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Zubietako Lanbide
Eskolaren oharra
2012an Zubietako Lanbide Eskolan ikasketak
amaitu zituztenak tituluak jasotzeko moduan
daude. “Erdi eta goi mailako tituluak iritsi dira
eta jasotzeko prest daude. Jasotzeko ordutegia:
9:00tatik 14:00tara”.

Ke eta usain txarrekin
amaitzeko, bilera berri bat
Usurbilgo Udala, Ucin eta Eusko Jaurlaritza
mahai baten bueltan biltzekoak dira ostegun
honetan, urriak 10. Atxegalde ondoan kokatua
dagoen lantegiko ikuskaritza protokoloa zer
modutan egin, adostu asmo dute hiru aldeek.

Usurbilgo Fiare
taldearen proiekzioa
"Con tu dinero" dokumentala proiektatuko dute
urriaren18an,22:00etatikaurreraSutegin.Finan-
tza munduaren errealitatea ikuspuntu kritiko
batetik, horixe dokumentalak islatzen duena.
Ondoren, eztabaidatzeko aukera egongo da.

Ahaleginak, mugarik ez
Meritua badute, izugarria gainera. 46

ordutan 168 kilometrokomendi ibil-
bidea osatzera joan ziren bi usurbil-

dar, Moises Andres eta Iñaki Bengoetxea, Fer-
nando Osa donostiarrarekin batera, iragan
abuztuko azken asteburuan. HirurekUltra Trail
Mont Blanc (Chamonix) proban parte hartu
zuten2.300 lehiakiderekinbatera, 9.500metro-
ko desnibela zuen ibilbidean.

44 ordutan amaitu zuen proba Bengoetxe-
ak. 46 orduko muga pasa zuenez, Osak 98.
kilometroan utzi behar izan zuen saioa. Eta
gutxigatik, oso gutxigatik, kanpoan geratu zen
baita Moises Andres. 150 kilometro eginak
zituen jada, minutu gutxi batzuengatik baka-
rrik ordea kanpoan geratu zen. Haserrea era-
gin dio honek Santueneko bizilagunari, bai-
na ez du desanimatu. Hurrengo edizioan par-
te hartzeko asmoa du Moisesek. Abendutik
urtarrilera izango da izen ematea eta apun-
tatzekotan da usurbildarra. Puntuak bildu
behar dira horretarako, 7 behintzat bai, pla-
zen zozketan parte hartu ahal izateko. Moi-
sesek eta lagunek puntuak “100 Milak” edo

Huescako Sierra de Guarako probetan parte
hartuta lortu dituzte. Eta gogotik prestatuta.
Aste Santutan Usurbildik Arantzazura anto-

latu ohi den mendi martxan adibidez, Aizko-
rri aldera joan bakarrik ez. Joan eta etorri ere
egin ohi dute. Ez dute meritu makala.

Moises Andres eta Iñaki Bengoetxea usurbildarrak, Fernando Osa donostiarrarekin batera.
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Ezzabiltzaoker, lehenaldiz idaz-
ten dut hemen, eta egia esan,
gaiaskearenkontuagauzaberria

daniretzat.Orainartealdizkarihone-
tan zein beste zenbait lekuetan, gai
konkretubatiburuzhitzegitekoeska-
tudidate.Gaurkoanordea,espaziopri-
bilegiatuhonetan,bururaetortzenzai-
dan edozer esan dezaket. Ba begira,
bi aste damazkit pentsatzen (izatez
aurreko asterako idatzi behar nuen)
eta ez dakit zer arraio idatzi.

Azkeneanhemennago beti beza-
la, astelehen arratsa (idatzia entre-
gatzeko azken eguna) azken orduan
korrika eta presaka.

Euskal gatazkaren azken pasarte
ilunez hitz egitea bururatu zitzaidan
hasierabatean,bainaziurrenik“Herri-
rarenauzia”edononirakurtzeazneka-
tuak egongo zaretenez, gazte usur-
bildarizatetikdexenteeragitennauen
beste gai batetazmintzatuko natzai-
zue: lokalen fenomenoaz. Izan ere ni
neupartaidenaizenlagunarteak,bost
urtelokalbateanegonondoren,urria-
renamaieranberauuzteaerabakidugu.
Honako hau une egokia irutzen zait,

gure herriko gazteen artean hain
zabaldurik dauden gune pribatu
hauetazhitzegiteko. Eurenaldeonak
eta txarretaz mintzatzeko. Nire hel-
burua? Lokala hartzeko bidean dau-
dengazteak informatzea, besterik ez.

Ezin ukatu lokala gune goxoa da,
beroa, filme bat ikusiz edota karte-
tan jokatuz neguko arrats hotzetaz
ihes egiteko leku paregabea. Beste-
tik gune pribatua da, bertan norma-
lean hileroko alokairua ordaintzen
dutenak soilik ibiltzendirelarik.Ezau-
garri honekpartaideenartekoharre-
manen garapena eta hauen sendo-
tzea ekartzen du. Pribatuan gainera
kanpoan egitera ausartzen ez zaren
gauzak egitera ausartzen zara. Ger-
tukoen konfidantzapean, dena da
errazagoa. Azken hau da agian loka-
larenezaugarrierakargarrienetarikoa.
Horregatikhartzendira lokalak15/16
urterekin eta ez 20rekin. Nerabeza-
roan, beldureta konplexuugari edu-
kiohidirenarohorretan, lokaleknola-
baitekobabesaeskaintzendute.Lehen
muxuetasexuharremanak,sentimen-
duei buruzko aitorpenak, drogekin

lehen esperientziak… modu erraza-
goangaratzendirabertan, inorbegi-
raedoentzutenegongoezdeladaki-
zunean.Nikneukduelabosturteloka-
laz pentsatzean orain arte aipaturi-
ko ezaugarriak soilik ikusten nituen.
Nire ikuspuntuaordeaaldatueginda,
eta lokalen zantzu positiboen artean
negatiboak zirenak ere topatu ditut.
Lehenik eta behin lokala gastu eko-
nomiko bat da, hilero 20 euro ingu-
ru ordaintzen dira orokorrean, nera-
beek sortzen ditugun beste zenbait
gastuei gehitu ezkero, ez da zifra
xumea.

Lokalak bertako kide direnen arte-
koharremanakindartzendituelaegia
da, baina aldi berean kide hauek bes-
te gazteekin eta orokorreanherriare-
kindituztenharremanakahultzerabul-
tzaditzake.Ohituraetaerosotasuna-
gatik batetik, eta hilero ordaindu
behar duzun kantitatea errentagarri
egite aldera bestetik, asko dira loka-
letik irtenbarik joangozaizkizunegu-
nak. Nire ustez gero eta jende gehia-
go ezagutzea eta eurekin harreman
anitzakgaratzeaezinbestekoadagaz-

teon nortasuna garatzerako orduan.
Bide horretan lokala ez da elementu
lagungarri bat, hori argi dago.

Gazteok lokaletan sartuta egoteak
herriari bizipoza eta indarra xurga-
tzen dizkiola ere esango nuke. Gaz-
teri batu, antolatu eta kritiko bat da
herribatenaltxorrikpreziatuena,bere
etorkizuna. Lokalak ordea pasibota-
sunera bultzatzen du gaztea, sofako
erosotasunera. Eremu honetan erra-
zadabestealdebaterabegiratzea,gaz-
te bezala pairatzen ditugun arazo
kolektiboei muzin eginez.

Haunoski, argi dago ez dela loka-
la duten gazte guztien kasua. Asko
dira lokala eduki arren herrian par-
te hartzen duten gazteak, eta alde-
rantziz, lokalik eduki ez eta guztiaz
paso egiten dutenak. Hau guztiare-
kinesannahidudana?Lokalaren iza-
era ematen diozuen erabilpenak
definitzen duela. Lokala edukitzea
zerbait txarra da? Nire ustez ez.
Egun osoa lokalean sartuta egotea
ona da? Ezta. Lokalarekin beste
gauzaaskorekinbezalagertatzenda:
guztia erabilpen kontua da.

LOMCEren aurkako manifestaziora
joateko autobusa antolatu da

Larunbatarratsaldeko17:30eta-
rako Bilbon, LOMCEren aurka
deitua dagoen manifestaziora

joateko autobusa antolatu du, “Eus-
kal Herrian gure hezkuntza eraiki”
LOMCE-ri ez!” lemapean deitu den
aipatu mobilizazioarekin bat egin
duenUsurbilgoHezkuntzaMahaiak.
Autobuserako izena,Bordatxo taber-
nan, Udarregi Ikastolan eta Aginaga

eta Zubietako Herri Ikastetxeetan
eman daiteke.

Hezkuntza eta gizarte arloko era-
gileek deitu duteHezkuntzarenKali-
tateaHobetzeko LegeOrganikoaren,
LOMCElegeabezalaereezaguna,aur-
kakomanifestazioa. Ikastolen Elkar-
tea,Sortzen,EHIGE,Bihe,Sarean, Ikas-
le Abertzaleak, Nize, ELA, LAB, STEE-
EILAS, UEU, Hik Hasi, CCOO eta Kon-

tseiluak, besteak beste.
Urriaren 12an egingo da Bilbon

manifestazioa.Deialdia luzatudute-
nek, gainera, alderdi politikoei, Eus-
koJaurlaritzarietaNafarroakoGober-
nuari erreforma ez ezartzeko eska-
tu diete. "Erreforma zentralizatzai-
lea, doktrinatzailea, uniformizatzai-
lea, banatzailea, atzerakoia eta eli-
tista” dela argudiatuz.

Esperientzia Eskola
martxan
Urriaren 8rako zegoen iragarria
ikasturte hasierako aurkezpena.
Aurrerantzean, asteartero izango
dira saioak, 16:00-18:00 artean
Artzabalen.50urtetikgorakoherri-
tarrei zuzendua dago doako hez-
kuntzaetaaisialdikoeskaintzahau.
Izena emateko deitu Gizarte Zer-
bitzuetako 943 377 110 telefono
zenbakira edo idatzi, gizarte-zer-
bitzuak@usurbil.net helbidera.
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Sariko lanak, bi hilabetetan bukatu nahi

Saria lehengoratzeko lanak
abian dira udaz geroztik.
Aldundiak bi hilabeteko epe-

an amaitu asmo ditu, Udalak,
usurbil.net ataritik adierazi duenez.
Azken asteotan eman diren aurre-
rapausoen berri eman dute; “udako
eguraldi lehorra ongi aprobetxatzen
ari da Saria ingurua berreskuratze-
ko lanean ari den enpresa, eta Foru
Aldundiarengidaritzapeangauzatzen
aridenobramartxaoneandoa. Lehe-
nengo lana, zeudenmakalakkentzea
izan da. Gero, makinak sartu dira
lurraren maila jaisteko, ura sartu
ahal izateko, eta padura ekosistema
berreskuratzeko. Gunearen itxura
goitik behera aldatu egin da, lezka-
dia ere kendu baitute makinek. Hala
ere, lanak amaitzen direnean, lezka-
dia itzulikoda.Kendutako lurraapro-
betxatzenaridiraerrepidetik eremua
babestuko duen lur meta bat osa-

tzeko. Bi hilabeteko epean bukatze-
koasmoaazalduduAldundiak,udaz-
kenekoeuriteakhasibaino lehenahal
bada”.

Energia plana,
diruz lagundua
610.850 euro bideratu asmo ditu
Gipuzkoako Foru Aldundiak, iraun-
kortasunaren aldeko ekimenetara.
Aurkeztutako 32 proiektu lagundu-

ko ditu diruz. Horien artean, Usur-
bilgo Udalak aurrera eraman nahi
duen Usurbilgo Energia Jasangarri-
rako Ekintza Plana.

5.324 tona CO2 gutxiago isurtzea
ahalbidetzeaaurreikustendaegitas-
mo honekin. 2020. urterako %20
murriztu nahi da aipatu isurpena.
Horretarako hainbat ekintza propo-
satzen dira, Udalean, etxebizitzetan
eta zerbitzuetan eragiteko.

Udazkeneko euriteak hasi baino lehen bukatu nahi dute.

Bi auzokonpostagune berri martxan, laster

Bat udaletxean kokatuko da,
bestea Olarriondoko udal
baratzenalboan,etabiakhila-

bete barru martxan egongo direla
aurreikusten da. Udaletxe ondoko
gunean organikoa konpostatzeko
aukera izango dute, Irazu, Etxebes-
te, Nagusia eta Irutasun kaleetako
eta Gaztañaga azpiko etxebizitzeta-
kobizilagunek. Eurei zuzenduta, for-
mazio eta informazioa jasotzeko
saioak antolatu dituzte datorren
astean. Gogoan izan organikoa kon-
posatzen dutenei %40ko hobaria
aplikatzen zaiela. Informazio gehia-
go jasotzeko: 650 374 936 /
usurbilzerozabor@gmail.com
Bilera hauek deitu dira:

Kaleberri: urriak 10 osteguna,
19:00etan Potxoenean.
Olarriondo: urriak 14 astelehena,
19:00etan Olarriondokoudalbara-
tzetako etxolan.

Urriaren 27rako, Atez Atekotik
Zero Zaborrera III. Jardunaldien
baitan, Konpost Eguna antolatu
dute Usurbilen. Aurrerago eskai-
niko dugu informazio gehiago.

Udaletxean eta Olarriondoko udal baratzean jarriko dira konpostaguneak.

14.760 euro,
euskara ikasten
laguntzeko
Euskara ikastea sustatzeko, diru-
laguntzak eman ohi ditu urtero
Usurbilgo Udalak. Aurten 39 ikas-
le aurkeztu ziren deialdira. Eskae-
rok tramitazioprozesuapasaoste-
an, irailaren 13ko Tokiko Gobernu
Batzordean, 14.760 euro banatzea
onartu zen.

Euskarako udal diru-laguntza
deialdiko oinarrietan berrikuntzak
txertatu dituzte. Laguntzok bana-
tzerakoan, 2013 honetan, ikasleen
lanegoeraeta ikasketamailakhar-
tu dira kontuan. Ikasketa mailaren
arabera,matrikulakostuaren%60-
%80artean itzuli zaie ikasleei. Lan-
gabetuen kasuan, %100 arteko
laguntzaere jasozezaketen,horere
ikasketamailarenarabera. Eta ikas-
le guztiei, laguntza jaso ahal iza-
teko,Usurbilenerroldatuaegoneta
klaseen %80ko asistentzia izatea
eskatzen zitzaien.

Euskaraikastekolaguntzakaspal-
didanik banatzen ditu Usurbilgo
Udalak. Inguruetako beste hainbat
udalerrik baino laguntza gehiago.
Aurrerantzean ere, apustu hau egi-
tearenaldekoasmoaduudalgober-
nuak: "Garrantzitsua da Usurbil
bezalako herri euskaldun batean
herritarrek euskara ikasteko erraz-
tasunak eta baliabideak eskura iza-
tea".

Beste 1.000 euro, aisialdirako
Aurreko ikasturteanaisialdikobegi-
rale eta zuzendari ikastaroa egin
zutenentzako ere diru-laguntzak
banatudituUsurbilgoUdalak.1.000
euroguztira,Usurbilenerroldatuak
egon, ikastaroa euskaraz egin eta
eskabidea aurkeztu zuten 7 ikas-
leren artean.
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Talde guztietako ordezkariak izan ziren ez ohiko bi plenoetan.

2014ko ordenantza fiskalak, Patxi Segurolaren estradizioa
eta Herriraren aurkako operazioa aztertu ziren udalbatzan

E
z ohiko udalbatza
plenoa deituta zego-
en aurreko astean. Bi
puntu zeuden azter-

gaien artean: “2014rako Orde-
nantza Fiskalak hasieraz onar-
tzea” eta “Patxi Segurola
Maioz aginagarraren estradi-
zioa” izeneko mozioa, EH Bil-
duk aurkeztua.

Lehen puntuari dagokionez,
irizpide nagusia KPIaren igoe-
ra aplikatzea izan da zerga, ta-
sa eta prezio berrietan. Sal-
buespen edo bereiztu beharre-
ko puntu batzuk egon badira
eta horien inguruko xehetasu-
nak eman zituen aditzera
Alaitz Aizpuruak, Bilduko zi-
negotziak. Bozketa garaian,
Bildu eta Aralarreko zinego-
tziek aldeko botoa eman zu-
ten eta abstentzioari heldu
EAJ-PNVk. PSE eta Hamaika-
bat-eko udal zinegotziak aur-
ka agertu ziren.

PATXI SEGUROLAREN
ESTRADIZIOA
Patxi Segurolaren inguruko
mozioan, aginagarraren egoe-
raren jarraipen estua egitea ja-
sotzen zen. Bere estradizioa
salatu eta Estatu espainolari
eta frantsesari garai berriak
kontuan har ditzatela eska-
tzen zaie. Frantsesari bereziki,
“Madrileko politikarekiko da-
raman lerrokatze sistematikoa
hautsi” dezala eskatzen dio
EH Bilduren mozioak. Bozke-
tan, Bildu eta Aralarreko zine-
gotzien aldeko botoekin onar-

tu zen mozioa. Hamaikabat,
PSE eta EAJ-PNV-k absten-
tzioari heldu zioten.

Ez ohiko pleno horren
amaieran, ez ohiko eta pre-
miazko beste udalbatza pleno
bat deitu zen. Bilkuraren pre-
miazkotasuna berretsi zuten
lehenbizi Bildu eta Aralarreko
udal ordezkariek (gainontze-
ko alderdiek abstentziora jo
zuten). Ondoren, Herriraren
aurka burutu den operazioari
buruzko mozioa aztertu zu-
ten. “Herri honen gehiengoari
eta konponbide prozesuari
egiten zaion eraso gisa” jo-
tzen da Herriraren aurkako
operazioa. Atxilotutakoen be-
rehalako askatasuna eskatzen
da eta “kriminalizatzea helbu-

ru izan dezaketen ekimenak
bertan behera uztea”. Larun-
baterako deitua izan zen ma-
nifestazio nazionalarekin bat
egiten zen eta alderdi eta era-
gile denei “prozesuari etenga-
beko ekarpena egin eta jarrera
eraikitzailearen bitartez la-
guntzea” eskatzen zitzaion.
Herriraren inguruko mozioak
Bildu eta Aralarren aldeko
bozkak jaso zituen, eta Ha-
maikabat, PSE eta EAJ-PNV-
ren abstentzioa.

EAJ-REN PROPOSAMENA
Andoni Atxega EAJ-PNVko zi-
negotziak bere abstentzioa
azaldu nahi izan zuen: EH
Bildu eta EAJ-PNVko ardura-
dunak batu dira eta idatzi ko-
mun bat adostu dutela esan
zuen, “nik nahiago izango
nuke hura aurkeztu izan ba-
zen. Presazko kontua izan de-
nez, adierazi didazue ez dela
hona ekartzea posible izan eta
horregatik nire botoa absten-

Bi lorazain
laguntzaile
kontratatzeko
lan deialdia

Hautaketaprozesuanpartehartze-
ko, urriaren 10era arte eman dai-
teke izena lanbide.net web orrial-
dean. Aldundiaren diru-laguntza
jaso du Udalak lan deialdiok egi-
terakoan. Bost hilabetez eta aldi
baterako lanean aritzeko eskain-
tzakdirahauek.Partehartzeko,Lan-
biden langabetu gisa izena eman-
daetaeskualdekoudalerrirenbate-
an erroldatua egon behar da. Gai-
nera, 6 hilabeteko esperientzia
eskatzen dira lorazain laguntzaile
lanbidean, eta euskaraz jakitea.

tzioa izango da”, adierazi
zuen Atxegak.

Alkateak arautegi kontua
dela argudiatu zion EAJko zi-
negotziari. “Arauak ez du
onartzen plenoa egiten den
egunean beste mozioren bat
edo horren ordezkoa aurkez-
tea. Baina guk ez dugu inola-
ko arazorik hurrengo pleno
batean mozio hori aurkezte-
ko. Horrelako ekimenak onak
dira gainera, baina une hone-
tan mozio hau mantentzen
dugu, manifestazioa larunba-
tean da eta egoerak eskatzen
du horrelako erantzun bat
ematea eta hau da gure pro-
posamena”. Bozketan, alde
agertu ziren Bildu eta Aralar
eta abstentziora jo zuten opo-
sizioko gainontzeko alderdiek.

“Salbuespenak salbuespen,
zerga, tasa eta prezio

berrietan KPIaren igoera
aplikatu da”
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Lan uztea udaletxean

Herriraren aurkako polizia operazio bidegabea salatu eta atxilo-
tuei elkartasuna adierazteko, ordu erdiko lan uztea deitu zuen
iragan urriaren 4ko eguerdian, euskal gehiengo sindikalak.
Hainbat mobilizazio burutu ziren Euskal Herriko udaletxe ata-
rietan. Usurbilen baita. Joxe Martin Sagardia plazan bildu ziren
hainbat langile, gazte eta herritar, “euskal presoen eskubideen
eta konponbidearen alde!” lemapean. Haietako batek baino
gehiagok esku artean zeramatzan, “Herrira aurrera” edo “De-
nok gara Herrira” zioten kartelak ere. Mobilizazio amaieran po-
za agertu zen lau egun lehenago atxiloturiko 18 lagunak etxean
zirelako, baina kezka ere bai, auzia ez delako hemen amaitzen.
18 lagunok inputatuta baitaude, eta oinarrizko hainbat eskubide
murriztuak dituzte.

Lan uztea Michelinen

Erakunde atarietan bakarrik ez, lantegietan ere mobilizazioak
burutu ziren. Tartean, Michelinen eta Luzuriagan. ELA, LAB,
ESK, STEE-EILAS, Hiru, EHNE, CGT eta CNT-k eginiko deialdia-
rekin bat eginez, eguerdiko lan txanda aldaketan, lantegi atarian
bildu ziren hainbat langile, “euskal presoen eskubideen eta kon-
ponbidearen alde!” lemapean.

Elkartasuna kirol alorretik

Azken egunotako mobilizazioekin bat egin dute hainbat herritar
eta eragileek. Eta horietako elkartasun tanta batzuk, Kantu Tal-
detik edota Haranetik heldu dira. Usurbil FT-ko taldeetako batek
ere Herrirak burutu ohi duen lanari, presoen eskubideen aldeko
jardunari babesa adierazi nahi izan zioten iragan asteburuan.
Manifestazioko aldarriarekin bat eginez.

“Tantaz tanta”, murala

Egunez egun, Herriraren aldeko mobilizazioak gehitzen joan di-
ra. Astebururako Herriraren aldeko bi ekimen nagusi iragarri zi-
ren; milaka herritar bildu eta kultur zein kirol munduko aurpegi
ezagunek gidatu zuten Bilboko manifestazio nazionala batetik,
“Tantaz tanta euskal preso eta iheslarien eskubideen alde” le-
mapean egin zena. Autobusez hainbat usurbildar gerturatu zen
Bilbora. Eta herrian, ostiraletik manifestazio aurreko orduetara,
Bizkaiko hiriburuko aldarriak jasotzen zuen “Tantaz Tanta gu-
nea” antolatu zen. Herri ekimen desberdinekin; bertso musika-
tuen saioaz gozatu ahal izan zen Sutegi atarian, urriaren 4ko
iluntzean. Euskal presoak euskal herriratzeko irudia bere barne
hartzen zuen tanta urdin erraldoi bat marraztu zuen herritar tal-
de batek biharamunean. Elizako horman dago ikusgai.
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H
ilabete baino ez da
kargua onartu zue-
la, eta kokatzen da-
bil. Usurbil FT-k le-

hendakari berria du; klub ba-
rruan denetariko ardurak izan
eta ibilbide luze askoa jorratu
duen Nagore Unanue usurbil-
darra. Eta bai, oraindik halako
kontuek albiste izaten jarrai-
tzen dutelako, bera da Usurbil
FT-k historian izan duen lehen
emakumezko presidentea.
Atxegaldekoak gogotsu eta po-
zik ekin dio aro berri honi. Be-
re lehen hitzak, eskertzako-
ak dira, presidente karguan
jarri duen zuzendaritza tal-
dearentzat. Eta modu bere-
zian, aurreko lehendakari
Txema Iturrioz eta zuzendari-
tzako beste kide bat Juan Kar-
los Galanentzat, orain arte egin
duten lan bikainagatik. Gaine-
rakoaz, lerrootan hitz egin du
Unanuek NOAUA!rentzat es-
kaini duen lehen elkarrizketan.

Usurbil FT-k izango duen
emakumezko lehen lehenda-
karia zaitugu. Hau albistea
da zuretzat, nola bizi duzu
gai hau?
Nagore Unanue. Aldaketa ze-
torrela banekien, lehendakari
berria behar genuen, baina ez
nuen uste neure izena aterako
zenik. Zuzendaritzan zazpi ur-
te daramatzadan arren, lasai
eta pozik nago, klubak hartu-
tako erabaki bat izan delako
eta neure alde bozka eman du-
telako. Baina ardura berriare-
kin kezkatuta, ia egoki bete
ahal izango dudan. Lehen urte
hau proba moduan hartuko
dut. Ia nola doan dena, ondo
joatea espero dut.

Etapa bat itxi eta beste bat
irekiko da klubean. Aro berri
honek zer aldaketa dakartza?
Ez dakit berrikuntzak ekarriko
dituen. Presidentea, taldeko
buru bat da, ikusten dena. Bai-

na gero, jo eta su lane-
an ari den lan talde bat dago.
Orain arte arlo soziala lantzen
ari nintzen. Horretan jarraituko
dudalakoan nago eta presiden-
te izate horrekin bat egin deza-
keela. Ondorioz, alde horreta-
tik aldaketa batzuk sartu ditza-
ket Usurbil FT-n; entrenatzaile-
en formazioa bultzatzea adibi-
dez.

Talde izaera izaten jarraitu-
ko du Usurbil FT-k, beti na-
barmendu duzuenez.
Bai. Zazpi urteotan beti izan
naiz talde honetako parte eta
neure ekarpena izan dena
izan da, batzuetan gutxiago
besteetan gehiago. Talde ba-
ten kide beti. Horrek pozten
nau, lehendakari beraiek hau-
tatu izana. Zuzendaritzara ki-
de berririk badator, ongi eto-
rria izango da.

Ikasturte berri honetan ere
Usurbil eta usurbildarrak
futbolera gerturatzen jarrai-
tu nahiko duzue?
Usurbildarrak futbolera gertu-
ratzea nahi genuke. Azkene-

an, pena da halako instala-
kuntzak izan eta jende asko
ez igotzea. Guk zer egiten du-
gu? Herritarrak hona ez bada-
toz, gu joaten gara Kaxkora.
Saiatzen gara denboraldiko
aurkezpena Zumetaren mural
parean egiten, Usurbil Cup
edo Aste Santuetako txokoak
antolatzen… Eta aurten berri-
kuntzak sartu nahi ditugu,
baina ez da hain erraza, kul-
turalki eta hainbeste gauza
egiten diren herri batean, bes-
te ekimen berri bat txertatu
eta tarte bat bilatzea.

Denboraldi hau zertan na-
barmendu liteke?
Heziketa aldetik oinarri on bat
landu nahi genuke, ez baka-
rrik kirol arloan baita hezkun-
tzan ere. Animatu egunero jar-
dunean dauden taldeak ia de-
nok denboraldi ona egiten du-
gun.

Lehendakaritza postu batek
zer suposatzen du, ardurei
dagokienean?
Duela hilabeteko kontua da
hau guztia, eta oraindik koka-
tzen nabil. Beste klubekiko
harremanetaz arduratu, talde-

ekin egon, gai guztien ingu-
ruan informatu... Ardura be-
rriok neure lan propioarekin
uztartzeko oraintxe neure bi-
dea egiten ari naiz.

Zuzendaritza talde berria osatu da aurten.

Nagore Unanue, Usurbil FT-k

Zuzendaritzan
eman diren
aldaketak

Zuzendaritza eraberrituta ekin
dio Usurbil FT-k 2013-2014 den-
boraldi berriari.Urte luzeetanari-
tu diren kide batzuk lekukoapasa
diete kide berriei. Eta badira bai-
ta, jarraituko dutenak ere. Utzi
dutenei esker ona adierazi nahi
dietezuzendaritzataldetik,etaklu-
betik ongi etorria ematen diete
sartu berri direnei:

Utzi dutenak: Txema Iturrioz
lehendakari ohia eta JuanCar-
los Galan.
Sartu direnak: Pepe Salazar,
Iñaki Arruti eta Xabi Pagola.
Jarraitzen dutenak: Nagore
Unanue,AinhoaAizpurua,Ain-
hoa Azkue, Joseba Portularru-
me, Jose Manuel Sanchez
"Lolo", IñigoPagola, IñigoEtxa-
niz eta Beñat Larrañaga.

“Heziketa
aldetik oinarri

on bat landu nahi
genuke, ez bakarrik
kirol arloan baita

hezkuntzan
ere”
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T-ko lehendakari berria

Baloia eskuartean du Nagore Unanuek. Zuzendaritzakoekin batera ageri da.

Ibilbide luzea egin duzu
Usurbil FT-n. Txikitatik zabil-
tza futbolean?
“Multikirolak” egiten genuene-
an, ikastolan nenbilela hasi
nintzen. Txikitatik futbolean
jokatzea oso gustuko nuen.
Entrenatzaile oso ona genuen,
Josu Aranberri, urte piloa egin
genituen berarekin areto futbo-
lean. Nahiko ondo moldatzen
ginen, partidak irabazten eta
guzti. 14 urterekin Haranen
neska falta zegoela eta ba-
tzuk animatu ginen eta or-
dutik hemen nago. Poz po-
zik, duela bi urte amaitu
nuen futbolari gisa neure kirol
ibilbidea.

Askok jokalari izateari uzten
dioten unean eteten du baita
klubarekin ere. Zuk ordea
Usurbil FT-n jarraitu duzu.
Zerk lotzen zaitu klubera?
Pertsonekiko lotura izan dut.
Hemendik kanpo neska koadri-
la bat izateaz gain, beste lagun
talde bat egin genuen hemen.
Klubarekin lotura bat izan dut.
Eta gero tabernarena dago. Az-
kenean, maitatu egiten duzu
proiektua, eta azkenean zurea
bezala sentitzen duzu. Askotan
diot hau neuretzat bihotzez
eginiko zerbait da, ez dela ez
lana ez ezer. Emozionalki he-
men ondo egoteak asko supo-
satzen dit.

Usurbil FT barruan denetari-
ko ardurak izan dituzu. Eta
horrek ere ezagutza handia
emango zizun, lagungarria
ibilbide berrirako?
Pixka bat denetarik egin dut.
Oraingo zuzendaritzatik bete-
ranoena naiz. Duela zazpi urte
hartu genuen kluba, ia zerotik
hasi ginen. Talde gutxirekin
hasi ginen, dena berria zen,
Harane ere berria zen. Haste
hori izan zen. Gogora ekarri
nahi dut batez ere lehendakari
izan den Txema Iturrioz, bera-

“Entrenatzaile
bikainak ditugu”

Klubhonetanoraintxe zer indar-
tuko zenuke? Lehentasunik
baduzu?
Nagore Unanue. Formazioari
emango nioke lehentasuna; DYA
elkartearekin lehen sorospenen
inguruko ikastaroaantolatzeaesa-
terako.Hemenbatzukbadira ikas-
taro hori egina dutenak, baina
bestebatzukez.Gainerakoannahi-
ko jantziak gaude. Kirol arloan,
entrenatzailebikainakditugu.Hor-
tik ondo goaz. Beste erronka bat;
ia nesken taldea indartzen dugun.
Saiatzen ari gara. Urte zailak izan
dira. Zuzendaritzak lan handia
egindu.Entrenatzaile tituludunbat
bilatu da, bigarren entrenatzaile
bat ere bai. Erronka gehiago; arlo
soziala indartzea, ekintza gehia-
go sustatzea... Baina horretarako
ere denbora gehiago behar da.
Halere, egiten saiatuko gara.

rekin egin ditudalako
zazpi urteok. Oso ondo joan
gara.

Usurbil FT-ren krisialdi ga-
raia zen hura?
Ardura hartu genuenean ez ge-
nekien nondik jo. Jasotako la-
guntzarekin lehen urtea salba-
tu genuen. Egungo zuzendari-
tza taldean dauden kideak sar-
tzen hasi ziren. Bilgunea talde-
ka banatzen hasi ginen; orain
dagoen bezala, kirol arloa, arlo
soziala, taberna… Nik neure
burua ez nuen kirol arloan
ikusten. Bai talde sozialean eta
tabernan. Haranera etortzen
zen jendeari zerbitzu bat es-
kaini behar zitzaion. Bost urte-
etan tabernan aritu naiz aurre-
ko presidentearekin. Egia esan
horretan aritu naiz gustura, eta
ahalik eta zerbitzu onena ema-
ten. Eta gero bai, gustuko dut
saltsa. Ez bakarrik futbola,
Kaxkotik kanpo goialde hone-
tan gaudenez, herrira gertura-
tzea futbola, nortzuk garen,
haurrekin lana egin, Usurbil
Cup, txokoak…

Klubetik ere zuk zerbait jaso
duzun seinale?
Hemen pozik bizi izan naiz

beti eta pozik eta oso gustura
jarraitzen dut. Hala izan ez ba-
litz, ez nintzen hemen egongo.
Kontzienteago nintzen klube-
an nengoela jada ni nintzene-
an nesken futbol taldeko hel-
duenetakoa. Eta egia da, futbol
talde honetako kideekin dudan
harremana oso ona da. Asko
eman dit taldeak, oso ondo pa-
satzen genuen, oso oroitzapen
onak ditut. Nesken taldea kri-
sian dago eta egoera bidera-
tzen ari gara. Baina gogoratu
nahi nuke, bere garaian nes-
ken talde hau izan zela kluba
salbatu zuena. Talde bakarra
izan zen bere garaian.

Zuk jasotakoa orain belau-
naldi berriengana zabaldu
nahiko duzu? Zer da transmi-
titu nahi diezuna?
Elkarbizitza batez ere. Azkene-
an hau ere bizitzeko era bat
da. Zure errealitatean sartu li-
tekeen bizitzeko modu bat da,
nik hala hartu dut. Bestalde,
ez bakarrik kirolak, heziketa
bultzatzeak neuretzako balio
izan duen moduan, besteen-
tzako ere balioko duela uste
dut. Eta honez gain, azkenean
familia bat garela. Etortzen za-
ra lehiatzera, ahalik eta gauza
gehienak hobetzen joaten saia-

tzera. Gero hiru entrenamendu
saioetan eta asteburuetan he-
men zaude. Elkar bizi zara, la-
gun artea egiten duzu. Giro
oso ona egoten da. Klubeko
afarian ikusten da, zer familia
giro dagoen.

Nagore
Unanue:

“Bere garaian
nesken futbol
taldea izan zen
kluba salbatu

zuena”
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E
rrekuperatu al gara?
Aldizkari hau jasotze-
rako aurreko astebu-
ruan Aginagara joan-

dakoen artean, “ajea” baldin
bada oraindik, presta zaitezte.
Gutxi geratzen baita indarrak
hartu eta San Praixkuen erre-
materako. Haurren Egunare-
kin, eta goizaldera arte luzatu-
ko diren parranda gauekin
bueltatuko da jai giroa lau
eguneko atsedenaldiaren oste-
an, Aginagara.

Urriaren 11 honetan izango
da. Ostiralean, herri ikastetxe-
ko haur eta gaztetxoek ez dute
klaserik izango. Eguna jolase-
an pasako dute eta. Iluntzera-
ko hiru hitzordu; Dj Kankar
afalaurretik, bertso-afaria gero
Eliza zaharrean, eta Itzartu tal-
dekoekin, erromeria goizalde-
ra arte.

Parranda giroa baita, San
Praixkuetako azken gauean,
larunbatean, Abiba DJ eta Dj
Larrarekin. Aurretik, musa eta

Gorritiren animaliak arratsal-
dean.

Igandean jaietako ekitaldirik
ez, errekuperatzeko.

J
oan denari buruz, oste-
gun eta larunbat gauean
jendetza bildu zela esan
beharra dago. Zuhaitz

Gurrutxagaren bakarrizketa
saioak ludoteka bete zuen. Eta
jendetza bildu zen baita, la-
runbateko herri afarian eta
baita afalostean. Aurretik, jen-
dea eta zaletuak Oria ertzean
bildu ziren, trainerilla txapel-
keta ikusteko. Aginagarrak
bandera irabaztear izan dira
aurten, baina Hondarribikoak
aurreratu zaizkie. Kontxako
Banderarekin batera, Aginaga-
koa ere Txingudi aldera joan
da. Aipatu moduan aginaga-
rrak bigarren eta atzetik hurre-
nez hurren; Orio B, Orio A,
Kastro, Hondarribi B eta Za-
rautz.

IPARRALDETIK BISITAN
Eta bandera Hondarribia alde-
ra bezala, Iparraldera itzuli di-
ra asteburu pasa Aginagara

etorritako lagun taldea ere: Je-
an-Christian Galtxetaburu, Mi-
xel Etxekopar, Pierre Vissler
eta Joanes Etxebarria. Aginaga
eta aginagarrak erretratatzen
aritu dira. Irudiak grabatzen,
lekukotzak biltzen, osatzen ari
diren Euskal Herriko "atlas ge-
opoetikorako". NOAUA!ri adie-
razi diotenez, Aginagak lilura-
tuta utzi du Iparraldeko lagun
koadrila.

AGINAGAKO BANDERA
1. HONDARRIBIA A 08:09:56
2. AGINAGA 08:24:34
3. ORIO B 08:26:45
4. ORIO A 08:26:87
5. CASTRO 08:42:09
6. HONDARRIBIA B 08:52:52
7. ZARAUTZ 09:01:52
*2007an Orio nagusi, 2008an Orio,
2009anKaiku, 2010ean Kaiku,2011n
Aginaga, 2012an Kaiku / emakume-
etan Getaria, 2013an Hondarribia.

Larunbatean, estropadak amaitu berritan hasi zen Zumartxan txarangakoen kalejira.

Lehen aldiz, Hondarribiak irabazi du Aginagako Bandera.

Aginagako jaiak, azken txanpan

Ostiral honetan,
Umeen Eguna
Aginagan
Urriak 11, ostirala
10:00 Umeen jolasak.
13:00Haurrentzakobazkari goxo-
goxoa indarberritzeko.
17:00 Puzgarriak.
Ondoren, primerako txokolatada
eta buruhandi bizi-biziak. Hasi
korrika!!!
19:00 Dj Kankar ume eta ez hain
umeak dantzan jartzeko.
21:00 Bertso afaria Eliza Zaharre-
an, barre pixka bat egiteko auke-
ra giro ederrean. Bertsolariak:
Manex Mujika, Haritz Casabal eta
Arkaitz Oiartzabal “Xamoa”.
Ondoren,dantzaldia Itzartu talde-
arekin Eliza Zaharrean.

Urriak 12, larunbata
16:00XXXIII.MusTxapelketaherri-
koia.
18:30Gorritirenanimaliak, eaaur-
tengoan ere giro polita sortzen
dugun.
Gauerdian, Abiba diskofesta.
Ondoren, Dj Larra Eliza Zaharrean.
Aukerabikainagauguztiadantzan
igarotzeko!!!

Antolatzailea: Aginagako Jai
Batzordea.

Bandera, Hondarribiara



* Duela bi aste
banatu genuen
e s k u k o
o r d u t e g i a n
akats batzuk
zeuden. Hauxe
da zuzena.
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35 kontzertu eskaini dituzte lehen diskoarekin, eta EHZ eta Gaztea Maketa Lehiaketetako finaletara iritsi dira.

Hotzikara: “Gauza polit asko pasa
zaizkigu lehen disko honen bueltan”

E
manaldi berezia izan
zen San Praixkueta-
koa. Lehen diskoaren
bueltan eskainitako

azkena. Kantu berriei ekingo
diete orain. Hotzikara taldeko
Antton Aranburuk eman diz-
kigu ondoko azalpenak.

NOAUA! Bolada batean zuek
ikusteko azken aukera izan-
go zen Aginagakoa, ezta?
Hotzikara. Bai, kontzertuak
alde batera uztea erabaki du-
gu, azken batean, hauek pres-
tatzeko denborak sormenera-
koa murrizten digulako eta as-
tean bi ensaio egiteko aukera
bakarrik dugun honetan, den-
borak urrea balio du!

Disko berri bat grabatzeko
kantuak badituzue. Noiz ar-

gitaratuko duzue?
H.Kantu sorta bat badugu bai,
baina oraindik guztiz finka-
tzea falta zaigu eta gehiago
sortzea gustatuko litzaiguke.
Nahi baino motelagoa izaten
ari da sormen lana, uste bai-
no kontzertu gehiago izan
baititugu azkenaldian. Kanten
eraikuntzan denok parte har-
tzen saiatzen gara eta honek
noski, liskar txikiak dakartza
eta prozesuaren moteltzea.
Beraz, orain burubelarri sor-
men lanetan aritzea erabaki
dugu.

Oraindik ez dugu finkatu da-
tarik, ez eta tokirik ere. Orain
garrantzizkoa dena musika be-
ra da, eta laurok asebeteta ge-
ratzen garenean hasiko gara
epeak jartzen. Ea lagunen pre-
sioari eusteko gai garen!

Lehen diskoarekin hainbat
kontzertu eskaini dituzue.
Pozik zaudete egindako bi-
rarekin?
H. Egia esan, ez genekien zer
espero lehenengo diskotik,
musika mota hau ez baita
hain ohikoa. Jendearen bela-
rrietara helaraztea zen helbu-
rua, baina gauza polit asko
pasa zaizkigu lehenengo lan
honen bueltan.

Akerra gaztetxetik abiatu
zen diska eta Aginagan buka-
tu du bere ibilbidea. Motza di-
rudien arren, mila bizipenez
beteriko bidea izan da. 35 bat
kontzertu jo ditugu Euskal
Herriko hainbat herritan, ber-
tako jendea eta talde desber-
din ugari ezagutu eta Gazte
Danbada, Euskal Herri maila-
ko ekitaldi batean jotzeko au-

kera ere izan genuen. Gainera,
bi maketa lehiaketetako finale-
tan izan gara, EHZ eta Gaztea
Maketa Lehiaketan. Bigarren
honetan, BilboRocken jotzera
ere iritsi ginen, bertan lagunez
inguratuta eta baita telebistan
zuzenean ere! Irrati tabernan
musika kendu eta telebista ja-
rri den aldi bakarrenetakoa
izango zen...

Beraz, oso pozik gaude le-
henengo lan honek eman
duen zukuarekin, esperientzia
ederrak izan dira guzti hauek
eta oso aberasgarriak.

Dena den, diskoa ez dugu
giltzapean utziko, "Gillotina"
edo "Justizia?" bezalako kan-
tak gure bandera bihurtu dira
eta beraz, denbora luzez bide-
lagun izango ditugula irudi-
tzen zaigu.
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Urriaren 15ean hitzaldia eskainiko du Joxe Amiamak. Gero, ikasturtea hasiko da

(30 euro, urte osoa). Izena emateko posta elektronikoz: hitzaho@udarregi.com

Gatazka baten aurrean nola
jokatu, ikastaroa Udarregin

A
urtengo kurtsorako
(2013-2014), Gura-
so Elkarteak hona-
ko gai honi buruz-

ko hitzaldia eta eskola antola-
tu ditu: “Gatazkak gure seme-
alabekin: Nola aurre egin ar-
duran oinarrituriko heziketa-
ren ikuspuntutik”. Gai bera
ari da lantzen irakaslegoa
ikastetxean elkarbizitzaren
proiektuaren bidez. Egokia
iruditzen zaigu eskola eta fa-
miliak bat egitea lan honetan,
gure nerabeen onerako, nahiz
eta estilo desberdinak erabili,
batzuk irakasle bezala, eta
besteak guraso modura. ...

Aurtengo kurtsorako (2013-
2014), Guraso Elkarteak ho-
nako gai honi buruzko eskola
antolatu ditu: “Gatazkak gure
seme-alabekin: Nola aurre
egin arduran oinarrituriko he-
ziketaren ikuspuntutik”. Gai
bera ari da lantzen irakasle-
goa ikastetxean elkarbizitza-
ren proiektuaren bidez. “Ego-
kia iruditzen zaigu eskola eta
familiak bat egitea lan hone-
tan, gure nerabeen onerako,
nahiz eta estilo desberdinak
erabili, batzuk irakasle beza-
la, eta besteak guraso modu-
ra”, adierazi digute.

ESKOLAN, FAMILIAN
Lehen jarduera hitzaldi bat
izango da, urriaren 15ean
asteartea. Bertan, UPV/EHU-
ko irakasle eta psikopedago-
goa den Joxe Amiamak hezi-

Udarregiko ikasleak
Zinemaldian

Donostiako zinemaldia
oraintxebukatudenhone-
tan, Udarregiko ikasleek

ere izan genuen zineaz gozatzeko
aukera. Irailaren 26an, autobusa
hartu eta Lehen Hezkuntzako
3.mailatik hasi eta 6.mailaraino-
ko ikasleakDonostiakobelodromo-
ra joan ginen. Bertan, Gipuzkoa-
ko herri ezberdinetatik etorritako
hainbat ikastoletako ikasleekin
elkartu ginen: San Benito ikasto-
la, Ikasbide...

“Herensugeak:Haritzarenbiho-
tza” izeneko pelikula ikusi behar
genuen,herensugebatzueiburuz-
koa. Baina pelikula hasi eta gutxi-
ra gure ilusioak pixkat zapuztuta
geratu ziren.Hauez zenguk espe-
ro genuen pelikula mota!

Hasteko marrazki bizidunak
ziren, eta guknahiagodituguper-
tsonaia errealak dituzten peliku-
lak. Abentura, akzio gehiago izan-
go zuela espero genuen eta uste
baino motelagoa zela ikusirik,
aspertu egin ginen.

Gubainogazteagoakdiren ikas-
leentzat egokiagoa zela iruditzen
zaigu. Eta egia esateko, nahiago
genuke Zipi eta Zape bezalako
pelikulabat ikusi. Eadatorrenurte-
an zorte handiagoa dugun!

keta eredu desberdinak azal-
duko ditu. “Hain zuzen ere,
gatazkak sortzean familiok
erabiltzen ditugun ereduak,
eta eskolak hautatutakoa.
Horrexegatik, irakaslegoak
ere parte hartuko du, azal-
duz, hainbat adibideren bi-
dez, nola saiatzen diren kon-
pontzen gelan sortutako ga-
tazkak, ardura eta errespe-
tuaren ideia hezitzaileak kon-
tuan izanez”, jakinarazi du-
tenez. LH 5etik aurrerako
ikasleen familiak gonbidatu-
rik daude (17:30-19:00).

ESTRATEGIA
HEZITZAILEAK
Bigarren proposamenaren hel-
burua, familiei zuzenduriko
hainbat estrategia hezitzaile
ezagutu, hausnartu eta lantzea
litzateke. “Zertarako? Gure se-
me-alabekin ditugun gatazkei
era egokian aurre egiteko, ar-
dura eta errespetuaren balore-
ak mantenduz. Zazpi saio

izango dira, hilean behin”.

DATAK, EDUKIAK
Azaroak 5, 17:30-19:00. Zer
da autoritatea. Diziplinaren
onurak. Zigorrak.
Abenduak 3, 17:00-18:30.
Zigorrak: bere alde onak eta
bere arriskuak.
Urtarrilak 23, 17:00-18:30.
Zigorraren alternatibak: Dizi-
plina, arduratik abiatuz.
Otsailak 27, 17:00-18:30.
Portaera “desegoki” horren
aurrean, norena da arazoa?
Semea edo alabaren arazoa
denean (estrategiak I).
Martxoak 27, 17:00-18:30.
17:00-18:30. Semea edo ala-
baren arazoa denean(estrate-
giak II).
Apirilak 8, 17:00-18:30. Por-
taera “desegoki” horren aurre-
an, norena arazoa? Gure ara-
zoa denean (estrategiak I).
Maiatzak 22, 17:00-18:30.
Gure arazoa denean (estrate-
giak II).

‘Herensugeak’ ikusten izan ziren.
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Buruntzaldeko Ibilbideak izeneko proiek-
tuari esker, eskualdeko eta bere landa-
ingurune naturala ezagutzeko aukera

dugu. “Bidezidoretabideezberdinakditugu (bost
ibilbide ezberdin daude aukeran), landako pai-
saiatik barrenapaseoez gozatzeko, belardiak eta
basoak zeharkatuz eta baserri, baseliza, karobi
eta, natura nahiz kultura aldetik, interesgarriak
diren beste leku batzuetara hurbilduz”, ekimen
antolatzaileek aditzera eman dutenez.

Herrietan ibilbide-zati bakoitzaren inguruko
trazatuak, profilak eta distantziak erakusten
dituzten panelak daude, bideetan, berriz, nora-
bideaketadistantziakmarkatzendituztengeziak
eta zuinak. Seinalehoriekguztiakudalerri bakoi-
tzaren identifikazio-koloreak aintzat hartuz ipi-
nita daude: Lasarte-Oria: urre zaharra, Urnieta:
berdea, Usurbil: laranja eta Andoain: urdina.

Zehazki esanda aukeran dauden ibilbideak
ondoko hauek dira:

ANDOAIN – LASARTE-ORIA. Koloreak, urdina
eta urre zaharra; 7,9 km.ko luzera du; oinez
soilik egin daiteke eta mendiko oinetakoak
beharrezkoak dira.
ANDOAIN–URNIETA.Koloreak,urdinaetaber-
dea; 4,8 km.ko luzera du; oinez edo bizikletaz
egindaitekeetakirolaegitekooinetakoakbeha-
rrezkoak dira.
ANDOAIN – USURBIL. Koloreak, berdea eta
laranja; 14,9 km.ko luzera du (luzeena da);
oinez soilik egin daiteke eta mendiko oineta-
koak beharrezkoak dira.
LASARTE-ORIA – URNIETA. Koloreak, urre
zaharra eta berdea; 3,9 km.ko luzera du; oinez

edo bizikletaz egin daiteke eta kirola egiteko
oinetakoak beharrezkoak dira.
LASARTE-ORIA–USURBIL.Koloreak,urrezaha-
rra eta laranja; 4,5 km.ko luzera du Santuene-
araino eta 9,0 Km.koa Aginaraino; oinez edo
bizikletaz egin daiteke eta kirola egiteko oine-
takoak beharrezkoak dira.

Urriak 13 igandea
Ordutegia: 9:00 - 14:00 bitarte.
Kontrolak: Herri bakoitzean kontrol une bat
egongo da, argibideak emateko etamokaduak
eta edatekoak banatzeko.
- USURBILEN: Santueneko auzoan, Zorrotze-

ko zubiaren parean eta Aginaga auzoan, Mapil
baserriaren ondoan.

- ANDOAINEN: Udaletxe azpian.
- LASARTE-ORIAN: San Pedro elizaren ondo-

ko plazan.
- URNIETAN: Udaletxe azpian.
Partaidebakoitzari abiatzendenean txartel bat

emango zaio, abiatzen den lekuko zigiluarekin;
partaide batek bi ibilbide eginez gero, egunaren
oroigarria den, bisera bat jasoko du opari.

Bukaeran autobus zerbitzua izango da norbe-
ra abiatudenherrira itzultzeko; zerbitzuhauera-
biltzeko, derrigor, hasieran jasotako txartela zigi-
latua aurkeztu beharko da.

Antolatzaileak: Buruntzaldeko Udalak (Ando-
ain, Lasarte-Oria, Urnieta, Usurbil).
Laguntzaileak: AndatzaMendi Elkartea (Usur-
bil).Euskalduna Mendizale Elkartea (Andoain).
OstadarK.F.MendikoSaila (Lasarte-Oria). Super
Amara (anoa guneetarako hornikuntzak).
Informazio gehiago: buruntzaldea.org

Asteburu pasa,
Andatzakoekin
Larunbatean Usurbil eta Xoxote arteko bidea
egin ahal izangoda.Oinez edobestela, Azpei-
tiraino trenez edo autobusez eta handik
Xoxotera oinez. Mendiko aterpetxean gaua
pasa ostean, igandean, Xoxotetik Debarakoa.
Urriaren 9ra arteko epea zegoen bi eguneko
irteera honetan izena emateko. Argibide
gehiago jasotzeko, andatza.com web orrira
jo. Edo bestela, ostegun honetan, urriak 10,
19:00etan bilera deitu dute Sutegin.

Paleta ikastaroa
emakumeentzat
Frontoian izangoda,urritik ekainera. 18urte-
tik gorako emakumeei zuzendua dago. Saio-
ak,astelehenarratsaldeko19:30eatik21:00eta-
ra izango dira. Asteazkenetan goiz eta arra-
tsaldez: 9:00-11:00 artean eta 19:30-21:00
artean. Izena ematea, 50 euro, Oiardo Kirol-
degian. Informaziogehiago:943372498edo
kirola@usurbil.net. PagazpePKEantolatudu
ikastaroa.

Kirol ikastaroak
Aginagan
3. Adina mantentze gimnastika:
astelehen eta asteazkenetan, 10:00-10:50.
Pilates:
astelehen eta asteazkenetan, 9:00-9:50.
Zumba:
astelehen eta asteazkenetan, 19:00-19:50.
Tonifikazioa+gap+luzaketak:
astelehen eta ostegunetan, 17:00etan.

Futbol partidak
Urriak 12, larunbata, Haranen
10:00 Kadete F-11 / 12:00 Regionalak.

Eskubaloi partidak
Urriak 12 larunbata, Kiroldegian
11:00 Infantil mutilak (lagun artekoa):
Udarregi Usurbil-Elgoibarko Sanlo EKT
12:30 Senior mutilak, 2.nazionala:
Usurbil K.E.-Gure Auzune
17:00 Senior mutilak, 1. territoriala:
Usurbil K.E.-Tolosa C.F.

Urriak 13 igandea, Kiroldegian
10:00 Kadete mutilak:
Usurbil K.E.-La Salle Legazpi
11:30 Jubenil mutilak:
Usurbil K.E.-Urola E.K.

Eskualdeko udal ordezkariak, iganderako antolatu duten kartela eskuartean dutela.

Igande honetan, Buruntzaldeko
Ibilbideen VI. edizioa
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ETXEBIZITZA
Salgai

SanInazio1,5ºpisuasalgai.Sukal-
dea, sala, komuna,2gela (lehen3)
eta trasteroa. Bizitzen jartzeko
moduan badago ere berrikuntza
behar du. Oso argitsua bista ede-
rrekin. Igogailu berria du. Usurbil
erdian. Aukera ona. Prezio pare-
gabean 150.000euro. 626110923

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

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.

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 salgai. 20m karratu-
koa. 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

Etxeak margotu eta dekoratzen
ditut. Paisaiak, aurpegiak... ager-
tzen diren koadroak egiten ditut.
Altzariakkonpondu.634181059.

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

OHARREI DAGOKIEN ARAUTEGIA

Zorionak
Jare!
Urriaren
16an 4

urte beteko dituzu.
Muxu potolo bat
Aginagako ikasle eta
irakasleen partez.

Zorionak
Anna!
Zorionak
gure

printzesari bere 8.
urtebetetzeagatik.
Muxu potoloak
denon partez.

Zorionak
Unax!
Urriaren
8an, sei

urte bete zenituen.
Muxu potolo bat
familiaren partez.

Zorionak
Lorea
Urriaren
2an 4

urte bete dituzu.
Muxu handi bat aita,
ama eta Zabaleko
sendiaren partetik.

Zorionak
Unai!
Zure
zortziga-

rren urtebetetzean,
muxu potolo bana
amaren eta aitaren
partetik.

Zorionak
Nora!
Happy
Birthday!

Urriak 10ean dagoe-
neko 5 urte, ondo
pasa eta muxu handi
bat etxekoen partez!

Orri honetan agertzen diren oharrak doakoak dira. Telefo-
noz edo emailez helarazi daitezke: 943 360 321 /
erredakzioa@noaua.com Oharrak bidaltzeko azken eguna:
astelehena, arratsaldeko 18:00ak. Atal bakoitzaren goikal-
dean ipiniko ditugu berrienak. Oharra egokia ez dela eraba-
kiko balitz, NOAUA!k ohar hori argitaratu gabe utziko luke.
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irakaskuntzan esperientziadu-
na. Haur eta gazteentzako kla-
seak.Azterketenprestaketa (EGA,
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
Mapfre aseguruetxearenbulego-
rako Admnistrari-Komertziala
behar da. Ezinbestekoa da herri-
koa izatea. Bidali kurrikulum-a
ullatei@mapfre.com

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

BESTELAKOAK
Aurtengoetahemengobabarrunak
salgai, artoarekin batera eginda.
637974994

Telebista salgai, Sony markakoa.
Egoeraoneanetapreziobikaina,80
euro. 653 014518

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

Zorionak Beñat! Eskolan ospatu-
ko dugu denon artean zure
urtebetetzea. Ondo pasa. Muxu
bat ikasle eta irakasleen partez.

Zorionak Ibai! Ondo pasa zure
urtebetetze egunean. Aginaga-
ko zure lagunen eta irakasleen
partetik.

Ohar, zorion-agur... berri emateko azken
eguna: asteartea, eguerdiko 11:00etan

erredakzioa@noaua.com

Osteguna 10 ORUE Jaizkibel 2. Lasarte

Ostirala 11 DE MIGUEL Kale Nagusia 32 Lasarte

Larunbata 12 ORUE Jaizkibel 2. Lasarte

Igandea 13 ORUE Jaizkibel 2. Lasarte

Astelehena 14 RODRIGUEZ K. Nagusia 42 Lasarte

Asteartea 15 GIL Kale Nagusia 24. Lasarte

Asteazkena 16 ACHA-ORBEA Hipodromo etor. 6. Lasarte

Osteguna 17 URBISTONDO San Franzisko 1 Lasarte

Ostirala 18 GANDARIAS-URIBE Iñigo Loiola kalea, 9 Lasarte

Larunbata 19 DE MIGUEL Kale Nagusia 32 Lasarte

Igandea 20 DE MIGUEL Kale Nagusia 32 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 urriak 10-urriak 20



Agenda urria

18 INGO AL DEU? 2013ko urriaren 11n

Euskal Jaia Zubietan

Azken urteotako tradizioari eutsiz, urriaren
12a beste modu batean bizitzeko aukera
eskainiko dute aurten ere Zubieta Lantze-

neko kideek; Euskal Jaia antolatu baitute larunba-
terako.Hilaren12ko jaialdirabertaratuasmoduzue-
noi, baserritarrez jantzita agertzeko gonbita luza-
tzen zaizue. Hortik aurrera, festa giroan murgildu-
ko da Zubieta, goizetik iluntzera. Pottoken erakus-
keta, trikitilariak, kantu-jira, erromeri eta herri baz-
karia antolatu dituzte. Otordua Araetan egingo da.
Txartelak salgai zeuden bertan, urriaren 9ra arte.

Pilotan eta bertsotan
Bi jarduerak ekitaldi bateanbildu, eta emaitza, osti-
ralhonetanurriaren11n, ikusiahal izangodaZubie-
tan. Pilotan, usurbildarrak tartean. Eta bertsotan,
aurpegi ezaguna. Euskal Jai Eguna girotuko duen
saioa, ostiral gaueko 22:00etan frontoian.

ZUBIETAKO EUSKAL JAIA
Urriak 11, ostirala
22:00 Bertso-pilota ikuskizuna Zubietako fron-
toian. Bertsolariak: Unai Gaztelumendi eta Beñat
Iguaran.
Pilotariak: Urmeneta - Urruzola / Huizi - Arruti

Urriak 12, larunbata
Gozatu jaiaz eta zatoz baserritarrez jantzita!
Goizean zehar, pottoken erakusketa eta ugalketa-
rako neurketa.
12:00Trikitilariaketaeuskalarrazakoanimalienera-
kusketa. Ondoren, hamaiketakoa eta kantu-jira.
14:00HerribazkariaAraeta jatetxean.TxartelakAra-
etan salgai, urriaren 9ra arte.
18:30 Erromeria Itzartu taldearekin.
Antolatzailea: Zubieta Lantzen.
Laguntzailea: Usurbilgo Udala.

11 ostirala
San Praixku jaiak Aginagan (ikus 10. orrial-
dea).
Bertso-pilota ikuskizuna Zubietan. Urme-
neta-Urruzola / Huizi-Arruti. Bertsolariak:
Unai Gaztelumendi eta Beñat Iguaran.

12 larunbata
Organo kontzertua 20:00etan Elizan.
San Praixku jaiak Aginagan (ikus 10. or).
Euskal Jaia Zubietan.

13 igandea
Buruntzaldeko IbilbideenEguna.9:00-14:00.
Antolatzaileak: Buruntzaldeko udalak (ikus 15.
orrialdea).

Datozenak

Organo kontzertua,
alemaniar musikari
ospetsu baten eskutik
BernhardMarx organo-jole alemaniarraren
eskutik, urriaren 12an, 20:00etan Salbato-
reElizan.1972azgeroztik FriburgokoJohan-
neskirche elizako organo-jotzaile tituludu-
na da. Organo irakaslea da hiri horretako
Pedagogia Akademian. 1979an bigarren
saria lortu zuen Nazioarteko Organo Lehia-
ketan, Saarbrückenen.

Bernhard Marx.

Datorren ostegunean,
ipuin kontalaria Sutegin
Ipuin kontaketa saioak ere hasiko dira Sute-
gin. Erahonetan, ikasturtean zeharrekoohi-
ko martxa berreskuratuz doa Sutegiko udal
liburutegia.Datorrenostegunean, urriak17,
MiriamMendoza ipuinkontalariaaritukoda,
eta HH4ko ikasleei zuzenduriko saioa izan-
go da. 18:00etan hasiko da.






