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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  943 570 999
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 943 368 770
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  943 376 076
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

Giro onean hasi eta
giro hobean amaitu
dira San Praixkuak

Jende asko ibili zen larunbatean
Aginagan, San Praixku jaietako

azken egunean. Jai-giroa ordu txikiak arte
luzatu zen, Larra Dj disko jartzailearen
saioarekin. 

Jaietako argazki asko ikusgai jarri ditu-
gu noaua.com web orrialdeko
Argazkitegian. Baina denetan hauxe izan
da atentzio gehien deitu diguna.
Trainerila txapelketan, lehen aldiz etxean
geratu zen bandera eta aginagarrek gogo-
tik ospatu zuten. Herri afarian, kalejiran ibili ziren trainerila txapelketako banderarekin.
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NEREA ZINKUNEGI

Udazkeneko hego haizeak salatzen gaitu eta
lotsarik gabe, modu elegantean gainera,

jolasti, zalapartan dakartza lurrean dabiltzan kolo-
re bizitako plastiko zoragarriak, kalejiran, korroan,
dantzan ariko balira bezala. Espektakuloa da bene-
tan, haizeak nola zirkunferentzia perfektuak eginez
mugitzen dituen gure bizitzatan hain presente
dauden eta hainbeste maitatzen ditugun kolore
biziko plastikoak. Apurka-apurka bazterretan mul-
tzo txikiak agertzen dira eta haize ufadak jotzen
duenean hamaika aldiz entseatutako koreografia
hasten dute aldi berean bazter ezberdinetan.

Ze gauza!!! Ah, plastiko zoragarriengatik ez
balitz, ze mugituko luke udazkenean dabilen hai-
zeak??!! Gure ile ajatuak agian?? Suabizante usaine-
ko jantziak?? Balkoietatik zintzilikatutako baratxu-
ri eta piperrak?? Alde ederreko espektakulua
eskaintzen digute plastiko zaratatsuek!!

Lasaikerian erori gea!! Relajatu in gea!!
Udazkeneko haizea dabilenean hostoak dira

biraka ikustea gustatzen zaidana, kaleko bazterre-
tan izan edo errepidean, zeru gorriak eta onddo
usaina.

Aspaldian, eta batez ere asteburutan, herriko kale-
ak zikin antzera sumatzen dira, zigarro muturrak
nonahi, kolore bizi gehiegi lurrean, plastiko gehitxo.
Eta batek pentsatu dezake, koloreak direlako biziegi
edo,  umeen gauzak direla, keba-keba…

Zapuztera noa, baita ere, eta barkatu, batzuek
komun zuloarekin duten ideia erromantiko bezain
absurdoa. Ezetz ba, komunak ez duela magiarik
egiten, bertara botatzen diren fardel,  konpresa eta
bestelako ipurditik (edo) atera ez den ezer itsasoan
agertzen dela orain edo geroxeago, kasurik onene-
an komunitateko hodietan geratzen, hori bai
garesti samar atera liteke magia trukoa.

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

Komunak ez du magiarik egiten 

IKA MIKA ATALERAKO IDATZIAK GEHIENEZ 2.000 KARAKTERE IZANGO DITU. ALE BAKOITZEAN EZ DIRA BI IKA-MIKA BAINO GEHIAGO

ARGITARATUKO. IKA-MIKA BAT BAINO GEHIAGO IRISTEN BADA, NOAUA!k IDATZI HORIETAKO BAT HURRENGO ALE BATEAN ARGITARATZEKO

ESKUBIDEA IZANGO DU. NOAUA!k ez du bere gain hartzen IKA MIKA atalean adierazitako esanen eta iritzien erantzunkizunik. 
Hurrengo alea: urriak 21. Idatzia ekartzeko azken eguna: urriak 17.

* Ezizena ere onartzen da, baina idatziaren egile den gizabanakoaren NA edo elkartearen IFK edo baliokidea egiaztatu eta gero.
Beste pertsona bati zuzenduta dagoenean, izen-abizenekin argitaratuko da Ika-mikarako idatzia (Ika-mika araudia, NOAUA! astekaria)
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PI L-P I L E A N

Udarregi Bertso Sariketa, finalera bidean

Bota Punttuba Bertso Eskolak,
lehen aldiz, Udarregi Bertso
Sariketa antolatu du. Bi fina-

lerdiak jokatu dira dagoeneko.
Bertsolari helduen saioa, Santueneko
jaietan burutu zen. Gazteena, pasa den
asteburuan Aginagako jaietan. Hauxe,
Bota Punttubatik Aginagako saioaren
inguruan NOAUA!-ra bidali duten
kronika.

“Oso saio polita izan genuen
Aginagako jaietan. Udarregi Sariketako
gazteen finalerdia ikusteko 90 pertsona
bertaratu ginen, finalerako sailkaturik
dauden 3 beteranoak tartean. Giro polita
beraz eta eliza zaharra bete antzera, jendea
gogotsu Aitzol Barandiaran, Imanol
Lizarazu, Ane Labaka, Maialen Velarde,
Ainhoa Agirreazaldegi eta Eneritz
Zabaleta entzuteko.

Zortziko handian oraindik berotu ezi-
nik ibili ziren. Ane eta Maialen ongi hasi
ziren ordea, puntuak batzen. Ondoren
etorri ziren zortziko txikiko ariketak, eta
hor bai, zorrotzago aritu ziren. Aitzol eta
Ane bikotekide paperean jarri zituen
gai-jartzaileak. Aitzolek maitalea etxera
eraman zuen Ane ez zegoela aprobetxa-
tu nahian baina gelako atea irekitzean
han zegoen Ane beste maitale batekin.
Bizi aritu ziren, Anek sofara bidali zuen
Aitzol maitalearekin eta gosaritan ikusi-
ko zirela erantzun honek. Eneritz eta
Imanol berriz Oriako azken bi angulen
azalean izan genituen.

Seiko motzean Eneritz baionarrak
gora egin zuen eta puntu mordoxka bat
batzeko aukera aprobetxatu egin zuen,
Ainhoaren paretsu. Ainhoa eta Ane bi
neraberen guraso paperean aritu ziren.
Ikastolatik deitu zituzten biak ikas
bidaian larru gorritan ohean harrapatu
ondoren. Oso arin eta bizi aritu ziren,

Ane ez zen batere larritu bere semea
ergela zelakoan eta Ainhoak normalean
halakoetan ergelak amak izan ohi direla
erantzun zion.

Kopletako txanda iritsi zen. Ainhoa
bikain eta baita Aitzol ere. Maialenek
saioko mailari eutsi zion uneoro eta ongi
aritu zen. Imanolek berriz lanak izan
zituen Ainhoak jarritako doinuari eus-
ten eta trabaturen bat tarteko urdurita-
sunak atzeman zitzaizkion, lastima!

Amaieran, giroa bero
Bakarkakoetan jo zuen goia saioak,

amaieran hain justu. Ainhoa oso ongi
aritu zen AHTa egiteko desjabetua izan
zen baserritarraren lekutik. AHTa mar-
txan jarri eta 8 urtera hau nola erabil-
tzaile faltagatik ixten zuten ikustean
"lurra sentitzen ez dun herriak / etorki-
zunik ez dauka" abestu zuen. Imanol ere

saio guztiko bere ale onenak uzteko gai
izan zen lanik lortzen ez zuen afrikarra-
ren ikuspuntutik. Hala ere Maialen izan
zen berriz ere hoberena. Hau egokitu
zitzaion gaia "Jaiotzatik itsu izan zara.
Gaur ebakuntza-gelara sartzeko zain
zaude ikusten hasteko". Polit jolastu
zuen koloreekin. Lehen bertsoa hala
amaitu zuen "ta nik aukeratu hemendik
aitzin / begiak itxi edo ez" eta bigarre-
nak hala zioen "Irriei urdin kolore iluna
/ jarri izan nien luzaro / eta malkoei
berde argia /esperantzagatik klaro /
jende gehiegi bizi delako / kanpo presio
esklabo / operatu ta ingurukoei / azaldu
nahiean nago / ikusten duen asko dago-
la / ni baino askoz itsuago.".
Zumaiarrarenak saio guztian txalo
gehien jaso zituzten bertsoak beraz.

Finala, azaroaren 12an
Agur bertsoak abesten ari zirela epaile-

en kabalak eta jendearen botoak eta azke-
nean Maialen Velarde finaleratu zuten
ikusleek eta epaimahaiak berriz Aitzol
Barandiaran eta Ane Labaka. Badugu sei-
kotea I. Udarregi sariketako finalerako
beraz, Patxi Etxeberria, Olaso eta Luis
Otamendi zain dituzue gazteek!
Azaroaren 12an ikusiko dugu elkar!”.

Ainhoa Agirreazaldegi bertsotan, Aginagan jokatu zen finalerdian.

“Maialen Velarde finaleratu
zuten ikusleek; epaimahaiak
berriz Aitzol Barandiaran eta

Ane Labaka”

AGINAGAN SAILKATUAK
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Ailegatu da, udazken koloretan gaude,
Benito Lertxundiren abesti haren ize-
nak zioen moduan. Nahiz azken aste-

otako eguraldiari erreparatuta, uda oraindik ez
dela amaitu dirudien. Eguzki orduak murrizten
joango dira aurrerantzean, giroa hozten, hain-

beste desiratutako oporrak atzean utzi eta egunerokoan murgil-
tzen… Baina har dezagun arnas pixka bat eta goza dezagun
urtaro honek eskaintzen dizkigun une eta leku ederrez. Badugu
horretarako proposamenik. Argazki lehiaketa antolatu dute
Andatza Mendizale Elkartekoek. “Andatzako txokoak” izenare-
kin antolatu dute ekimena eta izenburuak dioen bezala, ingu-
ruotan dauden leku ikusgarri, eta ziurrenik baita ezezagun
horiek erretratatzea da, txapelketan parte hartzeko asmoa dute-
nei jarri dieten erronka. 

Txoko ederrez gozatzeko ez da urrutira joan behar.
Gonbita beraz egina dago, kirol pixka bat egin, osasuna
zaindu eta paraje ederrez gozatu nahi duenak Urdaiagatik
gora abiatu besterik ez du. Eta azaroaren erdialdera arte,
argazki kamera hartu eta erretratuak ateratzeko deialdiare-
kin, orain gainera, aitzakia bat gehiago bada Andatzako
mendi buelta egiteko. Hurren arte!!!

Urriaren erdialdera iritsi gara
dagoeneko eta konturatzerako
ikasturte berrian murgildu gara.

Kuriosoa da ikasleak ez garen asko eta
askok ere inkoszienteki nola zatitzen
dugun urtea ikasturtetan. Txikitatik barne-

ratzen dugun hainbat gauzetako bat izango da.
Ba esan bezala, hasi da ikasturte berria eta hasi dira kla-

seak eta klasetik kanpoko aktibitateak ere. Ni euskal
dantzei buruz hitz egitera noa gaurkoan. 

Joan den ostegunean, hilaren 6an, ospatu zen bilera
gurasoekin eta behin behineko ordutegiak zehaztu ziren
bertara gerturatutakoekin. Printzipioz honakoak izango
dira:

- LH1ekoak astearteetan 16:30etik 17:30era.
-LH2 eta LH3koak asteazkenetan 16:30etik 17:30era.
- LH4, LH5 eta LH6koak ostiraletan 18:00etatik 
19:00etara.
- Mutilak astearteetan 17:15etatik 18:15etara.
Inor animatzen bada edo gogoarekin geratu bada, ager

dadila bere adineko ordutegi barnean, oraindik taldeak
guztiz osatu arte parte hartzeko aukera izango baitu.

Klaseak aste honetan hasi dira. Informazio gehiago jaso
nahi duenak dantzataldea@usurbil.com helbide elektro-
nikora emaila idazteko gonbitea egiten dute bertako
arduradunek.

Bide batez, aurreko urteetatik dantzako arroparen bat
entregatzeko etxean inork baldin badu, esan klaseren
batetara gerturatu daitekeela Agerialdeko lokalera (edo
Udarregiko barne patiora) eta bertan dagoen begiraleari
utzi.

Zorte on ba dantza taldeko lagun guztiei eta urte ona
izan dezazuela!

Euskal dantzak, martxan!
KA L E B E R R I IRATI PORTU

Azken aste honetan mundu osoan
zabaldu den notizia baten berri izan
dugu gurean ere: Steve Jobsen herio-

tza. Nire inguruan, eta irrati zein telebistetan
entzun ditut Apple etxearen etorkizunari buruz-
ko zalantzak, burtsan izango duen eragina eta ea

hemendik aurrera ez ote dugun maila bereko beste teknolo-
gia berririk ezagutuko. Telefonoa, teletrofono izenarekin,
Antonio Meucci delakoak asmatu omen zuen 1857. urtean
bere bulegoa eta logelaren artean konexioa izateko (aidanean
emaztea ohean zuen) baina patentatzeko dirurik ez omen eta
inork ez omen zuen aintzat hartu. Kontuak horrela materiala
Alexander Graham Bellen eskuetan erori eta moldaketa eta
egokitzapen batzuk egin ostean 1876an honek bere bezala
patentatu omen zuen. Geroztik, berau ezagutzen dugu telefo-
noaren asmatzaile bezala. Pentsatzen dut asmatzaile hauek
zendu ziren egunean batek baino gehiagok usteko zuela aro
baten amaiera zela hura baina agerian da ezetz. Pentsa ezazue
ordutik hona zenbat aldaketa, moldaketa, egokitzapen, hobe-
kuntza eta abar jasan ote dituen orduan asmaturiko telefono-
ak. Lasai beraz aurrerantzean ere izango baita asmatzaile
berririk, asmakizunik eta teknologia berrien gose denik. 

Teknologia berrien amaiera?
KA L E Z A R MAIDER MAKAZAGA

Andatzara, txoko eder bila

UR D A I A G A NEREA AIZPURUA
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Bai, bai, aurten Agiñak bai!
AG I N A G A Mª ANGELES ARRUTI

Euskal Herritik irten eta munduko
beste puntura joan oporretara, eta
hantxe euskaldun bat. Ohikoa ezta?

Geografikoki gerturatu eta distantziak txi-
kiagotuta, antzeko zerbait gertatu ohi da
atxegaldetarrokin ere. Asteburuan Aginagan

auzoko ordezkaritza zabala bertaratu zen San
Praixkuetara. Eta hango jaiei buruz hitz egiten hasita, ez
nuke aipatu gabe utzi nahi, adin tarte desberdinekoak
biltzeko duten ohitura. Kinto bazkari eta afariak egiteko-
ak alegia. 

Hogei urte inguru dituztenetatik hasita, otordu mor-
doa egin ohi da, izan Aginagako zein beste txokoren bate-
ko festetan, edo baita jai girotik aparte ere. Azken aldian,
bi deialdiren iragarkiak ikusi ditut NOAUA!-n. Aukera
ederra, egunerokotasunean gutxi elkar ikusita, berriz bil-
tzeko. Aspaldiko oroitzapenak berritzeko, txikitako bihu-
rrikeriez barre pixka bat egiteko, eta batez ere tarte atse-
gin bat bizitzeko. Herrian ohitura hain hedatua egonik,
behin edo behin kinten afari erraldoi bat egitea ez legoke
gaizki. Herritarren arteko loturak are gehiago sendotze-
ko, kintoen kinta afari bat. Zergatik ez? Gora 83!!! 

Kinten kintoak
AT X E G A L D E AINARA ARNAIZ

Urri hasiera, badator kanpotarra
Zubietara. Aitzakiarik gabeko
eguraldia. Korrikalari andana,

Behobia-Donostia helburu. Plaza umez
lepo, ezkutaketan, futbolean, txirristan
behera. 

Frontoian orain pala, orain zestoa. Mendiko bizikle-
tak Andatzara bidean. 

Hara!, patinetan ere Donosti Roller-ekoak.
Kaxkapera bidean yogazaleak; ez ba, Tai-Chikoak dira.
Baserritarrak babarrunetan. Zaldi gainean zalduna.

Sartu da kanpotarra tabernan. Kartelak paretan.
Euskal Herriko mendi duatloiko proba Zubietan.
Euskal Jaia urriaren 12an. Pilota jaialdia bezperan. 

Barran NOAUA Aldizkaria. Garazi Iturralde gazte
zubietarra Ameriketako Estatu Batuetan Kayaksurfeko
munduko txapelketan txapelaren peskizan.

Tabernariak: “Kaixo, zer nahi duzu?” Kanpotarrak:
“Jakin nahi nuke zenbat jende bizi den Zubietan...”. 

Tabernariak: “Ez dakit ba, gutxi batzuk, 500 bat-
edo...”.

Zubietan urrian urri ez... 

Urri?

ZU B I E TA DENIS ELORTZA

Bost urte igaro behar izan dira,
baina aurtengo jaietan jokatu den
Trainerila Txapelketako bandera

Aginagan geratzea lortu dute. Zorionak
arraunlari taldeari!!!

Urriaren 1ean San Praixkuetako herri-
afariaren aurretik ongi etorria egin zitzaien eta afal ondo-
ren, kalejira banderarekin. San Praixkuetako hasiera
honen biharamunean, igandean, eliza oso dotore jarria
zegoen. 

Meza nagusian bost apaiz aldarean eta bi monagillo
dantzariz jantziak. Bandera ere aldarean, denek ikusteko
aukera izanez. Etxeberria eta Garmendia bertsolariekin,
denok festa giroan. 

Eta helduen eguna izanik, aizkolari eta harrijasotze
saioa denon gozamenerako. Aipatu beharra dago, jaieta-
ko antolatzaileek lepoko zapi urdina ekarri ziotela apaiza-
ri, jartzeko eta hark baita jarri ere. Detaile polita bi alde-
etatik.

Aginagako San Praixkuak direla eta, arraunlariak asko
aipatu ditugu aurreko NOAUA!-n eta nik gutxiago aipa-
tzen diren jaietako beste ekitaldi batzuk adieraziko ditut.

Oilasko biltzaileak edota aginagarren artean jokatu ziren
herri kirol saioak: txinga eta zakuarekin korrika, lokotxa
eta sagar biltzen, artoa aletzen, trontza egurra mozten
aritu ziren. Hor ditugu bestalde, emakumeek eginiko
eskulanekin bisitatu ahal izan den erakusketa. 

Tiro platoa, toka txapelketa eta joan diren bi astebu-
ruotako ekitaldiak antolatu dituzten guztiei, eta txisteak
eta aurkezle lanak egin dituen Manuel Mari Galarraga,
Aldapa eta emakume taldeari. Milesker, herri osoari.
Aupa Agiña!!!
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EL K A R R I Z K E TA

Konpostatze komunitarioa egin nahi 

dutenentzat, izena ematea ireki du Udalak

Hondakin organikoak auto-
konpostatzen dabiltza herri-
ko ia 500 sendi. Baina kon-

postatzen dutenen kopuruak gora egin
dezake laster. Usurbilgo Udalak, kon-
postatze komunitarioa bultzatu nahi du,
etxean bere kabuz zati organikoa onga-
rrian bihurtu nahi baina ezin dutene-
tzat. Ostegunean, 18:00etan ekimena
jendaurrean aurkeztuko da Sutegin.
Usurbilgo organikoaren kudeaketaren,
konpostatze komunitarioari lotuta
nazioartean dauden esperientzien eta
egitasmoa Usurbilen nola gauzatuko
den, horren guztiaren berri emango
dute. Ibon Goikoetxea ingurumen alo-
rreko udal teknikariak dakartza zehazta-
sun gehiago lerrootan.

NOAUA! Zein da konpostatze komu-
nitarioaren egitasmoaren jatorria?

Ibon Goikoetxea. Atez ateko bilketa
martxan jarri zenean autokonpostatzeko
kanpaina handia egin zen, eta hori egin
ahal eta nahi zuenak aukera hori izan du.
Baina badira atzerrian beste esperientzia
batzuk; etxean egin ezin duenari, eremu
egoki bat prestatu eta komunitatean egi-
teko aukera ematen diotenak. Udaletik
jende horri animatu eta laguntzea nahi
dugu, komunitatean ere bizilagunekin
batera autokonpostatu ahal izateko.

N. Usurbilgo kasuan, Kaxkoko bizila-
gun batek aukera izan dezake konposta-
tze komunitarioa egiteko. Zer nolako
funtzionamendua izango du?

I. G. Herritarrak interesa badu, eman
dezala izena udaletxean edo atez ateko
bulegoan. Gero ikusiko dugu non bizi
den bizilagun hori, inguruan zer eskaera
dauden eta talde gutxieneko bat osatzen
badugu, herriko parke gune edo gune
berdeetan, ondo iruditzen zaigun lekue-
tako bat proposatuko genieke konposta-
tze komunitarioa egiteko. Gunea egoki-

tuko genuke; familia kopuruaren arabera,
hesi batekin ondo jarri, bere autokonpos-
tadora handi batzuk izango dituzte…
Bizilagunek arduradun bat izendatuko
dute, gure laguntza edo koordinazio lan
bat behar bada, ordezkari bat izateko. 

N. Euren kabuz egiten duten konpos-
tatze komunitarioaren esperientziarik
bada halere herrian?

I. G. Bai. Baditugu esperientzia batzuk
agian ez horren modu formalean eginak.
Orain horretarako gune egoki eta txukun
bat prestatu nahi dugu, bizilagunen eki-
mena lagundu.

N. Autokonpostatzeak Usurbilen
orain arte izan duen ibilbidearen ingu-
ruan zer balorazio egin dezakezue?

I. G. Epe laburrera jarraipen bat egite-
koak gara. Atez atekoa eta autokonposta-
tzea martxan jarri zirenean, bizilagunei
esan zitzaien autokonpostatzearekin
jarraipena egingo genuela. Orain, urte
bukaerarako pertsona batek horren
jarraipena egingo du, jendeak nola egiten
duen ikusteko. Autokonpostatzen duten
herritarren etxe atariko zintzilikagarri
orok, seinale gisa bere eranskailua du.
Herritarrekin harremanetan jarriko gara
nola doakien jakiteko.

Ibon Goikoetxea ingurumen alorreko udal teknikaria da.

NOAUA! Autokonpostatzean
dutenen kasuan bezala, konpostatze
komunitarioa egiteko ahaleginaga-
tik trukean udal laguntza jasoko
dute herritarrek?

Ibon Goikoetxea.Hondakin orga-
nikoa kudeatzeak Udalarentzat kostu
bat suposatzen du. Horregatik, hoba-
ria aplikatu daitekeela estimatua
dugu. Zati organikoa bere kabuz
kudeatzen duen herritar orok %40ko
hobaria izango du Usurbilen.

N. Zertan eragiten du edo lagun-
garria da, organikoa konpostatzea?

I. G. Konpostatze prozesu batek
norberak bere hondakinak kudeatze-
ko. Hondakin bat gutxiago sortzen
duzu azkenean, hondakin batetik
ongarri bat aterako dugu. Bestela ere
hori egiten du udaletxeak, baina
beste kostu batekin. Bilketa zerbitzu
batekin Lapatxeko plantara garraiatu
behar dugu. Zentzu gehiago du eta
ekologikoagoa da, ahal duenak etxe-
an konposta egitea.

%40ko hobaria 
konpostatzen dutenentzat

“Herritarrak interesa badu,
eman dezala izena udaletxean

edo atez ateko bulegoan” 

IBON GOIKOETXEA
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Z aharkitua geratu da ta...,
"modaz pasatua"dago ta...,
teknologia berriagoa sortu

da ta..., honelako "arrazoiek", erabil-
garria dena zabor bihurtzen dute.
Milaka eta milaka zabor tona egu-
nero.

Kontsumoa zoriontasunarekin lo-
tzen duen eta herritarroi fikziozko
beharrak sortzetik bizi den sistema
honen aurrean, gure benetako
beharren eta kontsumo-menpekota-
sunen inguruko hausnarketa bultzatu
nahi da Truke Plazaren bidez

Gure beharrak asetzeko, diruaz
gain bada bestelako biderik: TRUKEA.  

Alkandora bat liburu baten truke,
ahulki bat masaia txanda baten
truke, etxea garbitzea txerrikume
baten truke... Benetako beharrak
geure artean asetzeko moduan
gara.

Behar materialak asetzeaz gain,
trukeak baditu hainbat abantaila:

-Besteei zer eskainia badugu,
herriarentzat baliogarriak gara.

-Elkarren beharrak ezagutuz herrita-
rron arteko harremanak eta elkarlana

sendotzen ditugu, elkar laguntzeko
bideak irekiaz eta herri izaera indar-
tuz.

-Herritarron aberastasuna gure
inguruan geratzen da.

-Berrerabilpena sustatzen da,
modu horretan zabor kopurua gutxi-
tuaz.

-Gauzek benetan duten balioaren
inguruko hausnarketa bultzatzen da:

“merkatuak” ezartzen dion balioaren
ordez, guretzat duen erabilgarritasu-
naren araberako balioari garrantzia
ematen ikasten dugu.

Hau dena bizitzen hasteko, urriaren
16an Txokoalden egingo den 3. Truke
Egunera bertaratu besterik ez duzu.
Eta gogoratu, denok dugu zerbait
eskaintzeko, gauza bakoitzari guk
geuk ezartzen baitiogu duen balioa!

Hirugarrenez ospatuko da Truke Azoka. Aurten, Txokoalden izango da.

Urriaren 16an, Truke Eguna Txokoalden

Nafarroan ere atez atekoarekin hasteko asmoa dute
NOAUA! Nafarroako Sakanan eta

Zumaian atez ateko bilketa martxan
jarri behar dute. Aitzindaria izan den
udalerri honetatik, nola hartzen ditu-
zue albisteok?

Ibon Goikoetxea. Atez ateko bilketa
zabaltzen doan heinean, ikusten da guri
begiratu eta jendeak zerbait ikasi duela
atez ateko bilketarekin; hondakinak
nola kudea daitezkeen hobeto.

N. Usurbilgo azken hileotako atez
ateko bilketaren daturik baduzue?

I.G. Hilabetez hilabete jarraipen lan
bat egiten ari gara. Atez ateko bilketatik
egiten dena, %80 inguruan dabil. Gero
jada hondakinen kudeaketa osoa har-
tzen bada, %86koa da ehunekoa.
Aurtengo guztia urte bukaerarako jakin-
go dugu.

N. Hondakinak %100 birziklatzeko,
%10 pasatxoko erreusa geratzen da.
Zati horrekin zer egin, etorkizuneko
zuen erronketako bat izango da?

I. G. Sortzen den erreus hori ahalik
eta gehien gutxitzea. Pauso txiki batzuk
ematen ari gara. 

N. Konpostatzeak beti lagunduko du
ehunekoak jaisten?

I. G. Hondakin kopurua gutxituta,
birziklapena areagotuko zaigu. Gaur
egun, herrian konpostatu ezin baina
nahi duen jendearen eskaera egon lite-
keela uste dugu eta horri irteera emate-
ko asmoa du Udalak. 

N. Zer esan diezaiekezu interesdu-
nei?

I. G. Nahi dutenean, udaletxeko

ingurumen zerbitzuan edo atez ateko
bulegoan Udala prest dagoela interesa
duen edonori izena hartzeko. Gero
beraiekin kontaktuan jarriko gara,
herrian konpostatze komunitarioko
guneak prestatzen joateko.

Zumaiako udal ordezkariak,

moratoria eskatu zuten garaian.



10 Noaua! - 2011ko urriaren 14an

EL K A R R I Z K E TA

Amador Granados txirrindularia

“Londresko Joko Olinpikoei begira nago”

Danimarkan, Roskilde hirian
jokatu da txirrindularitza
egokituari dagokion

Munduko Txapelketa. Erlojuaren aurka-
ko lasterketan ez zen fin egon. Baina
iraupen proban, lehen postuetan ibili
zen lasterketa osoan. Azken metroetan
ordea, tokia galdu zuen Amador
Granadosek eta azkenean 12. amaitu
zuen. Denboraldia bukatu berri du.
Datorren urtekoa, ordea, Londresko
Joko Olinpikoek baldintzatuko dute.
Hara joateko aukera asko ditu Usurbilgo
txirrindulariak baina oraingoz ez daki
hautatuko duten ala ez. Eramango balu-
te, hirugarren jokoak lirateke Amador
Granadosentzat. 

Erraz esaten da, baina txirrindularitza
egokituan ere, inork ez du ezer oparitzen
eta onenaren legea da nagusi. Laster
esango diote Londres aldera joango den
ala ez. Bien bitartean, Amerikako Estatu
Batuetako Los Angelesera abiatuko da
otsailean, pistako Munduko
Txapelketan parte hartzera. 

NOAUA! Zer moduz zaude?
Lasaiago, ezta?

Amador Granados. Hiru aste egin
ditut ezer egin gabe. Nekatuta amaitu
dut denboraldia.

N. Munduko Txapelketan izan zara,
Danimarkan. Pozik itzuli zara handik? 

A. G. Egia esan, ez. Eroriko asko izan
ziren errepideko iraupen lasterketan eta
ez nuen gustuko lasterketa osatzerik
izan. Joko Olinpikoen aurreko urtea da
hau. Eta erlojuaren aurkako proban
emaitza onik lortu ez zutenek, iraupen
lasterketa on bat egin behar zuten,
Londresko Joko Olinpikoetarako txarte-
la eskuratu ahal izateko. Egia esan behar

badut, nik ez dut sekula horrelako ten-
tsiorik ikusi. Bost eroriko izan ziren.
Gainera, helmuga baino lehenago erro-
tonda bat zegoen eta horrek ez zuen
batere lagundu. Erorikoek ez ninduten
harrapatu, baina lasterketa erabat bal-
dintzatu zuten.

N. Lastima, ezta?
A. G. Fisikoki oso ondo aurkitu nin-

tzen, uneoro lasterketaren aurrealdean
kokaturik. Irlandar batekin ihes egiten
saiatu nintzen. Baina zaila zen tropeletik
ospa egitea; zirkuitua oso azkarra zen eta
gainera urduritasun handia zegoen.
Juanjo Mendez selekzioko kidea lauga-
rren kilometroan erori zen eta konortea
galdu zuen. Ospitalera eraman behar
izan zuten. Eta hurrengo itzulian, nire
logelako kide Antonio Sanchez erori eta
eskumuturra hautsi zuen. 

N. Erlojuaren aurkako lasterketan
ere hartu zenuen parte. Zer moduz?

A. G. Erlojuaren aurkako lasterketan
eguraldi kaxkarra egin zuen. Errepidea
ez zegoen egoera onenean eta gainera ez
nintzen konturatu, baina eserlekua gaiz-
ki neukan jarria. Mekanikoren batek
bizikleta ukitu zuen eta ni ez nintzen
jabetu. Hala ere, errepideko iraupen las-
terketan neuzkan itxaropen guztiak
jarriak eta oso ondo ikusi nuen nire

burua. Esan dizudan bezala, lasterketa
osoa aurrekoen artean egin nuen, toki
egokian. Baina helmugara iristean,
Freireri pasa zitzaiona gertatu zitzaidan
niri ere. Toki egokian nengoen baina
bapatean tropela geratu egin zen, ozto-
patu egin zidaten bidea eta ireki beha-
rrean, hesien ondoan aurkitu nintzen.
Azken metroetan, lehiatzeko tokia
galdu nuen eta tonto aurpegia geratu
zitzaidan, egia esan.

N. Ze postu egin zenuen helmugan?
A. G. Hamabigarren. Baina ezin

badut dominarengatik lehiatu, zein pos-
tutan iritsi naizen ez dit gehiegi axola. 

N. Baina bere garrantzia izango du
ba, ezta?

A. G. Bai, noski. 30 txirrindulari
gaude orain Joko Olinpikoetara joateko
moduan. Baina soilik 13 edo 15 izango
dira hautatzaileak eraman ahal izango
dituenak, Londresera joateko aukera
izango dutenak. Berdintasun egoera
batean, noski, postuak begiratuko dituz-
te. Hala ere, nik domina lortu nuen iaz
pistako Munduko Txapelketan eta hori
da inportanteena. 

N. Denboraldia amaitu duzula esan
daiteke, beraz.

A. G. Bai.

Atenasen eta Txinan egon ondoren, Londresera joateko gogoz da.

“Azken metroetan, tokia
galdu eta helmugan tonto
aurpegia geratu zitzaidan”

MUNDUKO TXAPELKETAN
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“Otsailean Los Angelesera noa, 

pistako Munduko Txapelketan parte hartzera” 
NOAUA! Amaitu da denboraldia,

orain atseden hartzeko garaia da. Noiz
hasiko zara berriro entrenamendue-
kin?

Amador Granados. Otsaila partean
pistako Munduko Txapelketa egingo da
Los Angelesen, Amerikako Estatu
Batuetan. Onenen artean egoteko lan
txukuna egin beharko dugu.

N. Zein lasterketetan hartuko duzu
parte Los Angelesen?

A. G. Kilometroko lasterketa eta
jazarpen proba. Eta taldea osatzen bada,
baita sprint olinpikoa ere. 

N. Akaso turismo pixka bat ere egin
ahal izango duzu.

A. G. Oso juxtu joango gara denbo-
raz. Dena den, ni belodromora noa.
Akaso aprobetxatuko dugu egunen bate-
an, baina normalean hotela eta belodro-
moa, besterik ez dut ikusten.

N. 2012a Joko Olinpikoen urtea iza-
nik, horrek baldintzatuko du zure pres-
taketa, ezta?

A. G. Erabat. Joko Olinpikoei begira
nago. Joango naizen edo ez, lehenbaile-
hen jakin nahiko nuke.
Entrenatzailearekin hitz egin nahi dut.
Joko Olinpikoetara eraman behar
banau, denboraldia beste era batean
prestatuko dut. Test moduan hartuko
dut Los Angelesekoa. Baina ez badut
oraindik nire plaza ziurtaturik, dena
eman beharko dut Los Angelesen.
Beraz, bistan denez, prestaketa erabat
ezberdina izango da. 

N. Zure ibilbidea borobiltzeko,
hitzordu ederra litzateke Londresekoa.

A. G. Bai, noski. Adinak ez du barka-
tzen. Asko kostatzen da horra iristea.
Entrenamenduak ere, gero eta gogorra-
goak dira eta exijentzia maila ere bai.
Nire helburua oraintxe bertan Joko
Olinpikoetara joatea da. Eta Jokoetan
ondo ibiltzen banaiz, akaso beste urte bat
gehiago egingo nuke txirrindularitzan. 

N. Aurretik ere izan zara Joko
Olinpikoetan, bitan gutxienez.

A. G. Hirugarrenak lirateke hauexek.
2004an Atenasen izan nintzen eta
2008an Txinan. Atenaseko Joko
Olinpikoetan banekien dominak oso
garesti zeudela eta ez nuen inolako pre-
siorik. Eta oso ondo pasa nuen Hiri
Olinpikoan. 

2008an, aldiz, Txinan domina lortze-
ko aukera nuen baina bosgarren geratu

nintzen eta ez nuen batere gozatu. Aste
honetan, ordea, Txinako Joko
Olinpikoen argazkiekin book bat egiten
egon naiz, arrebarentzat, eta orain beste
begi batzuekin ikusten dut, baina bere
garaian ez nuen batere ondo pasa.

Horregatik, Londresko Joko
Olinpikoetara joateko gogo handiz
nago. Gainera, amesten dudan domina
hori eskuratzeko aukerak ditudala uste
dut.

errepidean eta pistan aritzen da Amador Granados txirrindularia.

NOAUA! Guztien artean, lasterke-
ta onena izango da Jokoena.

Amador Granados. Antolaketan
bai, baina kirol ikuspegitik ez da
onena. Esate baterako, Britainia
Handiak lau txirrindulari on ditu
baina kupoak direla medio, hiru baka-
rrik eraman ahal izango ditu. Zentzu
horretan, kirol ikuspegitik Munduko
Txapelketa lehiakorragoa da. Aldiz
dominak balio handiagoa du Joko
Olinpikoetan, soilik lau urtez behin
jokatzen direlako. Eta Munduko
Txapelketa, aldiz, urtero.

N. Joko Olinpikoetako belodro-

moa ezagutzeko aukera izan al duzu?
A. G. Belodromoa berria izango da.

Nik Manchesterrekoa ezagutzen dut
baina berri hau, Londresen eraiki
dutena, hori ez dut ezagutzen. Oso
azkarra dela diote.

N. Eta hori ona ala txarra da zure-
tzat?

A. G. Nik nahiago dut azkarra iza-
tea. Pista oso gogorra denean, abiadu-
ra handian joan arren  geldoago zoaze-
la dirudi eta hor psikologia sartzen da
jokoan. Kilometroko distantzian, nire
lasterketa gogokoenean, nahiago dut
pista azkarra izatea.

Kilometroko distantzia, bere proba gogokoena
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Kayaksurfeko munduko txapeldun, 

Garazi Iturralde, Xabier Olano eta Euskal Selekzioa

Xabi Olano usurbildarrari eta
Garazi Iturralde zubietarrari
ez zaie ahaztuko berehalako-

an, egin berri duten bidaia. Euskal
Selekzioko beste zortzi kiderekin batera,
Estatu Batuetan Kayaksurf txapelketa
jokatu eta mundu mailako irabazle
amaitu du taldeak.  Hori taldekako
lehian, banaka ere sei kide lehen hiru
postuetan sailkatu baitira.

Gogotsu zihoazela iragarri zuten eta
inondik ere etxerako itzulera oso pozga-
rria izango da eurentzat. Ameriketako
Estatu Batuetan (AEB) ospatu berri den
Munduko Kayaksurf txapelketa Euskal
Selekzioak irabazi du. Ipar Karolinako
Nags Head hiriburuan asteotan jokatu
diren neurketetan parte harturiko hamar
jokalarien artean ziren, Xabi Olano usur-
bildarra eta Garazi Iturralde zubietarra.
Saioak jokatzen hasi eta urriaren 5eko tal-
dekako finalerako sailkatu ziren. Euskal
Selekzioak, Ingalaterra eta etxekoen,
Estatu Batuen aurka lehiatu behar izan
zuen.

“Olatuak ez ziren oso handiak eta itsa-
soa pixka bat zakar zegoen, baina itsasoa-
ri aurre egitea lortu dugu. Euskal selek-
zioko partaide guztiok egin dugu gure
manga”, berri eman zion emailez
Iturraldek NOAUA!-ri. Talde garailea
nor zen jakiteko eguna amaitu arte itxa-
ron behar izan zuten. Aipatu moduan,
euskaldunak irabazle azkenean, eta garai-
penaren zirrara zenbatekoa izan behar
zuen, horren adierazgarri zen zubietarrak
adierazitakoa: “hondartza osoa ikurrinez
beterik zegoen, Euskal Selekzioa izan da
garaile”. 

Taldeka txapelketa irabazteaz gain,
Euskal Selekzioko hamar kideetatik sei,

zegozkien final saioetarako sailkatu ziren.
Urriaren 6an buruturiko neurketetan,
guztiek lehen hiru postuetan amaitu
zuten. Iturralderen esanetan, “eguraldi
oso ona egiten zuen, baina haize asko eta
itsasoa oso zakar zegoen, zaila zegoen.
Olatuak aukeratzea ez zen erraza ezta ola-
tuak hartzeko erremontatzea. Gogor egin
behar zitzaien olatuei eta baita haizeari
ere”. 

Esker hitzak, laguntzaileentzat
Iraileko azken astelehenean abiatu

ziren Xabi Olano eta Garazi Iturralde,
Euskal Selekzioko gainerako kideekin
batera AEB-tara. Bidaia prestatzeko aha-
legin bikoitza egin behar izan dute; bate-
tik, mundu mailako lehiarako entrenatu
dira, eta bestalde, bidaia finantzatzeko
laguntza bila jardun dute. “Kamisetak
egin ditugu, Bilboko festetan txosnan
egon ginen lanean, bi bizikleta egin diz-
kigu lagun on batek, errifak egin eta zoz-
keta ditzagun. Antolatzen genituen txa-
pelketatik gastuak murriztu ditugu eta

geure klubaren aldetik (RNCSS) esfortzu
handia egin da, ahalik eta laguntza eko-
nomiko handiena jaso dezagun. Talde
bezala antolatzen ari gara, etorkizunean
ere geure kabuz bidaiak finantzatzeko.
Federaziotik, Kirolgi fundaziotik eta guk
biok, partikular modura Usurbilgo
Udaletik ere laguntza ekonomikoak jaso
ditugu”, adierazi du Iturraldek. Eskerrak
helarazi nahi dizkiete laguntza eman die-
ten guztiei.

Selekzioa garaile 
eta sei kide finalista
Taldeka: Euskal Selekzioa garaile.
Banaka:
-Lehen postuak: Julen Arrizabalaga

(“Junior short”), Edu Etxeberria (“Open
long”) eta Luis Abando (“Grand master
short”).

-Bigarren postuak: Ainhoa Tolosa
(“Women long”) eta Julen Seco (“Junior
long”).

-Hirugarren postuak: Garazi Iturralde
(“Women short”).

Xabi eta garazi, artxiboko irudi batean. Asteartean iritsi ziren Amerikatik.
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HERRIKO TALDEAK

Bisitan datoz
Enkarni Genuaren txotxongiloak

Datorren astean, puntako artista
bat izango da Usurbilen:

Enkarni Genua. Bizi osoa txotxongilo-
ei eskaini dien emakumea. 3-10 urte
bitarteko haurrentzako saioa eskainiko
du Sutegin, arratsaldeko 17:00etan
hasiko den ikuskizunean. 

60ko hamarkadan, Donostiako zen-
bait antzerki taldeetako kide izan zen.
1971. urtean, ordea, Manolo
Gomezekin batera, Txotxongilo
Taldea osatu zuen. Geroztik, ehun
bidez zeharkatu du Euskal Herria eta
nazioarteko jaialdi nagusietan ere aritu
da, Europan eta Hego Amerikan bere-
ziki.

1982an, Tolosako CIT-eko zenbait
kiderekin batera, Txotxongiloen
Nazioarteko Jaialdia jarri zuen abian
(Titirijai), eta gaur egun ere lankide-

tzan dihardu harekin, Tolosako
Nazioarteko Txotxongilo Zentroan
TOPIC delakoan lagunduz. 

40 liburutik gora argitaratu ditu
(ipuin, antzerki eta txotxongilo-
antzerkiaren eta dramatizazioaren
didaktikaz). Esandakoa, Euskal
Herriak eman duen artista handi
horietakoa.  

Sutegin arituko da urriaren

21ean, Bihurri ludotekak deituta.

Urriaren 20an,
ate irekien eguna Gaztelekuan

Udako etenaldiaren ostean,
martxan da berriz
Gaztelekua. Erabiltzaile

berriekin gainera, DBH lehen mailako
ikasle talde berri bat joaten hasi baita,
12-16 urte arteko gazteak biltzen
dituen gunera. 

Horregatik, euren gurasoei begira,
ate irekien eguna antolatu dute, dato-
rren urriaren 20rako. Arratsaldeko
18:00etatik aurrera, “Gaztelekua ikusi,
proiektua eta hezitzaileak ezagutu,
ping pong-ean jolastu, beste gazteek
egindako ekintzetako argazkiak ikusi,
1. DBH-ko gazteen argazkiak (ikasto-
lako aurkezpena eta Gaztelekuan jola-
sean) ikusteko eta edozein zalantza edo
kezka argitzeko aukera izango dute".
Gaztelekukoekin harremanetan jartze-
ko, honako helbidera idatz daiteke:
gaztelekua@usurbil.net.

Ordutegia
-Astelehenetan: 16:30-18:00 artean,

DBH 3-4 mailakoentzat eta 18:00-
19:30 artean denontzat.

-Ostegunetan: 16:30-18:00 artean
DBH 2 mailakoentzat eta 18:00-
19:30 artean denontzat.

-Larunbatetan: 16:00-17:30 artean
DBH 1 mailakoentzat eta 17:30-
19:00 artean denontzat.

Urriaren 20koa izango da

ate irekien eguna.

Olimpio Medoriren
organo kontzertua

Ospe handiko organoa da
Salbatore parrokikoa, duela

gutxi berritua izan dena. Aste hone-
tan, antzinako musikan aditua den
musikari italiar batek kontzertua
eskainiko du herriko organo hori
baliatuz. Olimpio Medori du izena
organojoleak eta ostiral honetan izan-
go da gure artean, 20:00etan hasiko
den emanaldian.

Olimpo Medoriren kontzertua

ostiralean izango da, 20:00etan.

Komunikazioa
nola landu gure
seme-alabekin

Hori da Hitz Aho guraso elkar-
teak antolatu duen hitzaldia-

ren izenburua. Izar Arregi psikopeda-
gogoa da eta guraso zein seme-alaben
arteko harremanei buruzko azalpen
interesgarriak eskainiko ditu. Hitz-
Ahotik adierazi dutenez, hitzaldiak
irauten duen bitartean zaintza zerbi-
tzua izango da. Udarregi ikastolako
erdiko  aretoan izango da, urriaren
20an osteguna, urriaren 20an arra-
tsaldeko 17:00etan hasita.

Udarregi ikastolan izango da,

urriaren 20an osteguna. 



Buruntzaldea ibilbide ezberdi-
nen bitartez zeharkatu daite-
ke. Baina askorentzat, ibilbi-

de horiek ezezagunak dira. Igande
honetan, Andoain, Lasarte-Oria,
Urnieta eta Usurbilgo lurretan pasea-
tuz, bide berriak ezagutzeko aukera
paregabea izango dugu.

Buruntzaldeko herri bakoitzean, ibilbi-
de-zati bakoitzaren inguruko trazatuak,
profilak eta distantziak erakusten dituz-
ten panelak ipini dituzte. Eta ibilbideetan
barneratzen bagara, norabideak eta dis-
tantziak markatzen dituzten geziak eta
zuinak topatuko ditugu. 

Seinale horiek guztiak udalerri bakoi-
tzaren identifikazio-koloreak aintzat har-
tuz ipinita daude (Lasarte-Oria: urre
zaharra, Urnieta: berdea, Usurbil: laranja
eta Andoain: urdina); hala, seinale bat
bidean ikusten dugunean zein ibilbidetan
gauden jakingo dugu.

Aukeran, bost ibilbide ezberdin
Zehazki esanda,  aukeran dauden ibil-

bideak ondoko hauek dira:
Andoain–Lasarte Oria. Koloreak,

urdina eta urre zaharra; 7,9 km-ko luzera
du; oinez soilik egin daiteke eta mendiko
oinetakoa beharrezkoa da.

Andoain–Urnieta. Koloreak, urdina
eta berdea; 4,8 km-ko luzera du; oinez
edo bizikletaz egin daiteke eta kirola egi-
teko oinetakoa beharrezkoa da.

Andoain–Usurbil. Koloreak, berdea
eta laranja;  14,9 km-ko luzera du (luzee-
na da); oinez soilik egin daiteke eta men-
diko oinetakoa beharrezkoa da.

Lasarte Oria–Urnieta. Koloreak, urre
zaharra eta berdea; 3,9 km-ko luzera du;
oinez edo bizikletaz egin daiteke eta kiro-
la egiteko oinetakoa beharrezkoa da.

Lasarte Oria–Usurbil. Koloreak, urre

zaharra eta laranja; 4,5 km-ko luzera du
(Santuenearaino); oinez edo bizikletaz
egin daiteke eta  kirola egiteko oinetakoa
beharrezkoa da.

Ibilbide hauek ezagutu ahal izateko,
eskualdeko udalek Buruntzaldeko
Ibilbideen Eguna antolatu dute.

Partaide bakoitzari abiatzen denean
txartel bat emango zaio, abiatzen den
lekuko zigiluarekin. Eta opariak ere izan-
go dira parte hartzen dutenentzat.

Bus zerbitzua
Bukaeran, autobus zerbitzua izango da

norbera abiatu den herrira itzultzeko;
zerbitzu hau erabiltzeko, derrigor, hasie-
ran jasotako txartela zigilatua aurkeztu
beharko da. Ordutegiak hauek dira:

Usurbil, Udaletxe aurrean
12:00 / 13:00 / 14:00.
Lasarten, Dorretxeko biribilgunea
12:15 / 13:15 / 14:15.
Andoainen, Goiko plazaren atzealdean
12:30 / 13:30 / 14:30.
Urnietan, Kiosko geltokian
12:40 / 13:40 / 14:40 (bukaera).

Urriak 16: Buruntzaldeko Ibilbideen Eguna

Ezkerretara, Iñaki Ugarte Usurbilgo udal zinegotzia,
ibilbideen eguna aurkeztu zen egunean.

14 Noaua! - 2011ko urriaren 14an

I Z E R D I PAT S E TA N

Ordutegia: 9:00 - 14:00 bitarte. 
Kontrolak: Herri bakoitzean bat 
egongo da, argibideak emateko,
mokaduak eta edatekoak 
banatzeko.

Usurbilen: Santueneko auzoan, 
Zorrotzeko zubiaren parean.

Andoainen: Udaletxe azpian.

Lasarte-Orian: San Pedro elizaren 
ondoko plazan.

Urnietan: Udaletxe azpian.

Antolatzaileak: Andoain, Lasarte-Oria,
Urnieta eta Usurbilgo udalak. Andatza
Mendi Elkartea, Euskalduna Mendigoizale
Elkartea, Ostadar K.F. Mendiko Saila eta
Super Amararen laguntzarekin. 

www.buruntzaldea.org

Urriaren 16a, igandea

Buruntzaldeko 

Ibilbideen Eguna
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IZERDI PATSETAN

Igandean Urbasara, Andatzakoen eskutik

Hileroko ohiturari eutsiz,
igande honetarako antolatu
du Andatza Mendizale

Elkarteak, urri parterako txangoa.
Oraingoan, Urbasa aldera joango dira.
20 kilometrotan, Unanua, Beriain eta
Lizarraga ibilbidea osatzea proposatzen
diete herritarrei. 

"Unanuatik Beriain mendira igo eta
Goñiko gainak zeharkatuko ditugu
Lizarragako mendatera iritsi aurretik.
Goñiko gainetan Euskal Herriko erdi-
gune geografikoa aurkitzen da. Itzulia
amaitutakoan eta eguraldia lagun badu-
gu, otordua egingo dugu ingurune eder
horretan. Janaria norberak eraman
behar du. Edaria Andatza Mendi
Elkarteak eramango du", ohartarazi
dute antolakuntzatik. Ibilaldia bost bat
ordutan egitea aurreikusten dute. 

Izen-ematea, aldez aurretik
Irteerara joateko hitzordua goizean

goiz finkatu dute, 7:30etan Oiardo
Kiroldegian. Autobusez egingo da joan
etorria. Txangorako izena aldez aurretik
eman behar zen. Urriaren 12a baino

lehen 10 euroko ordainketa egin behar
zen, Kutxako kontu korronte zenbaki
honetan: 2101.0069.16.0121883656.
Antolakuntzatik gogorarazten dutenez,
“Mendizale Elkarteak antolatzen dituen
ekitaldietako eta irteeretako federatuen
istripuak, mendi federazioko aseguruak
babesten ditu. Gainontzeko partaideen
asegurua norberaren ardura da".
Informazio gehiago andatza.com web
orrialdean.

“Andatzako txokoak” 
argazki lehiaketa martxan
Andatza Mendizale Elkarteak antola-

tua duen I. Argazki Lehiaketan, parte
hartzeko epeak zabalik jarraitzen du.
Ekimena irekia da, edonori zuzendua
dago. Partaideek lehiatzeko bete behar
duten baldintza bakarra, argazkiak
Andatzan atera behar dituztela da. Lanak
azaroaren 16ko iluntzeko 20:00ak baino
lehen aurkeztuko beharko dira. 100, 75
eta 50 euroko sari bana jasoko dute,
lehen hiru argazki onenek. Eta hogei
argazki onenak Sutegin erakusgai jarriko
dituzte. Epaimahaiak, sarituen erabakia-
ren berri abenduan ospatuko den Mendi

Astearen baitan emango du. 

Argazkien aurkezpena:
-Argazkia: bakarra, 20cmX30cmta-

koa.
-Nola aurkeztu: tolestu gabeko karta-

zal itxian, eta bertan, “I. Argazki
Lehiaketa” adieraziz. Beste kartazal itxi
batean kanpoaldean, izenburu bera ida-
tzi eta barruan, norbere izen-abizenak
eta telefono zenbakia.

-Non aurkeztu: Andatza taldekoen
egoitzan, ostegunetan 19:00-20:00 arte-
an edo Sutegi udal liburutegiko harre-
ran.  

-Informazio gehiago: andatza.com

Eskubaloi partidak

URRIAK 15 LARUNBATA

Jubenil mutilak, Liga Territoriala.
Usurbil K.E. - Elgoibar. 16.00h 

Senior neskak, Euskal Liga A.
Atez Ate Usurbil-Kukullaga 17.30h

Senior mutilak, 2. Territoriala. 
Usurbil K.E. - Arrasate 19.00h 

Irudian, Beriain mendia eta
Unanua herria.

Kirol urte berriko lehen errifa zozke-
tako irabazlea Juanjo Nieves dugu.

324 zenbaki sarituaren jabeak bi lagunen-
tzako otordua irabazi du Olarrondo jate-
txean. Usurbil KE eskubaloi elkartetik,
zozketan parte hartzen duten taberna eta
jatetxeak eta errifa erosten duten guztiak
eskertu nahi dituzte.

Juanjo Nievesentzat saria

Olarrondon birentzat
otordua irabazi du.
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INGO AL DEU?

* 2011ko irailean eguneratutako ordutegiak
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INGO AL DEU?

Agenda

Goardiako farmaziak
Urriak 13, osteguna
Orue, Jaizkibel 2 Lasarte

Urriak 14, ostirala
De Miguel, Nagusia32 Lasarte

Urriak 15, larunbata
Acha-Orbea, Hipodromo etor. 6 Lasarte

Urriak 16, igandea
Acha-Orbea, Hipodromo etor. 6 Lasarte

Urriak 17, astelehena
Rodriguez, Nagusia 42 atz Lasarte

Urriak 18, asteartea
Gil, Nagusia 24 Lasarte

Urriak 19, asteazkena
Acha-Orbea, Hipodromo etor. 6 Lasarte

Urriak 20, osteguna
Urbistondo, San Franzisko 1 Lasarte

Urriak 21, ostirala
Orue, Jaizkibel 2 Lasarte

Urriak 22, larunbata
Urbistondo, San Franzisko 1 Lasarte

Urriak 23, 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.
www.noaua.com webgunean 2011ko egutegia

Urriak 15 larunbata
- ITAYAren mendi irteera. 9:30ean

Mikel Laboa plazan.

Urriak 16 igandea
- Beriain mendira irteera

Andatzakoekin. 7:30ean kiroldegian.
- Buruntzaldeko Ibilbideen Eguna.

Informazio gehiago, 14.or.

Urriak 18 asteartea
Esperientzia Eskolaren aurkezpena.

16:00etan Artzabalen.

Odol emaileen bilkura

Datorren astean, urriaren 23an
igandea, Oria Beheko ordez-

kariak Usurbilen elkartuko dira.
Urtean behin, intsignia eta diplomen
bitartez saritzen dituzte 25, 40 eta 50
aldiz odola eman duten herritarrak.
Hala nola, omenaldi berezia egingo
zaie odol emaile Bikainei. Egitaraua
hau izango da:

12:00etan: Meza Salbatore elizan.
13:00ean: Sutegin, ikur-diploma

banaketa 25, 40 eta 50 aldiz odola
eman duten odol emaileei eta ome-
naldia odol emaile Bikainei. 

14:30ean: Bazkaria Atxega
Jatetxean (bazkarirako izen-ematea
urriaren 11n  bukatu zen).

Datorren astean emango ditugu
xehetasun gehiago.

Itayaren irteera

Zubieta gainean eraikitzen ari
diren errauste planta, kartzela

eta industria poligonoko lanak bisita-
tuko dituzte, larunbat honetan egin-
go duten irteeran. Iragarri dutenez,
“inork uste baino lur eremu handia-
goa hondatu dute gure mendietan eta
gu ez gara konturatu ere egin”, ohar-
tarazi dute gazte asanbladatik.

Goiz pasa
Hitzordua, larunbat honetan goize-

ko 9:30ean Mikel Laboa plazan. Hiru
bat orduko ibilbidea izango da.
Frontoi paretik abiatu, Santueneara
jo eta handik Amirirako bidea hartu-
ko dute. Letabide parera ailegatu eta
bertan ikusiko dituzte egiten ari diren
lanak. Zubietara jaitsi eta Troiatik
barrena Kaxkora itzuliko dira gero.

Etxeko lanik gabeko Eskola

50 urtetik gorako adineko
jendearentzat sortu ziren
Esperientzia Eskolak.

Usurbilen, Mugabe elkarteak bide-
ratu ditu ikastaro hauek. Ikasturte
berri honetan ere, adin tarte horre-
takoek berriz izena emateko aukera
dute. Inaugurazio ekitaldia urriaren
18an izango da baina tailerra urria-
ren 26an hasiko da. 

Urtero gai ezberdinak lantzen dituz-
te Esperientzia Eskolan. Horrek egiten
ditu eskola hauek erakargarri. Eta aste-
an behineko konpromisoa baino ez du
eskatzen. 

Asteartero
Asteartetan elkartuko dira, arratsal-

deko 16:00etatik 18:00etara.

Inaugurazio ekitaldia urriaren 18an
izango da eta lehen eskola urriaren
26an asteazkena. Berez, urriaren 25ean
beharko luke izan baina jai denez, aste
horretan salbuespena egingo dute eta
urriaren 26an elkartuko dira. 

Informazio gehiago, honako telefo-
no zenbakira deituz: 943 22 41 46.

Arduraduna: Aitziber Indart.

Asteartetan elkartuko dira

Artzabalen.
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GAZI, GOZO, GEZA

Zorionak
Jare!!!
Urriaren
16an urteak
beteko dituzu.
Ondo pasa

zure urtebetetzean eta  
bizkotxo edo tarta ederra
ekarri. Muxu handi bat
zure eskolako lagunak.

Horko zulotik Usurbilerako (edo Orioko) tartea gutxi-
tzen ari gaituk, Bidea egiten ari garelako. Bihotzera
artekoa, autopista zuzena duk. Zorionak Zaparro!

ETXEBIZITZA

- Usurbilen, 70 metroko etxebizitza bat alokatzen da, eguz-
kitsua. Tlf: 608 671 925. Imanol.

- Pisua alokairuan Atxegalden. 3 gela, sukaldea, bi komun,
terraza eta igogailuarekin. 943 371 066.

-Etxebizitza bat alokatzen da Etxealdian. 2 logela, sukaldea,
egongela. Eguzkitsua eta berritua. 620 565 731.

-Etxebizitza bat salgai edo alokairuan Usurbilgo erdigune-
an. 63,00 Metro. 2 gela, 2 komun eta sukalde-egonge-
la. 3 urte. 639 992577

- Etxebizitza bat salgai Usurbilen. 60 metro. 3 gela, egon-
gela, sukaldea, komuna eta trasteroa. 943 37 26 33 -
943 36 22 15.

- Alfaron dudan pisua zonalde honetan etxebizitza duen
norbaitekin trukatu nahiko nuke. 941 182 562.

- Usurbilen edo inguruan, alokairu konpartituan etxe
baten bila nabil (ekainetik aurrera). 622 856 181.

- Atxegalden lau logeletako pisua salgai. Dena berriturik.
Prezioa: 251.000 euro. Telefonoa: 699 720 940.

- 60 metro karratuko etxea salgai Santuenea 26an. Sukalde
handia, egon gela, 2 logela, komuna, 2 balkoi eta 3
leiho, dena kanpokaldera ematen duena. Ganbara eta
12 metro koadro trasteroa. 185.000 euro. 666539284

- 85 metroko  etxebizitza alokatzen dut kaxkoan. 3 gela, 2
terraza eta trasteroa. 616064059 (gauetan deitu).

- Alokairuan den pisu baten bila nabil. Idoia 695733535.
- Kaxkoan etxebizitza salgai. Hiru logeladuna, bi komun

eta trasteroarekin. 685 731 792.
- 90 metro pisu bat salgai Usurbilen. 3 logela, egongela,

sukaldea, 2 komun eta 7 metroko ganbara bat. Oso
eguzkitsua eta bizitzen jartzeko 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 655 731 915.
- Lau logeletako etxebizitza salgai Atxegalden. Ganbara ere

badu. Aukera 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.
- 230 metro etxea salgai, 2 solairuko bordarekin. 2800

metro koadro lursailean. Kalezarren. 665720913.
- Baserri bat alokatu nahi nuke, Zubietan, Aginagan edo

Usurbilen. 630 274 906.
- Kaxkoan etxebizitza salgai. 3 logela, sala, komuna, sukal-

dea, bi balkoi, igogailua, ganbara. 607 924 407.
- Logela bat alokatu nahi da etxe konpartitu batean.

671800275.

SALEROSKETAK / GARAJEAK

- Lokal komertzial bat alokatzen da Atxegalden, Aristitxo
kalean. Bi solairu, bakoitza 45 metrokoa, guztira 90
metro. Argia, ura eta komuna. 658 716 970.

- 38 m2-ko garaje itxia salgai, Txaramunto kalean. 665
677 195.

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

- 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.

- Garaje lerroa salgai Munalurran. 678 225 241.
-50cc-ko motorra salgai. 2 urte, oso kilometro gutxi. Beti

garajean, ondo zaindua. 622369646.

LANPOSTUAK

Lan-eskaerak
- Zerbitzari euskaldun bat behar da. Lana egin nahi baduzu,

deitu zenbaki hauetara: 680 483 164  607 / 454 879.
-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
- Neska euskalduna eta usurbildarra naiz, eta arratsaldetan

haurrak zaintzeko zein klase partikularrak emateko
prest. Atzerriko Hizkuntzako Majisteritzan eta Haur
Hezkuntzan diplomatua naiz. Badut esperientzia.
652712099.

- Neska bat eskaintzen da, helduak edo umeak zaintzeko,
edo etxeko lanak egiteko. Orduka edo interna
moduan. Tlf.: 628 692 334.

- LHko haurrentzat klase partikularrak emateko neska
eskaintzen da. 680 453 563 (Maialen).

- Emakume arduratsua eta erreferentziekin eskaintzen da,
etxeko lanak egin, umeak zaindu, edo lan desberdinak
egiteko. Lana behar dut.  Tlf.: 626 370 969.

- Neska euskalduna eta usurbildarra eskaintzen da, goize-
tan haurrak zaintzeko. Tlf.: 637 110 069.

- DBH eta Batxilergoko klase partikularrak emateko prest.
Matematika, Marrazketa... Tlf.: 687 674 161.

- Neska bat eskaintzen da etxeko lanak egin, umeak zain-
du... Esperientzia daukat, kotxearekin eta euskaraz
dakit. 943 365 079.

- Neska euskalduna eta usurbildarra eskaintzen da, goize-
tan haurrak zaintzeko. Tlf.: 637 110 069.

- Matematikako klase partikularrak, maila guztietan, 18
urtetako esperientzia. 646717676.
-Ingeles neska natiboa, haurtzaindegiko irakaslea 3 urtetik

8 urte arte klase partikularrak emateko prest.
656753063.

- Esperientzia duen neska bat eskaintzen da umeak zaintze-
ko. 660041361.

- Emakume euskaldun bat eskaintzen da adineko pertsona
bat zaintzeko, nahi den ordutegian. Disponibilitate
osoa ordutegi aldetik, astelehenetik ostiralera. 687 348
223.

- Bertako emakumea, 50 urte, dibortziatua eta famili kar-
garik gabe, pertsona nagusiak zaintzeko eskaintzen da.
Interna lanetarako ere.  697 245 186, Idoia.

- Emakume bat eskaintzen da, interna moduan lan egiteko.
Erreferentzia onak. 661 091 863.

-Umeak zein helduak zaintzeko edo ostalaritzan aritzeko
neska bat eskaintzen da. 616376591 / 943243119

- Neska esperientziduna eta ikasketa titulatuak egina per-
tsona helduak edo ezinduak zaintzeko, garbiketa lanak
egiteko eta ostalaritza lanetan aritzeko eskaintzen da.
666773813

- Orduka umeak zaindu eta garbiketa lanak egiteko eskain-
tzen da neska bat. 663294970

- Aleman eta Ingeles natiboak, klaseak ematen ditut
Usurbilen. Interesatuak deitu 622 856 181.

- Etxeko lanak egiten edo haurrak zein pertsona helduak
zaintzen edo dendari lanetan arituko nintzateke goizez.
620 093 697.

- Garbiketa lanetan edo dendari moduan lanean aritzeko
neska bat eskaintzen da. 626618097.

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

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

- Emakume bat eskaintzen da etxeko lanak egiteko edo adi-
neko pertsonak zein haurrak zaintzeko. Orduka edo
interna moduan aritzeko. 633709347.

- 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 ari-
tzeko, 677593772.

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

- Neska bat eskaintzen da etxeko lanak egiteko, pertsona
helduak zein haurrak zaintzeko edo ostalaritza laneta-
rako. Esperientziduna. 658107757

- 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. 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 prest. 630 768 325.
-Pintore/burdinlari gisa lan egiteko prest. 654 217 752.
-Fisika eta matematikako klaseak emateko prest. LH-tik

Batxilergo mailara arte. 685 772 602 // 943 371 277.

BESTELAKOAK / GALDUTAKOAK

- 3 hilabeteko Seter ingeles arrazako txakur txikiak salgai
Aginagan. 943361512. Deitu eguerdiko 12:00etatik
aurrera.

- Bi hilabeteko bost txakur-kume gara etxe bila. Gurean
ezin dute hainbeste animalia izan eta bestela txakurte-
gira eramango gaituzte. Mesedez, eraman gaitzazue.
Deitu 635 714 030.

- Belarritakoa galdu nuen Santixabel egunean, kaxko ingu-
ruan. Balio sentimental handia du, aurkitu baduzu,
deitu telefono honetara: 687 406 209.

- Kalezar auzotik  txirrindula bat desagertu da. 27 zazpi
urte ditu, Peugeot marka, kolore zuria,  emakumezko
modeloa,  palankazko kanbioekin koadro ondoan eta
jarlekuan koxka bat dauka egin berria. 675 71 72 67

- GPS Tomtom berria salgai. 600 244 126.
- Akordeioa saltzen dut. Gutxi erabilia. 943 370 344.
- Katakume bat hartuko nuke gustora baserrirako.

666539284
- Masajeak ematen diut: reflexologia, siatsu, masaje oroko-

rra... 943 365 079 deitu eta utzi zure mezua. 
- Usurbil eta inguruetan, belardiak behar dira, belarra jaso-

tzeko. Tel: 607457004. Dani
- Umea kotxean eramateko ziurtasun aulkia (10 kilotik

gorakoa eta etzaten dena) erosiko nuke. Tlf:
658721427

- Kamera digital bat desagertu zitzaigun liburutegian, mar-
txoaren 11n. Asko eskertuko da bueltatzea. 686 554
145 (Ana).

- Sukaldari bat eskaintzen da famili nahiz lagun arteko baz-
kariak antolatzeko eta prestatzeko etxeetan, elkarte gas-
tronomikoetan...... 670 410 273.

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

- Hemengo intxaurrak salgai.  943 67 11 60.
- Aiako babarruna salgai, prezio onean. 670410273.
- 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

JAIOTZAK

Naiara Godoy Rincon, irailaren 11n 

Nicolas Manterola Usabiaga, irailaren 25ean

Ekhi Matxain De la Cruz, irailaren 26an

Naroa eta Xuban Almandoz Lazkoz, urriak 2

Oharrak, zorion agurrak, jaio edo hildakoen berri

emateko azken eguna: asteartea, eguerdiko

12:00etan. erredakzioa@noaua.com






