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Auzolan Eguna deitu dute urriaren 25erako

U
rriaren 12a, kolore gorriz
ageri zitzaigun egutegian,
jai egun gisa alegia. Hispa-
nitate Egunez ordea, izan

zen lanera joan zenik. Udaletxea,
Oiardo Kiroldegia edota Potxoenea ire-
kita egon ziren. Bestalde, Itaya Gazte
Asanbladak eta Usurbilgo Gaztetxeak
Auzolan Eguna antolatu zuten. Gazte-
txea txukuntzen igaro zuten joan den
ostiral goiza.

Urriaren 25erako ere Auzolan Eguna
antolatu dute Usurbilgo Gaztetxekoek.
"Gernikako Estatutu eguna dugu egu-
notan, jai ofizial gisa ospatzen den
arren jai egun arrotza da guretzako.
1979an aitortutako estatutu honek
eratu zuen Euskal Autonomia Erkide-
goa. Garai hartako nazio aldarrikape-
na zein indartzen ari zen mugimendu
abertzaleak baretu asmoz, Euskal He-

rria autonomi ezberdinetan banatu eta
nazio eskubideei muzin eginez, duela
32 urteko urriaren 25 batez Gernikako
Estatutua onartu zen. Ordutik, etenga-
bekoak izan dira gurean nazio gisa

dagozkigun eskubideen urraketak". 
Urriak 25, osteguna: Auzolan Eguna

9:00 Auzolan Egunaren hasiera.
Ondoren, hamaiketakoa.

19:00 Eguna amaitzeko, asanblada.

Albistea iruditan

Laburrean

Urriaren 12an ere auzolanean aritu ziren gaztetxean.

Espetxe berririk
eraikitzeko asmorik ez,
Espainiako Gobernuak
Zubietako makrokartzel proiektua ez aurrera ez
atzera geratu da oraingoz. Espainiako Gobernua
aplikatzen ari den murrizketen artean, martxo-
an aipatu espetxeko lanak geratzea erabaki zuen.
Eta orain, Espetxeetako zuzendari Anjel Yustek,
Madrilek kartzela berririk eraikitzeko asmorik ez
duela iragarri du. Dauden espetxeak egokitzera
bideratu asmo dute, 2013ko aurrekontua. 

Gipuzkoako Baratze
Parke Sarea osatzen
hasi da Kutxa Ekogunea
Kutxa Ekogunearen egitasmoak Gipuzkoako 16
udalerritara zabaltzea du helburu eta aditzera
eman dutenez, Usurbil eta Lezo izan dira Bara-
tze Parke Sarea osatzen lehenengo udalerriak.
Egokitzapen lanak hasi berri dira eta aurki  ber-
tako herritarrek euren lursail propioak lantzeko
aukera izango dute. Olarriondoko etxe berrien
ondoan ipiniko da baratzea.

339 langabetu irailean
Usurbilen, eta goranzko
joeran 
Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoak ezagutzera
eman berri ditu Usurbilgo iraileko langabezia datuak.
Albiste onik ez dakarte; Usurbilen berriz ere
gorantz egin du langabeziak joan den hilean. 339
langabetu zenbatu dituzte guztira, abuztuan bai-
no 8 gehiago. 2005az geroztik, erregistratu den
kopuru altuenetik (341, 2011ko udaberrian) ger-
tu gaude jada.
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Itxi gabeko urriko kronika

Dudarik gabe bizitzen ari garen
garaiak ez dira nolanahiko-
ak; egun hauetan ekonomi-

koki, sozialki eta politikoki, bertan
eta nazioarteko mailan, aldaketa
sakonak ematen ari dira edota ata-
rian dira. Urrian izaten ari diren zen-
bait gertakariren garrantziaz jabe-
tzeko, testuinguru hori kontutan izan
behar da; leku batzuetan garai his-
torikoak bizitzen ari baitira. Hilabe-
te honetan gertakari horiek beste
urteurren esanguratsuen ospaki-
zunekin aldi berean datoz. Beraien
artean, sinbolikoki bada ere, para-
lelismoak edota elkarren arteko lotu-
rak topa ditzakegu. Hona hemen
urteurren hauen eta gaur egungo
gertakarien kronika labur bat:
- Venezuela: Urriaren 7an, partai-

detza handiaren (%81a) eta istilu-
rik gabeko hauteskundeetan, Hugo
Chavez-ek irabazten du eta bere
Iraultza Boliviarrarekin aurrera jarrai-
tzeko zilegitasunari eusten dio.
- Che Guevara: Urriaren 8an bere
erailketaren 45. urteurrena betetzen
da. Bolivian hil zuten.
- Kolonbia: Urriaren 14an, FARC
(Latindar Ameriketako gerrilla zaha-
rrena) eta gobernuaren arteko nego-
ziaketen hasiera aurreikusita dago.
- Sahara: Urriaren 11n Gdeim Izik-
eko kanpamentu sahararra Maro-
koko ejertzitoak suntsitu zuela 2.
urteurrena betetzen da. Askoren iri-
tziz, 20.000 sahararren kanpaldi
hau, “arabiar udaberria”-ren hasie-
ra izan zen (hurrengo hilabeteetan
Tunez, Egipto, Libia, Siria,… matxi-

nadak sortu ziren). Era berean espai-
niar estatuko 15M-ren kanpaldia-
ren inspiratzailetakotzat hartu dai-
teke.
- Espainia: Urriaren 12an Espainia-
ren aberriaren eguna ospatzen da.
Bide batez, Colon Ameriketara iri-
tsi zela 520. urteurrena burutzen da.
- Katalunia: Kataluniako gobernuak
independentziaren aldeko milioika
pertsonen ahotsak kontutan izanik,
hauteskundeak azarorako aurrera-
tzea eta 2016. urtea amaitu aurre-
tik independentziari buruzko erre-
ferenduma gauzatzea erabakitzen
du. Urrian zehar, gai honek hika-mika
handia sortu du.
- Eskozia: Urriaren 15ean, Erresu-
ma Batuko eta Eskoziako lehen
ministroek 2014. urtean Eskozian

autodeterminazio erreferenduma
gauzatzeko akordioa sinatzen dute.
Aldaketak uste baino azkarrago doaz
eta orain dela gutxi ezinezkoa zena
pentsatzen genuena, posible dela
dirudi. Horregatik, gustukoak izan
ala ez, jakin beharko genuke (eta luke-
te) gertakari bakoitzari dagokion
garrantzia aitortzen, egoera honek
momentu historiko ezberdinen leku-
koak izateko aukera ematen baiti-
gu. Are gehiago, momentu haue-
tan ere partehartzeko aukerak sor-
tzen dira, eta proposamen propio-
ak eta kolektiboak garatzeko auke-
rak zabaltzen dira ere bai.

Hilabetea bukatu ez denez, urri-
ko kronika hau itxi gabe dago:
- Euskal Autonomi Erkidegoa: Urria-
ren 21ean hauteskundeak…

Joxe Piñas
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E
zagutu ditugu astu-
nagoak izan diren
kanpainak. Eusko
Legebiltzar berria

aukeratu behar den honetan,
EH Bildu koalizioa izan da
ekitaldi gehien egin duena
Usurbilen. Ostiral honetarako
deitu dute azken ekitaldia,
19:00etan frontoian.

Atxikimendua adierazi zu-
ten herritarren esku arrastoez
osaturiko pankartaren buel-
tan, hainbat herritarrek babe-
sa adierazi zioten EH Bilduri,
urriaren 12an. Hauteskunde
kanpaina ostiral gauerdi hone-
tan amaituko da. Aurretik, hi-
laren 19an, 19:00etan azken
ekitaldia deitu du koalizioak
frontoian. 

EMAITZAK, SAREAN
Larunbateko hausnarketa egu-
naren ostean, igandean ospa-
tuko dira Eusko Legebiltzarre-
rako hauteskundeak. Goizeko
9:00etatik iluntzeko 20:00ak
arte bozkatzeko aukera izango
dute herritarrek. Bakoitzak
egokitzen zaion honako hau-
teslekuetako batean: Udarregi

Ikastolan, Aginagako Herri
Ikastetxean, Santueneko Auzo
Elkartean, Zubietako Lanbide
Eskolan edota Kalezarko Haur
Eskolan. Bozka emateko gune-
ak 20:00etan itxiko dira eta
une horretan hasiko dira zen-
baketak. Usurbilgo emaitzak,
noaua.com web orri bidez ja-
soko ditugu igande gauean.

Urriaren 12an, hainbat herritarrek babesa adierazi zioten EH Bilduri.

Epel igaro da 
hauteskunde kanpaina 

Lapurreta
emakume bati
Atxegalden

Atxegaldeko emakume batek inda-
rra baliatuta, urrezko lepokoa
lapurtu diotela salatu du. Urria-
ren 1ean, 13:30ak aldera jazo zen
gertaera, aipatu herritarra Atxe-
galden duen bizilekura sartzera
zihoala. Atarian, 30-40 urte arte-
ko gizonezko bat atzetik segika
zuen, lehenengo pisura igo asmo
zuela esanez. Biak igogailuan igo
eta emakumea bertatik atera zene-
an gertatu zen guztia. Bere pisu-
ko atea irekitzeko giltza sartu zue-
nean, atzetik gizonezkoak lepotik
heldu eta urrezko lepokoa kendu
zion emakumeari. Emakumea
oihuka hasi zen, laguntza eske.
Bizilagunek udaltzaingora deitu
eta udaltzainak berehala bertara-
tu ziren. Artean, lapurrak ospa egin
zuen. Lehen pertsonan kontatu
digunez, emakumea onik da, hori
bai, ulergarria den moduan, sus-
toa gainetik kendu ezinik. 
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Akabo Aginagako San Praixkuak

O
raingoan bai, estropaden, eta
ekitaldiz beteriko bi asteburu-
ren ostean, amaitu dira Agina-
gako San Praixkuak. Azken

asteburuan, jendea ibili zen, larunbat
iluntze eta gau partean bereziki, Abiba
eta Dj Larrarekin. Aurretik musean lehia-
tzeko aukera egon zen, Gorritiren showa
ikusi edota baita aginagarrak aktore lane-
an jarri zituen antzerki emanaldira gertu-
ratzekoa ere.

FINALERAKO TALDEA OSATU DA
Bezperan, Udarregi Sariketaren bigarren
finalerdia ospatu zen. Sei gazte aritu zi-
ren finalean sailkatzeko saiakeran; Iban
Urdangarin, Unai Gaztelumendi, Ander

Lizarralde, Amaia Iturriotz, Nekane Zin-
kunegi eta Miren Artetxe. Baina aurreiku-
si bezala, hiruk bakarrik zuten azken fa-
sera igarotzeko aukera. Bertso afari baten
bueltan ospatu zen txapelketa honela ge-
ratu da; azaroaren 17an ospatuko den fi-
nal handian, Millan Telleria, Xabier Zebe-
rio eta Iñaki Muruarekin batera, Iban Ur-
dangarin, Ander Lizarralde eta Unai Gaz-
telumendi egongo dira. Lizarralde eta
Gaztelumendi epaimahaiak hautatu zi-
tuen. Ekitaldira bertaratu ziren ikus-en-
tzuleek aldiz, Iban Urdangarin. 

Bertso afari honekin eta asteburuan
zehar ospatu diren ekitaldiekin, akabo
aurtengo San Praixkuak. Datorren urtera
arte.

Iban Urdangarin, Unai Gaztelumendi eta Ander Lizarralde sailkatu ziren finalerako.

Sute txikia 
Aginagako frontoian
Urriaren 9an, goizaldeko 2:30ak aldera
sute txiki batek ezustean harrapatu zituen
aginagarrak. Frontoi atzealdean piztu zen,
baina bestelako kalte material eta pertso-
nalik eragin gabe, berehala itzali zuten suhil-
tzaileek.  

Michelingo EEE-a,
urtarrilaren 31ra arte
luzatua
Michelin enpresako Enplegua Erregulatze-
ko Espedientea, aurreikusitakoa baino den-
bora gehiagoz indarrean egongo da, urta-
rrilaren 31ra arte hain zuzen. Maiatzean
hasi eta irailaren 30ean indarrean egote-
koa zen neurria, beste lau hilabetez luza-
tzea erabaki dute, Michelingo Zentro Arte-
ko Langileen Batzordeak eta enpresako
zuzendaritzak. Joan den astean bozkatu zen
erabakiaren alde agertu dira CCOO eta UGT
sindikatuak. Lan baldintzak, enplegua eta
inbertsioak mantenduko direla argudiatzen
dute. LAB erabaki honen aurka agertu da,
eta Michelinek 2012ko lehen seihilekoan
izan dituen irabazien berri eman du; "915
milioi euro, iaz denbora tarte berean bai-
no %37 gehiago". Ohartarazten dutenez
gainera, Enplegua Erregulatzeko Espedien-
te honen luzapenak, langileen 15 lan egu-
netan eragin dezake. Erabakiak estatu espai-
niarreko 4.863 langileei eragingo die. Tar-
tean, Lasarte-Oriako plantako ia langile guz-
tiei. 591 behargin ditu Michelinek Lasar-
ten, eta horietatik 522 langileri.

Kontzertu gaua
eta zirko-tailerra
Gaztetxean
Ekimen berriak antolatu dituzte Usurbilgo Gaz-
tetxekoek astebururako, noaua.com orrira bida-
li dituzten mezuen bidez berri eman dutenez. 

UUrrrriiaakk 1199,, oossttiirraallaa
2233::0000 KKoonnttzzeerrttuu ggaauuaa:: Artobixar, Odolaren Min-
tzoa eta D-Pintxos.

UUrrrriiaakk 2200,, llaarruunnbbaattaa
1177::0000--1199::0000 ZZiirrkkoo--eesskkoollaa, Gloria Peon Neska-
kabaret ikuskizuneko kidearekin (Santueneko
jaietan izan ziren). 6 urtetik gorakoentzat. 

Informazio gehiago web orrialde hauetan:
laglocirco.com / neskakabaret.com

Kultura Aholku
Batzordea,
urriaren 23an
Udala eta herri eragileak biltzen dituen Kultura
Aholku Batzordea deitu da, urriaren 23rako,
18:30etan Potxoenean. Bilera horretan aurkez-
tekoak dira, kultur eragileen arteko komunika-
zioa eta elkarlana hobetzeko martxan jarri asmo
duten web gune berriaren zirriborroa.

Urriaren 9an eman zen ezbeharra.

Lasarte-Oriako plantak 591 behargin ditu.

Horietatik 522ri eragin die EEEak.
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Urriaren 24an abiatuko da parte hartze prozesua, Potxoenean

herrirako hezkuntza publiko
hori aldarrikatzen zuena. Eta
beraien eskaera iritsi zen bai
udalera, baita Eusko Jaurlari-
tzako Hezkuntza Sailera ere.
Eusko Jaurlaritzako Hezkun-
tza Sailetik nahiko garbi gera-
tu zen dirurik ez zegoela eta
ez zutela inolako asmorik, he-
men eskola publiko bat jartze-
ko, ez epe motzera ezta ertai-

nera ere. Hori hala,
guk Udaletik pen-
tsatu genuen au-
kera polita izan-
go litzatekeela
herrian kezka ho-
ri zabaldurik zego-
enez, herriari hitza
eman eta herriarentzako
nahi dugun hezkuntza eredu
horretaz hausnartzea.

Mertxe Aizpu-
rua. Udalak uste
du ez dela ko-
meni, ikasleen
komunitatea bi-
tan banatzea.

Guk hausnarketa
bat egin genuen
eta pentsatu ge-
nuen ez zela

egokia, ez dela ona herri ho-
nentzat bi hezkuntza eredu
izatea. Horren alde jotzea era-
baki genuen eta horregatik
planteatu genuen era parte
hartzaile batean herritarrei
galdetu eta nolako hezkuntza
eredua ezarri nahi duten, he-
rritarrak erabaki horretan par-
te hartzea.

Duela urte batzuk, beste alor
batean, hondakinen kudea-
ketari loturikoan, parte har-
tze prozesu bat burutu zen.
Antzekotasunik izango du
prozesu hark orain abiatze-
ar denarekin? Edo zerikusi-
rik ez?
M. A. Desberdinak dira.

Mertxe Aizpurua alkatea eta Enara Arbizu hezkuntza alorreko zinegotzia.

Etorkizuneko hezkuntza eredua adostea helburu

Prozesu irekia izango da,
edonork parte hartu ahal
izango du. Baina agian be-
reziki, hezkuntza alorrari
loturiko eragile, herritar,
irakasle eta gurasoei zuzen-
dua dago?
Enara Arbizu. Egia esan, ire-

kia da, edonork parte har de-
zake. Baina bai, batik bat
lanketa bat egiten ari gara ja-
da komunitate horrekin ha-
sieratik. Edozeinek parte har
dezake. Bi lerro izango ditu
parte hartze prozesuak; bate-
tik talde eragilea egongo da

eta bestetik, herritarren parte
hartzea. 

Talde eragile horretako
parte izateko aurre lanketa
bat egina dago talde batzue-
kin; Udarregi Ikastolarekin,
guraso taldeekin, eskola txi-
kiekin. 

“Lanketa bat egiten ari gara jada
hezkuntza komunitatearekin”

U
surbildarren artean
herri honetarako
hezkuntza eredu
bateratua adostea,

hauxe da Udalak finkatu duen
erronka. Helburua betetzeko,
datorren astean, urriaren 24an
hasiko den parte hartze proze-
sua antolatu du. Bilerak herri-
tar ororentzat irekiak izango
dira. Parte hartzeko gonbita
luzatzen dute lerroon bidez,
Mertxe Aizpurua alkateak eta
Enara Arbizu hezkuntza alo-
rreko zinegotziak.

Zein da parte hartze prozesu
honen jatorria?
Enara Arbizu. Dakizuen be-
zala, Usurbilen hezkuntza sa-
rea eskola txikiekin, Udarregi
Ikastolarekin eta Haur Eskola-
rekin osatua dago. Udarregi
Ikastola herritik sortutako es-
kola bat da, 1998tik bakarra.
Ordura arte publikoa zegoen
ere, eta orduan desagertu zen.
Udarregi Ikastolak lan handia
egin du beti, herriko haur eta
gazteen hezkuntzan. Baina
duela pare bat, hiru bat urte,
nabaritu zen herrian mugi-
mendu txiki bat, kezka bate-
kin. Bazen guraso talde bat,

“Udalak uste
du ez dela

komeni ikasleen
komunitatea

bitan
banatzea”
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Ag i an ,
parte hartze metodoa ber-
dintsua da, baina hondakinen
bilketan Udalak eskumen guz-
tiak zituen hartutako eraba-
kiak aurrera eramateko. Eta
hemen, nolabait ez dago, Uda-
lak ez du eskumenik. Desber-
dintasun hori badago. 

Bileren egutegia finkatua da-
go. Zuen ikuspegitik zer
ekarpen egin dezakete herri-
tarrek? Nora iritsi nahi zenu-
kete prozesu honekin?
E. A. Lanketa berezi bat egin
nahi dugu. Denok ezagutzen
dugu zer eredu ditugun Eus-
kal Herrian. Baina hortik hara-
tago landu nahi dugu, dugu-
netik gustatzen zaiguna hartu
eta irudimena erabiliz, nahi
dugun hori ere txertatu eredu
berri hori osatzeko.

M.A. Bilatzen duguna da
eredu bateratu bat herriaren-
tzat, beti ere, aintzat izanda
ez dugula bi sistema jartzea

nahi Usurbilen. Horretarako
ez genuke horrelako prozesu
bat abiatuko, bai baitakigu
zein den bidea. Beste herri ba-
tzuetan dagoen ereduaren ber-
dina izateko, ez dugu parte
hartze prozesu baten beha-
rrik. 

Aurre lanketa egin duzue
hezkuntzako eragileekin,
zer giro sumatu duzue?
M. A. Hezkuntzarekin lotura
duen jende horrengan baikor-
tasuna ikusi dugu. Uste dugu
esperientzia polita, ona izango
dela herriarentzat. Eta horrela
jaso dela gainera herrian. Inte-
resa piztu du eta jendea pozik
dago, parte hartzeko gogoare-
kin ikusten du. Giro aparta,
oso ona ikusten dugu, eta
erronka honi heltzeko gogoz.
Azken finean, hezkuntza edo-
zein gizartearen garapena
ahalbidetzen duena da, oso
garrantzizkoa. Hezkuntza ere
bada herriaren bizi iraupena
bermatuko duen zerbait.

E. A. Eskubide bat ere bada,
eta eskubide bat ere den hei-
nean, denon eginkizuna da
parte hartzea, gure herriak di-

tuen beharrei erantzungo dion
hezkuntza bat izateko. Herria-
rentzat izango den eredu bat
sortzeko, herritik atera behar
duen hausnarketa da. Eredu
bakarra izatearen garrantzia,
herri kohesio hori lortzeko da.
Zatiketa eman beharrean he-
rria bateratua egoteko, denon
beharrei erantzungo dion ere-
du horretan.

Denon beharrei erantzungo dion eredua adostu nahi dute.

eredua adostea helburu

“Hezkuntzarekin
lotura duen

jende horrengan
baikortasuna
ikusi dugu”

“Denok dugu
zerbait esateko,
hezkuntza
guztiongan eragina
duen zerbait da”

Zer esan herritarrei, eragi-
leei abiatzear den prozesu
honi begira?

Mertxe Aizpurua. Animatu
parte hartzera. Herritarrez
osaturiko bilerak izango du-
gu. Denok dugu zerbait esa-
teko. Hezkuntza guztiongan
eragina duen zerbait da. Hu-
rrengo urteak markatuko di-
tuen zerbait da. Garrantzia
duela, animatu jende guztia-
ri parte hartzera eta denek
dutela leku bat hemen. Ai-
pamen bat egingo nioke
gaur egun bizi dugun egoe-
rari. Oso garrantzitsua da
herri ikuspegia ez dugula
bakarrik aintzat hartu behar,
baizik eta Euskal Herri oso-
koa. Une honetan Wert mi-
nistro espainola hainbat de-
klarazio eta irizpide ematen
ari da, markatzen dutenak
nola joango den hemendik
aurrerako hezkuntza plante-
amendua. Madriletik dato-
zen hezkuntza planteamen-
du guztiak zentralismoa ga-
ratzen dutenak dira, unifor-
mizazioa bultzatzen dute-
nak eta horrek Usurbilen eta
Euskal Herri osoan eragin
zuzena izango du. Horri au-
rre egiteko ere horrelako ere-
duak landu eta martxan jar-
tzea garrantzitsua dela irudi-
tzen zaigu. 

Lehen hitzordua astebete
barrurako?

Enara Arbizu. Lehen bilera
urriaren 24an izango da eta
bertan espero dugu ahalik
eta jende gehien gerturatzea
eta denen iritziak jaso eta
denon artean adostasuneta-
ra iristea.

Parte hartze
prozesuko egutegia 

BBiilleerreenn oorrdduuaa: 18:30.

BBiilleerraa lleekkuuaa: Potxoenea.

BBiilleerreenn iirraauuppeennaa: 2 ordu.

EEgguunnaakk:: urriak 24, azaroak 7, aza-
roak 21, abenduak 5, abenduak
19, urtarrilak 23 eta otsailak 6.

BILEREN EGITURAKETA
Egoeraren diagnostiko parteka-
tua: 2 bilera.

Identifikatutako interes edo beha-
rrei irtenbidea aurkitzeko auke-
ra ezberdinen lanketa: 3 bilera.

Erabakitakoa martxan jartzeko
eman beharreko pausoak zehaz-
tu eta landu: 2 bilera.



8 KALEJIRAN 2012ko urriaren 19an

Hemen, amaitu berri diren San Praixku jaien kronika. Jende ugari eto-
rri zen urriaren 4ko meza nagusira eta gero aukera izan zen emaku-
meek egindako eskulan bikainak ikusteko. Benetan, aipatzekoa da

laurogei urtetik gorako emakumeak eginak direla artelan hauek, denak ede-
rrak. Arratsaldean pilota partida ederrak izan ziren, baina bereziki ezindue-
nak egindakoak, euren esfortzua bikoitza baita. Hala ere askotan ez gara as-
ko konturatzen etxetik kanpo dauzkagunean. 

Haurrak eta gazteak oso ondo pasa omen zuten beraientzat antolatutako
jokoetan eta Gorritiren showarekin. Oilasko biltzaileek eman didate poz han-
dia, lau beterano eta 12-14 lagun berri (belaunaldi berria) etorri ziren gure
alderdira. Badugu bai usadioa lehengo ohitura zaharrekin aurrera egiteko.

Azkenik, antolatzaile eta parte hartu duten guztiei mila esker. Ez nuke aipa-
tu gabe utzi nahi Iñaki Ugarte, elizako eskailerak eta inguruko belarrak berak
kendu baititu. Eskerrik asko guztiagatik!

San Praixku jaiak

MARIA ANGELES ARRUTI

AGINAGA

Euskal Jaia antolatu dute aurten ere Zubieta Lantzeneko auzolan-
gileek, animalia erakusketarako lana latz egin dute Gainaundiko-
ek, soinua ekarri dute trikitilariek, kantuaren jiran jarri gaituzte

Usurbilgo kantu taldekoek, frontoia bete dute pilotariek, kontzertua eman
digu Anje Duhaldek...

Aho-zapore berezia utzi dit aurtengoak, urteetan atzera begira jarri nau
Euskal Jaiak; baserritar-jantziek eta Araetako rokoko-estiloko jantokiak lagun-
tzen dute horretan baina Fernando Goñiren dotoreziak eta Mikel Goñiren
zartako eta biraoek flashbackez jantzi dute pilota jaialdia eta Anje Duhal-
deri buruz, berriz, zer esan, bere saio goxoak lehenagoko garaietara era-
man gintuela, gazte(ago) gineneko haietara...

Baina, tira, aurrera bolie eta gora bihotzak, aurrera begirako agenda bete-
ta datorkigu-eta: larunbat gauez Zubie-
tako gurasoek santiotan emandako
ikuskizuna errepikatuko dute Lasarte-
ko Euskararen Maratoian; igandean
Gasteizko legebiltzarrerako hautes-
kundeak eta 11:00etan Enrike Abril
txapelketako finalak berrekingo dio
Luzaz Gaztek 10 eta Kapito Harrik 5
emaitzarekin; eta adi txirrindulari gaz-
te, ume eta helduok, azaroaren 4rako
mendiko bizikleta irteera eta bazkaria
antolatzen ari dira-eta.

Atzera eta aurrera

DENIS ELORTZA

ZUBIETA

Sasoi bakoitzean bere garaiko lanak. Eta orain dagokiguna sagarrak bil-
du eta dolarera eramatea da. Garai batean kalezartar askoren betebe-
harra zen sagarrak sagarrondo azpitik bildu, zakuetan jaso eta zuze-

nean dolarera garraiatu, bertan sagarra jo behar baitzen. Gaur egun, Kale-
zarko oso baserri gutxitan aurkituko dugu dolarea, baina gure zelaietan
oraindik ikus daitezke sagasti ederrak. Bertako sagarrondoak fruituz josita
egon dira gutxi arte eta azken egun hauetan sagarrak bere heldutasun pun-
tura iritsi direnean lurrera erori eta hor ikusi ditugu gure bizilagun batzuk
sagar horiek bildu eta jasotzen. 

Egun bizi dugun aro digital honetan deigarri egiten dira honelako esku-
lanak. Zorionez, oraindik geratzen dira naturari lotu eta berak markatzen duen
erritmora murgiltzen gaituzten jarduerak. Hori horrela izanik, orain sagarra jo
eta jo aritu beharko dugu eta gero dena zapalduta geratu denean, zukua alde
batera, kupeletara eta patsa bestaldera, abereen bazketarako. Naturak ema-
ten digunetik, hemen ez da ezer galtzen, beste zerbaitetan bihurtzen da. Zen-
bat daukagun ikasteko!!  

Dolare usaina Kalezarren

INMA BALDA

KALEZAR

Uda pasa ondoren, hemen gara berriz ere herriko berriei buruz
egunean jartzen. Krisia dagoela besterik entzuten ez den ga-
rai honetan, bestelako itxura hartzen ari da gure herria. Kale

Nagusian behintzat, ez dirudi krisiak eragin askorik duenik, espazio
txikian hainbat denda berri irekiak izan baitira azken hilabete hauetan.
Bizi handia ematen dio merkataritzak herri bati. 

Aipatu gabe ezin pasa, herriko Aliprox zenaren bilakaera, handitu
dutelarik produktu gehiago jarriz. Inguru honetan, uda ostean umeen
arropa saltzen duen dendatxoa ere zabaldu digute, era ezberdinetako
arropa moderno askoarekin, guztientzat gustuko izateko aukerekin gai-
nera. Eta azkenik, duela egun batzuk zabalduriko produktu ekologiko-
en dendatxoa, urteetan iturgintza denda izan den lekuan bertan. Hain-
bat produktu ekologikoez hornituriko denda zabala dugu aukeran orain
ere. 

Bejondeizuela ba guztioi eta zorte on denoi!! Herrian aukera izatea
handia izaten da eta herriarentzat!!! Ondo izan eta hurrengora arte.

Merkataritza puri purian

ANA URDANGARIN

KALEBERRI
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E
usko Legebiltzarrerako hautes-
kundeen bezperan gauden ho-
netan, alderdi politikoen pro-
grametan erreparatu dugu.

Beste hauteskundeetan egin dugun be-
zalaxe, hau izan da erabili dugun iriz-
pidea: Usurbilgo udaletxean ordezkatu-
ta dauden alderdien informazioa jaso
dugu.

Luzeak izaten dira hauteskunde pro-
gramak. Guk ordea, programa horien
lagin modukoak jaso ditugu zenbaki
honetan. Baina programa osoak esku-
ratzeko QR kodea ere erantsi dugu al-
derdi bakoitzari dagokion atalean. Har-
tara, interesa duenak, eskuko telefono-
aren bitartez eskura ditzake programak
oso osorik. 

Kanpaina amaitzear,
boza emateko garaia da

PSE-EE alderdiaren gobernu programa

2
03 orriz osatzen da PSE-EEren
hauteskunde programa. Sarreran
esaten denez, “euskal sozialistok
espero dugu hauteskunde hauek

aukera berri bat izatea urte hauetan ire-
kitako garai berrian aurrera egiten jarrai-
tzeko”. Egitarau osoa irakurtzeko, argaz-
kiaren ondoan den QR kodea baliatuz
egin dezakezue.

PERTSONEN ALDE EGITEN
JARRAITU
Sozialistek, eskuinaren eta Kataluniako
nazionalisten murrizketan aurrean, ba-
dagoela beste aukera bat erakutsi dugu.
Hemen pentsionistek ez dute botikenga-
tik gehiago ordainduko eta ez dugu osa-
suneko baterako ordainketa aplikatuko.
Ez ditugu hezkuntzako bekak murriztu-
ko, ezta gizarte politikak ere.

KRISIARI ETA LANGABEZIARI
AURKA EGITEN JARRAITU
Industria sendotzen jarraituko dugu.
Abalak ematen jarraituko dugu, enpre-
sek kreditua izan dezaten. Ekintzailetza
eta gazteen enplegua sustatuko ditugu.

Sozietateen gaineko Zergarekin bilduta-
ko baliabide guztiak hazkuntzarako eta
enplegua sortzeko itzuliko ditugu.

ADMINISTRAZIOA BERRITZEN
JARRAITU
Ezin dugu herri hirukoitza eduki. Hiru
lurralde gara, baina herrialde bakarra.
Argi zehaztuko dugu zer eskumen di-
tuen erakunde bakoitzak. Euskadin en-
presa publiko bakarra jarduera bakoitze-
ko. 

EUSKADIN BIZIKIDETZA
FINKATZEN JARRAITU
Une honetan, ETA gainditu dugula eta
azkenean aske garela, Euskadin beneta-
ko bizikidetza demokratikoa sendotuko
dugu. Euskal herritar ezberdinok elka-
rrekin eta askatasunean bizi nahi dugu.
Ez dugu beste Ibarretxe Planik onartu-
ko, edozein izanda ere.

ZERGA ERREFORMA SUSTATZEN
JARRAITU
Ordaintzen ez dutenek edo behar baino
gutxiago ordaintzen dutenek ordain de-

zaten nahi dugu. Euskadin Zerga Iruzu-
rrari Aurka egiteko Baterako Plan bakar
bat sustatuko dugu. Nominarik ez duten
profesionalek, dagokiena ordainduko
dute. Fiskalitateari buruzko oinarrizko
arautegira Eusko Jaurlaritzara igorriko
dugu. Denon zergak, denon artean era-
bakiko ditugu.

Patxi López, PSE-EEren hautagaia.
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EH Bildu
koalizioaren gobernu programa

1
84 orriz osatzen da EH Bilduren
Hauteskunde Programa 2012.
Atal hauetan garatu dituzte euren
egitasmo nagusiak: Aukera ber-

dintasuna, Herritarren askatasunak, Eko-
nomia eta Ogasuna, Ingurumena, Indus-
tria, Elikadura burujabetza, Hizkuntza-
normalizazioa, Hezkuntza-Kultura-Kiro-
la, Osasungintza, Justizia Soziala, Kanpo
Harremanak. Sarrera gisa Laura Mintegik
esandakoa da orri honetan baliatu dugu-
na. Argazkian erantsi dugun QR kodeare-
kin, programa osoa eskuratuko duzue. 

“Koherentzia falta izugarria litzateke
esatea programa itxia dela. Proposamen
hauek ekarpenei eta kritikei zabalik dau-
de eta partaidetza ez da bukatzen testua
inprentara bidalita. Elkar-trukaketa eta
interakzioa proiektu honen abiapuntuan,
prozeduran eta garapenean egon eta
egongo dira, aldarrikatzen dena beteko
bada.

Atalez atal hasi aurretik, ordea, azpi-
marratu nahi genituzke EH Bildurentzat
berebiziko garrantzia duten zenbait atal,
guzti-guztiak garrantzitsuak badira ere.

ANIZTASUNA, PAREKIDETASUNA,
GAZTERIA
Lehendakariordetzari lotuta aurkezten
ditugu Herritarren parte-hartzea, Anizta-
suna, Parekidetasuna eta Gazteria. Par-
taidetza eta aniztasuna, parekidetasu-
na… ezkerraren identitate zantzuak dira,
ezkerraren ideologiaren ezinbesteko
ezaugarriak, eta hasiera-hasieratik adie-
razi nahi izan dugu lehentasunezko
gaiak izango direla.

HERRITARREN ASKATASUNAK,
GIZA ESKUBIDEAK
Herritarren Askatasunak zaindu eta de-
fendatuko ditugu sortuko dugun sail be-
rriaren eskutik. EH Bilduren iritziz deli-
tua saihesteko eraginkorragoa da justizia
soziala zigor kodea baino. Giza Eskubide
guztiak guztientzat izan behar direla uste
eta defendatzen dugu, eta eskubideak
ezin direla murriztu edo enoratu segurta-
sunaren izenean. Iraganean izandako
gehiegikeria guztiak ezagutu eta aintzat
hartu behar direla aldarrikatzen dugu,
eta egungo polizia egungo garaietara
egokitu behar dela.

EKONOMIA, OGASUNA,
INDUSTRIA
Berebiziko garrantzia ematen diogu Eko-
nomia eta Ogasunari, batetik, eta Indus-
triari bestetik. Ekonomia errealean aritu
behar dira harreman ekonomikoak, eta
ez espekulatiboan. Progresibitate fiskala
jarri behar da, gizarte justuagoa eta ore-
katuagoa egiteraino, non elkartasuna eta
ezkerreko balioak oinarria izango diren.

ELIKADURA BURUJABETZA
Elikadura burujabetza ideia funtsezkoa
da EH Bilduren programan. Nekazaritza
ahula da eta lurzorua falta da. Baina ara-
zo handiena ez da zer dagoen, baizik eta
zer egin daitekeen. Herriek eskubidea
dutenean beren politikak erabakitzeko
produkzioaren arloan, eskasiei irtenbidea
aurkitu ahal diete: aniztasuna landu ahal
izango dute, garapen iraunkorrarekin, eli-
kadura segurtasuna zaindu, barne mer-
katua babestu, eta oro har, herri buruja-
bea izan kanpoko merkatuen menera ez
egoteko, globalizazioak dituen morron-
tzak gora-behera.

Elikadura burujabetzak zerikusi han-
diagoa du tokian tokiko kontsumoarekin
eta iraunkortasun nekazal-ekologikoare-
kin beste ezerekin baino, eta horixe
azaldu dugu programa honetan. Helbu-
rua da, elikagaien berezko ekoizpena
bultzatzea, menpekotasun maila jaistea
eta, aldi berean, ekonomi jarioa susta-
tzea eskualdeen jarduera ekonomikoa

pizteko.

JUSTIZIA SOZIALA
Azkenik, mintzatu nahi genuke Justizia
Sozialaz. Etxebizitzaz eta enpleguaz min-
tzo garenean ere, justiziaz ari gara min-
tzo. Justizia da lana sortu eta banatzea,
eta ildo horretan doaz 35 lanorduko aste-
aren defentsa eta kooperatiben filosofia.
Ekonomia hiritarren zerbitzura jarri nahi
dugu, soldaten arteko aldea gutxitu, ho-
bekuntza teknologikoak egin, laneko osa-
sunari arreta jarri, biziarteko prestakun-
tza etengabea ezarri, lan harremanetara-
ko marko propioa eduki eta gizarte babe-
sa sistema ezarri. Zerbitzu publikoak in-
dartu behar dira, kalitatezko zerbitzuak.
Administrazioak kudeatutako zerbitzu
sozialak ezarri eta alokairu soziala duten
etxebizitzak merkaturatu.

OSASUNGINTZA, INGURUMENA,
NORMALIZAZIO LINGUISTIKOA...
Sarrera honetan aipatu ez arren, progra-
ma honek proposamen aurrezale eta au-
sartak ditu hezkuntzaren arloan, osasun-
gintzan, ingurumenean, normalizazio
linguistikoan eta kanpo harremanetan.
Merezi dute irakurketa arretatsua. 

EUSKAL HERRI SUBIRANOA 
ETA ASKEA
Helburua, finean, askotxok konpartitzen
dugu: Euskal Herri subiranoa eta askea
Europan”.

Laura Mintegi, EH Bilduren hautagaia.
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EAJ-PNV
alderdiaren gobernu programa

2
59 orriz osatzen da EAJ-PNVren
Hauteskunde Egitaraua 2012.
Aurkezpen gisa, programa horren
egitasmo nagusien berri ematen

du Iñigo Urkulluk. Horiek dira orri hone-
tan jaso ditugunak. Egitarau osoa irakur-
tzeko, argazkiaren ondoan den QR kodea
baliatuz egin dezakezue.

BIZIBERRITZE EKONOMIKOA ETA
ENPLEGUA SORTZEA
1  Gazte enplegurako osoko plana: en-
presei praktika kontratuak sortzen lagun-
tzea, gazteen auto enplegua sustatzea eta
enplegurako nazioartekotze beka progra-
ma abian jartzea.
2 Autoenplegu planak 45 urtetik gorako
langabeentzat.
3 Ekintzaileentzako laguntasuna: enpre-
sak sortzeko laguntasun ekonomikoak
eta zerga alorreko laguntasunak, sektore
ekonomiko berriak bultzatuz.
4 "ETE funts" berezia, enpresa txiki eta
ertainentzako finantzaketa ahalbidetzeko.
5 Nazioartekotzea bultzatzea, enpresa
txiki eta ertainak nazioartera irten daite-
zen bultzatuz, eta esportazioak ugaritze-
ko xedez.
6 Berrikuntzaren aldeko apustua, berri-
kuntza teknologikoak eta ikerkuntza jar-
duerak gauzatzen dituzten enpresa kopu-
ruak igoz.
7 Sorkuntzazko eta kultur industriak sus-
tatzea. Nazioarteko bekak emateko pro-
grama berezia, artista eta sortzaile gazte-
ei zuzenduta.

BABESA ETA SOLIDARIOTASUNA
KRISIALDIAN
1 Gutxieneko pentsioen erosahalmena
mantentzea. Alargun pentsioen "euskal
osagarria" bermatzea.
2 Gizarte prestazio sistema bermatzea, be-
re eraginkortasuna hobetuz. Laguntasun
sozialen jarraipen eta kontrola indartzea,
izan daitezkeen iruzurrak saihesteko.
3 Solidariotasun fondoa, enplegua lortze-
ko zailtasun bereziak dituztenentzako
enplegua ahalbidetuz.

KALITATEZKO ZERBITZU
PUBLIKOAK BERMATZEA
1 Euskal osasun sistemaren kalitatea be-
rreskuratzea, lehen mailako arreta zen-
troak indartuz.

2 Kalitatezko hezkuntza bermatzea, eko-
nomikoki eskuragarria. Osoko hizkuntza
gaitasuna euskaraz, gaztelaniaz eta inge-
lesez. Lanbide heziketa-enpresa lotura
indartzea. Euskal Unibertsitateei lagun-
tzea, bikaintasun zentroak diren neu-
rrian.
3 Euskadiko hiri segurtasun plana. Er-
tzaintza ETArik gabeko errealitatera ego-
kitzea, eta kalean presentzia handiagoa
izan dezaten.
4 Etxebizitza zaharrak eraberritzeko la-
guntasunak, eta hutsik dauden etxebizi-
tzak alokairurako erabiltzea.

ZORROZTASUN EKONOMIKOA
ETA KUDEAKETA ERAGINKORRA
1 Diru bilketa eta iruzur fiskalaren kon-
trako borroka planen eraginkortasuna ho-
betzea, Foru Aldundiekin koordinatuta.
2 Eusko Jaurlaritzaren berezko funtziona-
mendu gastuak murriztea, eta sozietate
publikoetan doikuntza planak ezartzea.
3 Kanpoko auditoria independentea Eus-
ko Jaurlaritzaren eta sozietate publikoen
egoera ekonomiko eta finantzarioa eza-
gutzeko.
4 Gobernuaren jardueraren gardentasun
plana.

BAKEA, BIZIKIDETZA, AKORDIOA
EUSKADIKO BARNE KOHESIOA
1 Zintzotasun, zuhurtasun eta lankidetza
konpromisoa, Euskadin bakea lortzeko.
Elkarrizketa foro berria, bazterketarik ga-

be, Bakea eta elkarbizitza indartzeko.
2 Estatuarekin harreman eredu berria,
euskal indar politikoek adostua eta gizar-
tearen beharrizanen eta borondate demo-
kratikoaren araberakoa.
3 Nafarroa eta Iparraldearekin harreman
instituzionalak indartzea alor ekonomi-
ko, kultural eta sozialean. Mundu mailan
"Basque Country" marka sustatzea.
4 Euskara, komunikazio, bizikidetza eta
gizarte kohesiorako tresna gisa sustatzea.

Iñigo Urkullu, EAJ-PNVren hautagaia.

Hamaikabat alderdia,
Iñigo Urkulluren alde

Hamaikabat alderdiak bi zinegotzi ditu Usur-
bilen. Baina alderdi hau ez da hauteskundee-
tara aurkeztu. Dena den, prentsa-ohar bidez,
Iñigo Urkulluren aldeko bozka eskatu du Hamai-
kabatek. “Autogobernurako, gizarte kohesiora-
ko eta normalizazio politikorako une erabakior
baten aurrean gaudela kontuan izanik; EAE-ko
euskaldunek datorren urriaren 21ean erabaki-
ko duten horretan Hamaikabatek parte hartu
nahi duelako, gure ustez, datorren hauteskun-
deetara aurkeztuko diren proiektu guzietatik,
Iñigo Urkullu buru duena da hiru erronketan
aurrera egiteko berme gehien eskaintzen ditue-
na: autogobernuan; gizarte kohesioan eta eko-
nomiaren suspertzean; eta, normalizazio poli-
tikoan. Beraz, Hamaikabatek Iñigo Urkullu buru
duen proiektuaren aldeko babesa eskatzen du”.
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D
iskrezio osoz, inor
konturatu gabe, ka-
lean hitz egiteko
erabiltzen dugun

hizkuntza behatzen aritu zi-
ren Usurbilen iazko udazke-
nean, baita Euskal Herriko ia
beste ehun udalerrietan ere
(97 guztira). Jasotako infor-
mazioa ikerketa baterako ba-
liatu zuten, jada seigarren edi-
ziora ailegatu eta Soziolin-
guistika Klusterrak bideratu
zuen ikerketarako hain zuzen.
Behaketak helburu nagusi bat
zuen; kalean euskara zenbate-
raino erabiltzen den jakin
nahi zuten. Eta erronka bete
dute. Iaz, 200 lagunen lanari
esker, Euskal Herriko 363.616
hiztunen informazioa jaso zu-
ten. Horietatik, 5.067 usurbil-
darrenak.  Kontuan izan,
6.000 biztanle pasatxo dituela
udalerri honek. 

Ikerketaren emaitzak urria-
ren 8an aurkeztu zituzten Po-
txoenean. Usurbilen,
%61,9koa da euskararen kale
erabilera. Beste modu batera
esanda, hamarretik seik eus-
kara darabilte ahoan.
Askok galde dezakete datu
hau nola eskuratu den. Sozio-
linguistika Klusterreko langile
usurbildar batek, Olatz Altu-
nak dakar erantzuna. “Udale-
rri bakoitzean ibilbide batzuk
zehazten dira. Ideia da, kale-
rik jendetsuenak biltzen di-
tuen ibilbidea izatea eta ahal
dela, gehiegi ez aldatzea au-

rreko edizioetatik hona. Nor-
malean erdigunea neurtzen
da. Herri bakoitzean sei ordu-
ko neurketa egiten da, hiru
neurralditan; asteazken arra-
tsaldetan, larunbat goizetan
eta larunbat arratsaldetan.
Neurtzaileak bikoteka aritzen
dira entzun eta datuak fitxa
berezi batzuetan jasotzen”.
Datuok hain zuzen: elkarrizke-
ten hizkuntza, solaskideen
adina eta sexua, edota elka-
rrizketan haurrak dauden edo
ez ere neurtzen dute. 
Aipatu beharra dago gainera,
Usurbilen Euskal Herri maila-
ko datu orokorra ateratzen la-
guntzeko Kaxkoa ikertu dela
batetik, baina horrez gain, au-
rreko edizioetan bezala eta
Udalaren laguntzaz, udalerri
mailako neurketa ere egin da.
Erdigunearekin batera, aurre-
ko neurraldien antzera, Ola-
rriondo eta Santuenea ikertu
dituzte. Oraingoan lehen aldiz,
baita Aginaga eta Zubieta ere.

Horretarako, Altunak adierazi
duenez, “udalerriko datu ze-
hatzagoa izateko udaletara
egiten da eskaintza, eta horre-
kin ere ikerketa handi hau fi-
nantzatzen da. Hau litzateke
Usurbilgo kasua”. Euskal He-
rriko 47 udalerrien kasua guz-
tira. Usurbilen eta gainerako
lekuetan bildutako informazio
osoarekin, kalkulu estatistiko-
ak egiten dituzte gero.

METODOAREKIKO
IKUSMINA ATZERRIAN
Soziolinguistika Klusterrak
ikerketa hau burutzeko baliatu
duen metodoak oihartzuna
izan du gure mugetatik kanpo
ere. “Hemendik kanpo ikusmi-
ra handia sortu duen metodoa
da. Are gehiago, une honetan,
metodologiari buruzko gida li-
buru bat prestatzen ari gara,
ingelesez argitaratuko dena.
Metodoa zabaltzeko Europako
diru laguntza bat jaso du”,
adierazi du Altunak.

Euskararen osasun egoera eza-
gutzeko diagnosi gisa defini-
tzen dute neurketa hau, Sozio-
linguistika Klusterretik. “Ar-
gazki orokorra ematen digu
eta indarrak non jarri behar di-
tugun”, gogorarazi du Altu-
nak. Oraingo ikerketak, aurre-
ra begirako bi lan ildo posible
mahai gaineratu ditu. “Euskal-
dunen harreman sareak sendo-
tu eta euskaldunen ezagutza,
trebetasun hori handitu beha-
rra”, Soziolinguistika Kluste-
rrekoen ustez.
Altunak gogorarazten duen
moduan herri mugimendutik
sorturiko ikerketa honen seiga-
rren edizioan jada, euskararen
kale erabilerak izaniko azken
bi hamarkadetako eboluzioa
ikus daiteke, lehendik egin
den lanketari esker. “Hasiera-
ko jende horren guztiaren la-
guntzarik gabe ez genuke hau
izango”, adierazi du. Emaitzak
datorren asteko NOAUA!n
emango ditugu aditzera.

Erabileraren inguruko azken neurketen arabera, hamarretik seik euskara darabilte ahoan Usurbilen

Hainbat herritarHainbat herritar, irailean egin zen herri lasterk, irailean egin zen herri lasterketan.etan.
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Zumaiako flyscha
I

railaren 27an, osteguna,
DBH4ko ikasleak Zumaia-
ko flyscha ikustera joan gi-
nen. Gure asmo nagusia

lurraren egitura eta historia az-
tertzea zen, izan ere,  hori flys-
charen materialetan dagoen in-
formazioagatik azter baitaiteke.
Irtenaldi honi esker datu inte-
resgarri  asko jaso genituen,
ondoren aipatuko ditugunak. 

Flyscha harri geruza segida
bat da. 10cm ingurukoak dira
geruzak, batzuk gogorrak dira
kareharriz osatuak eta besteak
bigunak dira kareharriaz gain
buztina ere badutenak. Geruza
bigunak eta gogorrak txanda-
katuz doaz.

Garrantzi handia du Zumaia-
ko flysch honek, harri geruzak
bistan daudelako eta erraz irits
daitekeelako bertara. Mutrikun
daude harri zaharrenak, duela
110 milioi urtetakoak eta Zu-
maian daude gazteenak, duela
50 milioi urtetakoak hain zu-
zen ere. Urte multzo handia
dago bertan eta beraz informa-
zio ugari atera daiteke bertatik.

Flyscha liburu baten antze-
koa dela esan dezakegu, liburu
batean bezala orri bakoitzean
informazio desberdina dago,
kasu honetan geruza bakoitze-
an. Orri desberdinen moduan,
atal desberdinak ere nabar-
mendu daitezke. Atal bakoitza-
ren hasiera gertakizun garran-
tzitsu batek ematen dio. 

Atal horietan urte askotako
informazioa jaso dezakegu.Ge-
ruza horietan fosilak aurki di-
tzakegu. Fosil guzti horiek an-

tzinako itsasoko izakienak di-
ra.Honekin ondorioztatu deza-
kegu harri horiek itsaspean sor-
tu zirela eta Zumaia eta horre-
kin batera Euskal Herri osoa
itsaspean zegoela.Geruza ho-
rietako batean dinosauroen de-
sagerpenari buruzko informa-
zioa lortu dezakegu metodo eta
teknika zientifikoen bidez.

Harri horietan ikus daiteke
baita ere, denboran zehar polo
magnetikoen leku aldaketa bat

gertatu zela. Hori frogatzeko
zientifikoek harrietako burdin
mineralaren noranzkoa azter-
tu dute. Gertaera hori duela 56
milioi urte gertatu zen, baina
gaur egun ere mugimendua
nabarmendu daiteke. Izan ere,
lurraren barne nukleoa burdin
likidoa izanik, etengabe mugi-
tzen ari da, poloen posizioa
aldatuz.

Flysch hauetan hainbat es-
tratotipo kokatzen dira,hau

da, munduko geologo guztien-
tzat eredutzat hartzen diren
geruzak, hala nola, polo mag-
netikoen leku aldaketa adie-
razten duena. Une honetan 20
bat ikerketa proiektu ezberdin
ari dira burutzen Zumaiako
arroka hauetan. Beraz, esan
daiteke Zumaiako flyscha oso
ezaguna dela mundu guztian
zehar.

DBH4ko ikasleak

UdarrUdarregikegiko ikasleak, Zumaia partean.o ikasleak, Zumaia partean.
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Kiroletarako tarte ugari 
San Praixku jaietan

J
an-edatekoez gain, kirol ikuskizu-
nek ere arrakasta handia izaten
dute festetan. Trainerila Txapelke-
tarekin hasi ziren festak Aginaga

partean (aurreko batean eman genuen
horren berri). Azken asteburuetan eman
diren emaitzen berri eman digu Maria
Angeles Arruti kronistak, argazki eta
guzti.

“Urriaren 7an, herri kirolak Agiña eta
Lasarte-Oriako taldeen artean. Denek on-
do jokatu zuten baina aipatzekoa Mano-
lok, Gorosti baserrikoak, kizkiarekin sa-
gar biltzen egindako lana. Berari esker
gainditu zuten Lasarte-oriako taldeak ze-
raman abantaila”, hala adierazi digu Ma-
ria Angeles Arrutik. 

Pala txapelketako emaitzen berri eman
genuen aurreko astean baina Aginagako
gure kronistak hainbat aginagarren lana
azpimarratu nahi du: “emakumezkoen

pala txapelketa Dolo Errasti eta alaba Ai-
tziber aginagarrek irabazi zuten eta gizo-
nezkoena Xabier Errasti aginagarrak eta
Jon Olaizola usurbildarrak”. 

Toka txapelketako irabazlea Aitziber
Aranguren izan zen eta mus txapelketa-
ko irabazleak eta finalistak goiko irudian
dira: Guillermo Tapia aginagarra eta An-
jel Matxain usurbildarra nagusitu ziren
musean. Bigarren, Patxi Maioz eta Joxe
Miel Begiristain aginagarrak izan ziren. 

Guillermo TGuillermo Tapia eta Anjel Matxain nagusitu zirapia eta Anjel Matxain nagusitu ziren mus txapelken mus txapelketan.etan.

Agiña taldekoak gogotsu aritu ziren herri

kiroletan.

Beste lau domina lortu
ditu Usurbil Judo Klubak

XLIV San Martzial Torneoa ospatu zen urri-
ko lehen asteburuan. Bertan parte hartu
zuten Usurbil Judo Klubeko zortzi kideok:
Aiora Arrillagak (-48 kg), Nerea Arrutik (-
70 kg), Andoni Aizpuruak (-60 kg), Egoitz
Morak (-100 kg), Alain Romanek (-66 kg),
Iñigo Mitxelenak (-66 kg), Ion Martinek (-
73 kg) eta Andoni Cazorlak (-81 kg). Lau
dominarekin itzuli ziren etxera; urrezkoa-
rekin saritu baitzituzten Aiora Arrillaga eta
Nerea Arruti. Andoni Aizpurua eta Egoitz
Mora brontzezkoarekin, klubak web orri bidez
berri eman duenez. 
Orain arteko edizio jendetsuena izan dela
nabarmendu dute. 134 gizonezkok eta 48
emakumezkok parte hartu zuten. Domina
gehien estatu frantziarreko edota Madril-
go taldeek irabazi zituzten. Euskal taldeei
dagokienez, bost domina irabazi zituzten.
Bat talde arabar batek eta beste lauak Usur-
bil Judo Klubak.

Futbol partidak

UUrrrriiaakk 2200,, llaarruunnbbaattaa
15:30 Jubenilen taldea.
17:30 Nesken taldea.

Tokia: Harane.

Eskubaloi partidak

UUrrrriiaakk 2200,, llaarruunnbbaattaa
11:00 Alebin neskak
Udarregi 6-Urnietako K.E.
12:00 Infantil neskak
Udarregi B Usurbil-Elgoibarko Sanlo EKT.
16:30 Senior mutilak, 2. territoriala
Usurbil K.E.-Elgoibarko Sanlo EKT.
18:00 Jubenil mutilak
Usurbil K.E.-Urola ET.
19:30 Senior mutilak, 2.nazionala
Atez Ate Usurbil-Ereintza.

Tokia: Oiardo Kiroldegia.

UUrrrriiaakk 2211,, iiggaannddeeaa
10:00 Infantil neskak: 
Udarregi C Usurbil-CDB Leizaran.
11:30 Jubenil neskak: 
Usurbil K.E.-Eharialdea.

Tokia: Oiardo Kiroldegia.

Endika Abril
txapelketako
finala
Igandean, partida hasita zela, bertan behera
utzi behar izan zuten, euriarengatik. Igande hone-
tan izango du jarraipena finalak, eguerdiko
11:00etan. Behin behineko emaitza hau da:
Luzaz Gazte 10, Kapito Harri 5.

Igande honetan
Artikutzara
Andatzakoekin
Igande honetan, urriaren 21ean Artikutzara
joateko irteera antolatu dute Andatza Men-
dizale Elkartekoek. Goizeko 7:30etan jarri dute
biltzeko hitzordua, Oiardo Kiroldegian. Joan
etorria autoz egingo da.
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ETXEBIZITZA
Salgai

Pisua salgai Txaramunton. Berria,
bi logela, egongela, terraza ikus-
garria. Trastero handia. 276.000
euro. 615 720 245.

Pisua salgai Munalurran. 3 gela,
sukalde jangela, berogailua. Sar-
tzeko moduan. 180.000 euro.
943370957.

11 urteko pisu bat salgai Agina-
gan, 3 logela, sukaldea, egon-
gela, 2 komun, 2 balkoi, garajea
(30 m) eta trasteroa. 173.000
euro. VPO baldintzak. 657703091

Pisu bat salgai Atxegalden. 3 gela,
bi komun, sukalde eta salarekin.
662 439 880.

Pisua salgai Kaxkoan. Pisu berria,
lehen mailako materialekin egi-
na. 608 227 462

Etxea salgai Santuenea auzoan.
64 metro karratu. Dena kanpo-
aldera. Egoera ezin hobean. Mer-
kea, 678 581 991.

Etxea salgai Kalezarren bista
ederrekin. 2 solairu, bakoitza
115 metro koadro. Eta 2 solai-
ruko borda dena 3.000 m lur sai-
lean. 665720913 / 665720914

Kaxkoan atiko berria salgai. 2
logela, sala, komuna, sukaldea
eta 2 terraza handi bista ede-
rrekin. Trasteroa eta garajea.
665720913 / 665720914.

Pisu bat salgai Kaxkoan. Dena
berritua. 3 balkoi eta ganbara.
Eguzkitsua eta prezio onean.
697 204 758.

Pisua salgai, San Esteban kalea
11n. 4. pisua. Kanpoaldera ema-
ten du, eguzkitsua. Hiru gela,
sukalde eta jangelarekin, komu-
na, terraza eta ganbararekin.
943 455 202 edo 697 530 792.

Pisua salgai, San Ignazio 5. 3 gela,
100 metro koadro, terraza.
340.000 euro. 648 013 277

90 m pisua salgai Usurbilen. 3

logela, egongela, sukaldea, 2
komun, 7 metroko ganbara. Oso
eguzkitsua, bizitzen jartzeko.
699680265. 237.000 euro.

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

Pisua salgai Atxegalden. Sukal-
dea, egongela handia, 3 logela,
bi komun, ganbara, igogailua.
662 056 899.

Duplex bat salgai Santuenean,
espazio zabalak, dena kanpo
aldera, 20 metro koadro traste-
roa, berrituta, fatxada, teilatua
konpondu berriak. 677 471 648.

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

Alokairuan
Pisu bat alokatzen da Atxegal-
den. 4 logela, komuna, sukaldea
eta egongela. Tel. 653 714 672.

Pisu bat Lasarten. 3 logela, 90
metro, 2 balkoi dena kanporal-
dera eta eguzkitsua. 608 671925.

Muna Lurran bigarren solairuan
dagoen pisu bat. Oraintxe sar-
tzeko prest. 3 logela, sala, sukal-
dea, komuna eta balkoia. Amue-
blatua. 650 919 065

Bi solairuko etxea alokairuan
Kalezarren. Baratzea egiteko
aukera. 665 720 913.

Alokairuan atiko berria Usurbi-
len. 2 terraza handikoa. Altzai-
ru berriz hornitua. 665 720 913.

Landetan (Vieux Boucau) apar-
tamentu bat (4 pertsona) alo-
katzen da, Boucanier erresiden-
tzian. Aste osoa, astebukaerak,
nahiz egun askeak. 653 014518

Pisua alokagai Santuenean,
berria, dena kanpoaldera, argi-
tasun handikoa. 67 7471 648.

Pisua alokatzen da Txaramunto
kalean: 3 gela, sukaldea, bi
komun,sala. Garajea aukeran.
Abala eskatuko da. 656757073.

4 logeletako etxebizitza bat alo-
katzen da Atxegalden. 659389707
nerezabala1@gmail.com

Pisua alokairuan Santuenean,
65m berritua, 2 logela, 650 euro.
Tf: 667 438 145. 

Etxe bat alokatzen da Artaxo-
nan (Nafarroa). 4 logela, jange-
la handia, lorategia. Hilabetera-
ko edota baita uda parterako ere.
450 euro. 670 090 262 (Irene)

Pisua alokatzen dut Elgoibarren.
Lau gela. 677 780 680.

3-5 gela arteko pisua alokagai
Castellonen, oporraldi, astebu-
ru pasa edota ezkontza agurre-
tarako. Itsaso, gaztelu eta men-
dialdeko bistak. 677 780 680.

Alokairuko pisu baten bila nabil
Usurbilen. 674 848 346

Logela bat alokatzen da Usur-
bilgo erdigunean. 667740266.

Pisu bat alokatzen da, lau gela,
sukaldea, sala eta komunarekin.
609 011 816 / 943 366 318

Usurbilen edo inguruan, alokai-
ru konpartituan etxe baten bila

nabil (ekainetik aurrera). 622
856 181.

85 metroko  etxebizitza aloka-
tzen dut kaxkoan. 3 gela, 2 terra-
za eta trasteroa. 616064059
(gauetan deitu).

MOTORRA
salmenta, 
garajeak

1999. urteko Ford Mondeo fami-
liarra salgai, 1.800 eurotan. Ego-
era onean. 652 706 518

Garajea salgai Txaramunto auzo-
an. 15 metro karratu, 28.000
euro. Negoziagarria. 667 715
075

Seat Ibiza salgai. 1004 TDI. 2004.
urtekoa. Oso egoera onean. 2.000
euro. 667 715 075

Karbonozko bizikleta bat salgai.
Ultegra taldekoa. Prezio ona.
600 244 126.

Baju komertziala salgai Atxegal-
den. 50m2, etxebizitza lizentzia
ateratzeko aukera. 659389707
nerezabala1@gmail.com

Scooter bat salgai, 450 euro. Ego-
era onean. 678 603 659.

Lokal bat alokatzen da, 90 metro.
250 euro. Gazteentzat egokia,
Atxegalden. 628 063 871.

Lokal komertzial bat alokatzen da
Atxegalden. Bi solairu, bakoitza
45 m, guztira 90 metro. Argia, ura,
komuna. 658 716 970.

38 m garaje itxia salgai, Txara-
munton. 665 677 195.

LANPOSTUAK
Lan eskaerak

Arratsaldetan umeak zaintzeko
neska bat. Nahiago Usurbilgoa
e ta  euska lduna  i z a t ea .
676355635.

Lan eskaintzak
22 urteko neska usurbildar bat
eskaintzen da haurrak zaintze-
ko goizetik eguerdirarte. Espe-
rientzia haurrak zaintzen, uda-
jolaseko begirale eta haur hez-
kuntzako ikasketekin. 661 626
500 (Maialen).

24 urteko mutil bat eskaintzen
da LH-ko eta DBH-ko klase par-
tikularrak emateko. 636601644

Matematika klaseak, maila guz-
tietan, 19 urtetako esperientzia,
646717676

Usurbilgo neska euskalduna naiz,
goizez nahiz arratsaldez, klase
partikularrak emateko zein hau-
rrak zaintzeko prest. 688 661 997
/ 943 365 005".

Neska gazte bat eskaintzen da
umeak zaindu eta klase parti-
kularrak emateko. Telefonoa:
660 778 314 (Maddi)

21 urteko neska usurbildar eus-
kaldun bat eskaintzen da hau-
rrak zaindu edota klase partiku-
larrak emateko LH-n nahiz DBH-
n. Esperientziaduna. 666 041
971 (Ane)

Jardineritzako lanak egiten ditut
txukun eta modu onean: 677 443
140 (Iñaki).

Neska arduratsua garbiketa lane-
tan orduka lan egiteko prest. 678
998 840.

18 urteko mutil bat lanerako
prest. Baratzean laguntzeko,
morroi  lanetarako, tabernan
lan egiteko edo enkarguak egi-
teko. Tlf.: 626  735 354.

Interna moduan edo orduka lan
egingo nuke. 636929990.

Helduak zaindu edota etxeko
lanak egiteko. Orduka edo inter-
na moduan. 608 774 999.

17 urteko neska euskalduna,
udan lan egiteko prest: umeak
zaintzeko, ikasketetan lagun-

OHARREI DAGOKIEN ARAUTEGIA

ZZoorriioonnaakk bbiikkoottee!!!!
Larunbatean bapo ospatu
genituen zuen urtebetetzeak, 6-
na urte. Muxu bat denen partez
eta jarraitu horrela.

ZZoorriioonnaakk JJaarree!!!!
Laster zure urtebetetzea
izango da. Denok
elkarrekin ospatuko dugu
Aginagan. Zure bizkotxo
goxuaren zain gaude.
Muxu bat Aginagako
eskolatik.

ZZoorriioonnaakk AAnnnnaa!!!!
Urriaren 6an, 7 urte
bete zenituen Anna.
Gure neska
txapeldunari
zorionak eta muxu
pilo bat. Famili
guztiaren partez.

Orri honetan agertzen diren oharrak doakoak dira. Telefo-
noz edo emailez helarazi daitezke: 943 360 321 /
erredakzioa@noaua.com  Oharrak bidaltzeko azken eguna:
astelehena, arratsaldeko 18:00ak. Atal bakoitzaren goikal-
dean ipiniko ditugu berrienak. Oharra egokia ez dela eraba-
kiko balitz, NOAUA!ko erredakzio batzordeak ohar hori argi-
taratu gabe utziko luke.

Ohar, zorion agur, jaio edo hildakoen berri emateko azken eguna: asteartea, eguerdiko 11:00etan  erredakzioa@noaua.com
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tzeko, ... Esperientzia umeekin eta
Bigarren Batxilerra amaitua.
665754889 / 634459249 (Ane)

16 urteko mutil euskalduna naiz
eta udarako lan bila nabil. Ume-
ak zaindu edo indarra behar den
lanak egiteko prest nago, baita
beste edozein lan ere. Batxile-
rreko lehen maila amaitua.
665754889 / 692577515 (Xabier)

Interna moduan edo orduka lan
egingo nuke. 609632030.

Zerbitzari edo sukaldari lagun-
tzaile moduan lan egingo nuke.
650 032 454.

Esperientzia handia izan eta
arduratsua den neska eskaintzen
da garbiketa lanetarako. 618
030 296.

Ontziak garbitzeko edo sukalda-
ri laguntzaile gisa lan egingo
nuke. 677 108 568

Emakume esperientziadun bat
eskaintzen da umeak edo per-
tsona helduak zaindu eta etxe-
ko lanak egiteko.     Claudia.
663 117 579.

Gizonezko bat eskaintzen da,
jatorriz euskalduna, edozein
lanetarako. Helduak zaindu,
sukaldean lagundu edo baserri-
ko lanetan aritzeko. 627 206 451.

Emakume bat eskaintzen da,
adineko pertsonak zaintzeko,
etxeko lanak egiteko eta osta-
laritza lanetan aritzeko. Interna
moduan ere bai. 673 445 903.

Emakumea eskaintzen da, ordu-
ka etxeko lanak egi teko .
662 247 324

Umeak zainduko nituzke arra-
tsaldez edo zerbitzari moduan
lan egingo nuke asteburuetan.
638 894 845.

Neska euskalduna eta usurbil-
darra, eta arratsaldetan haurrak
zaintzeko zein klase partikula-
rrak emateko prest. Atzerriko
Hizkuntzako Majisteritzan eta
Haur Hezkuntzan diplomatua.
Badut esperientzia. 652712099.

BESTELAKOAK
Graduatutako betaurrekoak gal-
du ditut Usurbilen, Heat mar-
kakoak (berri berriak) eta meta-
lezko fundarekin (beltz kolore-
koak). Norbaitek aurkitu baditu
udaltzaingoan utzi edo telefo-
no mezua bidaltzea eskertuko
nuke (675 703 276).

Haurrentzako Maxi-Cosi Cabrio-
fix eserlekua salgai gehi Maxi-
Cosi EasyFix basea, kotxearen Iso-

fixean lotzeko. 130?: 657795378

Usurbilgo gaztainak salgai. 635
709 267 (Iker)

Poxpolin mertzeria traspasatzen
da. 636 462 210.

Kaffa inguruan betaurreko
batzuk agertu dira. Gizonezko-
enak, zilar koloreko montura
dutenak. Galdu dituenak, opti-
katik pasa bila.

Hainbat produktu erabili gabe-
ak salgai: uretako aleta berriak,
mendiko bota teknikoak ("La

Sportiva"), patinak (44 neurri-
koak), eta erabiliagoak dauden
"esku libreak". 679 471 831 (Jon)

Ingelesez hitz egin nahi, herri-
tik mugitu gabe? Ingeleseko
mintzapraktikarako taldea osa-
tzen nabil. 670 382 999 (Unai).

Artzai txakurkumeak Orbea
arrazakoak salgai prezio one-
an. 637 974 994 Itziar

Angora arrazako 10 katu txiki
opari. 628 745 443. 

Etxean egindako ardi gazta sal-
tzen da. 687 348 223

Hemengo babarruna salgai: 637
974 994.

Akordeoia saltzen dut. Gutxi
erabilia. 943 370 344.

Zaldi bat jartzeko lursaila alo-
katuko nuke 616260 451

Hemengo intxaurrak salgai.  943
67 11 60.

Ezkontzetan abesteko talde bokal
bat nahi baduzu, deitu 665 745
071 (Iñaki).

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

Udala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 943 371 951
Atez ateko bulegoa. . . . . . . . . . . 943 369 113 
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 . . . . . . 607 609 379
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

Telefono interesgarriak

Osteguna 18 DE MIGUEL Kale Nagusia 32. Lasarte

Ostirala 19 RODRIGUEZ Kale Nagusia 42. Lasarte

Larunbata 20 RODRIGUEZ Kale Nagusia 42. Lasarte

Igandea 21 RODRIGUEZ Kale Nagusia 42. Lasarte

Astelehena 22 GIL Kale Nagusia 24. Lasarte

Asteartea 23 ACHA-ORBEA Hipodromo etorb. 6. Lasarte

Asteazkena 24 ORUE Jaizkibel plaza 2. Lasarte

Osteguna 25 URBISTONDO San Franzisko 1. Lasarte

Ostirala 26 DE MIGUEL Kale Nagusia 32. Lasarte

Larunbata 27 ACHA-ORBEA Hipodromo etorb. 6. Lasarte

Igandea 28 ACHA-ORBEA Hipodromo etorb. 6. Lasarte

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

GOARDIAKO FARMAZIA,GAUEZ
ECHEVESTE. Elkano kalea 9, behea.
Hernani. Tel.: 943 552 087
22:00 - 09:00

U R T E  O S O K O  E G U T E G I A  J A S O T Z E K O  B I D A L I  F A R M A  2 5 6 0 0  Z E N B A K I R A  ( 1 , 3 9  B E Z  b a r n e )

Goardiako farmaziak urriaren 18tik 28ra



Agenda urria

19 ostirala
“EErrrreekkaammaarrii”” ttxxoottxxoonnggiilloo iikkuusskkiizzuunnaa.. San-
tuenean arratsaldeko 17:30ean. Ondoren txo-
kolatea bizkotxoarekin.

21 igandea
Artikutzako bira. 7:30ean kiroldegiko apar-
kalekutik. Antolatzailea: Andatza.

23 asteartea
PPeelllloo AAññoorrggaa iippuuiinn kkoonnttaallaarriiaa Udal Liburu-
tegian, 18:00etan HH4ko haurrentzat.

Errekamari ezagutzeko aukera

O
stiral honetan, “Errekamari”
lana aurkeztuko du Txotxon-
gilo taldeak Santuenean.
Haurrei lamien inguruko go-

goeta proposatu nahi zaie lan honekin,
euskal kulturaren pertsonaia mitologiko-
ak ezagutzera emanez modu dibertigarri
batean: Errekamariren zailtasunak dira
istorioaren korapiloa, besteenganako di-
ferentziek sortzen dioten ezinegona
umore eta samurtasunez kontatuz. 

Txotxongilo taldea eratu zuen kideeta-
ko bat Enkarni Genua izan zen. Sortu
duen pertsonaia gustukoena Errekamari
dela esan zuen duela gutxi Irutxuloko
Hitzan: “Ni hil egingo naiz, baina Erre-
kamari ez. Gure izarra da. Klasiko
bihurtu da. Jende askok badaki Erreka-
mari existitzen dela, baina nitaz ez daki-
te ezer. Errekamari guretzat oso esangu-

ratsua da. 1978an jaio zen. Momentu
horretan ‘booma’ izan zen. Txotxongilo-
ekin egindako horrelako obrarik ez zuen
inork ezagutzen. Orain bai. Bertakoak
zein kanpotik etortzen direnak”.

Ostiral honetan Santuenean eskaini-
ko dute Errekamari, haurrentzako txo-
txongilo saioa. 17:30etik aurrera. Ondo-
ren, txokolatea bizkotxoekin banatuko
dute.

Taichi ikastaroa
Santuenean 
Cristopher Tolla adituak gidatuko du ikastaroa,
asteazkenero, arratsaldeko 20.00etatik aurrera
Santuenea12ko egoitzan. Izena emateko telefo-
no zenbaki honetara deitu 652 390 384 edo email
bat igorri: c.tollan@gmail.com

“Oria ibaia”
argazki lehiaketa 
Andatza Mendizale Elkarteak antolatu du txapel-
keta. Argazkiak aurkezteko azken eguna azaroa-
ren 15a izango da. Lehiaketari buruzko gainera-
ko oinarriak www.andatza.com web orrian dau-
de ikusgai.

Datozenak

Erretzeari uzteko 
ikastaroa, hastear

Urriaren 30ean hasiko da eta abendua-
ren 18an amaituko da. Izen ematea ire-
kia egongo da urriaren 26ra arte; Gizar-
te Zerbitzuen bulegoan (edota 943 371
110 deitu). Ikastaroa doakoa izango da.

"Izan bedi emakumea”
antzezlana Sutegin

Datorren asteburuan, Koldarrak taldeko-
ek “Izan bedi emakumea” antzezlana
eskainiko dute Sutegin, urriaren 26an osti-
rala, iluntzeko 20:00etan Sutegin.

Urriaren 27an, 
kantu-jira kalez kale

Arratsaldeko 19:00etan abiatuko dira
Mikel Laboa plazatik. Kantu Taldekoek behin
eta berriz azpimarratu duten bezalaxe,
“herritar orok har dezake parte”.

18 INGO AL DEU? 2012ko urriaren 19an

Txotxongilo taldeak sortua da “Errekamari”.






