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Iñaki Murua, Udarregi Sariketako txapeldun

Iñaki Muruak jantzi zuen garailearen txa-
pela, larunbat gauean Agerialden ospatu
zen Udarregi Sariketako finalean. Hunki-

tuta eta pozik, bertaratutakoen txalo artean
jaso zuen saria, epaimahaiak hala erabakita.
Finalaurrekoetan bezala, final handian ere,
entzuleek bazuten baita zeresanik; gehiengo-
ak Iban Urdangarin gaztearen alde bozkatu
zuen. Entzuleen saria berarentzat izan zen.

Bi sarituoz gain, ezin ahaztu, beste lau fina-
listak ere; beteranoetan, Millan Telleria eta ber-
tso saioari umore puntu nabarmena jarri zion
Xabier Zeberio. Gazteetan, Ander Lizarralde eta
Unai Gaztelumendi. 

Artzabalen eta Aginagako San Praixkuetan
ospatu ziren finalaurrekotako zenbait bertso-
lari ere larunbateko finalean ziren. Eta haie-
kin, bertso afarian bildutako jendetza, 80
lagun inguru. Sarrerak ere agortu egin ziren. 

Azaroaren 17ko saioarekin, amaitu da Bota
Punttubak antolatu duen txapelketa. Parte har-
tzaileon ahalegina, bertsolarien maila ederra
eta lagun arteko giro ezin hobea utzi dizkigu
beste behin, Udarregi Sariketak. 

Albistea iruditan

Laburrean

Iñaki Murua, II. Udarregi Saria jaso berri. Iban Urdangarinek eraman zuen entzuleen saria. 

Akatsak zuzenduz
Azaroaren 16ko astekarian, Garbiguneari buruz-
ko albistean, bertako langilearen adierazpen
batzuk jaso genituen. Raimundo Gorriti zela aipa-
tzen genuen, baina ez, Raimundo Lizarreta da.
Barka eragozpenak.

Sortu-ren bilera deialdia
Sortu alderdiaren eratze prozesua dagoeneko mar-
txan da. Usurbilen, oinarri ideologikoen inguru-
ko eztabaida egingo da larunbat honetan, azaro-
ak 24. Arratsaldeko 16:00etan Potxoenean, goi-
ko gelan.

Gabonetako otarrak
Aurten ere Xiberoko ikastola laguntzeko modua
izango da. Nafartarrak taldeak, Zuberoako pro-
duktukez osaturiko otarrak salgai jarri ditu. Ota-
rrok eskuratzeko, Txiribogan, Bordatxon edota
NOAUA! egoitzan eman daiteke izena.



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. Ezizena ere onar daiteke, baina idatziaren egile den gizabanakoaren edo
elkartearen IFK edo baliokidea egiaztatu eta gero. Zuzenean beste pertsona bati zuzenduta dagoenean, izen-abizenekin argitaratuko da ika-mikarako idatzia.

Hurrengo alea: azaroak 30. Idatzia ekartzeko azken eguna: azaroak 26. Gogoan izan abenduaren 6ko astean ez dela NOAUA!rik argitara emango.

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

Gure belaunaldia

SuperBat klubeko kideak ginen,
eta gure urtebetetzeak heltze-
rakoan, telebistako pantaila-

ri pega-pega eginda egoten ginen,
zerrenda luze hartan gure izena noiz
aterako. Euskaraokea Ixiar Orejak aur-
kezten zuen: Usurbila ere etorri ziren,
eta ai! Eskerrak VHS zintak akaba-
tuta daudela…! Ez genituen EGB eta
BUP ezagutu, guk Lehen Hezkuntza
eta Derrigorrezko Bigarren Hezkun-
tza egin genituen. Hogeitabost peze-
tako txanponak zuloa zeukan erdian,
eta txibari jartzen genion jolasteko.
Txandarra erabiltzen genuen, Uda-
rregi Ikastolakoa, Errealarena, edo
Astoreren besteren bat, edozein.
Igandetan ez: Igandeko Arropa
geneukan (horrela, maiuskulaz).
Kasetetan entzun genituen lehe-
nengo abestiak: Gozategi, Alaitz eta
Maider edo Karibe Mix 95 (edo 98).
Bai, Karibe Mix.

Garaiak asko aldatu dira, baina.

Eta gu ere bai, gu ere asko aldatu
gara. Gure artean oso desberdinak
izanagatik ere, bide batetik edo bes-
tetik, helmuga berera ailegatu gara.
Batzuk hobeto, edo agian, zorte
hobearekin, eta besteak gutxiago-
rekin. Batzuek lana dute, besteek bi
lan egiten dituzte aldi berean, batzuk
langabezian daude, eta beste batzuk,
langabezia saihestearren, ikasten
hasi dira berriro. Zeinen tristea den
egun enpresa batean lanean haste-
ko modu bakarretako bat bertan prak-
tikak egitea dela pentsatzea…

Noiz aterako gara krisitik?
Hemendik lau urte barru? Ez dakit
nork esan zidan ez dakit non entzun
zuela (ez dakit noren arabera, bide
batez) 2016an hasiko zela egoera
hobetzen. Urte batzuk badira guz-
ti hau hasi zenetik eta pesimista
xamarra izango naiz, baina irudi-
tzen zait oso goiz dela. Dena dela,
eman dezagun baietz, 2016an ate-

rako garela: lau urte, edo hiru eta
gutxi gehiago falta dira. Pentsa
zenbat titulatu-berri, zenbat jende
kualifikatu, eta lan egiteko amorra-
tzen noski, egongo den. Kalkulatu
ordurako zenbat urte izango ditu-
zun, eta konturatu zaitez: zure
kurrikulumean arreta deitzen due-
na azken urteetako ezereza izango
da. Ikasitako guztiak buruan fres-
ko dituztenek mila buelta emango
dizkizute ordurako.

Burutik pasa zait guri ez digula
etxe desjabetzearenak eragingo, ez
dugula etxe propioa erosteko adina
dirurik (kontraturik, egonkortasunik)
sekula izango, eta tira. Hori behin-
tzat gure alde daukagu. Eta uler bedi
desesperazio edo pesimismotik gau-
za guztiei alde ona bilatzearen asmo
baikor edo inuzente batetik.

Unibertsitatean geundela gehien
abesten genuen kanta Gariren “Espe-
rantzara kondenatua zen”, eta azke-

naldian buruan izan dut bueltaka
berriz. Euskaraz nekez moldatzen zen
irakasle batek lan bat “suspendu zute-
la” esan zien lagun batzuei, eta ordu-
tik “Suspenduta team” jarri genion
izena gure lagun kuadrillari. Azter-
keta batetik irten eta oso ongi egi-
ten ez zuenak abesten zuen: “garai-
penik ez da galtzekorik gabe”. One-
an zein txarrean, umorea manten-
tzen saiatzen ginen beti.

Kontua ez da negar egitea, erre-
alitateari aurrez aurre begiratzea
baizik. Galdutako belaunaldia omen
gara. Ez nuke ezetz esango. Mileu-
rista izena hartzeko bezainbeste
i r abaz t en  e z  dugunok .
Bekadun/praktikante izatera kon-
denatutakoak gara.

Eta? Ezingo dugu negarrez eman
hainbeste denbora. Zerbait egin
beharko da! Hori behintzat gure esku
baitago; aurrera egitea, edo atze-
an gelditzea, alegia.

Maialen Unanue
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Euskaraz bizi nahi dugulako

Abenduaren 1ean euskal herri-
tarrok hitzordua dugu Donos-
tian, manifestazioa burutu-

ko  dugulako, bertan, “Euskaraz bizi
nahi dugu” lelopean. 

Milaka herritar gara euskaraz bizi-
tzeko hautua egin dugunok; baina,
zoritxarrez, milaka arazo aurkitzen
dugu geure nahia betetzeko. Orain-
dik ere lan handia dago egiteke eus-
kararen normalizazioan; hori azpi-
marratu du, duela gutxi, Europako
Batzordeak berak , Hizkuntza Gutxi-
tuen Itunaren konpromisoak bete-
tzen ote diren aztertu ostean. 

Jorratu beharreko bideak askota-
rikoak dira, beraz, baina bereziki bi
esparru indartu behar dira: euska-
raren ezagutza eta euskaraz bizi ahal
izateko guneak. Biak ala biak bultza-
tzen ditugu AEKn, jakina, eta horre-
txegatik egiten dugu bat manifesta-
zio deialdiarekin. 

(...) Aipatutako arlo bi horiek lan-
tzen ditugu AEKn, euskararen nor-
malizazioan giltzarria den hirugarren
zutabearekin batera, sustapena hain
zuzen ere. Sustapenean, KORRIKA
dugu ekimenik garrantzitsuena; bi
urtean behin euskararen alde mila-

ka lagunek betetzen dituzte Euskal
Herriko errepideak. Datorren udabe-
rrian, hain zuzen ere, 18. Korrikak eus-
kalduntzen eta alfabetatzen ari diren
milaka pertsonak  omenduko ditu,
euskalakari izateko ahaleginean eus-
kara ikasten eta praktikatzen ari
diren guztiak, beraiek direlako eus-
kararen berreskurapenean zutabe
garrantzitsuenetariko bat. Izan ere,
helduak euskalduntzen doazen hei-
nean, transmisioan etenik egongo ez
dela ziurtatzen ari gara. Ikasi eta balia-
tu nahi dutenek egiten duten aha-
leginari esker, elkarbizitzarako auke-

rak sortzen eta denok euskaraz bizi-
tzea ahalbidetzen ari dira. 

Hau guztia premiazkoa eta lehen-
tasunezkoa dela ikusi beharko luke
hurrengo Jaurlaritzak, eta hori da, hain
zuzen ere eskatzen eta eskatuko
duguna. Beraz, orain arte esan dugun
guztiagatik, inongo aitzakia barik,
abenduaren 1ean denok Donostia-
ra, “euskaraz bizi nahi dugulako”. 

Oskar Elizburu eta Mertxe
Mugika, AEKren Artezkaritza Kon-
tseiluko kidea eta AEK koordina-
tzaile nagusia.

Ika-Mika
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Mintzalagunen 
beharra dute euskara ikasleek

H
irugarren ikasturtea abian du
Mintzalagun ekimenak.
Usurbilen sustraitzen ari den
euskararen mintza praktika-

rako egitasmoan izen emateko epea ire-
kia dago. Apuntatzeko, Etumeta AEK
euskaltegira jo besterik ez dago, edo
bertara deitu, 607 609 379 telefono zen-
bakira. Edo idatzi, usurbil@aek.org hel-
bidera. Informazio gehiago, www.mun-
tteri.blogspot.com.es blogean. Izen
ematea, NOAUA!ko egoitzan edota
Usurbilgo Udaleko Euskara Zerbitzuan,
Potxoenean ere egin daiteke. 

Euskaltegitik berri eman dutenez, bos-
tetik gora dira Usurbilen, biltzen diren
taldeak. Guztira, hogeitik gora mintzala-
gun, gainerako herritarrak ekimen hone-
kin bat egitera deitzen dituztenak. "Prak-
tikatu gurekin! lemapean, beraiekin bate-
ra euskaraz gozatzeko gonbitea egiten di-
gute", berri eman du euskaltegiak, pren-
tsa ohar bidez. Abantailarik ere badu
Mintzalagunen parte hartzeak. "Partaide-
ek EHUko kredituak eskuratu ahalko di-
tuzte, bidaia eta egonaldietarako deskon-
tuak, AIZU! eta Argia aldizkariak eta Be-
rria egunkaria merkeago, eta beste hain-
bat abantaila", gaineratu dute.

EUSKARAZ BIZITZEKO AUKERA
Gehiagorako ere ematen du noski, Min-
tzalagunek. "Ez da gauza berria hiz-
kuntzaren ikaskuntzan, ikasitakoa
praktikan jartzea ezinbesteko kontua
dela; euskara praktikatzeaz gain, jende
berria ezagutu, euskararen munduan
murgildu eta, finean, euskaraz bizitze-
ko aukera izango du izena ematen due-
nak. Mintzapraktika programa euska-
raz hitz egiteko ohitura duten pertso-
nak euskaraz hitz egiteko ohiturarik ez
dutenekin elkartzean datza. Bertan,
edozeinek har dezake parte, euskaldun
zaharra, euskaltegiko ikasle ohia edo
euskaltegiko ikaslea izan...", adierazi
dute.

Ikasitakoa praktikan jartzea ezinbestekoa da

euskara ikasten ari direnentzat.

Udal aurrekontuak lantzen

Amaitzear da, 2013ko udal aurrekontuak
lantzeko Usurbilgo Udala auzoz auzo
burutzen ari den bilera erronda. Azken

hitzordua, ostegun honetarako, azaroaren

22rako deitu du, 19:00etan Potxoenean. Joan
den astetik hona, Kalezarren, Zubietan, Txo-
koalden, Aginagan eta Santuenean bilkura bana
egin da herritarrekin. 

Astelehenean Aginagan izan ziren. Ostegun honetarako Potxoenean jarri dute hitzordua, 19:00etan.

Euskarazko Produktuen
Katalogo berria, kalean 

Urte amaierara heldu gara, eguberriak
ate joka ditugu, euskarazko produktuak
oparitzeko aitzakia ezinhobea. Baina zer
oparitu? Hor dago gakoa. Erabakitzen
laguntzeko, urtero moduan, jada hama-
bosgarren ediziora heldu den Euskaraz-
ko Produktuen Katalogo berria aurkez-
tu dute. Guztira, 140.000 ale banatuko
dira. Hortik, sorta bat Usurbilen noski.
Papereko bertsioarekin batera, noiz nahi
euskarazko produktuen eskaintza egu-
neratzen duen web orrialdea ere hor
dago: www.katalogoa.org. Bertatik ere,
katalogoaren paperezko bertsioa esku-
ratu liteke.

Aginagako Eliza Zaharra
konpontzeko deia 

Bidean Agiñarron Herri Elkarteak, Agi-
nagako Eliza Zaharra auzolanean era-
berritzeko gonbita luzatu du. Deialdia egin
ahala, jada “herritar askok erakutsi dute
bertan lan egiteko asmoa” azaldu dute
prentsa ohar bidez.  Parte hartu nahi duten
guztientzat, ikastaro bat antolatu dute
abenduaren 2an, 16:00etan Aginagako
ludotekan. “Ezinbestekoa da ikastaro
hau egitea, gero eraberritze lanetan par-
te hartzeko. Beraz, animatu zaitezte
herri lanera!”. Eliza zaharra eraberrituta,
erabilera anitzeko toki bihurtu nahi da.

Meditazioari buruzko
hitzaldia Aginagan

Antxomolantxa Auzo Elkarteak eta San
Praxku Guraso Elkarteak, "Ekialdeko kon-
tenplazio teknikak" hitzaldia antolatu
dute, azaroaren 26rako, 17:30-18:30
artean, Aginagako ludotekan. Marina
Pintos yoga irakaslea arituko da hizlari
lanetan. Gaiok jorratuko ditu: Medita-
zioak haurrengan dituen onurak, Ekial-
deko meditazioa Mendebaldeko eskole-
tan eta zenbait herrietako proiektuak.

Usurbilen ere banatuko da katalogoa.
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Horrelaxe sentitzen dut baratzetarako onak diren lurrak galtzen
edo galtzeko zorian ditugunean. Horixe da gertatzen ari zai-
guna Aginagako Txaganetako gunean, Ongi-etorri paretik Ler-

txundi arteko soroan. Lehen ere idatzi nuen gai honi buruz NOAUAk es-
kaintzen didan atal honetan. Eta orain, lehen udalean defenditu nuen
modu berdinean azaldu nahi dut nire jarrera.

Alegia, N-634 errepidetik ibai aldera dauden lur guztiak zaindu egin
behar ditugula, landa eremu bezala mantenduz eta azken urteotan indus-
trial izendatutakoak berriro nekazaritzarako jarriz. Badakit garai ekono-
miko gogorrak datozkigula eta, lanpostu batzuk egon daitezkeela jokoan
eta lanik gabe ez dagoela etorkizunik. Baina Aginagako baserri lurretan
egin litezkeen pabilioiak egiteko, badago lehendik ere nahikoa terreno
industrial eta pabilioi huts bazterretan, badago non aukeratua orain arte
ikutu gabeko lurrak betirako hondatu gabe. Gainera, ez da egia txikiagoa
nekazaritzarako lurrak galtzen badira gure etorkizuna hipotekatzen ari
garela.

Oso esaldi potoloak esatea gustatzen zaigu askotan, “elikadura buru-
jabetasuna”, "iraunkortasuna", "zero zabor" eta abar. Baina horrelako era-
baki okerrekin ipurdia bistan geratzen zaigu. Eten gabe segitzen dugu
dena betetzen porlan eta galipotez, nahiz eta lehendik eraikitako asko
hutsik egon alfer-alferrik. Etorkizuneko jendeak jan ahal izan dezan gero
eta lur gutxiago geratzen zaizkigu. Beraz, tinko zaindu ditzagun gure
lurrak.

Txaganeta: tristura

LONTXO ZUBIRIA

AGINAGA

Larunbata, goizeko 10ak, asteburuko lehen ekintza. Usur-
bildarrek Bilgune Feministako kideak eskainitako auto-
defentsa feministaren tailerrean parte hartzeko aukera

izan zuten. Lau orduz aritu ziren autodefentsa feministaren,
eraso sexisten eta abarren inguruan solasean. Giro ederrean
igaro zuten saio teorikoa, eta abenduaren 1ean izango du ja-
rraipena tailer praktiko baten bitartez.

Asteburuko bigarren ekintzarako txanda gero. Arratsaldeko seiak
aldera ospatu zen Pagazpe elkarteak antolatutako pilota jaialdia
herriko frontoian. Neurketa ezberdinak izan ziren ikusgai; gurpil-
dun aulkietan jokatu zutenen arteko lehia alde batetik eta zuti-
kakoen artekoa bestetik. Giro beroa sumatu zen ezker pareta ingu-
ruan.

Egunak aurrera egin ahala, gau-parteaz gozatzeko parada ere
izan zen herrian; Botapunttuba bertso eskolak bigarren urtez anto-
laturiko Udarregi Sariketaren finala ospatu baitzen Agerialden.
Iluntzeko bederatzietarako jarria zegoen zita eta orduantxe elkar-
tu ziren bertso-eskolako kide, bertsolari eta ikusleak afari baten
bueltan saioaz gozatzeko asmotan. Ekitaldiak aurrera egin ahala
eta azkenerako epaimahaiak horrela erabakita,  Iñaki Muruak jan-
tzi zuen merezitako garaile txapela eta berarekin batera, Iban Urdan-
garinek eskuratu zuen entzuleen oroigarria. Zer dakar datorre-
nak? Asteburu on!

Asteburu konpletoa!

MADDI ZALDUA

KALEBERRI

Ez da erraza ekimen bat aurrera ateratzea. Aurrez ikusi
gabeko mila buruhauste azaltzen dira bidean aurrera
egiten dugunean eta oztopoen aurrean batzuetan baka-

rrik aurkitzen gara. Baina hala ere ekin egiten diogu bideari;
onurek buruhausteek baino pisu gehiago duten seinale. Aste-
buru honetan ere bildu gara Udarregi Sariketako bigarren edi-
zioko azken saio honetan. 

Giro ederra eta saio paregabea; parranda polita eta goizean
goiz etxera. Nik horraino irakurri dezaket (akaso pixka bat hara-
tago ere bai, bertan buru belarri dabiltzan lagunen bat edo bes-
te badudalako). Baina gaurkoa egitan ekimen honen (eta herriko
beste horrenbesteren) atzean daudenei eskaini nahi nieke, egiten
duten lan paregabea debaldekoa dela senti ez dezaten. 

Mila esker egiten duzuen lan guztiagatik eta herriari halako
bizia emateagatik, eta segi horrela!

Bertsoez eta...

MADDI GALBETE

KALEZAR

Kaleetako freskura ahaztuta, auzotarrek barrena berotzeko auke-
ra paregabea dute aurten ere barrikoteen inaugurazioarekin.
Zuhaitzetako hostoen karamelu, txokolate, laranja eta tomate

koloreetatik jada ahaztua genuen sagardoaren berde jaioberrira, bakai-
laoaren azal zilarkara eta gazta on baten zuritasunera itzultzen da ingu-
rua elkartean, festa giroan eta kontu-kontari ibiltzeko asmoarekin. Eta
handik ez hain urrun, basoko isiltasunean, orbelen estalpean, patxadaz
eta dotoreziaz, perretxikoak hazi dira, samur, lerden eta izutuak. Berde-
ak, marroiak, horiak, gorriak… Guztiak beldurrez bizi dira, ze beraien txa-
pelak euritik babesten dituen arren, inork ez ditu salbatuko igande goi-
zean mendira joatea otutzen zaion barrikotezaleren baten labanaren zo-
rroztasunetik. Eltzera sartuko badituzue ere, utz iezaiezue ondorengotza
izateko kontsolamendua, badakizue, moztu bezain laster perretxikoa as-
tinduz bere esporek lurra ernaldu dezaten, hurrengo urtean ere hamaika
koloretako gutiziak jaso ahal izateko.

Udazken gastronokromatikoa

JON ETXABE

SANTUENEA
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DBH1eko ikasleak Ernio aldean izan ziren eta ondoren Aia partean pasa zuten arratsaldea.

batera iritsi ginenean koba-
zuloaren hots eta iluntasu-
naren sentsazioan murgildu
ginen linternen argiak bi mi-
nutuz itzaliz, lehenengo al-
diz benetako iluntasuna sa-
guzarren artean miresten ge-
nuela.

Amaieran eguzkiaren iz-

Iturriotzeko kobazuloetan
D

BH 1eko ikasle eta
irakasleak Iturrio-
tzeko kobazuloan
pasa genuen goi-

za, Ernion eta arratsaldez
ibilaldi luze bat Aiaraino
egin genuen. Guretzako
mendi irteera hau egun la-
saigarri bat izan da. Natura-
rekin harremana izateko, el-
karrekiko harremana handi-
tzeko  eta baita irakasleak
hobeto ezagutzeko balio
izan digu. 

Kobazuloko ibilaldia aben-
tura berri bat suposatzeko
aukera bat izan da. Joan au-
rretik emozioa eta beldurra
sentitzen genuen, urduritasu-
na eta lurrera erortzeko bel-
durra, harriak irristakorrak
zeudelako hezetasunaren on-
dorioz.

Gehiena gustatu zitzaigu-
na kobazuloko urak eginiko
leku estuetatik etzanda eta
lokatzez goiti-behera zikin-
duta igarotzea izan zen, bai-
ta txirrista baten moduan,
ipurdiz jaistea ere. Galeria

piak ikusteko gogoa sentitu
genuen eta jaitsitako soka
hartu eta irten ginenean poz
handia sentitu genuen.

Arratsaldean gure Euskal
Herri politaren paisaia begi-
ratuz joan ginen Aiaraino,
baina ibilaldi luze hori ez zi-
tzaigun hainbeste gustatu,

hiru ordukoa izan zen eta se-
kulako aldapak zeudelako.

Nekatuta iritsi ginen etxera
baina neke hark merezi zue-
la, pentsatzen dugu, horrela-
ko esperientzia izateagatik.

Hurrengo irteeran barran-
kismoa egitera joatea gusta-
tuko litzaiguke.

AZAROAK 24 LARUNBATA
10:00 Haurrentzako kirol jokoak.
14:00 Bazkaria Aginagako
soziedadean. Izen ematea, aldez
aurretik egin behar da hona dei-
tuz: 610 875 287.
17:00 Jakin eta Jolas pailazoak.
Musikaz Blai.

Ate Irekien Eguna Aginagako ludotekan Ixabel Agirresarobe,
udal liburutegian
ipuin kontalari

Ixabel Agirresaroberen bisitak itxiko
du, azarorako Usurbilgo Udalak anto-
latu duen ipuin kontaketa saio sor-
ta. Agirrerasobe Sutegi udal liburu-
tegian izango da, azaroaren 28an.
HH4koei zuzendua egongo da, usur-
bildarrak iluntzeko 18:00etatik aurre-
ra eskainiko duen saioa.

Anoeta ezagutzen izan zirAnoeta ezagutzen izan ziren aurren aurrekeko asteao astean..
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“Kolonbiako prozesuak gizarte zibilaren 
parte hartzearekin amaitu beharko luke”

A
stelehenean, FARC-ek bi hila-
beteko su etena iragarri zuen,
gatazka konpontzeko Kolon-
biako Gobernuarekin bosga-

rrenez elkarrizketa prozesua Kuban has-
tera zihoazen egun berean. Nazioartea,
Kuban gerta litekeenari begira dago egu-
notan. Baita noski, kolonbiarrak ere. Be-
rriki, Usurbilen ospatu den V. Elkarta-
sun Astearen baitan, hirugarrenez, me-
hatxupean bere sorterria utzi behar izan
duen Luis Plaza Velez sindikalista ko-
lonbiarrak hitzaldia eskaini zuen. Lehe-
nago, harrera egin zitzaion udaletxean,
Usurbilgo Elkartasun Taldeko kideak eta
udal ordezkaritza bat bertan zela. Tartea
hartu genuen orduan, hasi  berri den
prozesua gertutik bizi izan duen sindi-
kalista elkarrizketatzeko. 

Nola ikusten duzu prozesu honen
abiatzea?
Luis Plaza. Konfiantza dut politikan. He-
rritarren aurrerapenean, ongizatean eta
garapenean eragingo duen prozesu luzea
izango da. FARCeko problematikaz hitz
egingo da. Baina eredu ekonomikoaz bai-
ta; langileak lan duin bat izatea, soldata
duin bat, nekazariei lurrak ematea, tek-
nologia nekazal lurretara eramatea bere
garapen ekonomikorako…

Borondateari dagokionean, nola ikus-
ten duzu gatazkan inplikatua dagoen
alde bakoitza?
Borondatea FARC-ek du. Ziur naiz eurek

borondatea izango dutela. Gobernuak
ez du borondaterik izango, baina presio-
agatik amore ematea tokatzen zaie, na-
zioartea prozesu honi begira baitago.
Esperantza ez dugu galtzen. Baina jada
nazio mailan badagoen presio hori in-
dartzen ez bada, eta are gehiago nazio-
arte mailan, hor bai esperantza galtzeko
moduan gara. Presioa badago, aurrera-
pauso izugarria emango dela ziur gara. 

Gizarte eragileek zer funtzio izan be-
har lukete prozesu berri honetan?
Kolonbian gehiengoa duen CUT sindika-
tuaren kasuan, Gobernuari prozesu ho-
netatik kolonbiarrentzat positiboa izan-
go den zerbait atera beharra dagoela,
eskatua dio. Sindikatuko sektore ia de-
nek ere adierazpenak egin dituzte.

Usurbilgo Elkartasun Astean izan zen Luis Plaza sindikalista kolonbiarra.

Larunbat honetan, errausketaren aurkako eguna

I
taya Gazte Asanbladak egun pasa
antolatu du, larunbat honetarako
Errausketaren Aurkako II. Egunera-
ko. Kontzertuak, bazkaria, kantu po-

teoa… Goizean mahai inguru batekin ha-
si eta igande goizaldera arte luzatuko da,
aldarrikapen festa:

Goizean, mahai ingurua Potxoenean:
"Nola eraman genezake borroka bateratu
bat?".

Eguerdian, herri bazkaria Gaztetxe-
an, bertso musikatuz lagundua: Beñat
Gaztelumendi, Alaia Martin, Aitzol Ba-

randiaran eta Arkaitz Oiarzabal "Xamoa".
Musikari berriz, saxoan Eneko Sierra "Xe-
rra" eta gitarra jotzen beste bat. Sarrerak
12 eurotan salgai, Aitzagan eta Irratin,
azaroaren 22ra arte.

18:00 Kantu poteo aldarrikatzailea
Kantu Taldearekin bat.

20:00 Anari Gaztetxean. Sarrerak 5
euro.

23:00 Kontzertuak Gaztetxean: Des-
pervicio, Stupenda Jones, Gaueko Itza-
lak...

Antolatzailea: Itaya Gazte Asanblada. Anariren kontzertua 20:00etan izango da.

“BORROKAN JARRAITZEKO
ZUTIK GAUDE ORAINDIK”
Gatazka honek, biktima asko utzi ditu
bidean. Tartean zu zeu? 
1984an izandako “Union Patriotica” ize-
neko mugimenduan bizirik irtendakoeta-
ko bat naiz. Mugimendu honen sorrera
ezabatzeko, 3.000 lagunetik gora hil di-
tuzte. Orain arte, prozesu bat egon dene-
an, prozesu bakoitzak berehala errepre-
sioa dakarrela erakutsi digu. Halere,
oraindik, borrokan jarraitzeko zutik gau-
de. 

Bosgarren saiakera da hau, baina ez
duzue esperantza galtzen?
Ni orain hemen nago. Baina neure he-
rrialdera itzultzean, borrokan jarraituko
dut, eta indar handiagoz.
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Jende askoren aurrean aritu ziren batzuk eta besteak. Pagazpe Pilota Elkartekoak oso pozik dira jaialdiak eman zuenarekin: “esker hitzak baino ez ditugu”.

Mikel Goñi palarekin ere aritu zen, argazkian ikus daitekeen moduan.

Lagun giroa izan zen nagusi

J
aialdiak oihartzun han-
dia izan zuen hedabide-
etan. Horri esker, jende-
tza bildu zen izaera be-

nefikoa zuen pilota ikuskizu-
nean. Osagaiak gainera, era-
kargarriak ziren: profesional
izandako pilotariak, herriko pi-
lotariak, gurpildun aulkietan
dabiltzan pala jokalariak... Au-
rreikusi bezala, ikustekoak
izan ziren batzuen eta besteen
saioak. Dirua biltzeko antolatu
zuen Usurbilgo Pilota Elkarte-
ak. Ia ba, denon ekarpenekin,
behar dituzten gurpildun aulki
berezi horiek eskuratzeko mo-
duan dauden laster. 

Eskerrak ematen hasita, le-
henbizi lau pilotariak nabar-
mendu nahi ditu Pagazpe
Usurbilgo Pilota Elkarteak:
“Xabier Santxo, Julen Urruzo-
la, Mikel Goñi eta Fernando
Goñi, doan jokatu baitzuten”.
Baina badira esker onez aritu
ziren lagun gehiago ere. Haien-
tzat dira Pagazpekoen hitz
hauek: “Realari eta Imanol
Agirretxeri, bi sarrera oparitze-
agatik. Athletic-i eta Andoni
Iraolari, bi sarrera oparitzeaga-
tik. Aspe eta Asegarce pilota

enpresei, Aimar-Irujo partida-
rako bakoitzak bi sarrera opa-
ritzeagatik. Arruti harategiari
txuleta lote bat oparitzeagatik.
Bruño mariskoei lote bat opari-
tzeagatik eta Martin Berasategi
jatetxeari, bi otordu oparitzea-
gatik”.

Laguntzen ibili ziren bo-
londresak ere asko izan zi-
ren, errifekin, sarrerekin,

apustuekin, antolaketan...
“Eskerrak eman nahi dizkio-
gu Usurbilgo herriari eta eto-
rri zen jende guztiari, eman-
dako laguntza moral eta eko-
nomikoarengatik”.

ERRIFETAKO ZENBAKIAK 
Errealaren futbol partida bat
ikusteko bi sarrera: 3026.
Atleticen futbol partida bat

ikusteko bi sarrera: 4419.
Bruño mariskada bat: 1131.
Arruti harategiko txuletak:
4777.
Martin Berasategi jatetxean
bi otordu: 1346.
Aimar-Irujo partida ikusteko
bi sarreren zozketan hauek
izan ziren asmatzaile-sarituak:
Koro Rezola eta Izaskun Urru-
zola.
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101 auzokonpostari ari dira zazpi gune ezberdinetan organikoa tratatzen 

San Markoko zabortegi ondoan
du baserria, eta honenbestez,
zabor usaina gertu izatea zer
den badaki. Argi dio, “hango
usaina, edo hemengoa, bada
aldea. Hemen ez dago hango
usainik”.

PRAKTIKOA ETA EROSOA
Gainerakoan, guneko funtzio-
namendua erraza dela diote,
bizilagunek egin beharrekoak
ez duela inongo zailtasunik.
Eta eurentzat, arduradunen-
tzat, aparteko ardurarik ere

ez. “Ez digu lanik suposatzen,
ezta denbora ere. Joan, hustu,
ikusi nola dagoen, lehorra fal-
ta bada ekarri, hango martxa
eraman eta horrek ematen
duen asebetetzearekin gera-
tzen gara”, adierazi du Pelleje-
rok. Beste auzokonpostatze
gune batzuetan, hilabeteen
buruan, arduradunez aldatze-
ko ohitura dutela diote, baina
euren kasuan, “lanik ematen
ez duelako, segitzen dugu”.

Euren balorazioa baikorra
dela jakinik, arduradun mo-

Auzolanean aritzen dira hondakin organikoak konpostatzen. 

Martxa onean ari dira

D
uela urtebetetik ho-
na, Erreka Txikin,
Txaramunton, Pun-
tapaxen, Txokoal-

den, Kalezarren, Bizkarren,
hainbat herritarrek ez dute ja-
da organikoa biltzeko ontzi
marroia etxe atarian uzten.
Hondakinen zatirik handiena,
organikoa euren eskuekin au-
zolanean konpostatzen dute.
Atxegalden bezala. Alperro-Bu-
ru kale ondoan dagoen gunean
bitan osatu dute jada, etxean
sorturiko organikoa ongarri
bihurtzeko prozesua. Ezin ho-
beto gainera.

Udan, uztaila aldera itxi zu-
ten lehen zikloa. Bigarrena,
duela gutxi, urria amaieran
osatu zuten, Atxegalden auzo-
konpostean ari diren hogei bat
sendiek. Balorazio baikorra
egin dute, guneko arduradun
Joseba Pellejerok eta Jose Luis
Lizasok. “Orokorrean, ondo ari
gara”, adierazi diote NOAUA!ri.
Udan, giro sargoriak usain txa-
rra eragin edo ingurua elbiz be-
teko ote zen beldur ziren. Bai-
na azkenean, ez da aparteko
arazorik izan. “Abuztuan egin
duen beroarekin ere ondo egon
da. Kasik elbirik gabe. Usainik
ere ez”, adierazi du Lizasok.
Atxegalden bizi arren, berak

Hamalau bat sendi ziren
hasieran, gerora bizilagun
gehiagok bat egin du auzo-

konpostatze egitasmoarekin,  Atxe-
galden. Kalkulatzen dutenez, hogei
bat sendi edo izango dira. Eta
hauei, bide beretik, lan hauetan hasi
nahi baina itxarote zerrendan jarrai-
tzen duten familiak gehitu behar

zaizkie. Partaide berriok, Alperro-
Buru kale ondoan dagoen gune-
an behintzat ezingo dute hasi, ere-
mu honetako arduradunen esane-
tan, konpostatzeko bi gailu dau-
de, hamarna sendi erabiltzaile-
gailu bakoitzeko, eta ondorioz,
“topea jo dugu”. 
Herritarrak auzokonpostatzera ani-

matzen dituzte. “Hondakinen zati
handiena proportzioan trata deza-
kegu. Zerorrek ixten duzu zikloa,
baserrietan bezala”, gogorarazten
du Joseba Pellejerok. Erraztasun
handiak dituela gaineratzen du
Jose Luis Lizasok. Bere esanetan,
“leku eta herri gehiagotan behar
luke. Sistema ona da hau”. 

Atxegalden, “topea jo dugu”

duan ez dute horretan geratu
nahi izan. Gertutik, auzokon-
postatzen ari diren atxegalde-
tarren iritzia ere jaso nahi
izan dute hileotan. Horretara-
ko bilera bat ere deitu zuten,
konpostatze lanetan zer mo-
duz zebiltzan jakiteko, edota
kezkak, zalantzak partekatze-
ko. “Zortzi bat lagun bildu gi-
nen eta denak ere nahiko
ados ginen. Kexarik ba ote
zen eta ezetz. Botatzerako ga-
raian ia zer inpresio hartzen
zuen botatzaileak, inguruan
bat ote zen usainik edo inor
kexatzen ote zen, horiek ziren
gure kezka nagusiak. Euren
iritzia, nahiko praktikoa eta
erosoa geratzen zela. Iritzi
positiboak”, adierazi du Pelle-
jerok.

Laster berriz biltzeko deial-
dia egin asmo dute, eta noize-
an behin, halako hitzorduak
antolatzen jarraitu. Honez
gain, eta auzokonpostatzaile-
en arteko komunikazioa ho-
betu asmoz, informazio panel
bat ere jarri dute. Baita zabor
ontzi txiki bat ere.
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Zortzigarren gunea, irekitzear

"lortu den konpos-
taren maila oso
ona izaten ari
da, eta ia kasu
gehienetan go-
reneko A mai-
lakoa  da. Lor-
tutako konposta
parte hartzaileek
beraiek hartu izan dute
edo bestela Atalluko garbigu-
ne berrian eskuragarri dago
nahi duenarentzat eta dohai-
nik".

ANBULATORIO
INGURUAN
Orain arte, auzokonpostarako
zazpi gune ireki dituzte. Las-
ter ordea, zortzigarrena ere
martxan izango da. "Epe la-
burrean anbulategi inguruan
zabalduko da beste gune bat
eta modu honetan beste 21
familia hasiko dira auzokon-
postatzen. Horretaz gain,
Agerreazpiko udal baratzetan
ere autokonpostatu ahal
izango da, eta herriko kon-
posta bahetu eta xehetzeko
azpiegiturak jarriko dira",
adierazi dute udal Ingurumen
Sailetik. Auzokonpostatze
egitasmoan parte hartzeko

interesa duenak, izen
emateko aukera du.

"Talde berriak
osatzeko familia
eta leku apropo-
sak topatzen di-

ren heinean, eki-
mena zabalduz jo-
ango da", oharta-
razi dute Usurbil-
go Udaletik.

AUZOKONPOSTA, OPARI
Lurretik hartutakoa lurrari
itzultzea ahalbidetzen du
konpostatze prozesuak. Ho-
rretan ari dira hainbat usur-
bildar. Etxeko organikoa tra-
tatzen, konpostatzen. Eurek
eginiko konposta, aste hone-
tan zehar Sutegin zabaldu
duten “hondakin-ongizate+”
erakusketan dago. Ez baka-
rrik ikusgai, Usurbilgo Udale-
tik berri eman dutenez, nahi
duenak ezeren truke har de-
zake aipatu konposta, erakus-
keta aretora hurbilduta. Edota
larunbat goiz honetan, azaro-
aren 24an, plazara gerturatu-
ta. Bertan gainera, auzokon-
post egitasmoan parte hartze-
ko informazioa ere jaso ahal
izango da. 

U
surbilgo Udalak
antolaturiko Hon-
dakinen Prebentzio
Asteari ekiteko,

Auzokonpostarien I. Batzarra
ospatu zen larunbat goizean.
Gai honi lotuta, asteburu ho-
netan, Errekatxikiko auzo-
konpostatzeko lehen eremua
inauguratu zela urtea beteko
denean, Usurbilgo Udalak be-
rri eman duenez, egun 101
sendi dabiltza Usurbilen kon-
postatze komunitarioa egite-
ko egokitu dituzten zazpi ere-
mutan. Beste 69, itxarote ze-
rrendan daude. 

Auzokonposta, Usurbilen
konpostatzen den organiko
guztiaren %17a da egun. Gai-
nerako %83a etxeetan, auto-
konpostagailu bidez lantzen
dute, 498 familiek hain zu-
zen. Urtean, 111,9 tona. Guz-
tira, etxeetan nahiz modu ko-
munitarioan, 134,6 tona orga-
niko konpostatzen dira urte-
an Usurbilen. 

Horiek Usurbilen konposta-
tzen denari loturiko zenbakiak
dira. Kalitateari dagokionez,
Usurbilgo Udaleko Ingurumen
Sailetik berri eman dutenez,

Anbulatorioaren inguruan zabalduko dute auzokonposta egiteko gune berria.

Izena emateko epea irekita dago.

Sortzez besteko
ordainketa,
Hondakinen
Prebentzio Astean

Astean zehar
18:00-20:00 “Hondakin -
Ongizate +” erakusketa Sutegin.

Azaroak 21, asteazkena 
Udarregiko haurrekin  “Gure kaleak gar-
biago nahi ditugu!” ekimena.

Azaroak 22, osteguna 
18:00 Hitzaldia Sutegin: Sortzez bes-
teko ordainketa Usurbilen. Hizlariak:
-Joan Pujol Argentonako Udaleko
ingurumen teknikaria. Sortzez beste-
ko ordainketaren Argentonako eredua.
(gaztelaniaz)

-Ignasi Puig (argazkian) ENT Environ-
ment and Management. Usurbilen
hondakinen sortzez besteko ordain-
keta abiarazteko bideragarritasun
lanaren egilea. (gaztelaniaz)

Azaroak 23, ostirala
18:00-20:00 Etxetresna elektri-
koen konponketa tailerra Potxoe-
nean.

Azaroak 24, larunbata
10:00-12:00 Jostungintza eta
bitxigintza tailerrak Potxoenean. 
Oharra: tailerretarako izen ematea
udaletxean, 943 371 951 edo mailez:
ingurumena@usurbil.net.

“Gune
herrian

organikoa
auzokonpostatzen

hasiko dira
beste 21
familia”
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ZUMARTE MUSIKA ESKOLA
2012-11-23

Zumarte Musika Eskolako
musikariok egin dugun
saioaren izena da Musika-

lean. Euskal Herriko beste hain-
bat musika eskolak bezala, San-
ta Zeziliaren omenez burutu
duguna. Izenburuak berak dio-
en bezala, musika kalean. Gure
kasuan, baita barruan ere, Sute-
gi aretoan kontzertua eskaini
baitugu kalejiraren ondoren.

Izan zitekeen musika alean,
banaka eta zatitxoka, baina tal-
dean egitearen gozamena ken-
duko geniokeen. Hortaz, talde-
etan atera gara kalera eta ohol-
tzara, ikasturte honetako lehen
hilabeteetan landutakoa erakus-
tera.

MAKINA BAT ENTSEGU
Gure lana kaleratu aurretik, jaki-
na, lan dezente egin behar izan
dugu. Ez kalean, Zumarte barruan
baizik. Musika lokalean, beraz.
Makina bat entsegu entzun (eta
jasan) dute musika eskolako
pareta zaharrek! Entsegu horie-
tan bai, musika aletu egin izan
dugu; ahotsez ahots, esaldiz
esaldi, konpasez konpas eta notaz
nota landu ahal izateko.

Santa Zezilia egunaren bez-
peran entzun ahal izan dena,
beraz, aldez aurretik egindako lan

horren guztiaren emaitza izan da.
Zumarteko soto, ganbara eta
gelatan landutakoarena, baina
batez ere, gure ikasle bakoitzak
bere kabuz egindakoaren emai-
tza. Ez baita gutxi musika esko-
lako ikasleek urteetan zehar egi-
ten dutena!

Urruti dirudite lehen urteetan
egindako jolas, txalo eta salto-
ek. Tartean, beltzak, kortxeak eta
neurri ezberdinak ikasi dituzte.

Tresna aukeratu eta lehen notak
jotzen ikasi: sokari eragin, tekla
sakatu, putz egin, makilak astin-
du edo hauspoa ireki eta itxi.

SENTIMENDU JARIOA
Dagoeneko ahaztuta izango dute
zenbat kosta zitzaien Pintto-Pin-
tto edo Katagorria jotzen ikas-
tea. Baina tarte honetan, denbo-
ra asko eta intentzio handia jarri
behar izan dute. Gustura batzue-

tan, ariketak aise eta ongi atera-
ta; ezinean beste batzuetan, musi-
ka-tresna pikutara bidaltzeko
gogoa ematen duen pentagrama
zati txiki batean trabatuta.

Horixe baita musika, senti-
mendu jarioa: maitasuna eta
gorrotoa, poza eta tristura. Eta
horixe da asteazkenean adiera-
zi duguna, bakoitzak gure alea
jarrita, denon artean, Musikale-
an.

Joseba Etxegoien

Bakoitzak gure alea jarrita,
denon artean, Musikalean

Euskal Herriko Musika Eskolaren ekimena da Musikalean.
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Mendi Astea, gertu

A
zaroko azken egu-
netara aurreratuta,
badator Andatza
Mendizale Elkarteak

antolaturiko Mendi Astea. Hi-
laren 27tik abenduaren 1era
hitzaldi, proiekzio, edota irtee-
ra bana tartekatuko dira.

Datorren Mendi Astearen
baitan emango da II. Argazki
Lehiaketako sarituen berri,
azaroaren 29rako antolatu den
ekitaldian. Aurretik, Josu Bere-
ziartuaren “Broad Peak 2010,
hastapenetara itzulera” proiek-
zioaz gozatu ahal izango da.
Bezperan, argazki eta bideo
gehiago, kasu honetan, Anda-
tzakoek urtean zehar egin di-
tuzten irteeratan ateratako iru-
dien bilduma erakutsiko dute.
Mendiko ekipamendua eta se-
gurtasuna hizpide duen hitzal-
di batekin hasiko da Mendi As-
tea. Amaitu berriz, mendi ibi-
laldi batekin. Ez ahaztu, Sute-
gin burutuko diren ekitaldien
aurretik, 2012ko federatu txar-

telak berritu eta mendi irteera-
rako izen emateko aukera
egongo dela. Hona hemen,
Mendi Asteko egitaraua:

MENDI ASTEA 2012

Azaroak 27, asteartea
19:00etan Sutegin:"Mendiko
ekipamendua eta segurtasuna"
hitzaldia, Kepa Lizarragaren
eskutik.

Azaroak 28, asteazkena
19:00etan Sutegin: Andatza
Mendi Taldeko kideek eginda-

ko irteeren bideo eta argazki
emanaldia.

Azaroak 29, osteguna
19:00 Sutegin: Josu Bereziar-
tuaren “Broad Peak 2010 has-
tapenetara itzulera” proiek-
zioa eta “Oria ibaia Usurbilen”
gaitzat duen II. Argazki lehia-
ketaren sari-banaketa eta lun-
txa.

Abenduak 1, larunbata 
08:00 Mendi ibilaldia eta
ondoren, Patri jatetxean baz-
karia.

Hitzaldia, irudi proiekzioak, ibilaldia eta bazkaria, ekitaldien artean

Andatzako kideak, irailean Enkarterrietara egin zuten irteeran.

Azken asteotan parte hartu
duten txapelketa desberdine-
tan, ohi bezala, domina gehia-

go eskuratu dituzte Usurbil Judo Klu-
beko kideek. Euren web orriak jaso
duenez, azaroaren 10 eta 11ko aste-
buruan, Malagako European Cup
Senior txapelketan, brontzezko domi-
na irabazi zuen Aiora Arrillagak, 48
kiloz azpikoen mailan. Nerea Arru-
tik, zazpigarren postua 70 kiloz azpi-
koen mailan.

Aurretik, azaroko lehen astebu-
ruan, Hondarribiako 17 urtez behe-
rakoen Espainia mailako txapelke-
tan izan ziren. Estatuko kadete

mailako 360 judoka lehiatu ziren.
Bertan, Naroa Sanchezek eta Joxe
Arruebarrenak brontzezko domina
bana irabazi zuten, -48 kiloz azpi-
koen eta 90 kilotik gorako maile-
tan hurrenez hurren. Xabier Cazor-
lak (-73kg) urrezkoa eskuratu zuen.

Urriaren 27 eta 28ko asteburuan,
Avilesen ere ez ziren esku hutsik
geratu. Nesketan, Paula Vicentek
(-44 kg) zilarrezko domina irabazi
zuen, Naroa Sanchezek (-48 kg)
brontzezkoa, eta Itsasne Arruaba-
rrenak (-52 kg) bosgarren postua.
Mutiletan, Xabier Cazorlak zila-
rrezkoa (-73 kg) eta Iker Nikolasek
(-73 kg) bosgarren postua. 

Asteburu berean baina Tarbesen
(Frantzia), Aiora Arrillagak eta Nerea
Arrutik urrezko domina bana esku-
ratu zituzten, Egoitz Morak bron-
tzezkoa eta Andoni Aizpuruak bos-
garren postua. 

Domina gehiago judo taldearentzat

Peña Zubeldiaren
bazkaria, larunbat
honetan

Urteroko bazkaria antolatu du
Peña Zubeldia elkarteak, aza-
roaren 24rako. Ohi bezala,
otordua Aginaga sagardote-
gian ospatuko dute. Txartelak
salgai egongo dira hilaren
22ra arte Txiribogan (27 euro).

Futbol partidak

2012/11/24, larunbata:
10:00 Alebin Mutilak Futbol 8
Udarregi 6A
15:30 Regionalak.
17:30 Kadete F-11.

2012/11/25, igandea:
Alebin Federatuak:
10:00 Billabona-Tolosa.
11:15 Lazkao-Usurbil.
Ostadar-Euskalduna.
12:30 Urola-Beasain.
Hernani-Ordizia.

Eskubaloi partidak
2012/11/24, larunbata:
10:00 Alebin neskak: 
Udarregi 5B - Urnieta 5A
10:00 Alebin neskak: 
Udarregi 5A - La Salle 5
11:00 Infantil neskak: 
Udarregi A - Udarregi B 
16:30 Jubenil mutilak: 
Usurbil K.E. - Hondarribia
18:00 Senior neskak: 
Atez Ate Usurbil - Leizaran
19:30 Senior mutilak, 2. 
territoriala: Usurbil K.E. - Egia

2012/11/25, igandea:
10:00 Infantil mutilak: 
Udarregi Usurbil - Zarautz
11:30 Kadete neskak: 
Usurbil K.E. - Aloña Mendi K.E.

Hondarribian, Avilesen, Malagan eta

Tarbesen lehiatu dira azkenaldian.

Txartelak azaroaren 22ra arte

egongo dira salgai Txiribogan.
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hori nabari da partidetan ze-
har.

Denboraldiko egutegia nola
duzue antolatua?
Guk astelehen, asteazken eta
ostegunetan entrenatzen du-
gu. Normalean larunbatetan
izaten dira partidak eta horren
arabera, saio gogorrenak aste-
azken eta ostegunak izaten di-
ra. Astelehenak, errekupera-

Preferente mailako futbol taldea,
lehen postuetan amaitzeko lehia betean

D
enboraldi hasierare-
kin gustura dira
Preferente mailako
Usurbil FT-ko kide-

ak. 23ko taldea osatu dute ki-
rol urte honetarako eta erronka
bakarra dute buruan; iazko
sailkapena hobetu eta lehen
postuetan amaitzea. Bigarre-
nez, taldean entrenatzaile lane-
tan dabilen Mikel Rotetak da-
kartza zehaztasun gehiago.

Nola osatu duzue aurtengo-
rako taldea?
Mikel Roteta. 23 gaude talde-
an. Iaz 25 ginen, bi geratu dira
fitxa gabe. Beste guztiok ja-
rraitzen dugu, ez dugu berri-
rik. Oso ondo hasi gara. Gure
asmoa lan horrekin jarraitzea
da eta denboraldi luzea de-
nez, bukaeran ia aurreko urte-
ko posizioa hobetzen dugun.

Aurreko denboraldiko saria
lehen lau postuetan egotea
zela aipatzen zenigun iaz.
Helburua lortu zenuten? 
Iaz seigarren postua hobetu
nahi genuen. Historian zehar,
ez zuten behin ere lortu eta
hori genuen helburua. Azke-
nean, bosgarrena lortu ge-
nuen. Aurten ere hobetu nahi
dugu. Lehen bost postuetan
amaitzea, horrek izan behar
du helburua.

Helburu hori lortzeko zein
da taldeko estrategia, dina-
mika?
Iazko lana nabaritu da. Aurre-
ko urtearen hasieran gehiago
kostatu zitzaigun jokoa egitea
eta entrenamendu saioak nahi
genituen moduan betetzea.
Baina iaztik hona taldeak as-
ko hobetu du. Entrenatzea eta
helburuak lortzea askoz erra-
zagoa izaten ari da guretzat.
Are gehiago, batez ere dugun
taldearekin, jokalariak lagu-
nak dira denen artean. Eta

tzeko. Jendea fin dabil eta
gustura ari da entrenatzen.

Iaz lehen postuetan sailka-
tzeko lehia oso estua zela ze-
nion. Aurten ere berdin ari

“Badakigu gero indartsuak 
izan behar garela, batez ere estrategian”
Taldearen indar guneak zein-
tzuk dira?
Mikel Roteta. Oso indartsuak
gara baloiarekin. Kalitatekoak
dira, baloia edukitzea gustatzen
zaie. Gure asmoa eta izateko
era da, beti baloiarekin pentsa-
tzea. Badakigu gero indartsuak
izan behar garela, batez ere es-
trategian, gure kontran. Hori
asko hobetu dugu iaztik hona,
batez ere, golak gure atean ez
sartzean. 

Zuen areriorik gogorrenak
zein izan litezke?
Iaz puntu bat falta zitzaigun,
eta horregatik gol asko egiten

genituen, baina jaso ere bai.
Aurten puntu hori asko hobetu
dugu. Orain arte gol gutxiena
duen taldea gara. Gol gehiago
sartu nahi ditugu, talde guztiak
bezala. Hori hobetu behar du-
gu. Baina oro har, beste arlo
guztietan oso pozik nabil.

Hau zure bigarren denboral-
dia da. Entrenatzaile mo-
duan, zer moduzko esperien-
tzia izaten ari da?
Egia esan, uste baino askoz ho-
beagoa. Ia zer talde dagoen, ze
jende dagoen pentsatuz etorri
nintzen. Egia esan, bai jokalari
eta zuzendaritzakoekin, dene-

kin oso gustura nabil. Asmatu
dut hona etortzean. 

Zer esan taldeari?
Astero esaten diedana. Hemen
ezin dugula maila jaitsi. Hau
eguneroko lana dela, eta batez
ere ilusioa mantentzea. Ilusioa
mantentzen badugu, seguru
helburuak lortuko ditugula.

Preferente mailako taldeak
badu etorkizunik?
Etorkizuna ziurtatua du, dugun
jende gaztearekin. Ilusio han-
diarekin datoz. Euren jarrera oso
ona da. Aurrera begira, taldeak
jarraituko duela seguru.

Usurbil FT taldeko jokalariak eta entrenatzailea, entrenamendu batean.

MIKEL ROTETA
“Bigarrenetik

zortzigarrenera oso
maila parekatua dago”

da gertatzen?
Lehenengo postua oso zaila
da. Basconiak goi mailako jo-
kalariak baititu eta zaila izan-
go da horri eustea. Baina biga-
rrenetik zortzigarrenera oso
maila parekatua dago. Maila
pixka bat jaisten duenak kale
egingo du eta guk une hori ba-
liatu eta dugun taldea bigarren
edo hirugarren postura begira
jarri nahi dugu.
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ETXEBIZITZA
Salgai

Pisua salgai Atxegalden. Sukal-
dea, egongela handia, 3 logela
balkoiekin (horietako bat itxia),
bi komun, igogailua eta ganba-
ra handia. Lehen 240.000 euro-
tan, orain 216.000 eurotan!!!
662 056 899

75 metroko etxebizitza salgai
Kalezarren. Pisu oso eguzkitsua,
guztiz kanpoaldera ematen du,
2 logela, komuna, sukalde ame-
rikarra, egongela eta balkoia
plazara. Amueblatua eta berri-
tua. Garajea aukeran. Tel
686462705

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.

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.

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
Usurbilgo kaxkoan etxe bat alo-
katzen da, 3 gela, sukaldea,
komuna, egongela, trasteroa eta
igogailuarekin. 943 37 14 95 -
695 76 78 21 – 657 71 13 35

75 metroko etxebizitza alokai-
ruan Kalezarren. Pisu oso eguz-
kitsua, guztiz kanpoaldera ema-
ten du, 2 logela, komuna, sukal-
de amerikarra, egongela eta bal-
koia plazara. Amueblatua eta
berritua. 750 euro. Tel 686462705

Pisua edo pisuko gelak aloka-
tzen dira Kontseju Zarra kalean.
Pisu eguzkitsua, kanpoaldera
ematen du. Alokairu prezioa:

700 euro (pisu osoa), 300 euro
gela bakoitza. 650 262 101 / 678
697 213.

Logela bat alokatzen da Usur-
bilgo pisu berritu batean. 657
700 408

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.

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. 

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

Lokal bat alokatzen da Atxegal-
den. 2 solairu ditu, eta 90 metro.
Tel. 653 714 672.

Txaramunto kalean garaje itxia
alokatzen da. 620 416 963.

1999. urteko Ford Mondeo fami-
liarra salgai, 1.500 eurotan. Ego-
era onean. 652 706 518

Garajea salgai Txaramunton. 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.

LANPOSTUAK
Lan eskaintzak

Neska euskalduna behar da ile-
apaindegi baterako. Esperientzia-
duna, ostegunetatik larunbate-
tara lan egiteko. 635 20 48 16

Lan eskaerak
Usurbilgo neska gazte ardura-
duna, arratsaldeetan 6-12 urte-
tako umeei, inglesa irakasteko
prest, baita etxeko lanak egiten
laguntzeko. Esperientzia daukat.
Prezioa adostuko da: 684092731

Esperientzia haurrak zaintzen,
Udajolaseko begirale eta haur
hezkuntzako ikasketekin. 661

626 500 (Maialen).

Neska gazte esperiantziaduna,
akademian lan egindakoa, LH 1.
mailatik Batxilergoko 2.mailara
arteko ikasleei klaseak emateko
prest. 685 772 602 (Nerea)

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-
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

OHARREI DAGOKIEN ARAUTEGIA

Aupa Alazne eta
Nikolas! Azaroaren
11n 13 urte bete
zituen Alaznek.
Nikolasek, berriz, 90
urte beteko ditu
azaroaren 23an.

Muxu bat etxekoen partez.

Aupa Danel!
Asteartean,
azaroak 20,
7 urte bete
zenituen.
Muxutxu goxuak
Unax, Luken eta

etxeko guztien partez.

Aupa Oihantxo!
Hiru kandela
jarriko ditugu
zure urteak
ospatzeko. Muxu
bat guztion
partetik eta 

ondo pasa, morroxkote.

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
Gogoan hartu abenduaren 6ko astean ez dela aldizkaririk argitara emango.
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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
Txamarra eta jertse bat galdu dira
Atxegalden. Udarregira igo eta jeis-
teko eskailera ondoan. Aurkitu
badituzu deitu 660 779 160  

Su egurra salgai. Haitza eta
Pagoa. (Etxera eramaten da).
667 232 300

Gazte usurbildarra, ordenagai-
luko klaseak etxeetan emateko
prest.  943 360 503/672 718 721.

Eskuz egindako egurrezko pala
txiki bat galdu genuen herriko
frontoian. Norbaitek aurkitu
badu, itzultzea eskertuko genio-
ke. Tel. 639 469 577.

Larru itxura duen txaketa beltz
bat aurkitu dugu Aginagako

frontoian. Norbaitek galdu badu,
udaltzainetatik pasa bila.

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).

Maxi-Cosi Cabriofix eserlekua
salgai gehi Maxi-Cosi EasyFix
basea, kotxearen Isofixean lotze-
ko. 130 euro: 657795378

Usurbilgo gaztainak salgai. 635
709 267 (Iker)

Poxpolin mertzeria traspasatzen
da. 636 462 210.

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)

Artzai txakurkumeak Orbea
arrazakoak salgai 637 974 994 

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

Akordeoia saltzen dut. Gutxi
erabilia. 943 370 344.

Hemengo babarruna salgai: 637
974 994.

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.

TRUKEAN, OPARI
Angora arrazako 10 katu txiki
opari. 628 745 443. 

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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 943 023 684
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 
Abere-Landare Babeslea. . . . . . . 943 376 650

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
Genero-indarkeria, arreta. . 900 840 111 / 016
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

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 )

Osteguna 22 RODRIGUEZ Kale Nagusia 42. Lasarte

Ostirala 23 GIL Kale Nagusia 24. Lasarte

Larunbata 24 RODRIGUEZ Kale Nagusia 42. Lasarte

Igandea 25 RODRIGUEZ Kale Nagusia 42. Lasarte

Astelehena 26 ACHA-ORBEA Hipodromo etorb. 6. Lasarte

Asteartea 27 URBISTONDO San Franzisko 1. Lasarte

Asteazkena 28 ORUE Jaizkibel plaza 2. Lasarte

Osteguna 29 DE MIGUEL Kale Nagusia 32. Lasarte

Ostirala 30 RODRIGUEZ Kale Nagusia 42. Lasarte

Larunbata 1 GIL Kale Nagusia 24. Lasarte

Igandea 2 GIL Kale Nagusia 24. 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

Goardiako farmaziak azaroaren 22tik abenduaren 2ra



Agenda azaroa

23 ostirala
Etxetresna elektrikoen konponketa tai-
lerra. 18:00-20:00 Potxoenean. Izen-ema-
tea: 943 371 951 / ingurumena@usurbil.net 

24 larunbata
Jostungintza eta bitxigintza tailerrak
Potxoenean, 10:00-12:00. Izen-ematea: 943
371 951 / ingurumena@usurbil.net 
Kantu jira. 18:00etan Mikel Laboa plazatik.

25 igandea
XIV. Erle Eguna. Goizean frontoian.
Helduentzat zinea: “En el tiempo de las
mariposas”. 18.00etan Sutegin. 

XIV. Erle Eguna igandean

L
iztor asiarrak eragindako kalte-
ak albiste iturri izan dira azken
aldian, eta gai honek bere lekua
izango du hain zuzen, azaroko

azken igande honetan ospatuko den Erle
Egunean. Hilaren 25erako Erle Lagunak
taldekoek prestatu dituzten ekitaldien
artean hain zuzen, liztor asiarrari bu-
ruzko erreportajea eskainiko dute Sute-
gin. Gainerakoan, ez da ohiko hitzordu-
rik faltako. Azoka, ezti, gozogintza eta
marrazki lehiaketak, edota Aginaga sa-
gardotegian ospatuko den bazkaria.

09:00-10:00 Ezti eta gozogintza bilke-
ta.
11:00-14:00 Erakusketa (erleak, argiza-
ria, panelak), postuetako salmenta, musi-
ka, bertsolariak, marrazki lehiaketa.
10:30, 11:00 eta 11:30 Sutegin,Erle asia-
tikoari buruzko erreportaia. 
13:30 Erleek beraiek ekarritako sari

banaketa (ezti, gozogintza eta marraz-
ki lehiaketa) eta ezti sarituen enkantea.
14:30 Bazkaria Aginaga sagardote-
gian. (Txartelak egunean bertan fron-
toian salgai).
Egunean zehar, Zubieta, Aginaga eta
Udarregi ikastolako umeen marrazkiak
Sutegin erakusgai. 
Antolatzailea: Erle Lagunak.

Artzabalen pintura
erakusketa
Artzabalen pintura ikastaroan parte hartzen
duten ikasleen lanak ezagutzeko aukera izan-
go da egunotan. Gai desberdinetako oleoak zin-
tzilikatuko dituzte, Artzabal tabernan. Ikasleek
azken bi urteotan egindako lanen artean, auke-
raketa bat jarri da ikusgai. 

Film emanaldia,
azaroaren 25ean
Igandean, Emakumeenganako Indarkeriaren Aur-
kako Eguna izango da. Horren haritik, film ema-
naldia antolatu du Usurbilgo Udaleko Parekide-
tasun Sailak. “En el tiempo de las mariposas” fil-
ma ikusteko aukera egongo da, iluntzeko
18:00etatik aurrera Sutegin (2 euro sarrera).

Datozenak

“Leterekin Kantu
Berbetan” emanaldia
Jon Sarasuaren saioarekin amaituko da
NOAUA!k antolatu duen Kulturaldia.
Xabier Leteren hamar bat kanta eskai-
niko ditu. Emanaldi xumea da, sofisti-
kazio gutxikoa. Hainbat gairi buruzko
gogoetak tartekatuko ditu. Kantak gita-
rraz eta pianoz lagunduak datoz, “eta
bukaera aldera kanta bat entzuleekin
batera kantatu ohi dugu". Usurbilgo kan-
tu Taldearekin batera antolatu dugun
saio hau azaroaren 30ean izango da,
19:30ean Sutegin.

Odol Emaileen Eguna
Abenduaren 8an, Odol Emaileen Eguna
ospatuko da Patri jatetxean. Izena ema-
teko, deitu telefono zenbaki hauetako
batera: Agustina (943 363 102), Maite
(943 36 60 40), Jero (943 370 723), Mari-
sol (943 372 487) edo 615 760 458 (Patxi).
Otordua, 33 euro.

18 INGO AL DEU? 2012ko azaroaren 23an

Igande goiz eta eguerdi partean ospatuko da.

Azaroaren 30ean Sutegin.






