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Albistea iruditan

Laburrean

Elkarretaratzea, presoen 
eskubideen alde

Txaldatxurreko lubakia 
txukuntzeko deialdia

Datorren astelehenean, 
odol ematea

Udal jabegoko bi etxebizitza salgai Santuenean

Usurbilgo Udalak enkantera ate-
rako ditu Santuenea auzoko bi 
etxebizitza. “Etxebizitza hauek 

Udalak jaso zituen 2012an, Babes Ofizia-
leko esleipendunak lehenagotik jabetzan 
zituztenak hain zuzen ere. Legeak aurrei-
kusten du Babes Ofizialeko etxebizitzak 
lortzeko aukera izatea, nahiz eta aldez 
aurretik jabetzan etxebizitza bat izan. 
Horretarako, hainbat klausula bete be-
har dira eta horien artean Udalari ema-
ten zaio aukera jabetza hori eskuratzeko, 
beti ere Babes Ofizialeko etxebizitzek 
markatzen duten prezio berdinean. 

Aukera hau onetsi zuen Udalak, Babes 
Ofizialeko esleipendunek modu librean 
saltzeko aukera izango baitzuten bes-
tela. Horrela, eta espekulazioari bideak 
mozteko borondatearekin, Udalak erosi 
zituen prezioan orain salgai jarriko ditu 
eta enkantean ateratzea erabaki da. Le-
gez, administrazio prozedurak ezartzen 

Euskal presoen eta haien senideen eskubideak 
errespetatuak izan daitezen eta sakabanaketa 
amaitzea eskatzeko, Usurbilen Nahi Ditugu 
bilguneak deituriko elkarretaratzea ostiral ho-
netan, 20:00etan Mikel Laboa plazan.

Datorren astelehenean, martxoaren 2an, 
18:00-20:30 artean odola emateko aukera 
izango da, herriko anbulatorioan. Usurbilgo 
Odol Emaileen Elkarteak eginiko hitzordua 
irekia da. 

Aurreko larunbaterako deialdia bertan behe-
ra geratu ondoren, larunbat honetarako jarria 
dute Zubietako Txaldatxurreko lubakia txukun–
tzeko auzolanerako hitzordua. Goizeko 8:15ean, 
aitzurra eta palak hartuta, Artzabaletan. 

Euskal presoak
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du Udal jabetzako salmentak enkantearen 
bidez egin beharra eta, hau horrela izanik, 
irteera prezioa hobetzen duten eskaintza 
onenei izendatuko zaizkio etxebizitzak”, 
berri eman du ohar bidez, Usurbilgo Uda-
lak. 

Erabakia Gipuzkoako Aldizkari Ofizia-
lean argitaratzen den unetik zenbatzen 

hasita, eskaintzak aurkezteko 20 eguneko 
epea egongo da. 

Interesdunek, bi etxebizitzok ikusteko 
aukera izango dute, martxoaren 10ean eta 
12an. 

Horretarako hitzordua eskatu beharko 
da aurrez, udaletxeko 943 371 951 telefo-
no zenbakira deituta.

Bi etxebizitzok ikusteko aukera izango da martxoaren 10ean eta 12an.
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Imanol Ubeda

Garai nahasietan bizi 
gara. “Kapitalak dena 
irentsi nahi du, dena ja-

rri nahi du hankaz gora, dena 
nahi du jarri salgai, merkatua-
ren lege bihozgabeen mende: 
bai osasuna, bai hezkuntza, bai 
hizkuntzak, bai lan harrema-
nak, bai sorkuntza, bai maita-
suna, bai jendea… Aseezina da. 
Eta onura eta irabazi ekonomi-
koak, diruak, elkarrekin lehiatu 
beharrak gauza itsusiak onar–
tzera eta egitera garamatza”. 
Hala azaldu zen poeta, hedabi-
deen aurrean. 

Eta “horren guztiaren aurrean 
aterpe bat, erresistentzia eremu 

bat osatu nahi izan dut poema 
hauekin. Eta barka harrokeria”.  
Xume agertu ere poeta, kazeta-
rion aurrean. 

Garaiak nahasiak izanik ere, 
ezin ahantzi kapital publikoa dela 
“denona den hori, eta inork bere–
tzat bakarrik hartzerik ez daukana. 
Gabiltzan kalea, arnasten dugun 
airea, mintzo garen hizkuntza, per–
tsonak, oroitzapenak, egunkaria, 
sentimenduak. Baina aldi berean, 
kapitala da jendea ezer gabe uz-
ten duena, jendeari dena ken lie-
zaiokeena. Kapitala, kapitalismoa, 
sistema zapaltzaile hori”. Poetak, 
hitz hauen bitartez, zer pentsa-
tua eman zigun liburu berriaren 

aurkezpenera batu ginen kaze-
tarioi. 

Bizi ditugun garai aldrebes 
hauetan, gogoeta sozial eta po-
litikoetatik abiatu eta eguneroko 
bizimodu intimorainoko bidaia 
bat erakutsi nahi digu idazleak 
bere lan berriarekin. “Galtzerik 
nahiko ez nituzkeenak, sala–
tzeko modukoak iruditzen zaiz-
kidanak, babestu beharreko jo–
tzen ditudan gauzak dira poema 
hauen muina”. 

Esan dugu. Garai nahasietan 
bizi gara. Eta poeta, 45 poema 
berrien bitartez, kapital publi-
ko hori babestera dator, “neure 
erara. Hori aldarrikatzen dut 

neure era intimo eta poeti-
koaren bitartez”.

Orain, osasuna, hezkuntza, 
hizkuntzak, lan harremanak, 
sorkuntza, maitasuna, jendea... 
Dena gainbehera datorren 
aroan, helduleku bat seinalatu 
digu poetak: “Kapital publikoa 
zaindu beharreko mundu eginga-
rrien aukera da”.

Kapitalaz hainbeste hitz egiten 
den garai nahasi hauetan, “kapi-
tal publikoa hartuta” etorriko da 
poeta Potxoeneara. Jose Luis Ota-
mendi. Martxoaren 5ean ostegu-
na arratsaldeko 19:30ean, Kapital 
publikoa (Susa) liburuko hainbat 
poema boz altuan eskaintzera.

Imanol Ubeda | Aritz Gorriti | Ilazki Gainza | Luis Aranalde | Nerea Zinkunegi | 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: martxoak 6. Idatzia ekartzeko azken eguna: martxoak 2.

Denona den hori

HERORREK ESAN

8-11 urte:
Nur eta kobazulo liluragarria 
Toti Martínez de Lezea, 
Elkar 2014

Nina, diario de una adolescente  
A. Guerrero, Montena, 2013    

La dentista demonio 
D. Williams,  Montena, 2014

Gehiago:www.pinterest.com/sutegi05/4-mai-

legatuenak-2014-haur-txokoa-8-11-urte/

Mailegatuenak 2014 (II): Sutegi udal liburutegia

Haur-Gazte Liburutegiko 
Jakintza Arloa:
Bizitzaren laborategian 
Galarraga,A. Marikalanbre Elhuyar, 2014

Ikas-Jolas (CD-ROM), 2011      

El libro que hará que                                                                     
te encanten los libros
F. Boucher, SM, 2014    
      
Gehiago:www.pinterest.com/sutegi05/5-maile-

gatuenak-2014-haur-eta-gazte-liburutegiko-j/

Gazte Literatura 
(12 urtetik gora): 
San Ferminetan, Lesakan
J. Andueza, Elkar, 2014
                    
Juegos, inocentes juegos  
R. Gómez, Edelvives, 2013                               
                       
Tximistaren lapurra
R. Riordan, Mezulari, 2013

Gehiago:https://www.pinterest.com/sutegi05/6-mai-
legatuenak-2014-gazte-literatura-12-urtetik-a/

Sutegi Udal Liburutegia
Liburutegia non?: Irazu 14

Eta sarean: 
Bloga, http://liburutegiak.blog.
euskadi.net/usurbil/

Twitter: 
@usurbib

Facebook: 
Usurbilgo Sutegi Udal Liburutegia

Noaua! Komunitatea: 
Sutegi Udal Liburutegia

App: 
Liburutegiak

Sutegi Udal Liburutegia

Sutegi udal liburutegiko txokoa
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Larunbateko manifestazioa Donostiako Gipuzkoa Plazatik abiatuko da, 17:30ean.

Euskaraz bizitzea eskatzeko, 
manifestazioa egingo da larunbatean 

Oztopoen gainetik euskaraz bizi-
ko gara lemapean, manifestazioa 
deitu du Kontseiluak, larunbat 

honetarako, otsailaren 28rako Donostian, 
17:30ean Gipuzkoa Plazatik abiatuta.  Hi-
zkuntza-politiketan azken aldian Estatuen 
zein Nafarroako Gobernuaren bidez jasan-
dako injerentziak salatzea eta hainbat ad-
ministrazioetako arduradunek aurrera egi-
teko hartu duten determinazioa txalotzea 
da mobilizazioaren helburua. “Bada ga-
raia, horiei, euren aginduak gurean ez di-
rela zilegi esateko. Gure herriaren berezko 
hizkuntzan bizitzeko eskubidea eta asmo 
dugula irmo adierazteko. Gure hizkuntzari 
lotutako erabakiak hartzeko aske izan nahi 
dugula esateko”, adierazi dute deitzaileek. 
Euskaraz bizi nahi duten herritar guztiak 
manifestazioan parte hartzera gonbidatu 
dituzte. 

Mozioa 
Euskarari loturiko mozioa aurkeztekoak 
ziren astearte honetarako iragarria ze-

goen otsaileko osoko ohiko bilkuran, 
Usurbilgo EHBildu, Hamaikabat eta EAJ-

 Ika-Mika

Oztopoen gainetik euskaraz biziko gara!

Azken hilabeteotan euska-
raren normalizazioari eta 
hizkuntza-politikei eragi-

ten dien esku-hartze desberdinak 
ezagutu ditugu. Ez da gai berria, 
baina azken aldian nahikoa modu 
agerikoan gertatzen ari dela esan 
dezakegu. Frantziako Gobernuko 
ordezkari Patrick Dallennes eta Es-
painiako Gobernuak EAEn duen or-
dezkari Carlos Urkixo gelditu gabe 
ari dira euskaraz bizitzeko nahia 
egikaritzeko hainbat administrazio 
hartzen ari diren urratsak zapuz-
tu nahian. Nafarroako kasuan ere, 
Nafarroako Gobernuaren bitartez 
Baztanen izan dugu adibidea.

Carlos Urkixo orain dela hilabete 
batzuk hasi zen zenbait udalen zein 
Gipuzkoako Foru Aldundiaren aur-
kako neurriak hartzen. Aldi berean 

Patrick Dallennes-ek Hendaiako 
ikastola laguntzeko Herriko Etxeak 
hartutako erabakiaren kontra egin 
zuen lehenik eta ondoren, Uztaritze-
ko Herriko Etxeak euskara ofizial 
izendatu izana salatu. Bada, azken 
egunotan eraso berriak egin dituzte 
bi Estatuek. Orain dela egun batzuk 
Paueko Administrazio Auzitegiak 
atzera bota du Uztaritzeko Herriko 
Etxeak euskara ofizial izendatzeko 
erabakia. Urkixok bere aldetik, UE-
MAn dauden 15 udalen aurkako 
helegiteak jarri ditu Estatu espai-
niarreko gobernu ordezkaritzara 
aktak euskaraz bidaltzeagatik. Eta 
Gipuzkoako Foru Aldundiaren eus-
kara plana ere auzitara eraman du. 
Nafarroako gobernuak berriz, Baz–
tango euskara planari helegitea 
jarri dio. 

Erantzule nagusiak horiek badi-
ra ere, erantzukizuna partekatua 
da. Herri honetan ardura politikoa 
duten guztiek dute afera honetan 
erantzukizun maila bat. 

Kasu hauek agerian uzten dute 
euskaldunak ez garela askeak. Gaur 
gaurkoz, ez daukagu guk nahi du-
gun hizkuntza-politika egiteko du-
gun eskubidea aitortua. Hori ukatu 
egiten zaigu. 

Erabaki hauekin, ikusten ari gara 
euskarari balioa kendu nahi diotela, 
beti frantsesaren edo gaztelaniaren 
ondoan agertzera behartuz. 

Egoera honen aurrean, helegi-
teak jaso dituzten udaletako ardu-
radunek euren jarrera argi azaldu 
dute eta hartutako erabakia irmo-
tasunez defendatu dute, aurrera ja-
rraitzeko determinazioa erakutsiz. Ez 

dute euren erabakian atzera egingo. 
Oztopoak oztopo, euskaraz bizitze-
ko erabakiari eutsi diote. 

Arduradun politiko hauek hartu 
duten erabakia txalogarria da eta 
euskalgintzak zein euskaraz bizi 
nahi duten herritarrek erabaki hori 
babestu eta eskertzen dugu. Hain 
zuzen ere, mobilizazio honekin, 
gure hizkuntza-politikak gauzatzen 
uzten ez diguten guztien jarrera sa-
latzearekin batera, aurrera egiteko 
erabakia hartu duten horien jarrera 
txalotuko  eta eskertuko dugu. Eta 
gainerako instituzioak ere hauek 
abiatutako bidea jarrai dezaten ani-
matu nahi ditugu, gero eta gehiago 
izan daitezen. 

Guztiok batera urratsak emanez, 
euskaraz biziko gara!

Kontseilua

PNV. Bilkurak emandakoren berri, dato-
rren astekarian izango duzue.
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SANTUENEA

AGINAGA

KALEBERRI

ATXEGALDE

Hala esaten zigun gure aitonak. Goizean goiz leihotik begiratu eta 
eguzkiaren lehen printzek zerua gorriz tindatzen zutenean, aito-
naren aurpegia ez zen hainbeste argiztatzen, gaueko euritearen 

iragarpenak lainotzen baitzuen bere pentsamendua. Nik, ordea, “barearen 
ostean dator ekaitza” esaten nion, itxaropentsu, hurrengo egun bat iritsi 
eta egunsenti gorri-berri bat ikusi nahian. Eta horrelaxe gaude etenga-
be gure auzoan, gure herrian, gure herrialdean… Ez dakigu non gauden, 
ekaitzaren ondorengo barealdi ederrean hala hurrengo enbataren aurreko 
itsaso leunean. Eta horrek norbanako bakoitzarengan (kontzientzia maila 
ezberdinetan) du eragina. Azkenaldian, ohikoak egin zaizkigu pentsamendu 
mingotsak, egoera zorrotzak, sentimendu arrotzak eta barneko ezinegon 
hau ia edozein egoeratan da jasangarria, ados, baina ez du gehiegi la-
guntzen goizero-goizero arropa geruza mordoaren azpian ezkutatu behar 
izateak. Honela, bai fisikoki eta bai psikologikoki, gure burua harresiz ingu-
ratzen dugu, eta zailagoa da elkarren arteko adostasunak lortzea eta hesi 
guzti horiek saihestea, horregatik da negua hain gogorra guztiontzat. Dena 
den, goizean goiz leihotik begiratzean, izugarrizko behe-lainoak estaltzen 
baditu markesinak, jada gure egunari bere gorri “punttua” jarri diezaiokegu, 
txuleta on batekin sabela beteaz.

Luis Plaza 60 urteko sindikalista eta irakasle beteranoa da. Kolom-
biako Cartagena de Indiasen jaioa. Boris bere emaztea eta hiru ala-
baren aita, gaztetatik izan du borrokarako grina, berauen bizitzak 

gutxi balio omen du gaur egungo Kolonbian, usteldurik dagoen estatu 
batean. SUDEB (Sindicato Unido de Profesores)eko militantea da, baita 
CUT sindikatuko idazkari nagusia ere Bolibarko eskualdean. Sindikatu hau 
1986an sortua da, 800.000 afiliatuk osatzen dutelarik. Sindikatu hone-
tako 3500 sindikalista erailak izan dira estatuaren biolentziaren poderioz. 
Luis bera hiru aldiz akabatzen saiatu dira, azkenaldikoz bera hiltzen saitu 
zen sikarioa bere segurtasunaren ardura zen kideak hil zuen, oso mo-
mentu latzak bizi izan zituzten, baina azkenean bizirik ateratzea lortu 
zuten. Espainiara alde egitea erabaki zuen Luisek. Nik Mundu bat elkar-
tearen eskutik ezagutu dut Luis eta Luisen historia. Berak esan didanez, 
Euskal Herria zertxobait ezagutzeko aukera izan du eta Donostiako den-
da batean euskal txapela erosi, buruan jarri eta orduz geroztik, lotarako 
bakarrik kentzen duela aipatu zidan. Usurbilgo gaztetxean hitzaldi bat 
eman zuen eta Udaleko hainbat ordezkarirekin ere elkartu izan da. Ko-
lonbiara itzuli beharra izan du Luisek. Ez dakit nik bertatik bizirik aterako 
den hurrengoan. Beraz, zorte on Luis.

Tapia eta Leturia Taldearen erritmora dantzatuko gattunk larunbat 
honetan. Emanaldi benetan berezia izango delakoan nago. Urte 
batzuk badira, trikitilari eta pandero jotzaileak elkarrekin jotzen ez 

dutela. Baina oraingo honetan, Usurbilen, aurtengo urriaren lauan dugun 
erronka ardatz hartuta, musika emanaldia eskaintzera datoz.

Arrakasta ezin hobea izan du gainera aurtengo kilometroen alde an-
tolatutako ekitaldi honek eta hori dela eta, emanaldi bikoitza eskainiko 
du musika taldeak.

Bestalde, larunbat honetarako ere badugu beste hitzordurik; sagas-
tien zainketa ikastaroa jarriko da martxan. Alkartasuna Kooperatibak 
antolaturiko ikastaro honetan, sagarrondoen neguko eta udako in-
ausketa ezagutu eta ongarritzea, izurrite eta gaixotasunen jarraipena 
nola egin ikasteko aukera izango da, besteak beste. Azken honetan, 
aldez aurretik eman behar izan da izena eta izen emate horrekin lor-
tutako diru kopuruaren zati bat, urriaren laueko ekimena laguntzeko 
erabiliko da.

Badugu beraz, aitzakia bat baino gehiago, Kilometroak-en alde etxe-
tik atera eta asteburuaz gozatzeko, aukera bat baino gehiago. Batean 
ez bada, bestean ikusiko gattunk!

Pasa berria dugu aurtengo mozorro jaia. Umore ona eta festarako 
gogoa nabaria zen, nahiz eguraldiak lagundu ez. Baina neguaren 
bihotzean gaudenez, pasa egin behar, ez dago besterik. Garai honek 

atzera begiratzera eraman nau. Gazteak ginenean, eta urte asko dira, 
amak prestaturiko torradak hartu eta eskolatik mendira joaten ginen 
monjarekin, Ostegun Gizen egunez. Ez ginen mozorrotzen baina ondo 
pasatzen genuen lagunekin. Beste garai batzuk ziren, baina polita zen. 
Gaztea izateak berekin baitu ilusioa eta indarra. Baina aurrera jarraitu 
behar, eta orain, jaiak pasa on-
doren, bakoitza bere zereginetan 
murgildu behar. Gazteak ikaskete-
tan buru-belarri edo kirol edo bes-
telako lanetan. Horrelakoa da egu-
neroko mundua, eta ezinbestekoa 
gainera. Aurrera egin behar, eta 
horrenbestez, garizuman sartu ga-
renez, udaberriari itxarongo diogu. 
Berehala etorriko baita. Bitartean, 
ondo izan denok!

JON ETXABE

LONTXO ZUBIRIA

“Goiz gorri, gau iturri” Tapia eta Leturiaren erritmora

Zorte on, Luis Plaza Inauteriak

MADDI ZALDUA

MARIA JESUS URBIETA
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Foru Funtsaren likidazioa positiboa izan da. Horri esker, Usurbilek 34.561,82 euro jasoko ditu.

Jasotzea tokatzen da orain

2014ko Foru Funtsaren likidazioa positiboa 
izan da, azken zazpi urteotan lehen aldiz, 
Finantza Kontseiluak ezagutzera eman-

dako datuen arabera. Ondorioz, Gipuzkoako 
Foru Aldundiak guztira, 4,1 milioi euro itzuliko 
dizkie herrialdeko udalei. Kopuru horretatik, 
34.561,82 euro Usurbilgoari. 

Foru Fondoaren likidazioa: Usurbil 
n 2014ko aurrekontua: 3.455.360,91 euro. 
n 2014ko likidazioa: 3.489.922,73 euro. 
n Likidazio saldoa: 34.561,82 euro.

Saldo positiboa, legegintzaldi itxieran 
Gipuzkoako Foru Aldunditik gogorarazi dutenez, 
2007az geroztik, ez da likidazio positiborik egon. 
Jasotako dirua itzultzen aritu behar izan dute 
udalek urteotan. Baina geroz eta gutxiago, ahalik 
eta Aldundiari udalei dirua bueltan ematea ego-
kitu zaion arte. Foru Funtsera itzuli beharreko 
diru kopurua murrizten lagundu du, legegin–
tzaldi honetan zerga bilketan izan den %9,42ko 
igoerak. Udalak finantzatzeko funtsa berriz, 
%17,68 hazi da. 2014an 418,9 milioi euro jaso 
zituzten udalek (2013an baino %8,88 gehiago). 

Azken lau urteotan udal kontuak onbidera–
tzeko saiakerak emaitza onak ekarri dituela na-
barmendu dute Aldunditik. Pozik agertu dira, eta 
Udalei harro egoteko arrazoiak badituztela azal-
du zaie. “Harro egon behar duzue ez duzuelako 
hurrengo legegintzaldirako inolako motxilarik 
uzten, egondako desoreka finantzarioei aurre 
egin diezue, eta zalantzarik gabe oso egoera sa-

neatuan uzten dituzue zuen udalak. Pozik egote-
ko arrazoiak ditugu”, esan die diputatu nagusiak 
Gipuzkoako alkateei.

Azken urteok zailak izan dira udal eta Aldun-
diarentzat. Horren adierazgarri, Udalek Aldun-
diari itzuli behar izan dioten dirutza. “Desfasea 
urtez urte murriztu da, harik eta aurten likida-
zioa aurrekontua baino 4,1 milioi handiagoa izan 
den arte”, berri eman dute Aldunditik. 

“Oraina da geroa”, 2. fasea
Otsailak 26, osteguna
19:00 Aurrerakin dokumentuen aurkezpena 
Sutegiko auditorioan.

Martxoak 5, osteguna
19:00 Aurrerakin dokumentuen eztabaida Po-
txoenean.

Deitzailea: Usurbilgo Udala.
Informazio gehiago: usurbilorainadageroa.com 
(bileretako aurkezpen txosten eta memoriak 
web gune berean ikusgai).

Harrera bilera, erroldatu 
berri direnei zuzendua
Usurbilgo Udalak deituriko hitzordua, 
martxoaren 3an, asteartea, arratsaldeko 
19:00etan Potxoenean. Bilkura, Udala 
jorratzen hasia den migrazioa eta aniz-
tasunaren gaiaren baitan kokatu behar 
da. Aurrerantzean, sei hilabetero, aurreko 
urte erdian herrian erroldatu diren he-
rritarrekin bildu nahi du Udalak, harrera 
bilera hauetan. “Aniztasuna era barne-
ratzailean kudeatzeko bidean, harreraren 
garrantzia azpimarratu beharra dago, 
izan ere, elkarbizitzarako bidean eman 
beharreko lehen pausoa da, harrera ezin 
baita ulertu, elkarbizitzaren ikuspuntu 
orokorra kontutan hartu gabe”, Udaletik 
berri eman dutenez. 

“Ekimen berri honen helburuak, elkar 
ezagutza sustatzea, harreman berriak 
sortzeko aukerak zabaltzea eta herrian 
elkarbizitza erraztea lirateke, besteak bes-
te. Alkatearen agurra jaso ondoren, herriko 
baliabideen berri emango da, eta bizilagun 
berriek esperientziak trukatzeko aukera ere 

izango dute”, deitzaileen esanetan.

“Oporrak Bakean” 
kanpainan izena 
emateko garaia da
Apirilaren 10era arte, zabalik dago Usurbil-
go Udaleko Gizarte Zerbitzuetan, “Oporrak 
Bakean” izeneko proiektuan izen emateko 
epea. Egitasmo honen bidez, errefuxiatu 
kanpamentuetan bizi diren 7-12 urte arte-
ko haur sahararrei, udan bi hilabetez, euren 
egoera gatazkatsutik eta desertuko tenpe-
ratura altuetatik urrundu eta “beste errea-
litate bat ezagutzeko aukera” eman nahi 
zaie. Informazio gehiago eta izen ematea: 

Gizarte Zerbitzuak 
n Kale Nagusia, 43 
n 943 377 110 
n gizartelangilea3@usurbil.eus 

UDALETXEEI DIRUA BUELTAN

“Foru Aldundiak guztira 4,1 milioi 
euro itzuliko dizkie herrialde-

ko udalei. Kopuru horretatik, 
34.561,82 euro 
Usurbilgoari”
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Matrakak Taldea ere,
Gattunk Lilatoiarekin bat
Lilatoiko deialdiarekin bat egin dutenen ar-
tean dira, Matrakak Taldekoak ere (Usurbil-
go Eragile Feministako kideak). “Usurbilgo 
emakumeok batera egin dezagun lilatoia! 
Parte hartzera animatzen zaituztegu! Ga–
ttunk taldea ere bertan izango dugu!”, adie-
razi dute.

Ekitaldi ugari, Martxoak 8 
egunaren bueltan
Martxoaren 5etik 8ra ekimen ugari antolatu 
dute Matrakak Taldekoek, Usurbilgo Uda-
larekin elkarlanean. Lehenbiziko hitzordua, 
hilaren 5ean, bertso-afaria. Sarrerak aurrez 
eskuratu behar dira. Adi ibili beraz:

Martxoak 1, igandea
n 11:00 26. Lilatoia, Donostiako Bulebarre-
tik abiatuta.

Martxoak 5, osteguna
n 20:30 Bertso afaria Artzabalen. Bertso-
lariak: Onintza Enbeita, Amaia Agirre eta 
Nerea Ibarzabal. Gai jartzailea: Ane Labaka. 
Txartelak 15 eurotan salgai, Artzabalen, Txi-
ribogan eta Irratin.

Martxoak 6, ostirala
n 19:00-20:30 Tailer-hitzaldia Sutegi udal 
liburutegian, Yolanda Arrieta Malaxetxe-
barria idazlearekin. “Bizenta Mogel (1782-
1854): XIX. mendeko andre argi baten iku-
rrak (edo nola sortu den “Argiaren alaba” 
nobela).

Martxoak 8, igandea
n 12:30 Elkarretaratzea Mikel Laboa plazan 
edo frontoian, eguraldiaren arabera.
n 18:00 “Lurra, lana, izana. Usurbilgo 
emakume baserritarren ahotsak”, doku-
mentalaren proiekzioa. Egileak: Maitane 
Arnaiz eta Leire Urkidi, Udaleko Parekide-
tasun Sailak antolatutako ikerketa bekaren 
irabazleak.

Bulebarrean, #Kilometroak15 egunaren aldeko 
salmenta postua ipiniko dute igande honetan.

Lilatoian ere Gattunk

Kilometroak15 ekimeneko oihartzuna Do-
nostiako 26. Lilatoira helduko da igan-
de honetan, martxoaren 1ean. Goizeko 

11:00etan Bulebarretik abiatuko den emaku-
meen lasterketa herrikoiaren abiapuntua, Gat-
tunk gunea ere izango da. Bulebarreko musika 
kioskoaren ondoan, urriaren 4an Usurbilen os-
patuko den jaialdiaren aldeko materiala esku-
ratzeko aukera izango da; arropa, edota 60.000 
euroko saria jokoan jarri duen “Gure Zozketa” 
ekimeneko errifak. Bertaratzen denak, usurbil-
darrekin topo egingo du. Ez bakarrik, #Kilome-
troak15 ekimeneko materiala saltzeaz ardura-
tuko den taldearekin. Postuan bertan, goizeko 
10:00etarako hitzartu baitituzte, 26. Lilatoian 
parte hartuko duten Gattunk taldeko kideak ere.

40 emakume inguruk bat egin dute, #Kilo-
metroak15 ekimenetik eginiko deialdiarekin 
Lilatoian ere Gattunk taldea osatzeko gonbita 
luzatu zuten hilabete hasieran. “Elkarte askok 
parte hartzen dute Lilatoian. Duela urte batzuk 
Pasaia-Lezo ikastolatik Kilometroak taldea atera 
eta talde handienaren saria eman zioten. Guk 
zergatik ez? esan genuen eta taldea osatzera 
animatu gara. Gainera Kilometroak ekimeneko 
helburu zehatzetako bat, parekidetasuna lant-
zea da. Lilatoia horretarako aitzakia ona zen”, 
adierazi diote NOAUA!ri, Gattunk Lilatoia taldea 
osatzeaz arduratu direnek.

Asteotan, martxoaren 1eko lasterketan par-
te hartzeko auzo eta adin tarte ezberdinetako 
40 bat emakumek eman dute izena. Apuntatu 

direnei, igandean goizeko 10:00etan banatuko 
zaizkie lasterketarako Gattunk kamisetak, Bu-
lebarrean #Kilometroak15-en alde egongo den 
postuan. Eta bertan, kamisetak jasotzeaz gain, 
taldeko argazkia aterako dute. Beroketa arike-
tak egin ostean, gero lasterketara denak. Herri-
tarrak Lilatoiko partaideak animatzera joatera 
deitzen dituzte.

Martxoak 1, igandea
n Goizean zehar, Gattunk postua Bulebarreko 
musika kiosko ondoan.
n 10:00 Kamiseten banaketa eta talde argazkia 
Gattunk postuan.
n 10:30 Beroketa saioa monitorearekin Bule-
barrean.
n 11:00 26. Lilatoiaren hasiera Bulebarretik.
Ibilbidea: 5 km (Donostia erdigunetik eta Gro-
setik igaroko da).
n Helmuga: Donostiako Bulebarra.
n Ondoren, sari banaketa Alderdi Ederren.

19:00etako sesiorako sarrerak agortuta daude. 
22:00etako saiokoak salgai dira.

Tapia eta Leturia Taldea, bitan Sutegin
Bat ez, azkenean #Kilometroak15 ekimenaren 
aldeko bi emanaldi eskainiko ditu Tapia eta 
Leturia Taldeak, larunbat honetan, otsailaren 
28an. Lehenengo saiorako sarreren salmentak 
izandako arrakasta ikusita, bigarren emanaldi 
bat antolatu dute, larunbat gaueko 22:00eta-
rako. Hitzordu honetarako sarrerak ere aurrez 
eskuratu beharko dira. 15 eurotan Udarregi 
Ikastolako idazkaritzan, Gattunk dendan eta 
Txirristra tabernan. “Ez galdu aukera berri hau!”, 
Kilometroak15 ekimeneko antolatzaileen gon-
bita herritarrei.

Sarrera zozketa, NOAUA!ko bazkideen artean
NOAUA!ko bazkideen artean bi sarrera zozke-
tatuko ditugu. Zer egin behar da zozketan 
partehartzeko? Email bat idatzi erredakzioa@
noaua.eus helbidera eta ostiral honetan, otsai-
laren 27an, argituko dugu zein bazkidek jasoko 
dituen bi sarrera. Web orrian, www.noaua.eus, 

jakinaraziko dugu. Gogoan izan, eskaintza hau 
soilik bazkideentzat dela.

Tapia eta Leturia Taldea
n Eguna: otsailak 28, larunbata.
n Emanaldi orduak: 19:00/22:00.
n Tokia: Sutegiko auditorioa.
n Antolatzaileak: Ikastolen Elkartea eta Uda-
rregi Ikastola.

Yolanda Arrietak tailer-hitzaldia eskainiko du 
datorren astean Sutegin.
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Igande honetan Aitzagan, Artzabalen, Bordatxon, Txapeldunen, Txiribogan 
eta Txirristran. Zozketa 15:00etan egingo da Txiribogan.

Jaki ezin osasuntsuagoe-
kin hasiko dugu martxoa. 
Igande honetan ospatuko 

den Tipi-Taparako, barazkidun 
pintxo bereziak zerbitzatuko 
dizkigute eta tabernariek. Goiz 
partetik, arratsaldeko 15:00ak 
aldera arte, baratzeko produk-
tu freskoekin era ezberdinetara 
sukaldaturiko zizka-mizka be-
reziak dastatzeko aukera beraz. 
Edari eta guzti, 2 euroren truke. 
Oraingoan zazpi ez, sei taber-
netan; Aitzagan, Artzabalen, 
Bordatxon, Txapeldunen, Txiri-
bogan eta Txirristran. Aurreko 
Tipi-Tapa ospatu zen egunean 
itxi zituen eta ateak, Xarma ta-
bernak. 

Ez ahaztu pintxoak dasta–
tzen joan ahala, Tipi-Tapa txar-
teleko zigiluak biltzeaz. Zigilu 
guztiak lortzean, sartu txartela, 

tabernetan egongo diren kaxe-
tan. Bi sariren zozketan parte 
hartzeko aukera izango duzue 
hartara; Hurbilago Elkarteko 
establezimeduetan xahutzeko 

150 euroko erosketa txarte-
la eta bi lagunentzako afaria 
zuenak izan daitezke. Sarion 
hurrengo zozketa, martxoaren 
1ean, 15:00etan, Txiribogan.

‘Jelly T Tarzan eskasa’, 
filma igandean Sutegin
Usurbilgo Udalak negu parte 
honetarako haurrei zuzenduta 
antolatu duen euskarazko zine 
zikloaren baitan, “Jelly T Tarzan 
eskasa” proiektatuko dute  igan-
de arratsaldean, 17:00etatik au-
rrera Sutegiko auditorioan. 
n Sarrerak: egunean bertan sal-
gai, 3 eurotan. 
n Sinopsia: Ivan Olsenek arazo 
ugari ditu. Eskolan burla egiten 
diote. Eta etxean, bere aitak ez 
dio kasurik egiten. Baina egun 
batean, Ivanek arazo denei aurre 
egiteko aukera izango du...

Barazkidun Tipi-Tapa 

Arratsaldeko 17:00etan hasiko da.
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Eraikin berria, Zubietako Eskola Txikiarentzat

“Kanpotik azalera txikia zuela iruditzen zitzaigun. Barruan egonda, eskolak askorako ematen du”.

Akabo lanak. Eta la-
nak amaituta, ikasle, 
irakasle eta gurasoen 

aspaldiko eskaria gauzatu da; 
Zubietako Eskola Txikiak, 
eraikin berria du. Haurrak 
baldintza onenetan ez ziren 
aurrefabrikaturiko eraikinak 
utzi, eta jada, handitu diren 
instalakuntza berrietan daude. 
Oso pozik, eskolatik NOAUA!ri 
adierazi diotenez. “Oso polita 
geratu da. Oso atsegina da, be-
roa, epela da, sentsazioa oso 
ona da. Espero genuena baino 
handiagoa. Kanpotik azalera 
txikia zuela iruditzen zitzai-
gun. Barruan egonda, eskolak 
askorako ematen duela ikusten 
da”.

Eraikin berritik nabarmen–
tzen duten ezaugarrietako 
bat, jasangarritasunarena da. 
Kontuan izan, batetik, eraikin 
zaharra ez dutela bota. Zutik 
mantendu dutela, eta gune 
berria lehengoko eraikinari 
gehitu diotela. Kostu ekonomi-
koak murriztea ekarri du ho-
rrek. Bestalde, ingurumenaren 
zaintzaren ikuspegitik, “egu-
rrezkoa da, baina oso ondo 
isolatua dago. Espazio oso ar-
gitsuak dira. Ondo pentsatu da 
leihoak nola jarri. Eraikin be-
rriaren iparraldeko zatia, leiho 
txikientzat gorde da. Mende-

balde eta ekialdean lehio zaba-
lak ditugu, hortik beroa sartze-
ko. Hartara, berogailu gutxiago 
behar da. Haurrak gelan dau-
de, baina kanpokoa ikusten 
dute, inguruarekin harremane-
tan dira. Eraikin berrira etorri 

eta bi egunera, elurra ari zuen. 
Opari bikoitza izan zen. Haurrak 
espazio berria estreinatzen, ba-
rruan goxo zeuden eta kanpoan 
elurra mara-mara nola ari zen 
ikusten zuten”. 

Kohesio handiagoa 
Eskolak gune handiagoa behar 
zuen. Egun, LH-ko bigarren 
mailara arteko hezkun–tza 
eskaintza dute bertan. Guzti-
ra, 46 haur, “Ikaslego altua”, 
eskola txikikoen esanetan. 
Eta espazio txikia. Ikasleak 
aipatuta, haurrak ere oso 
pozik dira, eraikin berriko la-

nak noiz bukatu zain ziren. 
“Kaxkapen zeuden, eraikin 
berrira etortzeko gogo handia 
zuten. Beraiek ekarri zituzten 
euren mahai eta aulkiak. Leku 
aldatzea eurek egin zuten. Oso 
urduri, baina oso pozik daude. 
Gogo handia zuten, euren ja-
torrizko lekura bueltatzeko”, 
adierazi diote NOAUA!ri esko-
la txikitik.

Orain, hezitzaile zein hau-
rrak, denak gune bakar eta 
berean daude. Lan taldea eta 
ikasleen artean, Zubietako 
hezkuntza komunitatea kohe-
sionatuagoa dago orain. 

Ikasgela eta jangela txukun 
askoak dituzte. Espazio 
zabalak, koloretsuak. Lau 

gela guztira, tartean jangela. 
Honez gain, psikomotrizitate 
gela, liburutegia eta zuzenda-
ritzarako gune bana. Espazioa 
hobeto antolatua dute egun. 

Instalakuntza berriak eza-
gutu dituzte ikasleen seni-

deek. Ikusmina sortu du es-
kola txikiko erakin berriak; 
“gurasoak, aiton-amonak, ize-
ba-osabak, sartzen dira. Be-
raiek ere txundituta geratzen 
dira. Oso polita dela, aterpetxe 
bat ematen duela. Ikusten da 
mimo handia jarri dutela bai 
udalek eta baita Eusko Jaurla-
ritzak”.

Ikusmina sortu du eraikuntzak

ZUBIETA ESKOLA TXIKIA

“Egurrezkoa da eraikina, 
baina oso ondo isolatua 

dago. Espazioak oso 
argitsuak dira. 

Ondo pentsatu da 
leihoak nola jarri”



  PIL-PILEAN606. zenbakia 11

Eguerdiko 12:00etan hasiko da inaugurazio ekitaldia.

Inaugurazioa 
larunbatean
Orain, handiagoa duten espa-
ziora egokitzen ari dira. “Dena 
jartzen ari gara. Gurasoekin 
auzolan deialdia egin genuen. 
Parte hartze handia izan zen. 
Gurasoak etorri eta dena jarri 
genuen. Gero hamaiketakoa 
egin genuen. Nolabait, fami-
lian egin genuen inaugura-
zioa”. 

Eraikin berria zabalik dago, 
baina larunbat honetan, o–
tsailaren 28an irekiera ekitaldi 
ofiziala egingo dute. eguerdiko 
12:00etan. Eusko Jaurlaritzako 
eta Donostia zein Usurbilgo 
udal ordezkariak espero dira 
hitzorduan. Eta gerturatu nahi 
duen oro. “Gonbidatuak zau-

dete guztiok”, Zubietako Es-
kola Txikitik adierazi dutenez. 
Besteak beste, instalakuntza 
berriok izateko eskaera bide-

ratzen lagundu duten guztiei 
eskerrak helarazteko baliatuko 
dute hitzordua. Tartean, Usur-
bilgo Udalak eginiko ekarpena 

Eraikin berria, Zubietako Eskola Txikiarentzat

eskertu nahi dute; “Udalari 
gure eskerrak, eskola txiki hau 
hobeagoa izaten lagundu digu-
te eta”.

ERREPORTAJEA
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Gure Esku Dagoren 
urteko ekintza planaren 
aurkezpena
2015erako erronka nagusia eta 
urteko ekintzen plana aurkezteko 
ekitaldia deitu du Usurbilgo Gure 
Esku Dago mugimenduak, ostiral 
honetarako, otsailak 27, iluntzeko 
19:00etan Potxoenean. Berta-
ratzeko gonbita luzatzen dute. 
“Harro gaude Usurbildarrok era-
bakitzeko eskubidearen aldeko 
ekintzetan orain arte erakutsitako 
grina eta gogoarekin. Oraingo 
honetan, beste behin ere, zure 
laguntza beharko dugu erronka 
aurrera atera eta erabakitzeko 
eskubidea gauzatzeko bidera jo-
rratzen, ehuntzen, jarraitzeko. Os-
tiralean elkar ikusiko dugulakoan”, 
agurtzen dira Gure Esku Dago tal-
dekoak, egunotan zabaldu duten 
mezuan.
n Otsailak 27 ostirala.
n 19:00etan, Potxoenean.

Martxoan ere, haria 
eten ez dadin
Usurbilgo Gaztetxeak antolatu-
riko ekimen ugari datorren hila-
beterako:

Martxoak 6, ostirala
Usurbilgo Gaztetxearekiko elkar-
tasun eguna, Lasarteko Elebeltz 
gune askean:
n 19:00 Okupazioaren inguruko 
mahai-ingurua. Partaideak: Do-
nostiako okupazio bulegokoak, 
Usurbil eta Lasarteko gaztetxee-
tako kideak.
n Ondoren, afari pikoteoa, bo-
rondatearen truke.
n Gauean, kontzertuak: Kezka, 
Desegin (Usurbilgo taldea) eta 
talde paristar bat.

Martxoak 12, osteguna
n 20:30 Afari beganoa, boron-
datearen truke.
n Afalostean, Imanol Epelderen 
“Etxepare Rap” emanaldia. 

Martxoak 14, larunbata
n 23:00 Kontzertu gaua Usurbil-
go Gaztetxean: Kezka (Usurbilgo 
talde berria), Hurto eta talde za-
rauztar bat.

LEKUKOA, ESKUZ ESKU

“Zure lagunekin lekukoa 
eraman nahi baduzu, 
kilometro bat lortzeko 

aukera daukazu. 
Eskuratu zure 

kilometroa AEKren 
edozein euskaltegitan”

Martxoaren 22an igandea, eguerdi partean igaroko da Korrika Usurbildik.

Martxoaren 22an, igan-
dez inguruotara hel-
duko den 19. Korri-

kan, NOAUA! Kultur Elkarteak 
hartuko du lekukoa, Zubieta, 
Usurbil eta Aginagatik barre-
na osatuko duen ibilbide zati 
batean. Oraingoan, NOAUA!k 
bazkideoi eskaini nahi dizue, 
lekukoa eramateko ohorea. 
Lekukoa eramateko bazkide 
talde bat osatu nahi genuke. 
Animatzen? NOAUA!ko baz-
kide izan eta lekukoa zure es-
kutan izan nahi baduzu, deitu 
943 360 321 telefono zenbakira 
edo idatzi elkartea@noaua.eus 
helbidera. 

Kilometroa nola eskuratu 
“Zure koadrilarekin, familia-
rekin, lankideekin... lekukoa 

eraman nahi baduzu, kilome-
troak lortzeko aukera daukazu! 
Eskuratu zure kilometroa AE-
Kren edozein euskaltegitan”, 
antolakuntzatik berri eman 
dutenez. Usurbilen kasuan, 
Etumeta AEK euskaltegian bi-
deratu beharko dira eskaerak.

Korrika Laguntzaile
Korrika Laguntzailea kanpaina 

martxan jarri dute beste urte 
batez. 12 euroko ekarpena egi-
ten baduzue, trukean, “lagun–
tzaile zarela adierazten duen 
pina, Euskal Herriko ehunka 
komertziotan beherapenak 
izatea ahalbidetuko dizun Ko-
rrika Laguntzailea txartela, eta 
txartela erabili ahal izango den 
komertzioen katalogoa” eskura 
dezakezue. 

Pina, txartela eta katalogoa, 
Etumeta AEK euskaltegian es-
katu daitezke. Edo Internet 
bidez. Korrikako materiala ere 
salgai dute Etumeta AEK eus-
kaltegian.

Informazio gehiagorako: 
Nagusia, 43
607 609 379
korrika.eus

19. Korrikaren lekukoa eraman nahi?

Errigora ekimenekoak Nafa-
rroako olibarekin eginiko olio 
bidoiak saltzen ari dira. Usur-
bilen, NOAUA!ren bitartez. Es-
kaerak egiteko epea otsailaren 
20an zabaldu zen eta dagoe-
neko hainbat herritar hurbildu 
dira, olioa eskatzera.  Emailez 
ere egin daiteke erreserba.

Helbide honetara idatzi 
dezakezue; usurbil@erri-

gora.eus. Edo bestela, eto-
rri NOAUA! Kultur Elkarteko 
egoitzara, eta eskuratu izen 
emate orria. Martxoaren 4ra 
arte dago eskaerak egiteko 
epea. 

Bi olio bidoi hauek dituzue 
eskuragarri:
n Oliba olio birjina estra eko-
logikoa: 5 litro, 28 euro. 
n Oliba olio birjina estra kon-

bentzionala: 5 litro, 20 euro.
Kanpaina honen bitartez, Na-
farroa hegoaldeko nekazari eta 
ekoizleen ogibidea babestu eta 
ingurumena zaindu nahi dute. 
Merkaturatze bide berri bat za-
balduz, auzolana sustatuz eta 
ekoizle zein kontsumitzaile-
entzat egokiak diren prezioak 
finkatuz. Informazio gehiago: 
errigora.eus

Nafarroako olioa eskatzen hasi da jendea
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Arkaitz Errazkinek eskainiko du ikastaroa, Zubietako Kaxkape lokalean. 
Larunbat honetan, 16:00etatik aurrera.

Eskubaloiko errifa 
zozketan, bi saritu
Usurbil Kirol Elkarteak antolaturi-
ko errifa zozketan parte hartzeari 
esker, afari bana irabazi dute bi 
herritarrek, bi lagunentzat, herriko 
sagardotegi desberdinetan: 
Maria Jesus Arruti Arregik San-
tueneko Aialde-Berri sagardote-
gian bi lagunentzako afaria iraba-
zi du 8.480 zenbakiari esker.

Jon Osak aldiz, bi lagunentzako 
afaria, Aginagako Urdaira sagar-
dotegian. 2.244 zenbakiari esker.

Gipuzkoako Eskubaloi 
Selekzioa
Martxoak 1 igandea, Urnietan
9:15 Gipuzkoako infantil muti-
len selekzioaren entrenamen-
du saioa Urnietako kiroldegian. 
Usurbil KEko Aitor Zubelzu 
Irazusta, Aitor Villafafila Illarra-
mendi eta Andoni Segurola Albi-
zu deitu dituzte hitzordura.

Futbol partidak
Otsailak 28, larunbata
09:30 Alebin neskak: 
Udarregi 6A-Urnieta B.
09:30 Alebin neskak: 
Udarregi 5A-Udarregi 5B
10:30 Alebin neskak: 
Udarregi 6B-Urnieta A
11:45 Infantil mutilak: 
Usurbil F.T.-?
16:30 Ohorezko Maila: 
Usurbil F.T.-Martutene K.E.

Martxoak 1, igandea
09:15 Futbol Eskola: 
Usurbil F.T.-Sporting de Herrera
11:30 Kadete mutilak: 
Usurbil F.T.-Martutene K.E. “B”

Bizikletaren mekanikaz, 
larunbatean ikastaroa Zubietan

Lehiatzeko, errepidean 
nahiz mendian, lane-
ra edo ikastera joateko 

garraiobide gisa, asko dira, 
geroz eta gehiago, bizikleta 
baliatzen dutenak. Baina sa-
rritan, bizikletaren erabileraz 
haratago ez dugu ezer gehia-
gorik jakiten. Ezer gutxi daki-
gu, bizikleta nola zaindu, nola 
ibil gaitezkeen eroso, eta batez 
ere, nola saihestu ditzakegun 
lesioak. Honi guztiari buruz 
jardungo du, Arkaitz Errazkin, 
Errazkin bizikletak saltokiko 
arduradunak larunbat hone-
tarako, Zubietan antolatu den 
ikastaroan. 

Herritar orori zuzendua 
egongo den saioan, oinarrizko 
ikasgaiak hartuko ditu ahotan; 
“Segurtasun gaiak, eta bizi-
kleta ezagutzeko” azalpenak 
emango ditu. Zalantzak argi–
tzeko tartea ere izango da nos-
ki. “Jendeak galdetzen duen 
eran hor zentratuko gara”, 
adierazi dio NOAUA!ri Erraz-
kinek.

Segurtasunaz 
eta biomekanikaz
Bizikletak matxuraren bat 
izanez gero norberak konpon 
dezakeen edo hobe den pro-
fesional batengana eramatea, 
gurpilak nola lotu eta askatu, 
gurpiletan zer nolako presioa 
sartu behar den, bizikleta nola 
tratatu... Segurtasunaz eta bio-
mekanikaz ariko da. “Minik 

hartu ez edo lesioak saiheste-
ko zer altueratan jarri behar 
den aulkia, lehiatzen aritu 
edo bizikletan asko ibiltzen 
denarentzat bizkarreko mina 
eragozteko nola jarri behar 
duen. Bizikleta garraiobide 
gisa baliatzen duenarentzat 
garrantzitsua da erosotasuna, 
balazten segurtasuna... Gurpi-
lak zulatzean, zuloa barrutik 
nola begiratu behar den, gur-
pilak ondo jartzen eta atera–
tzen, gurpilak nola puztu eta 

konpondu...”.
Aurrerapen bat da hau. 

Azalpen guztiak larunbatean 
Zubietan. Errazkinek ikasta-
roan parte hartzera deitzen du. 
“Jendea bizikletan geroz eta 
gehiago dabil. Oinarrizko ikas-
gai batzuk jakitea beharrezkoa 
da. Gehienbat egunero ibiltzen 
den jendearentzat, edo kilo-
metro asko egiten dituztenen–
tzat”, adierazi du.

Bizikletaren mekanikaz
Eguna: otsailak 28, larunbata.
Bideratzailea: Arkaitz Erraz-
kin, Errazkin bizikletak salto-
kiko arduraduna.
Ordua: 16:00.
Tokia: Zubietako Kaxkape.
Antolatzaileak: Zubietako he-
rritar talde bat eta NOAUA!.

ARKAITZ ERRAZKIN

“Jendea bizikletan 
geroz eta gehiago dabil. 

Oinarrizko ikasgai 
batzuk jakitea 

beharrezkoa da”
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Goizeko 7:30ean irtengo dira  kiroldegitik. 
Autobusez joango dira Gorritiraino. Izen-ematea,         

10 euro. Hori bai, aldez aurretik egin behar da.

Martxoaren 8an Gorriti-Tolosa 
bidea osatzera

Andatza Mendizale Elkarteak 
egunpasa moduan antolatu du 
irteera:

n Irteera hitzordua: 7:30, Oiardo Kirol-
degia.
n Joan etorria: autobusez.
n Ibilbidea: Gorriti-Tolosa, 19 km. “Uli-
zar mendia, eta Gaztelu eta Leaburu 
herriak zeharkatuko ditugu ibilbidean. 
Tolosara iritsi ondoren autobusak Usurbi-
lera itzuliko gaitu”. 
n Izen ematea: martxoaren 4a baino 
lehen. 10 euroko ordainketa egin, An-
datza M.K.T.-ren kontu zenbakiotako 
batean:
Rural Kutxa: 3008 0259 1630 0543 0321
Kutxabank: 2095 5069 0710 6848 9805
n Oharra: Andatza M.K.T.-k antolaturiko 

irteeretan parte hartzeko derrigorrezkoa 
da, mendiko federatua izan eta aseguru 
txartela indarrean edukitzea.
n Informazio gehiago: andatzamendiza-
le.info

Eskubaloia Kiroldegian
Otsailak 28, larunbata
09:30 Alebin mutilak: 
Udarregi 5B-Langile B

09:30 Alebin mutilak: 
Udarregi 5A-Udarregi 5C

10:30 Alebin mutilak: 
Udarregi 6B-Urnieta 6A

11:30 Infantil neskak: 
Udarregi B Usurbil-Bera Bera

13:00 Kadete neskak: 
Usurbil K.E. “C”-Ordizia Eskubaloia

16:00 Jubenil mutilak: 
Usurbil K.E.-Beristain B. Elgoibar

17:30 Senior mutilak: 1. Territoriala: 
Usurbil K.E.-Urnieta Balerdi Harategia

19:30 Senior mutilak 1. Nazionala: 
Ucin Aluminio Usurbil-C.D. Egia

Martxoak 1, igandea
09:15 Alebin neskak (7): 
Usurbil K.E. “A”-Ereintza

10:15 Alebin neskak (7): 
Usurbil K.E. “B”-Pulpo

11:30 Kadete neskak: 
Usurbil K.E. “A”-Tecnifuelle Elgoibar

Oharra: behin behineko ordutegiak. 
Aldaketak egon daitezke.

Eskubaloi senior taldea 
ikusteko bus zerbitzua
Senior mutilen 1. nazional mailako esku–
baloi taldeak, martxoaren 7an arratsal-
deko 18:30ean Santoñan (Kantabrian) 
jokatuko duen neurketa ikustera joateko 
autobus zerbitzua antolatu du Usurbil 
Kirol Elkarteak. Autobusa egun berean, 
15:00etan irtengo da Usurbildik. Itzulera, 
partida amaitu ostean. Izen emateko: 627 
271 215 / usurbilke@gmail.com. Usurbil 
K.E.-ko bazkideek eta 16 urtetik behe-
rakoek doan. Bazkide ez direnek 5 euro. 

Entrenamendu funtzionala

(Crossfit, tabata)
Denbora tarte txikian intentsitate handiz 
lantzen diren ariketak.
Astelehena-asteazkena. 17:00-17:50.

Haurdunentzat gimnasia uretan
Ondoezak arindu eta erditzearentzako 
prestatzen duen jarduera.
Asteartea-osteguna. 15:00-15:50.

Igeriketa entrenamendua
Abiadura, erresistentzia eta teknika lan-
duz bakoitzaren egoera fisikoa hobetzen 
duen lan saioa, non baliagarria izango da 
kirol saioetarako, trabesiak, triatloiak…
Ostirala. 19:30-20:20.

Stretching-luzaketak
Funtsean, betiko luzatze ariketak egitea 
da. Jardun honetan ez dago tramanku-
luen beharrik baina ezinbestekoa da be-
giralearen argibidea.
Astelehena-osteguna. 9:15-10:05.
Informazio gehiago: Oiardo kiroldegiko 
Facebook-en, 943 372 498.

Urte berriarekin, ikastaro berriak 
Oiardo kiroldegian



 2015eko otsailaren 27an16 GAZI, GOZO, GEZA

.

.

.

.

 

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

Etxe txiki eta merke bat erosi nahi 
nuke. Edo alokairu baxuko bat har-
tuko nuke. 615 758 476. 

Neska eta emakume bat bilatzen da 
pisua konpartitzeko. 250 euro +gas-
tuak. Kale Nagusia. 606642161 

Usurbilen edo inguruan eraikiga-
rria den lur eremua erosiko nuke. 
636393237 

Pisua salgai, Artzabalen. 3 logela, 
2 komun, terraza eta trastelekua 
(altzariekin) eta garajea (2 kotxe-
rentzat). 657 771 126 

Etxea salgai (Kutxa gainean). 3 lo-
gela, egongela, sukaldea, komuna, 
trastelekua. Dena kanpoaldera. 
222.000 euro. 607 572 106

Etxebizitza eta garaje marra sal-
gai Munalurran. 4. pisua. 2 gela, 
egongela, komuna eta sukaldea. 
163.000 euro. Tel. 646 663 405.  

Pisu bat salgai Munalurran. Erre-
formatu berria. 690 15 36 31 (Ane) 

Pisua salgai Urdaiagan. Trenbi-
de-pasagunearen ondoan. 56m2. 
Pisu baxua. Berritua. Sukalde 
irekia, esekilekua, egongela, 2 lo-
gela eta komuna. Komuna salbu 
gela guztiak ditu kanpora. 90.000 
euro. 646344847

Etxebizitza salgai Zubietan. 1.Esk. 
118 metro koadro, baratza 2.500 
m eta oilategia 140 m.  Errefor-
mak egiteko. 200.000 euro. 616 
649 674 Jabier. 

Pisua salgai edo alokairuan Mu-
nalurran. 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 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 alokairuan, 3 logela, bi ko-
muna, jangela, saloia, sukaldea, dena 
kanpora, garajea eta trasteroa. San 
Inazio kalea. 696122533 Josune 

Pisu baten bila nabil, txikia eta mer-
kea. Txakurra daukat. 682 214 506. 

Emakume bat gela baten bila dabil 
partekatzeko 17:30-18:30 deitu 
(Marisol). 674463942

Hiru gelako pisu bat alokagai Er-
dialdean. Igogailuarekin, guztiz 
kanpokaldera. 630 713 583.

2 logela alokatzen dira kontratu eta 
erroldarekin, Usurbilen. 631 411 867. 

Bikote gaztea, gela bat edo biko pisu 
bila. Nominak ditugu, maskotarik ez. 
686 056 040  (Mariano).

Pisu bat, 3 logela, bi komun, jangela, 
saloia, sukaldea, dena kanpora begi-
ra, garagea (marra) eta trasteroa San 
Inazio kalean. 699421239 Jesus 

Gela baten bila nabil, partekatutako 
pisu batean. Tel. 619 817 460. 

Lasarte edo Usurbil aldean pisua 
partekatzeko pertsona baten bila na-
bil. Prezio ekonomikoa! 646305465 

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

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

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

MOTORRA
Salmenta,
garajeak

Kotxe bat erosiko nuke. Seat Ibiza 
edo Opel Astra bat. 4.000 / 5.000 
euro artean. 687 348 223. 

Kawasaki Vulcan 500eko moto-
rra duena salgai. Prezio onean. 
667 055 553 

Garaje bat alokatzen da, Zubiau-
rrenea 10ean. Tel. 620 024 663. 

Lokal komertzial bat salgai, 60 
metro karratu. Erdigunean. Tel. 
679 732 489. 

Garaje itxi bila nabil. Motorra uz-
teko izango litzateke. 645720571

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.

Garaje itxia salgai. 20 m karra-
tukoa. Kale nagusia, 26. Usurbil 

23.000 euro.  674 343 184

LANPOSTUAK
Lan eskaerak

Lan bila nabil. Orduka, etxeak gar-
bitzen, umeak eta adineko pertso-
nak zaintzen. Tel. 602 073 446.

Pertsona helduak zaintzen espe-
rientzia asko duen mutil bat, lan 
bila dabil. Gauetan, orduka edo 
asteburutan. Tel 648 761 874.

Gauean laguntzaile moduan, 
orduka edo asteburutan lan 
egiteko neska bat eskaintzen da. 
Paperekin eta esperientzia asko-
rekin. Gomendio askorekin. 638 
602 597.

Neska bat eskaintzen da, helduak 
edo umeak zaintzeko. 695 602 828.

Herriko emakume euskaldun bat, 
oso informe onekin, goizean 8:00 
-10:00, helduak eguneko zentrura 
edo haurrak ikastolara eramateko 
eskaintzen da. 687348223.

Latina, frantsesa, ingelesa, eus-
kara klaseak ematen dira, etxean. 
Ekonomikoa. 600766068 

Arratsaldetan pertsona helduak 
zaintzen lan egingo nuke. 30 ur-
teko esperientzia. 682 214 506. 

Neska bat eskaintzen da interna 
moduan lan egiteko, pertsona 
helduak zaintzen. Txosten eta 
agiriekin. Tel. 622 487 879. 

Lan bila nabil. Garbiketan, plan-
txatzeko eta interna moduan 
ere bai. Larunbat, igande eta jai 
egunetan ere prest nago. 676 
188 411.

Arratsaldetan lan egiteko prest 
nago. Pertsona helduak gauetan 
zaintzeko ere bai. 943 045 428.

Emakume bat eskaintzen da, 
etxeko lanak egin eta umeak eta 
helduak zaintzeko. Feli-gatik gal-
detu. 620 625 823. 

Erizain laguntzaile bat eskain–
tzen da esperientziarekin. Pertso-
na heldu ezinduak edo amaieran 
dauden pazienteak zaintzeko. 
Etxean zein egoitzetan. 943 365 
079 / 635 715 142. 

Neska bat eskaintzen da garbi-
keta egiteko, pertsona helduak 
zaintzeko... Esperientzia, errefe-
rentzia eta papelak.618 889 530. 

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. 

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 prest. Interna bezela ere. 
Edozein ordutegi. 608299579

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 

Zorionak!! 
Otsailaren 
25ean  8 
urte bete 
d i t u z u . 
Urte asko-
tarako!

Muxu handi bat familiakoen 
partez. Maite zaitugu.

Zorionak 
Kattalin! 
M a r t x o –
aren 2an, 6 
urte bete-
ko dituzu. 
Muxu po-

tolo bat Aginagako ikasle 
eta gurasoen partetik.

Zorionak 
Ekai!! 
O t s a i l a -
ren 20an 
3 urte 
bete di-
tuzu, Ekai! 

Txokolatezko muxu poto-
loak etxeko guztien partetik.

Z o r i o n a k 
M a i t a n e 
eta Sara!! 
Martxoaren 
2an, 7 urte 
beteko ditu-
zue. Muxu 

potolo bat eta ondo ospatu. Lorea eta etxe-
koen partez.
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Telefono interesgarriak

 

Goardiako farmaziak Otsailak 26 - martxoak 08
Osteguna 26 GIL   Kale Nagusia 24. Lasarte 

Ostirala 27 ACHA-ORBEA Hipodromo etorbidea, 6. Lasarte  

Larunbata 28 RODRIGUEZ  Kale Nagusia 42. Lasarte

Igandea 01 RODRIGUEZ  Kale Nagusia 42. Lasarte

Astelehena 02 URBISTONDO San Franzisko 1. Lasarte 

Asteartea 03 GANDARIAS-URIBE Iñigo Loiola 9. Lasarte

Asteazkena 04 ORUE   Jaizkibel plaza 2. Lasarte     

Osteguna 05 DE MIGUEL  Kale Nagusia 32. Lasarte 

Ostirala 06 RODRIGUEZ  Kale Nagusia 42. Lasarte 

Larunbata 07 GIL   Kale Nagusia 24. Lasarte

Igandea 08 GIL   Kale Nagusia 24. Lasarte

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

GOARDIAKO FARMAZIA, GAUEZ
ECHEVESTE ELOSEGUI, JORGE
Elkano 9 Behea, Hernani. 943 55 20 87
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

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 egi-
teko, orduka. Esperientzia handia. 
Erreferentziekin. 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 errefe-
rentziak (umeak zaintzen, garbi-
ketan 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 eus-
kalduna klase partikularrak ema-
teko prest. 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.

Paperak ongi dituen mutil bat lan 
bila dabil. Pertsona helduak zaint-
zen, 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. 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 
honetan esperientzia duen nes-
ka. 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 uda-
ran zehar goizez zein arra–tsaldez. 
Irakaskuntza gradua bukatzear 
eta aisialdi talde batean 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 esperient-
ziaduna. 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

BESTELAKOAK
Usurbil, Zubieta edo inguruan, 
15.000 m lur saila alokatuko 
nuke azienda jartzeko. Enara: 
647 438 895 

Hemengo urra erosiko nuke. Deitu 
634 409 888.

Sofa-ohe bat salgai. 70 euro.         
655 731 915. 

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

Denborarik ez baduzu zure mas-
kota paseatzeko, nik lagunduko 
dizut. Ordubeteko ibilbideak. 
Asteburutan. 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 lu-
rrari. Prezio ekonomikoa. 610 
14 19 40

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

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

TRUKEAN, OPARI
Inprimatzaileak, telebistak, 
patineteak, liburuak… Garbi-
gunean. Doan hartu daitezke. 
Astelehenetik ostiralera: 10:15-
13:00 /  16:00-19:00 artean.  
Jai egunak ez diren larunbate-
tan: 9:00-13:00 artean
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Datozenak

Otsailekoa, kantu-jira berezia izango da. 
Larunbat honetan bai, baina eguerdi 
partean eta gasteiztarrekin. Lehenbizi 

kantuan ibiliko dira herri erdigunetik barrena. 
Ondoren, bazkaritarako bilduko dira Saizarren. 
Bazkaritarako txartelak erosteko epea astele-
henean amaitu zen. Kantu Taldetik ekimenotan 
parte hartzera animatzen dituzte herritarrak:

Otsailak 28, larunbata 
12:00 Kantu-jira, Mikel Laboa plazatik abiatuta. 
14:30 Bazkaria Saizar sagardotegian. 
Antolatzaileak: Usurbilgo eta Gasteizko kantu 
taldeak. Babeslea: Usurbilgo Udala.

Agenda
27 28 01

otsaila/martxoa

ostirala larunbata igandea
Gure Esku Dago taldearen 2015eko 
ekintza planaren aurkezpena. 
19:00etan, Potxoenean.
Euskal presoen aldeko elkarretaratzea. 
20:00etan, Mikel Laboa plazan.

Kantu-jira. 12:00 Mikel Laboa plazatik 
abiatuta. 14:30 Bazkaria Saizarren.
Bizikletaren mekanika ikastaroa. 
16:00etan Zubietako Kaxkape egoitza.
Tapia Leturia Taldea Sutegin. 19:00/22:00.

Errausketaren aurkako ibilaldia.
Tipi-Tapa: barazkidun pintxoak. 
Haurrentzako zinea: “Jelly T Tarzan 
eskasa”. 17:00etan Sutegin. 3 euro.

Honakoan, iluntzean beharrean eguerdi partean 
arituko dira kantuan. 

KzGunea, martxoan goizez 
Martxoak 2-6: 9:00-11:00, Sare Sozial ikas-
taroa.
Martxoak 9-10: 9:00-11:00, Sare Sozial ikas-
taroa, praktikak.
Martxoak 11: 9:00-11:00, Wikipedia: elkarla-
neko entziklopedia digitala (erdaraz).
Martxoak 12: 9:00-11:00, Skype: Munduko 
edozein lekutara dohainik dei egin (erdaraz).
Martxoak 13: 9:00-11:00, Blogger: sortu zure 
bloga (erdaraz).
Martxoak 16-25: 9:00-11:00, Google Apps.
Martxoak 26-31: 9:00-11:00, Google Apps 
ikastaroa, praktikak.
Informazio gehiago: Kale Nagusia, 37
Telefono zenbakia: 943 023 684 
E-posta: tutor.usurbil@kzgunea.net

Martxoaren 5ean Jose Luis 
Otamendiren errezitaldia 
Kapital publikoa (Susa) liburuarekin errezitaldi 
ugari eskaini ditu Azpeitiko poetak. Datorren 
astean, martxoak 5 osteguna, errezitaldia es-

kainiko du Potxoenean. 19:30ean hasiko da.

Usurbil eta Gasteiz aldeko 
kantuzaleen topaketa

Zumarte Musika Eskolakoak,
Andoaingo X. Piano Jaialdian 
Asteburu honetan ospatuko da piano jaialdia. 
Zumarte Musika Eskolako ikasle hauek hartuko 
dute parte:
Uxue Mindegia Ruiz, otsailaren 28an Bastero Au-
ditorioan, 12:15ean.
Ainhoa Rodriguez Martinez, otsailaren 28an Bas-
tero Auditorioan, 12:15ean.
Amaiur Caballero Eizagirre, martxoaren 1ean eki-
taldi aretoan, goizeko 9:30ean.
Nahia Franco Hernani, martxoaren 1ean ekitaldi 
aretoan, goizeko 10:30ean.
Pello Ibargoien Alvarez, martxoaren 1ean ekitaldi 
aretoan, goizeko 11:45ean.
Basteroko Erakusketa Aretoan, hamar urteotako 
jaialdien argazki erakusketa paratu dute.

Igande honetan,
errausketaren aurkako ibilaldia
Hernanin Zero Zabor taldeak antolatu du erraus-
ketaren aurkako ekimen hau, martxoko lehen 
egunerako. Hernanitik errauste plantaren gune-
ra arteko bidea osatu ahalko dute, mendi ibilaldi-
ra animatzen direnek. Era honetan, zenbait era-
gile politikok errauste planta eraikitzeko erakutsi 
duten asmoa salatu nahi dute.

Martxoak 1, igandea 
10:00 Hernaniko Gudarien Plazatik abiatuta. 
12:30ak inguruan, Zubietako hondakinen gu-
nera iristea: argazkiak egitea, “Usurbil aldera 
ematen duen maldan hazi bolak zabaldu (Nendo 
Dango) eta norberak eramandako hamaiketakoa 
elkarrekin jatea da plana”. 

Kapital publikoa (Susa) liburuko hainbat 
poema eskainiko ditu boz altuan.



  



 


