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Bazkideentzako festa
ostiralean, ludotekan
Ixabel Agirresarobe ipuin kontalariaren emanal-
dia,oparienzozketaetadenentzakogozokiakbana-
tuko dituztela iragarri dute ludotekakoek ostiral
honetarako,azaroaren29rakoantolatudutenfes-
tan. Jaia bertako bazkideentzako bakarrik izango
da. Arratsaldeko 17:00etan hasiko da. Bertara-
tzekogonbita luzatzenzaiebazkideei; “etorriondo
pasatzera!”.

ElikagaiBankuarensariajaso
du Angulas Aguinagak
Urteko enpresa saria jaso du Angulas Aguina-
gak eta Ibilbide Luzeena saria, Eroskik. Sariketa
aurreko astean ospatu zen Foru Aldundian.
Sariok, jendarteaksoberandituenelikagaiakhar-
tu eta beharra duten herritarren artean bana-
tzendituenGipuzkoakoElikagaiBankuakeman-
dakoak dira. Aurten, ia bi milioi kilo janari, 1,9
milioi kilo banatu dituzte gipuzkoarren artean.

Sohütako Eperra ikastola
laguntzeko kanpaina
Abenduaren3raarteNOAUA!radeituta (943360
321) edoegoitzaraetorrita eskadezakezue, Epe-
rra ikastola laguntzeko saskia.
Ahuski otarrea: 39 euro. Ardi gazta, ahate-
patea, bizkotxo poltsa "artisanala" eta eztia.
Irati otarrea: 51 euro. Ardi gazta, ahate-patea,
bizkotxo poltsa "artisanala" axoa, xahalki xeha-
tua saltsan. (www.xiberokoikastolak.eu).

Etxean da Ramon Uribe

19 urte eta gero, azaroaren
20an17:00akalderautzi zuten
aske. Salamancako Topaseko

kartzelaatarian,Usurbildikhara joan-
dako senide, lagun eta herritar tal-
dea zuen zain. Une hunkigarriak bizi
izanziren.Haiekinguztiekineginzuen
Ramonek, sorterrirako itzulera.

Uribek 18 urte gehi bat egin ditu
espetxean. Gogoan izan behar bai-
ta, berez, espetxe zigor osoa beteta
iazkoabenduaren3anaskebeharzue-
la kalezartarrak. Baina azken unean,
197/2006doktrinaaplikatueta2024.
urtera arte luzatu zioten espetxeal-
dia. Hamaika hilabete gehiago egin
dituespetxean,Estrasburgokberaeta
bere egoeraberean ziren50etik gora
euskalpresokkaleanbeharzutelaesan
arte hain zuzen. Libre utzi zutenean, zain zituen etxekoak eta lagunak.



Luken Arkarazo | Aritz Gorriti | Idoia Torregarai | Luis Aranalde | Maialen Unanue | Imanol Ubeda | Nerea Zinkunegi | Joxe Piñas

Lagunen kezkakImanol Ubeda
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Lagunak kezkatuta ikusten ditut
azkenaldian.Saresozialak,esku-
ko telefonoarenerabilera,wha-

tsapp... Jazarpena gero eta handia-
goaei delanerabeenartean.Geroeta
gazteagohastendirelagainera, jazar-
pen zantzu horiek azaleratzen.
“Batzuetan pentsatzen dut zer nola-
komunduraekarriditudanseme-ala-
bak”, hori zioen asteburuan koadri-
lako batek.

Ezdakit,eznaizgauzahauetaniaioa.
Baina uste dut guraso guztiek izan

dituztelaantzekodilemak.Guregura-
soentokianjarrita,garaiakereezziren
oraingoak baino errazagoak izango,
ezta?

Gure haurtzaroan, kaleak sutan
zeuden noiznahi. Bonba-autoen
garaiak ziren, poliziaren sarekada
batek 17 nerabe inuzente atxiloturik
eramaten zituen garai berekoak...

Yonkiak topatzengenituenporta-
letan, xiringak belazetan... Drogak
gazteen iraultza egarria apaltzeko
txertatu zituztela esaten zen urtee-

takoak.
Drogakbezainkezkagarrizirendro-

gen albo-kalteak: hepatitisa, HIESa...
Hara,ordukobestebeldurhandia:HIE-
Sa.Apaldubadaere, hor jarraitzendu
oraindik.

Lagunak kezkatuta ikustean ni ere
kezkatu egitennaiz. Bainauste dut ez
dela seinale txarra. Alegia, kezkatze-
arena.“Zernolakomunduraekarriditut
seme-alabak” eta antzeko zalantzak
dituenak egingo duelako, hain juxtu,
bere kezka iturri diren beldur horiek

gainditzeko ahalegina.
Garai hiperteknologizatu hauetan,

saresozialakonakedotxarrakizandai-
tezke, egiten den erabileraren arabe-
ra.Erabileraegokiakerakustenlagun-
du beharko zaie, hain zuzen, etxeko
txikiei. Etanagusiei. Eskolan, familian,
lagun giroan... Hor egongo da koxka.

Maite Goñi aditua da gauza haue-
tan. Hitzaldia eskainiko du abendua-
ren 16an Udarregin, Hitz Ahok dei-
tuta. Deialdia agendan ikusi dudane-
an, nire lagunekin akordatu naiz.

Aurten ere usurbildar koadri-
la bat bertaratu da Urdiñar-
bera, bertakoekin Seaskaren

aldeko elkartasun afari batean par-
te hartzera. 150 lagun guztira. Ber-
tan egon zen usurbildar koadrilako
batek, IñakiAgirresarobekNOAUA!ra
bidali digun kronika eta argazkia
dituzue hemen:

Urdiñarbe-Usurbil,
16 urteko harremana
1997.urtean Zuberoako Sohütako
Eperraikastolaeraikitzekolanetanpar-
te hartu zen egunetik, adiskidetasun
bero bat mantentzen dute bi herrie-
tako laguntaldebatek.Hainbaturtez,
bienartekopilotapartidak,kantusaio-
ak,afariprestaketak, ikastolarenalde-
kootarsalmentak…hitzbateanesan-
da elkartasuna adierazi. Honen tru-
kean beraien mintzaira jaso, ohitu-
rez jabetu, beste ikusmolde bat ika-
si eta guztien gainetik, gugandik

ekialderantz dagoen herrialde baten
loturasendotzea lortuda.Handik iga-
rotzerakoan Usurbil herria aipatuz
gero, ederki asko dakite non dagoen.

Bestalde, joan den astebukaeran
150 lagunbildu zirenZuberoako250
biztanle dituen Urdiñarbe herrixkan.
“Aldaparen” gidaritzapean 12 lagu-
neko taldeak arrain-zopa, bakailu
tortilla, entsalada, txuleta eta Azko-

rriako gasna prestatu zuten. Aurre-
tik,urte luzez laguntzailefin izandiren
xiberotar emakume talde bati oroi-
garri bat oparitu zitzaion.

Animatzeko Ezpeletako Ezpela
musika talde gazteak girotu zuen
afalostea. Bi eskusoinu txiki, biolin
bat eta atabalarekin eztarriak lane-
an jarri zituzten goizeko ordu txi-
kiak arte.

Gabon parkerako
langile premian
Datozen eguberriotan xoxa batzuk
irabazi nahi dituenarentzat lan
eskaintzaaproposa.UsurbilgoUda-
lakeguberrietanOiardoKiroldegian
antolatuohiduenGabonetakoPar-
kerako begiraleak behar dituzte.

Keima Animazioak enpresak
kudeatuko du haur eta gaztetxo-
ak hurrengo oporraldian entrete-
nitu eta dibertituko dituen aisial-
di gunea.

Bertan lanegiteko interesadue-
nak, kurrikulumabidali dezakehel-
bide honetara: keima@sartu.org.
Lanerako eskatzen duten profila
honakoa da: batetik, begirale titu-
lua izatea eta bestalde, EGA edo
titulu baliokidea izatea.

Kalera, Santa Zezili
bezperan
Kalejira eta Sutegin eskainitako
emanaldiekinospatu zuenZumar-
tekazaroaren21ean, biharamune-
ko Santa Zezili, Musikarien Eguna.
Urtero moduan, Euskal Herriko
musikaeskolekeginikodeialdibate-
ratuaren baitan, Kaxkoan kalejira
bat egitekoak ziren, eta ondoren,
ikasleen emanaldiaz gozatzeko
aukera egon zen Sutegin. Audito-
rioa bete zuten.

Urdiñarbe-Usurbil, loturak indartzen

150 lagun batu ziren afari baten bueltan.

Ekintzaileen negozio ideiaren azter-
lana eta enpresa ideia abian jarri edo
alta ematera bideratu nahi dituzte
laguntzok. 1.500 euro azterlanera,
eta beste 1.500 euro ideia martxan
jartzeko. Eskaerak aurkezteko epea
zabalik dago jada, abenduaren 5era
arte,AndoaingoUdalean.Plazakopu-

ruamugatua izango da, eta horrega-
tik, “aurkezturikoeskaeraguztienarte-
an irizpide hauek jarraituz hautake-
ta bat egingo da: sustatzailea eta
enpresa ideiaartekobateragarritasu-
na, langabezian egondako denboral-
dia eta negozio ideia”.

Eskaerak: abenduaren 5a baino

lehen, Andoaingo Udalean.
Emango diren laguntzak: 1.500
euro negozio ideiaren azterlane-
rako eta beste 1.500 euro enpre-
sa ideia abian jarri edo alta ema-
teko.
Informazio gehiago: 943 304 221
edo ekinean@andoain.org

Ekintzaileentzako diru laguntza deialdia
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Giro makurra aurtengo Erle
Egunean. Hotza, euria eta
hezetasuna. Baina hala ere,

jendea erruz batu zen frontoi ingu-
ruan. Ezti ekoizleentzat urteko egun
garrantzitsuenetakoa da Usurbilgo
Erle Eguna. Horregatik bertaratzen
dira urtero jatorri ezberdineko ezti-
egileak. Ohi bezala, ezti onenak eta
postre onenak hautatu zituen epai-
mahaiak.

Hiru lehiaketaegindiraaurteneta
Elizatik jaitsizenpanpinezkoerlebatek
ekarri zituen irabazleentzako txape-
lak.
Ezti argian, JoanMari Arabaola-

za oiartzuarra izan da nagusi. Olga
Sanchez errezildarra, bigarren.
Mila loreko ezti lehiaketan,

ImanolAizkorretaoreretarragailen-
du da eta Markos Pagola hernania-
rra izan da bigarren.
Ezti ilunekoen artean, Markos

Pagola izan da garaile (mila loreko-

anbigarrenizandenberbera)etabiga-
rren Ramon Yeregi.

Eztiarekinegindakopostreonenak

ere saritu ohi dira Erle Egunean.
Gozogintzan, aurten, Eider Jauregi
etaKattalin izandira lehensariaesku-

Argazkian, saritu guztiak. Erdikoak, Markos Pagola hernaniarrak, bi sari eskuratu zituen.

Emakumeek pairatzen dituzten

tratu txarrak eta lan baldintza

kaxkarrak irudikatu zituzten Erle

Egunean. Bideoan duzue ikusgai.

Ezti ekoizleen egun handia

Aitzagari babesa emateko elkarretaratzea

Epaiketa politikorik ez, Aitzaga
aurrera elkarretaratzea egin
zuten igandean, Erle Eguna-

ren baitan. Urriaren 17an "Herriko
tabernak" izenez ezagutzera eman
den 35/02 sumarioari loturiko epai-
keta abiatu zen Espainiako Auzitegi
Nazionalean.110herrikoelkarteedo
taberna epaituko dituzte, eta 40
lagun auziperatu dituzte. Tartean,
Usurbilgo Aitzaga Elkartea. Libre
mugimenduak deitu zuen igandeko
elkarretaratzea.

ratu dutenak.
Bigarrensaria InazioEgañarentzat

izan da.

Aitzaga epaitzen ari dira “Herriko tabernak” delako auzian.

Emakumeenganako
indarkeria salatu
zuen Ernaik
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2orduko saio zoragarria izan zen! Azaroaren 12an, Eñaut Elo-
rrieta eta Mikel Markez musikariek Sutegin eskainitako Baga
Biga Higa saioaz ari natzaizue, hain zuzen. Gogo biziz joan

nintzen iluntzeko zazpietako zitara. Ekitaldi ederraz gozatuta, eta
igaro zen denboraz ia ohartu gabe, bi ordu geroago irten ginen ber-
tatik. Beste bi ordu gehiago ere igaroko nituen gustura!

Euskal musikagintzaren inguruko hitzaldi musikatua eskaini zigu-
ten, bi artistek bertaratu ginen ikus-entzule guztioi. Aitortu behar dut,
denboranzeharbidaia laburbategitekoaitzakiaezinhobea izangenue-
la; 60. hamarkadaren aurreko garaietan hasi zen ibilbidea eta gaur
egun amaitu. Hamarkada bakoitzean geldialdi bat, guztira sei. Horie-
tan guztietan, orduko musika estiloak gogoratu, testuinguruak azter-
tu eta garaiko hainbat artisten doinu ezagunak gitarra doinuez lagun-
duta abesteko aukera eskaini ziguten. Zoragarria!

Hau pasa da dagoeneko, joan berri da Erle Eguna herriko jai gozo-
ena, Emakumeenganako Indarkeriaren Aurkako Nazioarteko Egunaren
harira antolatutako ekitaldi ezberdinak... Baina abendua ere ekitaldiz
betea dator. Hotzak hotz, goza ditzazue datozenak ere!

Euskal musikagintzara bidaia

MARIA ANGELES ARRUTI

AGINAGA

1917ko azaroaren 16an jaioa dugu gure aita Antonio, Aiako Olaskoaga-
Azpi baserrian. 7 urte zituela baserriz aldatu eta Biraola izenekora joan
omen zen familia osoa, zazpi anai-arreba, bera laugarrena. Anaia bat

oso txikia zela hil omen zen.
Duela 65 urte auzoko Beldarrain baserriko Pepitarekin ezkondu eta bost seme-

alaba izan zituzten. Lau zaharrenak Aian jaioak gara eta Usurbilen anaia Toribio
bakarrik jaioa genuen. Usurbila 1956ko apirilaren 12an etorriak gara. Nik bost urte
egin behar ekainean eta anaia gazteak irailean urtea. Aitak Abrasivas del Norte
enpresan lan egiten zuen eta 65 urterekin jubilatu
zen, duela 31 urte. Bitxikeria moduan esan behar
dut ez direla asko izango, lanean baino jubilazioa
kobratzen urte gehiago egin dituztenak.

Orain bere etxean dago gozo-gozo eta oso ondo
zainduta, denok hor ibiltzen gara bere inguruan.
Memoria harrigarria du. Gehiago ezin eskatu.
Argazkia, bere urtebetetze egunean egina dago eta
ze guapo dagoen. Neure oroimen txiki hau gure
aitari.

Aita

MADDI ZALDUA

KALEBERRI

Zer ote ginateke iganderik gabe? Batzuek gorroto duten
eguna izan arren, iganderik gabe argi dago ez genukeela
larunbata behar bezala gozatuko.

Pasa den igandean, aspaldiko partez, kalera atera nintzen goize-
tik. Neguko giro petrala nagusi bazen ere, botak eta txamarra ondo
lotu eta han abiatu ginen tabernaz taberna. Pintxo bat hemen, tra-
go bat han. Ahaztua nuen Usurbilen nolako giroa biltzen den igan-
de goizetan.

Mila kontu batu ziren frontoian: alde batetik, Erle Eguneko pos-
tuak; bestetik, genero indarkeriaren aurkako pankarta eusten zuen
jendemultzoa; bukatzeko, Aitzaga parean berori babes emateko txo-
kotik ere herritar gehienak pasako ginen.

Giroak bultzatuta herrian bazkaltzea erabaki genuen azkenean,
eta arratsaldean Ixabel Agirresaroberen bakarrizketa entzutera joan
ginen. Plan hoberik, igande euritsu bat pasatzeko?

Ea hemendik aurrera parranden artetik aurkitzen dugun tartetxo-
rik igandeez ere gozatzeko, bereziak dira eta Usurbilen!

Igande euritsuak

MADDI GALBETE

KALEZAR

Peio, Imanol, Unai, Garazi, Mikel, Mari Jose, Ainhoa, Mikel, Joxe Mari,
Alazne, Fernando, Eñaut, Xabier Mikel, Mertxe, Martin, Iñaki, Juan Kar-
los, Marian, Iosu, Pello, Joseba, Xabier, Ekai, Iñigo...

Izen asko, pertsona gehiago. Egindako borroka eta lana, erraldoia eta eredu-
garria. Lortutako emaitza, ametsik onenekoa gainditu duena: Gipuzkoa, erraus-
tegirik gabeko lurraldea; Gipuzkoa, gehien birziklatzen duen euskal lurraldea;
gipuzkoarrak, zero zabor helburura begira jarri diren herritarrak.

Azaroaren 16an ospatu genuen erraustegia egingo ez dela. Lemoizko zentra-
la geldiaraztearekin parekatu zuten. Nire ustez orain gehiago lortu da: azpiegi-
tura kutsakor baten proiektua geldiarazteaz gain, alternatibak bilatu dira, alter-
natibak martxan jarri dira eta, garrantzitsuena, herritarrok eguneroko ohiturak
aldatuz demostratu dugu, egunero demostratzen dugu, gaikako bilketan oinarri-
tutako hondakinen kudeaketa eredu alternatibo hori dela efizienteena. Hurren-
go geltokia, Gipuzkoa gehien birzikatzen duen Europako lurraldea izatera iristea.
Bidea ezagutzen dugu, goiko horiek ikusarazi digute. Erraustegiaren kontrako eta
birziklatzearen aldeko borrokalari horiei guztiei, mila esker, egunero akordatuko
gara zuekin, aire garbia arnastean, organikoa konpostatzera eramatean...

Mila esker

DENIS ELORTZA

ZUBIETA
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2
013ko azken Tipi-Tapa
iritsi zaigu jada, aben-
duko lehen igandeare-
kin batera. Eta kontu-

ratzerako lehen urtea bete du,
tabernari eta herritarren arte-
an harrera ezin hobea izan
duen Hurbilago Elkarteak an-
tolaturiko ekimen honek. Ibil-
bide gastronomikoa osatzeko
aukera egongo da beste behin,
abenduko lehen egunean,
Kaxkoko zazpi edaritegiotan;
Txapeldun, Artzabal, Xarma,
Bordatxo, Txirristra, Aitzaga
eta Txiriboga tabernetan.

Ohi bezala, pintxoak bere-
ziak izango dira; oraingoan,
hirugiharrarekin eginikoak.
Edariarekin 2 eurotan, moka-

du berezia bakarrik, 1,5 euro-
ren truke.

Eta hilero moduan, Hurbila-
go Elkarteko saltokietan xahu-

tzeko 150 euroko erosketa ba-
lea zozketatuko dute Tipi-Ta-
pako bezeroen artean; orain-
goan, 15:00etan Txirristran.

Edariarekin, 2 eurotan eskura daiteke Tipi-Tapako pintxo berezia.

Ezkurraren
inguruko
jardunaldiak
gaztetxean
Arropa erosoa jantzi eta Usurbil-
go Gaztetxera gerturatzeko gon-
bita luzatzen dute azaroaren
30ean, goizeko 11:00etan. Ezku-
rrari loturiko jardunaldia antola-
tu dute gaztetxekoek eta 2011ko
udazkenean Euskal Herri mailako
topaketak Usurbilen antolatu
zituztenAuzolanElkartekoek.Aur-
tengotopaketahauekhainzuzen,
Gernikan ospatu dira. Han bildu-
tako ezkurrak zuritu eta sukalda-
tzeko aukera izango da larunba-
tean gaztetxean.

Ezkurrak zuritzeko era desber-
dinak, ezkurrak gorde eta man-
tentzea, zapore mikatza kentze-
ko era desberdinak eta ezkurrak
sukaldatzen ikasi ahalko da. Goi-
za borobiltzeko sukaldean pres-
tatutakoa jatekoaukera izangoda.
Bazkari beganoa antolatu baitu-
te azaroaren 30erako, boronda-
tearen truke. Ezkurrarekin egini-
ko platerak dastatu ahalko dira
bertan. Informazio edo argibide
gehiago behar duenak:
dawamoru2012@gmail.com.

OdolEmaileenEguna,
abenduaren 8an
Usurbilgo Odol Emaileek “2013
urtekobazkariadatorrenabendua-
ren 8an egiteko asmoa dugu,
Atxega Jauregian hain zuzen ere.
Bertaratu nahi duenak eta baz-
karirako txartela eskuratu nahi
duenak arduradunetako batekin
harremanetan jarri”.
Agustina: 943 36 31 02
Maite: 943 36 60 40
Jero: 943 37 07 23
Mª Sol: 943 37 24 87

Hirugihar pintxo bereziak,
Tipi-Taparen lehen urteurrenean

H
ainbat aukera es-
kaintzen ditu herri-
ko hainbat saltoki
eta taberna biltzen

dituen Hurbilago Elkartearen
txartelak. Horien artean, hain-
bat zozketetan parte hartze-
koa. Usurbil Optikak esatera-
ko, saltokiko erosketetan aipa-
tu txartela erabiltzen duten
bezeroen artean zozketak egi-
ten ditu hilero. Urriko saritua
ondoko irudian duzue; Kar-
men Lloret da. Betaurrekoen
armazoia oparitu diote Usur-
bil Optikakoek. Karmen Lloret izan da urriko saritua.

Hurbilago Txartela baliatzeagatik saritua
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A
benduaren 3an os-
patuko da Euskara-
ren Eguna. Hainbat
ekitaldi iragarri di-

tuzte egun horren bueltan.
Udalak ere, bere ekarpena egin
nahi izan du. Adierazpen hau
adostu dute udaletxean ordez-
katuta dauden alderdi politiko
guztiek.

UDAL ADIERAZPENA
“Abenduaren 3a, euskararen
eguna. Aurten ere, euskararen
egunean izango da tarterik os-
pakizunetarako, hausnarketa-
rako edota aldarrikapenerako.
Eta, horretarako, ekitaldi ugari
eta askotarikoak antolatuko di-
ra Euskal Herriko luze-zabale-
an.

Lehenik eta behin, euskara-
ren egunak ospatzeko egun
bat izan behar duelakoan gau-
de. Izan ere, euskara maite du-
gunok badugu zer ospatu
2013ko abenduaren 3an. Eus-
kara bizirik da, baditu hiztu-
nak, eta etorkizuneko ateak
zabalik ditu oraindik ere. Bal-
dintzarik gogorrenetan ere, au-
rrera egin du euskarak, eta ho-
rrek etorkizunarekin baikor
izateko arrazoiak ematen diz-
kigu.

Geroa euskaraz eraikitzeko,
ordea, garrantzitsua da zertan
ginen jabetu eta egun zein
egoera daukagun ikustea. Eta,
gaur egun daukagun egoerari
erreparatzen badiogu, zonal-
dearen arabera, oso egoera so-
ziolinguistiko ezberdin eta
kontrajarriak dauzkagula ohar-
tuko gara. Oraindik ere, arrotz
dabil euskara bere herriko
hainbat eremutan, aitortza ofi-
zialik gabe eta lege babesik ga-
be. Aldiz, nagusi da gure herri-
ko beste hainbat eremutan.

Horregatik, tokiko errealita-
tetik abiatutako aurrerapauso-
ak bultzatu behar ditugu. He-

rriz herri euskararen arnasgu-
neak hedatuz landu behar du-
gu etorkizuna. Gure udalerria
euskararen arnasgunea da, zo-
rionez; beraz, lehenik eta
behin ezinbestekoa zaigu da-
gokigun aitortza ofiziala alda-
rrikatzea. Horrekin batera, gu-
ne hauen erabateko normali-
zaziorako beharrezko ditugun
hizkuntza politika ausartak ga-
ratzeko baliabideak exijitzea
dagokigu, legea bera ere beha-
rren neurrira egokituz.

Udalerri euskaldunetan biz-
tanleen %70ek baino gehiagok
daki euskaraz, eta oro har,
euskaraz bizi gara bertako he-

Aste honetako udalbatza plenoan eman dute aditzera Euskararen Egunari

begira alderdi denek adostu duten adierazpena (argazkia artxibokoa da).

“Arnasguneak hedatuz, etorkizuna landu”

U
surbilgo Udalak,
2013ko abenduaren
3an, euskararen
egunean, honako

adierazpen hau plazaratu nahi
du:

Usurbilen euskara nagusi
denez, hizkuntza politika
ausart eta aurrerakoiak gara-
tzekobaldintzakdaude.Uda-

lerri euskaldunok lege babe-
sa etabaliabideakbeharditu-
gu aurrerapauso sendoak
eman ahal izateko.
Udalerri euskaldunek euska-
raren arnasgunerik zabalena
osatzendute.Eta,beraz, ezin-
bestekoa da Usurbil bezala-
koudalerriekeuskararengero-
an jokatzen duten paper
garrantzitsua aitortzea.

Gure herria euskarari dago-
kionez erreferentziazko uda-
lerria dela jakinda, konpro-
misoa hartzen dugu Usurbi-
len garapen sozioekonomiko
eta soziokulturalak zein bes-
telakoproiektuek sordezake-
ten eragin soziolinguistikoa
kontuan hartzeko.
Euskararen aurkako erasoe-
kin amaitu behar da. Hain-

bat udalek onartutako hiz-
kuntz irizpideen aurka jarri-
tako helegiteek, esaterako,
kalte nabarmena egiten dio-
te euskararen normalizazio-
ari.
UsurbilgoUdalak,herrikoera-
gile eta norbanakoekin elkar-
lanean, euskararen aldeko
lanean jarraitzekokonpromi-
soa hartzen du.

rritarrok. Udalerri euskaldunek
euskararen arnasgunerik zaba-
lena osatzen dute. Eta hizkun-
tza batek, biziko bada, nagusi
izango den eremuak behar di-
tuenez ezinbestean, udalerriok
funtzio garrantzitsua dute eus-
kararen geroan.

Horregatik, garrantzitsua da
udalerri euskaldunetako admi-
nistrazioak, batetik, gaiari be-
harrezkoa zaion garrantzia
ematea; eta herritarrok, beste-
tik, euskararen geroan jada jo-
katzen dugun paperaz jabetu
eta euskararen inguruan sentsi-
bilizatzea. Gure herriak errefe-
rentziazkoak dira euskarari da-
gokionez, eta ondorioz, baita
bertako herritarrak ere. Gune
hauetan egiten diren hizkuntza
politikak eta norbanakook egu-
nerokoan ditugun hizkuntz
ohiturek, jarrerek eta joerek
eragin zuzena dute euskara-
rengan.

Gure herritik abiatuta, herri-
tar soilen inplikazioaz, elkarte
eta eragileekin bat eginez eta
instituzio publikoen laguntzaz
pauso sendoak eman ditzake-
gu euskararen arnasguneak za-
baltzeko. Usurbildik inguruko
herrietara, Usurbildik Euskal
Herrira”.

USURBILGO UDALAREN ADIERAZPEN INSTITUZIONALA ((EH BILDU, H1!, PSE-EE, EAJ-PNV)

“Udalerri euskaldunok
lege babesa eta baliabideak behar ditugu”
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ko eskaintzaren aurrean, zer
aukeratu, zer erosi, buruhaus-
terik izaten du guraso batek
baino gehiagok urtero. Lagun-
garri suertatuko zaio, hamasei-
garrenez, Euskal Herriko 100
bat udal eta mankomunitatee-
tako Euskara Zerbitzuk elkarla-
nean argitaratu duten Euska-
razko Produktuen Katalogoa.
130.000 ale inguru banatuko
dira Euskal Herri osoan. Tarte-
an Usurbilen, Udarregi Ikasto-
lako ikasleen artean adibidez.

2013-2014 ikasturteko edizio-
an ere, merkatuan aurki daitez-
keen kalitatezko euskarazko
produktu berrienak bildu eta
produktu guztiok zortzi atale-
tan sailkatu dituzte; musika, li-
buruak, aldizkariak, filmak,
jostailu eta jokoak, DVD eta in-
formatika produktuak. Katalo-
goa, 16 urte arteko haur eta
gazteei zuzendua dago eta pa-
perean bakarrik ez, sarean ere
eskura daiteke. Helbide hone-
tan; katalogoa.org. Ataria, urte
osoan zehar eguneratzen dute.
Papereko edizioan baino es-
kaintza zabalagoa dago. Bertan
euskarazko produktu eskaintza
kontsultatu, iruzkinak idatzi
edota erosketak egin daitezke.

Abizenak euskalduntzen
Egitasmoa ez da gaurkoa, bai-

na indarrean jarraitzen du in-
teresa duen ororentzat. Ale-
gia, abizena euskarako grafia-
ra aldatu nahi duen orori zu-
zendua dago albiste hau.

Grafia zuzena zein den jaki-
teko, euskaltzaindia.net/eo-
da/deiturak web orrian sartu
besterik ez duzue. Abizena
euskarako grafiara aldatzea
berriz, kontu erraza da. Usur-
bilgo Bake Epaitegira agiriok
eraman besterik ez duzue:

-Errolda agiria. Udaletxeko
bulegoetan egiten dena.

-Jaiotze agiri literala: Herri-
ko Bake Epaitegian egiten du-
te (Donostian erregistratuta
daudenek Donostiako Erregis-
tro Zibilera joan behar dute).

-NANren fotokopia.
-Familia liburua (ezkondua

egon edo seme-alabarik iza-
nez gero).

Kike Amonarriz,
abenduaren 11n Sutegin
Abenduaren 3ko Euskararen
Egunaren harira, “XXI. mende-
ko euskaldunak: Nola
aldatu(ko) diren gauzak Kama-
rada” hitzaldia eskainiko du
abenduaren 11n.

NOAUA! Kultur Elkarteak
antolaturiko ekitaldia, iluntze-
ko 19:00etatik aurrera Sutegiko
auditorioan.

Abenduaren 11n, Kike Amonarrizek hitzaldia eskainiko du Sutegin.

Ekitaldi ugari iragarri dira
“Bertsol Haritza”
ipuin kontaketa saioa
Kantakizuna eta kontakizuna
uztartzen dituen emanaldia,
abenduaren 3ko Euskararen
Egunerako antolatu du San
Praixku Guraso Elkarteak.
Arratsaldeko 17:00etarako Agi-
nagako ludotekan. Emanaldia,
5-12 urte artekoei zuzendua
egongo da. Haritz batean ma-
mitzen dira istorioak. Haritz
honek, ezkurrak eman beha-
rrean hitzak ematen ditu. Hi-
tzok gaztetxoek aukeratuko di-
tuzte eta haritzaren zaintzaile-
ak hitz hori abiapuntu bezala
hartu eta dagokion ipuina kon-
tatuko du, euskal kantutegiko
hainbat bertso ezagunez la-
gunduta. Emanaldirako sarrera
doan.

Ekimen bereziak ikastolan
Aurreko urteen ildotik, datorre-
na, astearte berezia izango da
Udarregi Ikastolan. Abendua-
ren 3ko Euskararen Nazioarte-
ko Eguna ospatzeko hainbat
ekimen burutuko dituzte egu-
nean zehar, maila desberdine-
tako ikasle eta irakasleek.

Maite Franko
ipuin kontalaria, liburutegian
Abenduaren 10ean, 18:00etatik
aurrera “Mundipurdiko ipui-
nak” kontatuko ditu, HH5ko-
entzat. Urrutiko kontuak eta
han-hemenkakoak azalduko
dizkie haurrei. Sarrera doan.

Durangoko Azoka
Abenduaren 5etik 8ra ospatuko
da 48. edizioa. Tartean, zenbait
usurbildarrek kaleraturiko lan
berriak eskuratzeko aukera
izango duzue. Azokari buruz-
ko zehaztasun gehiago, dato-
rren astekarian. Informazio
osoa: durangokoazoka.com
web orrialdean.

Euskarazko produktuen
katalogo berria prest
Durangora joan eta hainbeste-

Azaroak 30, larunbata
19:00 Kantu-dantza jira Mi-
kel Laboa plazatik.

Abenduak 1, igandea
Egun osoz, Mikel Laboaren
musika entzuteko aukera
Kaxkoan.
17:00 Haurrentzako zinea
euskaraz Sutegin: “Blackie
& Kanuto”. Sarrerak egune-
an bertan, 3 eurotan.

Abenduak 3, asteartea
9:00-16:30 Ekimenak egun
osoz, Udarregi Ikastolan.
17:00 “Bertsol Haritza”
ipuin kontaketa saioa, Agi-
nagako ludotekan. 5-12 urte
artekoei zuzendua. Doan.
19:00 Kantu-jira Mikel La-
boa plazatik abiatuta.
Ondoren, kantu-afaria Txa-
peldun tabernan. Txartelak
15 eurotan daude salgai,
abenduaren 2ra arte.

Abenduak 5-8,
ostegunetik igandera
48. Durangoko Azoka. Zen-
bait usurbildarren lanak es-
kuragarri bertan.

Abenduak 8, igandea
18:00 Helduentzako zinea
Sutegin: “Azken bidaia”. Sa-
rrerak egunean bertan, 5
eurotan.

Abenduak 10, asteartea
18:00 Maite Frankoren,
“Mundipurdiko ipuinak”
saioa udal liburutegian.
HH5ekoei zuzendua.

Abenduak 11, asteazkena
19:00 Kike Amonarrizen hi-
tzaldia Sutegin: “XXI. men-
deko euskaldunak: Nola al-
datu(ko) diren gauzak Ka-
marada”.

Abenduak 3,
Euskararen Eguna
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I
gande goizetan etxean ge-
ratu? Pentsaezina da hori,
jarraian aurkeztuko dizki-
zuegun hiru lagunontzat.

Eguna argitzerako, ahalik eta
goizen jaiki, prestatu eta men-
di alderako bidea hartu ohi du-
te, hutsik egin gabe, ahal duten
guztietan. Eurentzako, biziki
gustuko duten zaletasunerako
hartzen duten tartea da. Gaia
aipatzen bazaie, segituan,
hainbat bizipenez eta mendiak
emandako hainbat poztasun
uneez oroitzen dira. 2012ko
Mendi Astean, Andatza MKT-
koek omendu zituzten, Miel
Arrastoa, Prudentzio Egileta
eta Martin Agirresarobe usur-
bildarrez ari gara. Egunotan
ospatuko den ekimen honen
edizio berriaren bueltan, NO-
AUA!n bildu ditugun hiru lagu-
nez.

Eurekin hitz egin hasi ordu-
ko, zenbat bizipen dituzten
partekatzeko. Kilometro kopu-
ru zenbatu ezina egin dute ur-
te luzeotan. Gaztetatik. “Mi-
chelinen greban nengoela, bi-
tartean baserrian lanean ari-
tzen nintzen. Jai batean, Ernio-
ra joan nintzen lagun batekin.
Gero autoan bila joango zirela.
Baina artean sasoian ginen eta
oinez etorri nintzen. Geroztik
beti segitu izan dut”, dio Mie-
lek. “Beti asteburua etortzeko

zain”, Kalezarko bizilagunaren
esanetan. Igande goizero men-
dira, “zenbat eta goizago
nahiago” eta bazkal ordurako

iritsi ezinik ere bai behin baino
gehiagotan. Eta mendian zen-
bat eta gehiago ibili, orduan
eta gehiago gustatu. Pruden-
tziori bezala. “Gaztetatik, ikas-
tetxean, martxa luzeak egina-
razten zizkiguten. Nahiko go-
gorra izaten zen. Hortik hasi
nintzen”, oroitzen du Pruden-
tziok. Ibiliaren ibiliaz, geroz
eta altuera handiagoko tonto-
rretara igotzen hasi zen. Gus-
tukoenak dituen Pirinioetara
heldu arte.

Martinek ere Pirinioak eder-
ki asko ezagutzen ditu, hiru
milako eta zeharkaldi asko
egindakoa baita. Txikitatik da-
torkio mendirako joera. “Gaz-
tetatik hasita, beti mendian.
Gero ehizean hasi eta mendian
beti”, Agirresaroberen esane-
tan. Horregatik ez da harritze-
koa, Martinek dioen moduan,
“hemengo mendiak denak pa-
seak izatea. Gurea hori da.
Eguraldi txarra bada berdin du,
mendira”.

Prudentzio Egileta, Miel Arrastoa eta Martin Agirresarobe, bizia mendiari lotua.

Jai egunetan… mendira dudarik gabe

MARTIN AGIRRESAROBE

“Hemengo mendiak
denak paseak izatea.

Gurea hori da. Eguraldi
txarra bada berdin du,

mendira”

Denetariko bizipenak dituz-
te, pozgarriak, estuasu-
nak, gaziak, gozoak…Bel-

durra ez, mendiari ordea erres-
petua zor zaiola diote. Mendiak
zer eman dien galdetuta, indarra,
gaztetasuna, lagunak aipatzen
dituzte. “Poztasuna.Mendiangaz-

te sentitzen naiz”, dio Mielek.
Prudentzio Egiletaren esanetan,

“mendira joan gabe pobre geratzen
zara. Natura gustuko duzu eta
horretara zoaz. Natura kontenpla-
tu eta gozatzera. Gailurrera igotze-
an sufritzen da, baina konpentsa-
tzen du. Mendira bakarrik joaten

naiz bainabeti norbaitekin topoegi-
ten dut beti”.

Eta gero beti topatzendira berriz,
mendi hartan edo honetan ezagu-
tutakoak. “Lagunak segituan egi-
ten dira. Kalean baino mendiko
lagunak gehiago ditut”, dio Miel
Arrastoak. Hirurak batera elkarrizketatu ditugu.

Miel Arrastoa: “Kalean baino
mendiko lagunak gehiago ditut”
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B
aina euren ibilbide
luzeak ezusteko go-
xorik ere eman die
hiru mendizale

hauei. Iazko Mendi Astean
Andatzakoek omendu zituzte-
nean esaterako. “Sorpresaz
harrapatu ninduten. Aurrena
Sutegira joan eta gero han gi-
nela, oholtza gainera igo be-
har genuela”, oroitzen du Pru-
dentziok.

Ikusleen artean zen baita
Miel. Semeak txukun jantzita
joateko esana zion badaezpa-
da. Baita Martin ere. “Ez nuen
ideiarik ere. Etxekoek bazeki-
ten eta Sutegira joateko esan
zidaten. Sorpresa handia izan
zen, oso ona”, Martinen esa-
netan. Pozik eta esker onez
hartu zuten hirurek, antola-
tzaileen eskutik jasotako
mendiko makila bana. Anda-
tzakoek antolaturiko hainbat
irteeratan ere parte hartu izan
dute. Gustura joaten dira tal-
dean mendira.

Asteburu honetarako zer
plan duten galdetu diegu. Ez
dute askorik pentsatu beharrik
izan. Segituan aipatu dute.
Egunotan ospatuko den Mendi

A s t e a
amaitzeko, Usurbilgo muga-
rrietatik barrena irteera anto-
latu du Andatza MKT-k larun-
bat goizerako. Eta gero otordu
goxo askoa Patrin. “Urtero ate-
ratzen gara irteerara. Gero jai-

tsi eta onena, Patrineko baz-
karia eta hango kontuak”, dio
Martinek.

Irteera honen ostean, hara
edo hona joango dira ziur,
mendi aldera behintzat bai.
Igandean etxean geratu, ezta
pentsatu ere. “Jaiez etxean?

Iazko Mendi Astean Andatzakoen omenaldia jaso zuten.

“Sorpresa handia izan zen omenaldiarena”

Pentsatu ere ez, garai batean
mezetara joateko ohitura ze-
goen bezala, gu mendira”, dio
Mielek. 85 urte ditu Arrasto-
ak, 80 Prudentziok, 76 urte
betetzear Martinek. A ze sa-
soia duten. Segi dezazuela
horrela!

Azaroak 27, asteazkena
19:30 Hitzaldia eta ikus-en-
tzunezkoa Sutegin: “2010
Marimendiak Andeetan”
Uxue Berridiren eskutik.

Azaroak 28, osteguna
19:30 Ikus-entzunezkoa Su-
tegin: Alex Txikonek Karako-
rumen egindako ibilaldiak
eta hainbat jauzi ikusteko
aukera.

Azaroak 29, ostirala
19:30 2013an Andatza Mendi-
zaleen Kirol Taldeak antolatu-
tako mendi irteeren bideo eta
argazki emanaldia Sutegiko
auditorioan.

Azaroak 30, larunbata
8:00 Mendi ibilaldia mugarrie-
tara.
Ondoren, bazkaria Patri jate-
txean.

Oharra:
-Sutegin burutuko diren eki-
taldien aurretik, 2014ko fede-
ratu txartelak berritu edota as-
teburuko ibilaldirako izena
eman ahalko da.

Informazio gehiago:
www.andatzamendizale.info

Antolatzailea: Andatza
Mendizaleen Kirol Taldea.

Aurten egin dituzten irteeretako

irudiak eskainiko dituzte Sutegin

ostiralean.

Asteburuan, Andatzakoekin hitzordu ugari

“Jaiez
etxean?

Pentsatu ere ez,
garai batean

mezetara joateko
ohitura zegoen

bezala, gu
mendira”
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Parekidetasun Kontseiluak hainbat ekitaldi antolatu zituen asteburuan.

Bordatxora igo ziren larunbatean eta bertan atera zuten ondoko argazkia.

Larunbat eguerdian hainbat ekitaldi egin ziren frontoian. Argazkian, Kantu Taldekoak.

“Guztiok batera aldatuko dugu”

EmakumeenganakoIndarkeriarenAurkakoNazio-
arteko Eguna izan zen azaroaren 25a. Eguno-
tan,hainbatekimenburutudiraherrian, indar-

keriasexistarenaurka,ParekidetasunKontseilutikbide-
ratuak.Honenguztiarenharira, Ernaik idatzihau igo-
rri du NOAUA!ra:

Emakumeonganako Indarkeriak
baditu milaka aurpegi
“Itsuadefinizioz ikusten ez duenada, baina bada itsu
okerragorik ikusi nahi ez duena esaterako edota iku-
sita ere ez-ikusiarena egiten duena. Txiki txikitatik
normaltzat jotzen ditugu hainbat egoera, adibidez,
betidanik dakigu gure amona dela sukaldaririk one-
na eta amak baino hobeto inork ez gaituela zaindu-
ko. Beharbada, ez gara inoiz pentsatzen jarri honen
inguruan. Hala da, betidanik eta kito?

Indarkeriasexistakbaditumilakaaurpegi,milaahots,
milaadierazteko formaetaesparru. Emakumeonaur-
kako indarkeriabizi garensistemakapitalistapatriar-
kalaren funtzionamenduaren ezinbesteko tresna da,
eredu honek sortzen dituen pertsonen arteko bote-
reharremanak,menpekoharremanakbizirautekoeta
mantentzeko erabiltzen duen baliabidea izanik. Ez
diramodu isolatuanetabakartuanematendirenera-
soak;bizigaren jendartearenantolaketasexistakahal-
bidetzen eta sustatzen duen indarkeriaren erabile-
raz ari baikara. Honengatik, bikote harremanen
barruko indarkeria kasuakerdigunean jartzeak, ema-
kumeon aurkako beste indarkeria adierazpen batzuk
itzalean uztea dakartza.

Presaka bizi gara bai, baina egunerokotasuna
hausnartzeko tartetxo bat hartu beharra daukagu,
hainbat jarrera aldatu behar ditugu. Izan ere, hain-
bat eraso ez ditugu ikusten; naturalki eta isilpean
jasaten ditugu. Bada garaia sistemari hortzak era-
kusteko eta esateko ez garela bere tranpan eroriko.
Ez dugula emakumeon aurkako indarkeria gehiago
onartuko! Emakume izateagatik ez ditugu gure gain
hartuko zaintza eta etxeko lanak, ez gara bigarren
mailako pertsonak, gure eskulanak beste edozeine-
nak adina balio du,maitatzea ez da norbaiten objek-
tu izatea, errespetatuak izan behar gara uneoro eta
etxerako bidean ez dugu beldurrik izan behar ilun
badago ere… Zuk ere hau guztia alda dezakezu, guz-
tiok batera aldatuko dugu!”.

Dantza Taldekoek ere parte hartu zuten

indarkeria sexistaren aurkako kanpainan.

Proposamen artistiko ezberdinak egin ziren

larunbatean, tartean, gazteen kontzertua.
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Hitzaldia Aginagan
"Ardura nola sustatu" hitzaldia
antolatu du San Praixku Guraso
Elkarteak, Udalaren laguntzare-
kin. Abenduaren 12an osteguna
19:00etan, Aginagako ludotekan.

Jakin eta Jolas
pailazoak Aginagan
Abenduaren 14an, arratsaldeko
17:00etan Aginagako ludotekan
Jakin eta Jolas pailazoak, Antxo-
molantxak iragarri duenez.

Aginagako ludoteka
Abenduaren23tik urtarrilaren3ra
arte,goizeko9:30etik13:30era. Ize-
na emateko epea, denaden, aben-
duaren 13an amaituko da.
Aginagako ludoteko bazkideek 20
euro ordaindu beharko dituzte,
bazkide ez direnek, 40 euro.

Izena emateko edo informazio
gehiago jasotzeko, Antxomolan-
txa elkartean. 637 332 402.

Mari Domingi eta Olentzero
Abenduaren 23an 17:00etan,
Antxomolantxatik iragarridutenez.

Kaixo lagunok, urriaren 17an
Pasaian izan ginen. Oso ondo
pasa genuen.

Ba al zenekiten?

……. Portuko salgai ohikoenak txa-
tarra, burdina, altzairua, autoak eta
ikatza direla?

……. Kaietan metatzen diren burdin
pilohoriekguztiakosogarrantzitsuak
direla Gipuzkoako industrian ?

…….Milakaetamilakaauto ikusditza-
kegula?

……. Orain gutxi arte salgai garran-
tzitsuenetako bat ikatza zela Zen-
tral Termikoa elikatzen zuelako?

Abenduak 14ko Jostailu Azo-
karako Hitz Aho guraso
elkarteak laguntza eskatu

du. Jostailuenbilketa egiteko (aben-
duak 11,12,13 Sutegin) eta egune-
an bertan laguntzeko. Hitz Ahore-
kin harremanetan jartzeko idatzi
mail bat hitzaho@udarregi.com
helbidera edo zuzeneanbertan lane-
an dauden gurasoekin harremane-
tan jarri zaitezkete.

Abenduaren 11tik 13ra bitarte-
an, jostailuak batuko dituzte arra-
tsaldeko 17:00etatik 19:00etara
Sutegiko erakusketa aretoan. “Bil-
tzendugunguztia abenduaren14ko
azokan ikusgai jarriko dugu”, fron-
toian, aurreko urteetan bezalaxe.

Truke asmoa sustatzeko helbu-
rua ere badu Jostailu Azokak: “azo-
ka egunera hurbiltzen zaretenak,
egunhorretanetxetik ekartzenditu-
zuen jostailuak guk azokan jarrita-
koekin trukatu ahal izangodituzue”.

Jostailuei erabilpen berriak eman
eta haurren artean ohitura hori

zabaltzea da helburua.

Betebeharreko baldintzak
Jostailuakosorik egonbehardute.
Norberari hartzea gustatuko
litzaiokeen moduan.
Bilketa egunetan jasotzen dena
musu-truk emango da. Horren
truke, nahi izanez gero, txartel
bat jasoko du bakoitzak azoka
eguneanbeste jostailuren baten-
gatik aldatzeko.
Azokan jostailuak trukatzeko 8
urtetik beherakoek arduradun
batekin parte hartu behar dute.
DVD eta antzekoek jatorrizkoak
izan beharko dute.
Azokarenbukaerangeratzendiren
jostailuak beharra duten erakun-
deetara bideratuko dira.

Abenduaren 16an, teknologia
berriei buruzko hitzaldia
Azken urteetan, teknologia berriek
(mugikorrek,ordenagailueketaantze-
ko gailuek) aldaketa handiak eragin
dituzte gizartean, batez ere, komuni-

katzekomoduan.Komunikazioaasko
erraztu dute baina eragozpenak ere
sortzen ditu teknologia berrien era-
bileradesegokiak.Kezkahorrekin,Hitz
Ahok hitzaldia antolatu du.

Esparru hau, guraso askorentzat
berriadaetagaihonekikokezkaksor-
tzendira. Horidelaeta,HitzAhogura-
so elkarteak hitzaldi bat antolatu du.

Interesa duten guraso guztien-
tzat.

Abenduak 16 astelehena.
17:00-19:00. Udarregi ikastolako

erdiko aretoan (ikastola gorrian).
Maite Goñi adituaren eskutik.
Antolatzailea: Hitz Aho guraso

elkartea.

Jostailuak biltzeko eta, egunean

bertan ere, jendea behar da.

Jostailu Azoka antolatzeko laguntzaile
premian dira Hitz Ahoko kideak

NOAUA! Txiki

Pasaian izan ziren Udarregi ikastolako ikasle hauek



2013ko azaroaren 29an14 IZERDI PATSETAN

Alebinen taldea. Jubenilak Ohorezko Mailan jokatzen ari dira.

Preferente Erregional taldeko jokalari batzuk. Zuzendaritza taldekoak eta entrenatzaileak.

Usurbil FTko jokalari, entrenatzaile eta zuzendaritzako kideak. Taldekako argazkietan nesken taldea falta da.

Usurbil Futbol Taldea, martxan
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Errebote Txapelketako
finala, bertan behera
Eguraldi txarragatik bigarrenez bertan behe-
ra utzi dute Endika Abril Errebote Txapelketa-
koZubietaetaLuzazGazte taldeenarteko fina-
la. Zehazteke dago noiz jokatuko den 50. edi-
zioari amaiera eman asmo dion neurketa.
Itxura guztien arabera, udaberrian izango da.

Eskubaloia Oiardon
Azaroak 30, larunbata
9:30 Alebin neskak: Udarregi 6B-Udarregi 5A
9:30 Alebin neskak: Udarregi 5C-Urnieta 5A
10:30 Alebin neskak: Udarregi 6A-Urnieta 5B
11:30 Infantil neskak: Udarregi C-Egia Bat
12:30 Infantil neskak: Udarregi A -AloñaMendi A
16:00 Kadete neskak: Usurbil K.E.-Kukullaga
17:30 Jubenil neskak: Usurbil K.E.-Kukullaga
19:15 Senior mutilak, 1. T: Usurbil K.E.-Urola

Abenduak 1, igandea
10:00 Kadete mutilak: Usurbil K.E.-Saieko K.E.

Futbola Haranen
Azaroak 30, larunbata
10:00 Alebinak.
12:00 Kadeteak: Usurbil F.T.-Vasconia
13:30 Areto futbola. Usurbil FT-Laskorain
15:30 Preferenteak: Usurbil F.T.-Behobia
17:30 Regional neskak: Usurbil F.T.-Touring

I. Ziklokross saria Ramon
Unanueren omenez
Abenduaren1eanospatukodaBuruntzazpiTxi-
rrindularitzaEskolakantolatuta, Lasarte-Orian,
Urbil merkatalgune ondoan. Zendu berri den
Joxe Ramon Unanueren omeneko txapelketa
honetan,alebin, infantil, kadeteeta jubenilmai-
lakotxirrindulariekpartehartuahal izangodute.
Abenduaren 1ean, goizeko 9:30etanhasiko da
txapelketa. Orduotarako zitatu dituzte txirrin-
dulariak, Urbil ondoan:

9:30eanalebinak-infantilak,10:00etankade-
teak, 11:00etan jubenilak.

Abenduaren 6an eta 7an,
euskal selekzioarekin
Kadete mailako eskubaloiko euskal selekzio-
ek abenduaren 6an eta 7an egingo dituzten
entrenamendu saioetarako gonbita jaso dute
beste behin ere, Usurbil Kirol Elkarteko kide
batzuk; Estitxu Berasategi Eizagirrek neske-
tan eta Mikel Atxega Arruti eta Xabat Beloki
Segurola jokalariak mutiletan.

Futbol Eskolako kideak.

Infantil taldea.

Kadete taldea ohorezko mailan ari da jokatzen.
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ETXEBIZITZA
Salgai

Sanesteban kalean pisua salgai. 3
logela, sukalde-egongela, komu-
na, eta balkoia. Dena berritua. Tel.
699 680 265. 150.000€.

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

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
Pisu bat alokatzen da Santuene-
an.2logela,egongela,sukaldeaeta
trastelekuarekin. 550€ negozia-
garriak. Tel. 637 962 568.

Logela bat alokagai. 200€ + gas-
tuak. KaleNagusian. 606642161.

PisuaalokairuanSantuenean.Berri-
tua, 2 logela. Urtarrilatik aurrera.
Fidantza gehi 2 hilabete aurrera-
tuak. 630€

Etxebizitza alokatzen da Atxegal-
den. 3 logela, egongela, 2 komun
eta sukaldea. Tel. 626 347 914.

Usurbilgo pisu batean, logela bat
libre konpartitzeko. 290€ hilabe-
tero,Wifi,ura,elektrizitateaetagas-
tuguztiak sartuta.Giroona, pisu
dotorea eta handia. 657 700 408.

Atxegaldenpisubat.3logela,egon-
gela, sukaldea, 2 komun, terraza
eta igogailua. 637 309 209.

Gela bat alokatzen da Usurbilen.
Pisua egokia eta gela handia. Tel.
691 898 800.

Etxe bat Txokoalden. 3 logela,
komuna, sukaldea, egongela eta
terraza handi bat. 688 863 366

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

Usurbildarra naiz eta etxe bat
alokatu nahi nuke inmobiliarik
bitarteko izangabe. Interesatuak
deitumesedez 661568471 tele-
fonora

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

Pisua alokairuan Santuenean,
65mberritua, 2 logela, 650euro.

Tf: 667 438 145.

MOTORRA
salmenta,
garajeak

Garaje (marra) bat alokatzen da
Kale Nagusian 60€ hilabetero.
657 700 408.

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

Orduka lana egin nahi duennes-
ka euskaldun bat naiz, eta garbi-
ketan edo umeak zaintzen lan
egingo nuke. 635 715 424 Julia.

Neska arduratsuak lana bilatzen
duinternamoduanetaetxekogar-
biketak egiteko. 631 122 350.

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

OHARREI DAGOKIEN ARAUTEGIA

Zorionak Oihantxo!
Beti esan eta esan
4 urte dituzula, eta
azkenean bete dituzu
azaroaren 25ean.
Zorionak pottolo!

Zorionak Peru!
Azaroaren 27an urte bat
egingo duzu. Muxu
potolo bat Eñaut eta
familia guztiaren partez!

Zorionak Herri!
18 urte beteko
dituzu azaroaren
27an. Zorionak zaren
bezalakoa izateaga-
tik. Infinito maite
zaitugu. Etxekoak.

Zorionak Ana! Ondo
pasa zure seigarren
urtebetzean, azaroak
30ean. Muxu potolo
bat aitatxo, amatxo
eta Hugoren partez.

Zorionak Haitz!
Azaroaren 22an
gure potxoko
txikiak 2 urte
bete ditu.Muxu
potolo 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, eguerdiko 12:00ak. Atal bakoitzaren goikaldean
ipiniko ditugu berrienak. Oharra egokia ez dela erabakiko
balitz, NOAUA!k ohar hori argitaratu gabe utziko luke.

Heriotzak
Joxe Iparragirre Alkorta
75 urterekin hil zen
azaroaren 21ean, Zubietan
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pertsonak zaintzeko. 10 urteko
esperientzia sukaldean, garbike-
tan. Arduratsua. 622 487 879.

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

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

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

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

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

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. Prezioa
adostuko da: 684092731

Esperientzia haurrak zaintzen,
Udajolaseko begirale eta haur
hezkuntzako ikasketekin. 661
626 500 (Maialen).

Neska gazte esperiantziaduna,
akademian lan egindakoa, LH1.
mailatik Batxilergoko 2.maila-
ra arteko ikasleei klaseak ema-
teko prest. 685 772 602 (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-
kalduna, haurrak zaindu edo-
ta klase partikularrak emateko
LH-nDBH-n. Esperientziaduna.
666 041 971 (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.

Emakumebateskaintzendaegu-
nez, adineko pertsonak umeak
zaintzeko, etxeko lanak egiteko,
ostalaritzarakoetagarbiketakegi-
teko. 673 445 903

Emakumeaeskaintzenda,ordu-
ka etxeko lanak egiteko .
662 247 324

Lan eskaintzak
Papelak ongi dituenmutil bat lan
bila dabil. Pertsona helduak zain-
tzen, etxeak garbitzen, sukaldeko

laguntzaile moduan, harraskan
garbitzen, peoi... Berehala lanean
hastekomoduan eta esperientzia
asko. 648 761 874.

Emakume euskaldun eta espe-
rientzidunabehardaAstigarragan,
6 hilabeteko haur txiki bat zain-
tzekoetaetxekolanakegiteko.Goi-
zez, astelehenetik ostiralera.
635742503

Emakume bat zaindu eta etxeko
lanakegingoditueninternabehar
dugu. Arduratsua den adineko
emakume euskalduna hobestuko
da. 943 300518 (Mª Angeles)

BESTELAKOAK
Behor bat salgai. Raid edo ibilal-
dietarako oso egokia. Izaera ezin
hobea.Fisikoharrigarria.620011889

Neskarentzatbaserritarjantziaero-
siko nuke 6 tailakoa. 605761640

Baserri bat eskaintzen da konpon-
du eta negozio bat jartzeko Lasar-
te inguruan. Tel. 626 728 463.

Jostekobimakinasalgai.943363201.

Indukziozko sua salgai. Bi urteditu
etabaldintzaonetandago. 943361

109.

Zubietan10.000m.bainogehiago-
ko lursail bat alokatuko nuke.
635729637

Izotzetanibiltzekopatinaksalgai.35
- 38 talla, merkeak. 649 482 775.

Ohe altu bat salgai. Mutilena eta
koloretsua. Tel. 649 482 775.

Aurtengoetahemengobabarrunak
salgai, artoarekin batera eginda.
637974994

Telebista salgai, Sony. Egoera one-
an, 80 euro. 653 014518

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

Aginagakoartoasalgai687706363

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

Erosigasolinasorgailuelektrikoa,
berria erabili gabe, 80 euro.
689880561

Hemengointxaurraerosikonuke,
deitu 634 409 888

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

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
2 ohe eta sofa bat behar ditu-
gu premian den herriko familia
batentzat. 687 348 223

Inprimatzaileak, telebistak,pati-
neteak, liburuak…Garbigunean.
Doan hartu daitezke. Astelehe-
netik ostiralera: 10:15-13:00 /
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 28 ORUE Jaizkibel 2. Lasarte

Ostirala 29 DE MIGUEL Kale Nagusia 32 Lasarte

Larunbata 30 ORUE Jaizkibel 2. Lasarte

Igandea 1 ORUE Jaizkibel 2. Lasarte

Astelehena 2 RODRIGUEZ K. Nagusia 42 Lasarte

Asteartea 3 GIL Kale Nagusia 24. Lasarte

Asteazkena 4 ACHA-ORBEA Hipodromo etor. 6. Lasarte

Osteguna 5 URBISTONDO San Franzisko 1 Lasarte

Ostirala 6 RODRIGUEZ K. Nagusia 42 Lasarte

Larunbata 7 RODRIGUEZ K. Nagusia 42 Lasarte

Igandea 8 RODRIGUEZ K. Nagusia 42 Lasarte

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

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

Goardiako farmaziak azaroak 28-abenduak 8



Agenda azaroa / abendua

18 INGO AL DEU? 2013ko azaroaren 29an

Kantu-dantza-jira
izango da larunbat honetakoa

Azaroak30 izangoditu larunbat honek, hila-
beteko azken asteburua, kantu zaleen
hitzordua beraz. Abesten aritzeko aukera

ederra izangoduteherritarrek, Kantu Taldeak ilun-
tzeko 19:00etarakoMikel Laboa plazandeitu duen
kantu-jiran. Afal ordura arte, Kaxkoan barrena
euskal kantuak abesten arituko dira, Susi Elose-
giUdarregi Ikastolakomusika irakasleagidari dute-
la.

Baina adi, oraingoan kantuan bakarrik ez, dan-
tzan ere arituko dira; larunbateko hitzordua,
kantu-dantza-jira izango baita, Kantu Taldeak eta
Dantza Taldeak elkarlanean antolaturiko ekime-
na. “Hilabete bada jada Usurbilgo talde sendo bat
euskal dantzak ikasten ari dela Udarregi Ikasto-
lan. Ikasi dutena plazaratzeko asmoa daukate.
Horregatik, Kantu Taldeak etaDantza Taldeak elkar-
lanean antolatu dute ekimena: kantua eta dan-
tza txandatuz”, adierazi dute antolatzaileek. Kan-
turako eta dantzarako gonbita egina dago beraz,
larunbat honi begira.

Kantu Taldekoak, Euskararen Egunean
Abenduaren3koEuskararen Eguna, asteartez ego-
kitu da aurten. Asteartetan entseatzeko bildu ohi
dira Kantu Taldekoak Udarregi Ikastolako musi-
ka gelan. Datorren asteartean ordea kalera irten-
godira, EuskarenEgunaospatzera. Kantu-jira labur
bat egitekoak dira herrian zehar, iluntzeko
19:00etan Mikel Laboa plazatik abiatuta. Eta

ondoren, Txapeldun tabernan lagun arteko kan-
tu afari goxo bat antolatu dute. Afaritarako txar-
telak salgai egongo dira 15 eurotan, abendua-
ren 2ra arte, Txapeldun tabernan bertan. Afari-
tarako menua, ezin erakargarriagoa: iberikoaren
platera, frijitu nahasiak, gazta-menbriloa, kafea.

Laboaren musika,
bere heriotzaren urteurrenean
Bost urte beteko dira igandean, Mikel Laboa gure
artetik joan zenetik. Aurrekourteetanbezala, Usur-
bilen hain maitea zen artista gogoan izango da
egunean zehar, abenduaren 1ean. Bere musika
entzun ahal izango da Kaxkoan.

29 ostirala
Elkarretaratzea 20:00etan Mikel Laboa pla-
zan.
Andatzakoen mendi irteeren proiekzioa
19:30ean Sutegiko auditorioan.

30 larunbata
MendiAstea:8:00etanmendi ibilaldia.Ondo-
ren bazkaria Patrin.
Kantu-dantza-jira 19:00 Mikel Laboa plazan.
Ezkurraren jardunaldia Gaztetxean,
11:00etatik aurrera.

1 igandea
Euskal Herriko Mendi Duatloiko proba
Zubietan 11:00etan hasita.
Tipi-Tapa 15:00ak arte.
Blackie & Kanuto filma 17:00etan Sutegin.

Datozenak

Abenduan ere, zinea
euskaraz Sutegin
Helduentzakoetahau-
rrentzako film bana
proiektatuko da Sute-
gin.EuskararenEguna-
ren bezperatan eskai-
nikodahaurrena, igan-
de honetan, abenduaren 1ean. “Blackie
& Kanuto” , 17:00etatik aurrera. Sarrerak
egunean bertan eskuratu ahal izango
dira, 3 eurotan.

Abenduaren 8an, “Azken bidaia”
Hilaren 8an, 18:00etatik aurrera eskaini-
ko dute helduentzako pelikula; “Azken
bidaia”. Duela 60 urte baino gehiago, gau
batez izandako zorigaiztoko gertaera bat
azaltzen du filmak. Sarrerak egunean
bertan jarriko dituzte salgai, 5 eurotan.

Errausketaren aurkako
ekitaldia
Gipuzkoako Hondakinen Kontsortzioak
antolatuta, abenduaren 5ean, 19:00etan
Sutegin. “Erraustegia: kedarretatik argi-
ra” izenekosaioan, “Bukatuda jolasa” ize-
neko ikus-entzunezko lan bat ezagutze-
ko aukera egongo da, hitzaldia eskainiko
du gero GHK-ko lehendakari Ainhoa
Intxaurrandietak. Eta amaitzeko, berta-
ratzen direnen galderen txanda.

Euskararen Egunean ere kantuan aterako dira.

Ondoren kantu-afaria egingo dute eta izena

emateko epea irekita dago.






