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Lanbide Eskolako
aurrematrikulazioa
astelehenean irekiko da
Azkenasteetan,ate irekien jardunaldiakegindira
LanbideEskolan.Astelehenean,ordea, aurrema-
trikulazioa egiteko epea irekiko da. Maiatzaren
27tik ekainaren 7ra egongo da matrikula bide-
ratzeko aukera. Informazio gehiago eskura dai-
teke 943 364 600 telefono zenbakian, Interne-
ten lhusurbil.com helbidean edo e-posta bidez:
eskola@lhusurbil.com

1963-66 urte artekoen
kinto bazkaria Sekaña
erretegian ospatuko dute
Biastebarru, ekainaren8an larunbata, kintobaz-
karia antolatu dute 1963 eta 1966 urte artean
jaio ziren aginagarrentzat.

Otordua, Sekaña erretegian egingo da. Baz-
karitara joateko asmo duenak, ordea, aldez
aurretik izenaemanbehardu.Antolatzaileektele-
fono zenbaki hau ipini dute interesatuta dau-
denentzat: 943 362 773.

Liburutruk ekimena
abiarazi du Hitz Aho
guraso elkarteak
Ikastolako liburuak berrerabiltzeadu xede Libu-
rutruk ekimenak. "Zenbait balore garatzen
lagunduko diegu: besteekiko elkartasuna, guz-
tion gauzak zaintzeko joera, komunitateareki-
ko lotura, kontsumo arduratsua eta ingurua-
rekiko errespetua", adierazi dute Hitz Ahotik.
InformaziogehiagoUdarregi ikastolan jasodai-
teke.

Euriaren erruz, ekitaldi ia denak frontoian egin ziren. Argazkian Udarregiko ikasleak eta hainbat baserritar.

Baserritarrak eta Udarregiko ikasleak, elkarrekin

San Ixidro egunekoa da argaz-
kia. Elkarrekin dira baserrita-
rrak eta Udarregi ikastolako

gaztetxoak.
Gainontzean, eguraldiak ez zuen

asko lagundu. Goizeko meza nagu-
siarenondoren,hamaiketakoabana-
tu zen frontoian. Eta herri kirolen
txanda iritsi zen segidan.

Baserritarren eguna ospatzen
jarraitu zuten Artzabalen, bazkari
batenbueltan.Etaarratsaldean,giroa
okerra bazen ere, erraldoi konpartsa
ibili zen kalejiran.
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Albert Camus: pertsona askea

Albert Camusen jaiotzaren
mendeurrenaospatzenda
aurten. Gazteluko apez

etxean aurkitzen nintzen istripuz
hil zenean: gure erretorea eta
biok harri eta zur gelditu ginen;
artean frantsesez behintzat bere
obra irakurri gabe nengoen, bai-
na ospe handiko idazle ete inte-
lektuala zen. 45 urte zituen.

1913an jaio zen Aljerian; garai
hartan Frantziaren mende zego-
en lurralde hau; bere haurtzaro-
azezergutxidakigu.BereaitaMar-
nen hil zen II. Mundu Gerran
Camus haur bat zela. Bere amak
atera zuen aurrera; andaluziarra
zen eta eskolagabea, baina, iko-
no paregabea Camusentzat;bere
idazkietan askotan aipatzen du
ama. Camus bataiatua izan zen
eta lehen jaunartzea ere egin
zuen, baina gazte gaztetandik
urrundu zen Eliza katolikoaren-
gandik.

1940an ezkondu zen eta bi
seme-alaba izan zituen. Kazetari,
nobelagile eta filosofo izan zen
batipat.Bere obren artean bi dira
gehien ezagutzen direnak: “La
Peste” (izurritea) 1942an idatzia

eta” L’Ëtranger” (atzerritarra)
1947an. Lehen hori berrogei bat
hizkuntzatara itzulia izan da; Vis-
contik ere zinemara adaptatu
zuen. Bi eleberri hauetan bizitza-
ren absurdua deskribatzen du
askotan, baina baita bere kezka
filosofikoak, erlijiosoak, zenbait
pertsonaren axolagabekeria ego-
era zailetan, beste batzuen kon-
promisoa munduko bidegabeke-
riak konpontzeko; inkonformis-
mista agertzen da oso maiz, txi-
roen defendatzaile eta besteen
nahigabeak sendatzen saiatzen
direnen miresle, “La Peste” nobe-
lanagertzendensendagileabeza-
la... 1957an eman zioten Nobel
Saria.

Hiru frontetan borrokatu zuen
batez ere:

1-Stalininismobasatiarenaur-
ka. Europako intelektual ezkertiar
gehienek onetsi egiten zuten eta
leial jokatu komunismoaren dik-
tadurabeldurgarriharekiko,nahiz
eta jakinehunkamilasobietarzeu-
dela konzentrazio kanpoetan,
sikiatrikoetanetagulagetankomu-
nismoaren estilo hura kritikatze-
agatik; horien artean izen ospe-

tsu batzuk: Soljenitsine, andrei
Zajarovetabar. J. PaulSartre, exis-
tentzialismoarenetaateismoaren
ikono harek ere bedeinkatu egi-
tenzuenStalinendiktadura.Arra-
zoi honengatik hain zuzen ere
haserretu zitzaion Camus.

2-Frantziakokolonialismoaren
eta nazionalismoaren kontra
ausart aritu zen; aljeriar zenez,
frantziarren gehiegikerien testi-
gu izan zen oso sarritan. Milaka
aljeriar torturatuak izan ziren.
Camusek salatueginzituen inon-
go beldurrik gabe; asko maite
zuen Frantzia eta bere kultura,
baina, basatikeriahoriekez zituen
onartzen.

Makinabat atsekabe jasan izan
behar zuen bere postura eroste-
zin horrengatik.

3-Eliza katolikoaren zenbait
jarrera ere biziki gaitzetsi zituen.
Kristau askoren jokaera oso ego-
kia iruditzen zitzaion, hain zuzen
erebidegabekerienaurkasaiatzen
zirenena, sinesmenak eraginda
munduakonpontzekogogoaager-
tzen zutenena, baina, hierarkiak
hartu zituen erabakiak apaiz lan-
gileenkontraaldebatetik etabes-

tetikteologo ospetsubatzuen (Tei-
llard de Chardin ,Yves Congar, De
Lubac...)gaitzespenabestetik, inoiz
ezzuenemanelizakatolikoansar-
tzeko pausoa.

Uneaskotansekulakobakarda-
dean aurkitu zen; izan ere, zen-
baitsektoretan, inoizezziotenbar-
katu bere jarrera beligerantea.
Camusek bazekien injustizia guz-
tien aurkako apustuak askotan
bakardadea duela prezio. Bakar-
tasuneanaurkitzenzareneanjabe-
tzenomenzarazeintzukdirenzure
benetako lagunak eta zeintzuk
sasi adiskideak.

Ez zitzaion gustatzen ateotzat
hartua izatea. “Zaharkitutzat eta
zabartzat” jotzen zuen ateismoa.
Honetan ere ez zetorren bat bere
lagun ohi J.P. Sartrerekin.

Esaldi pare batekin laburtuko
nuke idazle aske honen pentsae-
ra: “Tirania totalitarioaezdaoina-
rritzen tiranoen bertuteetan,
demokraten konpromiso ezean
baizik”.

“Besteei sufrituarazteadamun-
du honetan egin dezakegun oke-
rrik makurrena”.

Luis Aranalde
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Txikiak Buruhandi

Maiatzaren azken asteanUdarregi ikas-
tolako kultur asteaospatuohi da.Hitz-
Aho ikastolakoguraso elkarteakhain-

bat ekitaldi prestatu ditu maiatzaren 31erako
herriko frontoian.

Arratsaldeko 17:00etatik 18:15era, haurren-
tzako jolasak izango dira, Gaztetxekoen lagun-
tzarekin.

18:15etatik 19:00etara, txokolate egin berria
banatuko zaie haurrei. Ondoren, buruhandi txi-
kiendesfileahasikoda (haurrek etxetik ekarditza-
tela dauzkaten buruhandiak).

Gaueko 22:00etan Oihan Vegaren bakarriz-
keta hasiko da Sutegin. Sarrera 2 euro aurretik
eta 4 euro egun berean (Bordatxo tabernan sal-
gai). Maiatzaren 31n aterako dira buruhandiak kalejiran.
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Hogei bat lagun bildu ziren maiatzaren
15ean, airearen kalitateari eta Ucin
enpresarekindagoenarazoariburuzhitz

egiteko, Usurbilgo Udalak Sutegi atarian dei-
tuzuenbatzarrean.Gaihoni lotutaazkenaste-
otan izan diren nobedadeen berri eman zuen
ingurumenalorrekozinegotzi JoseMariaRiva-
deneyrak, aurretik arazohonen inguruanuda-
leko ingurumen batzordean informatu oste-
an. Bertaratutako herritarren ahotan, berriz
ere azken egunotan arnastu behar izan duten
usain txarra zegoen.

Usain txarra, lizentziaberria, ingurumenbai-
men bateratua eta gai honetan, zerbait egi-
teko batzuk eta besteek dituzten eskumenak
hizpide izan zituen gobernu taldeko ordezka-
riak. Udalak emandako lizentzia berriaren
aurrean, eta horretarako zuen denbora tarte-
aren baitan, Ucinek helegitea aurkeztu duela
berri eman zuen Rivadeneyrak. Bilduko zine-
gotziarenesanetan, ikuskapenakegitekoUda-
lak eskumenik ez duela defendatzen du Uci-
nek. Eskumen hau Eusko Jaurlaritzari dago-
kio Atxegalde ondoan kokatua dagoen enpre-
saren aburuz, eta ez Usurbilgo Udalari. Uci-
nek aurkeztu duen helegiteari zer erantzun
eman, aztertzen dabil egunotan Udala.

Jaurlaritzaren jarrera, giltzarria
Iragan asteko batzarrean ahotan hartu zuten
beste gaia, Ucinen ingurumen baimen bate-
ratua izan zen. Enpresak berak baimen honen
baitan aldaketa bat egitea eskatu omen dio
Jaurlaritzari, "ingurumenarekikobabesabete-
tzen duela bermatu behar baitu". Aldaketak,
Rivadeneyraren esanetan, honetan datza:
"Txatarra garbia jartzen duela eskatu nahi dio
Ucinek Jaurlaritzari, baina txatarra garbia zer
den definitu gabe". Hondakin balorizatzailea
izatea ere galdegiten ari omen dira.

Eskaera honen aurrean, Udalaren esane-
tan, bi erabaki har ditzake Jaurlaritzak. Eta
erabaki horren baitan, Udalak gai honetan
zeresana izan dezake, edo ez. Batetik, Ucinek

eskatzen duen aldaketa esanguratsua dela
baloratu dezake, edota aldaketa ez esangu-
ratsutzat jo. Gasteizek azken aukera honen
alde egiten badu, "Ucin-i zuzenean baimena
eman diezaioke".

Aldiz, aipatu enpresak eginiko eskaera esan-
guratsutzat jotzen badu, "Jaurlaritzak Udalari
iritzia eskatu eta Udalaren iritzia kontuan izan
behar du. Guk aldaketa funtsezkoa dela izatea
eskatzen dugu”.

JoseMaria Rivadeneyra zinegotzia: “neurriak
hartzea eskatzen diogu Jaurlaritzari”
Egoera honen aurrean, Udalak eman asmo
dituenhurrengourratsakberaz,honakoakdira;
batetik,Ucinekaurkeztuduenhelegiteari eran-
tzutea. Honekin batera, eta gobernu aldaketa
egon denez, alor honetaz arduratzen den Eus-
ko Jaurlaritzako ordezkari berriarekin ere bil-
tzekoa da Udala. Eskaera zuzena bideratu nahi
diote Gasteizi. “UCIN-ek onartu du ez duela
baimenabetetzen.Horregatik Jaurlaritzarineu-
rriak hartzea eskatzen diogu”.

Usain txarra sumatuz gero,
Udaltzaingora deitzeko eskaera
Artean,batzarreanbildutakoherritarbatek,bitar-
te honetan zer egin zezaketen galdetzen zuen.
Usurbilgo Udaletik, usain txarra sumatu edo-
ta kea ikusi bezain laster, Udaltzaingora dei-
tzea eskatzen dute. Hauxe, udaltzainen tele-
fono zenbakia: 943 361 112.

Ucinek Udalari ez, Jaurlaritzari aitortzen
dio ikuskapenak egiteko eskumena

Hilabeteko lehen
asteazkenean, konpost
ikastaroa Potxoenean

Atez atekoa hasi zenetik, asko dira honda-
kinorganikoakonpostatzen ikasidutenherri-
tarrak. Gaur egun, 630 familia baino gehia-
gok konpostatzen du Usurbilen, bere etxe-
an edo auzoan, eta modu honetan “hilero
ia 12 tona hondakin organiko herrian kon-
postatu eta bertan geratzen dira, gure
baratz eta lurren mesederako. Eskarmen-
tua badugu beraz”, udaletxeko Ingurumen
Batzordetik aditzera eman digutenez.

Hala ere, oraindik orain, bada konposta-
tu nahi baina ezin duenik. Atez ateko bule-
gora zalantzakargitzerahurbiltzendirenak,
edota konpostatzera animatzen diren bizi-
lagun berriak ere bai. “Horrela bada, aurre-
rantzean, Usurbilgo Udalak konpost ikas-
taroakantolatukoditu”, adierazi diguteudal
iturriek. Hilabeteko lehen asteazkenean
egingo dira ikastaroak, arratsaldeko
19.00etan Potxoenean.

“Gonbitea luzatzen zaizue, konposta-
tzen hasi nahi duzuen bizilagun orori: izen
emanda eta itxarote zerrendan zaudeten
auzokonpostalariei, edotakonpostaz zalan-
tzak argitu edo gehiago ikasi nahi duzuen
guztiei”. Lehen hitzordua ekainaren 5ean
izango da, asteazkena, arratsaldeko
19.00etan Potxoenean.

Usain txarra sumatzen bada Udaltzaingora

deitzeko eskatu du Udalak.

600 familia baino gehiagok egiten du

konpost herrian.
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Maiatzaren 27ra arte aurkez daitezke
lehiaketa honetarako lanak. 2013ko
Santixabelen berri emango duen egi-

tarauarendiseinuaherritarren eskuutziko du Jai
Batzordeak. Norbanako zein taldeek, "nahi adi-
na lan" aurkeztu ditzakete, euskaraz. "Taldean
aurkeztuz gero, taldekide bat izendatuko da
lanaren arduradun", diote lehiaketako oinarriek.
Egitaraua diseinatzeko testua Potxoenean esku-
ra daiteke. Gogoan izan, testu horretan oinarri-
tutamarraztubeharbaitaegitarauak izangoduen
itxura.

Ohi bezala, lanaren neurria librea izango da.
Diseinuak egitarauaren orri guztiak hartu behar
ditu bere baitan. "Aurkeztutako lanetan hizkun-
tza eta irudien erabilera ez sexista bermatu
beharda. Pertsonen irudiakerabiltzekotan, ema-
kumeenetagizonenpresentziamoduorekatuan
eta ez estereotipatuan islatu behar da. Izan ere,
emakumezkoak eta gizonezkoak neurri berean
ekintzaile etaprotagonistamoduraagertubehar
dira, 4/2005 Emakumeen eta Gizonen Berdinta-
sunerako Legeak agintzen duen modura. Udal
berdintasun teknikariak aholkua eskaintzen du
honen inguruan", adierazi dute antolakuntzatik.

Saria, 500 euro
Lanak euskarri digitalean eta paperean aurkez-
tu behar dira, egilearen inongo seinalerik gabe.
Egilearen datuak berriz, hau da, izen-abizenak,
telefono zenbakia eta helbidea, aparteko gutu-
nazal itxi batean adieraziko dira. “Gutunazale-
an, izengoiti bat jarrikoda, eta izengoiti hori bera
agertuko da aurkeztutako lanaren atzealdean”,
diote egitarau lehiaketako oinarriek.

Lanak helbide honetan aurkeztu behar dira:
UsurbilgoUdala,KulturaSaila. JoseMartinSagar-
dia Plaza z.g. 20170 Usurbil.

Egitarau lehiaketako irabazlea, Jai Batzorde-
kobi kidek,diseinuarloanezagutzadutenbi kidek
eta kultura zinegotziak osatuko duten epaima-
haiak erabakiko du. "Erabakia hartzeko orduan,

garrantzihandiaemangozaio,besteakbeste, egi-
tarauaerraz irakurtzekomodukoa izateari", oina-
rrien arabera. Gainera, "lan irabazlea aukeratze-
rakoan,epaimahaiakkontuanizangodulanainpri-
matzeak izango duen kostua. Inprimaketa kos-
tuak beti ere bat etorri behar du udalak aurrei-
kusita duen aurrekontuarekin. Gehiegizko gas-
tua lana baztertzeko arrazoia izan liteke".

Irabazleak 500 euroko saria jasoko du. Baina,
"saria eman gabe geratu ahal izango da, baldin
eta aurkeztutako lanek ez badute behar beste-
ko kalitaterik".

Beste hiru ohar; lanaren jatorrizko diseinuak
inprimatzerakoan aldaketaren bat izan lezake;
lehiaketara aurkeztutako lanekinUdalak erakus-
keta bat egin lezake; lehiaketan parte hartzeak
ezinbestean dakar oinarri hauek onartzea. Argi-
b i de geh i ago : 943 371 999 edo
kultura@usurbil.net

"Nork merezi du?"
Aurtengoherriko festeihasieranorkeman,herri-
tarrek erabakiko dute aurten. Horretarako, “Nork
merezi du?” izenburupean, festak inauguratuko
dituen suziria nork piztuko duen erabakitzeko
herritarren proposamenak bildu nahi ditu Jai
Batzordeak. Ekarpenak, kultura@usurbil.nethel-
bidera bidali daitezke, edo zuzenean, Potxoene-
ara edo Sutegi udal liburutegira eraman, ostiral
hau, maiatzaren 24a baino lehen.

Jaietako egitarau lehiaketara
lanak aurkezteko azken egunak

Udajolasen izena
emateko azken eguna,
maiatzak 27
Ordutegi honetan eman liteke izena: aste-
lehenetikostiralera (maiatzaren21etik27ra
artean): goizez, 10:00-11:00 artean, eta
arratsaldez, 16:00etatik 18:00etara
NOAUA!ko egoitzan.

Usurbilen erroldatutako 4-12 urte arte-
kohauretagaztetxoekpartehartuahal izan-
godute.Hauda,HH3-LH6mailaartean ikas-
ten dabiltzanek.

Apuntatzerakoan, Udarregi Ikastolan
banatuko duten izen emate orria ekarri
beharda.Gehienez, 130haurrentzako lekua
dago 2013ko Udajolasen. Izena emandako
haurren kopuruak aipatu zenbaki hori gain-
ditzen badu, plazak zozketatuko dira aste-
leheneanbertan,maiatzaren27an,18:30etan
Potxoenean. Eta ondoren, onartu eta baz-
tertuen zerrenda NOAUA!ko egoitzan jarri-
ko da.

Aurtengo kuota, 79 eurokoa da. Familia
ugarien kasuan, 63 euro (ahaztu gabe, txar-
telaren kopia ekarri).

Udajolas uztailaren 3tik 30era burutuko
da. Goizez eta lau orduz, 9:30-13:30 arte-
an. Informazio gehiago: 943 360 321.

Txokoak Aginagan
Antxomolantxa elkartearen eskutik
Ekainaren 24tik 28ra eta irailaren 2tik 6ra.
Ordutegia: 10:00-13:00. Prezioa: bazkide
direnek 10 euro, gainerakoek 20 euro.
Izen ematea: ekainaren 5era arte, 637 332
402 telefono zenbakian.

San Praixku guraso elkartearen eskutik
Uztailaren 1etik 30era. Izen ematea: hila-
bete osorako edo hilabete erdirako apunta-
tzeko aukera ekainaren 14ra arte, 637 332
402 telefono zenbakian. Aginagako eskola-
ko ikasleentzat: 55 euro hilabete osoa, 30
euro hilabete erdia. Aginagako eskolako
ikasle ez direnentzat: 90 euro hilabete osoa,
55 euro hilabete erdia.

Lehiaketara aurkezteko epea

maiatzaren 27an amaituko da.
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izango da, giza talde ezberdi-
nen arteko elkarbizitza eta ha-
rremana bultzatuko duen gu-
ne berdea. Bertan belaunaldi
ezberdinen arteko trukea ema-
teko aukera izango da, txiki
zein helduen artean, naturare-
kiko errespetua sustatuz", zio-
ten ekimen honen bultzatzai-
leek.
Zehazkiago esanda, ondoko

argazkian dituzuen Mertxe
Aizpurua alkateak, Ibon Goi-
koetxea ingurumen alorreko
udal teknikariak eta Mikel In-
sausti Kutxa EKOGUNEko zu-
zendariak. Elikadura eta ohi-
tura osasuntsuak sustatzearen
aldeko apustua egin asmo du-
te, Usurbilgoa bezalako bara-
tze parke egitasmoen bidez.

WEB ORRIALDEA,
BESTE TOPAGUNEA
Usurbilgoa Gipuzkoa mailan
martxan jarri den bigarren

Lurra lantzen hasiak dira,
Agerreazpiko udal baratzeetan

L
ur sailak zozketa bi-
dez esleitu eta beha-
rrezko prestakuntza
jaso ostean, lurra lan-

tzen hasiak dira Usurbilgo 54
sendi, Agerreazpin kokaturik
dauden udal baratzeetan. Ba-
tzuk, ustiatzeko 30 metro ka-
rratuko eremua dute, besteek
halako bi, 60 metro karratuko
eremua. Ustiatzaile izateko le-
hentasuna zuten, langabe-
tuek, jubilatuek, pentsiodu-
nek, gazteek eta konpostatze
komunitarioan dihardutenek.
Ustiatzaileek autokontsumora-
ko ekoiztu ahal izango dute,
ezingo dute baratzeotatik ja-
sotakoa saldu.

"Baratze Parkeak norbera-
ren barazkiak era ekologikoan
egiteko aukera eskainiko du",
adierazi dute berriki, egitasmo
honen sustatzaileek, Agerre-
azpiko eremuan bertan eskai-
nitako prentsaurrekoan. Bara-
tze parke hauen bidez, beste-
ak beste, sentsibilizazioa bul-
tzatu nahi dute. Bertako pro-
duktuak ekoizteak duen lanaz
jabetzea sustatu nahi dute, lu-
rrak esleitu zaizkien herrita-
rren artean. Aipatu moduan,
Agerreazpin lurra lantzen hasi
direnek, ikastaro bat egin du-
te, eta hemendik aurrera,
"erabiltzaileek hilero jarraipen
tutorial bat izango dute euren
kezkak eta zalantzak argitze-
ko".
Udal baratzeen sarreran, la-

nabesak, aldagelak eta askak
dituzte, euren lanerako lagun-
garri izango zaizkienak. Baina
Udalarena den lur sail haue-
tan, konpostagunea eta ikasta-
roak emateko lekua ere koka-
tuko dira aurrerantzean. Hale-
re, hori baino gehiago izango
da Agerreazpiko gunea. "Ai-
sialdi aktiborako topagunea

udal baratze egitasmoa da,
Lezokoaren ostean. Tolosa eta
Ekoguneko udal baratzeak za-
balduko dira hurrengo hilabe-
teetan. "Gipuzkoako baratzak
martxan jarri ahala, Baratze
Parke Sarea gauzatuko da.
Honen bitartez, Kutxa EKO-
GUNEAk informazioa eta
aholkularitza zerbitzua eskai-
niko du, erabiltzaileen zalan-
tzei erantzuteko eta informa-
zioa trukatzeko edota ekital-
diak antolatu ahal izateko",
diote. Gai honi buruzko argi-
bide gehiago, www.baratze-
parkea.ekogunea.net web
orrialdean jaso daiteke. "Ho-
nen bidez, erabiltzaileek Ba-
ratze Parkea Sareko informa-
zio guztia eskuragarri izango
dute: baratzezaintzari buruz-
ko aholku praktikoak, ikasta-
roak, ekimenen agenda, ar-
gazki galeriak... Bestalde, Ba-
ratzea Parkea Sareko kideek
foroan parte hartzeko aukera
izango dute. Modu honetan,
herri ezberdinetako Baratze
Parkeko partaideek elkar eza-
gutzeko eta informazioa zein
gomendioak elkar trukatzeko
aukera izango dute", oharta-
razten dute.

Laborantza
ikastaroa,
Usurbiltzenekin
Hedadura, lursailaren prestaketa,
laboreak eta garai egokiak, plan-
gintza, hazitegiak, ereintza, labo-
reenzaintza, tratamendunatura-
lak, elkarketak eta errotazioa lan-
dukodituzteanimatzendirenpar-
taideek. Plazak mugatuak izango
dira, gehienez 12 lagunentzako
lekuadago.Ekainaren1eaneta8an
emango da ikastaroa. Eta saioen
ordutegia hauxe izango da: goi-
zez,9:30-13:30artean.Prezioa,20
euro. Izen ematea: 646 449 358
edo usurbiltzen@gmail.com.

Antolatzaileekohartarazi dute-
nez, "ikastaroa praktikoa izango
da eta baratze ekologiko batean
arituko gara, beraz arropa eta
oinetako egokiak eraman itzazue.
Hamaiketakoa eramateagomen-
datzen da, sagardo ekologikoa
bertako ekoizleek jarriko dute".

DYAren ikastaroa
Ikastaroa asteburuetan eskainiko
da, ekaineko larunbat eta igande
guztietan (ekainaren 1ean hasi
23rabitartean). Larunbatetan,goi-
zeko9:00etatik13:00eraetaarra-
tsaldeko15:00etatik19:00era;eta
igandeetan, goizeko 9:00etatik
13:00etara.UsurbilgoOiardoKirol-
degian eta Etumeta AEK Euskal-
tegian emango dira ikastaroko
eskolak.

Teoria eta praktika uztartuz,
oso modu erosoan eta atsegine-
aneskainikoda ikastaroa.Horibai,
beharrezkoadaaurrez lehensoros-
penetasorosle ikastaroaegina iza-
tea.

Ikastaroamaierakofrogakgain-
ditzen dituenak, DYA Gipuzkoak
eskaintzen duen Uretako Sorosle
Titulua eskuratzeko aukera izan-
go du.

Matrikularen prezioa, ikasta-
rorako txostena barne, 200 euro-
koa izango da. Hori bai, kontuan
izanplazakopuruamugatua izan-
go dela, ematen den hezkuntza-
ren kalitatea bermatzearren.

Izena emateko edo jarduera
honen inguruko informaziogehia-
go jasotzeko: 943 46 46 22.

Ekogune eta Udaletxeko ordezkariak, Parkearen aurkezpenean.

KUTXA EKOGUNEA
“Baratze Parkeak

norberaren barazkiak
era ekologikoan egiteko

aukera eskainiko du”

BARATZEEN SARRERAN, LANABESAK, ALDAGELAK ETA ASKAK DITUZTE
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Euskarazko
irakurketa
topaketa Sutegin
Sutegi udal liburutegia euskaraz-
ko irakurketa topaketa bat anto-
latzekotan da. Euren blogetik
berri emandutenez, “gidaria Pako
Aristi izango litzateke eta berak
proposatutako liburuaren ale
ezberdinak Liburutegiak eskura-
tuko lituzke interesa duenaren-
tzako, saioa baino aste batzuk
lehenago; izan ere, liburua aldez
aurretik irakurriz gero, etekin
handiagoaaterakobaitiogu topa-
ketari. Hau, 16urtetik gorako ira-
kurleei zuzendua, ekainean izan-
go litzakete, astegunean, arratsal-
de-ilunabarrean. Parte hartzera
animatuko zinateke? Hala bada,
jakinarazi iezaguzu lehenbailehen,
inolakokonpromisorikgabe, Libu-
rurutegikoHarrera-gunean. Ani-
ma zaitez!". Informazio gehiago:
liburutegiak.blog.euskadi.net/
usurbil

Zubietako
Kultur Astea,
azken txanpan
Astelehenean abiatu zen Zubie-
tako Kultur Astea. Segidan aipa-
tzen ditugun bi ekitaldi hauekin
amaituko da Guraso Elkartekoek
prestatu duten egitaraua.

Maiatzak 23, osteguna
17:00Puzgarriaketagizamahai
futbola frontoian.

Maiatzak 24, ostirala
17:00 Frontoian: musika eta
antzerki emanaldia. Txiki disko
eta karaokea.
Antolatzailea: Zubietako Esko-
la Txikiko Guraso Elkartea.

2013-2014
ikasturtea

Egunak: Maiatzaren27tikmaia-
tzaren 31 bitarte.

Ordutegia:Goizez(egunero,aste-
lehena ezik): 11:00-13:00.

Arratsaldez (egunero): 16:30-
19:30.

Ikasgaiak: Musika-Txokoa,
musikamintzaira, helduentza-
ko musika mintzaira, tronpe-
ta, saxofoia, biolina, biola, bio-
lontxeloa, perkusioa, klarinetea,
abesbatza, teknikabokala, esku-
soinua, trikitixa, panderoa, pia-
noa, txistua, gitarra, flauta,
organoa, talde instrumenta-
lak.

Gutxieneko adina: 4 urte.

Informazioa: Kale Nagusia, 45.

Telefonoa: 943 371 594.

www.zumarte.org

matrikulatzen ez den ikasle-
ak bere plaza galduko du.
Musika txokoa,musikamin-
tzaira eta instrumentuko
ikasle berrien kasuan, eskai-
nitako plaza kopuru baino
eskaera gehiago badago,
matrikulazioa bukatu eta
hurrengo ostegunean arra-
tsaldeko 19:00etan zozketa
egingo da.
Zozketan sartu ahal izateko
matrikulaordainketa egineta
agiria musika eskolan entre-
gatu beharko da ikaslearen
datuekin batera. Zozketaren
ondoren itxaron zerrenda
egingo da eta bajarik egon
ezkero itxaron zerrendako
ikasleak sartuko lirateke.
Zozketaren ondorioz plaza
gabe geratzen diren ikasleei
matrikula itzuliko zaie.

Aukeran, zer ikasi ugari dago
Zumarte Musika Eskolan

D
atorren astelehene-
an irekiko da matri-
kulazio epea Zu-
marte Musika Es-

kolan. Ostirala bitarteko tartea
egongo da apuntatzeko, Musi-
ka Eskolara gerturatuta ordu-
tegi honetan: goizetan, astele-
hena izan ezik, 11:00-13:00 ar-
tean eta arratsaldero, 16:30-
19:30 artean. 2013-2014 ikas-
turte berrirako ere, eskaintza
oparoa izango da. 4 urtetik
gorakoek eman dezakete ize-
na, Zumarte Musika Eskolan.

MATRIKULAZIORAKO
ARAUTEGI OROKORRA
Ordainketaegiteaderrigorrez-
koadamatrikulaeginahal iza-
teko.
Matrikulazio data barruan

4 urtetik gorakoek eman dezakete izena Zumarte Musika Eskolan.
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Dastatze ikastaroa
Sagardo Egunapasadenarren, “I.
Sagastiak Loretan” izeneko ziklo-
ak aurrera darrai. Ostegun hone-
tan, maiatzak 23, Guillermo Cas-
tañosenologoa (argazkian)Aitza-
ga elkartera hurbilduko da das-
tatze ikastaromodukoaeskaintze-
ra. 19:30ean, sarrera doan.

Sagardo Eguna, iruditan

Jendetza, Sariaaundi baserriko bisita gidatuan

B
erritu baino, XVI.
mendeko dolare ba-
serri bat berreskuratu
dute Aginagan: Saria-

aundi. 140 lagun hurbildu zi-
ren aurreko larunbatean anto-
latu zen bisita gidatura. Eta ho-
rietako asko, beste herri ba-
tzuetatik etorriak. Luis Alberdi
arkitektoak eta Jakoba Erre-
kondok eman zituzten azalpe-
nak. Bideoz jaso genituen pa-
sarte batzuk (irudi kalitatea ez
da ona, baina tira).

QR kode horien bitartez, Sagardo Egunean egin genituen bideo ezberdinak ikus ahal izango dituzue.

QR kodearen bitartez, eskuko telefonotik ikus daiteke bideoa.

G
oizean goiz hartu zen erabakia.
Euria ari zuenez, Dema-plazan
ez zen sagardorik banatuko.
Horren ondorioz, frontoia jen-

dez lepo egon zen hainbat unetan, baina
ez zen arazo izan. Alderantziz, giroa indar-
tzen lagundu zuen. 11:30ean, Etxaniz

anaien txalaparta doinuekin batera hasi
zen jendea frontoira hurbiltzen. Aurten,
Urko Manterolak eman dio hasiera Sagardo
Egunari. Urte askotan aritu da antolaketa
lanetan eta egungoek era horretan eskertu
nahi izan zioten. Atertzearekin batera, As-
katasuna plazan ere lan eta lan aritu ziren.

ARANTXA UNANUE NAGUSI
Arantxa Unanuek irabazi zuen Sagardo
Eguneko botatzaileen arteko lehiaketa. Bi-
garren Iñaki Agirresarobe 'Tola' izan zen
eta hirugarren Kerman Errekondo. Txalo
gehien, ordea, Zuriko Latailladek jaso zi-
tuen. Berarentzat izan zen “ikusleen saria”.
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A
ndoaingo Bengoe-
txea Autoeskola 60.
hamarkadan jarri
zen martxan. Villa-

bonan ere badu egoitza. Urte
guzti hauetan asko aldatu dela
sektore hau dio Joxean Bengo-
etxeak autoeskolako jabeak eta
Gipuzkoako Autoeskolen El-
karteko presidenteak. Bengoe-
txea Autoeskolan, garai berrie-
tara egokitzen joan dira eta
2010etik gidabaimenaren alde
teorikoa euskaraz ateratzeko
prestakuntza eskaintzen dute,
Buruntzaldeko gainerako auto-
eskolekin batera. Hurrengo
pausoa: praktikoa euskaraz.

Urte hauetan guztietan zer
aldatu da batez ere, gidabai-
mena ateratzeko garaian?
Izugarri aldatu da formakun-
tza. Gidaria askoz ere presta-
tuagoa dago orain, bai teoriko-
ki bai praktikoki. Kontuan izan
behar da, urte hauetan trafikoa
ugaritu egin dela. Gero eta ko-
txe gehiago daude eta kontu
handiagoarekin ibili behar da.

Eta formakuntza jasotzeko
moduan ere asko aldatuko zi-
ren gauzak.
Bai, hala da. Esaterako, orain,
formakuntza intentsiboa ere
eskaintzen dugu. Astebeteko
iraupena izaten du eta klaseak
goiz eta arratsalde izaten dira.
Internetari dagokionean,

bai, batzuk erabakitzen dute
beraien kabuz prestatzea eta
testak on line egitea, baina
modu horiek ez dira oso fida-
garriak nire ustez. Izan ere,
testetako galdera batzuk ez di-
ra zuzenak izaten, zalantzak
argitzeko ere ez daukazu zei-
nekin kontsultatu...
Hala ere, normalean, jende-

ak betiko metodoa erabiltzen
du. %20 inguru izango da bes-
te bideak erabiltzen dituena.

Azterketak egiteko modua
ere aldatu egin da, ezta?
B baimena, hau da, kotxeko

gidabaimenari dagokionean,
azterketak 30 galderakoak iza-
ten dira eta 3 akats egin daitez-
ke. Urte askoan, 40 galdera eta
4 akats izan dira. Hori aldatu
dezakete berriz. Hori bai, iazko
urte bukaeratik DGT Espainia-
ko Trafiko Zuzendaritzak 800
galdera posibleetatik 15.000ra
igotzea erabaki zuen, beste
neurri batzuen artean, eta ho-
rretan ari dira.
Orain galderak desberdin for-

mulatzen dituzte, galderen or-
dena ere aldatu egiten dute eta
saiatzen dira ingurukoek ere ez
izatea galdera berdinak, ez ko-
piatzeko. Lehen, galderak eta
erantzunak buruz ikasteko au-
kera zegoen eta pedagogikoki
ez zelako ona aldatu dute. Edu-
kiak ondo barneratzea nahi du-
te eta ez azterketa gainditu eta
urte gutxira guztia ahaztea.

Eta papera alde batera utzi
eta azterketak ordenagailuz
egiten ere hasi dira.
Hasiera batean, estatu mailan
5 herrialdetan jarri zen mar-
txan, proba bezala. Gero 20 he-
rrialdetara zabaldu zen. Gipuz-
koan 2012ko azaroan jarri zen
martxan. Kontua da, azterke-

tak Donostian, Beasainen eta
Azpeitian egiten direla eta or-
denagailuak Donostian baka-
rrik daudela. Beraz, beste herri
horietan oraindik paperean egi-
ten dituzte.

3 urtetan, hirukoiztu egin da
gidabaimena euskaraz atera-
tzen dutenen kopurua. Zuek
ere nabaritu al duzue?
Egia esan, urte hasiera ona
izan da. Dagoeneko 5 lagun in-
guruk atera dute teorikoa eus-
karaz hemen, Bengoetxean.
Asko zabaltzen ari den aukera
da, eta batez ere, ahoz aho ka-
lean. Datu orokorrei errepara-
tuz, 2010ean EAE osoan, 40 zi-
ren euskaraz atera zutenak eta
2012an, Gipuzkoan bakarrik,
727 izan ziren.

Egindako lanaren emaitza
ere izango da.
Bai, izan ere, gauza askok era-
giten dute pertsona bat anima-
tzea. Ez da berak nahi izatea
bakarrik, autoeskolek ere auke-
ra eman behar dute eta mate-
rial egokia izan, instituzioen
laguntza ere beharrezkoa da...
Gipuzkoan oraindik herri ba-

tzuetan ez dago hain zabaldua.
Buruntzaldean bai, oso indar-
tsu dago eta Oiartzunen ere
bai. Oiartzun eredu da. Han
arraroa da gaztelaniaz egitea.
Herriak asko eskertu duen zer-
bitzua da. Eta horretan, Udalek
egiten duten kanpainek garran-

Joxean Bengoetxea, Bengoetxea Autoeskola: “Laster
izango da aukera, praktikoa euskaraz ateratzeko”

Joxean Bengoetxea Andoaingo Bengoetxea autoeskolan.

“Euskarazko test guztiak
gainbegiratzen dituzte
eta gaizki formulatuta
daudenak baliogabetu

egiten dituzte”

tzia handia dute.

Jakin denez, arazoak izan dira
azterketetan euskarazko ber-
tsioekin, baina konponbidea
jarri diozue, ezta?
Kontua da, Deba garaian izan
zirela lehenengoak euskarazko
zerbitzua eskaintzen eta autoes-
koletako materiala euskaratzen
lan handia egina zuten. DGTk
material hori erabiltzen zuen
azterketetan, baina orain,
15.000 galdera berri horiek sar-
tzearekin itzulpenak gaizki egin
dituzte, besteak beste.
Dena dela, Edorta Simon Gi-

puzkoako Trafikoko Buruarekin
bildu ginen berehala eta oso on-
do hartu gintuen. Lan handia
egiten ari da Madrilen. Euska-
razko test guztiak gainbegira-
tzen dituzte eta gaizki formula-
tuta daudenak baliogabetu egi-
ten dituzte.Ondo dauden galde-
rak bakarrik hartzen dituzte
kontuan. Gainera, baten batek
arazoak izan baditu azterketan
eta erreklamatu egin nahi badu,
trataera berezia izango du. Eus-
karazko kasuetan, azterketa era-
kutsi egiten dute eta gaztela-
niazkoetan ez.

Teorikoan pauso handiak
eman dira, baina oraindik lor-
tzeko dago praktikoa. Nola da-
go egoera?
Alde hori lantzen ere bagabiltza
Edorta Simonekin. Aztertzaileei
euskarazko formakuntza emate-
ko asmoa azaldu zuen, baina
boluntarioa, eta askok ez dute
gogo berezirik. Guk ere proposa-
tu genion prest egongo ginateke-
ela oinarrizko hitz batzuk era-
kusteko aztertzaile horiei. Pixka-
naka, baina ari gara pausoak
ematen. Eskatuz gero, batzuetan
izaten da aukera eta batzuk ari
dira euskaraz egiten. Izan ere,
Gipuzkoan 8 aztertzaile daude
eta bik badakite euskaraz. Beste
3 prest azaldu dira oinarrizko
formakuntza hori jasotzeko. Be-
raz, ondo doaz gauzak. Laster
errealitatea izango da.
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rua hirukoiztu egin da hiru ur-
tetan: 2010ean 34 lagunek ate-
ra zuten; 2011n 60 lagunek; eta
2012an 112 lagunek.

BURUNTZALDEKO 10
AUTOESKOLETAN
Buruntzaldeko 10 autoeskole-
tan dago aukera gidabaimena-
ren atal teorikoa euskaraz ate-
ratzeko. Hori horrela, aurten
ere, Buruntzaldeko udalek Se-
maforo Berdea! Gidabaimena
euskaraz kanpaina martxan ja-
rri dute eta saritu egingo dituz-
te eskualdeko autoeskoletan gi-
dabaimena euskaraz ateratzen
dutenak. Zozketa bidez, 11
izango dira sarituak eta teori-
koa dohainik izango dute;
gehienez, 400 euroko kostua
izanik. Zozketa 2014ko urtarri-
lean egingo da.
Sari banaketan, aldaketa

izango da aurten. Orain arte,
autoeskola bakoitzeko sari bat

SEMAFORO BERDEA!! - GIDABAIMENA EUSKARAZ

“Nik teorikoa gainditu dut, eta euskaraz!”

A
urten ere, Burun-
tzaldeko udalek Se-
maforo Berdea! Gi-
dabaimena euska-

raz kanpaina jarri dute mar-
txan. Saritu egingo dituzte gi-
dabaimena euskaraz ateratzen
dutenak. 11 izango dira sari-
tuak eta teorikoa dohainik
izango dute; gehienez, 400 eu-
roko kostua izanik.

“Kotxeko azterketa gainditu
dut!”. Aipamen hori atal prak-
tikoa gainditzean bakarrik esa-
ten zela dio Joxean Bengoetxe-
ak, “atal teorikoari ez zaio
inoiz kasurik egin”.
Baina orain bada kalean en-

tzuten den beste esaldi bat:
“Nik teorikoa gainditu dut, eta
euskaraz!”. Balio berezi bat
hartzen ari da aukera hori eta
datuek ere argi uzten dute. Bu-
runtzaldean gidabaimena eus-
karaz ateratzen dutenen kopu-

zozketatzen zen eta orain, he-
rrika emango dira sariak; herri
bakoitzean dauden autoeskola
adina sari. Astigarragaren ka-
suan, autoeskolarik ez dago,
baina sari bat egongo da.
Autoeskola kopuru adina sa-

ritu aterako dira: Hernanitik 3,
Lasarte-Oriatik 3, Andoaindik
2, eta Usurbil, Urnieta eta Asti-
garragatik bana. Aldaketaren
arrazoia, honakoa: “Nagusiki,
herri batean autoeskolarik ez
dagoelako eta beraz, herri ho-
rretakoak saririk gabe geratuko
liratekeelako lehengo sistema-
rekin”, azaldu dute.

NOLA
IZANGO OTE DA
EUSKARAZ?
Batek baino gehiagok euska-
raz egin nahi bai, baina zalan-
tza egingo du: agian gaztela-
niaz baino zailagoa da, gai
izango ote naiz... Joxean Ben-
goetxearen esanetan, euskaraz
ez da zailagoa. “Hitz tekniko-
ak dira ikasi beharrekoak eta
gaztelaniaz edo euskaraz, ber-
din-berdin ezezagunak dira.
Euskarazko ikasketak dituzte-
nek ez dute inongo arazorik”,
azpimarratu du.
Dena dela, norberak proba-

tzea hobe izaten da eta horre-
tarako aukera eskaintzen dute
www.buruntzaldea.org web
gunean. Galderak eta erantzu-
nak, informazio orokorra,
ikasgai bat euskaraz ikusi eta
entzuteko aukera... Gai honi
buruzko azalpen guztiak aur-
kitu daitezke bertan.

“Herri bakoitzetik,
autoeskola kopuru adina

saritu aterako dira:
Hernanitik 3, Lasarte-

Oriatik 3, Andoaindik 2,
eta Usurbil, Urnieta eta
Astigarragatik bana”
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Eskubide Sozialen Gutuna iza-
tea proposatzen dugu”.

LAB sindikatua: “Kalera ateratzera
deitzen diegu herritarrei”

E
rreformen aurka,
“politika berria egitea
babes sozialari dago-
kionez eta ekonomia

erreala suspertzeko”. Aldarri-
kapen hauen inguruan egin
du bat Buruntzaldeko LAB
sindikatuak, maiatzaren
30erako euskal gehiengo sin-
dikalak deitu duen greba oro-
korrarekin. Politikak benetan
aldatzea, burujabetza eskura-
tu eta herritarren benetako
parte hartzea bideratzea eska-
tzen dute.

Burutu beharreko aldaketak,
“prozesu sozial baten emai-
tzak izango dira” diote LAB-
etik. Eta prozesu horri begira,
bi tresna eskura dituztela aipa-
tzen dute: batetik, “akordio so-
zial zabalak eraikitzea”. Ze-
hazkiago esanda, “aurreneko
akordio handia Euskal Herriko

Eta bigarrenik, “mobiliza-
zioa eta borroka soziala”.
Horren harira deitu dute sin-
dikatuek, maiatzaren 30era-
ko greba orokorra. Egun ho-
rretan, “kalera ateratzera
deitzen diegu herritarrei. Bi-
zi dugun egoerari ahalik eta
erantzunik sendoena emate-
ra deitzen ditugu langileak”.

“Ofentsiba berriaren
abiapuntu izango da
greba orokorra”
Asteazken honetarako gazte blokea
eraikitzeko deia egina zegoen. Gazte
blokea zertarako eraiki galdetu die
aldizkari honek gazte blokeko susta-
tza i l ee i ( e l ka r r i zke ta osoa ,
www.noaua.com web orrian).

Zergatik ikusten duzue gazte blo-
kea eratzeko beharra?
Gazte Blokea. Gazteok bizi dugun
egoera latz eta anker honen aurrean,
inoiz baino garrantzitsuagoadadenon
indarrakbatuetaherrikogazteonelkar-
lanarenbidez,gazteoibiziduinbatbizi-
tzeko dagozkigun eskubideen aldeko
borroka abian jartzea. Horri erantzute-
ra datorren tresna da gazte blokea.

Zertarako eraiki gazte blokea?
G. B. Gazte Blokea eraikitzeko tresna
nagusiageugara, gazteria alegia.Gaz-
teok, norbanakook aberastu eta elika-
tuko dugu Gazte Blokea eta borroka,
eta seguru gaude, borrokak ere gu eli-
katuko gaituela. Gazte blokearen hel-
buruetako bat, ahalik eta gazte gehien
gazteoi dagozkigun eskubideen alde-
ko borrokara lotzea da, eta horretara-
ko, Gazte Blokea borrokarako esparru
irekia, anitza eta zabala izango da.
Finean, gazteok ditugun pentsamen-
du eta joera ezberdinak alboratu, eta
gazteokbiziereduduinbatizatekooina-
rrien borrokan burutu nahi da indar
metaketa.

Maiatzaren 30ean greba orokorra.
Gazteekerezergatikaterabehardute
kalera egun horretan?
G. B. Gaur egun, borrokak ezertarako
balioezduenarenusteazabaldudahain-
baten artean, jada galduta dagoela. Gu
hau hankaz gora jartzera gatoz. Mise-
ria egoera honetan, gazteok ez dugu
ezergaltzekorik,aurreraeramatendugun
borroka ororen bitartez lortuko dugu
gure garaipen txikia. Gazte Blokearen
bidez erakutsiko dugu borrokak balio
duela,borrokatzeaberaeregaraipenbat
baita. Borroka horretan, greba orokor
hauGazteBlokearen lehenharria izan-
go da, gure aldarrikapen eta alternati-
bak mahai gainean jartzeko ariketa
kolektiboa. Horregatik, Gazte Blokeak
ere bere atxikimendua eman eta kon-
promiso irmoa hartzen du maiatzaren
30eko Greba Orokorraren aurrean.

Buruntzaldeko LABeko kideak, grebara deitu zuten eguneko prentsaurrekoan.

LAB BURUNTZALDEA

“Bizi dugun egoerari
erantzunik sendoena

ematera deitzen ditugu
langileak”

lera" ateratzeko deia egiten

ELA sindikatua: “Hautsa harrotu
eta mobilizatzeko garaia da”

A
lternatiba dugula-
ko, beste politika
batzuk derrigorrez-
koak direlako" bat

egin du Buruntzaldeko ELAk
maiatzaren 30erako Hego Eus-
kal Herriko gehiengo sindika-
lak deitu duen greba orokorra-
rekin.

“Hautsa harrotu” eta mo-
bilizatzeko garaia dela diote,
grebarako hainbat arrazoi
daudela baitiote; zerga-politi-
kak zuzena ezartzeko, aurre-
kontuak gizartearen zerbitzu-
ra jartzeko, pentsioetako mu-
rrizketak ekiditeko, soldata
jaitsierei aurre egiteko, patro-
nalaren asmoei aurre egiteko,
eskubide sozial eta laboral
duinak behar ditugulako,
maiatzaren 30ean "denok ka-

diete herritarrei.
Planto egiteko garaia dela

diote ELA-tik, klase borro-
kak indarrean jarraitzen
duela erakutsi, indarrak bil-
du, “politika neoliberalaren
funtsa biluztu eta haiei au-
rre egiteko garaia”.

Buruntzaldeko ELAko ordezkariek Hernanin eskaini zuten prentsaurrekoa.

ELA BURUNTZALDEA

“Politika neoliberalak
biluztu eta haiei aurre

egiteko garaia da”

Argazkia: Txintxarri.
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‘Bankuak tapiatu',
greba deitzeko
‘BankuakTapiatu’ekimenaeginzuten
astelehenean Usurbilgo aurrezki
kutxa eta bankuen atarietan. Maia-
tzaren 30eko Greba Orokorra dei-
tzeko baliatu zuten ekimen hau.

Momentu honetan emer-
gentzia egoeran gaude.
2007tik hona, izugarri igo

da langabezia indizea.Buruntzalde-
an, adibidez, bikoiztu eginda langa-
bezia. Familia asko inongo ingreso-
rik gabe geratu dira…”, Josu Portu
LABeko ordezkariaren hitzak dira
hauek.Aldaketaherrimugimenduen
eskutik etorriko dela dio. Eta maia-
tzaren30ekogreba,hitzarmensozial
global baten abiapuntu izango dela
adierazi digute LABeko ordezkariek.

Nola iritsi gara hona? Galdera
horren erantzuna eman digu Josu
Portuk: “komunikabideetan saltzen
digute krisiak berak eraman gaitue-
laegoerahonetara.Bainakrisiaaitza-
kiatzat hartuta planteatu direnpoli-
tika liberalak izan dira hona ekarri
gaituztenak. Murrizketak, lan erre-
forma guztiak, pribatizazioak… Kri-
siaren sei urteko ibilbide luze hone-
tanhoriguztiadapairatzenari gare-
na”.

LABeko ordezkariaren esanetan,
“Madrilgo Gobernua, Gasteiz zein
Nafarroako gobernuak dira egoera
honen errudun nagusiak”. Honen
aurrean, langileen borroka azpima-
rratu nahi du Josu Portuk. “2009tik
hona borroka fase batean sartu
ginen eta, enpresaz enpresa sekto-
rez sektore, ondo erantzun du Eus-
kal Herriak. Hitzarmen asko blinda-
tzea lortu da. Estatumailako enpre-

sa-hitzarmenenaurrean,horrenaur-
kako blindaje asko egin dira Gipuz-
koan,metalean,garbiketan… 2002tik
hona galdutzat eman ziren hitzar-
men batzuk ere sinatu dira, pape-
raren sektorekoa adibidez. Ikusi da
borrokak eman duela bere fruitua”,
adierazi digu LABeko ordezkariak.

Grebaren premia
Mikel Artola iritzi berekoa da. Beste
lurraldebatzuetakoegoerarekinalde-
ratuz, “beste egoera batean gaude
hemen eta borroka horren ondorioz
izan da. Borrokaren garrantzia azpi-
marratu nahi dugu”. Zentzu horre-
tan, greba premiazkoa dela uste du
Josu Portuk. “Grebak ez duela ezer-
tarakobaliodioteeliteekonomikoeta
politikoek, grebaren biharamunean
berdin zaudela…Egia da greba batek
epemotzean ez duela efekturik, bai-
na luzaroan mantendutako borroka

batek epe luzera bere fruituak ekar-
tzenditu.Metalekohitzarmenaezzen
izangooraindenbezalakoa,manten-
du den borroka mantendu izan ez
balitz”. Maiatzaren 30ekoa, gainera,
ez omen da greba bat gehiago izan-
go. “Alternatiba bakarrak burujabe-
tza eta aldaketa soziala dira. Alda-
keta sozial hori herri mugimendue-
tatik etorriko da. Ez dela goitik behe-
ra etorriko, behetik gora baizik. ELA
etaLABsindikatuekdagoenekoados-
tu dute prozesu sozial bat abiaraz-
tea”. Helburua, Euskal Herriko Gutun
Soziala adostea.

Gutun Soziala helburu
Sindikatuetatik haratago joango
litzateke gutun soziala, eta proze-
suanazionala izanarren,herrizherri
landuko da. “Gure eskubideak isla-
tuko dituen agiria izango da gutun
soziala delakoa. Usurbilen herri era-

Mikel Artola eta Josu Portu LABeko ordezkariekin izan gara solasean.

Astelehenean egin zen

‘Bankuak Tapiatu’ ekimena.

Gutun Sozialaren abiapuntu izango da 30eko greba

Usurbilgo Herrirak bat egin
zuen #M18Plazara izeneko
ekimenarekin. Eta Herrirare-
kin batera, argazkian diren
herritarrak. Usurbil Eginez
web orriak dioenez, “herrita-
rrek ez zuten hutsik egin.
Euriak, haizeak eta kazkaba-
rrak ez dute ekimena zapuz-
tu”. Argazki honen bidez,
euskal presoen eskubideak
aldarrikatu nahi dituzte.

Usurbilen ere,
#M18Plazara
ekimenarekin bat

Maiatzaren 18an elkartu ziren frontoian.

gile guztiekin landunahi da”, zehaz-
tu digu Portuk.

Maiatzaren 30eko greba, beraz,
abiapuntu bat izango da, Gutun
Sozialarenekimenarenatarikoaedo.
Mikel Artolaren ustez, “dena da
garrantzitsua.Grebarenbeharra ikus-
ten da baina berrikuntza batekin
dator oraingoan. Usurbilen, lanean
direneragileguztiengana jokodugu,
eurekin hitz egin nahi dugu eta gre-
baorokorrarekikoatxikimenduabatu
nahi dugu batetik, baina bestetik,
martxan jarriko den prozesu horre-
tan partehartzera gonbidatuko zaie.
Dagoeneko hasi gara herri eragile-
ekin hitz egiten”.

Maiatzak 25 larunbata
Elkarretaratzea, 12:30ean fron-
toian. Grebari atxikimendua eman
dioten eragile sozial denak gonbi-
datu dituzte.

Maiatzak 30 osteguna
Greba eguna. 12:00etanmanifes-
tazioa Donostian. Hiru zutabe abia-
tuko dira, Anoeta, Gros eta Antigua-
tik. Usurbildarrei, Anoetara joateko
deia egiten zaie.
18:00etanManifestazioa Usurbilen.

Deitzaileak
ELA, LAB, ESK, STEE-EILAS, EHNE,
HIRU, CGT-LKN eta CNT sindikatuak,
eta 60 eragile baino gehiago.
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Olatu Talkaren oihartzuna
Donostiatik Zubietara eta
Artzabalera helduko da aur-

ten. Ehunetik gora ekitaldi antolatu
dituzte, asteburuhonetarako. Tarte-
an, Oria ibaia garbitzeko deialdia eta
Artzabalen kontzertua larunbatean.
Eta iganderako, Ibaeta, Añorga eta
Zubieta lotukodituenZiklobia. Egun
osorakokulturekimenak izangodira.
Hiru guneok lotzen dituenN-1 erre-
pidea autoentzat itxiko dute. Baita
N-634 errepidea Txikierdi eta Erre-
kalde artean. Oinez, bizikletan, pati-
netan... ibiliahal izangodatartehone-
tan bertan.

"Egun batez, motordun ibilgailuak
aterako ditugu eta oinezko, bizikle-
ta eta motorrik gabeko ibilgailuen-
tzat soilik izango da erabilgarri, Iba-
eta etaZubietaartekoerrepidea.Hiri
dinamikoagoetaosasungarriagobat
lortzekohelburuaduenekimenhonek,
errepideazbesteerabateragozatze-
ko aukera ematen du, haize zabale-
an, denontzat eta doan. Zatoz eta
gozatu jarduera guztiez!", luzatu
dute gonbita antolatzaileek.
Ziklobia ekimena,Donostiarenbiga-
rren mendeurren ospakizunen tes-
tuinguruan kokatu dute. "1813an,
suntsitu berria zen Donostia berri-
tzearen inguruko gogoeta hastea
erabaki zuen Zubietan elkarturiko
donostiar talde batek, etorkizuneko
hiria izango zena eraikitzeko. Herri-
tar taldeharen indarrarekin lortuzen
Donostiabiziberritzeaetagauregun
bihurtu den horren lehen hazia iza-
tea.Gertakariharkbetikodefinitudu
gure izaera", diote antolatzaileek.
Honahemen,maiatzekoazkenaste-

buru honetarako antolatu den egi-
tarau zabala:

Maiatzak 25, larunbata
11:00 Oria ibaiaren garbiketa
Santueneko zubitik: Zubieta
inguruko ibai zati bat auzolanean
garbituko da bertan, Donostia,
Zubieta, Usurbil, Lasarte eta Orio-
ko hainbat eragile eta herritarrek
parte hartuko dutelarik. Erreka
garbitu ondoren (12:00ak aldera)
bertso emanaldia. Gai nagusia,
ibai-garbiketatik ateratako zabo-
rra. Segidan, Joko Garbi elkarte-
koek prestatutako hamaiketakoa.

Parte hartzea irekia da.
20:00 Talkal!ve: Azkaiter Pelox
Band Artzabal tabernan. Zuze-
neko musika zirkuitua. Olatu Tal-
karenegunetanzehar100kontzer-
tu inguru emangodira leku ezber-
dinetan.

Maiatzak 26, igandea
9:00-16:00 Ziklobia. Zubietatik
Ibaetara N1 errepidea oinezkoei,
txirrindulariei eta hurbildu nahi
duen edonori irekiko zaie, egun
batez motordun ibilgailuak beste
bide batetik joango direlarik. Ibil-
bidean zehar hiru gune nagusi
egongo dira: Zubieta, Añorga eta
Ibaeta. Bertan hainbat jarduera
egongo dira: musika, dantza, jan
eta edana, haurrentzat tailerrak,
ipuinkontaketa,errebotepartidak...
UsurbildikZubietaraerrepidezhur-
bildu daiteke eta Ziklobiarekin bat
egin.
10:00-12:30 Euskal Ligako

Aurreko astean egin zen ekitaldien inguruko prentsaurrekoa.

Olatu Talka gure artera iritsiko da

IGANDEAN, ZIKLOBIA

“Egun batez, oinezko,
bizikleta eta motorrik
gabeko ibilgailuentzat

soilik izango da erabilgarri,
Ibaeta eta Zubieta arteko

errepidea”

Errebote partida: Zubieta eta
Senpere lehian.
10:30 Historia origamiaren
bidez. Mari Joxe Azurtzak toles-
tutakopaperekinegindako irudiak.
10:30 Euskal ikurrak, irudiak
etagrafia tailerra.EdortaMurua.
8-14urtebitartekoentzat tailerra.
10:30 Apaindu danborra jo
baino lehen. Musikoporrak. Bir-
ziklatutakomaterialarekindanbo-
rrak egiteko tailerra, 4-12 urteko
umeentzat.
11:00Kulturhiriburuarenesku-
soinuak. Donostiako Udalaren
Musika eta Dantza Estola eta
eskusoinu-joleak. Eskusoinu jole-
ak, herrialde ezberdinak ordezka-
tuko dituzte Zubietako Plazan.
Zubietako toki ezberdinetik abia-
tukodiraetaplazanelkartukoema-
nadi komun batean.
11:00-14:00Eguzki-hamaike-
takoa.Sukaltalka,HormigaAtom-
nika, Sukaltalde. Eguzki-sukalde-
tan prestatutako produktu eko-
logikoz osatutako hamaiketako
mundiala. Dasta ezazu!!!!
12:30-13:30 Pilota-Joko tra-
dizionalak.DanielCarballo.Zubie-
tako Pilotariak, Txost pilota elkar-
tea, Baztan, Oiartzun eta Villabo-
nako pilotariak.
12:45 Kontrapas. Garaztarrak.
Donibane Garaziko Garaztarrak
dantza konpainiak, bere azken
lanaaurkeztukodigu,nonantzer-
kiak, poesiak eta dantzak bat egi-
ten duten. Eszena gainean 23
dantzarieta6musikariaritukodira.
13:30 Konparts-eroak. Donos-
tiako konpartsak.

Antolatzailea: olatutalka.eu

ORIA GARBITZEA, KONTZERTUA, ZIKLOBIA… ASTEBURU BETE EKITALDI USURBILEN ETA ZUBIETAN
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Udan ere, kirola eginez gozatzeko aukera
eskainiko du aurten Oiardo Kiroldegiak.
“Kirolarekin jolasean” ekimena antolatu

dute,8-10urteartekoentzat.Goizezetahiruordue-
tarako;10:00etatik13:00etara.Hondartzara,men-
dira bizikleta gainean, igerilekuetara irteerak egi-
teko aukera egongo da. Eta herrian bertan, kirol
jarduera desberdinak: pilota, waterpolo, saskiba-
loia,herrikirolak…Etabaitaur jolasak,brilet,altxo-
rraren bila, ginkana…

OiardoKiroldegianedokaleanegingodirenekin-
tza guztiotaz gozatzeko, bi asteko iraupena izan-
go duten txanda bana antolatu dute. Lehenen-
goa, uztailaren 1etik 16ra; bigarrena, uztailaren
17tik 30era. Prezioa: abonatuak direnentzat; 106
euro. Udako ekimen honetan izen emateko epea,
ekainaren 1etik 23ra, Oiardo Kiroldegian.

Helduentzako ere udako eskaintza
Igerilekuan ere ikastaroak izango dira uztailean;
hastapen eta hobekuntzakoak helduentzat, eta
baitahaurtxoentzatzein3-7urteartekoei zuzen-
durikoak ere.

Uretatik kanpo, lehorrean, spinning, gimnasia,
yoga,zumba,pilates,aerobik, jubilatuentzakosaio-
ak… Ikastaro hauen ordutegien eta gainerako
zehaztasunen inguruko informazio gehiago, bai-
ta izen emateko ere, Oiardo Kiroldegian bertan
edo 943 372 498 telefono zenbakian

“Pirinioetako hirumilakoak”
Patxi Azpirotz herritarraren eskutik, hiru mila
metrotikgorakogaraieradutenPirinioetakomen-
diak ezagutzeko aukera izango da ekainaren 7an,
19:30etanSutegikoaretoan.Berakmendiotanate-
ratako irudiak bildu eta proiektatuko ditu kultur
etxean,musikarekingirotuta. “Nire lehenengohiru
milakoa Balaïtous izan zen 1979an. 25 urte
beranduago, 2004an, nire 212. hiru milakoa igo
nuen Perdido Mendiaren Hatza. 25 urtetan igo-
tako 212 gailur hauek, urtaro ezberdinetan egin-
dadaude”, berri emanduAzpirotzekberak,Anda-
tzaMendizaleenKirolTaldekoweborribidez.Bidaia
lagun izan dituen usurbildarrak eta beste hain-
bat txokotakoak, erretratatuta ageri dira argaz-
ki proiekzio honetan.

Eskubaloi partidak
Oiardon

Maiatzak 25, larunbata
16:00Jubenilneskak,GipuzkoakoKopakofina-
la: Aiala ZKE-Bera Bera
17:45Kadeteneskak,GipuzkoakoKopako fina-
la: Usurbil K.E.-Astigarraga Gys Sport Elgoibar
19:30 Jubenil mutilak, Gipuzkoako Kopako
finala: Usurbil K.E.-Tolosa C.F.

Maiatzak 26, igandea
11:15 Kadete neskak, Gipuzkoako selekzioaren
kontzentrazioa:

Leire Furundarena,
Selekzioarekin
Maiatzak 26 igandea
10:00-12:00 Jubenil nesken taldea, Zarauzko
Aritzbatalde Kiroldegian: Leire Furundarena.

Pilota partidak
Maiatzak 25 larunbata
Goizeko 11:00etan Usurbilen
NAGUSIAK
Ezkurdia-Bergera (Irurtzun)
Portu-Murgiondo (Usurbil, Azpeitia)

Muguruza-Rezusta (Bergara)
Iriondo-Uzkudun (Azpeitia)

Maiatzak 26 igandea
Goizeko 11:00etan Usurbilen
NAGUSIAK
Loitegi – Gurutzealde (Urnieta)
Errasti – Gorrotxategi (Usurbil, Hernani)

Belloso-Senperena (Tolosa)
Lizaso – Erreka (Erreala)

Errebote partida Zubietan
Igande honetan, Olatu Talka ekimenaren bai-
tan, Euskal Ligako errebote partida jokatuko
da Zubietan. Aurrez aurre, Zubieta eta Senpe-
re izangodira lehian.Partidagoizeko10:00etan
hasiko da.

Gaztetxoentzat eta helduentzat, eskaintza zabala

prestatu dute Oiardo kiroldegian.

Ekainaren 18an egingo dute saioa kiroldegian.

Kiroldegiko udako ekintzak

Tximeletako
ikuskizuna
kiroldegian

Tximeletako hip-hop eta soinketa erritmi-
koko taldeek emanaldi bat egingo dute
ekainaren 18an Oiardo kiroldegian. Ema-

naldi honetan 4 urtetik 21 urte arteko ikasle-
ek hartuko dute dute parte. Arratsaldeko
17:15ean hasiko da.

Mager Carazas, domina eskuratu berri.

Zilarrezko domina
Espainiako Judo
Txapelketan

Mager Carazas du izena eta etorkizun
handia du judon. Pasa den astebu-
ruan, Espainiako Txapelketa jokatu

zen A Coruñan eta zilarrezko domina eskura-
tu zuen. Gipuzkoa eta Euskadiko Txapelkete-
tan ere emaitza bikainak lortu ditu. Zorionak!

Igandeko partida goizeko 10:00etan hasiko da.
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ETXEBIZITZA
Salgai

Pisu bat salgai Munalurran. 3
logela, 65 metro, berritzeko.
Fatxada eta portala berritu
berriak. 138.000 e. 617 972 350.

AtikobatsalgaiZubietan110m2.
2008-anguztizberritua. 3 loge-
la handi, 2 komun, 30m2 egon-
gela. Haize egokitua. 250.000.
669 781 959 Julen.

EtxebizitzasalgaiKalezarren,120
metro koadro. 16 m terraza, 80
m jardina eta garaje itxia 2 pla-
zakoa. 676 453 176.

Roller etxekomodulo bat salgai
Errioxako Fuenmayor herriko
kanpinean. Informaziogehiago-
rako: 615 760 461.

Pisua salgaiMunalurran, guztiz
berritua, 1. pisua igogailu gabe,
+60metrokotrasteroarekinpisu
azpian.2gela,aireegokitua,kale-
fakzioa, parket... ikusgarria.
200.000 euro. 636393237.

EtxebatsalgaiMunalurran.Dena
kanpo aldera. 3 gela, sukaldea
egongelarekin, komun bat, eta
terraza bat armairu batekin eta
dena itxita. Tel. 637 225 620.

Pisua salgai Atxegalden. Sukal-
dea, egongela handia, 3 logela
balkoiekin (horietako bat itxia),
bi komun, igogailua eta ganba-
ra handia. Lehen 240.000 euro,
orain 200.000 (negoziagarriak).
662 056 899.

PisubatsalgaiAtxegalden.3gela,
bi komun, sukalde eta salarekin.
662 439 880.

PisuasalgaiKaxkoan.Pisuberria,
lehenmailakomaterialekin egi-
na. 608 227 462. Prezioa jaitsi
dugu; orain, 36 milioi pezeta-
tan (216.000 euro inguru)

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

Etxea salgai Kalezarren bista
ederrekin. 2 solairu, bakoitza
115 metro koadro. Eta 2 solai-
rukobordadena3.000mlur 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,
sukaldeeta jangelarekin, komu-
na, terraza eta ganbararekin.
943 455 202 edo 697 530 792.

Pisuasalgai,SanIgnazio5.3gela,
100 metro koadro, terraza.
340.000 euro. 648 013 277

90 m pisua salgai Usurbilen. 3
logela, egongela, sukaldea, 2
komun,7metrokoganbara.Oso
eguzkitsua, bizitzen jartzeko.
699680265. 32 milioi pezeta.

Etxebizitza bat salgai Usurbilen.
60 metro. 3 gela, egongela,
sukaldea, komunaeta 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 logeletakopisua
salgai. Dena berriturik. Prezioa:
251.000 euro. 699 720 940.

Alokairuan
Kaskoan pisu bat alokatzen dugu,
Txaramunton. 4 gela, sala, bi
komun eta sukaldea. Abala eska-
tzen da. Tlf. 688 675 856

Usurbilgokaxkoanpisueguzkitsua,
2 logela. Igogailuarekin eta bero-
gailuarekin. 635 20 56 94.

Kaxkoanpisueguzkitsuaalokatzen
da, 2 logela. Igogailuarekin,bero-
gailuarekin. 635205694

Pisu bat alokatzen da kaskoan,3
logela,sala,sukalde, komuna.
Dena kanporaldera, eguzki-
tsua.648868599

Kaxkoan pisu bat alokatzen da,
3 logela, sukaldea, egongela,
komuna , ganbara eta igogai-
l ua r ek in . 943371495-

695767821-657711335

Gelabatalokatzendadenaberri-
tua kaxkoan, gizaseme langile
jubilatu bati. Etxe lasaia. Atze-
rritarrik ez. Tel. 687 348 223.

Pisua alokatzen da kaxkoan. 3
gela, 2 komun, sukaldea, egon-
gela, trasteroa, garajea eta igo-
gailuarekin. Tel. 656 783 228.

Logela bat alokairuan Zubietan.
350 euro. 655 744 039.

Alokairuandagoenetxebatkon-
partitzeko pertsona baten bila
nabil. 661568471

Pisua edo pisuko gelak aloka-
tzen dira Kontseju Zarra kalean.
Pisu eguzkitsua, kanpoaldera
ematen du. Alokairu prezioa:
700 euro (pisu osoa), 300 euro
gelabakoitza. 650262101 /678
697 213.

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

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

4 logeletakoetxebizitzabat alo-
katzendaAtxegalden.659389707
nerezabala1@gmail.com

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

Alokairuko pisu baten bila nabil
Usurbilen. 674 848 346

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.

MOTORRA
salmenta,
garajeak

OpelZafirasalgai,1.781cv.2010eko
urrikoa.25.000 km. Oso egoera
onean. 652759267

SeatIbiza1.4Tdi80zaldi.58.500km.
2009 urte amaierakoa,5 ate, txu-
ria.Jabebakarra,ezerretzaileaeta
beti garajean.

Volkswagen Multivan 2.5 TDI
130cvsalgai.2006koa,151.000km,
gris iluna. 650919065.

GarajeitxibatalokatzendaZubiau-
rrenea 10ean. Tel. 620 024 663.

Kale nagusian garaje itxi bat alo-
katzen da: ate automatikoa eta
kotxeaetamotoasartzekomodu-
koa 667984083

Garaje itxi bat alokagai Artzaba-
len, frontoi ondoan. 647120253

Lokal bat alokatzen da Atxegal-
den.2 solairuditu, eta90metro.
Tel. 653 714 672.

Txaramunto kalean garaje itxia
alokatzen da. 620 416 963.

Garajea salgai Txaramunton. 15
metro karratu, 28.000 euro.
Negoziagarria. 667 715 075

LANPOSTUAK
Lan eskaerak

Haurrak zaintzeko prest nago
udaranzehargoizezzeinarratsal-
dez. Irakaskuntza gradua buka-
tzearetaaisialditaldebateanbegi-
rale lanean (688803821 Uxue).

Klase partikularrak ematen ditut
ikasturtean zein udan. Irakas-
kuntza ikasketak eta errefortzu
klaseetan esperientziaduna.
(647142701 Amaia)

Haurrakzaindukonituzkegoizzein
arratsaldez. Irakaskuntzandiplo-
matua. (647142701 Amaia)

Auxiliargeriatraetasukaldaribat
eskaintzenda,paper,esperientzia
eta nazionalitatearekin, adineko
pertsonak zaintzeko. 10 urteko
esperientzia sukaldean, garbike-
tan. Arduratsua. 622 487 879.

Umeak zaintzen, garbiketan eta
zerbitzari lanetan lan egingo
nuke. Paperak eta esperientzia
ditut. Tel. 666 773 813.

Neska bat eskaintzen da, espe-
rientziaduna haurrak edo hel-
duak zaintzeko. Edozein ordu-
tan lanegitekoprest.660041361

34 urteko neska arduratsu eta
formala etxeko lanak egiteko
lan bila, plantxatu, janaria pres-
tatu... Garbiketa lanetarako oro
har. 633 921 026 (Alejandra)

Matematikako klase partikula-
rrak ematen ditut 672 427 870.
Goimailako ingenieritza ikaske-
tak egin ditut.

Euskara klaseak ematen ditut.
Euskal filologian lizentziatuaeta
irakaskuntzan esperientziadu-
na. Haur eta gazteentzako kla-
seak.Azterketenprestaketa (EGA,
HABE, IVAP, IRALE). 653 710 073

Mutil katalan gazte euskaldun
berri bat eskaintzen da, adine-
koak zaintzeko edo katalanera-
koklaseakemateko.677290212
(Roger).

Neskaeuskalduna, 47urteditut.
Geriatriako titulua dut eta arra-
tsaldetan jendeazaintzekoprest
nago. 618 558 842

Usurbilgo neska gazte ardura-
duna, arratsaldeetan6-12urte-
tako umeei, inglesa irakasteko
prest, baita etxeko lanak egiten
laguntzeko. Esperientzia dau-
kat. 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.mai-
lara arteko ikasleei klaseak ema-
teko prest. 685772602 (Nerea)

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

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

Usurbilgo neska euskalduna
naiz, goizez nahiz arratsaldez,
klasepartikularrakematekozein
haurrakzaintzekoprest. 688661
997 / 943 365 005".

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

21urtekoneskausurbildar eus-
kaldun bat, haurrak zaindu
edota klase partikularrak ema-

OHARREI DAGOKIEN ARAUTEGIA

Gure artean ezinezkoa izango
denez, Estatuaren zitalkeriak
urtebetetzea zure kuttunarekin
ospatzeko aukera bederen ez
zapuztea opa dizugu. Zorionak!

Zorionak Intza eta Lide!!
Maiatzaren 18an egin
zenituzten 2 urte. Muxu
potxolobana denon partez.

Zorionak Naiara! Astelehe-
nean 2 urte bete dituzu.
Txoko-marrubizko muxu
asko asko, etxeko guztien

partez. Larunbatean ospatuko dugu!!!

Zorionak Julen!
Maiatzaren 26an 12
urte beteko dituzu.
Ondo pasa eta muxu

handi bat etxekoen partez.

Zorionak Prexiosos!!
Ondo pasa zuen urtebetze-
an. Asko maite zaituztegu!!
Familia guztien partetik.

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!k ohar hori argitaratu gabe utziko luke.

Heriotzak
Dolores Borda Zubeldia
92 urterekin hil zen
maiatzaren 9an, Usurbilen



GAZI, GOZO, GEZA 17532. zenbakia

teko LH-n nahiz DBH-n. Espe-
rientziaduna. 666041971 (Ane)

Jardineritzako lanakegitenditut
txukun eta modu onean: 677
443 140 (Iñaki).

18 urteko mutil bat lanerako
prest. Baratzean laguntzeko,
morroi lanetarako, tabernan lan
egiteko... 626 735 354.

Interna moduan edo orduka
lan egingo nuke. 636929990.

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

Interna moduan edo orduka
lan egingo nuke. 609632030.

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

Esperientziahandia, arduratsua
den neska eskaintzen da garbi-
keta lanetarako. 618 030 296.

Ontziakgarbitzekoedosukalda-
ri laguntzaile gisa lan egingo
nuke. 677 108 568

Emakume esperientziadun bat
umeak edo pertsona helduak
zaindu eta etxeko lanak egite-
ko. Claudia. 663 117 579.

Gizonezko bat eskaintzen da,
jatorriz euskalduna, edozein
lanetarako. Helduak zaindu,
sukaldean lagunduedobaserri-
ko lanetanaritzeko.627206451.

Emakumebat eskaintzenda, adi-
nekopertsonakzaintzeko, etxeko
lanakegitekoostalaritzarako,inter-
na moduan673445 903.

Emakumeaeskaintzenda,ordu-
ka etxeko lanak egiteko .

662 247 324

Umeak zaindu arratsaldez edo
zerbitzari gisa lan egingo nuke
asteburuetan. 638 894 845.

Lan eskaintzak

Emakumeeuskaldunaetausur-
bildarra behar dugu astelehe-
netik ostiralera, 12:30-14:30
artean eta astelehen eta aste-
azkenetan, 16:30-18:00artean,
bi haur zaintzeko irailetik aurre-
ra. Gabonetan, Aste Santutan,
uztailean eta abuztuan izan
ezik. 635 755 666

Usurbil aldean komertzialak

behar dira. Seriotasuna eta bal-
dintza onak. 943 440 487.

Pizza banatzailea behar da Usu-
bilgo taberna batean. Telefono
zenbakia: 9433743 30

BESTELAKOAK
Frantsesekoklaseakhartukonituz-
ke. 666 607 447

Erromeri talde baterako, tronpe-
taetatronboijolebilagabiltzauda
honetakokontzertuetanhasteko.
660214740

Etxean egindako haurmanta bat
galdu dugu, koadroduna, morea,
grisa,horiaetanaranjakolorekoa.

Aurkitzen baduzu: 626 368 019

Ezkontzetan, festetan edo anto-
latzen dituzuen ospakizunetara-
koDj lanakegitekoprest. 615713
204 edo djlarra@usurbil.com

Usurbil eta inguruetan belardiak
hartukonituzke,belaronduaegi-
teko. 667406010.

Mendiko jertse gorri bat galdu
nuenAndatzan. Norbaitek aurki-
tu badu, itzultzea eskertuko nio-
ke, Udaltzaingoan utziz edo dei-
tu: 667 830 484 .

Hiru metroko sofa salgai, "txes-
lorarekin". 400 euro (negoziaga-

rriak). Berri berria. 653 711 574.

2. eskuko josteko makina bi sal-
gai. Modu onean. 943 36 32 01.

Karbonozko bizikleta erdi berria
salgai.Prezioona.Tel.600244126

Su egurra salgai. Haitza eta
Pagoa. 667 232 300.

Gazte usurbildarra, ordenagai-
luko klaseak etxeetan emateko
prest. 943360503/672718721.

Eskuz egindako egurrezko pala
txiki bat galdu genuen herriko
frontoian... 639 469 577.

Maxi-Cosi Cabriofix eserlekua
salgai gehi kotxearen Isofixean
lotzeko. 130 euro: 657795378

Artzai txakurkumeak Orbea
arrazakoak salgai 637 974 994

Zaldi bat jartzeko lursaila alo-
katuko nuke 616260 451

Ezkontzetanabestekotaldebokal
bat nahi? 665 745 071 (Iñaki).

Ezkontzazeinekitaldietanabes-
teko kantari lirikoa. Maketa bat
entzungai daukat. 690784113.

TRUKEAN, OPARI
Ordenagailuak, bulegoetako
eserlekuak,haur jokoak, liburuak,
kirol materiala, ispiluak, lanpa-
rak, alfonbrak, sehaskak, male-
tak… Atalluko Garbigunean.
Doan hartu daitezke. Astelehe-
netikostiralera,10:15-13:00eta
16:00-19:00. Larunbatetan,
9:00-13:00.

Udala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 943 371 951
Atez ateko bulegoa . . . . . . . . . . 900 776 776
Udaltzaingoa. . . . . . . . . . . . . . . . . 943 361 112
Udal zerbitzuak (Brigada) . . . . . . 943 370 148
Sexu Aholkularitza Gunea . . . . . 697 919 516
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
Usurbilgo Salbatore Parrokia . . . 943 361 239
NOAUA! Kultur Elkartea . . . . . . . 943 360 321

Abere-Landare Babeslea. . . . . . . 943 376 650
Taxia (Angel) . . . . . . . . . . . . . . . . . 607 928 770
Taxia (Joxe Kruz) . . . . . . . . . . . . . 677 373 466
Eusko Tren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 943 470 976
LurraldeBus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 943 000 117
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

Osteguna 23 URBISTONDO San Franzisko 1 Lasarte

Ostirala 24 GANDARIAS-URIBE Iñigo de Loyola 9 Lasarte

Larunbata 25 DE MIGUEL Kale Nagusia 32 Lasarte

Igandea 26 DE MIGUEL Kale Nagusia 32 Lasarte

Astelehena 27 ORUE Pl. Jaizkibel 2 Lasarte

Asteartea 28 DE MIGUEL Kale Nagusia 32 Lasarte

Asteazkena 29 RODRIGUEZ K. Nagusia 42 Lasarte

Osteguna 30 GIL Kale Nagusia 24. Lasarte

Ostirala 31 ACHA-ORBEA Hipodromo etor. 6. Lasarte

Larunbata 1 RODRIGUEZ K. Nagusia 42 Lasarte

Igandea 2 RODRIGUEZ K. Nagusia 42 Lasarte

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

GOARDIAKO FARMAZIA, GAUEZ
Garikoitz Aldabe. Perkaiztegikalea 8
(Antziola). Hernani. 943 336 022
22:00 - 09:00

Goardiako farmaziak maiatzak 23-ekainak 2



Agenda maiatza

Igande honetan, Txikiren
bakarrizketa gaztetxean

Igande honetan, Txikiren bakarrizketa saioa
Usurbilgo gaztetxean. “Mil a zien, baietz parrez
lehertu” du izena obrak. Realaren partida
20:00etan izango denez, bakarrizketa bi orduz
aurreratuduteeta 18:00etanhasikoda.40minu-
tuko iraupena izango du. Sarrera, 2 euro.

MunduMob dantza
ikasteko aukera Zubietan

“UsurbilenMunduMobdantza ikasi ezduzuenon-
tzat, entseguak antolatu ditugu Zubietan”, hala
dio Zubieta Lantzenek igorri digun oharrak.
Ensaioak maiatzaren 24an, maiatzaren 31n eta
ekainaren 7an egingo dira, 19:00etan Eskola Txi-
kian.

18 INGO AL DEU? 2013ko maiatzaren 17an

Larunbatean kantu-jira eta
asteartean, hitzaldia Artzabalen

Larunbat hau hilabeteko azkena izango da.
Beraz, ohiturari jarraituz, kantu taldekoak
kantariaterakodira.Arratsaldeko 19:00etan

abiatukodiraMikel LaboaPlazatik.Datorrenaste-
rako, ordea, euskal kantagintzari buruzkohitzal-
dia antolatu dute Artzabalen: asteartean, arra-
tsaldeko 18:30ean hasita.

Abestien bidez, euskal kantagintzaren histo-
riaezagutzekoaukeraapartaeskainikodiguAndo-
ni Tolosa Morau musikariak. 1961etik 1990era-
ko historia kontatuko du datorren asteartean,
Artzabalen eskainiko duen hitzaldian. Kantuak
ez ezik, hainbat bideo, argazki eta bestelakoak
ere baliatuko ditu.

Atzerrian bezala, Euskal Herrian tradizioa
etorkizunarekin lotzea zen musikarion kezka
nagusia. Ez Dok Amairu, Laboa, Lertxundi, Lete
eta abar jarriko ditu adibide, baina baita horren

ezagunak ez diren Soroak, Enarak, Urretxindo-
rrak eta Estitxu Robles-Arangizen doinu ye-yeak
ere. Horiek urraturiko bidea Errobi, Sutagar eta
Negu Gorriak taldeekin lotuko du.

Euskal Kantagintzaren historia
Maiatzak 28 asteartea.
18:30ean Artzabalen.
Antolatzailea: Usurbilgo Kantu Taldea.

Morau-k eskainiko du hitzaldia (argazkia: Berria).

24 ostirala
Musika eta antzerki emanaldia Zubietan,
KulturAstearenbaitan.17:00etanfrontoian.

25 larunbata
Olatu Talka, 11:00etan Oria ibaiaren garbi-
ketaSantuenekozubitik.Ondorenbertso-saioa
eta hamaiketakoa.
Kantu-jira. 19:00etan Mikel Laboa plazan.
Azkaiter Pelox Band Artzabal tabernan.
20:00etan Talkal!ve ekimena.

26 igandea
Olatu Talka, Ziklobia. 9:00etatik 16:00etara
(egitarau osoa 14. orrialdean).

Datozenak

Badator Ikastola Eguna
Ikasle, irakasle eta gurasoak bildu ohi dituen
Ikastola Eguna aurten, ekainaren 2an ospa-
tuko da. Egunhorren aurretik ordea, girotzen
joateko zenbait ekitaldi antolatu dituzte.

Maiatzak 27, astelehena
17:00Bertso jaialdiaUdarregi Ikastolakoerdi-
ko aretoan. LH 5-LH 6ko ikasleak.

Maiatzak 28, asteartea
18:30Urtekoohikobatzarrarenbigarrenzatia
Udarregi Ikastolako erdiko aretoan.

Maiatzak 29, asteazkena
18:30 HH5 eta LH 5ekoen kantagintza saioa
Sutegiko auditorioan.

Maiatzak 31, ostirala
22:00 “Euskararen espektakulue” emanaldia
Sutegiko auditorioan. Sarrerak: 2 eurotan
aldez aurretik, 4 eurotan egun berean.

Ekainak 2, igandea
9:00-11:30 LH eta DBHko ikasleekin jolasak
ikastolako patioan.
10:00-13:30 Erakusketa ikastolan.
12:00 HH-koen ikuskizunak 25 urte, Oiardo
Kiroldegian. Imanol Urbietari omenaldia.
14:30Bazkaria frontoian.Sarreraksalgai Ikas-
tolako idazkaritzan. Ondoren, dantzaldia.
Antolatzailea: Udarregi Ikastola.






