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ATA R I KO H A I Z E A

Albistea iruditan

Ez da erraza asmatzen. Igande
arratsalde batean hurbilduko al

da baten bat? Hori zen NOAUA! elkar-
teko kideon artean genuen zalantza.
Gure harridurarako, uste baino jende
gehiago bildu zen "Erregea eta bufoia"
ikuskizunean. 

Pasa den igande arratsaldean, Sutegi
ez zen bete baina gutxi falta izan zen.
Eta bertaratu ziren guztiak, barre alga-
ra batean izan ziren: Ander Lipus akto-
rearen kontuekin eta Unai Iturriaga
bertsolariaren kantuekin. Unai
Elizasuk ondo baino hobeto gidatu
zuen saioa, Usurbilen pil-pilean diren
gaiak ere plazaratuz.

Erregea, bufoiaren aginduetara...

Hiru protagonistak, ikuskizunaren aurkezpenean.

Telefono interesgarriak

NOAUA! Kultur Elkartea Bordaberri 3 Eguzkitzaldea - 20.170 Usurbil 943 36 03 21 / elkartea@noaua.com / www.noaua.com
Jendaurreko ordutegia: 10.00-14.00 / 16.00-19.00 astegunetan
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Laguntzaileak: Lontxo Zubiria, Ane Manzisidor, Maria Angeles Arruti, Ainara Arnaiz, Unai Aizpurua, Maria Jesus Urbieta, Begoña Rekondo, Ana Urdangarin, Eneko
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Euskal Herrira!

Euskal presoak

Udala  943 371 951
Atez ateko bulegoa 900 776 776 
Udaltzaingoa   943 361 112
Udal zerbitzuak (Brigada) 943 370 148 
Gizarte Zerbitzuak  943 377 110
Diputazioa - Basetxea  943 361 215 
Bake Epaitegia  943 372 336
Udarregi Ikastola  943 361 216 
Haur Eskola  943 374 061
Zubietako Lanbide Eskola  943 364 600 
Zubietako Herri Batzarra  943 372 077
Hastapen tailerrak  943 360 465 
KZgunea  943 361 412
Oiardo Kiroldegia 943 372 498 

Sutegi Udal Liburutegia 943 360 692
Zumarte Musika Eskola 943 371 594 
Etumeta AEK Euskaltegia 943 372 001
Kalezar Eguneko Zentroa 943 365 249 
Gure Pakea Zahar Egoitza 943 373 228
Gure Elkartea Zahar Egoitza 943 371 751 
Arrate Zahar Egoitza  943 366 340 
Taxia (Angel)  607 928 770
Taxia (Joxe Kruz)  677 373 466 
Eusko Tren  943 470 976 
Korreos - posta zerbitzua  943 362 894
Anbulategia  943 362 013 
Oa botika  943 361 217
Iturralde botika  943 363 395 

DYA  943 464 622
Gurutze Gorria  943 272 222 
Emergentziak 112
Gonzalez Ehorztetxea  943 362 163
Gipuzkoa Donostia Kutxa  943 361 202 
Euskadiko Kutxa-Laborala  943 364 740
Banco Guipuzcoano  943 370 006 
Banco Popular Español  943 370 411
BBVA  943 377 155 
Caja Rural Kutxa  943 368 842
Argindarra - Iberdrola  901 202 020 
Gas naturala - Naturgas  902 123 456
Telefonica  1004 
Euskaltel  900 840 840
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HE R O R R E K E S A N

JOXE PIÑAS

00h.15: Gaueko hamabiak eta laurden dira, martxoak 8a
pasa berria alegia. Familia osoa lotan dago; senarra, emaztea
eta lau urteko eta hiru hilabeteko alabak.

1h.00: Hiru hilabeteko alaba negarrez hasi da biberoia eske.
Atseden txiki baten ostean, berriro etxeko eginkizunak mar-
txan hasten dira. Jaiki egin behar du, ura berotu eta uretan
esne-hautsak nahastu. Bere bikotea lotan jarraitzen duen
bitartean, bera magalean hartzen du alaba eta biberoia ematen
hasten zaio. Pardela aldatu eta gero, goizeko hiruretan alaba
txikia lokaraztea lortzen du.

6h.00: Jada lau ordu pasa dira azkeneko alaba txikiak esne-
biberoia hartu zuenetik eta negarrez ari da, berriro presta die-
zaioten eske. Etorri da bere “hornitzailea”, sehaskatik hartu du
eta pausu berdinak errepikatu ditu: magaletan hartu, biberoia
entxufatu, pardela aldatu, lokarazi... goizeko zazpi eta erdiak
dira, ez da berriro oheratzen.

Bitartean, bikotea jaiki egin da lanera joateko. Bulego bate-
an egiten du lan, eguerdian bazkaltzera etortzeko ez du astirik,
beraz arratsaldeko sei eta erdiak arte ez da itzuliko.

8h.00: Lau urteko alabari arropa eta gosaria prestatu dizkio,
kalenturarekin dabil eta ez du gosaldu nahi.Borroka txiki
baten ostean gosari erdia har dezala lortzen du, saiakeran jan-
tziak zikindu ditu eta beste batzuk prestatu behar izan dizkio.

9h00: Alaba nagusiena haur eskolara eramateko bi alabekin
atera da, ezin baitu txikia bakarrik utzi etxean. Haur eskolatik
bueltan etxeko janarien erosketak egiteko aprobetxatzen du:
harategira joan, arrandegira, fruitu dendara, okindegira,...

10h30: Alaba txikiarekin etxera iritsi berria da, hurrengo
esne-txanda eman diezaion garaiz.

12h00: Eguraldi eguzkitsua dago, labadora jartzeko egokia.
12h15: Alaba nagusiaren bila haur eskolara doa, txikiarekin

batera.
12h30: Bazkaria prestatzen hasten da. Irratia piztuta duela,

gaueko afaria prestatzeko tartetxo hau aprobetxatzen du ere.
13h30: Alaba txikia lasai dagoela eta arropa zabaldu eta

gero, lau urteko alaba eta bera bazkaltzeko esertzen dira.
14h30: Alaba nagusia haur eskolara eramaten du. Txikia

bidetik negarrez doa jateko ordua iritsi zaiola eta.
14h40: Etxera iritsi, biberoia berotu,... badakizue.
15h00: Eguraldiak okertu egin du, eta euria hasi du. Arropa

etxe barruan zabaldu behar du etxeko epeltasunarekin lehor
dadin... baina lehenengoz alabari biberoia ematen bukatu
behar du.

16h00: Nahiz eta biberoia hartu, alaba txikiak negarrez
jarraitzen du, haizeak edukiko omen ditu.

16h30: Euria ari duenez oso deserosoa izaten da alaba txikia
haur-kotxean ateratzea baina berriro alaba nagusiaren bila
haur eskolara joan behar dutenez... Etxera bueltatzen dira
hirurak, eguraldi honekin ezin baita parkean gelditu.
Bazkariko trasteak garbitzen ditu.

17h30: Liburutegiko arduradunek ipuin kontalaria saio bat
antolatu dute, 3-5 urte tarteko umeentzat. Hara eramaten du
alaba nagusia, eta ordu beteko saio denez, bitartean Sutegi
kultur etxeko beheko solairuan prestatu dituzten edoskitze
txokoan haurtxoari biberoia ematen dio.

18h30: Hirurak etxera bueltatzen dira.
18h45: Etxeko atea irekitzen da, Ane da. Lanetik bueltatzen

da. Atzo Mikelek emakume langilearen eguna ospatzeko opari
bat eman zion bezala, gaur Anek, opari bat dakarkio beraren-
tzat. Orain dela lau urte, Martxoak 9a Lan Banaketa Eguna
bezala ospatzea erabaki zuten elkarrekin. Alaba nagusia jaio
zenean, Mikel etxeko lanetaz arduratuko zela eta Ane etxetik
kanpo lanean jarraituko zuela erabaki zuten. Data beraien
egutegian izan ezik, ez da beste inon azaltzen... oraingoz
behintzat.

19h00: Ateri du, eta ageri da egunsentiko oskorria.

Nerea Zinkunegi - Maialen Unanue - Luis Aranalde - Ugaitz Agirre - Aritz Gorriti - Imanol Ubeda - Joxe Piñas - Unai Agirre - Idoia Torregarai 

Martxoak 9

Ika-mika

Gaur egun ez da erraza espresio
eskubidea, informazio eskubidea,

kritika politikarako eskubidea gauzatzea.
Luismari Ormaetxea Santsiñena,

Usurbilgo alkatetzarako hautagaia, eta
www.h1usurbil.net webguneko ardura-
dunak kereila kriminal bat dela-eta, mar-
txoaren 16an epailearen aurrean aurkeztu
behar izan dute. Beraiekin batera
Astigarraga, Hernani, Lasarte-Oria eta
Andoaingo Hamaikabateko alkategaiak.

Delitua: Marian Beitialarrangoitiaren
ohorea gutxieztea.

Marian Beitialarrangoitiak horrela aur-
kezten du bere burua: “Alcaldesa-
Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de
Hernani” eta jarraian “La Sra. Alcaldesa

es asimismo un conocido miembro de la
izquierda abertzale”.

Ustezko delitua iazko ekainean gerta-
tua omen zen herri horietako herritarren
artean orri informatibo bat banatu zene-
an. Informazio orri hartan bailarako herri
hauetan gertaturiko hainbat gertaeren
aurrean “kritika politikoa” egiten zen
umorezko ikutu batekin.

Delitua konsideratzen du ere orri infor-
matibo haren kopia bat
www.h1usurbil.net webgunean denbora
batean ikusgai egona izatea. Webgunea
martxan izateak min egiten dio ezker
abertzaleari.

Ezker abertzaleak auzitegiei beren ekin-
bide politikoa baldintzarik gabe egiten

uzteko eskatzen ari denean, beste alderdi
bat, zenbait herritan oposizio gogorra egi-
ten dion alderdi bat, hainbeste errefusa-
tzen dituen auzitegi horietara eraman
nahi du, inkomodo zaiolako alderdi
horren oposizio zuzen hori.

Bi urtetako gartzela zigor baten aurrean
egon litezke kereilatuak, guztia kritika
politikoa egiteagatik. Horrela bazterrarazi
nahi ditu ezker abertzaleak
Hamaikabateko alkategaiak epailearen
aurrera eramanez. Guk herritarren epaia
nahi dugu, hurrengo maiatzean emango
den epaia.

Besarkada bat kereilatu guztiei, berei-
ziki Luismariri.

Usurbilgo Hamaikabat

Elkartasuna kereilatuekin



5Noaua! - 2011ko martxoaren 18an

PI L-P I L E A N

Aste hasieratik 

greba mugagabean dira Ingemarreko langileak

Martxoaren 14az geroztik
greba mugagabean dira
Ingemarreko langileak,

haietako hirurogeiri eragingo dien
iraungitzeko ERE berri bat aurkeztu
baitu enpresako batzordeak. Horren
aurka, hainbat mobilizazio burutu
dituzte azken egunotan. Udalbatzak ere
aho batez bat egin du langileon eskaere-
kin. Enpresa eta langileak asteazken
honetan biltzekoak ziren.

Egoera zein den aintzakotzat hartuta,
Ingemarreko Langileen Batzordetik adie-
razi dutenez aldiz, “lan taldea batua dago,
sendo eta elkartuta. Une gogorrak bizi
izango ditugun arren, horiei guztiei aurre
egiteko prest gaude”. Bide batez, eraku-
tsitako babesagatik eskerrak eman nahi
dizkiete udal ordezkari, herritar eta heda-
bideei. Langileek adierazpenok martxoa-
ren 11n burutu zituzten. Joan den ostira-
lerako hain zuzen, mobilizazio eguna dei-
tua zuten langileek. 

Goiza, ezohiko eta premiazko osoko
bilkurarekin hasi zen udaletxean.
Ingemarreko langileek mozioa aurkeztu
eta aho batez onartu zuten udal ordezka-
riek. Testuan, bi eskaera nagusi egiten
dizkio Langileen Batzordeak Usurbilgo
Udalari: Ingemarreko langileekin bat
egin eta enpresako batzordeak aurkeztu-
riko ERE-a baztertzea; eta bestalde, lan-
postuak eta enpresaren bideragarritasuna
bermatuko duen industria egitasmoa
aurkez dezala enpresak.

Enpresak urte gutxian jasan duen lan-
postu galeraren isla jasotzen du mozioak.
“Aspaldi ez dela, aipatu enpresan 280
langilek egiten zuten lan. Ingemarreko
zuzendaritzak 94ra urritu nahi ditu
Usurbilgo lantokiko lanpostuak”, dio
udalbatzak onarturiko langileen testuak. 

Elkartasuna eta laguntza,
Udalaren aldetik
Elkartasun adierazpenak eta laguntza

emateko jarrera nagusitu zen mozioa
bozkatu aurretik, udal ordezkariek buru-
tu zituzten adierazpenetan. Baita noski,
kezka lanpostuen galeragatik eta desados-
tasuna Ingemarreko enpresa batzordeak
harturiko erabakiarekin. 

Ezker abertzalearen izenean, Xabier

Mikel Errekondok babes osoa eskaini
zien langileei. “Neurriok atzera botatzen
ahalegindu behar gara”, adierazi zuen
alkateak. Udalak Ingemarreko enpresa-
koekin zenbait bilera burutu dituztela
gogorarazi zuen, baina alkateak ezohiko
osoko bilkuran salatu zuenez, “enpresako
benetako ordezkariak ez dira egon”.
Administrazio Kontseiluko kideek, “aur-
pegia eurek eman beharko dute, batez ere
langileen aurrean”. 

Ingemarren ekarpena Usurbilen estra-
tegikotzat jo eta azken urteotan izan den
lanpostu galera azpimarratu zuen,
Michelingo egoera gogora ekarriz.
Zentzu horretan, eta aurrera begira, bere
esanetan, “sare industrialari sortu zaion
zauria” konpontzen erantzukizuna dute
erakundeek. 

Alkarbide udal taldearen izenean, haus-
narketarako gaia mahai gaineratu zuen
Salome Portuk. Ingemarrek salgai duen
lur eremua hartu zuen ahotan. “Ingemar
Taldeak jaso dituen onura piloarekin,
onura horiek bueltatzeko unea litzateke”,
adierazi zuen. Lur eremu horiek
Usurbilen intereserako gelditzeko zer
egin daitekeen planteatzen zuen. Udala
lur horiek eskuratzeko ahaleginetan dabi-

lela erantzun zuen alkateak.
Aralarretik ere elkartasuna adierazi

zitzaien langileei. Beste instantzia batzue-
tara jotzeko prest agertu zen taldearen
izenean Lontxo Zubiria. Eta lanpostuen
alde borrokatzera deitzen zuen.
“Langileek bizilekuz mugitzera ohitu
beharko omen dugu. Baina ahal dugula
herrian bizi nahi dugu”, zioen Zubiriak.

Aurreko astean manifestazioa egin zuten Ingemarreko langileek.

“Ingemar Taldeak jaso
dituen onura piloarekin,
onura horiek bueltatzeko

unea litzateke”

SALOME PORTUK, PLENOAN

“Non egingo dute lan

gure seme-alabek?”

Iñaki Illarramendik ere gainera-
koek esandakoekin eta mozioa-

rekin bat egin zuen eta neurriak har-
tzeko eskatu zuen, “ERE hau bertan
behera uzteko”. Amaya Goyaranek
(PSE-EE) elkartasuna adierazi zien
langileei. Behar dutenerako berare-
kin hartu emanetan jartzera deitu
zituen langileak. Salatu zuenez, “kri-
sialdia enpresei ondo etorri zaie, lan-
postuak eskulana merkeagoa den
guneetara lekuz aldatzeko”.
Astakeriatzat jo zuen enpresa batzor-
deak aurkeztu berri duen ERE-a.

Langileen Batzordeak udal ordez-
kariek esandakoengatik eta mozioa
onartzeagatik eskerrak eman nahi
izan zituzten. Ordezkarietako batek,
kezka agertu zuen, ez bakarrik 60
lanpostu hauek mantendu ahal izate-
agatik, baita etorkizunagatik ere.
Hala jarraituta, “non lan egingo dute
gure seme-alabek?” galdetzen zuen.
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ER R E P O R TA J E A

Joxe Antonio Altunaren omenezko hil-kaperara

herritar asko hurbildu ziren azken agurra ematera

Joxe Antonio Altunaren omenez-
ko hil-kaperatik jende asko pasa
zen azken agurra ematera. Bi

egunez irekita egon zen hil-kapera.
Bigarren egunean, Ezker abertzaleak
deituta, omenaldi xumea baina hunki-
garria eskaini zitzaion 16 urtez alkate
izandakoari. Udaletxe aurreko plazan
aurreskua eskaini zioten, bertaratu
ziren senitarteko, lagun eta lankide
izandakoen aurrean. Egungo alkate
Xabier Mikel Errekondok hitz batzuk
eskaini zizkion Altunari. Herrigintzan
buruturiko lana goraipatuz, "Milesker
eta adiorik ez!" hitzak eskaini zizkion
Xabier Mikel Errekondok, bertaratuta-
koen txalo artean.  

“Herria maite huen 
eta herriak maite hau”
Xabier Mikel Errekondo egungo

alkateak, Joxe Antonio Altuna alkate
izandakoari zuzendutako idatzia eman
zuen argitara www.usurbil.net udal
web orrialdean. 

"Hi Joxantonio! Hikin hitzein bieit!
Hauetxek izan dira gutariko bakoi-

tzaren lehen hitzak Joxantonio alkatea-
ri zuzentzerakoan. Horren ondotik,
izan ziur, herritarren arazoa konponbi-
dean zela.

Udala eraikin urrun eta hotzetik guz-
tion etxe eta aterpe bihurtu huen. Hire
alkate izaeran, orduek ez ditek atsede-
nik eman: Usurbildarren kezka eta ara-
zoetatik gertu agertu haiz, hauei kon-
ponbidea emateko eskura hituen bitar-
teko guztiak jarriz. Herria xede, aitzi-
nera eraman duk Usurbil, tinko. Tinko
benetan, Madrilgo epaile juiziorik
gabekoek bi urtez zigortu arteraino,
alajaina!

1987tik 2003ra arte, ezkertiar, aber-
tzale eta euskaltzaleen ahotsa izan hin-
tzen udaletxean, baina aldi berean,
Usurbil ezin hobeto ordezkatu duk
Gipuzkoan eta Euskal Herrian.

Denbora honetan, helburu handienak
mailaz maila lortzen direla erakutsi
diguk. Usurbildarrak hamarkadatan jaso-
ko dik herriari eman dioana. Jakin baza-

kiagu eta erakutsi duk, Usurbil gogoan
eta herria bihotzean eraman duana;
Usurbildarrok ez haugu ahaztuko herrita-
rron bihotzean iltzatu baihaiz betiko.

Herri gisa zenbat irabazi diagu! Eta
oraindik ez gaituk jabetu zenbat galdu
genian atzo, Joxantonio, hire heriotza-
rekin! Hire lanerako borondate eta
grina, eta herria ulertzeko modua ere-
dugarriak izan dituk bai niretzat eta
baita udala ordezkatzen dugun guz-
tiontzat ere.

Begi gorrituetatik, masail goritik
behera isuria, bihotzaren pareraino,
malko ezin garratzagoa, malko bat
baino ez. Malko izoztua. Zaztada
zorrotza, barne erraietaraino.

Jose Antonio, herria maite huen eta
herriak maite hau. Betirako alkate izan-
go haiz guretzat. Sei mila usurbildarron
sei mila esker eta muxu.

Xabier Mikel Errekondo".

Hamaikabat Usurbil
eta EAJ-PNVren doluminak
Joxe Antonio Altunak urte asko egin

zituen udaletxean. Horren harira, alderdi
denek euren doluminak eman nahi izan
dituzte. 

Hamaikabat Usurbil alderdiak, bere
web orrialdearen bitartez, honela zioen:
"Jose Antonio Altuna Aizpurua alkate-

ohiaren ezusteko heriotzaren aurrean,
Usurbilgo Hamaikabatek bere dolumi-
nak adierazten dizkio bere famili osoari".

Lourdes Jauregiberrik ere, EAJ-
PNVren izenean, Joxe Antonioren fami-
liari eta bere alderdikideei doluminak
eman nahi dizkie. 

Hil-kapera udaletxeko pleno aretoan jarri zen.

Altunaren etxekoak:
“Eskerrak, bihotzez”

Joxe Antonio Altunaren familiak
ohar hau bidali du aste honetan

NOAUA!ra, aldizkarian argitaratu
dezagun. Lerro hauen bidez, “modu
batera edo bestera guregana etorri
zareten herritar eta adiskide guztioi”
eskerrak eman nahi dizkiete. Hauxe
familiaren oharra, bere osotasunean:

“Eskerrak eman nahi dizkiogu
Usurbilgo Udalari. Benetan estima-
tzen dugu Jose Antoniori azken agu-
rra emateko udaletxea eskaini izana.
Alkatea, zinegotziak eta langileak,
denak izan zarete oso adeitsuak gure-
kin. Herriko etxea gure etxea izan da.

Eskerrak, bihotzez, modu batera
edo bestera guregana etorri zareten
herritar eta adiskide guztioi. Zuen
babesa eta beroa gurekin daramagu.

Jose Antonio Altunaren familia”.
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ER R E P O R TA J E A 7
Usurbilgo Ezker abertzalea    

“Betirako alkate izango haiz guretzat”

Ezker abertzaleak, idatzi honen
bidez, Joxe Antonio Altunaren

ibilbidea goraipatu nahi izan du.
NOAUA!ra igorritako idatzi honetan
dioenez, “bere urterik oparo eta eman-
korrenak Euskal Herriari eta Usurbili”
eskaini zizkion. 

“Gaixotasun latz eta krudel batek era-
man du gure artetik Joxe Antonio
Altuna. Inork ez du merezi hala amai-
tzerik, eta gutxiago Joxe Antoniok. Bere
bizitzako urterik oparo eta emankorre-
nak Euskal Herriari eta Usurbili ema-
nak, erretiro lasaia merezi zuen. Haatik,
azken urteak ere borrokan jarraitzea
egokitu zaio. Bizitzaren eta heriotzaren
deman, gaitzak hartu dio gaina. Baina
bere adoreak eta kemenak gure artean
jarraitzen dute, izan ere, aste honetan
beste izar gorri bat piztu da Euskal
Herriko zeru gainean.

Berak esana da: “Lau urterako hitza
eman eta 16 egin ditut azkenean”. 1987.
urtetik 2003ra Usurbilgo alkate izan
zen. HB alderdiaren bidez iritsi zen alka-
tetzara, baina herri honekiko konpromi-
soa ez zitzaion orduan sortu. Franco
garaian zinegotzi izana, sindikalgintzan
eta euskalgintzan buru-belarri aritu zen
gerora. Aipagarria da Udarregi ikastola
sortzeko berak eta beste hainbat herrita-
rrek egindako lan eskerga. Herrigintza
udaletik jorratzen jarraitu zuen, eta
Euskal Herria, Usurbil eta usurbildarrak
izan ditu beti bere lanaren iparrorratz.
Euskal Herriaren eraikuntzarako giltza-
rri diren Uema eta Udabiltzaren sorre-
ran aktiboki hartu zuen parte, eta eredu-
garria izan zen intsumisioaren alde egin-
dako lana, horrek Espainiako Justiziaren
jazarpena eragin bazion ere.

Urtebeterako kargugabetu zuten eta
bitan atxilotu. Ez zuen agertu, ordea,
inoiz damurik, eta tinko aritu zen ere
euskal presoen eskubideen aldeko
borrokan udalgintzatik.

Konpromisoa eta gertutasuna. Bere
jardunaren ezaugarri eta bereizgarri izan
ziren. Herritarrei entzuteko prest zegoen
beti, bai bere bulegoan bai kalean.
“Gogorra izan daiteke, baina horretara-
ko gaude”. Joxe Antoniok garbi zuen
hori, eta horregatik zuten ia herritar
guztiek oso etxeko. Laguna. 

Ehiztari eta sagardozale amorratua. Ez
zituen ezkutatzen zaletasun horiek.
Baten batek esango du: “Usurbildar
jatorren modura”. Kalea gustoko zuen,
eta, batez ere, lagunekin txikiteoan ari-
tzea. Eta beti zuen guztientzat hitzen
bat, irriparre gozo bat edota animoak
emateko bizkarrekoren bat. Usurbilgo
mendi eta bazterrak ere ederki ezagutzen
zituen. Ez zen arraroa mendi buelta
ematen ikustea, makila eskuan zuela.
Eta ez zen arraroa ere familia giroan
ikustea, oso maiteak baitzituen emaztea,
alabak eta bilobak. 

Aparta izan zara Joxe Antonio. Agur
eta ohore! Eskerrik asko danagatik, alka-
te! Ez adiorik, gero arte baizik,

Usurbilgo ezker abertzalea”.

Ezker abertzaleak omenaldia

egin zion udaletxe atarian.

Aralar Usurbil:  “Jose
Antonio Altuna gogoan”

Herria saminez dago urte askotan
Usurbilgo alkate izan genuenaren

heriotzagatik. Herrigintzan inplikatutako
gizona izan zen, herrikoia, maitatua, jarre-
ra irekia zuena eta jendearen arazoekiko
ulerkorra. Agintean egin zituen urteak
gogorrak izan ziren indarkeria bizi-bizi
baitzegoen. Orain esperantzaz beteriko
egunak bizi ditugu, etorkizuna soilik lan
politikoarekin eraiki nahi dugulako eta
hori da hain zuzen elkarrekin lan egiteko
aukerak ekarriko dituena. Lastima gaixo-
tasun zital batek etorkizun hori bizitzen
utzi ez izana. Gure elkartasuna sendiari”.

Goyaran, PSE-EE: “Elkar
errespetatzen jakin genuen”

Lau legealditan alkate izan zinen,
usurbildarrek hala erabaki zutelako.

Zu eta ni oso urrun geunden politikoki,
baina beti harreman ona egon zen bion
artean. Baina gaur zureganako oroimena
maila gizatiarrera mugatu nahi dut. Beti
izan zenuen hitz on bat, eta irribarre kon-
plize bat gehien behar nuen momentuan,
ze elkarrekin bizi izan dugun garaia oso
gogorra izan zen denontzat, baina elkar
errespetatzen jakin genuen. Zuk eta nik
bakarrik ezagutzen ditugu elkarrekin izan
genituen elkarrizketak. Beti gogoan izango
dut, duela urte batzuk, gaixotasunak har-
tuta zeundela, frontoian elkar topo egin
genuenean. Ez zaitu ezagutuko esan zidan
batek, baina zure ondoan zenak galdetu
zizun ea ba ote zenekien nor nintzen, eta
zuk zure irribarrearekin erantzun, “noski,
PSOEko Amaya”. Nik horrela nahi zaitut
gogoan, irribarretsu, eta hainbeste maite
zenuen zure familiari esan, 16 urtetan alka-
te izan zinela baina 69 urtetan pertsona
ona izan zinela, laster arte eta bidaia on”.
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HE R R I KO TA L D E A K

Elkar laguntza sustatuko du

martxoaren 27an ospatuko den II. Truke Egunak

Truke Egunaren bigarren
edizioa antolatu dute mar-
txoa amaitzeko. Joan den

iraileko edizioan bezala oraingoan ere
ez da diru mugimendurik izango,
ezta salerosketarik ere. Trukea baizik,
objektuena, eta berrikuntza gisa,
baita gaitasunena ere. Berrerabilpena
eta elkar laguntza sustatzeko aukera
izango da beraz, Txokoalden hilaren
27an.

Saldu edo erosi ordez, trukea sustatu
nahi dute. Dirua ez, norberak truke
gaiari emandako balioa nabarmendu.
Saltzaile eta eroslerik ez da egongo,
herritarrak tratu zuzenean arituko
dira. Guztia, merkatu batean izan
ordez, plazan bilduta. Egun hain bar-
neratuak ditugun bizi ohitura eta kon-
tzeptuak aldatu eta apurtzera dator
bigarrenez, martxoaren 27an
Txokoalden ospatuko den Truke
Eguna. 

Duela sei hilabete ospatu zen lehen
aldiz ekimen hau eta antolakuntzatik,
Trukalariak taldetik aipatzen dute-
nez, “ondo atera zen”. Hainbat objek-
tu trukatu eta kasu batzuetan opari-
tzeko aukera ere egon zen orduko
hartan. Norberak etxean izan arren,
erabiltzen ez zituen objektuak truka-

tzea bultzatu nahi zuten antolatzaile-
ek lehen edizioan.

Proba modukoa izan zen eta osagai
berriekin, probatzen jarraitu nahi
dute datorren bigarren edizio hone-
tan ere, berrikuntzak txertatu baiti-
tuzte antolatzaileek martxoko azken
igandeko hitzordurako. Trukalariak
taldetik diotenez, “ia jendeak nola
erantzuten duen”.

Lagundu, laguntza jasotzeko
Berrikuntzek Denboraren Bankua

egitasmo ezagunarekin dute zerikusia.
Ideia bera baliatuta, denbora eta gaita-
sunak trukatzeko aukera izango da
Txokoalden. Joan den udazkeneko
estreinako edizioan, objektuak truka-
tzeko aukera bazegoen, Trukalariak
taldetik, pauso bat gehiago eman eta
oraingoan, norbere abileziak, zaletasu-
nak, gaitasunak gainerakoekin trukatu
eta partekatzeko aukera eman nahi
dute. “Denok dugu zerbait eskaintze-

ko, eta denok dugu zerbaiten beha-
rra”, diote Trukalariak bilgunetik.
Gogorarazten dutenez, “gure beharrak
harremanen bidez transmititzen dira”.
Horregatik, pertsona batek duen gai-
tasunen batekin beste bat lagunduz,
berak duen behar bat asetzeko bestea-
ren laguntza jasoko du trukean. 

Trukeak ez du preziorik izango, ez
behintzat, dirutan. Tratua, adostasu-
nera ailegatzen diren bi pertsonen
esku geratuko da “balekoa edo justua”
izatea, antolakuntzatik ohartarazi
dutenez. Euren esanetan, gauzei “guk
jartzen diegu balioa”. 

Txokoalden izango da azoka
II. Truke Eguna
Martxoak 27, igandea. 10:00etatik

aurrera. Txokoalden, Erroizpe elkarte
pareko plazan.

Antolatzailea: Trukalariak.
Informazio gehiago:
trukemerkatua@gmail.com

Berrerabilpena eta elkar laguntza sustatzeko aukera izango da.

“Oraingoan, norbere
abileziak gainerakoekin 
trukatu eta partekatzeko

aukera eman nahi dute”

AURTENGO BERRIKUNTZA
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Saltokietara autoz gerturatu behar
duenarentzat erosketak erosoago
egin ahal izateko, Hurbilago

Elkarteak eta Udalak egitasmo berri bat
abiatzear dute. Astebete barru errotazio
sistemaren bidez funtzionatzen hasiko
diren 51 aparkaleku egongo dira
Kaxkoan, zamalan eta herritarren eros-
ketetara bideratuak. 

Kaxkora autoz hurbiltzen denak, aurre-
rantzean aparkatzerakoan adi begiratu
beharko du lurrera. Urdin kolorez margo-
turiko eremuak, zamalanetarako eta eros-
ketak egiteko soilik baliatu ahal izango
dira eta, komertzio orduetan.
Atzerapenik ez bada, astebete barru,
Kaxkoko aparkalekuetatik 51 plaza erro-
tatorioak izango dira, aipatu moduan
merkataritza orduetan soilik erosketetara-
ko eta zamalanetarako erabili ahal izango
direnak. Hurbilago Elkarteak eta Udalak
sustatutako egitasmoaren helburua hona-
koa da: “erdiguneko aparkaleku jakin
batzuetan eta ordutegi komertzialaren

barruan, erosketa unerako bakarrik erabi-
li ahal izango diren aparkaleku plazak
ezartzea, autoen orain baino errotazio-
maila altuagoa lortzea eta saltokietako
bezeroei autoa aparkatzeko aukera hobe-
ak eskaintzea, hots, plaza libre gehiago eta
establezimenduetatik gertuago”. 

60 minutuko muga
Norberak eremu urdinotan autoa apar-

katuta zenbat denboraz utzi ahal izango
duen neurtzeko sistema ere asmatua dute
Udalak eta Hurbilagok. Ordutegi-diskoa
baliatuko da horretarako. Bertan, aparka-
tze-ordua adierazi beharko du gidari
bakoitzak. Diskoa autoan jarrita utzi eta
aipatu moduan, asko jota hirurogei
minutu baino ez ditu izango auto jabeak
erosketak egiteko. Kaxkoko hamabost
gune desberdinetan kokatuko dira 51
aparkalekuok. 

Egunotan, egitasmo honen inguruko
argibideak eskainiko dituen triptiko
batzuk banatuko dituzte herritarren arte-
an. Bertan, aparkamendu diskoaren eska-

era egiteko aukera ere izango da.

Zamalanetarako, 24 plaza
Plaza kopurua: 24. Ordutegia: astelehe-

netik ostiralera, 17:00-20:00 artean.
Larunbatetan, 9:00-13:00 artean.
Aparkalekuon kolorea: fondo urdina
marra horiekin. 

Bezeroentzat, 27 plaza
Plaza kopurua: 27. Ordutegia: astelehe-

netik ostiralera, 9:00-13:00 eta 17.00-
20.00 artean. Larunbatetan, 9:00-13:00
artean. Aparkalekuon kolorea: urdina.

datorren astean sartuko dira

indarrean neurri berriak.

Aparkaldi mugatuko 51 plaza berri egokituko dira 

herri gunean, erosketak egin zein zamalanetarako
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TXOTX GARAIA

Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako
27 sagardotegik Eusko Labela
lortzeko interesa agertu dute;

tartean, baita Aginaga eta Saizar sagar-
dotegiek ere. Horretarako, Gipuzkoako
Sagardogileen Elkarteak prentsa ohar
bidez jakitera eman duenez, Kalitatea
Fundazioak martxoaren 2tik abian ditu
inspekzio lanak. Enologo, teknikari,
sumelier edota sagardogileez osaturik
dagoen Kalifikazio Komite batek buru-
tuko ditu lan hauek.

“Kontrolak egingo ditu sagastian, ins-
talazioetan eta elaborazio prozesuan,
Araudiak jartzen duenaren haritik.
Jarraian, Kalitatea Fundazioak berak
analisi fisio-kimikoak egingo ditu kredi-
tatutako laborategi batean, sagardoak
araudiak biltzen dituen kalitate parame-
troak betetzen dituela ziurtatzeko.
Bukatzeko, Kalifikazio Komiteak, sagar-
doen analisi sentsoriala egiteko ardura
duenak, esan beharko du sagardo hauek
Eusko Labelerako onartuak direla.
Orduan emango dizkio Fundazioak
Eusko Label etiketak onartutako sagardo
botilei", berri eman dute sagardogile
elkartetik. 

Ehuneko ehunean bertako sagarrarekin
eginiko 800.000 litro inguru merkatura-
tzea espero da aurten. 

27 upeltegi
Sagardogileen Elkartetik ohartarazi

dutenez, “hau hasi besterik ez da egin”.
Iaz sagardotarako 6-7 milioi sagar izan
ziren, eta ondorioztatzen dutenez,
"horrek esan nahi du 4-5 milioi litro
sagardo bertako sagarrarekin egin direla.
Baina, merkatuak eta prozesuak behar
dituzten moldaketak kontuan izanda,
sagardogileek kopuru horrekin hasi dute
Eusko Labeleko bidea".

Eusko labelean interesa azaldu duten
upeltegiak 27 izan dira, horietatik 19
gipuzkoarrak. Hauexek: Aburuza
(Aduna), Aginaga (Usurbil), Añota
(Azpeitia), Astarbe (Astigarraga), Baleio
(Oiartzun), Bereziartua (Astigarraga),
Calonge (Donostia-Igeldo), Etxeberria
(Astigarraga), Eula (Urnieta), Iparragirre
(Hernani), Itsas Buru (Hernani),
Larrarte (Astigarraga), Lizeaga
(Astigarraga), Ola (Irun), Petritegi
(Astigarraga), Rezola (Astigarraga),
Saizar (Usurbil), Urbitarte (Ataun),
Urkiola (Donostia).

Beste ziurtagiri bat, Gorena
Kalitatearen inguruan, bada bestelako

biderik hartu duenik. Sagardo Mahaia
osatzen duten hamahiru sagardogileak
Gorenak kalitate zigilu pribatua aurkez-
tu zuten aurreko astean Hernanin.
Zigilu berriarenpean merkaturatzen
hasiko dira sagardo botilak. Hurrengo
astetik aurrera erosi ahal izango dira
Gorenak zigiluko sagardo botilak. 

Ondokoak dira Sagardo Mahaia osa-
tzen duten sagardotegiak: Astigarragako
Alorrene, Gartziategi, Gurutzeta, Mina
eta Zapiain; Hernaniko Altzueta,
Olaizola eta Zelaia; Donostiako
Barkaiztegi; Ikaztegietako Begiristain,
Errenteriako Egi-luze; Andoaingo
Gaztañaga; Tolosako Isastegi eta
Asteasuko Sarasola. Usurbilgo sagardo-
tegirik ez da bertan.

Kalifikazio batzorde batek erabakiko du Labelean sartzeko moduan

diren edo ez.

Saizar eta Aginaga sagardotegiak

Sagardoaren Eusko Labela lortzeko interesa agertu dute 

Probaketa

eta dastaketa gidatuak

Sagardoetxearen eskutik

Txotx garai honetan
Sagardoetxeak probaketa edo

dastaketa gidatuak antolatu ditu.
Helburua, garai berriko produktuaren
berezitasunak lehen eskutik ezagutzea
da; dastaketa sagardogilearekin batera
eginez.

Egutegia
Martxoak 19 larunbata 11:00etan

Gaztañaga sagardotegian (Andoain).
Martxoak 26 larunbata 11:00etan

Saizar sagardotegian (Usurbil).
Apirilak 2 larunbata 10:30ean

Txopinondo sagarnotegian (Azkaine).
Apirilak 9 larunbata 11:00etan

Zelaia sagardotegian (Hernani).
Apirilak 16 larunbata 11:00etan

Bereziartua sagardotegian (Astigarraga).

Prezioa
Dastaketa gidatua eta pintxoak: 
10 euro pertsonako.

Izen-ematea
Sagardoetxean (Astigarragan)
Tf: 943 550 575.
E-posta: info@sagardoetxea.com 

“Udal eta foru hauteskundeak
tarteko, aurten Sagardo Eguna
maiatzaren 15ean izango da”

USURBILGO SAGARDO EGUNA
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Saizar sagardotegiak 1.700.000
litro inguru prestatu ditu aur-
ten, bezeroek dastatzeko.

Martxoaren 26rako gainera,
Astigarragako Sagardoetxeak dastatze
gidatua antolatu du bertan. Izena ema-
teko 943 550 575 telefono zenbakira
deitu behar da. Sagardo Egunean itxiko
ditu ateak sagardotegiak.

NOAUA! Zer nolako ezaugarriak
ditu Saizarko aurtengo sagardoak? 

Napo Lertxundi. Iazkoa baino gradu
baxuagokoa da. Parametro analitikoak
konpentsatuagoak daude. Gorputza
duena, usain frutaduna.

N. Zein da sagardo on bat ekoizteko
formula?

N. L. Sagarraren kalitatea. Sagarra
bere heldutasun puntu hoberenean bil-
tzea, barietate egokiak erabiltzea.
Guztia, ekoizpen teknologia berriekin
konbinatuta.

N. Sagardoak bere labela izatearen
inguruan zer iritzi duzu?

N. L. Saizar labela edo kalitate bereiz-
garria duen sagardoa merkaturatzeko
lanean hasi zela denbora da. Duela sei
urte sagarrondo kopurua handitzearen
aldeko apustua egin genuen eta egun,
sagardo izaerako barietateen 13 hektarea
sagarrondo ditugu.

N. Eta bezeroek zer diote zuen sagar-
doaz?

N. L. Saizar sagardo naturala, sagardo
suabe eta edateko erraza bezala defini-
tzen dute bezeroek.

N. Orain artekoan, zer moduz doa
aurtengo denboraldia? 

N. L. Aurtengo txotx denboraldia,
modu onargarrian doa, baina bezeroen
jarrera aldaketa nabarmendu behar
dugu. Asteburuetan gehiago datoz.
Aipatzekoa da, larunbat eta igande
eguerdietako bezeroen mugimendua.
Bezeroen artean aniztasuna nabari da.
Gipuzkoako udalerri desberdinetatik eta
inguruko herrialdeetatik datoz.
Astelehenetik ostegunera berriz, sagar-
dotegira datozen bezero gehienak
eskualdeko enpresetatik datoz.

N. Izena ezaguna izatearekin dena
egina al dago? Hala ez bada, zer erron-
ka dituzue aurrera begira?

N. L. Ezta gutxiagorik ere. Azken
urteotan markari dagokionean jarrera
hartze on bat lortu izanak, etengabeko
ahalegina eskatzen du eta aldi berean,
exijentzia maila altuagoa da. Gure hel-
buru nagusietako bat, bezeroek izena
kalitatea eta homogeneotasunaren sino-
nimo gisa identifikatzea litzateke.

N. Zergatik esan nahi zenieke bezero-
ei, “etorri Saizarrera!”?

N. L. Etorri Saizarrera. 23 kupeldun
bodegaz gozatu ahal izango dute eta
sagardo berria dastatu, bakailao tortilla
on batekin eta txuleta gozo batekin
lagunduta.

Napoleon Lertxundi, saizar sagardotegiko biltegian.

Saizar sagardotegia: “Sagardo suabea 

eta edateko erraza bezala definitzen dute bezeroek”

“Sagardo Ozpina eta

Sagardoz produktuek

ere harrera ona dute”

NOAUA! Instalakuntza berriekin
batera, produktu eskaintza zabal-
tzen joan zarete. Betiko sagardoa
alde batera utzita, zer nolako harre-
ra dute produktu berriok?

Napo Lertxundi. Sagardoak pro-
duktu izarra izaten segitzen du,
nahiz Sagardo Ozpina eta Sagardoz
produktuek ere harrera handia
duten. Sagardoak estatu mailan ere
haztea ekarri digu, Madrilen,
Bartzelonan eta Valentzian presente
egotea, sagardotegi estiloko lokalak,
taberna euskaldunak ugaltzeari
esker.

Datuak
Informazioa eta erreserbak: 
943 362 228 edo sidrassaizar.com
Zenbatentzat tokia: 300 lagun.
Kupel kopurua: 76.
Irekitzeko epea: urtarriletik maiatza

erdialdera arte. Sagardo denboraldia
Sagardo Egunean bukatzen dute.

“Duela sei urte sagarrondo
kopurua handitzearen aldeko

apustua egin genuen”

NAPO LERTXUNDI
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HERRIKO TALDEAK

Martxoak 20, “Hartu nahi dut arnas” dantzatzeko eguna

Helburua errausketarentzat
moratoria eskatzea da.
Oraingoan ordea, modu

berritzaile, alai eta koloretsu batean
plazaratuko da herritarren aldarrikapen
hau; bi mila lagun dantzan jarrita.
Entsegu eta prestaketa lanen ostean
badator, Flash Mob ekimena, grabazio
eguna. Igande honetan izango da, goiz
eta eguerdi parterako Gipuzkoa Zero
Zabor bilgunekoek antolatu duten eki-
taldi sortaren barruan. Aldarrikapena
eta festa biak batuko dira martxoaren
20an, Zubietan.

Alturako grabaketa izango da igandeko
Flash Mob ekimena, antolatzaileek iraga-
rri dutenez. “Flash moba zepelin batean
jarritako kamera batetik grabatzeko
asmoa dago. Koreografia goitik ikusteko
prestatua dago. Kamara gehiago izango
da, eliza gainean eta baita ere plataforme-
tan igota”, iragarri dute antolatzaileek.
Behean ikusiko direnak herritarrak izan-
go dira. Dantzan noski, azken hilabete
eta erdian hainbat entsegu saioetan kore-
ografia ikasten trebatu ostean.

Egunotan grabazio egunaren aurreko
azken entsegu saio jendetsuak burutu
dira. Kaxkoan igandean eta aste hasieran,
baina baita, Zubietan, Hernanin,
Zarautzen, Zumaian, Donostian edota
Oñatin ere. Oraindik “Hartu nahi dut
arnas” aldarrikatzen duen abestiaren
koreografia ikasi ez duenak, martxoaren
20ra arte gipuzkoazz.com web orrialdeko
tutorialen bidez pausoak barneratu eta
dantzan izena emateko aukera izango du,
baita igande honetan ere Zubietan.
“Goiz guztian zehar dantza irakasten ari-
tuko dira frontoian eta libre dauden koa-
dranteak betetzen joango dira”, adierazi
dute Usurbil Zero Zabor taldetik. 

Aukera baten eske
Baina igandeko festa ez da egongo

Flash Mob ekimenean parte hartzera
doazenei zuzendua soilik, baita Zero
Zabor politikak babestu eta moratoria
eskatu nahi duten herritar orori ere.
“Igandean denok edukiko dugu lekua
Zubietan”, adierazi dute antolakuntzatik.
Herritarrak bertaratzera gonbidatzen

dituzte. “Aukera paregabea beraz igande-
an ozen eta garbi, tinko eta alaitsu gure
aldarrikapena zabaltzeko. Moratoria
eskatuko dugu errausketarentzat.
Denbora besterik ez dugu eskatzen,
errausketa beharrezkoa ez dela frogatze-
ko, aukera hobeak badirela eta gauzatu
daitezkeela aldarrikatzeko. Guztiok bate-
ra, herri oso bat aukera baten eske gaude-
la ikusaraziko dugu”, gaineratu dute.

Hiru festa-gune Zubietan
Flash Mob-aren harira, festa egun oso-

koa izango da Zubietan:

A Gunea (Frontoia)
Ogitartekoak, barrikotea eta freskaga-

rriak egongo dira nahi dituenarentzat. 
10:30-13:00 Entseguak dantza ez

dakitenentzat.

B Gunea (Plaza) 
11:00-11:30 Amerika Latina Unida

taldearen dantza latinoak.
11:30-12:00 Ibarrako Alurr taldea,

euskal dantza garaikidea.
12:00-12:30 Porrotx eta Marimotots,

haurrekin dantza entseguak.
12:30-13:00 Break & Freestyle, dan-

tzarien arteko norgehiagokak.

C Gunea (Erreboteko frontoia)
13:00-13:30 D.J.
13:30 FlashMob.
13:45 FlashMob berriz.
Informazio gehiago: gipuzkoazz.com

Pasa den igandeko entseguan, txiki geratu zen frontoia. 

Atez atek bi urte bete

dituela ospatzeko ekitaldiak

Igandeko Zubietako Flash Mob
ekimena eta astebete barru ospa-

tuko den Bertso Kantu Jira Afaria,
atez ateko bilketak asteazken honetan
bete dituen bigarren urtemugaren tes-
tuinguruan antolatu dira. Baina eki-
taldi eta ospakizun gehiago izango da
apirila hasieran ere:

Apirilak 2, Nazioarteko Jardunaldia
10:00 Mahai-ingurua: “Atez

Atekotik Zero Zaborrera”, Sutegin.
Hizlariak: Joan Marc Simon eta
Alfonso del Val.

Apirilak 9, II. Urteurren Jaia
Egun osoan zehar ekitaldiak.
Txosnak, djak eta jai-giroa.
22:00 Kontzertua: Berri Txarrak,

Desegin, Odolaren Mintzoa.
Sarrerak: aurrez 10 eurotan, bertan
12 euroren truke.

Berri Txarrak usurbilen

arituko da apirilaren 9an.
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HERRIKO TALDEAK

Asteazken honetan martxoaren
16an atez ateko bilketa

Usurbilen abiatu zela bi urte beteko
dira. Urteurren hau dela eta, ekitaldi
sorta antolatu da asteotarako. Tartean,
martxoaren 26rako, hilabeteko azken
larunbateko ohiko kantu-jira saioa
ordezkatuko duen bertso kantu jira eta
afaria. 

Oraingoan, euskal abestiak eta bertso-
ak tartekatuko dira. Iluntzeko 19:00etan
Mikel Laboa plazatik abiatuko da ekime-
na Botapunttuba Bertso Eskola, Usurbil
Zero Zabor eta Kantu Taldeak antolatu
eta Udalak lagundutako ekimena.
Kalejiran ibiliko dira Kaxkoan barrena,
aipatu moduan, kantuan Susi Elosegi
gidari lanetan dutela, baina baita bertso-
tan ere. Maialen Lujanbio eta Sustrai
Colina gonbidatu dituzte aipatu hitzor-
dura. Kalejira gainera, trikitilari eta pan-
derojoleek girotuko dute. 

Usurbil Kantu Taldetik, kantu libu-
ruxka eramateaz ez ahazteko oharra hela-
razi nahi dute.

Afarirako txartelak salgai
Kalejirarekin batera, afaria antolatu

dute Agerialden, gaueko 21:00etatik
aurrera. Antolakuntzatik berri eman
dutenez, honako menua dastatu ahal
izango da: arrai pastela, ahate gibel musa,
baratxuri otarrain eta gula arrautza naha-
sia, sorbetea, behi masail, isatsa eta saga-
rra hostorean, gazta tarta, kafea eta
ondorengoak. Txartelak salgai daude
jada 25 eurotan, Txiribogan, Bordatxon
eta Alamandegin. Sarrerak erosteko epea,
martxoaren 24ra arte luzatuko da. 

Datorren astelehenean hasiko
da Jubilatuen Astea. Gure
Pakea elkarteak hausnarke-

tarako hainbat ekitaldi prestatu ditu.
Astea bazkari batekin amaituko dute
baina bazkarian izena emateko epea
martxoaren 18an amaituko da. 

Martxoak 21 astelehena
Alkoholismoa, gaixotasun bat.

Hizlaria, Albaro Iruin. 17:00etan
Artzabalgo areto nagusian.

Martxoak 22 asteartea
Memoriaren nahasmendua.

17:00etan Artzabalgo areto nagusian.

Martxoak 24 osteguna
Bide segurtasuna, istripuen preben-

tzioa. Hizlaria, DYAko erizain bat.

Martxoak 25 ostirala
Ibilaldia Zumaian, joan etorria trenez

egingo da. Irteera goizeko 10:00etan
tren geltokitik; Zumaian Zuloaga muse-
oa ikusi, San Telmo ermitara igo eta
herria ezagutu. Bazkaria eguneko menu
bat jan eta arratsaldean etxera. 

Martxoak 27 igandea
12:00etan meza eta 14:00etan bazka-

ria Aialde Berri sagardotegian. Menua,
sagardotegikoa. 

Bazkideek 20 euro ordaindu beharko
dituzte; gainontzeko jubilatuek, 26
euro. Izen-ematea ostiral honetan amai-
tuko da, martxoaren 18an. 

Ekainean, Andaluziara bidaia
Ekainaren 2tik 10era, Cadiz ezagutze-

ko aukera aparta izango dute animatzen

diren jubilatuek. Santueneko Gure
elkarteak, Aginagako Arrate elkarteak
eta kaxkoko Gure Pakea elkarteak anto-
latu dute bidaia. Informazio gehiago,
hiru elkarteetako bulegoetan jaso ahal
izango da. Baita bidaiaren inguruko
xehetasun gehiago ere, propio egindako
esku-orrien bidez.

Maialen Lujanbio eta Sustrai

Colina datorren, asteko kantu-jiran

Hitzaldiak Artzabal baserriko

areto nagusian izango dira.

Hitzaldiak eta mendi ibilaldia, Jubilatuen Astean

Maialen Lujanbio eta Sustrai

Colina koplatan arituko dira

martxoaren 26ko kantu-jiran.

Hotzikarak lehen lana

aurkeztuko du Akerran

Euren estraineko lana kalera-
tzear dute Hotzikara herriko

musika taldekoek. Martxoaren
25ean aurkeztuko dute
Txokoaldeko Akerra gaztetxean.
Mikel Olasagastik, David
Illarramendik, Antton Aranburuk
eta Beñat Arteagak osaturiko talde-
ak bederatzi abesti berri sortu ditu,
haietako bi instrumentalak.
Guztiak trash-hardcore-metal esti-
lokoak. Taldetik berri eman dute-
nez, Hotzikarari buruzko informa-
zioarekin batera abestiak entzuteko
aukera dago: 

myspace.com/hotzikarausurbil

Hotzikara taldea.
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NOAUA! TXIKI

Ziortzako kanpaldira 
joateko izen ematea ireki da

Udarregiko

Inauteri jaia

Urruti ikusten dugu uda, baina
batzuk hasi dira lanak aurre-
ratzen. Ziortza gazte elkarte-

koek antolatu ohi duten kanpaldiak
arrakasta handia izan du azken urteo-
tan. Uztailean egingo da berriz ere, hiru
txandatan, baina orain eman behar da
izena. Ez utzi azken ordurako.

Adin-mailaren arabera, hiru txanda
antolatu dituzte Ziortzakoek: 

Uztailak 4/14, DBH 3-4 mailetako
ikasleentzat.

Uztailak 14/24, DBH 1-2 mailetako
ikasleentzat.

Uztailak 24/30, LH 5-6 mailetako
ikasleentzat. 

Izena emateko epea irekita dago eta
zabalik izango da martxoaren 31 arte.
Udarregi ikastolan edota Ziortzako saio-
etan banatu diren orriak bete eta elkar-

teko buzoian utzi behar dira. Plaza
mugatuak izango dira. Informazio
gehiago Ziortzakoekin hitz eginez edo

email bat helbidera honetara idatziz
eskuratu ahal izango duzue:

ziortzage@gmail.com

Peñaloscintoseko kanpaldia, muntaia egunean egindako argazkia.

Kaixo lagunak, begira ze mozorro
politak prestatu ditugun lauga-

rren mailako ikasleok. Aurten
Amerindiarrei buruzko unitatean lan-
dutako tribu batean oinarriturik egin
ditugu gure jantzi polit hauek!

Laugarren mailako ikasleak

OHARRA: Udarregiko ikasleei hartuta-
ko irudiekin, bideo bat dago ikusgai
noaua.com web orrian. Eta web orriko
Argazkitegian, larunbateko Inauteri
jaietako argazki ikusgarri ugari... Argazkian, laugarren mailako ikasleak.
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IZERDI PATSETAN

Asteburu honetan hasiko da
Usurbilgo Pilota Txapelketa

Denboraren poderioz, txapel-
keta honek izen handia hartu
du pilotazale eta jokalarien

artean. Aurtengoan ere, nagusien maila-
ko jokalariak izango dira lehenak kan-
txaratzen. Eta aurrerago hasiko dira
jubenil mailakoen norgehiagokak.
Honakoa XXXIX. edizioa izango da.

Beste behin ere, Euskal Herriko pilota
elkarte ezberdinetako jokalariak arituko
dira lehian. Santixabelak bitarte, kanpo-
raketak jokatuko dira eta finalak, jaie-
tan. 

Aste Santuan izan ezik, aurrerantzean
larunbat eta igande guztietan jokatuko
dira jubenil zein nagusien mailako pilo-
ta partidak. 

Jubenil mailan, hau izango da lehian
arituko den Usurbilgo bikotea:

Zendoia-Zinkunegi.
Nagusien mailan, partehartzaileen

artean herriko bost bikote hauek hartu-
ko dute parte: Gesalaga-Zinkunegi,
Mendizabal-Labaka, Errasti-Altuna,
Santxo-Urruzola, Portu-Katalina.

Martxoak 19 larunbata 
10:30ean Usurbilen, Nagusien mailan
Fernandez-Goikoetxea/ Gesalaga-Zinkunegi 
(Alde Zaharra) (Usurbil)

Urrutia-Zubizarreta / Mendizabal-Labaka  
(Eskoriatza) (Usurbil-Bidegoien)   

Loidi-Fernandez / Unamunzaga-Egaña
(Añorga) (Eibar)

Martxoak 20 igandea 
10:30ean Usurbilen, Nagusien mailan
Alonso-Esnaola / Eskudero-Etxeberria   
(Alegia) (Andoain) 

Anguita-Lopetegi / Odriozola-Aldalur
(Burlata)               (Azpeitia)

Arzelus-Otegi / Santxo-Urruzola
(Lazkao)             (Usurbil)

Xabier Santxo, iazko txapelketan.

Igandean, Orexatik Urkieta mendira arteko ibilbidea osatu zuten

Andatzakoek: “18 lagunek egin genuen ibilbidea eguraldi ederrarekin”.

Akerra Gaztetxekoen oharra

Akerra Gaztetxekoek antolatu
duten futbol txapelketako lehen

jardunaldiko partidak bertan behera
geratu ondoren, txapelketa berrantola-
tzeko bilera deitu dute ostiral honeta-
rako, martxoak 18. Ostiral gauean,
Etumeta-AEK euskaltegiko egoitzan
bilduko dira, gaueko 22:00etatik
aurrera. Partaideei bertaratzeko deia
luzatzen zaie. “Talde guztiak bildu
nahiko genituzke, diru kontuez, zein
taldek jarraitzeko asmoa duen… hitz
egiteko”, adierazi dute Akerratik. 

22 herritar Lilaton proban

Martxoaren 8ko ospakizunaren
haritik, Lilaton proba antola-

tu ohi dute Donostian. Igandean
burutu zen lasterketa herrikoiaren 22.
edizioa eta 2.000 partaide bildu
zituen. 20 bat emakume usurbilda-
rrek parte hartu zuten bost kilometro-
ko proban.

9- Idoia Ezeiza 00:19:52
89- Elhuiar Urdampilleta 00:23:44

247- Maitane Eizagirre 00:26:26
342- Eider Tapia 00:27:16
344- Maier Tapia 00:27:16
715- Mamen Tardio 00:29:43
764- Gema Olasagasti 00:29:57
766- Iratxe Begiristain 00:29:57

1118- Ana Maria Godoy 00:31:45
1248- Alazne Olaizola 00:32:20
1253- Oroitz Etxaburu 00:32:20
1255- Sonia Garcia 00:32:20
1273- Lorea Aranalde 00:32:22
1279- Irati Holgado 00:32:24
1479- Silvia Traba 00:33:36
1480- Sheila Santamartina 00:33:36
1563- Maria Fernandez 00:34:11
1784- Idoia Kaperotxipi 00:35:33
1785- Josune Estella 00:35:33
1862- Josune Iparragirre 00:36:09

Brontzezko domina 

Munduko Txapelketan

Amador Granadok brontzezko
domina eskuratu zuen Pistako

Munduko Txirrindularitza
Txapelketan. Kilometroko distantzian
lortu zuen domina.

Jazarpen proban zortzigarren izan
zen eta, taldekako sprint lasterketan,
seigarren. 
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INGO AL DEU?
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INGO AL DEU?

Agenda

Goardiako farmaziak
Martxoak 17, osteguna
Orue, Jaizkibel 2 Lasarte

Martxoak 18, ostirala
De Miguel, Nagusia32 Lasarte

Martxoak 19, larunbata
Acha-Orbea, Hipodromo etor. 6 Lasarte

Martxoak 20, igandea
Acha-Orbea, Hipodromo etor. 6 Lasarte

Martxoak 21, astelehena
Rodriguez, Nagusia 42 atz Lasarte

Martxoak 22, asteartea
Gil, Nagusia 24 Lasarte

Martxoak 23, asteazkena
Acha-Orbea, Hipodromo etor. 6 Lasarte

Martxoak 24, osteguna
Urbistondo, San Franzisko 1 Lasarte

Martxoak 25, ostirala
Orue, Jaizkibel 2 Lasarte

Martxoak 26, larunbata
Urbistondo, San Franzisko 1 Lasarte

Martxoak 27, igandea
Urbistondo, San Franzisko 1 Lasarte

* Larunbatetan, Usurbilgo bi farmaziak 
irekita egongo dira: 9:00etatik 13:30era.

GOARDIAKO FARMAZIA,GAUEZ
Aizpurua, Latxunbe Berri, 11, Hernani 
Telefono zenbakia: 943 336 077. 

Martxoak 18, ostirala
- Akerra gaztetxeak deitutako bilera.
AEK-Etumeta euskaltegian, 22:00etan.

Martxoak 20, igandea
- Flash mob Zubietan. Goiz guztian
zehar, dantza emanaldiak, ogitarteko-
ak, barrikotea eta freskagarriak...

Martxoak 21 astelehena
Hitzaldia: Alkoholismoa, gaixota-

sun bat. 17:00etan Artzabalen.

Martxoak 22 asteartea
Hitzaldia: Memoriaren nahasmen-

dua. 17:00etan Artzabalen.

Erroizpe elkarteko batzarra

Apirilaren 3an eguerdiko
11:00etan Erroizpe elkarteko

Urteko Batzarra ospatuko da. Bazkide
guztiak parte hartzera animatu nahi
ditu zuzendaritzako taldeak.

Martxoaren 23an,

Jai Batzordearen bilera

Martxoaren 23an asteazkena
bilduko da bigarrenez

Santixabeletako Jai Batzordea: arra-
tsaldeko 18:30ean udalbatza aretoan. 

Jai Batzordetik ohar baten berri ere
eman nahi dute. Hasiera batean, dato-
zen jaietan ekitaldiren bat antolatzeko
asmotan direnek, ideia eta aurrekon-
tuak aurkezteko martxoaren 11ra
arteko tartea zuten. Aldiz, epea zabal-
tzea erabaki dute orain, martxoaren
21era arte. 

Pintura erakusketa Sutegin

Martxoaren 18tik 27ra, Jasone
Irigoienen arte-lanak ikus ahal

izango ditugu Sutegin. Ordutegia,
hauxe: Ostiraletan, 16:30-20:00 /
Larunbatetan: 10:30-13:00 eta 16:30-
20:00 / Igandetan: 10:30-13:00.

Baratze ekologiko bat martxan

jarri nahi duenarentzat, ikastaro aparta

Alkartasuna kooperatibak,
Biolurren laguntzaz,
“Baratzezaintza Ekologiko-

aren Oinarriak” izeneko ikastaroa
antolatu du. Beharrezkoak: jakinmi-
na eta lau arratsalde. Besterik ez.
Ikastaroa doan izango baita. 

Datorren astean hasiko da ikastaroa.
Baina aldez aurretik izena eman behar
da Alkartasuna kooperatiban. Bestela,
telefono zenbaki honetara deitu, 943
361 114, edo posta elektroniko bat
bidali alkartasuna@usurbil.com helbi-
dera. Adi, martxoaren 18an amaituko
baita izena emateko epea. Arestian
esan bezala, ikastaroa doan izango da. 

Baratze kontuekin hasi  
nahi duenarentzat ere egokia
Ikastaroa oso egokia da etxeko bara-

tzea modu konbentzionalean lantzen
dutenentzat, eta aurrerantzean ekolo-
gikoan nola egin ikasi nahi dutenen-
tzat. Hala nola, baratze txiki batekin
hasi nahi dutenentzat ere irekita daude
ikastaro honen ateak.  

Ikastaroa, lau arratsaldetan

Lurraren manejua 
Martxoak 22 asteartea, 16:00-

19:00. Leire Ibarretxeren eskutik.

Errotazioak eta elkarteak 
Martxoak 24 osteguna, 16:00-

19:00. Alfonso Gonzalezen eskutik.

Baratze ekosistemaren oreka
Martxoak 29 asteartea, 16:00-

19:00. Jesus Calvilloren eskutik.

Baratzezain bati bisita 
Martxoak 31 osteguna, 16:00-19:00.
Luis Herranzen eskutik.

Alkartasunara jo behar du

izena eman nahi duenak.
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GAZI, GOZO, GEZA

Zorionak Eneko!
Martxoaren 13an
13 urte bete ditu-
zu. Hiru muxu

handi eta ondo pasa
etxeko guztien partez.

Zorionak Tomas!
Martxoaren 14an
zure urtebetetze
eguna izan zen.

Muxu potolo bat zure
emaztearen partez!!!!

Zorionak Garazi!
Martxoaren 13an
egin zenituen 6
urte. Zorionak

eta muxu handi bat
etxeko  guztion  partez.

Zorionak
Maddi!
Martxoaren
23an 12 urte

egingo dituzu.
Muxuak familiko
guztien partez!

Zorionak Igor!
Martxoaren 17an
6 urte betetzen
dituzu. Zorionak

eta muxu potolo bat
etxeko guztien partez.

Zorionak
Maria! Martxoaren
19an egingo ditu-
zu 8 urte. Muxu

handi bat aita, ama eta
Noraren partez. 

Zorionak Garazi!
Aita, ama eta Uxuek
zorionak eta muxu
handi bat bidaltzen

dizugu. Martxoaren 17an 3
urte beteko dituzu eta denok
tartaren zain gaude!

Zorionak Karmele!!
Dagoenekoz zazpi urte
bete dituzu eta zelako
neska puska egin zaren.

Muxu potolo pila bat
Gainaundiko guztien partez. 

Zorionak Iker!
Martxoaren 18an
egiten dituzu 8
urte. Zorionak eta

muxu handi bat aitatxo,
amatxo eta Lorearen par-
tez! Ondo pasa!

ETXEBIZITZA

-Hiru logeletako pisu bat alokatzen da Kaxkoan. 943 371
495 / 695 767 821.

- Kaxkoan pisua alokatzen da. 2 gela, sukaldea, sala eta
komona.Tlf: 670070562

- Santuenean etxe bat alokatzen da.  679 366 415.
- 60 metro karratuko pisua salgai kaxkoan, 2 gela, sala,

sukaldea, komuna eta trasteroa. Dena berrituta eta
amueblatuta. Igogailua, hiru balkoi eta oso eguzki-
tsua. Tlf: 686969112

- Kaxkoan etxebizitza salgai. Hiru logeladuna, bi komun
eta trasteroarekin. 685 731 792.

- 90 metro karratuko pisu bat daukagu salgai Usurbilen. 3
logela, egongela, sukaldea, bi komun eta 7 metro
karratuko ganbara bat.Oso eguzkitsua eta bizitzen jar-
tzeko moduan dago. 699680265 (eguerdian edo
20:00etatik aurrera deitu). 

- Etxebizitza salgai Santuenean. Hiru logela, sukaldea,
komuna. 130.000 euro. 665 736 896 (Iñaki).

- Lokala alokatzen da Atxegalden (lehen Truke zena).
Prezioa: 360 euro. 943 373 414.

- Orioko Alde Zaharrean, etxebizitza bat salgai. Bi logela,
bainu gela, sukaldea-sala. 661 679 691.

-Etxebizitza alokatzen da, Oropesa de Mar (Castelló)
herrian. 655 731 915.

- Lau logeletako etxebizitza salgai Atxegalden. Ganbara ere
badu. Aukera dago etxe azpian garajea erosteko.
699720940

- Salgai dago Usurbilen etxe familiar polit bat, 
kiroldegi ondoan. Tel. 646.041915 Amaia.
- Kale Nagusia 10, lokal komertziala salgai, 133 m2. 943

365 299
-Alokairuko pisu baten bila nabil Usurbilen. 606 457

112.
- Neska euskaldunak pisu bat hartuko luke errentan

Usurbilen. Interesatuak deitu 647 486 232.
- Landetxe bat salgai Alfaron (Errioxa). Astebukaerak eta

oporraldietarako egokia. Terreno eta pistinarekin.
Herritik 1,2 kilometrotara. 2 logela, egongela txime-
nearekin, sukaldea, komuna, portxea. 675702428
(gauez).

- Gela bat alokairuan pertsona serio batentzat, pisu berri
batean. 300 euro, gastuak aparte. Usurbil inguruan.
609 901 734 edo 943 575 788.

- Muna Lurra kalea 16, 3.C salgai. Eguzkitsua eta berri-
tua. Interesatuak deitu: 637225620.

-95metro karratuko etxebizitza salgai Kaxkoan. Erreforma
behar du baina aldaketak egiteko aukera asko.
141.000 euro. 943 36 98 35 (21:00etatik aurrera).

- Orion babes ofizialeko etxe bat daukat eta Usurbilen
babes ofizialeko etxeren bat daukan norbaitekin alda-
tuko nuke. Interesatuak deitu 663600020.

- 230 metro karratuko etxea salgai, 2 solairuko bordare-
kin. 2800 metro karratuko lursailean. Kalezarreko
eremu urbanoan. 665720913.

- Baserri bat alokatu nahi nuke, Zubietan, Aginagan edo
Usurbilen. 630 274 906.

- Usurbilen etxebizitza salgai. 3 logela, sala, komuna,
sukaldea, bi balkoi, igogailua, ganbara. Kaxkoan. 607
924 407.

- Logela bat alokatu nahi da etxe konpartitu batean.
671800275.

SALEROSKETAK / GARAJEAK

-Lehenengo jaunartzeko soineko bat daukat salgai.
669645585 edo 943365191.

-18 metro karratuko garaje itxia salgai, Puntapaxen
(Artzabal). 943 100 592.

-Angulak harrapatzeko aintzinako tresnak erosiko nituz-
ke: bahiak, kajak, farolak... Tlf: 605747114.

- 5800 metro karratuko lur eremua salgai Usurbilen, 150
sagarrondorekin. Deitu: 943 361 463 

- Nissan Almera salgai. Matrikula: SS-BG. Prezioa: 1.500,
IAT (ITV) pasea du. 615 798 479.

-5 plazako Roller karabana bat daukagu salgai abantzea
eta gainerako akzesorioekin. 3500 euro. 676453176.

- Garaje lerroa salgai Munalurran. 678 225 241.
-33m karratuko lokal bat alokatzen dut Atxegalden 280

eurotan. Sarrera egokia. 943373414
-50cc-ko motorra salgai. 2 urte, oso kilometro gutxi. Beti

garajean, ondo zaindua. 622369646.
- Atxegalden Aristitxo kalean 90 metro karratu (bi solairu-

tan) dituen lokal bat alokatzen da. 658716970.

LANPOSTUAK
Lan-eskaerak
-Emakume bat behar da haurrak zaindu eta etxeko lane-

tan laguntzeko. Interesatuta bazaude 615756893.
-Iratxo tabernan pizza banatzaile baten bila gabiltza.

Banaketa afaritarako garaian egingo da. Beharrezkoa
motorra edo kotxea izatea. 943369135

- Arratsaldetan umeak zaintzeko neska baten bila gabiltza.
Nahiago dugu Usurbilgoa eta euskalduna izatea.
Interesatuak deitu 676355635 telefonora.

- LH-n edota DBH-n klase partikularrak emateko prest
egongo al zinateke? Hala bada, pasa zaitez Udarregi
Ikastolako idazkaritzatik izena ematera.

Lan-eskaintzak
- Herriko emakume euskaldun bat eskaintzen da pertsona

helduak eta gaixoak zaintzeko. Ordutegi malgua (egu-
nez zein gauez) eta prezio ekonomikoak. 687348223.

-Emakume esperientziduna eta erreferentziekin eskain-
tzen da gauetan adineko pertsonak zaintzeko.
618410123

-Emakume bat eskaintzen da interna moduan adineko
pertsona zaintzeko edo etxeko lanak egiteko.
635267221 

- Emakume bat eskaintzen da etxeko lanak egiteko edo
adineko pertsonak zein haurrak zaintzeko. Orduka
edo interna moduan aritzeko. 626344882.

- Lehen Hezkuntzako diplomatuak klase partikularrak
ematen ditu ikasgai guztietan, Usurbilgo lokalean. 
688 681 557 edo imakulada@gmail.com
- Neska bat eskaintzen da orduka zein interna moduan

lanean aritzeko Usurbil eta inguruetan etxeko lanak
egiteko edo pertsona helduak zaintzeko. 696537247

-Emakume bat eskaintzen da etxekolanak egiteko orduka
edo tabernan lanean aritzeko. 603794547.

-Emakume bat eskaintzen da etxekolanak egiteko orduka
edo tabernan lanean aritzeko. 635217362.

- Mutil gazte bat eskaintzen da baserri edo baratzeko lanak
egiteko, mendia garbitzeko edo igeltseritza lanetan
aritzeko, 677593772.

- Etxeko lanak egiteko prest nago, baita jende nagusia edo
gaztetxoak orduka zaintzeko ere. 606 800 837.  

- Neska bat eskaintzen da etxeko lanak egiteko, pertso-
na helduak zein haurrak zaintzeko edo ostalaritza
lanetarako. Esperientziduna. 658107757

- 23 urteko mutila, Usurbilen lan bila dabil barrako zerbi-
tzari edo sukaldari laguntzaile gisa. Lanean berehala
hasteko: 622 065 461 (Alex).

- Emakume batek interna moduan pertsona helduak zein
haurrak zaintzeko lana bilatzen du. 660554968

-Etxeko lanak egiteko emakume bat eskaintzen da.
676188411.

- Jardineritza lanak egiten ditut, txukun eta modu onean.
Iñaki: 677 44 31 40.

-Saltzaile, zerbitzari, pertsona helduak zein haurrak zain-
tzen edo garbiketa lanak egingo nituzke. 656446835.

-Mekanikari gisa, baserrian, edota helduak zaintzeko prest
nago. 648 785 026.

-Emakumea interna edo goiz zein arratsaldez orduka lan
egiteko prest. 648 785 026.

- Mendian edo abeltzaintzan lan egiteko prest nago. 666
38 26 97.

-Emakume bat orduka edo interna moduan lanean aritze-
ko eskaintzen da. 608 835 033.

-Etxeko lanak egiteko neska bat eskaintzen da. 630 768
325.

-Pintore edo burdinlari gisa lan egiteko prest nago. 654
217 752.

-Fisika eta matematikako klase partikularrak emateko
prest, neska gazte esperientziaduna. Lehen
Hezkuntzatik Batxilergo mailara arte. 685 772 602 //
943 371 277.

BESTELAKOAK / GALDUTAKOAK

- Sukaldari bat eskaintzen da famili nahiz lagun arteko
bazkariak antolatzeko eta prestatzeko etxeetan, elkarte
gastronomikoetan...... 670 410 273.

- Lehenengo jaunartzeko soineko bat daukat salgai.
Interesatuta bazaude: 669645585 / 943365191.

-Giltza batzuk galdu dira Kiroldegi eta frontoi artean.
Aurkitzen dituenak dei dezala. 943 365 371.

- 11 husky siberiar txuri oparitzeko. 649906678.
- Andatza mendian (Puelako bidean) mendiko txamarra

mutilarena, urdin iluna, galdu dut. 657702038.
- Umea eramateko "mendiko motxila" erosiko nuke.

647973854.
- Hemengo intxaurrak salgai, prezio onean. Telf: 943 67

11 60. Edurne.
- Su-egurra salgai modu onean. 689937338 Jesus Mari.
- Wii kontsolaren softwarea aldatzen da segurtasunaren

kopiak kargatu ahal izateko, DVDaren edo USBaren
bidez txipik instalatzeko beharrik gabe. Garantia ez da
galtzen, dena softwarearen bidez egiten da.
635729637

- Aiako babarruna salgai, prezio onean. 670410273.
- Zaldi bat jartzeko lur sail bat edo ikuilu bat alokatuko

nuke Usurbil edo inguruan: 616260451
- Informatikaria naiz. Ordenagailuen edo informatikari

buruz edozein zerbitzu behar izanez gero. Oskar: 609
468 759   oskarsm@hotmail.com

- Ezkontzetan abesteko talde bokal bat nahi baduzu, deitu
665745071 (Iñaki).

- Ezkontza zein ekitaldietan abesteko kantari lirikoa.
Maketa bat entzungai daukat. 690784113

HILDAKOAK

Jesus Mari Retegi Larreta
67 urterekin hil zen 
martxoaren 9an

Zubiaurrenea, 5
Telf: 943 37 10 42






