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Laburrean

Hirigintza arauak argitara
eman dituzte
Usurbilgo Plangintzako Hiri Antolamenduko
ArauenBerrikuspenarenTestuBateragineanjaso-
tako hirigintza arauak argitaratu ziren Gipuzko-
ako Aldizkari Ofizialean 2013ko irailaren 10ean,
Usurbilgo Udalaren web orritik berri eman dute-
nez,"aurrezUsurbilgoUdalBatzarrak2013komaia-
tzaren 28an onartutakoaren eta Ingurumeneko
etaLurraldeAntolaketakoDepartamendukoardu-
radunak 2013kouztailaren 22an emandako Foru
Aginduaren harira".Gipuzkoako Aldizkari Ofizia-
leko lotura jarri dute, "usurbildarrek eta intere-
satuek, haien berri izan dezaten”.

Segurtasun neurri eske
Usurbilgo PSE-EE
Urbil-eko errepide eta geltokietan, baita Txi-
kierdin ere, segurtasun neurri gabezia dela
eta, kezka agertu du Usurbilgo PSE-EEk.
Istripuak gertatu direla eta aipatu gabezia
horiei loturik, Urbil aldera doazen hainbat
herritarren kexak jaso dituztela adierazi du
prentsa ohar bidez, udal talde sozialistak.
Kexok duela urtebete helarazi zituen Foru
Aldundira, udal bozeramaile Ricardo Cres-
pok adierazi duenez, baina diotenez, orain-
dik ez da erantzunik egon. Argiteria eska-
tzen dute Txikierdi eta Urbil inguruetan.

Legegintzaldiko lan ildoak
aurkeztu ditu EH Bilduk
Pertsonak lehenetsi, ama lurra zaindu, gure kul-
tura sustatu eta askatasuna eta parte hartzean
oinarrituriko erabakiak hartzen jarraitu asmo
dutela azaldu zuten irailaren 16an Potxoenean,
UsurbilgoEHBildukoordezkariek2011-2015lege-
gintzaldiko lehenbiurteakbaloratzekodeituzuten
batzarrean. 2011tik hona eginikoaren balantzea
aurkeztu zuten, baita datozen urteotarako lan
ildo nagusiak ere.

Zehaztasun guztien berri, web orrialde hone-
tan: usurbil.ehbildu.net/2013/09/17/usurbilen-
ere-eraldaketa-martxan/ helbidean.

Ilusioan,
parekorik ez

Prestaketa lan handiak egiten dituzte
Baxurde Krossean ateratzen diren korri-
kalari askok. Batzuk, urte osoa ematen

dute entrenatzen. Han eta hemen ibiltzen dira
ondoren, euren markak ondu nahian. Irudian
agertzen direnak ere Baxurde Krossean atera
ziren. Batzuk urduri atzean, irteera noiz eman-
go zain. Ibilbide laburragoa osatu zuten, bai-
naahaleginbeteanaritu zirendenak. Jaso zuten
erantzuna ere halakoxea izan zen. Beroa. Eta
helmugan, gainera, denak izan ziren garaile.

Aldameneko QR kodearekin, irteerako bideo
irudiak ikus ahal izango dituzue eskuko tele-
fonoaren bitartez. Irteera noiz emango, Baxurde Krossean. Web orrian ikusgai dago bideoa, noaua.com helbidean.
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Amets baten indarraLuis Aranalde

4 HERORREK ESAN 2013ko irailaren 27an

Ika Mika atalerako idatziak gehienez 2.000 karaktere izango ditu. 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: urriak 4. Idatzia ekartzeko azken eguna: irailak 30.

“Amets egin dut: egun batez
nazio hau altxa eta bere sines-
menarenzentzuazjabetukodela:

gizaki orok eskubide berak dituela”.
“Amets egindut:egunbatezGeor-

giako muino gorrien gainean eskla-
bo ohien eta esklabo-jabeen seme-
alabaksenidetasunarenmahaibere-
an eseriko direla”.

Hitz hauekin hasi zuen Martin
LutherKingek berediskurtsoospe-
tsua duela 50 urte, 1963ko abuz-
tuaren 28an Washington-erantz
egin zenmartxan; 250.000 pertso-
na ba omen ziren ibilaldi hartan;
Marlon Brando, Joan Baez, Bob
Dylanetabeste jendeospetsuaskok
parte hartu zuen manifestazioan.
Ibilaldia Abraham Lincoln Ameri-
kako Estatu Batuetako presidente
ohiaren monumentuaren aurrean
amaitu zen eta bederatzi hizlari igo
ziren taulara. Luther Kingen sola-
sak itzala egin zien. Bertan izan zen
kronista batek honela dio: “bere
hitzaldiaren testua utzi alde bate-
ra eta inprobisatzen hasi zenmodu
harrigarrianametsarengaiaz;geroz-
tik,munduan ezagutzen den erre-
pikarik ederrenetarikoabihurtuda”.

50 urte pasata, eskoletako haurrek
buruz ikastendituzte esaldi batzuk;
“amets egin dut ” hitz horiek bihur-
tudira L. Kingek libertatearekin, jus-
tiziarekin eta borroka baketsuare-
kin hartu zuen konpromisoaren
sinbolo nagusi. Hitz horietan ins-
piratu dira geroztik giza ekintzaile
asko.

Zer dela eta izan du hainbesteko
eragina prediku horrek horrenbes-
te jenderengan? Alde batetik hizla-
ri aparta zelako eta bestetik entzu-
leriarekinosoerrazkonektatzenzue-
lako. Maisutasun hori bizitza guz-
tian landu zuen; bere argumentuak
transmititzeko hizkuntza aberats,
zehatz eta erreferentzia bibliko eta
historikoz betea erabiltzen zuen.
Askotan aipatzen zituen Isaiasen
zenbait testu (“egun hartan, ezpa-
tak golde bihurtuko dituzte eta lan-
tzak igitai. Ez da naziorik nazioren
aurka altxatuko, ez dira gehiago
gudurako trebatuko”) eta Amosen
hitzhauek: “Gorrotoetahiguinditut
zuen kultu-batzarrak; datorrela
zuzenbidea ura bezala, datorrela
justizia beti darion erreka bezala”.
Apaiz protestante baten semea zen

eta teologian doktorea. Ez da harri-
tzekoa, beraz, aipamen biblikoak
maiz egitea.

L. King Atlantan jaio zen 1929an
etaMemfisen hil zuten 1968ko api-
rilaren 4an. Artzain protestantea
zen eta gaztetandik borrokatu zuen
pobreziaren aurka arraza-segrega-
zioaren kontra eta oro har, giza
eskubide guztien alde eta beti bide
baketsuak erabiliz. Horregatik, hain
zuzen, Bakearen Nobel saria eman
zioten 1968an.

Errealitate bihurtu al da Kingen
ametsa?Dudarikgabe,ordutikhona
asko aldatu da beltzen egoera
AEBetan. Egun, inor gutxik aitor-
tuko du jendearen aurrean arraza-
keriarenedobereizketarenaldedago-
ela. Agintariek Kingen hitzak erre-
pikatzendituzteetaeredubezala aur-
keztu ere. Obamak berak Kingen
hitzaldiaren50. urteurrenekoospa-
kizunean honela zioen: “Kingek
milioikapertsonarenesperantzabiz-
tu zuen; berari esker onartu ziren
eskubide zibilak eta legediak alda-
tu”. Bestalde, nork pentsatu behar
zuenhandik45baturterapresiden-
tebeltza izangozutelaamerikarrek?

Askorentzat,EtxeZurianpresiden-
tebeltzbategotehutsakKingename-
tsa errealitate bihurtu dela esan
nahi du.

Baina, orduko aldarrikapen
asko oraindik bete gabe daude-
la pentsatzen dute giza eskubide-
en aldeko eragile anitzek; bidega-
bekeria franko dago oraindik kon-
pontzeko. Adibidez: AEBetako bel-
tzen % 28 pobreak dira, %14ek ez
dute lanik -zurien langabezia tasa-
renbikoitza- eta%16tik gora espe-
txean izan dira noizbait.

Leonard Zeskin adituaren ustez
“urratsak urrats, atzeraka goazela
dirudi zenbait alorretan. Martin
Luther Kingen ametsa ez da bete ”.

King bera ondo jabetzen zen
ametshorigauzatzeak izangozituen
zailtasunez. Honela zioen: “ez da
erraza izango gure nazioko desa-
dostasunzaratatsuakanaitasunez-
ko sinfonia bihurtzen” . Profeta
gisa iragarri zuen, 1963a ez zela
“amaiera bat, hasiera baizik”. Hona
hemenmaizerrepikatzenzuenesal-
di bat : “sinesten dut egia desar-
matuak eta neurrigabekomaitasu-
nak izango dutela azken hitza”.

Benito Mujikari jarriak

U
surbil Kirol Elkarte-
ak 50. urteurrena
ospatzen aritu da
egun hauetan. Igan-

dean, herri bazkaria egin zu-
ten frontoian eta jendetza ba-
tu zen. Giro onean ospatu zu-
ten urtemuga. Kerman Erre-
kondoren bertso hauek abestu
zituzten.

Berrogeitamar urte hauetan
zenbat ziran ibiliko
eskubaloian alde lanean
hezituz hainbat mutiko
goraipatzeko asko den arren
denok bat dugu begiko
gure sagarran txortena eta
bihotza zera Benito
gure artean ez zaude baina
gurean zaude betiko.

Sagar bihotza bihurtu zera
horra zure lan txukuna
gure sendian entzuten bai da
ozen zure oihartzuna
zuk beti gogoz irakatsia
guregan dago laguna
ta orain berriz irakastea
guri tokatzen zaiguna
beraz badezu guregan zerbait
denok zurea deguna

Sagar txortenen eginkizuna
betetzen dezu gainera
eskubaloira lotzen gaituen
gure txortena bai zera
alaitu zaitez berri bat badut
guztiontzako da bera
berrogeitamar urte bete ta
ez da aldatu jarrera
gaur beste hainbat bete nahiean
berriz abiatu gera.
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Hitzordua, arratsaldeko17:00etarako fin-
katu dute Agerialdeko gimnasioan. Ber-
tan, ikasturtekoordutegia zehaztukoda.

Irailaren25eraartekoepeazegoenbestalde,Dan-
tzaTaldean izenaemateko,helbidehonetan:dan-
tzataldea@usurbil.com(emailean ikaslearen izen
abizenak eta maila adierazi).

Usurbilgo Dantza Taldeak, bestalde, helduei
zuzendua dagoen eskaintzaren berri eman du:

DantzaGaraikideTaldea: iazbezalaeuskaldan-
tzetan oinarrituta beste estilo batzuk jorratu-

ko dituen taldea. Astelehenetan 19:30-21:00
Agerialdeko gimnasioan.
Plaza Dantzen Taldea: arin-arin, fandango,
muxikoak eta antzekoak jorratuko dituen tal-
dea. Asteazkenetan 20:00-21:30 Agerialdeko
gimnasioan. Urriaren 2an izango da lehen
ensaioa.

Edozein zalantza argitzeko edo informazio
gehiago jasotzeko, hauxe duzue Usurbilgo Dan-
tza Taldearekin harremanetan jartzeko modua:

dantzataldea@usurbil.com

Ikasturtea martxan jarri berri duten honetan,
zenbait ohar plazaratu ditu Udarregi Ikasto-
lak. Haur Hezkuntzatik egin duten eskaera

bat lehenik. "Etxean soberan badituzue moto-
rrak, patineteak, txirrinda txikiak, kamioi han-
diak... eskertuko genizueke Agerialdera ekartze-
ra irailaren 27ra bitarte. Aldez aurretik, eskerrik
asko!". Asteazkenera arte, irailaren 25era arte
bestalde, Agerialdeko beheko solairuan dagoen

kaxa batean egon da, aurreko 2012-2013 ikas-
turtean ikasleek bertan ahaztuta utzitako arro-
pa. Aipatu epea igarota, kaxako arropa dagokion
berrerabilpen ontzira eramango dute.

Udarregitikplazaratudutenbesteoharra: "Irai-
lekokuotarekinbatera,kontukorrontebidez,2013-
2014 ikasturteko ikasleen istripu-poliza kobra-
tuko zaizuela jakinarazi nahi dizuegu. 12,50 euro
izango da".

Asteartetik aurrera,
ikasleak Euskaltegira
Urriko lehen egunarekin batera abiatuko du
EtumetaAEKeuskaltegiak, 2013-2014 ikastur-
teberria. Ikastaroeskaintzazabala iragarridute,
denboraldi berrirako: alfabetatze saioak, EGA
eta perfilak prestatzeko ikastaroak, autoikas-
kuntza, mintzalagun egitasmoa… Matrikula-
zio epeak zabalik jarraitzen du: astelehenetik
ostiralera,11:00etatik13:00etara,eta18:00eta-
tik 20:00etara.
Informazio gehiago: 607 609 379 edo
emailez: usurbil@aek.org

DYAko egoitza berriaren
inaugurazioa, ostiralean
Muna-Lurra 26 zenbakian, Olarrondoko etxe-
bizitza berrien ondoan kokatuko da Usurbilgo
DYAren egoitza berria. Ostiral honetan, iraila-
ren 27an inauguratuko dute, 18:00etan hasi-
ko den ekitaldian. Bertaratuko direnei harrera
egingo zaie, instalazioak ezagutzeko aukera
egongo da, luntx bat dastatzearekin batera.

Santuenea Elkarteko
ikastaroak abiatzear dira
Urriaren 1ean hasiko dira. Informazio gehia-
gotelefonozenbakihonetan637413691(Juan-
jo). Ikastaroak hauek izango dira:
-Yoga: astearte eta ostegunetan. 16:00-17:30
artean eta 20:30-22:00 artean.
-Yoga eta zoriontasuna lantzen: asteartetan,
18:30-20:00 artean.
-Meditazioa, mindfulness eta mantrak: oste-
gunetan, 19:00-20:00 artean.

Gripearen aurkako
txertaketak
Astelehenetik martxan da txertaketa kanpai-
na. 65 urtetik gorako herritarrei baita osasun
alorrean lanean dihardutenei zuzendua dago
deialdia. Anbulatoriora joanda gripearen aur-
kako txertoa jaso daiteke, pasa den irailaren
23az geroztik.

Dantza Taldekoek bilera
deitu dute ostiral honetarako

Soberan diren jolasak partekatzeko deia

Agerialdeko gimnasioan elkartuko dira ostiralean eta ikasturteko ordutegia zehaztuko dute bertan.
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I
rribarre batekin oroitzen
dute Pepita Aierbek, Mer-
txe Illarramendik, eta
Maitere Makazagak Usur-

bil Kirol Elkartean egin zuten
ibilbidea. Urtebeteko esperien-
tzia laburra baina ederra izan
zen. Eurek dioten moduan,
“atzo izan zela dirudi”. Eta or-
dutik 50 urte pasa dira. Mahai
baten bueltan eserita, umore
handiz oroitu dituzte NO-
AUA!ko irakurleentzat, orduko
bizipenak. Ze ondo pasatzen
zuten.

Hirukote hau, herriko beste
emakume batzuekin batera,
aitzindaria dugu. Eurek osatu
zuten, 1963an Gaztedi izenez
ezagutzera eman zen eskuba-
loi elkarteko emakumezkoen
Usurbilgo lehen eskubaloi tal-
dea. Jokalari kopuru justuare-
kin hasi ziren lehiatzen, 1963-
64 denboraldian Gipuzkoan
zeuden beste emakume talde
bakan batzuekin. “Baten bat
falta bazen, jokatu ezinik ge-
ratuko ginen”, dio Mertxe Illa-
rramendik.

Berria zen eskubaloia ordu-
ko Usurbilen. Kirol jarduera
ezezaguna zen haren lehen
neurketak frontoian jokatu zi-
ren Santixabeletan. “Joxe Ira-
suegi alkateak bultzatuta, es-
kubaloi eta saskibaloi partidak
antolatu ziren herrian”, oroi-
tzen du Illarramendik. Jende-
tza bildu zuten neurketok. Zi-
rrara handia sortu behar izan
zuten eskubaloi partida

hauek, handik gutxira herriko
gazte mordoak eman baitzuen
izena. Eta haiek osatuko zu-
ten eskubaloiko lehen belau-
naldi gisa ezagutzen duguna.

Mutilekin batera, neska tal-
de bat ere animatu zen lehen
denboraldi hartan, eskuba-
loian jokatzera. “Txaramun-
ton kokatua zegoen Garbi-Alai
elkarteko neska talde bat gi-
nen. Nesken eskubaloi talde
bat osatzea proposatu ziguten.

Gu beti, mutilen taldea lehen
lerrotik animatzen aritzen bai-
kinen”, dio Illarramendik.

Proposamena jaso eta erron-
kari eutsiz, berehala hasi ziren
prestaketa lanak. Batetik, kos-
tata, baina garai hartan 15-17
urteren bueltan zituen emaku-
me talde bat biltzea lortu zu-
ten. Eta gero, arroparen kon-
tua zegoen. Galtza motzak
edo gona? Eztabaida piztu
zen, eta konpontzeko modurik
bilatu zuten; bietatik zerbait
jantzita, irten ziren frontoira
entrenatu eta lehiatzera.

LASTERKA ABILAK
Ordutik, asteazkenak heltzeko
gogoz zain izaten ziren ema-
kumeok. Iluntzetan frontoian
biltzen ziren entrenatzeko.

Nola edo ahala euren lan egu-
netan tarterik bilatzen zuten.
“Intentzio handia jartzen ge-
nuen”, dio garai hartan ezker
muturrean jokatzen zuen Pepi
Aierbek. Eta lasterka bizi ari-
tzen omen zen. Bai bera eta
talde osoa. Eurek sartutako
goletako bat berea izan zen.
Maitere Makazagak ere sartu
omen zuen bestea. Joko arau-
dia ikasi gabe bukatu omen
zuten eskubaloian ibili ziren
garai hura, baina ederki ahale-
gintzen ziren neurketetan.
“Arbitroak partida bukatutzat
eman ostean, jokatzen segi-
tzen genuen. Beste taldeko
atezaina noiz joango zain, guk
golen bat sartzeko. Zer den
gaztea izatea…”, dio barreari
eutsi ezinik Makazagak.

NOAUA!n bisitan izan ditugu eskubaloian jokatu zuten lehen emakumeetako batzuk.

Aitzindariak izan ziren
50 URTE ONDOREN, UMORE HANDIZ OROITZEN DITUZTE GAZTETAKO IBILERAK

ESKUBALOIAN
1963-64 denboraldian,

Gipuzkoan zeuden beste
emakume talde bakan
batzuekin aritu ziren
jokatzen lehen aldiz
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eskubaloiaren jokoan
IRRIBARREA
GALDU GABE
Behin, partida jokatu gabeko
garaipenik ere izan omen zu-
ten. Errenteriara agertu eta
aurkaririk ez. Etxekoak non-
bait taldea osatu ezinik geratu
ziren. Usurbildarrak, garaipe-
na lortuta, trenean kantari eta
pozik bueltatu ziren etxera.
Hemen jokatzen zutenean ere,
jende mordoa erakartzen zu-
ten. “Emakumeen taldea ze-
nez, neskak galtza motzetan
ikusteko morbo handia zego-
en. Nobedadea zen”, oroitzen
du Maiterek.

Ez dago esan beharrik. Ga-
rai hartako Usurbil, herri txiki
bat, emakumeak kirolean...
Hankak erakustea gehiegizkoa
zela eta, emakume batzuk es-
kubaloian jokatu ezinik ere
geratu omen ziren. Zeresana
egon zen noski. “Atzetik zer-
bait esaten bazuten, ez daki-
gu” dio Pepik, halere aurrez
aurre ezer ez zuten entzun jo-
kalariek. Kontuan izan ze ga-
raietaz hitz egiten ari garen.
60. hamarkada, eta emaku-
mezkoak lehen aldiz, ordura
arte ezezaguna zen kirol jar-
duera berri batean jokatzen.

MUTILAK, EUREN ALDE
Emakume bat baloiarekin eta
galtza motzetan nobio bila ote
zebiltzan, halako orduetan
emakume bat kalean bakarrik
nolatan ibili zitekeen… Hala-
koak entzun omen ziren. Oso
kritikatuak izan zirela dioten

arren, “zer egiten ge-
nuen ba guk?” galdetzen du
Pepik. Aierbek dioenez ordea,
“abantaila bat izan genuen,
mutil taldeen defentsa. Eske-
rrak eurei”. Eta eredugarria
izan zen emakume talde ho-
nen jarrera; bai jokalekuan eta
baita handik kanpo ere. Halako
esanen aurrean, kasurik ere ez
baitzuten egin. Kuraia eta au-
sardia handia erakutsi zutela
duda izpirik ez da. Urtebete
iraun zuen abenturak, jende
faltagatik ezin izan zuten esku-

baloian jokatzen segi. Bestela,
jarraitzeko prest ziren. Lehia
baino, aisialdi eskaintza urria

zen garai hartan, eurentzat ga-
rrantzitsuena kirol jarduera be-
rri hartan parte hartzea zen.

Maitere, Mertxe, Pepi eta beste taldekideak, 1963-1964ko denboraldian.

Kritikak
kritika,

“abantaila bat
izan genuen, mutil
taldeen defentsa.

Eskerrak
eurei”

Eta orain, 50 urteren ostean, Usur-
bil Kirol Elkartearen esker on eta
omenaldia jasodute,Usurbilenesku-
baloianpartehartzenhasizirenlehen
emakumeok.Egunotanegindireneki-
taldiekinbatera,J.J.Furundarenakida-
tzitako liburuan erretratatuak gera-
tudira,Maitere,Mertxe,PepietaUsur-

bilgo eskubaloiak bere historian izan
zuen emakumezkoen lehen taldea.
Osopozik hartudute argitalpena eta
euretaz oroitu izana. Egunotan,
herrian egin diren ospakizunetan
parte hartzen ikusi ditugu. Irribarre
batekin, ingurukoekin oroitzapen
ederrak partekatzen.

Oso pozik hartu dute liburua
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Txiki geratu zen Sutegi erakusketaren inaugurazio egunean, eta txiki Potxoenea liburuaren aurkezpenean.

Interes handia piztu zuen Usurbil KE
taldearen liburu aurkezpenak

P
otxoenean deitua ze-
goen ekitaldia, baina
azken unean Sutegira
lekuz aldatzekotan

egon ziren, hitzordura bertara-
tu zen jendetzagatik. Azkene-
an, nola edo ahala, bakoitzak
bere lekua hartu zuen, batzuk
eserita, besteak zutik, txiki ge-
ratu zen kultur etxeko goiko
areto nagusian. Belaunaldi ez-
berdinetako jokalari, entrena-
tzaile, zuzendaritzako kide,
udal ordezkari, guraso eta za-
letu hurbildu ziren iragan as-
tean, "Usurbil Kirol Elkartea
50 urte, 1963-2013" liburu
aurkezpenera.

Adi adi jarraitu zituzten
guztiek, jada kalean den argi-
talpenari buruz, egileak, J.J.
Furundarenak emandako azal-
penak. Mende erdiko historia-
ren zati diren lagunak zeuden
Potxoenean, eta haiekin guz-
tiekin elkarlanean osatu du
usurbildarrak, pasadizo, ar-
gazki, lekukotza, eta une poz-
garri eta historikoz josia dago-
en liburua. Une gozoetaz, atal
oso bat idatzi du Furundare-
nak. Klubaren historia hasie-
ratik jada, izandako garaipe-
nak jasotzen ditu; 63-64 den-
boraldiko Kopako finala, 80.
hamarkada hasierakoak, 94-95
urteetan neskak 1. nazionale-
ra nola igo ziren, hurrengo ur-
teetan oriotar eta usurbilda-
rrez osaturiko mutilen taldeak
izandako garaipen sorta...

KIROL ELKARTEAREN
ALDE EGIN DUTENEI
Bost hamarkada hauetan
Usurbil, Ohorezko Mailara
heldu diren entrenatzaile bat
eta 12 jokalariren harrobi ere
izan da. "Bost urtetik behin
jokalari handi bat" eman du
Usurbil Kirol Elkarteak, Fu-
rundarenak aurkezpen ekital-
dian nabarmentzen zuenez.

Eskuratu liburua,
eta parte hartu
lehiaketan

Liburua 15 eurotan salgai dago
NOAUA!n. Kirol elkartearen ibilbi-
dea islatzenduenlanhaueskuarte-
an izango duzuenok, adi. Argital-
penak akats bat du. Zein ote? Egi-
leak berak akatsa zein den argi-
tzeko lehiaketa berezi bat propo-
satu du. Ikerketa lana, irakurlea-
ren esku uzten du. Zaila ezta?
Horregatik hain zuzen, pista bat
eman zuen Furundarenak. "Kirol
lorpenen ingurukoakatsada".Hor-
txe pista, eta orain zuen lana aka-
tsa identifikatzea. Errorea non
dagoen jabetzen zaretenok, email
bat bidali helbide honetara: usur-
bilke@gmail.com. Eta asmatzen
duzuenon artean sari bat zozke-
tatuko da.

Nortzuk diren, eta euren in-
guruko datu guztiak ere bil-
tzen ditu, "Gurea da ohorea"
izeneko liburuko beste atal
batek.

Txiste, bitxikeria, sailkapen,
ospakizunetako eta taldeen
argazki eta abarrek osatzen
dute liburua. Gehiago aurrera-
tu gabe, hoberena kalean den
lana esku artean hartzea. Jo-
tak argitalpen hau gaur kale-
an egotea posible egiten du-
ten guztiak eskertu nahi izan
zituen aurreko astean. Berak
bakarrik ez, auzolanean egini-
ko liburua dela nabarmendu
zuen. Eta horregatik, Usurbil
Kirol Elkarteak 50 urteotako
ibilbidea egitea ahalbidetu du-
ten guztiei esker ona adieraz-
teko lana izatea nahi du egile-
ak. Omenaldi onena bere esa-
netan, liburuan bertan islatua
dagoena baita. Nahiz, nabar-
mendu nahi izan zuenez, jen-
de asko aipatu gabe geratu
den. Tapia artistaren artelan
batekin eta bertaratutakoen
txalo artean eskertu nahi izan
zioten Furundarenari, Usurbil
Kirol Elkartearen izenean, agi-
nagarrak eginiko lana. Egileak
bere aldetik, aurrera begirako
erronkarik ere planteatu zion

Usurbil Kirol Elkarteari.

EGILEAREN
HAUSNARKETAK
Batetik, liburua osatzeko egin
den dokumentazio bilketa
abiapuntu gisa hartuta, sailka-
pen, lorpen eta bestelako in-
formazioa biltzen jarraitzea
aurrerantzean. Kirol alorrari
dagokionez, "ia lortzen dugun
behingoz, gizonezkoen talde-
ak bezain iraunkorrak izatea
emakumezkoen taldeak". Eta
hizkuntzaren ikuspegitik,
"kontzientzia hartu behar da,
euskara normalizatzeko bide-
an, badagoela egiteko lana".
Pausoka, talde izenak, esku-
baloian erabiltzen den hizte-
gia euskalduntzen joateko
gonbita luzatu zion Furunda-
renak klubari.

Eta herriari begira, bestela-
ko ideia interesgarri bat ere
proposatu zuen; ikerkuntza
lan bat. Usurbil Kirol Elkartea
bezalako bilguneek udalerri
batean, herrigintzan, zer fun-
tzio bete behar duten aztertu-
ko lukeena; ia harrobi lana
egin behar duen, denek joka-
tzeko edo goi mailan lehiatze-
ko elkartea izan behar duen,
lehia eta heziketa nola uztartu

halako bilgune batean... Hor-
txe liburu egilearen proposa-
menak.



Santueneko jaietan atera ditugun hainbat argazki ikusgai dituzue web orrian.

Globo gerra, puzgarriak, mus txapelketa... Adin guztietarako ekitaldiak izan dira Santueneko festetan.

Datorren urtean, gehiago

Liburuak, arropa,musika lanak,
animaliak, jostailuak… Beste
behin, herritarrek jarritako

postuak bigarren eskuko denetari-
koproduktuak erakusgai jarri zituz-
ten iragan igandean, Truke Plazan.
Salgai ez, salerosketek ez baitute
lekurik ekimenhonetan. Trukeak, eta
bi lagunenartekodirurikgabeko tra-
tuek baizik. Bertan bildutakoak,
paella erraldoi bat dastatzekoak
ziren zuhaizpean. Trukerako erre-
ferentzia gunean bihurtu da jada
Txokoalde.

Tratuan,
Txokoalden

SANTUENEKO JAIAK 9544. zenbakia

Erreferentzia bilakatu da Txokoaldeko Truke Eguna.

B
ustita hasi zituzten
jaiak; globo gerran.
Dantzan jarri dituzte
auzotarrak eta berta-

ratu zirenak. Denentzako, sa-
bela poztu, abestu edota dan-
tzarako, gauez nahiz egunez
parranda egiteko aukera izan
da asteburuan Santuenean. Jai
Batzordeak eginiko lanari es-
ker gauzatu dira beste behin,
auzoko festak. Festetako aste-
burua igarota, balorazioen eta
hurrengo urtean zer egin pen-
tsatzeko ordua orain.

Jaietako zenbait irudi,
www.noaua.com atariko “Ar-
gazkitegia” atalean aurkituko
dituzue.
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B
isitari talde berezia
izango dute Aginaga-
ko San Praixkuek,
jaietako lehen aste-

buruan. Jai Batzordeak gonbi-
datuta, Iparraldeko laukote bat
dator urriaren 3tik 5era Agina-
gako paisaiak, nortasuna, ohi-
turak, jaiak, eta protagonistak,
aginagarrak erretratatzera. Eu-
rak lantzen ari diren proiektu
baten baitan datoz, eta jaie-
tan erabat murgilduko dira.
Aginagarrekin elkarbizitzen
egongo dira hiru egunez;
bertan jan, lo eta biziko dira
datorren asteko ostegunetik
igandera.

“Euskal Herriak, edo hobeki
erran euskal herriek eta he-
rrialdeek badute berez izen eta
izana. Bakoitzari zerk ematen
dio nortasun berezia? Errekako
urak, duda gabe, baina gehia-
go bizizaleek, jende hauen ele-
ek, mintzajeak, euskalkiak…
Urriaren 3tik herrian (Agina-
gan) ibiliko dira lau lagunak,
aginagarren euskara behatzen,
jendearekin kalakan, argaz-
kiak hartzen: Gamarteko akor-
deonista, Gotaintar soinularia,
Montoriko soinu hartzailea eta
Barkoxtar argazkilaria”, iraga-
rri dute. Baina laukote hau
izen abizenekin nortzuk osa-
tzen dute? Jean-Christian Gal-
txetaburu, Mixel Etxekopar,

Pierre Vissler eta Joa-
nes Etxebarria dira Aginagak
datozen San Praixkuetan izan-
go dituen bisitari bereziak.

EMANALDIA
URRIAREN 5EAN
San Praixkuetako lehen egune-
tako ekitaldietan parte hartuko
dute. Urriaren 3an helduko di-
ra Aginagara. Errioan buelta-
txo bat egin asmo dute, Agina-
ga kaxko paretik Saria parerai-
no. Biharamunean, San Praix-
ku eguneko ekitaldietan egon-
go dira; ospakizunetako iru-
diak grabatzen, argazkiak ate-
ratzen, edota aginagarren le-
kukotzak biltzen. Urriaren 4ra-
ko hain zuzen, bestelako hi-

tzorduen artean, aginagarren
argazki erraldoi bat atera asmo
dute.

OILASKO BILTZAILEEKIN
Oilasko biltzaileak irtengo di-
ren egunean ere, urriaren
5ean, bertan izango dira Ipa-
rraldekoak. Horregatik, Jai Ba-
tzordetik, adin, belaunaldi
desberdinetako aginagarrak oi-
lasko biltzera animatzen dituz-
te. Edo arratsalde berean ospa-
tuko diren estropadetara. Han-
dik bueltan, 20:00etan ludote-
kan, lantzen ari diren proiek-
tuko aurrerapentxo bat eskai-
niko dute lau lagunok. “Ema-
naldian beren kantuak musi-
kak eskainiko dituzte, bai eta

Arnegin bildutako jendeen
ahotsak, soinuak, argazkiak
ere bai”, iragarri dute antola-
tzaileek. Hain zuzen, Aginaga-
ra heldu aurretik, Arnegin eta
Pagolan, Ipar Euskal Herriko
bi txoko hauetan egon dira
grabaketa saioak egiten. Agi-
naga izango dute euren hiru-
garren jomuga. Gerora, leku
guztiotan eginiko lanaren
emaitza sarean zintzilikatzeko
asmoa dute.

Iparraldeko lagunon Agina-
gako egonaldia, urriaren 5ean
ludotekan eskainiko duten
emanaldi ostean, frontoian os-
patuko den herri afarian boro-
bilduko dute. Aginagarren ar-
tean.

Urriaren 5ean, goizean goiz aterako dira oliasko biltzera.

Iparraldeko bisitariak, San Praixkuetan
AGINAGARRAK ERRETRATATZERA ETORRIKO DIRA ETA HIRU EGUNEKO EGONALDIA EGINGO DUTE

Heldu da, azken hilabeteo-
tan aginagarrek auzolane-
an eraberritu duten eliza

zaharra barrutik nola geratu den
ikustekoa. Ospatuz inauguratuko
dute larunbat honetan, irailaren
28an. Aginagarrek hilabete haue-

tan eginiko auzolanaren emaitza
ikusteko aukera izango da, eraiki-
nean bertan, 11:30etatik aurrera.
Inaugurazio festa herri bazkari
batenbueltanamaitukodute.Otor-
durako txartelak aurrez erosi behar
dira. Salgai daude Aitzagan eta

Aginagan, bi lekutan; Arrate Zahar
Egoitzan eta Sekañan. Honatx irai-
laren28ko inauguraziokoegitaraua:
11:30 Irekiera.
12:00 Egindako lanaren erakuske-
ta.
14:00 Bazkari herrikoia.

Eliza zahar berrituaren inaugurazioa

Belaunaldi
desberdinetako
aginagarrak

oilasko biltzera
animatu dituzte
antolatzaileek

Larunbat honetan izango da.
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Eskuzabal dator Aginagako egun handia. Hamaiketakoa jubila-
tuentzat Aginaga sagardotegikoan, sardina eta sagardo dastatzea
arratsaldean... Berria den hitzordu bat ere ipini dute San Praixku
Egunez: herri argazki handi bat ateratzeko gonbita luzatu die
aginagarrei Jai Batzordeak. Beraz, “ez geratu inor etxean” eska-
tu dute antolatzaileek. San Praixku Eguna ostiralez egokitu iza-
nak, iazko egitarauarekin alderatuta, Haurren Eguneko ospaki-
zunak astebete atzeratzera ekarri du. Urriaren 11n etxeko txikie-
nek goizetik iluntzera, jolas, puzgarri, txokolate jan eta bu-
ruhandiekin nekatu arteraino jolastu ahal izango dute.

Egun handian, Aginagako sagardotegian elkartu ohi dira jubilatuak.

Aginagarren erretratua,
San Praixku Egunez

Odolaren Mintzoa eta Hotzikara arituko dira San Praixku Egune-
an. Erromeria giroa Ingo al deu taldearekin urriaren 5ean eta
Itzartukoekin hilaren 11n. Aurretik, bertso-afaria, Manex Mujika,
Haritz Casabal eta Arkaitz Oiartzabal “Xamoa” hirukotearekin
Eliza zahar berrituan. Otordurako txartelak aurrez eskuratu be-
harko dira. Eta amaitzeko, San Praixkuetako parranda gau nagu-
sia. Urriaren 12an, azken urteotan tandema egin duten bi dj;
Abiba gauerdian hasita frontoian. Eta Larra usurbildarrak hartu-
ko du lekukoa gero, goizaldera arte, Eliza zaharrean. San Praix-
kuak dantza batean ospatzeko eskaintza zabala aurten ere.

Odolaren Mintzoa.

Herriko taldeak, dj-ak,
bertsoak, erromeria…

Zazpigarren ediziora heldu da trainerila txapelketa. Izen handiko
traineruak gerturatuko dira Oriara, Aginaga parera; Jai Batzorde-
tik iragarri dutenez, Kaiku, Hondarribia, Orio A, Zarautz, Castro,
Ondarru eta Orio B. Eta haiekin guztiekin, etxekoak ere lehian
noski; aginagarrak dena ematera irtengo dira beste behin. Ban-
dera etxean geratuko den edota Aginagatik nork eramango duen
ikusteke dago oraindik. Urriaren 5ean, 16:00etatik aurrera eraba-
kiko da, errioan. Estropadak amaituta, Zumartxan taldekoen ka-
lejirak errioko festa eta Aginagako Kaxkoan iluntzetik aurrera os-
patuko diren ekitaldiak lotuko ditu.

Aginagakoak bandera bila irtengo dira.

Arraunean,
gizonezkoak bakarrik

Futbol kontuak alboratu eta komunikazio munduan murgildua
dagoen Zuhaitz Gurrutxaga fitxatu du Aginagako Jai Batzordeak,
jaietako lehen gauerako. Bakarrizketan arituko da, urriaren 3an,
gaueko 22:00etatik aurrera Aginagako ludotekan. “Futbolisto ba-
ten konfidentziak”. Izenburu horixe du. Kirolari bezala Gurru-
txagak jorratu duen ibilbidean izandako esperientziak azalduko
ditu umoretik; futbol zelai barruan eta handik kanpo bizitakoak.
Golak, kanporaketak, entrenatzaileak, lagunak, bidaiak, garaipe-
nak, porrotak, maitasun istorioak… Egia osoa kontatzera dator
Aginagako ludotekara, astebete barru.

Urriaren 3an izango da Aginagan.

Zuhaitz Gurrutxaga,
bakarrizketan
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Urriak 3, osteguna
18:00 Txupinazoa bu-
ruhandi eta trikitilarie-
kin.
18:30 Ezinduen pala par-
tida.
19:00 III. Emakumezko-
en Pala Txapelketako fi-
nala eta XI. Gizonezkoen
Pala Txapelketako finala.
22:00 Zuhaitz Gurrutxa-
garen bakarrizketa saioa
ludotekan.

Urriak 4, ostirala
SAN PRAIXKU EGUNA
11:00 Meza Nagusia ber-
tsolariekin.
Ondoren, jubilatuen ha-
maiketako bikaina, Agi-
naga sagardotegiaren es-
kutik.
17:30 Herritarren arteko
herri kirolak, Manuel
Mariren kontakizun eta
txisteekin.
19:00 Sardina eta sagar-
do banaketa. Tarte ho-
rretan herri argazki han-
di bat atera nahi da, ez
geratu inor etxean.
Bitartean, XXXI. Topa
Txapelketa herrikoia.
21:00 Eskupilota parti-
dak eta XI. Eskupilota
Txapelketako finala.
Ondoren, kontzertuak
Eliza Zaharrean, Hotzi-
kara eta Odolaren Min-
tzoa taldeen eskutik.

Urriak 5, larunbata
OILASKO BILTZAILEEN
EGUNA
06:00 Oilasko biltzaileen
irteera bazterrak alaitze-
ra. Zahar, heldu eta gaz-
te ondo gosalduta eta
txukun-txukun… Ani-
matu aurten aldaketak

daude eta!
16:00 Estropadak, VII.
Gizonezkoen Aginagako
Trainerila Txapelketa.
Ondoren, Zumartxan
txarangarekin kalejira
erriotik frontoira.
20:00 Iparraldeko lagu-
nek egindako lanaren
erakusketa.
21:30 Herri afaria, Ipa-
rraldeko lagunek alaitua.
00:00 Dantzaldia, Ingo al
deu taldearen eskutik.
Eta hortik aurrera, gor-
putzak eman dezakeena!

Urriak 6, igandea
09:00 Tiro platoa.
18:00 Herri kirolak, aiz-
kolari profesionalak (La-
rretxea, Txapartegi eta
Olasagasti) eta herritar
batzuk.
Ondoren, I.Tortilla Pata-
ta txapelketa eta pintxo
potea frontoian.
Bitartean, buruhandiak
eta trikitilariak giroa
alaituko digute. Aire ai-
ree!!!

Urriak 11, ostirala
UMEEN EGUNA
10:00 Umeen jolasak.
13:00 Haurrentzako baz-
kari goxo-goxoa indarbe-
rritzeko.
17:00 Puzgarriak.
Ondoren, primerako txo-
kolatada eta buruhandi
bizi-biziak. Hasi korri-
ka!!!
19:00 Dj Kankar ume eta
ez hain umeak dantzan

jartzeko.
21:00 Bertso afaria Eliza
Zaharrean, barre pixka
bat egiteko aukera giro
ederrean. Bertsolariak:
Manex Mujika, Haritz
Casabal eta Arkaitz Oiar-
tzabal “Xamoa”.
Ondoren, dantzaldia
Itzartu taldearekin Eliza
Zaharrean.

Urriak 12, larunbata
16:00 XXXIII. Mus Txa-
pelketa herrikoia.
18:30 Gorritiren anima-
liak, ea aurtengoan ere
giro polita sortzen du-
gun.
Gauerdian, Abiba disko-
festa.
Ondoren, Dj Larra Eliza
Zaharrean.
Aukera bikaina gau guz-
tia dantzan igarotzeko!!!

Antolatzailea: Aginagako
Jai Batzordea.

Herri afaria urriaren 5ean egingo da.

Bi asteburu, hamaika ekitaldi

Zumartxan taldekoak.
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“Zer duzu Amy?” antzezlanak Amy Winehouse kantariaren oihartzuna dakar.

Larunbatean ikus ahal izango da Sutegin, gaueko 22:15etik aurrera.

Topa Eszenikaren asteburua izango da hauxe

A
steazkenean hasi
zen V. Topa Eszeni-
ka. Igandera bitarte,
antzerkilari eta an-

tzerkizaleen bilgune izango da
Usurbilgo herria. Hauek dira,
aukeran, eskura izango ditu-
gun tailerrak eta ikuskizunak.

ASTEBURUKO TAILERRAK
Irailak 27, ostirala

16:30-19:30 Tailerra Potxoe-
nean: "Dantza garaikidea". Bi-
deratzailea: Maider Oiartza-
bal. Matrikula: 5 euro.

Irailak 28, larunbata
10:00-13:00 Tailerra Potxoe-

nean: "Mugimenduak hitz
bihurtzen direnean, hitza ar-
nas, arnasa kolpe, kolpe
gihar...". Bideratzailea: Miren
Gaztañaga. Matrikula: 5 euro.

Bertsolari
Txapelketa
Nagusiko sarrerak,
Txapeldunen salgai

Igandean, Amasa-Villabonako
Behar Zana pilotalekuan abiatu-
kodiraBertsolari TxapelketaNagu-
siko kanporaketa saioak. Guztira,
43 bertsolarik parte hartuko dute.
Irailaren29anhasietaurriaren26ra
arte luzatuko den faseko saioak
edotaabenduaren15eanBarakal-
doko BEC-en ospatuko den fina-
la ikustera joateko sarrerak salgai
jarridituzteantolatzaileek,bertso-
sarrerak.euatarian. Finalaurreko-
etako sarrerak aurrerago eskura-
tu ahal izango dira.

Finaleko egunerako aukerak
Goiburuan esan bezala, finalera-
kosarrerakTxapeldunendaudesal-
gai. Abenduaren 15a urruti dago,
baina jendeak garaiz ibili beharko
du, sarrerarik gabe geratu nahi ez
badu behintzat. Txapeldunera jo
beraz, berandu baino lehen.

Finalerako sarrerak 30 eurotan
topatuko dituzue. Txapeldunen
bertan, BEC-era autobusez joate-
ko txartela ere eskuratu daiteke,
13 eurotan. Eta baten batek fina-
laren egunean BEC-en bazkaldu
nahiko balu, txartel hori ere Txa-
peldunen eskura dezake, 18 euro-
tan. Ez da derrigorrezkoa dena
batera erostera.

15:30-18:30 Tailerra Potxoe-
nean: "Aktorearen tresnak".
Bideratzailea: Ander Lipus.
Matrikula: 5 euro.
Oharrak: tailerretako plazak muga-

tuak (12-16 artekoak). Izen ematea:

topaeszenik@gmail.com

ASTEBURUKO IKUSKIZUNAK
Irailak 27, ostirala
17:30 Ikuskizuna Sutegin:

"Maddi eta Anton". Doan.
Harrera familien gaia lantzen
da.
20:15 "Arroxalik ere,

amets egiten du" (Aixaixa)
Sutegin. Pieza labur bat,
Saioa Royoren eskutik. Sarre-
ra: 5 euro. Jarraian, “Katius-
ken Erreinua” (Bonberenea-
ko antzerki taldea). Estreinal-
dia egin berri, bigarren saioa
Topa Eszenikan.

Irailak 28, larunbata
19:00 Sutegin “Kukuka

Dantzaz-Blai”. Dantza garai-
kidea. Sarrera, 5 euro. Ondo-
ren, Sutegin bertan, "Stereo"
Miren Gaztañagarekin. Obra
berritzailea. Horrelako lanak
ez dira ohikoak.
22:15 Sutegin: "Eskorbuto

bat, berriz ere!". Eskorbuto
taldeari eginiko keinua, Jon
Martinezen pieza laburra. Eta
ondoren, Sutegin bertan,"Zer
duzu, Amy (Oh, My God!)".
Donostia Kulturaren beka ira-
bazi zuen obra honek. Leire
Ucha aktorea deskubritzeko
aitzakia. 5 euro.

Antolatzaileak: Antzerki
Ekintza eta EHAZE.
Laguntzailea: Usurbilgo
Udala.

Bertso-saio ederra izan zen

larunbatekoa Zubietan.
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Lasterketako irabazleak, podiumean. Azpian, lehen usurbildarrak.

Korrikalari eta zaletu asko
Baxurde Krossean

R
aul Gomez lasartea-
rra eta Cristina Loe-
do eibartarra izan
ziren Baxurde Kros-

seko garaileak. Beste behin
ere, partehartze handiko las-
terketa izan zen. Lehen aldiz,
bi ibilbide prestatu zituzten
(luzea bata, laburra bestea)
eta honek usurbildarren pre-
sentzia areagotu egin zuen.

Dena ez da lehia. Are
gehiago, kirola egitea da kon-
tua. Bizimodu osasuntsu bat
sustatzea. Eta hortik asko du
Baxurde Txiki Triatloi Taldeak
antolatzen duen krossak.

Behobia-Donostia lasterke-
ta prestatzeko egokia da kros-
sa, 10,75 km distantzia. Baina
badira Behobia-Donostian
ateratzeko asmorik ez dute-
nak eta, aukeran, ibilbide la-
burragoa estimatuko lukete-
nak. Horregatik, aurtengo
edizioan, bi ibilbide izan di-
ra. Betikoa eta motzagoa. Eta
erabaki honekin bete-betean
asmatu dute antolatzaileek.
Herritar ugari animatu zirela-
ko 5,2 km distantzian, ema-
kumeak nagusiki.

350 LAGUN
350 lagun zeuden izena
emanda eta azken orduan ere

Usurbil FT-ren
bilera larunbatean
Futbol Eskolan izena eman duten
gaztetxoen gurasoei zuzendua
dago, irailaren 28rako goizeko
11:30etanArtzabalgoaretoandei-
tu duten hitzordua. Kirol urte
berriaz jarduteko antolatu dubil-
kura, Usurbil FT-ko zuzendari-
tzak.

Futbola Haranen
Irailak 28, larunbata
11:00 Kadete F-11.
15:30 Regionalak.

Eskubaloi partidak
Irailak 28, larunbata
17:30 Senior mutilak, 2.naziona-
la: Usurbil K.E.-Egia Bar Koskorrio

Irailak 29, igandea
10:00 Jubenil neskak, Euskal Liga:
Usurbil K.E.-Aiala Zarautz
11:30 Kadete neskak, Euskal Liga:
Usurbil K.E.-Aiala Zarautz
Tokia: Oiardo Kiroldegia.

Aginagako
Pala Txapelketa
Urriaren 3an osteguna jokatuko
dira finalak. 19:00etatik aurrera,
emakumeena zein gizonena.

Aginagako Pilota
Txapelketa
EskupilotaTxapelketako finalaSan
Praixkuegunez jokatuohida.Aur-
ten,ostiralarekinegokitudaurria-
ren4a. 21:00etanhasikodirapilo-
ta partidak.

Ziortzakoen
ikasturte hasiera
Ikasturteberriko lehensaioakhauek
izango dira, guztiak, 19:30etatik
aurrera:
DBH1: urriak 11, ostirala.
DBH 2: urriak 11, ostirala.
DBH 3: urriak 3, osteguna.
DBH 4: urriak 4, ostirala.
16-17 urtekoak: urr iak 11,
ostirala.

hurbildu ziren batzuk, dor-
tsal eske. Giro ederra zegoen
korrika aritzeko. Aurten, gai-
nera, bi ibilbide zeuden au-
keran. Bat laburra, 5,2 km lu-
zerakoa. Bestea luzeagoa,
krossaren neurrikoa, 10,75
km. Antolatzaileak oso pozik
zeuden, ibilbide laburrari es-
ker herriko jende asko ani-
matu delako. Datorren urtean
errepikatzeko moduko espe-
rientzia, beraz.

SAILKAPENA
Ibilbide luzean, mutilak
1. Raul Gomez, Lasarte-Oria
2. Ibai Alba, Hernani
3. Ander Sagarzazu, Donostia

Lehen usurbildarra:
Josu Alustiza

Ibilbide luzean, neskak
1. Cristina Loedo, Eibar
2. Irati Etxeberria, Zarautz
3. Uxue Tena, Urnieta

Lehen usurbildarra:
Rosa Uribe

IBILBIDE LABURREAN,
IÑAKI GERIKA NAGUSI
Ibilbide laburrean, aldiz, Iña-
ki Gerika izan zen nagusi, eta
beraz, lehen usurbildarra.
Ibilbide luzean atera izan ohi
da Gerika, baina aurten mo-
tza aukeratu du eta hor ere
trebea dela erakutsi zuen.
Emakumeen artean, Naiara
Casi Presa iritsi zen lehen
postuan, eta lehen usurbilda-
rra Gema Molina Cuesta izan
zen.

Krosseko lehen usurbildarrak izan ziren Rosa Uribe eta Josu Alustiza.Krosseko lehen usurbildarrak izan ziren Rosa Uribe eta Josu Alustiza.
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Asko dira kanpotik datozen lasterkariak.
Inguruko herrietakoak izaten dira gehie-
nak. Usurbildarrak dira halere, gehiengo

nagusi. Herrikoen denborak dira hain zuzen ere
orri honetan jaso ditugunak. 10,75 km distan-
tzian, hauek topatu ditugu.

00:42:21 JOSU ALUSTIZA NAVARRO
00:42:21 XABIER IZETA ARAMENDI
00:42:34 JUANJO ESTEVEZ MARTIN
00:43:02 BEÑAT BEREZIARTUA URRETABIZKAIA
00:43:27 FLOREN LANZ BORDAGARAI
00:43:42 ARKAITZ REZOLA MENDIKUTE
00:43:54 JON ZUBIZARRETA BALERDI
00:44:16 KOLDO LERTXUNDI
00:44:34 XABIER UDABE PAGOLA
00:44:46 INIGO PAGOLA URANGA
00:45:07 JOXEBA LARBURU IRAZUSTA
00:45:09 ALEX CASTANDER
00:45:13 JOSU ZALAKAIN
00:45:40 ROSA URIBE NAVARRO
00:45:55 UNAI AGIRRE
00:46:27 GARIKOITZ BASURTO KORTA
00:46:48 ALEX UDABE
00:47:01 GUILLER RUEDA
00:47:10 JOKIN REZOLA
00:47:21 JOSEBA BENGOETXEA MENDIZABAL
00:48:25 IÑIGO ALKORTA ETXEBERRIA
00:48:47 DARWIN AMILCARMORALES GUEVARA
00:48:56 ERRAMUN ERRO AIZPURUA
00:48:58 JON MIKEL ZABALA ARIZMENDI
00:48:58 MIKEL ZUBIGARAY MORILLAS
00:49:02 IÑIGO UNANUE AGUIRREZABALA
00:49:11 GORKA URANGA GARCIA
00:49:16 IÑAKI ETXEBARRIA ORBEGOZO
00:49:32 DANIEL HERNANDEZ VELIZ
00:49:33 JON ARRIAGA LERTXUNDI
00:49:44 KARMELE LICEAGA ALCANTARA
00:50:06 ENEKO URDANGARIN
00:50:37 JON VIZOSO SALEGI
00:51:17 PABLO ROURA MARTÍNEZ
00:51:21 JOXEMARI PORTU AZPIROZ
00:51:39 XABIER LAZKANO

00:51:56 AXIER DOMINGUEZ PRIETO
00:52:18 MIKEL CASTRESANA ETXEBERRIA
00:52:39 URKO GOIKOETXEA ETXEBERRIA
00:52:40 XIAOTIAN LI
00:52:48 JUAN MARI AGOTE GOYARAN
00:53:18 IÑAKI ERREKONDO SALSAMENDI
00:53:21 IMANOL ERRAZKIN MITXELENA
00:53:38 MIKEL SANTIAGO GARZON
00:53:40 IMANOL ALMANDOZ ODRIOZOLA
00:53:44 LUKAS ARROSPIDE JAUREGUI
00:54:51 JON OLASAGASTI CENCILLO
00:55:28 JOSE AGUSTIN RODRIGUEZ MARTINEZ
00:56:22 MIREN ECEIZA IRURETAGOIENA
00:56:45 ANDER AYUSO CASANOVA
00:56:50 INTZA MACUSO IRIBAR
00:56:51 AITOR JAUREGUI URDAMPILETA
00:56:51 ANDER JAUREGI URDANPILLETA
00:56:55 IOSEBA ANDONI TELLERIA IRAOLA
00:56:56 ELISABET APERRIBAI BASTERRETXEA
00:56:59 LOLI ELKANO IRURTIA
00:57:34 MIKEL ALKORTA ALUSTIZA

Ibilbide laburreko lasterketan emakume ugari animatu ziren.

Partehartzaileen erdia, herrikoa

5,2 km lasterketan ere usurbildar ugari

00:57:34 ENERITZ AGIRRE URDANGARIN
00:58:01 EGOITZ TORREGARAI BELDARRAIN
00:58:09 IÑAKI EIZAGIRRE SAGARDIA
00:58:35 JON ELORZA IRIGOIEN
00:58:35 GORKA ASTIAZARAN AIZPURUA
00:58:42 IVAN ORDOKI ILLAN
00:58:47 JOKIN IARTZA ZUBIRIA
00:58:47 EKHI ARRIETA DEL PICO
00:58:52 XABIER ZOZAYA MENDIBERRI
00:59:02 JOSUNE ARRUTI AZKUE
01:01:10 ASIER ITURRALDE SARASOLA
01:01:13 AINARA OLASAGASTI INTXAUSTI
01:01:14 ALOÑA PULIDO ORBEGOZO
01:01:14 EKIÑE ZALAKAIN MARTIJA
01:01:59 JON GUEMBE URRA
01:01:59 JOSE MIGUEL VILLAFAFILA IZAGUIRRE
01:03:03 NAGORE ARRUTI URQUIOLA
01:05:22 ARANTXA ESNAOLA HERNAIZ
01:05:22 ANA ANTON SONDESA
01:05:22 ARANTXA ARAOLAZA ZUMETA
01:06:38 AINARA ARNAIZ IBARGUREN

00:17:28 IÑAKI GERICA JUAN
00:21:55 GERARDO ARMENDARIZ
00:24:57 JOSE LUIS BENGOETXEA
00:26:49 GEMA MOLINA CUESTA
00:27:32 ANE BENGOTXEA
00:29:36 LEIRE ITURRIOZ
00:29:36 MAIDER ANGULO
00:29:36 AITOR EGILETA

00:29:56 SAIOA SARASOLA
00:29:56 IRATXE BEGIRISTAIN
00:30:01 MIREN AZKONOBIETA
00:30:40 NERE EIZAGIRRE
00:30:40 AMAIA MARTINEZ
00:30:40 ARBIL JAUREGI AGIRRE
00:31:20 VIRGINIA HERRERA GOMEZ
00:32:14 MAIDER ANDRES SOROA

00:32:15 SAIOA ERRO AIZPURUA
00:32:15 NAIARA FERNANDEZ PEREZ
00:33:58 MARIMAR MARTIN CARPIO
00:33:58 IDOIA KAPEROTXIPI ARRUTI
00:34:51 MARIA FERNANDEZ DELKADER
00:34:51 LEIRE DIAZ VENTURA

Informazio iturria: kirolprobak.com
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ETXEBIZITZA
Salgai

Baxua salgai Errekatxikin (61 m2)
+pisu azpiko trastelekua (61m2).
2008ko obra berria. Logela, ikas-
gela, egongela-jangela-sukaldea
eta komuna. Aire egokitua, bero-
gailua, beira bikoitzeko leihoak…
oso funtzionala. Bizitzen jartzeko.
649 895 858

Pisua salgaiMunalurran. 637309
209.

Santueneanpisubatsalgai. Erre-
formatzeko,prezioonean,auke-
raezinhobea.Iñaki (665736896)

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 190.000 eurotan. 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.
172.000€

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
Etxebizitza eguzkitsua alokairuan
Etxe-Aldian. Bi gela, bainugela,
sukalde handia eta egongela txi-
menearekin.620565731.

Kaxkoan pisu bat alokatzen da
altzariekin, 3 logela, 2 komun,
egongela, sukaldea eta trasteroa-
rekin. 618 860 270

3 gelako etxea alokagai erdialde-
an 700€ gehi gastoak. Gelaka ere
alokatuko genuke. 630713583

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

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.

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

Alokairuandagoenetxebatkon-
partitzeko pertsona baten bila
nabil. 661568471

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 622 856 181.

MOTORRA
salmenta,
garajeak

Garaje itxia alokatzen da Txara-
munto auzoan. 15 metro karra-
tukoa. Tel. 667 71 50 75

SsangYong autoa salgai, Merce-
des motorduna. Egoera onean.
1.500euro. JoxeMari943361512

Garaje itxia alokatzen da 22m2-
koa San Esteban kalean (Etxeal-
dia).Arratsaldezdeitu943373185

Garaje itxita salgai. 20 m karra-
tuak. Kale nagusia, 26. Usurbil
23.000 euro. 674 343 184

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.

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.

LANPOSTUAK
Lan eskaerak

Etxekolanakegiteko,pertsonahel-
duak edo umeak zaintzeko prest
nago. Tel. 608 34 04 84

Etxekolanakegiteko,pertsonahel-
duak edo umeak zaintzeko prest
nago. Tel. 696 83 55 69

Usurbilgo neska euskaldun bat
eskaintzen da arropak konpon-
tzeko eta goizez etxeak garbitze-
ko. 696 601 795

Usurbilgoneskaeuskalduna,titu-
ludunaetaesperientziaduna, hau-
rrei ingelesekoklasepartikularrak
eman edo etxerako-lanetan
laguntzeko prest. 670461180. E-
maila: oli_ireth@hotmail.com

Klasepartikularrakematenditut,
L.H-DBH. Irakaskuntza ikasketak
bukatzear eta lan honetan espe-
rientziaduna.(618598071 Izaro)

Zerbitzarimoduan,helduakzain-
tzen,umeakzaintzenedosaltzai-
le moduan lan egingo nuke. Tel.
690 079 418.

Klase partikularrak ematen ditut

edozein irakasgaietan. Esperien-
tziaduna. Ordutegi eta prezioak
adosteko erabateko malgutasu-
na. 634417969(Amaia)

Udanedoikasturteanzeharume-
ak zainduko nituzke. Lan hone-
tan esperientzia duen neska.
653724338

Erizaintzangraduatuanaizetagai-
xodaudenpertsoneierizainzain-
ketak emateko prest nengoke.
(688801502 Irati)

23 urteko neska euskaldunanaiz
eta haurrak zaindu zein klase
partikularrak emateko prest
n a go . E s p e r i e n t z i a duna .
(630682716 Maddi)

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,

OHARREI DAGOKIEN ARAUTEGIA

ZORIONAK
LIBE!
Irailaren
28an sei urte
beteko
dituzu.

Txokolate goxo-goxua
hartuz ospatuko dugu.
Muxu handi bat.

Zorionak
Olatz!
Irailaren
22an,
10 urte
bete

zenituen. Zorionak
Maider eta amatxoren
partez.

Zorionak
Poxpolin!
Irailaren
28an Araiak
9 urte
beteko ditu.

Muxu pottolo bat
amatxo, aitatxo eta
Noaren partez. Muaaaa!!

Zorionak
Oihan!
Zure
bederatzi-
garren
urtebete-

tzean ondo pasa. Muxu
haundi bat Unax, June ,
Anje eta Aratz.

Zorionak
Naia!
Irailaren 28an
gure neskak 6
urte beteko
ditu. Merienda

goxoaren zain izango
gera!! Muxu familiakoen
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.
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HABE, IVAP, IRALE). 653 710 073

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

Neska gazte esperientziaduna,
heziketa premia bereziak dituz-
ten ikasleei klase partikularrak
emateko prest. 688 661 997
(Garbiñe).

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-
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. Telefono zen-
bakia: 609 632 030.

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

Zubietangoizetan etxeko lanak
egitekoegunerdiko lanaeskain-
tzen da. 695 783 202 (arratsal-
detan deitu)

Emakume euskaldun eta espe-
rientzidunabehar daAstigarra-
gan, haur txiki bat zaintzeko eta
etxeko lanak egiteko. Egunoso-
an, astelehenetik ostiralera. 943
550 550

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

BESTELAKOAK
Pedalikgabekobizikletabatutzinuen
frontoian, ostiralean edo larunba-
tean.Decathlon-ekoa, koloreurdi-
na, gorria eta txuria. 605 730 816.

Kolore more eta grisdun nesken-
tzakobizikletaberria(Coluer)lapur-
tuzigutenabuztuaren31narratsal-
dez, tren geltoki inguruan. Aurki-
tzen baduzu, deitu 689 769 282

Aginagakoartoasalgai687706363

TenisekoraketabataurkitudaErre-

ka Txiki parkean. 943 371 044.

Usurbilgo baserri batean hazita-
ko oilasko eta untxiak saltzen
ditugu. 652 725 022.

Botilei tapoiak jartzekoenkortxa-
dora bat salgai, 100 euro. Asado-
re elektriko bat, 100 euro.
943361235

Erosigasolinasorgailuelektrikoa,
berria erabili gabe, 80 euro.
689880561

Hemengointxaurraerosikonuke,
deitu 634 409 888

Erromeri talde baterako, tronpe-
taetatronboijolebilagabiltzauda
honetakokontzertuetanhasteko.
660214740

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

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

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

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

Artzai txakurkumeak Orbea
arrazakoak salgai 637 974 994

Ezkontzetanabestekotaldebokal
bat nahi? 665 745 071 (Iñaki).

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

TRUKEAN, OPARI
Inprimatzaileak, telebistak,pati-
neteak, esekigailuak, haurren
kotxe kapotak, bi kanpin denda
handi, bizikleta estatikoa, ispi-
lua, liburuak,haur jolasak…Gar-
bigunean. Doan hartu daitezke.
Astelehenetikostiralera: goizez,
10:15-13:00 artean; arratsal-
dez, 16:00-19:00 artean. Jai
egunak ez diren larunbatetan:
9:00-13:00 artean.

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 26 ACHA-ORBEA Hipodromo etor. 6. Lasarte

Ostirala 27 URBISTONDO San Franzisko 1 Lasarte

Larunbata 28 URBISTONDO San Franzisko 1 Lasarte

Igandea 29 URBISTONDO San Franzisko 1 Lasarte

Astelehena 30 GANDARIAS-URIBE Iñigo Loiola kalea, 9 Lasarte

Asteartea 01 ORUE Jaizkibel 2. Lasarte

Asteazkena 02 DE MIGUEL Kale Nagusia 32 Lasarte

Osteguna 03 RODRIGUEZ K. Nagusia 42 Lasarte

Ostirala 04 GIL Kale Nagusia 24. Lasarte

Larunbata 05 GANDARIAS-URIBE Iñigo Loiola kalea, 9 Lasarte

Igandea 06 GANDARIAS-URIBE Iñigo Loiola kalea, 9 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 irailak 26-urriak 06



Agenda iraila

Larunbatean, kantu jira
Udako oporraldi osteko lehen hitzordua fin-
katu dute Kantu Taldekoek, larunbat honeta-
rako, irailaren 28rako 19:00etan Mikel Laboa
plazan.Kantuanaritukodiraunehorretanhasi
eta afal ordura arte. Ez ahaztu kantu liburux-
ka eramatea.

80 urte beteko dituztenen
omenezko bazkaria
Urriaren 6an Atxega jatetxean ospatuko da
baina txartelak eskuratzeko azken eguna irai-
laren 27a izango da. Izena, Gure Pakea Elkar-
teak Artzabalen duen bulegoan eman behar
da.Prezioa,35euro.Ordainketakkontukorron-
te zenbakiotan egin daitezke:
Euskadiko kutxa: 3035 0140 31 1401018416
Kutxabank: 2095 5069 04 1060905378.

Elkarretaratze berezia
ostegunean
Irailaren27ahilabetekoazkenostirala izanik,orain-
goan egun horretan ez da euskal preso eta ihes-
larien eskubideen aldeko elkarretaratzerik izan-
go.Herrirakdeiturikomobilizazioaegunbeteaurre-
ratu dute, ostegunera, irailaren 26ra. 20:00etan
Mikel Laboa plazan. Eta hitzordua, berezia izan-
go dela iragarri dute, “11 urteren ondoren, oste-
guneanaskatasuntaupadezbetebeharduguMikel
Laboa plaza!”. Herriko presoen eskubideen alda-
rrikapena inoiz baino ozenago egingo dela adie-
razi dute antolatzaileek.

22 INGO AL DEU? 2013ko irailaren 27an

Kontserbak egiteko ikastaroa,
larunbat honetan Agerialden

Ikastaroan izen emateko epea ostiral hone-
tan amaituko da. Apuntatzeko, deitu tele-
fono zenbaki honetara 699 472 020 (Josu)

edo emaila idatzi usurbiltzen@gmail.com hel-
bidera. 10 euro ordaindu beharko dira ikasta-
roan partehartzeko. Ikasle eta langabetuek,
borondatea.

Kontserbak egiteko ikastaroa
Data: irailak 28 larunbata.
Ordua: 10:30.
Tokia: Agerialdeko sukaldea.
Izenematea: irailak23-27, 699472020 (Josu)
usurbiltzen@gmail.com
10 euro (langabetu eta ikasleek, borondatea).
Antolatzailea: Usurbiltzen.

Izena eman behar da aldez aurretik.

26 osteguna
"Balitzen hioa (Begiradak)" Ikuskizuna
Sutegin: Sutegin, 20:15. Sarrera 5 euro.
Elkarretaratzea, presoen eskubideen alde
20:00etan Mikel Laboa plazan.

27 ostirala
"MaddietaAnton”antzezlanaSutegin,17:30.
"Arroxalik ere, amets egiten du" Sutegin,
20:15ean.

28 larunbata
Aginagan inaugurazioa 11:30etik aurrera.
“Kukuka Dantzaz-Blai” eta "Stereo"
19:00etan; "Eskorbuto bat, berriz ere!" eta
"Zer duzu, Amy” Sutegin 22:15ean.
Kantu-jira 19:00etan Mikel Laboa plazan.

Datozenak

Larunbat honetan,
Gipuzkoa Hiria rallya
GipuzkoakoAutomobilismoFederazioakanto-
latu du eta bi txandatan banaturiko proba
izango da. Eta bi saioak, Usurbildik igaroko
dira.Batean,OriokoBentatikhasi Igeldopare-
rainoheldu,etahandikbehera,Egioletaondo-
tik Igara aldera joko dute parte hartzaileek.
Beste txandako partaideek, Txikierdin hasiko
dute txapelketa, eta handik Arratzainera igo-
ko dira, gero Aginagara jaisteko.

Bidea itxiko da ibilgailuentzat
Rallyak hainbat herri bide ixtea ekarriko du,
probak irauten duen artean. UsurbilgoUda-
letik berri eman dutenez, "bidea erabat itxi-
ko da ibilgailuentzat, 8:20etatik aurrera.
Beraz, joan etorriak aurrez egitea erregu-
tzen dugu". Ganadua duzuenok ere adi
beraz. "Ganaduarekin inolako arazorik ger-
taezdadin ibilbidetikurrunmantentzeaeska-
tuko genizueke. Eta ganaduaren jabe den
baina ibilbidean bizi ez den norbait ezagu-
tukobazenute, arren,gertakizunhonen jaki-
narengaineanjartzeaeskatzendizuegu",berri
emanduantolakuntzak.Bianbulantzia izan-
go dira eskura. Hauek bi proben ordutegiak:

Irailak 28, larunbata
09:00 1. txanda (bidea ireki 10:15ean).
11:20 2. txanda (bidea ireki 11:20an).
12:30 Probaren amaiera.
Informazio gehiago: www.eaf-fva.net/






