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iruditan

Baxurde Krosseko 
sailkapenak

Argiaren Lagunak taldea 
omenduko dute larunbat honetan



 



  586. zenbakia 3ATARIKO HAIZEA

Albistea iruditan

Laburrean

1946koen kinto bazkaria 1973koen kinto bazkaria1972koen kinto bazkaria

Kinto bazkariak ospatzeko garaia da

1958an jaiotakoek giro ederrean ospatu zuten hitzordua irailaren 13an. Antolatzaileek eskerrak helarazi nahi dizkiote Joxe Manuel Begiristaini, 
baita kinto bazkarira joandako lagunei.

Urriaren 5ean igandea, Antxeta jatetxean. Izen 
emateko epea zabalik izango da ostiral hau bi-
tarte (irailaren 27ra arte). Laurok liburu dendan 
eman izena edo 943 363 448 telefono zenba-
kira deitu. “Animatu!”, luzatu dute gonbita an-
tolatzaileek.

Urriaren 11n, Aginaga sagardotegian bilduko 
dira. Izen emateko epea, irailaren 30era arte za-
balik. Prezioa, 40 euro. Ordainketak kontu ho-
netan egin: 0182 6043 21 0201514132 (BBVA). 
Ordainketak egiterakoan izen abizenak adierazi. 
Argibide gehiagorako: 687 858 477 (Joxemi).

Urriaren 25ean, larunbata, Atxega jauregian. 
“Hamaiketakoa, bazkaria, eta etortzen dena” 
izango da, antolatzaileen esanetan. Izena ema-
teko azken eguna, urriaren 17a. Apuntatzeko 
idatzi, otar-goxo@hotmail.com helbidera edo 
678 943 674.
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Luis Aranalde

Oporretan denbora ugari 
izaten dugu gure afizioez 
(kirola, irakurketa, paseoa, 

mendia eta abar) gozatzeko. Nik 
bakazioez kanpo ere asti ugari 
edukitzen dut, jubilatua nagoe-
nez ikastolako lanetik. Aurten 
irakurketari ordu asko eskaini               
dizkiot. Eta, besteak beste, duela 
urte batzuk irakurri nuen obratxo 
bat, hain zuzen ere ”printze txi-
kia” (Le petit Prince) berrirakurri 
dut.Frantsesez, gainera. Zuek ba-
dakizue nire kulturaren parte  bat 
frantsesa dela. Hura gozamena!

Ez dakit nola definitu Antoine 
de Saint-Exupéryren ipuin hori: 
poesia, gogoeta, nobela, saioa, 
parabola, fabula… Dena dela, 
guztiz aparta! Frantsesez idatzi-
tako libururik salduena izan da: 
140 milioi ale;urtero ia milioi bat 
saltzen dira; berrehun hizkuntza-
tara itzuli dute, sistema braillera 
ere bai.

Idazlea Lyonen jaio zela ehun 
urte bete dira San Inazio egu-
nean. Pilotoa zen eta istripu batez 
hil zen 1944an. Bere obra 1943an 

idatzi zuen New Yorkeko  hotel ba-
tean. Liburuxkan kontatzen duena 
zera da: pilotu bat erori zela Saha-
rako basamortuan eta laguntza-
ren zain zegoela Printze txiki bat 
agertu zitzaion, “jostailu kaxatxo 
gisakoa”. Bere munduaren berri 
ematen dio: zein asteroidetatik 
zetorren, nolakoak ziren inguruan 
bizi ziren pertsonaiak… Gure pla-
netan beste pertsonaia batzuekin 
ere topo egiten du: sugearekin, 
azeriarekin (honek erakutsiko dio 
maitasunaren eta adiskidetasuna-
ren garrantzia), orratzainarekin, 
merkatariarekin… Printze txikia 
bere planetara itzultzen denean 
hegazkilaria triste gelditzen da.

“Abenturak alde batera utzita, 
liburu honek bakardadea eta adis-
kidetasunari buruzko hausnarketa 
pausatua eta poetikoa eskaintzen 
digu ”, dio aditu batek. Ipuin honen 
hainbat pasarte jakinduria uniber–
tsala bihurtu dira. Gozatu egin dut 
idazlearen testu poetikoarekin eta 
hainbat gairen tratamenduarekin:  
- gauza txikien balioa, harrokeriaren 
kritika, bakardadea, maitasuna...

Urte mordoa igaro dira idatzi 
zenetik, baina, gaurkotasun osoa 
gordetzen du. Hona hemen Prin–
tze txikiak azeriarekin egiten duen 
topaketaren bi pasartetxo:

- Egun on, esan zuen azeriak.
- Egun on, erantzun zuen 

Printze txikiak.
- Nor zara zu? galdetu zion 

printze txikiak. 
- Ni azeri bat naiz, erantzun 

zuen azeriak. 
- Zatoz nirekin jolastera, pro-

posatu zion printze txikiak. 
-Nik ezin dezaket zurekin jolas, 

esan zuen azeriak. Ez naiz hezia.
- Hezi horrek zer esan nahi du? 

gaineratu zuen printze txikiak. 
–Harremanak sortzea, eran–

tzun zion azeriak. Pausatxo ba-
ten ondoren: Hezi nazazue! esan 
zuen azeriak.

-Nik nahi nuke, baina ez dut 
denbora askorik, erantzun zuen 
printzeak.

-Hezten diren gauzak bakarrik 
ezagutzen dira, esan zuen aze-
riak. Gizonek ez dute deus eza-
gutzeko astirik.

Elkar agurtzerakoan, 
-Adio; esan zion printze txikiak.
-Adio; esan zuen azeriak. Hona 

hemen nire sekretua. Oso sinplea 
da: Bihotzez besterik ez da ongi 
ikusten. Begientzat, mamizkoa, 
ikustezina da.

-Begientzat mamizkoa ikus-
tezina da, printze txikiak berresan 
zuen hartaz oroitzeko. 

Hasiera batean umeentzako li-
burua dela ematen du, baina, tes-
tua ez da erraza haur txikientzat; 
nire uste apalean, helduok auke-
ratu behar ditugu zati egokienak 
eta maitatuenak eta horiek eskaini 
haurrei. Haurrak dozena bat urte 
behar dituela esango nuke testuaz 
gozatzeko.

Printze txiki hori zu zara, ni naiz.
Haztearekin batera galdu egiten 
ditugu haurtasunaren irudimena, 
xalotasuna, benetakotasuna. Ho-
riek erreskatatu behar genituzke. 
Saint Exupéry, zalantzarik gabe, 
bere baitan sumatzen zuen  haur-
tasunaren bila ibili zen printze txi-
kia idazterakoan. A zer lezioa eman 
zigun!

Printze txikia

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

EPA-n 
matrikulatzeko 
aukera zabalik
18 urtetik gorako Usurbilgo Hel-
duen Hezkuntza eskoletan parte 
hartzeko, izen emateko epea zabal-
du dute. Besteak beste, DBH-ko ti-
tulua eskuratu, informatika klaseak 
jaso edota ingeleseko mintza prak-
tika saioetan parte hartu daiteke. 
Argibide gehiagorako: 943 366 608 
telefono zenbakian edo epalasarte.
es posta elektronikoaren bidez. 

30 txiletar sei hilabetez Lanbi-
de Eskolan izango dira, ener-
gia berriztagarrien inguruko 

ikasketetan trebatzen. Txileko 
gobernuak lagunduta eta Eusko 
Jaurlaritzarekin duten hitzarme-
naren baitan etorri da txiletar 
ikasle taldea gure artera. Irailaren 
15ean egin zitzaien harrera. “6 hi-
labetez egongo dira gure artean, 
energia mota ezberdinei loturiko 
eskolak jasotzen. Eskolak teorikoak 
zein praktikoak izango dira eta 
3.mailako profesionaltasun agi-
rien eskakizunei erantzuten diete. 
Eskolak esperientzia aberasgarria 
izan dadila espero du”, berri eman 
dute Lanbide Eskolatik.

Txileko ikasleak, Lanbide Eskolan

|

Sei hilabetez egongo dira gure artean, 
energia mota ezberdinei loturiko eskolak jasotzen.
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Asteburu honetan egingo dute gau pasa Urdaiagan. Dena den, aldez aurretik eman behar da izena, 
ziortzage@gmail.com e-posta helbidera idatziz.

Datorren astelehenean amaituko da 
izena emateko epea.

Urdaiagara gau pasa antolatu dute 
Ziortza gazte taldekoek

Asteburu honi begira antolatu-
riko irteera honekin abiatuko 
dute ikasturte berria Zior–

tzakoek. Irailaren 26 eta 27rako an-
tolaturiko hitzordurako aurrez eman 
behar da izena, ziortzage@gmail.com 
helbidera idatzita. Ekimena, DBH 1, 2, 
3 eta 4. mailako ikasleei dago zuzen-
dua. Ostiral arratsaldeko 18:00etan 

Egoera batzuen aurrean galduta 
ikusten dira gurasoak. “Jarraibide 
egokiak nahi ditugu baina topa–

tzen ez ditugunean, ingurukoengana 
jotzen dugu eta aholku horiek sarri-
tan ez dira lagungarri izaten”. Antzeko 
kezkak dituzte Hitz Aho guraso elkar-
tean. Eta kezka horiek arintzeko, ikasta-
ro batzuk antolatu dituzte. Seme-alabe-
kin elkar ulertzeko xedez antolatu dira 
ikastaro hauek. Oraindik bada izena 
emateko aukera. 

n Haur Hezkuntza eta Lehen Hezkuntzako 
1-4ko gurasoentzako ikastaroetan, urria-
ren 6an amaituko da izena emateko epea. 
Nerea Mendizabal psikopedagogoak eskai-
niko ditu ikastarook (30 eurokoa da matri-
kula), eta izena emateko e-posta bat idatzi 
helbide honetara: hitzaho@udarregi.com
n LH5-6 eta DBHko guraso taldearekin gai 

abiatuko dira Urdaiagara. Biharamu-
nean itzuliko dira. Eraman beharrekoa; 
afaria, esterila, lotarako zakua eta izen 
emate orria. Gau pasa honen ostean, 
Ziortzako taldeek bi egunotan hasiko 
dituzte ikasturte berriko saioak:
n Urriaren 3an: DBH 1 eta DBH 3 tal-
deek.
n Urriaren 10ean: DBH 2 eta 4 taldeek.

monografiko bat landuko da lau saioetan, 
urriaren 29tik aurrera. Gidaria, kasu hone-
tan, Joxe Amiama izango da. Izena ema-
teko, idatzi email bat helbide honetara: 
hitzaho@udarregi.com

80 urtekoei omenaldia, 
txartelak salgai
Urriaren 5ean izango da baina ospaki-
zun eguneko bazkarirako txartelak sal-
gai egongo dira ostegun honetara arte, 
irailak 25, Gure Pakea Elkarteak Artza-
balen duen bulegoan. 
Prezioa: 35 euro. Ordainketak bi kontu 
zenbaki hauetako batean egin behar 
dira:
Euskadiko Kutxa: 
3035 0140 31 1401018416.
Kutxa: 2095 5069 04 1060905378.

Urriak 5, igandea
12:00 Meza, 80 urteko bazkideen eta 
hildakoen omenez.
14:00 Bazkaria Atxega jatetxean.
Antolatzailea: Gure Pakea.

Afrikar dantza 
mandingeak
Ikastaroa urritik aurrera, asteazken 
arratsaldetan, 19:00etatik 21:00etara 
Usurbilgo Gaztetxean. Irakaslea: Pierre 
Cece Koly Camara. Prezioa, hilean 28 
euro. Izena emateko deitu 627 285 904 
telefono zenbakira edo idatzi email bat, 
usurbilgogaztetxea@gmail.com helbi-
dera. Antolatzaileen oharra; ikastaroko 
ordutegia behin behinekoa da, behin 
betiko ordutegia talde kideen artean 
erabakiko da.

Batukada feministaren 
ikastaroa
Saioak urritik abendura, egunotan; 
urriaren 4an eta 18an, azaroaren 15 eta 
29an eta abenduaren 13an. Izen ema-
tea zabalik, irailaren 30era arte. Apun-
tatzeko, deitu 943 377 110 telefono 
zenbakira edo idatzi parekidetasuna@
usurbil.net helbidera. Mezuan, izen abi-
zenak, helbidea eta harremanetarako 
telefono zenbaki bat zehaztu.

Gurasoentzako ikastaro lagungarriak

Nerea Mendizabal aditua.
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1992an ospatu zen Argia Eguna 
azken aldiz.  22 urteren ondo-
ren, Argia Eguna berpiztea de-

liberatu dute astekariko kideek. Joxe 
Mari Irazustak urteak egin zituen 
Argian lanean. Orain Iametzan egi-
ten du lan, Argia Taldearen baitako 
beste enpresa batean. Baina berak 
ere burubelarri hartu du parte Argia  
Egunaren antolaketan. Astekariaren 
iraganaz, orainaz eta geroaz hizke-
tan aritzeko aitzakia paregabea izan 
dugu. 

“Euskalgintzako militantzia batu 
eta mahaiak ipintzen genituen har-
pidetzak egiteko, eta urtekaria eta 
egutegia saltzeko”. Antzekoak ziren 
duela 20 urteko Argia Egunak, Joxe 
Mari Irazustak aitortu digunez. Bes-
telakoa izango da, ordea, larunbat 
honetakoa. 

Herri askotan ospatzen zen or-
duan, ezta?
Joxe Mari Irazusta. Ia 200 mahai 
antolatzen ziren Euskal Herri osoan. 
Horren antolaketak lan handia su-
posatzen zuen. Garai hartan, mili-
tantzia bati tiratzen zitzaion gauza 
askotarako. Formato horrekin ja-
rraitzeko indarrez urri samar geun-
den. Eta bestetik, kaleko presentzia 
Egunkariari utzi nahi izan genion. 
Orduantxe sortu zen eta harek be-
har zuen militantzia horren arnasa 
eta laguntza. Eta horregatik utzi 
genion Argia Eguna antolatzeari.

Egunkariaren sorrera aipatu 
duzu, eta Argiarik gabe ezin da 
sorrera hura ulertu.
Hala da, Egunkariaren sormuina 
Argian dago. Gehien behar zenean, 

gehien jarri zuena Argia bera izan 
zen. Hango azpiegitura, hango jen-
dea. Apustua Argia barruko jendeak 
egin zuen eta beharrezko susten-
gua bilatzeko Argiatik bideratu 
ziren ahaleginak. Euskal Herrian 
sortu zen sustengu taldea Argiatik 
koordinatu zen.

Ordukoak ez ziren garai errazak 
izan. Oraingoa ere aldrebes sa-
marra da euskal prentsarentzat.
Nik ez dut garai onik ezagutu, be-
hintzat. Trantsizioa delako garaian, 

erdal prentsa abertzalea azaltzen 
hasi zen eta auzitan jarri zen euskal 
prentsaren funtzioa, baina Argiak 
euskarazko prentsari heldu zion 
eta denbora da lekuko: haiek de-
nak desagertu dira (Garaia, Punto 
y Hora…) eta Argiak hor jarraitzen 
du, bizirik. 

Ondoren, Egunkaria sortu ze-
nean, berriz jarri zen auzitan Argia-
ren funtzioa. Baina astekariak bere 
toki propioa zuen euskal prentsaren 
esparruan. Gainera, Argiaren in-
guruan komunikazio talde bat osa-
tu zen, eta orain inguruan dituen 
enpresekin batera, beste gorputz 
bat hartu du Argiak. Norabide zuze-
nean dagoela esango nuke. Adinean 
aurrera goazenak harrotasun puntu 
batekin ikusten dugu belaunaldi 
berri batek heldu diola Argiari, ideia 
eta asmo berriekin heldu ere. 

Internetekin asko aldatu dira 
komunikabideak. Eta aldaketa 
horren lekuko zuzena izan zara.
Euskalgintzan bestela ere nahi-
koa lan izan ohi da, galtza bete 
lan      esango nuke, eta Internete-
rako jauzia 1997an eman genuen. 
Argiaren baitan baziren zalantzak 
eta eztabaidak, hori ote zen bidea, 
ez ote zen gure buruari harrika 
aritzea, dena librean jarri behar 
hori… Baina sarean ere gure lekua 
hartu genuen, eta berehala hartu 
ere. Jauzi hori eman genuen eta 
sarean ere Argia taldea errefe-
rentzia bat da. Are   gehiago, irrika 
bat bada teknologia berriekin ari–
tzeko. 

Argia Taldeko beste enpresa ba-
tean nago orain lanean, Iametzan, 
baina neurri handi batean hortik 
abiatu ginen. 

ELKARRIZKETA

 
 

“Argian, orain, ardura nagusia jende gazteak darama”
Argia astekariaz eta larunbateko Argia Egunaz aritu gara solasean Joxe Mari Irazustarekin

Usurbilgo Argiaren Lagunak taldekoak (Joxe Mari Irazusta tarteko) omenduko dituzte jaiaren irekiera ekitaldian. 

JOXEMARI IRAZUSTA

“Norabide zuzenean 
dago. Belaunaldi berri 

batek heldu dio Argiari, 
ideia eta asmo berriekin”
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“Argian, orain, ardura nagusia jende gazteak darama”
Argia astekariaz eta larunbateko Argia Egunaz aritu gara solasean Joxe Mari Irazustarekin

Eñaut Elorrieta kantuan arituko da, 22:00etatik aurrera frontoian.

Iametzan egiten duzu lan orain, 
baina Argian funtzio ezberdinak 
bete dituzu. Zuzendari ere izan 
zinen, ezta?
Argian lanean hasi nintzenetik, lan 
ezberdinak egin ditut baina nagu-
siki kudeatzaile aritu naiz. Jende 
gaztea bazetorren, lemari heltzeko 
garaia ere bazutela ikusi nuen eta 
beste funtzio batzuetan aritu  nin–
tzen 2005etik aurrera. Eta 2008tik 
hona Iametzan nago lanean. Argian        
orain, ardura nagusia jende gazteak 
darama.

Egunkariaren itxierak Argiari ere 
eragin zion.
Kolpe latza izan zen guretzat. Argia 
taldearen historian, unerik beltzena. 
Egunkariaren itxiera, atxiloketak eta 
ondoren izan ziren gorabehera guz-
tiak. Zorionez, Pello Zubiriak ez zuen 
denbora asko egin kartzelan baina 
nik sekulako beheraldia izan nuen. 

Kolokan ikusi zenuen Argia aste-
karia?
Ez, ez nuen kolokan ikusi. Horre-
lakoetan, babesak eta laguntzak 

agertzen dira uste ez duzun tokitik. 
Nonbait, euskaldunok izaeran dugu 
hori. Egun haietan babes handia 
jaso genuen. Zentzu horretan, ez 
nuen inoiz Argia kolokan ikusi. Gai-
nera, ufada moduko bat izan zen, 
jende gazteak indar gehiagorekin 
heldu zion erronkari.

Eta une alairik baduzu gogoan?
Azken urteotan beste jende batek 

hartu du Argiaren ardura.  Guk 
gure garaia bete genuen, orain 
maldan behera edo gure azken 
txanpan gauden honetan, lasai 
gaude. Proiektuak aurrera jarrai–
tzeko sustengu eta zutoin sendoak 
dituelako. Oso jende kapaza dago 
Argian lanean, indar berri bat su-
matzen zaie eta horren lekuko 
izango da larunbat honetako Argia 
Eguna. 

“Beste pertsona batzuk ere lagundu izan digute”
Usurbilgo Argiaren Lagunak 
taldeari omenaldia egingo zaio 
larunbat honetan.
Joxe Mari Irazusta. 90eko ha-
markadaren amaieran, egoera eko-
nomiko larrian zegoen Argia eta 
kanpoko laguntzak eta ekarpenak 
behar zituen. Usurbilgo talde batek 
erabaki zuen diru baten mailegua 
hartu eta diru hori Argiari ema-
tea. Horren harira, hainbat ekitaldi 
antolatu genituen, diru horri au-
rre egiteko. Burura datozkit orain 
Aleman anaiak, Joxemanuel eta 
Luismari. Erlearekin jarduten dira, 
eztia lantzen dute eta urte haietan 
ezti produkzioaren zati handi bat 
euskalgintzaren esku uzten zuten. 
Guri ezti piloa ekartzen ziguten, 
opari, eta hortik ateratzen genuen 
dirua Argiarentzat izaten zen. 

Ezagunena orain, akaso, pai-

lazoen saioa da, abenduan anto-
latzen duguna. Hortik atera izan 
diren xoxak Argiarentzat izan dira. 
Baina ez beti. Urruñako ikastola, 
Zuberoako Kako baserria… horre-
lako ekimen berezietarako ere ba-
liatu izan dugu pailazoen saioan 
batutako dirua.

Ez da kasualitatea beraz, 22 
urte eta gero Argia Eguna Usur-
bilen berpiztea.
Argiaren Lagunen multzo horre-
tan ez dira agertuko akaso, baina 
Usurbilgo beste pertsona batzuk 
ere lagundu izan digute. Une la-
rrienetan Argiak beti izan ditu 
errekurtsoak Usurbilen. 

Ohiko ekitaldiez gain, beste-
lakoak ere topatu ditugu Argia 
Eguneko kartelean. Ibilbide gi-

datua Usurbilen barrena, tailer 
ekologiko bat,  garaiko eta ber-
tako produktuekin egingo da 
herri bazkaria… 
Gauzak beste modu batean ere 
antolatu daitezke. Egitarauan ba-
daude horren isla diren hainbat 
ekitaldi. Kontsumorako produk-
tuen harira, teoria asko egiten 
dugu baina praktikara eraman 
behar denean, errazenera jotzen 
dugu. Antolakuntza ezberdinetan, 
gure ideien eta helburuen aur-
ka dauden bestelako enpresa eta 
erakundeetan kontsumitzen dugu, 
eta xoxak haiei ematen dizkiegu. 
Argia Egunean bertako produk-
tuak kontsumituko dira. Txosnan 
banatuko direnak ere bertakoak 
izango dira: bertako garagardoa, 
bertako sagardoa, bertako freska-
garriak… 

Argia Eguna Usurbilen
Irailak 27 larunbata
09:30 Hernaniko Fanfarrearekin 
diana.
10:00 Jaiaren irekiera ekitaldia. 
Usurbilgo Argiaren lagunak taldeari 
omenaldi xumea.
10:15 Ordubeteko ibilaldi gidatua 
Usurbildik Jakoba Errekondo, Jon 
Ander Galarraga eta Josu Tellabi-
derekin. 
10:15 Jolasen txokoa irekiko da. 
11:30 ‘Nendo Dango’ tailer ekolo-
gista, euskara eta lurra biziberri–
tzeko.
12:00 Argiazaleon topaketa. AR-
GIA proiektuaren nondik norakoak 
laburrean azaltzea izango da hel-
burua. 
14:00 Bazkari ekologiko eta umo-
retsua. Asisko Urmeneta eta Kike 
Amonarrizekin. Leku mugatuak 
daude eta erreserbatzeko ARGIAra 
deitu: 943 371545 edo bestela Bor-
datxo tabernan eman izena.
16:30 Jolas zirikatzaileak.
Nortasun Agiri Espainiar eta Fran–
tziarraren jaurtiketa. 
Bola-joko aldarrikatzailea. 
18:00 Bertso saioa Argiaren alde. 
Amets Arzallus, Miren Amuriza, Ju-
lio Soto, Uxue Alberdi, Sustrai Coli-
na eta Rosi Lazkano. Sarrera 5 euro 
bertan salgai.
18:30 Andrabanda kale eztanda. 
22:00 Kontzertuak: Behi Bi Blues, 
Eñaut Elorrieta, Perlak eta Esther 
Sound Sister.

Argiaren aldeko 
kantaldirako sarrera
zozketa 
Argia Eguna larunbatean ospatuko 
da Usurbilen. Baina bezperan, irai-
laren 26an ostirala, Argiaren aldeko 
kantaldia egingo da Lasarte-Oriako 
Kultur Etxean, 22:00etan hasita. 
Mikel Urdangarin, Anari, Pier Paul 
Berzaitz, Petti, Estitxu Pinatxo, Al-
boka Taldea, Bide Ertzean eta Jon 
Basaguren. Sarrera 15 euro. 

NOAUA!ko bazkideentzat
Bina sarrera bikoitz ditugu 
NOAUA!ko bazkideen artean 
zozketatzeko. Bidali e-posta erre-
dakzioa@noaua.com helbidera eta 
zorte on! Irailaren 26an, eguerdiko 
13:00etan emango ditugu sarituen 
izenak noaua.com atarian.
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Pello Zubiria

Aginagan eta Usurbil–
en ezagutzen nauten 
askok ez dakite Argia 

astekarian ari naizenik la-
nean. Gaztetan entzuten nuen 
“hi ‘Egin’en habil, ezta?”, edo 
‘Punto y Horan’. Gaur berdin 
‘Berria’n edo ‘Gara’n. Ez dut 
gaizki hartzen, euskarazko 
prentsaren egoeraren seinalea 
da: 2014an oraindik asko–
rentzako “benetako” prentsa 
bat dago, alegia Diario Vasco, 
eta hortik  kanpoko guztiak          
bazterrean geratutako ardi 
galduak.

Ezezagutza handi hori 
urratu nahian sortu genuen 
Argia Eguna 1982an.  Aurre-
tik hainbat ahalegin eginak 
ziren Zeruko Argiako kideak: 
“Prentsa Euskaraz” kanpaina, 
“1.000 bazkari Argiaren alde” 
(geroztik hain famatuak egin 
diren sukaldari onenekin) 
Anoetan, eta abar. 1982an 
kide gazteok Argia Eguna 
proposatu genuenean,  bete-
ranoenak konbentzitu behar 
izan genituen: “Hainbeste lan 
zertarako?”.  Berdintsu senti-
tu nintzen ni, gaurko taldeko 
zaharrena, esan zidatenean 

Usurbilen antolatu nahi zute-
la Argia Eguna. Baina gazteek 
dute askotan arrazoi eta hemen 
daukagu 2014ko Argia Eguna.

Argiak beti aurkitu du jen-
de eta talde askoren laguntza 
bere bidean, AEK, EHK, he-
rrietako euskara eta kultur 
elkarteak, pertsonalki konpro-
metitu izan diren euskaltza-
leak… Usurbilen aspalditik 
Argiaren Lagunak ari dira la-
guntza handia ematen. Argian 

ari garenok eskertzen dugu 
eta ordainetan zera eskain–
tzen dugu: langile gehienok 
bazkide garen gure koopera-
tibak denon ahaleginarekin 
landutako prentsa, paperean 
bezala Interneten.

Usurbilekin lotura handia 
eduki du betidanik Argiak. 
1979tik hasita krisi urterik 
gogorrenetan astekaria au-
rrera ateratzen hasita gaur 
arte gurekin dabil Joxe Mari 

Ostolaza, Xalbardin, Usurbi-
len oso ezaguna lehenagotik 
esku-baloi taldearen entre-
natzaile egin zuen lanagatik. 
Luken Goia zubietarra fun–
tsezkoa izan da aldizkaria ba-
besteko antolatutako egitura 
osoan. Erretiroa hartu berria 
duten biok aipatzen ditut he-
men, Argiarekin lotura duten 
Usurbilgo gizon eta emaku-
meen zerrenda luzea ez aipa–
tzearren.

Gainera, Usurbilen irakur-
le-bazkide asko eduki ditu be-
tidanik Argiak. Lanean asmatu 
dugunean animatu gaituzten 
eta huts egin dugunean pa-
zientziaz soportatu gaituzten 
bazkideak. Euskara bezalako 
hizkuntza txiki batek bizirau-
teko aukerarik ez dauka ez bal-
din bada herritarren konpro-
misoarekin; berdin euskarazko 
komunikabide batek: irakur-
leak gure bazkidetzat eduki 
nahi eta behar ditugu Argian.

Argia kooperatibako langi-
leok nahiko genuke Usurbilgo 
Argia Eguna izatea batera edo 
bestera elkarlanean ari garen 
bazkide (irakurle, langile, kola-
boratzaile eta laguntzaile) guz-
tion festa. Mila esker denoi!     

Argia Eguna esan duzu?

“Irakurleak gure bazkidetzat eduki nahi eta behar ditugu Argian”.
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Inaugurazio eguneko bideoa eta argazkiak, noaua.com web orrian ikusgai.

Geure garaian halakorik 
izan bagenu, hitzok 
sarritan entzun ziren, 

aurreko larunbatean, Udarre-
gi Ikastolako eraikin berriaren 
inaugurazio ekitaldian. Ins-
talakuntzekin txundituta dira 
haurrak, pozik Udarregi Ikas-
tolako kideak, eta jakinminez 
ziren, irailaren 20an ospakizun 
ekitaldira gerturaturiko hain-
bat guraso eta herritar. Musika, 
dantzarien agurra, zinta moz-
tea, instalakuntzetara bisitaldi 
gidatua, eta luntx eder bat, bo-
robil askoa izan zen, hilabete 
hasieratik irekia zegoen eraiki-
naren inguruan ikastolak anto-
latu zuen hitzordu berezia.

Ikastolako eraikin berriaren 
inaugurazioa izanik, ezin zite-
keen beste modu batean izan. 
Ikasleen parte hartzea naba-
ria izan zen ekitaldian zehar; 
Dantza Taldeko kideen agu-
rrarekin, edota gaztetxoen Zu-
marte abesbatzak abesturiko 
kantuekin. Belaunaldi ezberdi-
netako hiru usurbildarrek izan 
zuten hitzorduko une berezie-
naz, zinta mozketaz arduratze-
ko ohorea.
 

Elkarlanaren emaitza
“Iritsi da eguna” zioen poza-
rren Mariaje Imaz Udarregi 
Ikastolako zuzendariak, Uda-
rregi Ikastolako eraikin berria 
inauguratu aurreko minutue-
tan. Pozarren baita, Artezka-
ritza Kontseiluaren izenean 
hitz egin zuen ikastolako le-
hendakaria ere. Azpiegitura 
eta proiektu pedagogiko berria 
martxan jarri baititu Udarregik 
eta hori, jende askoren arteko 
elkarlanaren ondorioa izan da. 
Eskerrak helarazi nahi izan 
zizkien laguntza eman duten 
guztiei; udal, ikastolako langi-
le, guraso edota herritarrei. 
Eta auzolanerako gonbita lu-
zatu zuten. Bi aste barru ja-
soko baitu Usurbilek Orion, 
2015eko Kilometroak jaialdia 
antolatzeko lekukoa. “Urte 

berezia izango dugu”, iraga-
rri zuten. Eta auzolanerako 
gonbita baita, eraikin berriko 
lanak guztiz amaitzen lagun–
tzeko. Larunbat honetarako, 
irailak 27, zazpi laguneko lan 
taldea osatu nahi dute goizeko 
9:00etan, Udarregi Ikastolako 
biltegia husteko. Gabonetako 

oporraldietan, HH4 eta HH5e-
ko geletan egurrezko egiturak 
jarri nahi dituzte. Deialdiotan 
lagundu nahi duenak, 943 
36 12 16 zenbakira deitu edo 
usurbil@ikastola.net helbidera 
idatzi dezala.

Inbertsiorik onena 
Zorion hitzak Udalaren ize-
nean, Mertxe Aizpurua alka-
tearen eskutik. Udalak eginiko 
azken aldiko inbertsio handie-
na izan da ikastolako eraikin 
berrira bideratu duen laguntza. 
Euskara eta hezkuntzari lotu-
riko egitasmoa izanik, Udalak 
egin dezakeen inbertsiorik 

Eraikin berriarekin txundituak 

Urriaren 5ean ospatuko da Ki-
lometroak jaia Orion. Egun 
horretan bertan hartuko 

du Udarregi Ikastolak, 2015eko 
ikastolen jaia antolatzeko lekukoa. 
Orioko Kilometroak ekimenera 
bueltatuz, usurbildarren laguntza 
behar dute, urriaren 5ean, baita 
bezperatan ere, lan hauetarako:
n Ostiral gaueko (urriak 3) eta la-
runbat gaueko (urriak 4) guneen 
gaueko zaintza. 30 kide behar dira, 
15 gau bakoitzeko.
n Kilometroak egunean Belar–
tzako eta Urbileko trafikoa bidera–
tzen laguntzeko eskaera. Bi txanda, 
goizetik 14:00ak arte eta 14:00tik 
amaitu arte.

n Izena-emateko: Bidali izen abi-
zenak, kontaktua (posta elektroni-
koa eta mugikorreko zenbakia ahal 
balitz) eta prest egiteko dauden 

txanda usurbilkilometroak@uda-
rregi.com helbidera. Edo ikastolako 
idazkaritzara azaldu edota deitu 
688 639 910 mugikorrera.

onena izan da, Aizpuruaren 
esanetan. Ahaleginak merezi 
izan duela zioen, herritik 
sorturiko proiektua izan eta 
herriarekin batera haziko den 
proiektua izango dela gogora-
raztearekin batera.

HH3koen gela 
“Kuxkuxeroz” bete zen Uda-
rregiko eraikin berria, ikastola 
batentzat ezohikoa izan zen 
larunbat eguerdian. Udarregi 
Ikastolako eraikin berriko ins-
talakuntzak barrutik, gertutik 
ezagutzeko jakinmina bazen. 
Eta entzun zenagatik, haur, 
guraso edota hezitzaileak, 
ikusitakoarekin gustura ziren. 
Inaugurazio ekitaldiko zinta 
mozketa ostean ireki zituzten 
Udarregi Ikastolako eraikin 
berriko ateak eta barrura sar-
tu zen, hitzordura gerturatu 
den jende guztia.

Instalakuntza berriak eza-
gutzeko aukera izan zuten, 
baita jangela handi eta be-
rrian, luntx ederra dastatze-
koa ere. Ikusmin handiena 
sortu zuen guneetako bat, 
Haur Hezkuntzako 3 urte-
koen gelako azpiegitura izan 
zen.

Kilometroak-en lekuko hartzea, Orion 

AUZOLANERAKO DEIA
“Larunbat 

honetarako, zazpi 
laguneko lan taldea 

osatu nahi dute goizeko 
9:00etan, Ikastolako 

biltegia husteko”

Mariaje Imaz, Udarregi ikastolako zuzendaria.
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Tradizioa hautsi da. Ora-
ingoan, eguraldiak as-
teburuan ospatu diren 

Santueneko jaiak errespetatu 
ditu. Halere, giro txarrenerako 
ere prest ziren. Estalpe berria 
baitute; frontoia. Pilotalekua 
eta aurreko plazatxoa izan 
dira, herri bazkari, kontzertu, 
haur jolas eta zenbait txapel–
keten lekuko zuzenak. Auzo 
giroko festak dira Santuene-
koak, urtean behin, auzotarren 
topagune izan eta auzo giroa 
berpizten dutenak. Amaitu 
dira aurtengoak. Orain, Agi-
nagako San Praixkuak begi 
bistan. Urriaren 2tik 11ra. Aur-
tengo azken festak etorri zain, 
hemen joan berri zaizkigun 
Santueneko jaien hainbat iru-
di. Noaua.com atarian dituzue 
argazki eta bideo gehiago.

 
 

Auzo giroa bizirik Santuenean

Giro ederrarekin igaro dituzte jai egunak Santuenean.

Jan-edanik ez zen falta izan.
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 Inauteri Jaian.

Txikiek zein helduek, ederki asko pasatzeko aitzakia ugari izan dituzte 
egunotan Santueneko jaietan.

Festak amaitu dira, jai giroa ez

Ostiral honetan Tomas 
eta Arantxa pailazoak

Ostiral honetan, irailak 26, 
Tomax eta Arantxa paila-
zoek emanaldia eskaini-

ko dute Santueneko frontoian. 
Arratsaldeko 17:00etan hasi-
ko da ikuskizuna, eta ondoren 
txokolatea banatuko da. 

Pailazoen web orrian irakurri 

dugunez, “Mendizaleak” izene-
ko ikuskizuna eskainiko dute. 
“Mendira joango dira. Perretxiko 
batzuk bildu ondoren, tontorrera 
abiatuko dira makila hartuta”. 4 
urtetik aurrerako umeei zuzen-
dua, ordubeteko iraupena du 
ikuskizunak.
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.
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Aurreko astean elkarretaratzea egin zuten Donostian.

Epaileek zer erabakiko zain

11 urte iraun dituen amets gaiztoa amaitu 
ote den edo ez jakin gabe jarraitzen zuten 
Egunkariako auzi ekonomikoko auzipera-

tuek, astearte goizean, aldizkari hau inprentara 
bidean zela. Berez, aurreko ostiralean ezagutze-
ra ematekoak ziren epaileak, auziperatuok epai-
tuko ote dituzten edo ez. Baina erabakiaren be-
rri eman gabe jarraitzen zuten astearte goizean.

Erabakia plazaratzekoak ziren egunaren bez–
peran, irailaren 18an elkarretaratzea deitu zuen 
Egunkariaren alde elkarteak, Donostiako epai-
tegi atarian. “Egunkariaren auzi hau bukatzea 
eta epaiketa gehiago ez egotea eskatzen dugu”, 
adierazi zien auziperatuen izenean, Iñaki Uriak 
mobilizazioaren berri ematera joandako he-
dabideei. 

Gogoan izan, Fiskaltza da epaiketa egitea 
eskatzen duen bakarra, ez baita ahaztu behar, 
epaileak berak ere auzia artxibatzea erabaki 
zuela uda aurretik. Erabaki haren aurrean, hele-
gitea aurkeztu zuen ordea, Fiskaltzak. Egunka-
riaren defentsak helegite hura inpugnatu zuen. 
Eta esandakoa, epaileek dute orain azken hitza. 

Joan Mari Torrealdai, Joxe Mari Sors, Ainhoa 
Albisu, Iñaki Uria, Txema Auzmendi, Mikel Soro-

zabal, Fernando Furundarena eta Begoña Zu-
beltzu daude auziperatuak, auzi ekonomikoan. 
Fiskaltzak guztira, 128 urteko kartela zigorra 
eta 221 milioi euroko isuna eskatzen du zortzi 
lagunontzat.

Babes zabala 
 Kultura, politika edota gizarte eragileetako or-
dezkaritza zabala bildu zen hiriburuko auzitegi 
sarrera parean. Usurbildarrak zeuden tartean. 
Aipatu moduan, Egunkariaren auzi ekonomi-
koan auziperatuetariko bat, Joan Mari Torreal-
dai herritarra dugu. Elkarretaratzeko “Epaike-
tarik ez” zioen pankartari eusten ikusi genuen. 
Mobilizazioak batu duen jendarte zabalean, 
Egunkariaren itxiera, oso modu gogorrean su-
fritu behar izan zuen aginagar bat; Pello Zubi-
ria. 

Eragile politikoen artean, Sortuko ordezka-
riek parte hartu zuten elkarretaratzean; Marisa 
Alejandro usurbildarrak besteak beste. Eta baita 
Foru Aldundiko ordezkariek ere; Garbiñe Erre-
kondo herritarra zen tartean.

Guztiek, Egunkariaren aurkako epaiketa ge-
hiagorik ez izatea eskatu zuten. Egunkaria libre 
izatea behingoz. 

Ostiral honetan, 
elkarretaratzea 
Ostiral honetan, hileko azken ostiralarekin 
bat, preso eta iheslarien eskubideen aldeko 
elkarretaratzea egingo da, 20.00etan Mikel 
Laboa plazan.

Istripuak izan dituztenen boza
“Joan den astean presoen bisitatik bueltan 
zetozela senide batzuk izandako istripu 
larriaren harira, elkarretaratzean antzeko 
kasuan izan diren hainbat herrikidei pro-
tagonismoa emango diogu”, deitzaileek 
aditzera eman dutenez. Elkarretaratzera 
hurbiltzera deitu dituzte herritarrak, “bai 
Madril zein Pariseko gobernuek sakaba-
naketaren bidegabekeria lehenbailehen 
bertan behera utz dezatela exijitzeko dei 
egiten diegu herritarrei”. 

Aste honetako parte 
hartze prozesuko bilerak,  
bertan behera
Arazo teknikoak tarteko, Hiria Antolatzeko 
Plan Orokorraren (HAPO) harira, Usurbilgo 
Udalak antolatu duen parte hartze proze-
suko aste honetarako bilerak bertan behera 
geratu dira. Bertan behera geratu dira be-
raz, astearte, asteazken eta ostegun hone-
tarako iragarriak zeuden lan saioak; iraila-
ren 23, 24 eta 25ekoak. Hiru bilera hauek, 
parte hartze prozesuko bigarren errondan 
aurrekusiak dauden egunetan burutuko 
dira, hau da, urriaren 7, 8 eta 9an. Eta 
urriaren 7, 8 eta 9ko bilerak atzeratu egin-
go dira. Datozen egunotan zehaztuko du 
Udalak, lan saio hauek noiz izango diren.

Honenbestez, HAPO-ari loturiko hurren-
go hitzordua, datorren astelehenean izan-
go da. Parte hartze prozesuko bileren biga-
rren erronda abiatuko den irailaren 29an, 
19:00etan Aginagan. Herritarrek plantea-
turiko gaien aurrean, ekarpenak edo pro-
posamenak egiteko aukera izango dute:

Irailak 29: Aginagako ludotekan. 19:00.
Urriak 1: Artzabalen (erdaraz). 19:00.
Urriak 2: Zubietako Kaxkapen. 19:00.
Informazioa: usurbilorainadageroa.com
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Rosa Uribe eta Iñaki Gerica izan ziren helmugaratu ziren lehen usurbildarrak.

Raul Gomez lasartearra nagusi 
berriz ere Baxurde Krossean

Iaz bezala, Raul Gomez lasar-
tearrak irabazi du VII. Baxurde 
Krossa. Atzetik, eskualdeko beste 

bi lagun helmugaratu ziren igan-
dean, segundu gutxira; Asier Mar-
tinez urnietarra eta Ander Lazkano 
andoaindarra. Hamargarren pos-
tuan sailkatu zen lehen gizonezko 
usurbildarra; Iñaki Gerika. Emaku-
mezkoetan, usurbildar bat izan da 
denbora onena egin duena; Rosa 
Uribe. Uxue Fernandez zumarraga-
rra eta Eneritz Arbelaitz oiartzuarra 
segidan.

Giro polita beste urte batez 
aurreko igandean, Usurbilgo er-
digunea, Zubieta, Kalezar edota 
Santuenearekin lotzen duen pro-
ba herrikoian. Kirolariek bi ibilbide 
zituzten aukeran; bat 5,2 kilome-
trokoa, bestea 10,78 kilometro luze 
zituena. Gehienek proba luzean 
parte hartu zuten; 225 lagunek. 

Beste 23k osatu zuten ibilbide la-
burra. Amaieran, esku bete opari 
banatu zituzten Baxurde Txiki tal-
dekoek. Bai lehen hiru emakumezko 
zein gizonezko sailkatuentzat, 
edota lehen usurbildar gizonezko 
zein emakumezkoarentzat. Laster-
kari guztien artean ere opari asko 
zozketatu zituzten; besteak beste, 
hainbat otordu herriko jatetxeetan. 

Bero lasterkarientzat
Sariez gain, ibilbideak erakarri ohi 
ditu parte hartzaile asko Baxur-

de Krossera. Ibilbidean zehar ikusi 
daitezkeen paisaiek. Irailaren 21ean 
ere gozatu ederra hartuko zuten 
kirolariek, eguraldi ona izan zuten 
eta. Lasterkari batzuen esanetan 
halere, aukeran giro beroegia izan 
omen zuten.

Txikiak ere korrika
Goizeko hamaikak pasatxoan hel-
duak Dema plazatik irten bezain 
laster, txikien txanda etorri zen 
gero. Gaztetxo talde bat animatu da 
aurten ere, Baxurde Kross Txikian.

Sari bikoitza Rosa Uriberentzat
Helmugara iristen lehen emaku-
mezkoa eta baita lehen emaku-
mezko usurbildarra ere. Garaipen 
bikoitzagatik, bitan saritu zuten 
Rosa Uribe igandeko Baxurde Kros-
sean. Gizonezkoen artean, proba 
azkarren amaitu duen lehen herri-
tarra; Iñaki Gerica. Zorionak bioi!!

Seniorren eskubaloi 
neurketak 
Senior mutilen 1. nazional mai-
lako taldeak ligako estreinako 
neurketa jokatuko du etxean, 
larunbat arratsalde honetan.   
Neurketa ikusteko sarrerak 5 
eurotan egongo dira salgai.            
Bazkideek doan. Bazkidetza egin 
nahi duenak hain zuzen, larunbat 
arratsaldeko 17:00etatik aurrera 
Kiroldegian izango du horreta-
rako aukera. Gogoan izan, 30 
euroko kuota ordainduta egin 
daiteke bazkidetza. 

Irailak 27, larunbata 
17:15 Senior neskak: 
Usurbil K.E.-Ereintza
19:15 Senior mutilak 1. nazionala: 
Ucin Aluminio Usurbil-Trapagaran
Tokia: Oiardo Kiroldegia.

Yoga ikastaroak 
Oiardo kiroldegian
Oiardo kiroldegian yoga ikas-
taroaren eskaintza zabalagoa 
izango da aurten: asteartero  
9.00etan, 15:30ean eta 19:00etan 
(asterte eta ostegunetan).

Emakumeentzako 
pala ikastaroa
Pagazpe Pilota Elkarteak anto-
latuta, Udalaren laguntzaz. Izen 
ematea zabalik irailaren 26ra 
arte, 943 372 498 edo kirola@
usurbil.net helbidean. Taldea 
osatzeko gutxienez 5-6 kideek 
eman behar dute izena, gehienez 
zortzi lagunek. Ikastaroan parte 
hartzeko ez da beharrezkoa au-
rrez palan aritu izana. Ikastaroko 
saioen ordutegia:
n Astelehenetan: 19:30-21:00.
n Asteazkenetan: 9:30-11:00
 edo 19:30-21:00.

BAXURDE KROSSA               

“Helmugara iristen lehen 
emakumezkoa eta baita 

lehen emakumezko 
usurbildarra Rosa Uribe 

izan zen. Mutiletan lehen 
herritarra, Iñaki Gerica”
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Herritar ugari lasterkan Usurbil Cup-en 

amaiera festa 
igandean 
Astean zehar finalerdiak jokatuko 
dira. Azken partidak igandean, irai-
laren 28an. Eta amaieran, haur eta 
gaztetxoek hain gustuko duten sari 
banaketa festa, 18:15etatik aurrera 
frontoian. 34 talde, 350 haur inguru 
bildu dituen ekimen arrakastatsua 
amaitzear da beraz. Honatx, kirol 
ekimenari behar bezalako bukaera 
emateko, Usurbil FT-k iganderako 
antolatu duen egitaraua:

Irailak 28, igandea
10:00-14:00 Azken partidak: ben-
jaminak, alebinak, infantilak eta 
neskak.
16:00 Azken partidak: minibenja-
minak.
18:15 Sari banaketa.
Tokia: frontoia.
Antolatzailea: Usurbil FT.

Eskuzko zein 
palako finalak San 
Praixku jaietan
Eskuzko pilota finala urriaren 
3an jokatuko da, ostiralarekin. 
21:00etan hasiko da finala. Gizo-
nezkoen pala finala bezperan hasiko 
da, urriaren 2an osteguna, arra–
tsaldeko 19:00etan. Ezinduen pala 
partida ere iragarri dute Aginagan. 
Pala txapelketako finalaren aurretik 
egingo da ezinduen erakustaldia.

Errebotea
Emaitzak:
Zubieta 13-5 Endaiarrak

Irailak 28, igandea:
11:00 Zubietan: Zubieta-Luzaz Gazte

Sari banaketa 18:15ean hasiko da.

10,75 kilometro

Partaideak guztira: 225.

Usurbildarrak: 64.

00:39:00 IÑAKI GERICA JUAN 

00:43:59 JON RUEDA ETXEBERRIA 

00:44:22 MIKEL ALKORTA ALUSTIZA

00:45:02 FLOREN LANZ BORDAGARAI

00:45:08 ROSA URIBE NAVARRO 

00:45:15 GUILLER RUEDA ETXEBERRIA

00:45:41 ALEX UDABE PAGOLA

00:46:24 JOKIN REZOLA MENDIKUTE

00:46:24 ARKAITZ REZOLA MENDIKUTE

00:46:49 ANARTZ AIZPURUA DERDEYE

00:47:10 UNAI SAGARZAZU

00:47:25 JOKIN ZUBIAUR BLASCO

00:47:43 AITOR JAUREGUI URDAMPILETA

00:48:07 ASIER OTERO MARTIN

00:48:16 IÑAKI ETXEBARRIA ORBEGOZO

00:48:45 DARWIN AMILCAR MORALES

00:48:51 ALFONSO VIDAL URDANPILLETA

00:49:10 AXIER DOMINGUEZ PRIETO

00:49:44 IMANOL ERRAZKIN MITXELENA

00:50:17 JOSE MANUEL IÑARRA FERREIRA

00:50:22 AXI PORTU

00:50:25 JON MIKEL ZABALA ARIZMENDI

00:50:31 IOSEBA ANDONI TELLERIA

00:50:53 JOSU ZALAKAIN MARTIJA

00:51:08 IÑIGO UNANUE AGIRREZABALA

00:51:16 PATXI RODRIGO

00:52:31 KARMELE LICEAGA ALCANTARA

00:52:31 JABI DOMINGUEZ MARTIN

00:52:34 MIKEL SANTIAGO GARZON

00:52:40 JUAN MARI AGOTE GOYARAN

00:52:56 IMANOL ALMANDOZ ODRIOZOLA

00:52:56 IÑAKI ERREKONDO SALSAMENDI

00:52:56 KERMAN REKONDO ARZALLUS

00:53:01 XABIER LAZKANO

00:54:05 JOXEMARI PORTU AZPIROZ

00:54:37 ITZIAR OCHAGAVIA AZPITARTE

00:54:37 IÑAKI AGIRRE

00:55:58 ALOÑA PULIDO ORBEGOZO

00:56:52 LOLI ELKANO IRURTIA

00:57:03 IDOIA ECEIZA IRURETAGOIENA

00:57:04 MIREN ECEIZA IRURETAGOIENA

00:57:04 JOSE ANTONIO RODRIGUEZ

00:58:04 JON GUEMBE

00:58:12 ANDONI ARRUTI BELDARRAIN

00:58:24 ASIER ITURRALDE SARASOLA

00:58:38 ELISABET APERRIBAI

00:59:17 AITOR AGIRRE ZAPIRAIN

00:59:57 ENERITZ AGIRRE URDANGARIN

00:59:59 JESUS CANTON HERNANDEZ

01:00:23 AINARA OLASAGASTI INTXAUSTI

01:00:40 GARAZI ARTOLA BALDA

01:00:40 ENEKO PORTU IRASUEGI

01:00:53 KORUKO EGUREN ELBERDIN

01:01:01 SAIOA ERRO AIZPURUA

01:02:22 ARANTXA ESNAOLA HERNAIZ

01:03:39 ANDREA ITURAIN AIZPURUA

01:07:32 PABLO ROURA MARTÍNEZ

01:07:32 IZASKUN ARRILLAGA AZCARATE

01:07:44 INGER CUTILLAS ARRATIBEL

01:07:44 JON ZUBIZARRETA BALERDI

01:09:25 OLATZ ZULOAGA SEGUROLA

01:09:25 CESAR DE LA FUENTE GARCIA

01:09:49 ARBIL JAUREGI AGIRRE

01:09:49 ENRIKE HUIZI

5,2 kilometro

Partaideak guztira: 23.

Usurbildarrak: 10.

00:26:49 JOXE ANTONIO UGARTE 

00:29:18 LARRAITZ IZAGIRRE 

00:29:46 SAIOA SARASOLA MIGUEL

00:29:47 CARLOS PEREZ FRAISOLI

00:29:50 NERE EIZAGIRRE AIZPURU

00:30:30 NAGORE GONZALEZ IZAGIRRE

00:30:30 MAITANE CAMBA SILBETI

00:31:50 MARIMAR MARTIN CARPIO

00:34:58 ANA ANTON SONDESA

00:34:58 Mª MAR LIZASO IBARBIA
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OHARREI DAGOKIEN ARAUTEGIA

Zorionak Araia! Ondo 
ondo pasa zure urtebe-
tetzean. Muxu pottolo 
pottolo bat amatxo, ai-
tatxo eta Noaren partez. 

Mua!

Zorionak Ekhi!                        
Irailaren 26an 3 urte 
betetzen dituzu. Muxu 
potolo asko aita, ama, 
Aner eta familikoen par-
tez. Oso ondo ospatu.

Zorionak bikote! Iraila-
ren 23an 6 urte egingo 
dituzue eta etxekoen 
partetik muxu pilo pilo 
asko zuentzako!!!

Zorionak Libe! Irailaren 
28an 7 urte beteko dituzu. 
Igandean txokolate eta 
bizkotxoarekin ospatuko 
dugu. Muxu handi bat.!

Orri honetan agertzen diren oharrak doakoak dira. Telefonoz 
edo emailez helarazi daitezke: 943 360 321 / erredakzioa@
noaua.com  Oharrak bidaltzeko azken eguna: astelehena, 
eguerdiko 12:00ak. Atal bakoitzaren goikaldean ipiniko ditu-
gu berrienak. Oharra egokia ez dela erabakiko balitz, NOAUA!k 
ohar hori argitaratu gabe utziko luke.

ETXEBIZITZA
Salgai

Etxebizitza salgai Zubietan. 
Alkorta Enean. 1.Esk. 118 metro 
koadro, baratza 2.500 m eta oila-
tegia 140 m.  Erreformak egiteko. 
230.000 euro. Eskaintzak en–
tzungo dira. 616 649 674 Jabier. 

Pisua salgai edo alokairuan. 3 lo-
gela, egongela, jangela, komuna, 
gas naturala eta berogailuak. Tel. 
619 212 860 / 685 228 194. 

Pisua salgai. 90 metro karratu. 
Ganbara, komuna, bainugela, 3 
logela, egongela eta sukaldea. 
156.000 euro. 699 680 265.

Pisua salgai Munalurran. 637 
309 209.

Santuenean pisu bat salgai. Erre-
formatzeko, prezio onean, auke-
ra ezin hobea.Iñaki (665736896)

Atiko bat salgai Zubietan 110m2. 
2008-an guztiz berritua. 3 logela 
handi, 2 komun, 30 m2 egongela. 
Haize egokitua. 250.000. 669 781 
959 Julen.

Pisua salgai Munalurran, guztiz 
berritua, 1. pisua igogailu gabe, 
+ 60metroko trasteroarekin pisu 
azpian. 2 gela, aire egokitua, 
kalefakzioa, parket... ikusgarria. 
200.000 euro.  636393237.

Etxe bat salgai Munalurran. 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 ganbara 
handia. Lehen 240.000 euro, ora-
in 190.000 eurotan. 662 056 899.

Pisua salgai Kaxkoan. Pisu berria, 
lehen mailako materialekin egi-
na. 608 227 462. Prezioa jaitsi 
dugu; orain, 36 milioi pezetatan 
(216.000 euro inguru)

Etxea salgai Santuenea auzoan. 
64 metro karratu. Dena kanpoal-
dera. Egoera ezin hobean. Mer-
kea, 678 581 991.

Etxea salgai Kalezarren bista 
ederrekin. 2 solairu, bakoitza 115 
metro koadro. Eta 2 solairuko 
borda dena 3.000 m lur sailean. 
665720913 / 665720914

Kaxkoan atiko berria salgai. 2 
logela, sala, komuna, sukaldea 
eta 2 terraza handi bista ede-
rrekin. Trasteroa eta garajea. 
665720913 / 665720914.

Pisua salgai, San Esteban kalea 
11n. 4. pisua. Kanpoaldera ema-
ten du, eguzkitsua. Hiru gela, 
sukalde eta jangelarekin, komu-
na, terraza eta ganbararekin. 943 

455 202 edo 697 530 792.

Pisua salgai, San Ignazio 5. 3 
gela, 100 metro koadro, terraza. 
340.000 euro. 648 013 277

Duplex bat salgai Santuenean, 
espazio zabalak, dena kanpo 
aldera, 20 metro koadro traste-
roa, berrituta, fatxada, teilatua 
konpondu berriak. 677 471 648.

Atxegalden lau logeletako pisua 
salgai. Dena berriturik. Prezioa: 
251.000 euro. 699 720 940.

Alokairuan
Etxebizitza bat alokagai. 3 gela, 
berogailua. Bizitzera sartzeko 
moduan. Kaxkoan. Tel. 943 371 
757 / 629 356 373 / 671 320 060. 

Pisu bat bilatzen dut alokairuan 
Usurbilen. Tel. 602 127 725.

Gela eta apartamentu bila na-
bil Usurbil, Orio eta Lasarte in-
guruan. 631 277 061

Gela bat alokatzen dut Usurbilen. 
Pisu berria 100 metro koadro. 
Egoera ezin hobea. Pertsona bat 
edo pertsona bat umearekin. Ga-
rajea           aukeran. Prezio ona. 
657 535 299.

Santuenean, diseinu polita eta 
berritua. 570€. 2 logela, 2 hilabe-
teko fiantza. 667438145

Santuenean, diseinu polita eta 
berritua. 600€. 2 hilabeteko fian–
tza. txangu68@hotmail.com

“Logela bat alokagai. 250 eu-
ro+gastuak. Kale Nagusian. 606 
642 161

Pisua alokairuan Santuenean. 
Berritua, 2 logela. Urtarriletik 
aurrera. Fidantza gehi 2 hilabete 
aurreratuak. 630 euro.

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

MOTORRA
Salmenta,
garajeak

Garaje itxia alokatzen da Kale 
Nagusia 22an. 20 m. 618 860 
270 

Honda Accord, 2000 euro. Egoera 
onean. 696 50 67 39. 163.000km, 
gasolina, 5 ate, maletero handia 
eta aire egokitua.

2 marra dituen, aparkalekuak 

alokatu nahi ditut. Kale Nagusia-
ren hasieran. Bizkarre auzoan. 70 
euro hilabetean. 696 014 585. 

Kale Nagusian garaje itxi bat 
alokatzen da. 943361235

Bi garaje saltzen dira. Bate-
ra edo binaka. 21 eta 25 metro 
karratukoak. Santuenea 17. 
615149900. 

Moto bat salgai, Kymco mar-
kakoa. People 125. 618 963 385.

2 Garaje (marra) salgai edo 
alokairuan. Biak batera edo apar-
te. Olarrondo inguruan. 607 333 
966.

SsangYong autoa salgai, Merce-
des motorduna. Egoera onean. 
1.500 euro. Joxe Mari 943361512 

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

Kale nagusian garaje itxi bat 
alokatzen da: ate automatikoa 
eta kotxea eta motoa sartzeko 
modukoa. Telefono zenbakia:  
667984083

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

LANPOSTUAK
Lan eskaerak

Lan egingo nuke. Garbiketan... 
orduka. Gauetan pertsona hel-
duekin lo egiteko edo zaintze-
ko edo konpainia egiteko prest 
nago. Tel. 676 188 411. 

Emakume euskalduna eskaintzen 
da ume txikiak zaintzeko edo 
garbiketak egiteko. Irailetik au-
rrera. Arduratsua. 671 547 567. 

Herriko emakume euskal-
dun bat, oso informe onekin,                    
arratsaldetan 2-3 orduz, haurrak 
edo helduak zaintzen lan egiteko 
eskaintzen da. 687 348 223 

Mutil gazte bat eskaintzen da, 
ingelesa, frantsesa, latina, filo-
sofia emateko. Merkea. 600 766 
068. Jokin

Emakume euskalduna adineko 
pertsonak edo haurrak zaintzeko 
prest. Klinika laguntzaile titulua-
rekin 688826968. 

Pertsona helduak edo umeak 
zaintzen lan egingo nuke. Inter-
na bezela ere bai. Edozein ordu-

tegi. Tel. 608 299 579.

Pertsona helduak edo umeak 
zaintzen lan egingo nuke. Inter-
na bezela ere bai. Edozein ordu-
tegi. Esperientziarekin. 722  575 
781.

Pertsona helduak zaintzen edo 
garbiketan lan egingo nuke. 
Interna bezela ere bai. Edozein 
ordutegi. Esperientzia eta pape-
lekin. 690146067.

Mutil bat lan bila dabil helduak 
zaintzeko edo baserrian lan egi-
teko. 690146067.

Interna moduan lan egin-
go nuke pertsona helduak 
zaintzen. Esperientzia daukat.                                 
Ezagutza, sukaldaritzan, garbike-
tan... 604148284.

Lan bila nabil, pertsona helduak, 
umeak, etab... zaintzeko. Espe-
rientzia, tabernan, sukalde la-
guntzaile, garbiketan... 622 487 
879. 

Lan bila nabil. Esperientzia sukal-
de laguntzaile bezela, zerbitzari 
bezala, garbiketan, karga eta 
deskargan, frutadendan... 663 
447747.

Lan bila nabil, orduka edo interna 
moduan. Garbiketa lanetarako 
edo helduak zaintzeko. 631 277 
061

Gidabaimen guztiak ditut, baita 
garabi eta orgatilarena ere. Lan 
prenbentzioko ikastaroa daukat. 
Esperientzia altua.  657 535 299.

Lan bila nabil. Interna moduan 
nahiago. Esperientziarekin, eta 
papelak egunean. Tel. 680 804 
124.

Neska arduratsua lan bila dabil. 
Interna moduan pertsona hel-
duak zaintzeko eta etxeko lanak 
egiteko. Xiomara. Tel. 631 193 
521.

Emakume euskalduna gertu in-
terna joateko moduan. Klinika 
laguntzaile tituluarekin. Tel. 688 
826 968. Deitu: 17:00 - 19:00, 
eta larunbata  15:00 - 19:00.

Neska, garbiketa lanak egite-
ko edo  pertsona helduak eta 
haurrak zaintzeko. Interna edo 
externa moduan, arduratsua eta 
erreferentziekin. 631 333 251

Neska, garbiketa lanak egite-
ko edo  pertsona helduak eta 
haurrak zaintzeko. Interna edo 
externa moduan, arduratsua eta 
erreferentziekin. 653 620 770

Neska, garbiketa lanak egite-
ko edo  pertsona helduak eta 
haurrak zaintzeko. Interna edo 
externa moduan, arduratsua eta 
erreferentziekin. 672 740 521

Pertsona helduak zaintzeko, in-
terno eta orduka. Gauak etxean 
edo hospitalean pasatzeko.                                     
Esperientziarekin. 648 761 874.

Paperak ongi dituen neska bat 
lan bila dabil, etxeko lanak egite-
ko, orduka. Esperientzia handia. 
Erreferentziekin. Tel. 638 602 
597.

Neska euskaldun batek lan egin-
go luke arratsaldetan, 4 ordu, 
helduak zaintzen. Tel. 626 735 
354.

Emakume bat lan bila dabil etxe 
batean bere seme-alaba gaztee-
kin bizitzeko. Lasarte edo Usurbi-
len. 689 344 946.

Lan bila nabil. Interna moduan, 
orduka...Paperak ongi eta erre-
ferentziak (umeak zaintzen, 
garbiketan eta ostalaritzan) 698 
322 406.

Lan bila nabil, sukaldari, zerbitza-
ri, gidari laguntzaile moduan edo 
garbiketa industrialean. Paperak 
ongi. 688 268 625.

Goizez lan egingo nuke garbiketa 
lanetan edo umeak edo helduak 
zaintzen. 661 378 340.

24 urteko neska usurbildar 
euskalduna klase partikularrak 
emateko prest: LHn ingelesa, 
frantsesa, euskara, gaztelera eta 
ingurumena. DBH eta Batxiller-
goan ingelesa, frantsesa, euska-
ra, gaztelera eta filosofia arloak, 
baita ingelesez ematen diren 
gaiak ere. Euskara: EGA titulua 
(goi maila) Ingelesa: Advanced 
titulua (goi maila) Frantsesa: Goi 
maila 687025768 (Jaione)

Emakume euskalduna, ger-
tu interna bezala joateko                    
pertsona nagusiak zaintzeko. 
Klinika laguntzaile tituluarekin. 
619511789 / 943             760418.

Erizain laguntzaile bat. Sukalde 
eta masajeko titulazioarekin. 
Pertsona helduak, gaixoak edo 
umeak zaintzeko. Esperientzia 
frogagarriarekin. 943 36 50 79.

Paperak ongi dituen mutil bat 
lan bila dabil. Pertsona hel-
duak zaintzen, etxeak garbitzen, 
sukaldeko laguntzaile moduan, 
harraskan garbitzen, peoi... 648 
761 874.

Orduka lana egin nahi duen nes-
ka euskaldun bat naiz, eta gar-
biketan edo umeak zaintzen lan 
egingo nuke. 635 715 424 Julia.

Neska arduratsuak lana bilatzen 
du interna moduan eta etxeko 
garbiketak egiteko. 631 122 350.

Etxeak margotu eta                                 
dekoratzen ditut. Paisaiak, aur-
pegiak... agertzen diren koadroak 
egiten ditut. Altzariak konpondu. 
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Telefono interesgarriak

. 

 

- Goardiako farmaziak  Irailak 25 - Urriak 05
Osteguna 25 URBISTONDO San Franzisko 1. Lasarte    

Ostirala 26 GANDARIAS-URIBE Iñigo Loiola 9. Lasarte

Larunbata 27 DE MIGUEL  Kale Nagusia 32. Lasarte

Igandea 28 DE MIGUEL  Kale Nagusia 32. Lasarte

Astelehena 29 ORUE   Jaizkibel plaza 2. Lasarte

Asteartea 30 DE MIGUEL  Kale Nagusia 32. Lasarte

Asteazkena 01 RODRIGUEZ  Kale Nagusia 42. Lasarte  

Osteguna 02 GIL   Kale Nagusia 24. Lasarte    

Ostirala 03 ACHA-ORBEA Hipodromo etorbidea, 6. Lasarte

Larunbata 04 RODRIGUEZ  Kale Nagusia 42. Lasarte

Igandea 05 RODRIGUEZ  Kale Nagusia 42. Lasarte

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

GOARDIAKO FARMAZIA, GAUEZ
AIZPURU ODRIOZOLA, KARMELE.
Latxumbe berri, 11. Hernani. 943552087
22:00 - 09:00

Udala 943 371 951
Atez ateko bulegoa 900 776 776
Udaltzaingoa 943 361 112
Udal zerbitzuak (Brigada) 943 370 148
Sexu Aholkularitza Gunea 697 919 516
Gizarte Zerbitzuak 943 377 110
Diputazioa - Basetxea 943 361 215
Bake Epaitegia 943 372 336
Udarregi Ikastola 943 361 216
Haur Eskola 943 374 061
Zubietako Lanbide Eskola 943 364 600
Zubietako Herri Batzarra 943 372 077
Hastapen tailerrak 943 360 465
KZgunea 943 023 684
Oiardo Kiroldegia 943 372 498
Sutegi Udal Liburutegia 943 360 692
Zumarte Musika Eskola 943 371 594
Etumeta AEK euskaltegia 607 609 379
Kalezar Eguneko Zentroa 943 365 249
Gure Pakea Zahar Egoitza 943 368 770
Gure Elkartea Zahar Egoitza 943 371 751
Arrate Zahar Egoitza 943 366 340
Usurbilgo Salbatore Parrokia 943 361 239
Noaua! Kultur Elkartea 943 360 321 

Abere-Landare Babeslea 943 376 650
Taxia (Angel) 607 928 770
Taxia (Joxe Kruz)  677 373 466
Eusko Tren 943 470 976
LurraldeBus 943 000 117
Korreos - posta zerbitzua 943 362 894
Anbulategia 943 362 013
Oa botika 943 376 076
Iturralde botika 943 363 395
DYA 943 464 622
Gurutze Gorria 943 272 222
Emergentziak 112
Genero-indarkeria, arreta  900 840 111 / 016
Gonzalez Ehorztetxea 943 362 163
Gipuzkoa Donostia Kutxa 943 361 202
Euskadiko Kutxa-Laborala  943 364 740
Banco Guipuzcoano 943 370 006
Banco Popular Español 943 370 411
BBVA 943 377 155
Caja Rural Kutxa 943 368 842
Argindarra - Iberdrola 901 202 020
Gas naturala - Naturgas 902 123 456
Telefonica 1004
Euskaltel 900 840 840

634 181 059.

Etxeko lanak egiteko, pertsona 
helduak edo umeak zaintzeko 
prest nago. Tel. 608 34 04 84

Etxeko lanak egiteko, pertsona 
helduak 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

Usurbilgo neska euskalduna, ti-
tuluduna eta esperientziaduna,  
haurrei ingeleseko klase partiku-
larrak eman edo etxerako-lane-
tan laguntzeko prest. 670461180. 
E-maila: oli_ireth@hotmail.com

Klase partikularrak ematen ditut, 
L.H-DBH. Irakaskuntza ikasketak 
bukatzear eta lan honetan espe-
rientziaduna.(618598071 Izaro)

Zerbitzari moduan, helduak 
zaintzen, umeak zaintzen edo 
saltzaile moduan lan egingo 
nuke. Tel. 690 079 418.

Udan edo ikasturtean zehar 
umeak zainduko nituzke. Lan ho-
netan esperientzia duen neska. 
653724338

Erizaintzan graduatua naiz eta 
gaixo dauden pertsonei erizain 
zainketak emateko prest nen-
goke. (688801502 Irati)

23 urteko neska euskalduna 
naiz eta haurrak zaindu zein 
klase partikularrak emateko 
prest nago. Esperientziaduna. 
(630682716 Maddi)

Haurrak zaintzeko prest nago 
udaran zehar goizez zein arra–
tsaldez. Irakaskuntza gradua 
bukatzear eta aisialdi talde ba-
tean begirale lanean (688803821 
Uxue).

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

Haurrak zainduko nituzke goiz 
zein arratsaldez. Irakaskuntzan 
diplomatua. (647142701 Amaia)

Auxiliar geriatra eta sukaldari 
bat eskaintzen da, paper, espe-
rientzia eta nazionalitatearekin, 
adineko pertsonak zaintzeko. 10 

urteko esperientzia sukaldean, 
garbiketan. 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 ordutan 
lan egiteko prest. 660041361

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

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

Euskara klaseak ematen ditut. 
Euskal filologian lizentziatua eta 
irakaskuntzan esperientziaduna. 
Haur eta gazteentzako klaseak. 
Azterketen prestaketa (EGA, 
HABE, IVAP, IRALE). 653 710 073

Neska euskalduna, 47 urte ditut. 
Geriatriako titulua dut eta arrat-

saldetan jendea zaintzeko prest 
nago. 618 558 842

Usurbilgo neska gazte arduradu-
na, arratsaldeetan 6-12 urtetako 
umeei, inglesa irakasteko prest, 
baita etxeko lanak egiten lagun–
tzeko. Esperientzia. Prezioa ados-
tuko da: 684092731

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

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

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

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

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 partiku-
larrak emateko. Telefonoa: 660 
778 314 (Maddi)

21 urteko neska usurbildar eus-
kalduna,  haurrak zaindu edota 
klase partikularrak emateko LH-n 
DBH-n. Esperientziaduna. 666 
041 971 (Ane)

Jardineritzako lanak egiten ditut 
txukun eta modu onean: 677 443 
140 (Iñaki).

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

BESTELAKOAK
Trona bat JANE markakoa salgai. 
Berri berria. Urdina marrazkiekin. 
Tel. 666 373 665. 

Hemengo intxaurra saltzen da 
oso prezio onean. 300 kilo guz-
tira. 687 348 223. 

Poltsa bat utzi dut Errekatxiki 
pasealekuan. Norbaitek aurki–
tzen badu, Noaua!ko bulegora 
eraman.

Pultsera bat galdu nuen ikastola 
eta kiroldegi artean, zilar kolore-
koa eta bi hartzatxorekin. Aurki-
tu duenari bueltatzea eskertuko 
nioke 607 168 352.

Mutil gazte bat prest dago, ro-
tabatorearekin lurra biratzeko 
eta eskuz buelta emateko lurrari. 
Prezio ekonomikoa. 610 14 19 40 
(Aitor).

Oxelo markako patinete bat gal-
du dut. Beltza eta arrosa. Aska-
tasuna plazan.  Aurkitzen duenak 
Patrira eraman, edo deitu 943 
507 230.

Zaldi-terapia egiteko, egokitu-
tako lokal bat, landa eremu bat 
edo lur-sail bat alokatu nahiko 
genuke proiektu bat aurrera ate-
ratzeko. Igor Aizpurua. Tel. 606 
525 707.

Niki txuri manga luze bat galdu 
dugu Erreka Txiki inguruan. Katu 
baten marrazkia eta perlatxoak 
ditu. Aurkitu baduzu, deitu 943 
37 04 03 telefono zenbakira. . 

Gidari arduratsu bat eskaintzen 
da etxe pribatu baterako. Libre 
ordu desberdinetan. Tel. 696 264 
197.

Josteko makinak salgai. Prezio 
onean. Tel. 943 36 32 01.

Belar fardoak salgai. 943 36 20 
72.

6 hilabeteko Bulldog frantsesa 
galdu da, txuria orban beltzekin, 
Txokoalde inguruan. Norbaitek 
ikusiko balu deitu 637 93 20 58

Valentziako mandarina ekologi-
koak salgai. euro 1 kiloa. Bitar-
tekaririk gabe. Tel. 637 929 093.

Aurtengo eta hemengo baba-
rrunak salgai, artoarekin batera 
eginda. 637974994

Ezkontzetan, festetan edo anto-
latzen dituzuen ospakizuneta-
rako Dj lanak egiteko prest. 615 
713 204 djlarra@usurbil.com 

TRUKEAN, OPARI
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
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Datozenak

Larunbatean, 
kantu jira 
Arratsaldeko 19:00etan, Mikel Laboa 
plazatik abiatuko dira. Bestalde, entsegu 
saioak aste honetan abiatu dituzte kantu 
zaleek. Asteartero biltzen dira, 18:30etik 
aurrera Udarregi Ikastolan.

Truke Eguna, 
igandean Txokoalden 
Deialdi irekia da, edonork har dezake 
parte. Truke azoka goizeko 11:00etan 
zabalduko da eta eguerdiko 14:00ak arte 
iraungo du. Iaz bezala, Txokoaldeko 
Erroizpe Elkartearen aurreko plazan.

18:00etan, Usurbil Dantza Taldeak 
Oiardo Kiroldegian sartu eta esku-
bitara duen egoitza berrian. Entse-

gu saioen eguna finkatu nahi da bileran. 
Astelehenean, irailaren 29an abiatuko 
dute ikasturte berria. Dantza Taldeko 
kide izan nahi duenak, dantzataldea@
usurbil.com helbidera idatzi dezake. Eta 
taldeotako batean parte hartu:

-Haurren dantza taldea: entsegu saio 
eguna finkatzeko, bilera irailaren 26an, 
18:00etan Oiardo Kiroldegian.

-Dantza garaikidea: astelehenetan 
19:30-21:00 (Udarregiko erdiko aretoan).

-Erromeria taldea: asteazkenetan 
19:30-21:00 (Udarregiko erdiko aretoan).

-Dantza talde tradizionala: apuntatu-
takoen artean zehaztuko da ordutegia.

-Saloi dantzak: apuntatutakoen artean 
zehaztuko da ordutegia.

Agenda
26 27 28

iraila

ostirala larunbata igandea
Tomas eta Arantxa pailazoak, Santue-
nean.  17:00etan Sutegin.
Euskal presoen eskubideen aldeko 
elkarretaratzea, 20:00etan Mikel Laboa 
plazan.

Argia Eguna (ikus 10. orrian).
Kantu Taldearen saioa, 19:00etan.

VIII. Truke Eguna. 11:00etan Txokoalden.
Usurbil Cup, amaiera festa. (Ikus 15. 
orrialdea).

Irailaren 29an hasiko da ikasturtea baina ostiral 

honetan bilera batera deitu dituzte gurasoak.

Ekitaldi bete asteburu, 
Aginagako San Praixku 
jaietako lehenean
Urriak 2 osteguna
18:00 Txupinazoa.
18:30 Ezinduen pala partida.
19:00 XII. Gizonezkoen pala finala.

Urriak 3 ostirala
21:00 XII. Eskuzko Pilota finala.
00:00 Euskal Preso eta Iheslari politikoak 
etxeratzearen aldeko brindisa. Ondoren, 
kontzertuak Eliza Zaharrean: Arto2xar, 
Desegin, Can´t Explain eta Karaokea.

Urriak 4 larunbata
09:00 Tiro platoa.
11:00 Meza Nagusia bertsolariekin.
Ondoren, jubilatuen hamaiketakoa Agina-
ga Sagardotegian.
16:00 XXXIV. Mus Txapelketa herrikoia.
18:30 Gorritiren animaliak.
21:00 Herri afaria frontoian, Bizkaiko la-
gunek alaitua. Bitartean, herriko jaietako 
aspaldiko argazki eta bideoekin emanaldia.
01:00 Dantzaldia Ingo Al Deu.

Urriak 5 igandea
18:00 Herri kirol erakustaldia herrikide eta 
aizkolari profesionalen eskutik: Pellejero 
eta Rekondo.
Ondoren, II. Patata Tortilla txapelketa eta 
pintxopotea frontoian. Bitartean, buruhan-
diek eta trikitilariek giroa alaituko digute. 

Ostiral honetan, haur dantza 
taldekoen bilera kiroldegian



  



 


