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Igande honetan, 
Tipi-Tapa

Lehen diskoa 
plazaratu du 
Desegin taldeak

Datorren astean 
hasiko da 
NOAUA! Kulturaldia

Haimar Zubeldia 
“Gustatu zait 2015eko 

Tourraren ibilbidea”
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Albistea iruditan

Laburrean

Solasaldi literarioa Sutegin Tren-bus ordutegiak1952koen kinto bazkaria

Igandean hasiko da Tipi-Tapa, sari potoloagoekin

Tipi-Tapa “gosez” zaretenok, gutxi falta zai-
zue pintxo bereziak berriz dastatzen has-
teko. Igande honetan, azaroaren 2an, ger-

turatu, Txapeldun, Artzabal, Bordatxo, Txirristra, 
Xarma, Aitzaga eta Txiribogara eta gozatu eda-
ritegiotako sukaldeetan landutako mokaduez. 
Patata osagai nagusi duten pintxo bereziak 
dastatu ahalko dira, edariarekin batera (urteko 
ardoa, txakolina, sagardoa, zuritoa edo ura) 2 
euroren truke; patata krux krux espeziekin, pi-
per gorri eta arrautzatxoa; patata eta hirugihar 
budina, patata entsalada, ganbaz beteriko pa-
tatak, patatak onddo kremarekin… 

Afarien zozketa
Mokadutxo erakargarriak zalantzarik gabe. 
Baina adi, izango duzue eta, igande hone-
tan tipi-tapa ibiltzeko arrazoi gehiago ere. 
Hurbilago Elkartetik bideraturiko egitasmoa 
indarberrituta dator. Taberna atarietan eki-
mena iragartzeko baliatu ohi dituzten kar-
teletan edo tabernarien kamisetetan ikusi 
ahalko duzuenez, irudi berriarekin. Eta sari 
potoloagoekin. Orain arte bezala, Hurbilago 
elkarteko establezimenduetan xahutzeko 150 

Pako Aristik gidaturiko mahai ingurua, ostegun 
honetan, 19:00etatik aurrera Sutegi udal liburu-
tegian. Oraingoan, Garbiñe Ubedaren “Hobe isilik” 
nobela hartuko dute hizpide. Mahai ingurura par-
te hartzera animatzen direnek, liburutegiko harre-
ra-gunean jakinarazi dezatela aurrez. 

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.

Udaletxean, Kiroldegian, Saizarren, Eroski Cityn, 
Aginagako Arrate tabernan, Zubietako Alaman-
degi tabernan eta NOAUA!ren egoitzan esku-
ra ditzakezue NOAUA!k argitara eman dituen 
tren-bus ordutegi gehiago. Web orrian, www.
noaua.com helbidean, PDFn eskura daiteke.

Euskal presoak
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Txapeldun, Artzabal, Bordatxo, Txirristra, Xarma, Aitzaga eta Txiribogan egingo da Tipi-Tapa.

euroko erosketa balea zozketatuko da hilero, 
lehen igandeetan. Denboraldi berri honetan 
gainera, zozketa antolatzen duen tabernak bi 
lagunentzako otordua oparituko du. Eroske-
ta balearen lehen zozketa, igande honetan, 
15:00etan Aitzagan. Bi lagunentzako zozke-
tatuko den otordua ere honenbestez Aitza-
gan. 

Txartela zazpi zigiluekin osatu
Sariok irabazi nahi badituzue, ez ahaztu; Ti-
pi-Tapa txartela, zazpi tabernetako zigiluekin 
osatu eta tabernetan jarrita izango dituzten 
kaxetan utzi beharra dago. Igande honetako 
zozketa Aitzaga tabernan izango da, eguerdiko 
15:00etan. 

Zorte on eta on egin!
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Nerea Zinkunegi

Pasa den astean izan 
zen, lankide batek ai-
patu zidan nola nor-

baitek ébolaren inguruko 
mezuren bat bidali zion eta 
gaiarekin interesik baldin 
banuen bidaliko zidala. Te-
lebistan, irratian, oro har 
prentsa osoan, inguruan… 
beste konturik ez eta ébola-
ren inguruko bideoa azaldu 
zen “recibidos”en. 

-“Ufff!! Hogei minututik 
gorakoa da!!”

-“Tarte bat hartu eta ikusi” 
esan zidan lankideak.

Ondoren kontatzera noana 
bideoan entzundakoa beste-
rik ez da, beraz, inork ikusi 
nahi badu eta nire hitzak 
irakurtzeaz libratu, hona he-
men helbidea: 

ht tps ://www.youtube.
c o m / w a t c h ? v = c z B a B _

XE72c
Play, hirurogei urte in-

guruko gizon bat agertzen 
da pantailan, plano ameri-
karrean, lastozko kapela du 
buruan eta patxadaz hitz egi-
ten du kameraren aurrean (ez 
din aurreneko aldia, pentsatu 
dinat nire artean). 

Josep Pamies du izena, ortu-
zaina da, barazki ekologikoak 
ekoizten ditu, nonbait, Bala-
ger-en, Lleidan.

Irudiak abuztuan grabatu-
takoak dira eta kontatzen du 
nola duela 3-4 hilabete, apirila 
maiatza aldera alegia, Ginea 
Konakryn kooperatzaile lanak 
egiten dituen lagun batek aipa-
tu zion herrialde hartan “bro-
te epidemiko” bat azaldu zela, 
horrela, ezerezetik, magiak 
sortu izan balu bezala. Baina 
kontatzen du baita ere, lagun 

honek Afrikako herrialdee-
tan kuranderoek, betiko he-
rriko medikuek, ezagutzen 
dituzten zenbait sendabelar 
erabiliz bere inguruan gaixo-
tutakorik ez hiltzea lortu 
zuela, harrapazank!! Arte-
misia Annua, kloro dioxidoa 
eta Garcinia Kola bezalako 
landareak aipatzen ditu, 
merkeak, norberak etxean 
ereiteko modukoak...en fin!! 

Gizonak zintzotasunez hitz 
egiten duela dirudi, esaten 
duen horren inguruan jantzia 
dagoela adierazten du, iker-
ketak, txostenak... aipatzen 
ditu. Momentu batean OMS 
(Munduko Osasun Erakun-
dea) genozidatzat izendatzen 
du eta Gurutze Gorria, Muga-
rik gabeko Sendagileak (Mé-
dicos sin Fronteras) edo UNI-
CEF bezalako erakundeak ere 

genozidio honetan laguntzaile 
direla esaten du. Guzti honen 
atzetik farmazia industriak 
eta hauen interesak daudela 
esaten du, eta zergatik ez si-
netsi? Nork ez du behin baino 
gehiagotan entzun mundua ez 
dagoela agintari politikoen es-
kuetan, baizik eta farmazia in-
dustrien eskuetan? Zer da egia? 
Zer gezurra?

Aukerarik baduzu tartetxo 
bat hartu eta bideoa ikusteak 
merezi du.

Aurreko Noaua! alean Haritz 
Gorritik bukaeran galdera bat 
utzi zuen airean Afrikako zen-
bait herrialdetan gertatzen de-
naren inguruan “axola al digu 
ba?”.

Gure zilborretik haratago 
gertatzen dena ikusi ere ez 
dugu nahi egin, erosoago bizi 
daiteke horrela.

“Ke-bola”

Imanol Ubeda | Aritz Gorriti | Nerea Zinkunegi |Luis Aranalde | Maialen Unanue | Idoia Torregarai |  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: azaroak 7. Idatzia ekartzeko azken eguna: azaroak 3.

|

Hitzordurako aurrez 
prestatu zituzten 
zapiekin ageri da 

ondoko argazkiko koadri-
la. 1973an jaiotako herritar 
taldea duzue. Aurreko larun-
batean ospatu zuten euren 
eguna, Atxega jatetxean an-
tolatu zuten bazkari baten 
bueltan. Eurek ateratakoa da, 
NOAUA!ra bidali duten argaz-
kia.

1973an jaiotakoen egun handia

Atxega jatetxean batu ziren aurreko larunbatean.

Pintxo-potearen ohitura nona-
hi hedatzen ari da. Ostegunetan 
Kaxkoko tabernetan ospatzen da, 
eta aurrerantzean, ostiraletan 
Santuenean, 19:00etatik aurrera, 
Tragoxka tabernan eta zaharren 
egoitzan. “Animatu!”, luzatzen 
dute gonbita Santuenetik.

Pintxo-potea, 
Santuenean 
ere bai
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Moldaketak egin behar dituztenek diru-laguntzak eskatzeko aukera izango dute.

Enpresa-ideia bat garatzeko dirulaguntzak 
eskaintzen dituzte Buruntzaldeko udalek. 

Bi hilabete daude, 4G teknologiak eragindako 
aldaketetara egokitzeko

Ekintzailetza sustatzeko diru-laguntzak

Sintonizatu al dituzue telebista ka-
teak? Arazorik izan badizue, tekni-
kariarekin harremanetan jarri. An-

tena instalakuntzan edozein moldaketa 
egiteko bi hilabeteko tartea duzue orain. 

Herritar guztiek ez dute instalakuntzo-
tan lanik egin beharrik izango. Usurbilgo 
Udaletik ohartarazi dutenez batzuek bai 
ordea, 3 etxebizitza baino gehiago dituz-
ten eraikinetako bizilagunek. Kasuotan, 
bizilagunen komunitateak “Estatuko 
SETSI Idazkaritzan erregistratutako ins-
talatzailearekin (antenista) jarri beharko 
dira harremanetan, kanal berriak hartze-
ko lanetarako”. 

Moldaketa lanok egin behar dituzue-
nok adi, gerora diru-laguntzak eskatzeko 
aukera izango duzue eta. Horretarako 
ordea, ondo gorde dokumentazio hau: 
“Instalazio Buletina gorde beharko dute, 
fakturaren kopiarekin (eta egindako or-
dainketaren banku-laburpenaren kopia-
rekin) batera”. 

Itzalaldia urtarrila hasieran
Automatikoki sintonizatu badituzue 
telebista kateak, ohartuko zineten tele-
bista kate bakoitza bi kate ezberdinetan 

Ekintzaileak enpresa-ideia bat gara–
tzen laguntzeko, 13 diru-laguntza 
eskaintzen dituzte guztira, Burun–

tzaldeko udalek; 8 ideia berrientzat, eta 
beste 5 jarduera berrientzat.

Honakoa da diru-laguntzon helburua: 
“Ekintzaile izateko potentziala duten 
pertsonei 2014an emango zaizkien la-
guntzak arautzeko oinarriak ezartzea, to-
kiko ekintzailetza-proiektuen esparruan 
enpresa-ideia bat sortzen, aztertzen eta 
egituratzen arduraldi esklusiboan jardu-
teko”. 

Guztira, 320.000 euroko diru-laguntzak 
eskaintzen dituzte. 200.000 euro 18-25 
urte arteko ekintzaileentzat; 120.000 euro 
25 urtetik gorakoentzat.

Deialdiotan parte hartzeko baldintzak 

ikusi dezakezuela. Hala izango da urte 
amaierara arte. Orain arteko frekuen–
tziatan eta frekuentzia berrietan ikusi 
ahal izango dituzte telebista kate guz-
tiak. Urtarrila hasieran, ordutik aurrera 
4G teknologiarentzat izango diren fre-
kuentzia zaharrak itzaliko dituzte. Eta 
telebista frekuentzia berrian baino ezin-
go da ikusi. “60 eta 69. kanalen arteko 
LTD kanalen emisio guztiak bertan be-
hera geratu behar dira, eta frekuentzia 

betetzen dituztenek, eskabideak An-
doaingo Urigain-etxean (La Salle etorbi-
dea, 6) aurkeztu behar dituzte. 

Informazio gehiagorako, Usurbilgo 
Udalaren ataria: usurbil.net

Euskara ikasteko 
dirulaguntzak
Euskara ikasteko matrikulazioa zabalik 
dagoen honetan, Udal Euskara Sailak go-
gorarazi nahi du Udaletik diru-laguntza 
sendoak ematen zaizkiela euskara ikas-
leei. 2013/2014 ikasturtean adibidez, 41 
usurbildarrek jaso zuten diru-laguntza eta 
14.130 euro banatu ziren guztira.

Diru-laguntza eskuratu ahal izateko bal-
dintzak hauek izaten dira:

-Ikastaroak irauten duen denboraren 
%80a Usurbilen erroldatua egotea. 

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

-Gutxieneko aprobetxamendua gaindi–
tzea.

Informazio gehiago eskuratzeko Po-
txoenean  edo bestela 943 371999 telefo-
no zenbakira deitu.

horiek libre utzi, komunikazio mugiko-
rren eta 4G zerbitzuen erabilerarako”, 
jakinarazi dute Usurbilgo Udaletik.

Informazio gehiagorako
n Gipuzkoako Lurralde Elkarteko Teleko-
munikazioetako Instalatzailea:
Aditegi 943 423  922
n televisiondigital.es
n 954 307 796  -  901 201 004
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Kalean da Deseginen 
berriena. Eskuragarri 
duzue, Beñat, Ekhi, 

Joxe Mari, Aitor eta Iñakiren 
estreinako lana. Musika joera 
ezberdinen bilduma, taldeak 
urteotan eman duen onena. 
Gaurkotasuneko hainbat gai 
hizpide dituzten zortzi abes-
ti guztira. Laster, aurkezpen 
kontzertua izango dute. Horre-
tan dabiltza, ezohikoa izatea 
nahi duten hitzordua presta–
tzen. Eta kanta berriak sortzen. 

Emaitzarekin gustura?
Desegin. Espero baino emai–
tza hobea izan da, oso gustura 
gaude. Taldea sortu genuenetik 
zazpi bat urte badira. Badira bi 
urte lanen bat grabatu nahi ge-
nuela. Zerbait xumea egin nahi 
genuen. Baina denborarik ez, 
kostatako lana izan da. 

Taldeak urte batzuetako ibilbi-
dea jorratu ostean eman zenu-
ten diskoa grabatzeko pausoa?
Asmoa aspalditik genuen, 
baina kantak pixkanaka eta 
kostata sortzen joan ginen. 
Kontzertuak zirela eta, abes-
tien zerrenda bat prestatu eta 
horiekin entseatzen genuen. 
2012ko neguan ordea, azken 
kontzertua eskaini eta graba-
ziorako entseguei heltzea era-
baki genuen. Kantak hobetzen 
eta lantzen, berri batzuk sor–
tzen hasi ginen. Disko bat ate-
ratzeko ilusioa izan eta aurrera 
egin genuen. 

Barruko lan horretatik ze kanta 
atera dira?
Diska honetan duela lau urteko 
edo duela bi hilabeteko abesti 
bat aurki dezakezu. Kanta ba-
tetik bestera mundu bat dago. 
Musika mota ezberdinen na-
hasketa bat da, ez dugu eta 
musika joera finkaturik. Talde 
kide bakoitzak sentitzen duena 

ateratzen du. Hartara, kanta 
guztiei gure ukitua eman die-
gu. 8 abestien letretan deneta-
rik dago; gizarteko krisi egoera 
honen, alferrikakoak diren po-
litikarien hitz potoloen, poli-
ziaren, gizartean dugun ardi 
izaera horren inguruko letrak, 
baladatxo bat... 

Grabazio prozesua, esperientzia 
berria zuentzat.
Grabazioa 2013ko abendu 
bukaeran, gabonetan hasi gi-
nen. Urtarrilean bertan buka-
tu genuen. Grabazio estudiora 
iritsi eta mundu berri batekin 
topo egin genuen. Esperien–
tzia berria izan da, baina erre-
pikatzeko modukoa. Presioa 
izan genuen, baina aldi berean 
Martxel Arkarazok asko lagun-
du zigun. Animuak ematen 
beti, ondoan zegoen, bisitan 
joan zitzaizkigun lagunak be-
zala. Berari eta Kakiri ere es-
kerrak eman, materiala berak 
utzi baitzigun. Alde horretatik 
ere kalitatea asko hobetzen 
da. Grabazio egunak ere oso 
gogorrak izan ziren guretzat. 
Jontxu zendu zenean izan zen. 

Sentimendu mugimendu han-
dia zegoen egun haietan eta 
hori ere kaleratu dugun lan be-
rrian islatzen da.

Diskoa non dago eskuragarri?
Irratin dago momentuz. Jen-
dea gugana ere etorri izan da 
eskatzera, beraz gerturatu bel-
durrik gabe. Gaztetxean ere 
kontzertuak daudenean salgai 
izango dira. Eskuz esku sal–
tzen dugu oraingoz. Gastuei 
aurre egin nahi diegu. Baina 
diskoak urritzen joan ahala, 
abestiak sarean doan entzun-
gai jartzeko asmoa dugu. 

Beste bide batzuk bilatu dituzue 

zuen lana plazaratzeko?
Diskak saltzea zaila ikusten 
genuenez, musika taldeon 
arteko elkartrukea bultzatu 
dugu. Hartara, guk geure lana 
plazaratu eta aldi berean, bes-
teen taldeak ezagutzeko auke-
ra dugu. Guk geuk egitea, gure 
baliabideekin ahal duguna 
egitea, musika hala ulertzen 
dugu. Musika tresna bat da, 
gure pentsaera, sentitzen du-
guna adierazteko. Talde txikiak 
elkar animatu eta laguntzen 
gara. Diskak trukatzen ditugu, 
diskak saltzeko dagoen zailta-
sun eta ohitura faltarekin. 

ELKARRIZKETA

 
 

Desegin taldeak lehen diskoa plazaratu du 
“Espero baino hobea izan da emaitza”

Martxel Arkarazorekin grabatu dute lehen diskoa.

Lan berria 
eskugarri
Oraingoz, Irrati tabernan lortu 
dezakezue Deseginen estreinako 
lana. Bestela taldekideei eskatu:
n Ahotsa: Beñat Irazusta.
n Kitarrak: Aitor Pagola eta 
Ekhi Arrieta.
n Baxua: Joxe Mari Zubimendi.
n Bateria: Iñaki Irazusta.
n Grabazioa: 2014ko urtarrila, 
Andoaingo Garate estudioa.
n Diseinua: Ibai Arrieta.

DESEGIN

“Grabazio egunak ere 
oso gogorrak izan ziren 
guretzat. Jontxu zendu 

zenean izan zen. 
Sentimendu mugimen-
du handia zegoen egun 

haietan eta hori ere 
kaleratu dugun lan 
berrian islatzen da”
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“Ikasgai polita izan da, talde bezala trinkotzeko”

Aurkezpen ekitaldirik ez dute egin oraindik baina jada kalean da diskoa. Argazkia: Ibai Arrieta.

Beste Desegin bat zarete espe-
rientzia honen ostean?
Desegin. Entseguetan formali-
zatu garela esan liteke. Orain 
geure burua entzuten dugu. 
Lehen, entsegu saioetan ondo 
egiten genuela iruditzen zi–
tzaigun. Alde horretatik, gure 
burua entzun eta gero, ideia 
gehiago izan, eta entsegu eta 
zuzenekoan nabari da produk-
tua entzun dugula. Landuagoa 
dugu. Aparte abestiok entzuten 
ditugunez, gero erraztasun han-
diagoa dugu gogoratzeko nola 
egiten genituen gauzak.

Disko hau talde barruko lanerako 
erreferentzia da beraz?
Bai noski. Behar genuen errefe-
rentzia bat. Kantak bagenekien 
nola ziren, baina ez genekien 
bakoitzak nola jotzen zuen. 
Ikasgai polita izan da talde be-
zala trinkotzeko. Entzute ho-
rrek segurtasuna ematen du 
bestea zertan ari den eta mu-
sikak beste indar bat hartzen 
du. Asmoa orain, Gaztetxeetan 
ditugun lagunekin hartuemane-
tan jarri eta ahalik eta kontzertu 
gehien ateratzea da. 

Noiz entzungo zaituztegu zuze-
nean?
Aginagako San Praixkuetan 
eta Kilometroak jaialdi eguna-
ren amaieran, Orioko gazte-
txean jo genuen. Baina aurrera 
begira ia zerbait gehiago ate-
ratzen den. Egia esan, ez dugu 
diskaren aurkezpen ofizialik 
egin. Zerbait berezia egin nahi 
dugu, ezohikoa. Herrian ber-
tan izango da, baina oraindik 

zehazteke dugu. 

Ze ibilbide egin nahi zenukete 
lan honekin?
Diska honekin kontzertuak 
eskaintzen segi nahi dugu. 
Kontzertuen katean sartu nahi 
dugu. Gure erritmoan segi. 
Kontzertuak eten genituen 
diska hau prestatzeko. Orain, 

disko hau dugunez, kontzer-
tuekin segitzera goaz. Entse-
guetan bestalde, kanta berri 
gehiago sortzen gabiltza.

Gustukoen duzuen hitzorduen 
artean, Santixabeletako Bertsio 
Gaua egongo da. Ekimen arrakas-
tatsua?
Bertsio gaua polita da. Berez 
taldeetan parte hartzen dugun 
kideoz aparte, musikaz dakien 
jende asko dago herrian. 

Gustatzen zaigu beraiek ere 
parte hartzea. Beraientzat ere 
aukera bat da, eszenatoki ba-
tean jendaurrean jotzea zer 
den eta giro horrek zer eragiten 
duen ezagutzeko, musikarekin 
jolasteko. 

Azkenean beste hainbat tal-
de osatzeko aukera sortu lite-
ke. 

DESEGIN
“Kontzertuak eten 
genituen diska hau 
prestatzeko. Orain, 
disko hau dugunez, 

kontzertuekin segitzera 
goaz. Entseguetan 

bestalde, kanta berri 
gehiago sortzen 

gabiltza”

“Talde berri gazteak 
gogotsu datoz”
Herri aberatsa dugu musika 
kontuetan?
Desegin. Gazteak ere indarrare-
kin datoz. Bertsio Gaua ere ho-
rren erantzule handia da. Azke-
nean ekimen oso parte hartzailea 
da. Adin guztietako jendea ikus-
ten da eta musika mota guztiak 
ukitzen dira. Bertsio gauak beste 
taldeetako partaideekin jotzeko 
aukera ematen du. 

Ze mugimendu Haranen?
Mugimendu polita dago. Talde 
berri gazteak gogotsu datoz. 
Pozgarria da, errelebo hori 
egotea. Zerbaiten emaitza da, 
taldeen artean elkar anima–
tze, laguntze eta bultzada bat 
bada. 
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Kataluniako galdeketa-
ren bezperatan eta Es-
koziako erreferenduma 

pasata, gu ere erabakitzeko es-
kubidea noizbait egikaritzeko la-
nean ari garela adierazteko, mo-
saiko erraldoia antolatu du Gure 
Esku Dagok, azaroaren 8an, 
11:00-13:00 artean, Donostiako 
Zurriola hondartzan. Euskaldu-
non erabakitze eskubidearen al-
deko ekimen berri honetan par-
te hartu nahi duzuenok, aurrez 
eman behar da izena. 

Izen ematerakoan 5 euro 
ordaindu beharko dira. 5 euro 
horiekin, ekimenean erabili-
ko den material gastuei aurre 
egin nahi zaie. Halere, anto-
lakuntzatik ohartarazi dute-
nez, “esan gabe doa, inork 5 
euro horiek ordaindu ezingo 
balitu, ezingo dela hori parte 
hartzeko muga bat izan”.

Txartela lortu behar
Adi, mosaiko erraldoian par-
te hartzeko mekanismoari. 
Gure Esku Dago taldeak ja-
rriko dituen mahaietan izena 
ematen duenak, trukean txar-
tel bat jasoko du. Txartel hori 
ondo gorde eta azaroaren 8an 

Zurriolako hondartzara era-
man. Hiriburuko hondartzan, 
txartela erakutsita mosaiko 
erraldoian parte hartzeko be-
harrezko materiala jasoko da: 
petoa eta aterkia. Ekimena 
amaitu ostean, materiala nor-
berarentzako izango da. 

“Mosaikoa egiteko bi ma-
terial erabiliko ditugu: kolo-
retako aterki eta petoak. Eta 
noski, hirugarren osagaia gu 
geu izango gara! Herritarrak! 
Aurrez diseinatutako irudi 
batzuk denon artean osatuta 
ahaleginduko gara geure lana-

ri merezitako bultzada ema-
ten. Egunean bertan, beraz, 
mosaikoa egiten lagunduko 
diguten teknikoen esanari 
kasu egitea nahikoa izango da 
irudi ederrak sortzeko!”, anto-

latzaileen esanetan. 

Izena emateko non
Horretarako mahaia jarriko du 
aurrekoan bezala, asteburu 
honetan, Usurbilgo Gure Esku 
Dago taldeak:
n Urriak 31, ostirala: 19:00-
21:00, Kaxkoan.

n Azaroak 1, larunbata: 12:00-
14:00, Kaxkoan.
n Azaroak 2, igandea: 12:00-
14:00, Kaxkoan.

Oharrak
n Kaxkoan, eguraldiaren ara-
bera, Sutegi atarian edo Mikel 
Laboa plazan.
n Urriaren 25etik aurrera, Li-
zardi liburu dendan ere izena 
eman ahalko da.
n Prezioa: 5 euro.
Deitzailea: Gure Esku Dago.
gureeskudago.net

 
 

Mosaiko erraldoirako izena eman behar da, 
Gure Esku Dago taldekoen mahaian

Ekainaren 8rako bezalaxe, azaroaren 8ko mosaikorako ere izena eman beharra dago. 

Alkartasuna Usurbilgo 
Baserritarren Koope-
ratibak antolatu duen 

saioa, azaroaren 15ean egingo 
da, 9:00-13:00 artean Sutegin, 
Saizar sagardotegiko enolo-
go Fernando Vadillok eta Za-
pirain sagardotegiko kalitate 
arduradun Egoitz Zapirainek 
zuzenduta. Etxean sagardoa 
modu artisauan egin ahal iza-

teko azalpenak emango dituz-
te. Ikastaroko prezioa, 10 euro. 
Alkartasuna Kooperatibako  
bazkideek doan. 

Ikastarorako izena aurrez 
eman behar da, Alkartasunako 
943 361 114 telefono zenbaki-
ra deituta edo alkartasuna@
usurbil.com helbidera idatzita. 
Bideotatik jaso dezakezue in-
formazio gehiago. 

Etxean sagardoa egiteko ikastaroa, 
azaroaren 15ean Sutegin

Izena eman behar da aldez aurretik 
943 361 114 telefono zenbakira deituz.

Abenduaren 3an ospatuko den 
Euskararen Egunari Usurbilgo 
plazan lekua egin asmoz, he-
rri eragile talde bat bildu da. 
Zerbait antolatu nahian dabil–
tza, baina zer egin, nola, honi 
buruz hitz egiteko  bilera deitu 
dute, azaroaren 4an, 18:00etan 
Potxoenean. Herriko talde na-
hiz herritar oro gonbitatua 
dago hitzorduan parte hartzera.

Euskararen Egunari 
loturiko bilera 
azaroaren 4an
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Aurreko ostiralean egin zen kanpainaren aurkezpena Lasarte-Orian.

‘Elkarri on’ kanpaina abiarazi du Atzegik Buruntzaldean

Elkarri on egiten diete 
pertsonek, adimen urri-
tasuna izan edo ez. Ha-

rreman oro aberatsa izaten da 
eta Atzegikoen kasuan sine–
tsita daude hori horrela izaten 
dela. Kanpaina hori asteartean 
aurkeztu zuten Lasarte-Orian, 
bertako eta Andoaingo alka-
tearekin. Buruntzaldeko udale-
txeetan ere Atzegiko kideak la-
nean izan dira, eta hain zuzen 
ere esperientzia hori gizartera-
tu nahi izan dute kanpaina ho-
nekin bat eginez.

Dagoeneko 609 703 706 tele-
fono zenbakira Atzegiko kide 
batekin ateratako argazkia bi-
daltzeko kanpaina zabalik da. 
Ohiko sare sozialen bitartez ere 
argazkia bidal daiteke. Atzegik 
aurtengo kanpainan pertsona 
hauek gizartean duten pape-
rari buruz hausnarketa berria 
gizarteratu nahi du, “Adimen 
urritasuna duten pertsonak 
zerbitzu-hartzaile edo gure 
laguntza edo elkartasuna jaso 
nahi dutenen modura ikusten 
ditugu beti. Gogoratzen al gara 
noizbait gizarteari eskaintzen 
dioten guztiaz, ematen dizki-
guten baloreez?”. Hausnarke-
ta horretatik dator aurtengo 
kanpainarako lelo nagusia, 
“Elkarri on” delakoa. Gaur da 
eguna, esaterako, lan mun-
duan txertatzen ari direla, eta 
kasu gehienetan esperientzia 
oso positiboa izaten ari da.  

Selfie kanpaina
Alex Tetuan Atzegi elkarteko 
gurasoak hasiera eman zion 
eskualde mailako agerraldiari, 
Lasarte-Oriako udaletxeko ar-
kupeetan egin zuten prentsau-
rrekoan, “Elkarri on kanpaina-
rekin bi ideia nagusi gizarteratu 
nahi ditugu. Batetik, elkarrekin 
denok askoz hobe gaudela. 
Horrez gain, on adiera hainbat 
tresna pizteko erabiltzen dugu. 
Bada, beste modu batera ere gi-
zartea martxan jarri nahi dugula 

adierazten ari gara. Horregatik 
aurtengo kanpainan herrita-
rrei euren eskuko telefonoekin 
argazkiak edo selfieak egitea 
eskatuko diegu. Bide batez, 
argazkiarekin batera, herritar 
bakoitzak gure seme alabekin 
bere esperientzia konta dezala. 
Lerro horien bitartez eurei zein 
balore positibo eskaintzen dien 
konta dezatela”.  Adierazpen 
horiek egin eta gero, Andoaingo 
alkate Ana Carrereri hitz egite-
ko aukera eskaini zion. Udale-
txean azken urteetan Atzegiko 
kide Aihotz Albisu Lasa urnie-
tarra Andoaingo udaletxean 
ari da, administrazio lanetan.  
Andoaingo alkateak poza ager-
tu zuen ekimenarekin, “udale-

txean lanean dugu Aihotz eta 
oso esperientzia polita eta ona 
izaten ari da. Bere kasuan pro-
fesionala da, langilea da. Hau 
ez da Udalak egiten dion me-
sede bat. Berak bere lana egi-
ten du, eta oso ondo gainera. 
Alaia da gainera!”. Udaletxean 
hainbat urtez ari da lanean eta 
alkateak adierazi zuenez, Udal 
mailan egiten duten balorazioa 
oso ona da, “Udal lansail guz-
tiekin harremana du, eta ber-
tako bat gehiago da guretzat”. 
Integrazioaren adibide argi bat 
da Aihotzena.  

“Giroa lasaitzea 
lortzen dute”
Pablo Barrio Lasarte-Oriako 
alkateak antzeko esperien–
tziaren berri eman zuen, “gure 
kasua ere Andoaingoaren oso 
antzekoa da”. Jon Roncero 
herrikidea lanean izan zuten 
udaletxean, “egunerokoan lis-
kar txikiak sortzen dira eta nire 
esperientziagatik langile hauek 
giroa gozatzea eta lasaitzea 
lortzen dute”. 

Kanpainarekin bat egiteko: 
n 609 703 706
n www.atzegi.org

Lehen sorospenen 
inguruko ikastaroa 
abiatzear
Arrisku egoeren aurrean 
jokatzen ikasteko ikastaro 
aproposa, DYA-k lehen so-
rospenen inguruan antolatu 
duena. Hiru asteko iraupena 
izango du, azaroaren 3tik 
21era izango dira saioak, 
arratsaldeko 19:00etatik 
21:00etara Lasarten, Garai-
koetxea Landaberri Eskolan; 
Atsobakar 3an. Teoria eta 
praktika uztartuko dituen 
ikastaroan izen emateko 
deitu, 943 46 46 22 telefono 
zenbakira. Talde murriztua. 
Prezioa, 110 euro. Kopuru 
horren barne ikastarorako 
beharrezko materiala. 

Teoria eta praktika uztartuko dira 
ikastaro honetan. Izena emateko :

943 46 46 22.

‘ELKARRI ON’ KANPAINA

“Bi ideia nagusi 
gizarteratu nahi 
ditugu. Batetik, 

elkarrekin denok askoz 
hobe gaudela. Bestetik, 

‘on’ adiera ere 
pizteko erabiltzen 

dugu. Gizartea 
martxan jarri nahi 

dugula adierazten ari 
gara lema honekin”
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Zubeldia Taldekoekin bazkaria 
duzu laster, azaroaren 15ean. Den-
boraldia amaitu duzun seinale. 
Haimar Zubeldia. Aurten le-
henxeago amaitu dut denboral-
dia, Espainiako Itzulian. Goiz 
hasi nintzelako ere bai. Urtarri-
lean hasi nuen denboraldia San 
Luisen, Argentinan. Horregatik 
atsedenaldia lehenxeago eman 
didate aurten. Orain atsedena 
hartzen ari gara eta pixkanaka 
hasiko gara martxan, datorren 
hilabetetik aurrera edo.

Tourrean zortzigarren izan zara. 
Beste behin Trek taldeko onena. 
Espainiako Itzulira ordea, ez zi-
nen onenean iritsi. Hala ere, za-
pore onarekin amaituko zenuen 
denboraldia, ezta?
Denboraldiko muga altuena 
Tourrean ipinia genuen eta 
emaitza ona izan zen. Lan 
asko egin genuen Tourrari be-
gira eta emaitza hor dago. 

Aurretik arazo batzuk izan 
nituen, Euskal Herriko Itzulia-

ren bueltan birus batekin egon 
nintzen baina soluzioa bilatu 
genion eta Tourrera garaiz iritsi 
nintzen eta ondo.

Donostiako Klasikan ere 
emaitza ona lortu genuen, 
sasoi onean nentorren Tourre-
tik. Ondoren, saiatu nintzen 
Espainiako Itzulira ondo iris-
ten, eta iritsi ondo iritsi nin–
tzen, baina azkenean gorpu–
tzak “nahikoa da” esan zidan. 
Denbora asko zen maila horri 
eusten, baina muga batzuk 
ditugu denok eta beheraldia 
etorri zitzaidan Espainiako I–
tzulian. Beste arazo batzuk ere 
sortu zitzaizkidan eta horrega-

tik etxerako bidea hartu behar 
izan genuen.  Baina hala ere, 
zapore onarekin amaitu dut 
denboraldia.

Akaso goiz da datorren den-
boraldian pentsatzeko. Baina 
egunotan 2015eko Tourraren 
ibilbidea eman da ezagutzera. 
Aztertzeko aukerarik izan al 
duzu? Zer itxura hartzen dio-
zu?
Egon naiz bai Tourrari begira 
eta aurretik taldekideak Ita-
lian eman ditugu egun batzuk, 
hurrengo denboraldian pen–
tsatzen. Bakoitzaren egutegia 
gainetik aztertu dugu talde 
zuzendaritzarekin. 

Datorren urteko Tourrari da-
gokionez, ba bai, harritu nau. 
Normalean modu ziklikoan 
jokatzen du Tourreko anto-
lakuntzak. Iaz erlojupekoak 
bazeuden baina kilometro ge-
hiegikoak ez. Hurrengo urtean 
oso gutxi izango dira. Aurten 
harbideetako etapa jarri zuten 

eta datorren urtean errepikatu 
egingo da. Horrek esan nahi 
du pozik daudela aurten izan 
duen oihartzunarekin.

Taldekako erlojuaren aur-
kako etapa berreskuratuko 
dute eta batez ere mendi asko 
egongo da 2015eko Tourrean. 
Gailurrean amaituko dira zor–
tzi etapa. Hori ez da normala. 
Eskalatzaile garbiak direnak 
abantaila izango dutela iru-
ditzen zait. A priori behintzat 
hala ematen du.

Eta Haimar Zubeldiaren ezau-
garrientzat egokia izango dela 
uste al duzu?
Bai, niri gustatu zait. Mendian 
ondo ibiltzen naiz eta erlojua-
ren aurka defendatzen naiz. 
Lehen aste hori inongo ara-
zorik gabe salbatuko bagenu, 
goian egoteko aukerak izango 
genituzke. 

Beti bezala, lehen astean 
tentsio handia izaten da eta ge-
hienbat horri diot errespetua. 

 
 

“Aldarte ona sortzen da eta oso ondo pasatzen dugu”

Azaroaren 15ean Zubeldia Taldekoekin gozatzeko aukera izango du. Aitzakia horrekin, denboraldiaz eta txirrindularitzaz galdezka hurbildu gara Haimarrengana.

HAIMAR ZUBELDIA

“Zapore onarekin 
amaitu dut 

denboraldia. Lan asko 
egin genuen Tourrari 
begira eta emaitza 

hor dago”
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 Inauteri 

Jaian.

37 urterekin 24 itzuli handitan hartu du parte. Eta beste denboraldi baterako gogoz sumatu dugu. 

Taldeak izen berdina eta egitura 
berdina mantenduko du, ezta?
Haimar Zubeldia. Bauke Molle-
ma fitxatu dugu eta guretzat 
berme handiko txirrindularia 
da. Klasikoetarako eta baita 
Tourrerako ere. Lehen hama-
rren artean izan ohi da Tou-
rrean, eta gaztea da oraindik. 
Progesio ona dakar. Fitxaje 
sendoa da. Bajak ere izan ditu-
gu, Andy Schleck, Jens Voigt… 
Gainontzean, aldaketa gehiegi-
rik ez da izango. Egitura man-
tentzen da eta taldean gazte 
asko ditugu. Gazte horiek ba-
datoz pixkanaka baina gutxi-
naka paper garrantzitsuagoa 
hartzen hasi beharko dute.

Andy Schleck-ek agur esan du. Ez 
du zorte handirik izan azken hiru 
urteotan. Lagun handia galduko 
duzue tropelean, ezta?
Bai, hori da. Nik behintzat ur-
teotan gertuko harremana izan 
dut berarekin eta izan ditudan 
lider guztien artean gertukoe-
na izan da bera. Bizikletatik 
jaisterakoan bat gehiago zen. 
Alde horretatik harreman es-
tua sortu da gure artean eta 
pena hartu dut.

Faktore asko izan dira, ara-
zoak arazoen gainetik, eta azke-
nean uztea erabaki du. Pena da, 
talentu handiko mutila baita. 
Entrenamendu gutxirekin maila 
izugarria hartzen zuen.

Jon Odriozolak kontinental mai-
lako talde bat aterako du. Albis-
te ona, bereziki atzetik datozen 
txirrindulari gazteentzat. Poz-
tuko zinen, noski.
Dudarik gabe, guk egunero pro-
fesionalekin eta amateurrekin 
entrenatzen dugu. Nik neuk 
bere garaian Euskaltelekin izan 
nuen profesionaletara salto 
emateko aukera eta konturatua 
nintzen gazte jendea ilusioa 
galtzen hasia zela. Orain ba-
dirudi zerbait sortuko dela eta 
nahiko nuke zerbaiten hasiera 

izatea. Irakurri dudanagatik, 
hori da asmoa. Ez naiz egon gu-
rekin entrenatzen duten ama-
teurrekin, baina uste dut albiste 
honek berriz martxan jartzeko 
gogoa piztuko diela.

Pena litzateke bestela. Euskal He-
rria beti izan da abangoardia eta 
erreferentzia txirrindularitzan.
Bere garaian, gure garaian hala 
zen, hemen zeuden eta hemen 
daude lasterketa garrantzitsue-
nak. Gaur egun ere hala da. 
Hutsune bat bagenuen Euskal-
tel desagertu zenetik eta zerbait 
egon behar du martxan, beste-
la zortzi hamar urtera hutsune 
handi bat topatuko dugu. Talde 

hauek formazio lan bat ere egi-
ten dute.

Aurtengoekin, guztira 24 itzuli 
handi osatu dituzu. Gutxi izango 
dira marka hori lortu dutenak eta 
profesionaletan jarraitzen dute-
nak. Zein da sekretua?
Lehenik eta behin ofizioa gus-
tuko izatea. Bizitza osoa bi-
zikleta gainean daramat. Sei 
urterekin edo hartu nuen parte 
San Esteban auzoko lasterketa 
batean. Afizioa ofizio bihurtu 
zen gero, baina beti esaten dut 
txirrindularitza profesionala uz-
ten dudanean bizikletan ibiltzen 
jarraituko dudala. Gustuko dut 
eta nire bizitzaren parte da. 

Familiak ere asko babesten 
nau. Momentuz alabek eta 
emazteak asko laguntzen dida-
te. Beraien aldetik ez dut sekula 
kontrakorik entzun. Eta esker–
tzekoa da. 

Azaroaren 15ean, 
Peña Zubeldiakoen 
bazkaria 
Aginaga Sagardotegian. Txartela 
aurrez eskuratu beharko da Txi-
riboga tabernan, azaroaren 13a 
baino lehen. Prezioa: 27 euro.

Etxekoek babestuta senti–
tzen zara.
Haimar Zubeldia. Eta hori 
niretzat oso garrantzitsua da. 
Azkenean egun asko pasatzen 
ditut etxetik kanpo, horrega-
tik euren aldetik babes hori 
sentitzea oso garrantzitsua 
da niretzat. 

Etxekoekin, lagunekin ego-
teko egunak dira hauek. 
Azaroaren 15ean egingo da 
Zubeldia taldearen bazka-
ria. Egun polita izango da 
zuretzat.
Beti aldarte ona sortzen da 
eta oso ondo pasatzen dugu. 
Eskertzekoa da. Urtean zehar 
etxe inguruan gutxi egoten 
naiz. Batzuk ikusten ditut 
Pirinioetan, baina denak jun-
tatzea zaila da eta egun hori 
aprobetxatzen dut lagunekin 
egoteko eta urtean zehar izan 
ez ditugun berriketaldiak egi-
teko. 

Etxekoen babesa 
“oso garrantzitsua 
da niretzat”

AFIZIOA OFIZIO

“Sei urterekin edo 
hartu nuen parte San 

Esteban auzoko 
lasterketa batean. 

Afizioa ofizio bihurtu zen 
gero, baina beti esaten 

dut txirrindularitza 
profesionala uzten 

dudanean bizikletan ibil–
tzen jarraituko dudala”

“Aldarte ona sortzen da eta oso ondo pasatzen dugu”
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Ilazki Gainza

Musikaz eta sare feminista 
bat osatzeko beharraz hitz 
egingo dut oraingoan. 

Duela hilabete batzuk nere herrian 
osatu den batukada feminista talde 
bateko partaidea naiz eta emakumez 
osatutako guneak sortzeak duen ga-
rrantziaz hausnartzeko parada eman 
dit. Jaio, hazi eta bizi garen jendarte 
patriarkal eta kapitalista honetan, 
emakume eta gizonen arteko aukera 
desberdintasunak nabarmenak dira. 
Egoera honi pixkanaka aurre egin 
ahal izateko eta emakumeok gure 
burua ahalduntzeko, ezinbestekoa 
iruditzen zait emakumez osatutako 
taldeak sortzea: musika, literatura, 
autodefentsa nahiz bestelako gaien 
inguruan. Oraingoan, musikaren in-
gurukoez arituko naiz.

Azken finean, gune mistoetan 
–elkartzeko helburuak beste batzuk 
direnean ere beharrezkoak iruditzen 
zaizkidanak-,  parte-hartzaileen ar-
tean sortzen diren harremanak oso 
bestelakoak dira. Besteen aurrean 
geure buruaz edo ideiez hitz egiteko 
orduan,  muga gehiago azaleratzen 
dira -norberarenak eta jendarteare-
nak-. Emakumez osatutako gunee-
tan berriz, errazagoa da konfiantza 
edota sororitate hori lortzea.

Euskal Herrian batukada femi-
nisten sarea sortzen ari gara, adin 
guztietako emakumez osatutako 
taldeak martxan jartzeko helburua-
rekin. Musika jakitea ez da garran–
tzitsuena. Arrazoi nagusia, adin eta 
kultura desberdinetako emakumeak 
elkartu eta musika egitea da: mo-

mentu horietan besterik ez bada 
ere, biberoiak, erratzak, irakurgaiak, 
ikasketak eta lanak ahaztu, eta goza 
dezaten.

Saioei hasiera emateko, lehendabi-
zi erlaxatzeko minutu batzuk hartzen 
dira norbera momentu horretan nola 
sentitzen den pentsatzeko. Era hone-
tan konfiantza espazio hori sortzen 
hasten da. Emakume bakoitzaren go-
goekin eta perkusioak sortzen dituen 
bibrazioekin, saioko bi orduak seku-
lako indar eta ahalduntze mailarekin 
amaitzen dira. Boteretsuak sentitzen 
dira bertaratutako emakumeak. Saio 
amaieran, berriz ere, minutu batzuk 
hartzen dira norbera nola sentitzen 
den hausnartzeko. Gehienetan, ne-
kea, kezkak edo urduritasuna desa-
gertu egiten dira eta egunarekin 
jarraitzeko gogoz eta indartsu sen-
titzen dira. Bi ordu horietan, emaku-
meek instrumentua ondo edo gaizki 

jotzeko beldurra galtzen dute, eta 
gozatzen dute; besteen aurrean 
ondo geratzeaz ahazten dira, eta 
baita politak edo zatarrak diren, 
dieta mantetzen ari diren edo ez eta 
beste mila betebeharrez. Hori guz-
tia ahaztu eta besterik gabe, eurak 
diren bezala azaltzen dira. Ez nuen 
uste batukada ikastaro batek hain-
beste gauza ikustera eramango nin-
duenik, ezta indar edo botere hori 
sentituko nuenik ere, baina hala 
da. Entsegu bakoitzean sentimendu 
horiek berresten ditut besteekin hitz 
egin eta eurek ere sentsazio berbera 
dutela ikusten dudanean. Izugarria 
da emakume artean egotea, gure 
artean epaitu gabe gozatzea eta gu 
geu izatea.

Modu honetan, egunerokota-
sunean eta gure borroketan elkarri 
lagunduz, indartsuagoak sentitzen 
gara. Horregatik, emakumeentzat 

gune hauek sortzea beharrezkoa 
dela iruditzen zait: gure eskubideen 
alde borrokatzen eta jendartean 
dagokigun lekua aurkitzen indartsu 
jarrai dezagun lagun gaitzaten. Gi-
zonezkoek baino gehiago erakutsi 
behar dugun jendarte honetan, non 
lan berdina egiteagatik gutxiago ira-
bazten dugun, non murrizketek go-
gorrago eragiten diguten, non egun 
bakoitza oztopo-lasterketa bat den 
aske eta kontziente izateko bidean. 
Betebeharren inguruko pentsamen-
duetatik askatu eta gu geu izatera 
bultzatzen eta laguntzen gaituzten 
gune hauek sortzea oso garrantzit-

sua da. Adina, arraza eta itxurari erre-
paratu gabe, gu geu izateko aukera 
ematen diguten taldeak sortu behar 
ditugu. Elkarlaguntza eta aholkuak 
elkartrukatzeko gune bat, askeak, be-
netakoak eta berdingabeak sentituko 
garen lekua.

Ia sinestezina egiten zait musikak 
duen ahalmena kontzientzia, zinezko-
tasuna, ahalduntzea eta talde izaera 
indartzeko. Hori dela eta, emakume 
guztiei euren auzo, herri, unibertsi-
tate, etab.-etan era honetako taldeak 
sortzeko gonbitea luzatzen diet. Au-
rreiritziak kanpoan utziko dituzten 
taldeak, sare feminista kritiko, berdin-
gabe, musikal eta bere askatasunean 
gozagarria izango dena sortzeko. 

* Sororitatea: patriarkatuaren tes-
tuinguruan, zapalduta daudenen 
artean edo zapalduta daudenekiko 
sortzen den elkartasunezko/maita-
sunezko harremana litzateke.

“Sororitate” musikala

Usurbilgo Batukada Feminista taldeko kide da Ilazki Gaintza. Proyecto Kalho 
aldizkarian ere argitaratu zuen artikulu hauxe. 
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Zozketa NOAUA!ko bazkideen 
artean, noaua.com web orrian

Kulturaldiaren Bonuarekin 
merkeago aterako zaizu

 

Azaroaren 9an Petti arituko da Sutegin.

Sei hitzordu interesgarri Kulturaldian

Musika emanaldia, antzerkia, zinea, 
hitzaldia eta ibilaldi eder bat. Aza-
roaren 7tik 16ra, NOAUA!ren Kultural-

dia Usurbilen. Adin eta gustu guztiak asetzeko 
moduko eskaintza zabala aurten ere. Beherago 
duzue egitaraua.

Ekitaldietarako sarrerak aurrez izango di-
tuzue salgai, Bordatxo, Artzabal, Lizardi eta 
NOAUA!ko egoitzan. NOAUA!ko bazkideek are 
merkeago, NOAUA!ko egoitzara etorrita. Eta 
Kulturaldiko ekintza guztiez gozatu nahi du-
zuenok, eskuragarri izango duzue NOAUA!ko 
egoitzan, 25 euroko bonoa, bazkideentzat 20 
eurotan.

Bono horrekin, ekitaldi guztietarako sarrera 
izango duzue. Salbuespen bakarra, azaroaren 
16rako mendi buelta. Itzultzeko autobus zer-
bitzua izango da, baina autobuserako sarrera, 
bono horretatik aparte ordaindu beharko da.

Azaroak 7, ostirala
22:00 Euskal kantuen saio inprobisatua: “Piano 
bat bertsotan. Gurekin abestu nahi?”. 

Azaroak 8, larunbata
19:30 Zinea: “Emak bakia”.

Azaroak 9, igandea
19:00 Musika emanaldia: Petti.

Azaroak 13, osteguna
19:30 Hitzaldia: Kataluniaz arituko dira, Martxe-
lo Otamendi eta Mikel Aramendi.

Azaroak 15, larunbata
19:30 Antzerkia: “Desentxufatuak”.

Azaroak 16, igandea
8:30 Mendi buelta Andoaingo Garate baserrira.

Informazio gehiago: aldizkariarekin batera doa-
kizuen eskuorrian eta noaua.com atarian.
Antolatzailea: NOAUA! Kultur Elkartea.

Xalto pailazoa eta Mikel 
Susperregi, liburutegiko 
hurrengo gonbidatuak 
Azaroak 5, asteazkena
18:00 Xalto pailazoaren “Amesgaiztoari 
Txinbalon” ipuin kontaketa, HH4koentzat.

Azaroak 6, osteguna
18:00 Mikel Susperregiren “Fraxkito-
ren errepertoyo galdua” ipuin kontaketa 
saioa, HH5koentzat.

Igande honetan, 
haurrentzako zinea 
Sutegin
Azaroan hasi eta martxora bitarte, hilero 
lehen igandeetan. Estreinako proiekzioa, 
igande honetan bertan, azaroaren 2an. 
17:00etatik aurrera Sutegin, “Bram Ba-
rrabas”. Filma ikusteko sarrerak 3 eurotan 
salgai izango dira, emanaldia aurretik Su-
tegin bertan. 

Filmeko protagonista Brammetje Baas 
(Bram) da. 6 urte ditu eta ez da gelditu 
ere egiten. Alaia da, kementsua, bene-
tako abenturazale eta asmatzailea.

Errigorako otarrak 
eskatzeko garaia 
NOAUA! Kultur Elkartean, Udarregi Ikas-
tolan, Aitzagan eta Aizpurua okindegian 
eska ditzakezue, Nafarroa hegoaldeko 
euskalgintza laguntzeko eta bertako to-
kiko produktuen ekoizpena sustatzeko, 
Errigora, Zazpiak Bat, Sortzen Ikastolen 
Elkartea eta AEK-k elkarlanean antolatu 
duten elkartasun kanpainako saskiak:
n Produktuak: bi botila olio (bat ekologi-
koa), bi poto piper, potxak, kardoa, mahats 
zukua (ekologikoa), orburuak, bi lata zainzu-
ri, tomate saltsa (ekologikoa), barazki krema 
(ekologikoa), pikillozko marmelada (ekologi-
koa), botila bat ardo beltz (ekologikoa).
n Prezioa: 50 euro.
n Eskaerak egiteko epea: azaroaren 12a. 
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 te-
lefono zenbakia. Udarregi Ikastolan, Ai–
tzagan eta Aizpurua okindegian ere eska 
ditzakezue. 
n Oharra: ordainketak, saskiak heltzen 
direnean. Saski bakoitzagatik ordaintzen 
den diru kopuruaren %25, Erriberako 
ikastoletara, Erriberako AEKra, eta “Euska-
raz bizi eta ikasi” herri ekimenaren Hama-
rratz proiektura bideratuko da. 

Bonua soilik NOAUA!n jarri da salgai.

Kulturaldiko hiru ekitalditan sarrerak 
zozketatuko ditugu NOAUA!ko bazkideon 
artean. Zozketan partehartzeko, email bat 

bidali behar duzue erredakzioa@noaua.com 
helbidera.

Azaroaren 7an zozketatuko ditugu:
Bina sarrera bikoitz zozketatuko ditugu 
NOAUA!ko bazkideen artean.
n “Piano bat bertsotan” saioa ikustera joateko 
Sutegira. Azaroak 7 ostirala, 22:00etan.
n Pettiren kontzertura joateko Sutegira. Aza-
roak 9 igandea, 19:00etan.
Bidali emaila erredakzioa@noaua.com helbide-
ra, eta azaroaren 7an eguerdian emango ditugu 
sarituen izenak aditzera noaua.com orrian.

Azaroaren 14an zozketatuko ditugu:
Bina sarrera bikoitz zozketatuko ditugu 
NOAUA!ko bazkideen artean.
n “Desentxufatuak“ antzezlana Sutegin, aza-
roak 15 larunbata, 22:00etan.
Bidali emaila erredakzioa@noaua.com helbide-
ra, eta azaroaren 14an emango ditugu sarituen 
izenak aditzera noaua.com web orrian.

NOAUA! Kultur Elkarteak urtero antola–
tzen duen zikloa da Kulturaldia. Aurten-
go eskaintza ere, ekitaldiz josita dator. 

Saioetara joateko sarrerak aldez aurretik erosi 
daitezke merkeago Bordatxon, Artzabalen, Li-
zardin eta NOAUA!n. Eta are merkeago aterako 
zaizu, NOAUA!ko bazkide bazara. Aurten, ordea, 
erraztasun gehiago emateko asmoz, Kulturaldia 
Bonua jarri dugu martxan. 

25 eurotan, ekitaldi denetaz gozatzeko auke-
ra izango da Bonuaren bitartez. Behin erosi eta 
kitto, ekitaldi denetarako txartela poltsikora-
tuko du. Eta gainera, modu merkeagoan. 

NOAUA!ko bazkideari Bonua 20 eurotan ate-
rako zaio.
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Gutxiago gastatuta eta 
irabaziekin itxi dira Santixabelak

Korrika egiteko aukera ugari 
Behobia-Donostiaren bezperan
Lasarte-Oria Bai! krossa
IÑAKI AÑORGA UNANUE 00:37:25
KOLDO MANTEROLA AIZPURUA 00:38:31
ITOITZ RODRIGUEZ ERRONDOSORO 00:42:11
BEÑAT LORENZO OLASAGASTI 00:42:54
IÑIGO SASIAIN GARCIA 00:42:54
ALEX UDABE PAGOLA 00:43:28
ROSA URIBE NAVARRO 00:43:33
TITO IZAGUIRRE GODINEAU 00:43:33
ENEKO PORTU IRASUEGI 00:43:56
IDOIA EZEIZA IRURETAGOIENA 00:43:57
IKER URIBARRENA 00:43:57
ION GALBETE LABIANO 00:44:33
MIKEL FABREGA 00:45:07
JOSE MANUEL GARCIA RODRIGO 00:45:14
FLOREN LANZ BORDAGARAI 00:45:19
GERARDO ARMENDARIZ AZPIROZ 00:45:19
ASIER OTERO MARTIN 00:45:21
MIKEL ALKORTA ALUSTIZA 00:45:39
JUAN CARLOS PEREZ LIZARRALDE 00:45:48
MIKEL SOROA DEL CAMPO 00:46:03
JORGE ROS EZQUERRO 00:46:08
AITOR JAUREGUI URDAMPILETA 00:46:18
DARWIN MORALES GUEVARA 00:46:37
XABIER ROTETA ETXEBERRIA 00:46:39
HODEI PEREZ MARTIJA 00:46:57
IOSEBA ANDONI TELLERIA IRAOLA 00:46:59
IÑAKI ULI ARRUTI 00:47:14
JOSEBA BENGOETXEA MENDIZABAL 00:47:18
IÑAKI ETXEBARRIA ORBEGOZO 00:47:18
IMANOL ERRAZQUIN MICHELENA 00:47:20
IÑIGO UNANUE AGUIRREZABALA 00:47:26
JUAN MANUEL MARTIN DIOSDADO 00:47:56
BORJA CHAMORRO NAVARRO 00:48:28
JOKIN SANCHEZ AIZPURUA 00:48:33
ENEKO EIZAGIRRE HUETA 00:49:01
ASIER PORTULARRUME 00:49:11
SERGIO MONTES GUERRA 00:49:39
JOSE MANUEL IÑARRA FERREIRA 00:49:53
LUKEN ARKARAZO SILVA 00:49:59
MIKEL IRASTORZA LEUNDA 00:50:44

Datorren astean 
Fiterora irteera, 
Andatzakoekin 
batera
Azaroaren 9an Fiterora joango 
dira egunpasa Andatzakoak. Eta 
animatzen den orok ere joateko 
aukera du. Hori bai, azaroaren 
5a baino lehen eman behar da 
izena. Eta kuota ordaindu:
Andatzako federatuak, 28 euro.
Gainontzeko federatuak, 31 euro.
Gainontzekoak, 38 euro.
Non? Andatza Mendizaleen Kirol 
Taldeko kontuetako batean:
Rural Kutxa:3008 0259 1630 0543 0321

Kutxabank: 2095 5069 0710 6848 9805

Las Roscas mendia igoko 
dute, ibilbide erraz batetik. Fite-
roko bainuetxera joko dute gero, 
kanpoko  igerilekuan bainua 
hartzera. Han bazkalduko dute  
eta ondoren etxera buelta.

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

Usurbil KEren 
errifa zozketa
Usurbil Kirol Elkarteak eginiko 
azken errifa zozketako zenbaki 
saritua, 6.359 izan da.

Futbola Haranen 
Azaroak 1, larunbata
10:30 Alebin mutilak: 
Udarregi 5A-Urnieta 5C

16:00 Ohorezko maila: 
Usurbil F.T.-Zarautz K.E.

Eskubaloia 
Kiroldegian
Azaroak 1, larunbata
10:00 Kadete neskak: 
Usurbil K.E. “C”-Leizaran A
11:30 Jubenil mutilak: 
Usurbil K.E.-Tolosa C.F.

Azaroak 2, igandea
10:00 Kadete neskak: Usurbil K.E.  
“A”-Aloña Mendi K.E. “B”
11:30 Kadete mutilak: 
Usurbil K.E.-Tolosa C.F. 

Rosa Uribe bigarren izan zen lasterketan (argazkian, erdian).
Informazio iturria: Ostadarren web orria, ostadarskt.org

XABIER DOMINGUEZ MARTIN 00:50:51
EDUARDO JAUREGUI TORRECILLA 00:51:48
ALAZNE OLAIZOLA IPARRAGIRRE 00:51:48
JOXEBA LARBURU IRAZUSTA 00:52:10
INTZA MACUSO IRIBAR 00:52:34
XABIER LAZKANO TAPIA 00:52:46
JUAN GALARDI MENDILUCE 00:52:56
MªARANZAZU ECEIZA 00:53:32
ELISABET APERRIBAI BASTERRETXEA 00:53:41
IÑAKI ERREKONDO SALSAMENDI 00:53:48
F. JAVIER RODRIGUEZ CUENCA 00:53:49
IMANOL ALMANDOZ ODRIOZOLA 00:53:53
TXARO VALIN MARZAN 00:54:27
LUIS GARCIA FERNANDEZ 00:55:02
JAVIER BLAZQUEZ BLAZQUEZ 00:55:09
JOKIN IRASTORZA LARRAÑAGA 00:56:28
EÑAUT PAGOLA BEREZIARTUA 00:56:28

IKER CORRAL LIZARRAGA 00:56:46
PEIO AIESTARAN LERTXUNDI 00:56:52
ANA BORREZO ÁLVAREZ 00:57:53
NERE EIZAGIRRE AIZPURU 00:57:55
ENERITZ AGIRRE URDANGARIN 00:58:47
BORJA CARRAMIÑANA LOPEZ 00:59:48
ELENA RIKONDO SAENZ 01:05:20
EMILIO EGUIZABAL 01:05:21
LURDES SALABERRIA GARMENDIA 01:05:23

Euskal Herria maratoi erdia
Donibane Lohitzune - Hondarribia
01:39:40 XABIER IZETA ARAMENDI
01:52:01 PABLO ROURA MARTÍNEZ 
01:55:59 IÑIGO ALKORTA ETXEBERRIA 
01:55:59 ERRAMUN ERRO AIZPURUA 
02:02:34 JOXEMARI PORTU AZPIROZ

Las Roscas, ibilaldian igoko duten 
mendia. 

7.000 euro pasatxoko diru par-
tida aurreikusia zegoen Usur-
bilgo Udaleko kultura eta zer-

bitzuetako aurrekontuetan, 2014ko 
Santixabeletarako. Baina azkenean, 
6.000 euro gutxiago gastatu dira, eta 
gainera, 2.000 euroko diru sarrerak 
jaso ziren, uztailaren 1etik 6ra ospatu 
ziren herriko festetan. Jai Batzordeak 
aurtengo Santixabelen inguruan 
egindako balantzetik ezagutzera 
eman dituen datuek hala diote.

Diru kopuru handiena, kon–
tzertu, txaranga eta erromeria tal-
deak kontratatzera bideratu da; ia 
18.000 euro. 5.000-6.000 euroren 
bueltan kosta dira, txosnaguneko 

ekintzak, Haurren Egunekoak, he-
rri kirolak, 220 adinekoen bazka-
ria... Aipatzekoa, kasu gehienetan, 
aurreikusitakoa baino gutxiago 
gastatu dela. Nabarmentzeko al-
derdi gehiago. “Santixabel jaietako 
aurrekontuan azpimarragarria da, 
kultur eragileekin batera kudea-
tutako aurrekontua dela: kultur 
eragileek proposamenak aurkezten 
dituzte, Jai Batzordean proposame-
nak aurrekontuetan dagoen diruari 
egokitzen zaizkio, talde bakoitzari 
ekintza antolatzeko behar duen di-
rua ematen zaio eta azkenik, ekintza 
egin ondoren, zuritu egiten da”, Jai 
Batzordetik berri eman dutenez.
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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 
Garaje itxi bila nabil. Motorra uz-
teko izango litzateke. 

645720571 Jubilazioagatik Den-
da bat alokatzen da, Munalurra 
auzoan. 660388652.

Gazteentzat lokal bat alokatzen 
da prezio onean (TV eta D+ ista-
lazioarekin) 636393237. 

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 euro. 2 logela, 2 hi-
labeteko fiantza. 667438145

Santuenean, diseinu polita eta 
berritua. 600 euro. 2 hilabeteko 
fiantza. 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 

Zorionak 
Unax!
30ean 10 
urte. Muxu 
handi bat 
Irati, ama 
eta aitaren 

partez.

Azaroaren 
2an gure 
mutikoak 9 
urte!
M i l a k a 
muxu etxe-
ko guztion 
partez eta 

ongi pasa zure egunean! Zorio-

nak Beñat!

Zorionak 
Iraide!!! 
Urr i a ren 
24an 2 
urte bete-
ko dituzu. 
M u x u 
h a u n d i 

bat Aginagako irakasle eta ikas-
leen partetik.

Zorionak 
J a r e ! ! ! 
Urr i a ren 
16an 5 
urte bete 
d i t u z u . 
M u x u 
h a u n d i 

bat Aginagako irakasle eta ikas-
leen partetik.
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Telefono interesgarriak

. 

 

- Goardiako farmaziak  Urriak 30- azaroak 09
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

Astelehena 03 ACHA-ORBEA Hipodromo etorbidea, 6. Lasarte  

Asteartea 04 URBISTONDO San Franzisko 1. Lasarte

Asteazkena 05 GANDARIAS-URIBE Iñigo Loiola 9. Lasarte

Osteguna 06 ORUE   Jaizkibel plaza 2. Lasarte

Ostirala 07 DE MIGUEL  Kale Nagusia 32. Lasarte

Larunbata 08 ACHA-ORBEA Hipodromo etorbidea, 6. Lasarte  

Igandea 09 ACHA-ORBEA Hipodromo etorbidea, 6. 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

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. 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). Telefono 
zenbakia: 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).

LANPOSTUAK
Lan eskaintzak

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

BESTELAKOAK
Etxean genituen bi kanario falta 
zaizkigu. Aurkitzen badituzue, dei-
tu: 943 36 55 74 (Regina). 

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. 

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. 696264197.

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

Belar fardoak salgai. 943362072.

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

Ukenduak, goxogintza, esnekiak, bitxiak, 
otarrak, eskultura-pintura... Denetariko 
artisau postuak bisitatu, eta erosketaren 

bat egiteko aukera izango da, azaroko lehen 
egunean frontoian. 

Ixteko arriskuan den Aitzaga Elkartearen 
eskutik aurten ere, Usurbilen errotua dagoen 
ekimena. “Nahiz eta lehen ere sei urtez elkartea 
itxi ziguten, azokak ez du etenik izan eta urte-
ro hor izan dugu guztion ikusgarri. Aurten ere 
erasoak ez du etenik eta Hego Euskal Herriko 
beste hainbat eta hainbat elkarte bezalaxe, Ai–
tzagak ere Madrilgo erabakiaren zain jarraitzen 
du. Egoera erosoa ez izan arren, azokarekin ja-
rraitzea erabaki dugu”, Aitzaga Elkartetik berri 
eman dutenez.

Erraldoi eta buruhandien kalejira
Larunbatean frontoian ospatuko den XIX. Ar-
tisautza Azoka buruhandi eta erraldoien kale-
jira batek girotuko du. 11:30etan abiatuko da 

udaletxe aurretik eta herri erdiguneko kaleak 
zeharkatuko ditu. Usurbilgo erraldoi eta buru-
handi txikien konpartsak antolaturiko hitzor-
duan parte hartzera deitzen dituzte herritarrak. 
Haurrak bereziki. Etxean buruhandiak dituzte-
nek, hitzordura eraman eta festa giroarekin bat 
egitera gonbidatuak daude.

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

Agenda
31 1 2

urria / azaroa

ostirala larunbata igandea
Gure Esku Dago mahaia. 19:00etatik 
21:00etara. Informazio gehiago: 8 or.
Presoen eskubideen aldeko elkarreta-
ratzea. 20:00etan Mikel Laboa plazan.

Gure Esku Dago mahaia. 12:00etatik 
14:00etara Kaxkoan. Informazioa: 8 or.
Izeberg eta Volataia Akerra gaztetxean 
22:00etan.
Artisautza Azoka frontoian 11:00etan.

Tipi-Tapa. 11:00etatik 15:00etara.
Gure Esku Dago mahaia. 12:00etatik 
14:00etara Kaxkoan. Informazioa: 8 or.

11:00etan irekiko dira Azokako ateak.

Odol ematea, 
astelehenean
Bi hilean behin izaten den hitzordua,        
oraingoan datorren astelehenean, azaroaren 
3an. Odola eman nahi duenak gerturatu da-
dila anbulatoriora, 18:00-20:30 artean. 

Hastear da lehen 
sorospenen inguruko 
ikastaroa
Arrisku egoeren aurrean jokatzen ikasteko 
ikastaro aproposa, DYA-k lehen sorospe-
nen inguruan antolatu duena. Hiru asteko 
iraupena izango du, azaroaren 3tik 21era 
izango dira saioak, arratsaldeko 19:00eta-
tik 21:00etara Lasarten, Garaikoetxea Lan-
daberri Eskolan; Atsobakar 3an. Teoria eta 
praktika uztartuko dituen ikastaroan izen 
emateko deitu, 943 46 46 22 telefono zen-
bakira. Talde murriztua. Prezioa, 110 euro. 
Kopuru horren barne ikastarorako beha-
rrezko materiala. 

Afari beganoa, 
azaroaren 13an  
Usurbilgo gaztetxean
Usurbilgo Gaztetxea eraisteko arriskuan 
da. Horren aurrean ekimen zaparrada 
antolatu dute gaztetxekoek. Tartean, aza-
roaren 13an ospatuko den afari beganoa. 
Ohi bezala borondatearen truke, 20:30etik 
aurrera Usurbilgo Gaztetxean. 

Larunbat honetan, Artisautza Azoka

Ostiral honetan, 
presoen eskubideen 
aldeko mobilizazioa
Heldu da urriko azken ostirala. Eta beste hila-
beteetako azken ostiral guztietan bezala, eus-
kal presoen eskubideak errespetatzea eskatuko 
dute. Usurbilen Nahi Ditugu taldekoek deitu 
duten elkarretaratzea iluntzeko 20:00etan ha-
siko da, ohi bezala, Mikel Laboa plazan. 

Izeberg eta Volataia 
taldeen kontzertua, 
Akerra gaztetxean
Musika goizaldera arte, larunbat honetan, aza-
roaren 1ean, Txokoaldeko Akerra Gaztetxean. 
Gaueko 22:00etatik aurrera, Izeberg herriko tal-
deak eta Volataia taldekoek emanaldia eskainiko 
dute. Hirugarren talde baten parte hartzea ere ira-
garri dute antolatzaileek, zehazteke duten arren.  



  



 


