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Militarren 
ezusteko bisita 

ELA gaixotasuna 
dutenen alde agertu 
dira udal ordezkariak

Larunbat honetan, 
Aginagako Eskola 
Txikiaren eguna

Txinan da lanean Praisku Aranburu 
“Gustura nago herrialde 

handi bezain harrigarri honetan”



 



  590. zenbakia 3ATARIKO HAIZEA

Albistea iruditan

Laburrean

Seaskaren aldeko afaria 1973ko kintoen bazkaria1952koen kinto bazkaria

Militar espainiarren ezusteko bisita

Militar espainiarren hiru konboi 
ikusi zituzten urriaren 15ean 
asteazkena, eguerdi partean 

Usurbilen. Zehazkiago esanda, Atxe-
galdetik gora, Udarregi ikastola zehar-
katuz, Arratzain aldera zihoazela ikusi 
ahal izan zituzten konboiak, hainbat he-
rritarrek. 12:30ak aldera izan zen, hain 
zuzen ikasleak ikastolatik ateratzen ari 
ziren unean.

Ez da lehen aldia. Antzekorik eman 
da beste urte batzuetan ere. Baina erre-
pikatu den egoera izanik ere, bat ez da 
horrelako “ikuskizunetara” ohitzen. Ibil-
gailuak bezain arrotzak direlako akaso 
ibilgailuetan dabiltzan gizon armatu uni-
formedunak.

Zuberoa aldera joango da usurbildar talde bat, 
Iparraldeko Seaska ikastolen aldeko elkartasun 
afarira. Afaria, larunbat honetan egingo da. Otor-
duan handik ateratako laguntza Seaskako Inte-
grazio Batzordera bideratuko baita. Animatzen 
dena bertaratu dadila.

Duela 62 urte jaiotako usurbildarren bazkaria 
azaroaren 30ean, 14:30etan Patri jatetxean. 
Menua 35 euro. 
Izen emateko deitu 943 361 380 telefono 
zenbakira, azaroaren 19a asteazkena baino 
lehen.

Iritsi da eguna. Aurreko asteetan iragarri izan 
dugun moduan, asteburu honetan ospatuko 
dute kinto afaria. Hamaiketakoa egiteko batuko 
dira eguerdiko 12:00etan Bordatxon. Eta on-
doren, Atxegara joko dute. Bazkaria 15:00etan 
hasiko da.

Euskal presoak

Euskal Herrira!
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Aritz Gorriti

Inor ba al da inguruotan ez 
dakienik zein den ebolaz 
kutsaturiko erizain espai-

niarra, ospitaleko ze gelan 
dagoen, bere izena, bere aur-
pegia, NAN zenbakia, ze kale-
tan bizi den, bere etxe atariko 
zenbakia, solairua, bikote la-
gunik ba ote duen, zakurrari 
zer gertatu zaion... 

Ez dakit harro samar sen-
titzekoa ote den, kasu honek 
azalerazi duen guztia. Ikara-
garria aparteko komentario-
rik merezi ez duten aginta-
rien jarrera. Gaixoa, errurik 
gabe seinalatua. Sortu den 

alarma giroa. Beste behin, 
“beldurraren propagandak” 
duen eraginkortasuna. Ba al 
da beldurtzea baino ezer ho-
berik norbait esaneko bihur–
tzeko?

Hedabideak, zirko handian 
bihurtu den erizainaren etxe 
atarian. Esan gabe esan digu-
te; bai aire, ur edo elikagaien 
bidez ez dela transmititzen 
ebola. Baina aldi berean, esan 
gabe esan digute; Madrilgo 
ez dakit zer kaleko 35. ata-
ria “zero gunea” da. Kontuz. 
Kontrola dezatela, “fumigatu” 
dezatela, zero gune hori han-

ditu ez dadin.
Horrela gabiltzala, ba-

dirudi behatzak gurutzatu 
beharrean gaudela, inguru 
hurbilean halako egoerarik 
ez delako suertatu momen-
tuz. Eta egoeraz ari naize-
nean ez naiz ari gaixotasun 
batez kutsatzeaz soilik. 
Gertatuko balitz... Ez dakit 
nik nola erreakzionatuko 
nuen-genuen. Hipotesiokin 
bueltaka nabil, kalean ebola 
zuten zenbait lagun Afrika-
tik nola atera zituzten en–
tzuten ari naizenean. Ebo-
lak han duela jatorria eta 

han utzi behar zirela uste du 
batek baino gehiagok. Harre-
siz bestalde, harresiaren alde 
honetan bizi garenok bestal-
dera begira jarrai dezagun?. 
Eztabaida horretan murgil-
duak gauden artean, “han” 
(ez baitakit, ze herritan, ze 
kaletan, ze etxe atarietan) 
milaka lagun hiltzen gaixo-
tasun beragatik. Eta haiei 
ezin diegu aurpegirik jarri. 
Ez dute izenik, helbiderik, ez 
dugu haien mediku “parte-
rik”... Horiek “harresiz” bes-
taldeko kontuak dira eta... 
Axola al digu ba?

Harresiz bestaldekoa... urrunegi

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

Ika Mika atalerako idatziak gehienez 2.000 karaktere izango ditu. NOAUA!k ez du bere gain hartzen Ika Mika atalean adierazitako esanen eta iritzien
erantzunkizunik. Ezizena ere onar daiteke, baina idatziaren egile den gizabanakoaren edo elkartearen IFK edo baliokidea egiaztatu eta gero. Zuzenean beste           

pertsona bati zuzenduta dagoenean, izen-abizenekin argitaratuko da ika-mikarako idatzia. Hurrengo alea: urriak 31. Idatzia ekartzeko azken eguna: urriak 27.
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Ika-mika

Inolako jakinarazpenik gabe Espai-
niako Ejertzitoa Usurbilen izan da. 
Usurbilgo EHBildutik probokazio–

tzat jotzen dugu Espainiar Ejertzitoa 
Usurbilera etorri izana  eta herrian ez 
dela ongietorria adierazi nahi dugu.

Urriaren 15eko eguerdian (12:30ak 
inguruan) Atxegaldetik barrena Uda-
rregi ikastola aurretik pasa ziren eta 
jarraian, Arratzain aldera joan ziren. 
Bertan ziren herritarren bidez ja-
kin genuen 2 kamioi eta auto batez 
osatutako konboia pasa zela bertatik. 

Espainiar ejertzitoa ez da ongi etorria
Oraingoz Espainiako Gobernuko 
Defentsa Ministerioaren aldetik 
inolako informazio edo jakinaraz–
penik ez du jaso Udalak.

Espainiar Ejertzitoak gerra-ma-
kineria eta armak erabiltzen ditu. 
EHBildutik hauek egun bizi dugun 
egoera politikoan lekurik ez dutela 
adierazi nahi dugu; batetik biolen–
tzia-adierazpen guztiak desagertu 
behar dutelako eta bestetik Eus-
kal Herriaren desmilitarizaziorantz 
pausoak eman behar direlako.

Usurbilgo EHBildutik Espainiako 
Gobernuari azaldu nahi diogu he-
rri honek ez duela ezertarako bere 
ejerzitoa behar, ez gaituela ezertaz 
defenditzen, eta are gehiago, me-
hatxua bezala hartzen dugula, eta 
horren ondorioz, bere indar milita-
rrak Euskal Herritik ateratzeko es-
katzen diogu. Gatazka gainditzeko 
une historikoa bizi dugun hone-
tan militarrek halako erakustaldia 
egitea probokazio hutsa izateaz 
gainera, bake eta normalizazio 

prozesuaren kalterako izan daite-
keela uste dugu. Era berean, Euskal 
Herriko izpiritu eta aldarrikapen an-
timilitarista aldarrikatu nahi dugu, 
insumisio mugimenduek eta kon–
tzientzia eragozpenaren aldarriak 
gogoan izanda.

Ejerzito Españolaren maniobrarik 
ez!

Ez Usurbilen, ez Euskal Herriran 
ere!

Usurbilgo EH Bildu
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Blai amaitu zuten kide denek. Ikus noaua.com orrian zintzilikatu genuen bideoa.

Prentsaurrekoan Ricardo Crespo udal zinegotziak hartu zuen parte (argazkiaren erdian ageri da).

Udal ordezkariak blai, ELA gaixotasuna dutenen alde

PSE-EE, Bilduk aurkezturiko garapen agentzia 
proposamenaren aurka

Nork ez ditu ikusi sarean edo te-
lebistan, pertsonaia ezagun zein 
ezezagunak, izotzez beteriko 

baldeka ura burutik behera botatzen? 
Uda honetan, mundu mailan ezaguna 
egin den ELA gaixotasuna dutenen al-
deko elkartasun kanpainaz ari gara. Eki-
mena Usurbila heldu zen aurreko astean, 
Lizaso sendiaren eskutik. Lizasotarrek 
erronka jarri zieten udal ordezkariei, 
kanpainarekin bat egin zezaten. Udalbat-
zak erronkari heldu eta blai amaitu zuten 
udaletxe aurreko plazan, urriaren 14rako 
deitua zegoen ezohiko osoko bilkura 
bukatu ostean. 

Baldeka ura botatzen hasi aurretik, udal 
ordezkariek ongi azaldu zuten moduan, 
ekimena ez da noski blai amaitzera mu-
gatzen. Garrantzitsuena, ELA gaixotasuna 
dutenen aldeko laguntza ekonomikoa 
ematea baita. Udalak 500 euroko ekarpena 
egin du. Horrez gain, zinegotzi bakoitzak 
ere bere ekarpen ekonomikoa egin du. 

Eurak bezala, baldeka urez busti edo 

Kritiko agertu dira Buruntzaldeko 
udal ordezkari sozialistak, aurre-
ko astean bailarako bost alkateek 

Eskualderako Garapen Agentzia Integrala 
martxan jartzeko aurkezturiko proposa-
menaren aurrean. Bilduk bere interesen 
onurarako diseinaturiko txosna gisa defi-
nitzen dute egitasmoa, Andoain, Herna-
ni, Lasarte, Urnieta eta Usurbilgo PSE-EE-
ko udal ordezkariek.   

Gai honetan bi urteko lanketa egin den 
arren, Bildu orain presaka dabilela diote 
sozialistek, euren ustez zortzi hilabete 
barru udal hauteskundeak izango dire-
lako. Engainutzat jotzen dute egin duten 
planteamendua, eta proposamen hau 
gauzatzeak ekarriko dituen ondorioez 
ohartarazten dute.   

Eskualdeko langabezia-tasa altuei eta 
hainbat herritar bizitzen ari diren egoe-
ra pertsonal larriei aurre egiteko neurriak 
hartu behar direla diote. Baina hau egin 
beharrak ez du esan nahi PSE-EEkoen 
esanetan, edozein proposamen onartze-
ko prest daudenik. Sei udalerriek elkar-

ez, kanpaina diruz lagundu dezakegu. 
Ekarpenak honako kontu zenbakian egin 
behar dira:  AdELA Euskal Herria: 
ES74 3035 0060 44 0600080648 (Laboral Kutxa).

 Informazio gehiago: adelaeuskalhe-
rria.com 

Eta honez gero jakingo duzuen mo-
duan, etenik ez duen kate bat da elkar-
tasun kanpaina hau. Ekimenarekin bat 
egiten dutenek, erronka unean bertan, 

lanean aritu beharra dute sozialisten us-
tez, udalerri bakar bat ere kanpoan utzi 
gabe. Garapen agentziak edozein interes 
alderdikoietik kanpo eta alderdi politiko 
guztiek ordezkatuak egon behar duela 
diote sozialistek. Eskualdeko garapen 
agentzia martxan jartzeko Mankomuni-

beste hainbat lagun animatzen dituzte 
parte hartzera. 

Udalaren izendapenak
Adi, honako hauek izendatu baititu 
Usurbilgo Usurbilgo Udalak, ELA gaixo-
tasuna dutenen alde bustitzeko; Usur-
bilgo udal langileak, Udarregi Ikastola 
eta Lasarte-Oriako Udala. Ia animatzen 
diren.

tatea sortzea proposatzen du Buruntzal-
deko PSE-EEk. Balizko Mankomunitate 
horretan, idazkari eta diruzain karguak 
udal langileen esku geratuko lirateke, eta 
ez euren esanetan, alderdi zehatz bateko 
zinegotzien ardurapean, “kontrolik gabe, 
Bilduk egin asmo duen moduan”.
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Azaroaren 1erako Aitza-
ga Elkarteak antolatu 
duen XIX. Artisautza 

Azoka, gaztetxoen erraldoi eta 
buruhandi kalejira batek gi-
rotuko du. Goizeko 11:30etan 
abiatuko da udaletxe aurretik 
eta giro euritsurik ez bada, 
Kaxkoko buelta egingo dute. 
Txikien festa handia izan-
go da, Usurbilgo Erraldoi eta 
Buruhandien Konpartsako kide 
gaztetxoek eramango baitituz-
te erraldoi eta buruhandiak. 

Momentuz, kalejiran par-
te hartuko dutenak 3 erraldoi 
eta festetan ezagunak zaiz-
kigun buruhandiak ditugu. 
Erraldoi txikiak izango dira, 3 
metrokoak, haurrek eramango 
dituzte eta. Besteak beste, eus-
kal mitologiako bi pertsonaia 
ikusiko ditugu herriko kaleetan 
dantzan; Tartalo eta Basande-
re. Buruhandiak, aipaturikoa, 
Santixabeletan haurren atzetik 
lasterka ibili ohi direnak; ake-
rra, tximua, deabrua, sorgina, 
behia eta pailazoa. 

Kalejira irekia izango da. 
Festara batu nahi duenak, batu 
dadila. “Guraso eta umeak 
animatu daitezela. Erraldoie-
kin batera, buruhandi festa 
bat nahi dugu. Umeak euren 
etxetik buruhandiak ekartzera 
deitzen ditugu, konpartsarekin 
batera ateratzeko. Animatu!”, 
luzatu dute gonbita Usur-
bilgo erraldoi eta buruhandi 
konpartsako kide gaztetxoek. 

Herriz herri
Artisautza Azokarako pres-
tatzen ari dira orain, udan 
festarik festa ibili ostean.  
“Hernaniko Ostargi taldekoe-
kin Errenteriara eta Azpeitiara 
joan ginen. Azpeitian erraldoi 
lehiaketan parte hartu genuen 
lehen aldiz, eta taldekako 
dantzan Txantreakoekin ber-

dindu genuen, Euskal Herriko 
erraldoi talde onenarekin”, 
konpartsa kide gaztetxoek 
NOAUA!ri berri eman diote-
nez. 

Hernaniko Ostargikoekin 
lotura estua dute, erraldoi bat 
dute bertan. “Urtero hona 
etortzen dira. Han ere erraldoi 
txiki bat dugu, aurten egini-
koa, Aker izena du”, konpartsa 
kideen esanetan. Erraldoiak 
lantzen ere aritzen dira argi 
denez, baita koreografiak ere. 
Ibilbide oparoa, 3 urte jardunean 
daramatzan konpartsarena. 

Aitor Aiestaran gaztearen 
ekimenez sortu zen taldea, 
duela bi urteko Inauteri Fes-
taren bueltan. Hitzordu har-
tan parte hartu ostetik, tal-
dean jarraitzea erabaki zuten. 
Azken urteotako mozorro 
festan, edota jaietan ere ikusi 
ditugu, kalean gora eta behera 
dantzan. Koreografia batzuk 
irakatsi dizkiete, baina dantza 
berrien sortze lanetan aritu da 
taldea. “Bi behintzat erakutsi 
zizkiguten eta hortik aurre-
rakoak gu joan gara sortzen. 

Ez dira lehenengoan ateratzen, 
agian hamar aldiz entseatu 
behar ditugu ondo ateratze-
ko. Dagoeneko jende guztiak 
ezagutzen ditu gure dantzak”, 
konpartsa kideen esanetan.

Artisautza Azokarekin amai-
tuko dute konpartsakoek aur-
tengo jarduna. 2015ean irtengo 
dira berriz kalera, Usurbilgo 
Inauteri Festan parte hartzera. 

Kalejirara batzeko deia
Azaroak 1, larunbata. 
11:30etan, udaletxe aurretik. 
Ibilbidea: udaletxeko plaza, 
Kale Nagusia, Zubiaurrenea, 
Artzabal, Txapeldun taberna 
aurrea, Mikel Laboa plaza in-
gurua, frontoia eta udaletxea.

Antolatzailea: Usurbilgo Erral-
doi eta Buruhandien Konpartsa.

PIL-PILEAN

 
 

Erraldoi eta buruhandi festa azaroaren 
lehenean, Artisautza Azoka egunean

Argazkian diren lau gaztetxoak duela hiru urte hasi ziren erraldoien konpartsan partehartzen. 

30 bat postu, 
XIX. Artisautza 
Azokan
Ukenduak, goxogintza, esnekiak, 
bitxiak, otarrak, eskultura-pintu-
ra... Denetariko artisau postuak 
bisitatu, eta erosketaren bat egi-
teko aukera izango da, azaroko 
lehen egunean frontoian. 

Ixteko arriskuan den Aitzaga 
Elkartearen eskutik aurten ere, 
Usurbilen errotua dagoen ekime-
na. “Nahiz eta lehen ere sei ur-
tez elkartea itxi ziguten, azokak 
ez du etenik izan eta urtero hor 
izan dugu guztion ikusgarri. Aur-
ten ere erasoak ez du etenik eta 
Hego Euskal Herriko beste hain-
bat eta hainbat elkarte bezalaxe, 
Aitzagak ere Madrilgo erabakia-
ren zain jarraitzen du. Egoera 
erosoa ez izan arren, azokarekin 
jarraitzea erabaki dugu”, Aitzaga 
Elkartetik berri eman dutenez.

Eguna: azaroak 1, larunbata.
Ordutegia: 11:00etatik aurrera.
Tokia: frontoia.
Antolatzailea: Aitzaga Elkartea.

ERRALDOIEN KONPARTSA
“Umeak euren etxetik 

buruhandiak ekartzera 
deitzen ditugu, 

konpartsarekin batera 
ateratzeko”
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Sintonizatu zuen telebista, 4G dator eta 

Zenbait moldaketa egin beharko dira antenetan.

Lurreko telebista digita-
lerako jauzia eman ge-
nuenean iragarri zigun 

aldizkari honetan bertan, orain 
datorkigun aldaketa. 4G delako 
teknologia berria gu guztion 
etxeetara sartuko da urtarrila 
hasieran. Interneterako kone-
xio azkarragoa dakar sistema 
berriak. Datorren aldaketarako 
prestatu beharra dago. Zenbait 
moldaketa egin beharko dira, 
datorren urtarrilaren 1etik au-
rrera ere telebista ikusten jarrai-
tu nahi badugu. Herri honetako 
hainbat antena instalakuntza 
ezinhobeto ezagutzen dituen 
Patri Alda teknikariak dakartza 
zehaztasun gehiago.

Zer aldaketa dator?
Patri Alda: 4G teknologia dator. 
Orain arte, telebista kateek oku-
patzen zuten frekuentzian tele-
fonia mugikorreko zerbitzuak 
sartuko dira. Telebista kateak 
frekuentziaz aldatuko dira eta 
honenbestez, berriz sintonizatu 
beharko dira.

Igande honetan bertan nabari-
tuko ditugu lehen aldaketak?
Telebista normal ikusten jarrai-
tu arren, aldaketa batzuk na-
barituko dira. Telebista kateak 
lekuz aldatuko dira. Urriaren 
26an telebista piztean, telebis-
ta kate bat ikusten zen lekuan 
beste bat ikusi dezakete herrita-
rrek. Telebista kateak desorde-
natuta ageriko zaizkie. Telebista 
kontrolatzen badute, telebista 
kate guztiak ezabatu eta berriz 
ere telebista kateak automati-
koki bilatu ditzakete. Bestela, 
utzi dagoen bezala eta telebis-
ta kateak berriz sintonizatzeko 
profesional batekin hartu ema-
netan jar daitezela. 

Zer hobekuntza dakartza 4G tek-
nologiak?
Internet zerbitzu azkarragoa. 
Gainera, Kaxkotik urrun dau-
den lekuetan, orain arte Inter-

netera konektatzeko arazoak 
zeuden lekuetan, aldaketa hau 
askoz hoberako izango dela 
diote. Mugikorretik seinalea as-
koz hobeto hartuko da. 

Datorren aldaketara egokitzeko 
zer egin behar da?
Antenetan zenbait moldaketa 
egin beharko dira. Kasu batzue-
tan, anplifikadore berriak jarri 
behar dira. Badira ere egoera 
onean egon daitezkeen anpli-
fikadoreak. Adibidez, 8 urtetik 
hona egindako obra berri bat 
bada, lehengo anplifikadoreak 
erabili ditzakete. Bestela alda-
tu. Bestalde, antenarik ez du-
ten etxebizitzetan, telebistako 
seinalea zuntz optiko bidez 
jasotzen dutenek ere ez dute 
obrarik egin beharko.

Onena beraz, gremioekin ahalik 
eta lasterren kontaktuan jartzea?
Bai. Lan handia izango dugu. 
Garai batean telebista analogi-
kotik Lurreko Telebista Digitale-
rako trantsizioa 5 urteetan egin 

zen, 2005etik 2010era. Orain be-
rriz, 3 hilabeteetan egin behar 
da lan guztia. Europako zuzen-
tarau bat da eta bete behar da.  
Frantzian duela 3 urte kendu zi-
tuzten anplifikadore horiek eta 
denbora dezente egon da ego-
kitzapen hau egiteko. Hemen 
3 hilabetetan egin beharko da 
lan guztia, planifikazio kaxkar 
baten ondorioz.

“ETB ikusteko arazoa 
zutenentzat hoberako 
izango da”
4G teknologia berriak, arazorik 
ekar dezake? 
Teilatuko antenetako kableak 
erdi apurtuak badaude adibi-
dez bai, seinalea galtzeko 
arriskua egongo da. Bestalde, 
telefoniako errepikagailu baten 
ondoan egoteak arazoak ekar 
ditzake. Usurbilen halako bi 
daude; bat Urdaiagan, bestea 
Zubietan. Kaxkoan ez dagoe-
nez, herri erdigunean behintzat 
arazorik ez luke egon behar. 
Telefono mugikorraren seina-
lea oso handia den lekuetan, 
telebista seinalearekin arazoak 
egon daitezke. 

Kexak badira, zonalderen batzue-
tan ikusten ez dela ETB?
Hiru bat urte badira. Agentzia 
teknikoen arabera, Burdeosetik 
datorren interferentzia baten 
eraginez. Bitxia da Usurbilgo 
kasua. Usurbilen markaren ba-

PATRI ALDA
“Orain arte, telebista 

kateek okupatzen zuten 
frekuentzian telefonia 

mugikorreko zerbitzuak 
sartuko dira. Telebista 
kateak frekuentziaz 

aldatuko dira eta honen-
bestez, berriz sintonizatu 

beharko dira”
Zubietako 
hondakinak 
tratatzeko proiektua, 
baimenaren zain
Aurreikusitako epeak betetzen 
badira, 2015. urte amaiera-
rako martxan egongo omen 
da errauste planta eraiki be-
har zuten gunean altxako den 
hondakinen tratamendu me-
kaniko-biologikorako planta. 
Hala adierazi zuen Gipuzkoako 
Hondakinen Kontsortzioak 
(GHK) aste hasieran, Foru Al-
dundiko ordezkariekin batera 
Gasteizen. 

Ziurtzat jo zuten, Jaurlaritzaren 
Ingurumen Baimen Bateratua 
lortuko dutela, baina atzeratu 
litekeela diote, “interes politiko 
eta elektoralak direla medio”. 

Materia inertizatuarentzako 
Zestoako gordetegiarekin batera, 
hondakinen zikloa ixteko fun–
tsezkoa eta hondakinen arazoari 
erantzun integrala eta iraunkorra 
emango dion planta izango da 
Zubietakoa, GHK-ren esanetan.

teko telebistek arazorik eman 
izan dute, Frantziatik zetorren 
seinale horrengatik. Datorren 
aldaketa hau, ETB ikusteko ara-
zoa dutenen hoberako izango 
da. 

Kontuan izan 
beharreko datak
Urriak 26, igandea: frekuentziaz 
aldatuko dira telebista kateak. 
Telebista kateak desordenatu 
daitezke. Askok, telebista kate 
bakoitza bitan ikusi ahalko du-
zue. Telebista kateak ezabatu 
eta berriz sintonizatzeko auke-
ra duzue.
Urtarrilaren 1era arte: etxeetako 
instalakuntzak 4G teknologia 
berrirako prestatzeko tartea. 
2015eko urtarrila: 4G teknologia 
berrira igaroko gara.
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Mikel Laboa plazara 
heldu zenetik ikus-
mina sortu zuen. 

Gertutik ikusi eta ukitu ahal 
izan zuten herritarrek. Eskuz 
esku ibili zen, frontoi atzean 
batutako jendetza artean. Ezin 
esan, harrera hotza izan zue-
nik, ez zen gutxiagorako eta. 
Heldu da Kilometroak 2015 
antolatzeko, Udarregi Ikasto-
lak urriaren 5ean Orion har-
tutako lekukoa. Usurbilen da 
jada. Herriak du lekukoa, au-
rreko ostiralean Mikel Laboa 
plazan ospaturiko ekitaldiaz 
geroztik.

Ongi etorri beroa jaso zuen. 
Udarregi Ikastolako ikas-
leak kantari eta musika ins-
trumentu ezberdinak jotzen 
ikusi genituen. Abesten bai-
ta, ikastolako zuzendari eta       
lehendakaria. Pozik asko es-
kaini zieten lekukoa herrita-

rrei. Lekukoa eskutan, Usurbil 
Kilometroak 2015 ekimena 
antolatzeko prest da! Orain 
bai, datorren urteko urriaren 
4rako atzera kontua hasi da. 
“Animo, lana asko dago egite-
ko baina seguru nago erronka 
hau irabazi eta ederki gaindi-

tuko dugula”, zioen Mertxe 
Aizpurua alkateak.

Azaroaren 29an, 
aurkezpen ekitaldia
Urriaren 5ean, Orion jaso zuen 
lekukoa herri honek eta Uda-

rregi Ikastolak. Lekukoa he-
rriari eskaini zitzaion joan den 
ostiralean. 

Orain, Kilometroak 15en 
aurkezpen ekitaldia dator. 
Eguna finkatua du jada anto-
lakuntzak; azaroaren 29a. Hi-
labete eskas barru beraz.

 
 

Lekukoa, herritarren eskuetan

Kilometroak-en lekukoa gertutik ikusi eta ukitzeko aukera izan zuten herritarrek.

Egunkaria auzia artxibatu 
dute azkenean, amaitu 
da 11 urteko amets gaiz-

toa. “Egun handia da guretzat, 
gure bizitza pertsonalarentzat, 
zama handia kendu dugu gai-
netik”, zioen Joan Mari To-
rrealdai herritarrak, Egunka-
riako auzi ekonomikoa behin 
betiko artxibatu zela jakin eta 
egun gutxira, urriaren 17an 
Andoaingo Martin Ugalde kul-
tur parkean ospatu zen esker–
tza ekitaldian. 

Auzipetu ohien izenean, 
eskerrak helarazi nahi izan 
zizkien, 11 urteotan babesa, 
elkartasuna, maitasuna adie-
razi duten guztiei. Pozik eta 
esker onez agertu ziren he-
dabideen aurrera. Baina To-
rrealdaik zioen moduan, “hale-
re ez dugu irabazi”. Eragindako 
kalteen ordainik ez dagoela na-
barmendu zuen eta euskarari, 
euskalgintzari, euskal gizartea-
ri eginiko eraso bortitzaren au-
rrean inork barkamenik ere ez 

duela eskatu gaineratu zuen.
Egunkariarentzat “Memoria 

bizi eta aktiboa” eta errepara-
zioa eskatu zuen, “memoria 
kolektiboak ondo gordeta man-
ten dezala, XXI. mende hasie-
ran euskarak eta euskalgintzak 
jasandako eraso bortitza”.

Eskerrak emanez eta 
Egunkaria libre dela adieraziz, 
ekitaldira bertaraturiko txalo 
zaparrada batekin amaitu zen 
eskertza ekitaldia. Hitzordura, 
euskalgintzako hainbat aur-

pegi ezagun bertaratu ziren, 
baita Ezker Abertzaleko edota 
EAJ-PNVko ordezkariak ere. 

“Memoria eta erreparazioa Egunkariarentzat”

“Zama handia kendu dugu gainetik”, 
adierazi zuen Joan Mari Torrealdaik.
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Aurreko igandeko argazkia da hauxe, email bidez jaso duguna: “guraso eta ume talde bat bildu gara 
mendi irteera egiteko asmoz. Andatzan barrena ibili gara denok elkarrekin giro ederrean. Hilean behin 
egingo den mendi irteerara jendea animatu dadin bidaltzen dizuegu argazki hau”. Beraz, animatzen 
bazarete, eurekin jarri harremanetan.

“Bidean antzinako artzainek egindako arkuak ikusi genituen eta ardiak, zaldiak, behiak, putreak... Animalia ugari ere bai”.

“Paraje politak ikusi genituen Aralarren”

Ibilbide polita izan zen Ara-
larkoa, paraje politak ikusi 
genituen eta oso ondo pasa 

genuen lagun artean, esfor–
tzuak merezi izan zuen baina 
okerrena hotz ikaragarria egin 
zuela.

Bidean esan ziguten han 
atzean eta goian ikusten zen 
tontorra zela Ttutturre mendia 
(1281 m), pentsatzen genuen 
gezurra zela baina azkenean 
egia zen. Lagun batzuek beldu-
rra pasa zuten eta lagunei  eta 
irakasleei esker, gora igotzea 
lortu zuten. Pixka bat arrisku–
tsua zen eta igotzen ari ginela 
lanbroa sartu zitzaigun eta ezin 
izan genituen ikusi beheko he-
rriak.

Goian ginela poztasun handia 
sentitu genuen, argazki batzuk 
atera  eta ondoren, gelan egin-
dako bertsoak postontzian sartu 
genituen. Punta nahiko txikia 
zelako beldur ginen ea eroriko 
ote ginen, laster goitik behera, 
harri tartean abiatu ginen.

Bidean antzinako artzainek 

egindako arkuak ikusi genituen 
eta animali ugari ere bai: ar-
diak, zaldiak, behiak, putreak, 
… Lehen gizakiak bezala, bi 
harri kolpatuz punta ateratzen 
ibili ginen jende asko. 

Asko gustatu zitzaiguna “sar-
dinaren jolasa” izan zen, denak 
eskua emanda jarri eta pertsona 
bat oinutsik salto egin eta gure 
beso artetik gora botaz, saltoka 
batetik bestera pasatzen zen. 

Arratsaldean, zelaian jolas eta 
errelebo lasterketa batzuek egin 
genituen, baina beti Soinketako 
irakasleak irabazten zuen.

Nahiz eta bost bat ordu ibili, 
ibilbidea motza egin zitzaigun, 
denbora guztian lagunekin hitz 
egiten eta jolasean ibili gine-
lako.

Argazki ederrak atera geni-
tuen, Naturarekin bat bezala 
sentitu ginen. Garai bateko bi-

Miriam Mendoza, 
liburutegian
Ikasturte berrirako lehen 
ipuin kontaketa saioa oste-
gun honetan, urriaren 23an, 
arratsaldeko 18:00etan 
Sutegi udal liburutegian. 
Miriam Mendoza arituko 
da kontu-kontari, 6 urtetik 
gorakoei zuzendua egongo 
den saioan. 

zimodua ezagutzeko, ingurune 
ederrak ikusteko, esperientzia 
berriak bizitzeko eta baita gure 
artean harremanak sendotzeko 
ere balio izan zaigu.

Mikelek lagundu zigun men-
dira igotzen, istorioak konta–
tzen eta esplikazioak ematen, 
hemendik  eskerrak eman nahi 
dizkiogu denon partetik.

DBH 1eko ikasleak

Ostegun honetan, urriak 23, 18:00etan 
Sutegin. 6 urtetik gorakoei zuzendua. 
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NOAUA! Nola iristen da usurbil-
dar gazte bat Txinara, zertara 
eta lanera? 
Praisku Aranburu. Horixe bera 
galdetzen diot nere buruari 
ere. Orain dela bost urte karre-
ra bukatu nuenean nork esan-
go ote zidan Txinan bizitzen 
bukatuko nuenik! Baina auke-
ra ona egin nuelakoan nago eta 
gustura nago herrialde handi 
bezain harrigarri honetan.
 
Euskal Herriko enpresa baten–
tzat ari zara komertzial lanetan. 
Aurretik beste herrialde batzue-
tan izan al zara? Edo enpresa ho-
nekin egin duzun lehen irteera 
al da hau?
Halaxe da, Danobat koopera-
tiban hasi nintzen lanean ko-
mertzial bezala karrera bukatu 
ondoren, proiektua Alemanian 
egin nuen Danobaten fabrika-
zio planta batean eta handik 
zuzenean lanean hasi nintzen 
Frantzia, Belgika eta Turkia he-
rrialdeetan, komertzial gisa. Bi-

daia asko egin nituen herrialde 
hauetara eta orain dela lau urte 
beste herrialdeak utzi eta Txi-
nara etortzea eskaini zidaten. 
Txinaren erosteko ahalmena 
eta genuen lan karga tarteko, 
hiru urte pasa ditut Txinara 
bidaiatzen ia hilabetero. Ora-
in berriz, apiriletik Shanghain 
bizi naiz eta hasiera batean 
hiru urterako etorri naiz.
 
Zertan datza zure lana? Hemengo 
produktuak han saltzera akaso?
Danobaten, hainbat sektore-
tako piezak egiteko makina 
ezberdinak fabrikatzen ditugu, 
Euskal Herrian fabrikatzen di-
tugu makina hauek eta mundu 

osoan saldu. Niri dagokidan 
lana  Txinan makina hauek 
saltzea da. Danobaten txinako 
delegazioan 30 txinatar ditugu 
eta haiekin ibiltzen naiz Txina 
osotik barrena bidaiatzen beze-
roak bisitatuz eta gure produk-
tua azalduz, defendituz, ne-
goziatuz eta azkenik ahal bada 
salduz. 

Ikusirik Txina zein herrial-
de handia den (Europa osoa 
kabitzen da Txina barruan), 
bidaiatzeko hegazkina hartzea 
oso ohikoa da hemen. Alde ho-
rretatik denbora asko galtzen 
da bezeroak bisitatzeko joan 
etorrian. Gainontzean, emaitza 
oso onak ditugu Txinan eta ea 
horrela jarraitzen duen.

 
 

“Apiriletik Shangain bizi naiz eta hiru urterako etorri naiz lanera”

Danobat kooperatibarekin joan da lanera Praisku Aranburu.

“Hiru urte pasa ditut Txinara bidaiatzen ia hilabetero. Orain berriz, apiriletik 
Shangain bizi naiz eta hiru urterako etorri naiz”.

PRAISKU ARANBURU

“Danobat enpresa-
ren delegazioan 30 
txinatar ditugu eta 

haiekin  ibiltzen naiz                  
Txina osoan”
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 Inauteri 

Jaian.

“Negoziaketetan oso zorrotzak dira txinatarrak”, hala dio Praisku Aranburuk (argazkian, eskubitara).

Gabonetan etorriko da bisitan.

NOAUA! Hangoekin batera lan 
egitea tokatuko zaizu. Nolakoak 
dira txinatarrak? Zorrotzak al 
dira negozioetarako?
Praisku Aranburu. Negoziake-
tetan diren bezain zorrotzak 
izango balira lanean eta egu-
nerokoan, Txinak dagoeneko 
mundu osoa jan zuen! Ne-
goziatzen oso zorrotzak dira 
eta askotan gauza asko ezin 
dituzu ulertu, baina bestalde, 
txinatarrak oso utziak eta be-
rekoiak dira. Ez dute lana ondo 
eta txukun egiteko inongo in-
tentziorik, ahal duten azkarren 
eta traketsen egingo dute eta 
ahal dela inongo ardurarik 
hartu gabe. Txinatarrak oso 
langileak diren ustea oso za-
baldua dago mundu osoan, ba 
juxtu kontrakoa esango nuke, 
eta lan asko egiten badute di-
rua irabazteko eta gastatzeko 
duten obsesioagatik da.
 
Eta tratu pertsonalean nolakoak 
dira, zaila da lagungiro bat osa–
tzea Txinaren moduko herrialde 
batean? Lagun txinatarrak egin 
dituzu honez gero?
Alde onak ere badituzte, nire 
lankideekin oso harreman ona 

dut eta jende oso alaia eta ire-
kia da. Lanetik kanpo zaila da 
lagun txinatarrak egitea, oso 
bizitza ezberdina dute gurea-
rekin alderatuta, Shanghain 
atzerritarrok ibiltzen garen to-
kietan normalean ez dira txina-
tarrak ibiltzen, beraz harreman 
handirik ez daukagu beraiekin.
 
Han lanean zaudenetik, Usurbil 
aldera zenbatero etortzen zara. 
Zaila izango da maiz hurbiltzea 
etxera, distantziak handiak bai-
tira, ezta? 
Ba apiriletik bi alditan izan 
naiz Usurbilen, bata lagun 
baten ezkontzan eta bestea bi-

satua berritzeko joan nintzen. 
Orain Gabonak arte hemen 
egongo naiz eta datozen urtee-
tan pentsatzen dut urtean bi 
edo hiru bidaia egingo dituda-
la etxera. Bidaia luzea da bai, 
hegazkinez 14 ordu dira eta 
eskalak gehituta bidaia osoa 
18 ordu dira. Baina etxera joa-
teko denean berdin dio zenbat 
ordu diren, etxekoak eta lagu-
nak ikusteko gogoagatik bidaia 
motza iruditzen zaizu.
 
Eta etxekoak edo lagunak, joan 
al zaizkizu bisitan?
Ba etxekoak eta Usurbilgo la-
gunak ez dira oraindik etorri, 
beste lagun batzuen bisita izan 
dut baina etorriko dira, badago 
denbora. 

Uste dut Txina bezalako 
herrialde bat bisitatu beharra 
dagoela, hemengo jendea, ohi-
turak, parajeak, hiriak,… Eza-
gutu beharra daude eta nahiz 
eta mila aldiz kontatu hemen-
go abenturak, ezin dira ulertu 
ez badituzu bizitzen. Edonor 
animatuko nuke Txinara bi-
daiatzera, momentu oro gauza 
guztiekin harrituta geratuko 
litzateke.

Ze ekarriko zenuke Txinatik 
Usurbil aldera? Eta zer era-
man Usurbildik Txina aldera?
Praisku Aranburu. Ba ezer gu-
txi ekarriko nuke, uste dut gure 
bizi kalitatea Usurbilen eta Eus-
kal Herrian oso altua dela, ez 
gara ohartzen baina guretzat 
gauza normalak direnak, hemen 
falta dira edo ezinezkoak dira 
lortzen: Aire garbia, kutsadura 
asko dago eta askotan egunak 
laino grisen artean pasatzen 
ditugu; trafikoa, hemen jende 
askok bi ordu pasatzen ditu la-
nera iristen eta beste bi etxera 
bueltatzen; mendia eta itsasoa 
horren gertu edukitzea; Euskal 
Herrian ondo jateko dugun ohi-
tura, hemengo jana ona da bai-
na etxekoa bezalakoa inon ez!

“Euskal Herrian bizi 
kalitatea oso altua da”

BISITATU BEHARREKOA

“Txina bezalako 
herrialde bat bisitatu 
beharra dagoela uste 
dut, hemengo jendea, 
ohiturak, parajeak, 
hiriak,… ezagutu          

beharra daude eta nahiz 
eta mila aldiz kontatu 
hemengo abenturak, 

ezin dira ulertu ez          
badituzu bizitzen”

“Apiriletik Shangain bizi naiz eta hiru urterako etorri naiz lanera”
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Xabier Lizaso eta Andoni Egaña Sutegin izan ziren aurreko igandean.

NOAUA!ren Kulturaldia ate joka

Berrogei lagun inguru bildu zituen aurreko 
igandean, NOAUA! Kultur Elkarteak Sute-
gin antolaturiko “Garai hura gara” bertso 

musikatuen saioak. Garai bateko konpositoreen 
lana ekarri zuten gogora Andoni Egañak bertso-
tan, eta Xabier Lizaso pianojoleak. 

Saio honen ostean, NOAUA!k antolaturiko 
hurrengo hitzordua, datorren hileko Kultural-
dia izango da. Azaroko bigarren eta hirugarren 
asteburuen bueltan programatu dugu aurten-
gorako eskaintza. Zehaztasun guztiak, datorren 
astekarian.

Gure Esku Dagoren 
mosaiko erraldoira 
joateko deia
Giza-katea izan zen ekainean, orain mosai-
ko erraldoi baten bidez, euskaldunon era-
bakitze eskubidea aldarrikatzeko hitzordua 
finkatu du Gure Esku Dagok, azaroaren 8an, 
11:00-13:00 artean, Donostiako Zurriola 
hondartzan. 5.000 herritar bildu nahi dituz-
te. Mosaiko erraldoian parte hartzeko ordea 
aurrez izena eman beharko da. Horretarako, 
apuntatzeko mahaia jarriko dira datozen as-
teotan.  Izena ematen duenak, trukean txar-
tel bat jasoko du. Txartel hori ondo gorde eta 
azaroaren 8an Zurriolara eraman.
n Urriak 24 ostirala: 19:00-21:00, Kaxkoan*.
n Urriak 25 larunbata: 18:00-19:30, Agina-
gan, frontoi inguruan.
n Urriak 26, igandea: 12:30-14:00, Kaxkoan*.
n Azaroak 1 larunbata: 12:00-14:00, Kaxkoan*.
n Azaroak 2 igandea: 12:00-14:00, Kaxkoan*.
Urriaren 25etik aurrera, Lizardi liburu den-
dan ere izena eman ahalko da.
Prezioa: 5 euro.
* Eguraldiaren arabera, Sutegi atarian edo 
Mikel Laboa plazan jarriko dute mahaia.
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Kaotiko azaroaren 22an arituko da Usurbilgo gaztetxean,
 Juanantzoneko okupak taldearekin batera.

Zubietako erraustegia eraiki behar zuten ingurunean izan ziren, 
Argia Egunean hasitako lanak bukatzen. Argazkia: Joakin Pagola.

Sexualitatea eta erotika solasaldia, 
gaztetxearen eskutik

Kaltetutako lurrak biziberritzeko

Larunbat goiz honetan, 
10:00etatik 14:00etara 
Oiardo Kiroldegiko ta-

tami gelan. Usurbilgo Gazte 
Asanbladak, Ernaik eta Usur-
bilgo Sexu Aholkularitza Gu-
neak antolaturiko solasaldian, 
“sexualitatearen adierazpenen 
inguruko gogoetak egingo dira. 
Ba al dago erotika femenino 
bat eta erotika maskulinoa? 
Nahiak, desirak, gogoak, sen-
tipen eta sentsazio ezberdinei 
lotuak al gaude gizon-emaku-
meak? Zeri erantzuten dio? 
Gure izate sexualari ala agindu 
kulturalari? Elkar ulertzerik ba 
ote dugu?”

Gaztetxearen alde
Usurbilgo Gaztetxea eraisteko 

Usurbilgo Argiaren Lagunak talde-
koek, erraustegia egin behar zuten 
gunera joan den igandean egindako 
irteerako irudia duzue ondokoa. Irai-
laren 27an ospatu zen Argia Eguna-
ren baitan, hazi eta buztinezko bolak 
egiteko tailerra antolatu zen. Tailer 
hartan landutako boletako batzuk 
Zangozako Oinez Basoan jaurtitze-
koak ziren. Beste batzuk, aipatu mo-
duan, Zubietako erraustegia eraiki 
behar zuten ingurunean. Lur saila 
biziberritzeko erein zituzten bola 
hauek Argiaren Lagunak taldekoek, 
joan den urriaren 19an. Joakin Pa-
gola herritarrak ateratako ondoko 
argazkia horren erakusle. 

arriskuan da. Horren aurrean 
ekimen zaparrada antolatu 
dute gaztetxekoek, tartean 
urriaren 25eko hitzaldi-sola-
saldia. Baita ekimenok besteak 
beste, datozen asteei begira:

n Azaroak 6: afari beganoa. 
n Azaroak 22: “Ez dadila ha-

ria eten” gaua: Juanantzoneko 
okupak+Kaotiko. 

n Abenduak 6: “Kaos y len-
tejas” jaialdia.

Euskaltegiko 
matrikulazio epea 
Ikasturtea urriaren 1ean hasi 
zuten arren, zabalik jarraitzen du 
Etumeta-AEK euskaltegian ma-
trikulatzeko epeak. Osatu diren 
taldeotan eman daiteke izena:
9:30-12:00 0 urratsa. 
17:30-19:30 2. urratsa. 
17:15-19:30 7. urratsa.
18:00-20:30 EGA.

Izen emateko eta informazio 
gehiago euskaltegian:
Nagusia, 43
607 609 379.
usurbil@aek.org
www.aek.org
muntteri.blogspot.com.es

Azaroaren 2tik 
aurrera, Tipi-Tapa
Itxura berritua dator Tipi-Ta-
paren hirugarren denboraldia. 
Berrikuntzekin, besteak beste, 
sari gehiagorekin. Egitasmoan 
parte hartuko duten tabernak 
ordea, aurreko ikasturteko berak 
izango dira; Txiriboga, Aitzaga, 
Xarma, Txirristra, Bordatxo, Ar–
tzabal eta Txapeldun. Edarite-
giotako sukaldeetan mimo han-
diz prestaturiko pintxo bereziak 
dastatzeko aukera, azaroaren 
2tik aurrera, hilero lehen igan-
deetan. Zehaztasun gehiago, 

datorren astekarian.

Azken ostiraleko 
elkarretaratzea
Euskal presoen eskubideen al-
deko hileroko elkarretaratzea, 
datorren astean. Urriaren 31n, 
iluntzeko 20:00etatik aurrera 
Mikel Laboa plazan.
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Azaroaren 12ra bitarte egongo da saskiak eskatzeko epea. Usurbilen, NOAUA!k bideratuko du kanpaina.

Errigorako saskiak eskatzeko garaia

Nafarroa hegoaldeko euskalgintza lagun-
du, eta bertan ekoitzitako produktuak 
sustatzeko “Nafar Hegoaldeko uzta eus-

karari puzka” elkartasun kanpaina abiatzera 
doa, datorren astelehenean, urriaren 27an. Iaz 
bezala, erriberako jan edanez hornituriko sas-
kien salmenta bideratuko du Errigora bilguneak, 
Zazpiak Bat, Sortzen Ikastolen Elkartea eta AE-
Krekin elkarlanean. Aurten ere, NOAUA! Kultur 
Elkarteak bat egin du elkartasun ekimen hone-
kin. Nafarroa hegoaldeko produktuez hornituri-
ko saskia eskuratu nahi baduzue, NOAUA!rekin 
harremanetan jarri edo kultur elkarteko egoi–
tzara etorri izen ematera.

Saskiak 50 eurotan egongo dira salgai. Erosten 
duzuen saski bakoitzagatik ordaintzen duzuen 
diru kopuruaren %25a, iaz bezala, Nafarroa 
hegoaldeko euskalgintza laguntzera bideratuko 
da. Zekazkiago esanda, Nafarroa erriberako 
proiektuotara; Erriberako ikastoletara, Erribe-
rako AEKra, eta “Euskaraz bizi eta ikasi” herri 
ekimenaren Hamarratz proiektura. 

Saskien eskaera, astelehenetik aurrera
Iaz, 112.000 euro bildu ziren euskalgintzako 

beste hainbat egitasmo sustatzeko.
Iazko kanpaina arrakastatsuaren ostean, 

are hornituagoak datoz aurtengo Errigorako 
saskiak. Iaz 5 ekoizleren produktuek osatu zu-
ten otarra. Edizio honetarako bikoiztu egin da 
ekoizle parte hartzaileen kopurua, 10era igo da: 
2 olio errota, 5 kontserbera eta 3 ardo upategi 
guztira. 
n Produktuak: bi botila olio (bat ekologikoa), 
bi poto piper, potxak, kardoa, mahats zukua 
(ekologikoa), orburuak, bi lata zainzuri, tomate 
saltsa (ekologikoa), barazki krema (ekologikoa), 
pikillozko marmelada (ekologikoa), botila bat 
ardo beltz (ekologikoa).
n Prezioa: 50 euro.
n Eskaerak egiteko epea: urriaren 27tik aza-
roaren 12ra.
n Eskaerak egiteko: deitu NOAUA!ra (943 360 
321) edo idatzi elkartea@noaua.com helbidera, 
eta utzi zure izen abizenak eta harremanetan 
jartzeko e-posta eta telefono zenbakia.
n Ordainketak, saskiak heltzen direnean.

Informazio gehiago: errigora.eus
facebook.com/ERRIGORAgara
twitter.com/errigora

Asteburu honetan ordu 
aldaketa, 3:00etan 
2:00ak izango dira
Ordulariak neguko ordutegira ego-
kitzeko unea heldu da. Larunbate-
tik iganderako goizaldean, 3:00etan 
2:00ak izango dira. Ordubete atzera-
tu beharko ditugu erlojuak. Igande-
tik aurrera beraz, lehenago argitu 
baina lehenago ilunduko du baita, 
arratsalde partean.

Sutea Osinalde 
industriagunean
Ezbeharra Osinalde industriagu-
nean. Sutea piztu zen aurreko osti-
ral arratsaldean Zelai Handi kaleko 
tailer batean. Urruti samarretik ikus 
zitekeen ke zutabea. Kalte pertsona-
lik eragin ez duen arren, kaltetuak 
geratu dira sutea piztu zen tailerre-
ko instalakuntzak, eta bi auto.

Euskara ikasten 
dutenentzat 
dirulaguntza 
Euskara ikasteko matrikulazioa zabalik 
dagoen honetan, Udal Euskara Sailak 
gogorarazi nahi du Udaletik diru-la-
guntza sendoak ematen zaizkiela euska-
ra ikasleei. Baldintzak hauek dira:

n Ikastaroak irauten duen denbora-
ren %80a Usurbilen erroldatua egotea. 

n Gutxienez, ikastaro osoan zehar, % 
80ko asistentzia izatea. 

n Gutxieneko aprobetxamendua 
gainditzea.

Diru-laguntza kopuruak %60tik hasi 
eta %100 bitartekoak dira. 

Diru-laguntza kopurua bi gauzek bal-
dintzatzen dute: langabetua izateak eta 
egindako ikasketa mailak. 

Informazio gehiago eskuratzeko Po-
txoenean  edo bestela 943 371999 tele-
fono zenbakira deitu.
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Usurbil FTren errifa zozketa

Azaroaren 9an, Fiterora

Andatza Mendizale 
Elkartekoek Fiteroko 
inguruak bisitatuko 

dituzte azaroaren 9an igan-
dea. Las Roscas mendia igoko 
dute, baina ibilbide erraza eta 
lasaia dela aurreratu dute. Goi-
zean goiz abiatuko dira, bertan 
bazkalduko dute eta arratsal-
derako etxerako buelta egingo 
dute. 

Fiteroko zubian hasiko dute 
ibilaldia. “Inguruko baratze 
emankorretatik pasatuz Las 
Roscas mendi ezagunera igoko 
gara. Mendi apala bada ere, 
Nafarroako Erriberako ikus-
garrienetako bat da, 594 me-
trokoa”, Andatzakoek aditzera 

Azaroaren 15ean, 
Peña Zubeldiakoen 
bazkaria 
Aurten azaroaren 15ean, ohi 
bezala, Aginaga Sagardote-
gian. Bazkaritarako txartelak 
aurrez eskuratu beharko dira 
Txiriboga tabernan, azaroaren 
13a baino lehen. Txartelak 27 
eurotan egongo dira salgai. 

Lehen sorospenen 
inguruko ikastaroa 
antolatu du DYAk
Azaroaren 3tik 21era izango dira 
saioak, arratsaldeko 19:00etatik 
21:00etara Lasarten, Garai-
koetxea Landaberri Eskolan; 
Atsobakar 3an. “Ikastaro teori-
ko-praktiko honekin lehen so-
rospenen oinarrizko ezaguerak 
ezagutuko dituzu”.

Orori zuzendua
Ikastaroa interesa duen orori 
zuzendua dago. Izena aurrez 
eman beharko da, 943 46 46 22 
telefono zenbakira deituta. Tal-
de murriztua osatuko da. Ikas-
taroko prezioa, 110 euro.  

Partidak Harane 
futbol zelaian
Urriak 25, larunbata
09:30 Alebinak: 
Udarregi 5B-Udarregi 5A

09:30 Alebinak: 
Udarregi 6A-Urnieta 6B

10:30 Infantilak: 
Usurbil-Sanse B

12:00 Kadeteak: 
Usurbil F.T.-Orioko F.T. “B”

16:30 Jubenilak: 
Usurbil F.T.-Texas Lasartearra C.F. 

Las Roscas (594 m) mendiaren gailurrera igoko dira.

Zenbaki saritua, 3.444. Errifa sarituaren jabea, irudikoa; Josi. Bruño etxeko ma-
riskada ederra irabazi zuen urriaren 18an, Haranen jokatu ziren futbol neurke-
tetan egindako zozketan. 

eman dutenez.
Hegazti harraparien habi 

ugari daudenez, debekaturik 
dago otsailetik uztailera arte-
ko hilabeteetan Las Roscaseko 
gailurrera igotzea. Beraz, auke-
ra ederra dute mendizaleek, 
azaroaren 9an Fitero inguruko 
gailur hau ezagutzeko.

Fitero, Alhama ibaiaren er–
tzean kokatuta dago. Andatzak 
prestatu duen ibilbidean barre-
na, “Alhama ibaiaren bailaratik 
Cerverara iritsiko gara. 12:00ak 
aldera iristen bagara, suntsitu-
ta dauden Cerverako etxe ru-
pestreak ikusiko ditugu”.

Behin ibilaldia osatu ondo-
ren, Fiteroko bainuetxera joko 
dute mendizaleek, “kanpoko 

igerileku beroan bainu lasaiga-
rri bat hartzeko. “Bertako ar-
duradunak ur beroaren jaiotza 
eta bertako instalazioak aur-
keztuko dizkigu. Ez dira ahaz-
tu behar bainu jantzia, toalla, 
txankletak eta uretako txanoa”.

14:00etan Sanda jatetxean 
bazkaltzeko asmoa dute eta 
ondoren, etxerako autobusa 
hartuko dute.

Azaroak 9 igandea
n 7:00 Irteera Usurbildik.
n 9:00 Mendi buelta.
n 12:45 Fiteroko bainuetxea.
n 14:00 Bazkaria.
Informazio gehiago:
andatza@hotmail.com

Azaroaren 15ean egingo da baina 
txartelak lehenago eskuratu behar 

dira.

Azaroaren 3an hasi eta 21ean amai-
tuko da ikastaroa.
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Ohar, zorion-agur, jaio edo hildakoen          

berri emateko azken eguna: 

astelehena, eguerdiko 11:00etan

 erredakzioa@noaua.com

.

.

.

.

 

OHARREI DAGOKIEN ARAUTEGIA
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

Pisua salgai Urdaiaga Auzoan. 
Trenbide-pasagunearen ondoan. 
56m2. Pisu baxua. Berritua. Sukal-
de irekia, esekilekua, egongela, 2 
logela eta komuna. Komuna salbu 
gela guztiak ditu kanpora. 90.000 
euro. 646344847

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.

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 
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, 1.800 euro. 
Egoera onean. 696 50 67 39. 
163.000km, gasolina, 5 ate, ma-
letero 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

LANPOSTUAK
Lan eskaerak

Lan bila nabil. Orduka, umeak 
edo helduak zaintzen, etxeko la-
nak egiten... Interna moduan ere 
bai. Erreferentziak. 656 186 617.

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.

Zorionak Victor!  
Urriaren 23an 2 urte!
Muxu asko aita, ama, Irai eta 

amonaren partez.
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Telefono interesgarriak

. 

 

- Goardiako farmaziak  Urriak 23- azaroak 02
Osteguna 23 ACHA-ORBEA Hipodromo etorbidea, 6. Lasarte

Ostirala 24 URBISTONDO San Franzisko 1. Lasarte 

Larunbata 25 URBISTONDO San Franzisko 1. Lasarte    

Igandea 26 URBISTONDO San Franzisko 1. Lasarte  

Astelehena 27 GANDARIAS-URIBE Iñigo Loiola 9. Lasarte  

Asteartea 28 ORUE   Jaizkibel plaza 2. Lasarte

Asteazkena 29 DE MIGUEL  Kale Nagusia 32. Lasarte

Osteguna 30 RODRIGUEZ  Kale Nagusia 42. Lasarte

Ostirala 31 GIL   Kale Nagusia 24. Lasarte

Larunbata 01 GANDARIAS-URIBE Iñigo Loiola 9. Lasarte  

Igandea 02 GANDARIAS-URIBE Iñigo Loiola 9. 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

Erizain laguntzaile bat. Sukal-
de 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. 
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. Telefono zenbakia: 
696 83 55 69

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

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. Telefonoa: 
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)

LANPOSTUAK
Lan eskaintzak

 Xarma tabernarako sukaldari bat 
behar da asteburuetarako. Tel. 
943 368 771.

BESTELAKOAK
Kafetegi bateko material guztia 
salgai. 7 urte, diseinuko materiala 
eta kalitate handiko makinak. Fak-
turaren %50eko deskontuarekin. 
607491079. Agustina.

Denborarik ez baduzu zure mas-
kota paseatzeko, nik lagunduko 
dizut. Ordubeteko ibilbideak. As-
teburutan. Tel. 688888176. Pablo. 

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. 

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

Zaldi-terapia egiteko, egokitutako 
lokal bat, landa eremu bat edo 
lur-sail bat alokatu nahiko genuke 
proiektu bat aurrera ateratzeko. 
Igor Aizpurua. 606525707.

Gidari arduratsu bat eskaintzen 
da etxe pribatu baterako. Libre 
ordu desberdinetan. Telefonoa: 
696264197.

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

Belar fardoak salgai. 943 36 20 
72.

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 
antolatzen dituzuen ospaki-
zunetarako Dj lanak egiteko 
prest. 615 713 204 edo emailez                       
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

Lehen aldiz ospatuko dute Aginagako Esko-
la Txikiaren Eguna. Ilusio handiz ekin diote 
gurasoek eta irakasleek, eta egun bete eki-

taldi prestatu dute. Jolasak, pailazoen emanal-
dia, bazkaria, magia, dantza... Eta hori guztia 
gutxi balitz , sorpresak ere iragarri dituzte.

Urriak 25, larunbata
11:00 Haur jolasak eta orientazio lasterketa. 
12:30 Patxin eta Potxin pailazoak.
14:00 Bazkaria: Helduen menua (20 euro): Pa-
tatak almeja eta bakailuarekin, kostilla, tarta, 
kafea eta edateko ardoa, sagardoa, ura. Ume-
entzat menua (12 euro): kroketak, xolomoa pa-
tatekin eta edateko zukua. 
17:30 Eriz magoa.
18:30 Patxi Perez eta konpainiarekin dantza 
pixka bat. 

Egunean zehar, sorpresak izango dira.
Antolatzailea: Aginagako Eskola Txikia.

Agenda
24 25 26

urria

ostirala larunbata igandea
Gure Esku Dago mahaia. 19:00etatik 
21:00etara. Informazio gehiago: 12 or.

Aginagako Eskola Txikiaren Eguna. 
egun osoan zehar Aginagan.
Sexualitatea eta erotika aztergai Oiar-
do kiroldegiko tatami gelan. 10:00-14:00.
Kantu jira Mikel Laboa plazan. 19:00etan.

Ordu aldaketa. Ordubete atzeratu be-
harko dira erlojuak: goizaldeko 3:00etan, 
2:00ak izango dira.

Arratsaldeko 17:30ean Eriz Magoa arituko da.

Datorren astean,
XIX. Artisautza Azoka
Denetariko produktuak lantzen dituzten 
artisauak bilduko dira azaroaren lehenean. 
30 bat postu guztira. Azoka, Aitzaga Elkar-
tea beste ehun bat elkarte bezala, Espai-
niako Auzitegi Nazionalaren erabakiaren 
zain dagoen honetan ospatuko da. Egoera 
zaila izan arren, urtero moduan azoka an-
tolatzea erabaki dute Aitzagako kideek. 

Kontzertu gaua 
Akerra Gaztetxean: 
Izeberg eta Volataia
Azaroaren 1erako antolatu dute hitzordua. 
Gaueko 22:00etatik aurrera Txokoalden, 
Izeberg herriko taldeak eta Volataia talde-
koek emanaldia eskainiko dute. Hirugarren 
talde baten parte hartzea ere iragarri dute 
antolatzaileek, zehazteke duten arren. 

Aginagako Eskola Txikiaren Eguna 
ospatuko da larunbat honetan

“Hobe isilik” nobela, 
udal liburutegian aztergai
Pako Aristik gidatuko duen 
saioan, Garbiñe Ubedaren 
“Hobe isilik” lana komentatuko 
dute. Datorren ostegunean, 
urriak 30, 19:00etan hasita. 
Mahai ingurura parte hartzera 
animatzen direnek, liburutegiko 
harrera-gunean jakinarazi dezatela aurrez. Eta 
aipatu liburuaren aleak ere eskuragarri izango 
dira bertan. 

Larunbat arratsaldean,
kantu-jira
Ikasturte berrirako 
lehen ipuin kontake-
ta saioa antolatu 
dute Sutegi udal li-
burutegian. Ostegun 
honetan, urriak 23, 
arratsaldeko 18:00etan hasita.  

Miriam Mendoza arituko da kontu-konta-
ri, sei urtetik gorakoei zuzendua egongo den 
saioan. 

Izeberg taldea. Argazkia: Ibai Arrieta.



  



 


