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Albistea iruditan

40.000 euroko diru partida bat zuen 
Usurbilgo Udalak, Agerialde pare-
ko Alperro-buru kalea konpondu 

eta oinezkoen bidea egiteko. Aurreikusi-
tako proiektuan ordea, gastuak gehitzen 
hasi ziren. Proiektua garaiz bukatu eta 
igaro den udako oporraldi hau baliatu 
nahi zuten lanetarako. Baina ez die den-
borarik eman. Egokiagoa ikusi dute ho-
rregatik, irailaren 10ean egin zen ezohiko 
osoko bilkuran Alaitz Aizpurua zinegotziak 
zioenez, proiektua bukatu, 2016ko au-
rrekontuetan txertatu eta lanak hurrengo 
udan bideratzea. 

Kreditu aldaketa
Eta erabaki horren harira dator, go-
bernu taldeak azken osoko bilkurara 
eramandako honako proposamena; 
5. kreditu aldaketa. Aldaketa honen 
bidez, aipatu diru partida Agerialde 
atariko kaleko lanetara bideratu beha-

Laburrean

1946an jaiotakoen kinto 
bazkaria

Palestinako lurralde 
okupatuen oihartzuna

‘Kalekumeak’ argazki 
erakusketa Artzabalen

Urriaren 18an Antxeta jatetxean batzeko deia 
egin dute. Izen emateko Laurok dendara ger-
turatu beharra dago, edo deitu bestela 943 363 
448 telefono zenbakira. Apuntatzeko azken egu-
na urriaren 10a izango da.

Egilea ezaguna dugu; usurbildarra, Ion Markel 
Saez de Urabain. Telefono mugikorraz baliatuta, 
“kaleari lapurtutako irudiak” batu ditu erakus-
ketan. Artzabalen izango dituzue ikusgai, urria-
ren 25era arte. 

Sutegin topatuko duzue “Emakumeen arteko 
sareak ehunduz, Palestinako lurralde okupatu-
rako bidaia” izeneko erakusketa. Irailaren 20ra 
arte egongo da bertan ikusgai, eta emakumeek 
Palestinan bizi duten egoera islatzen du. 

Euskal presoak

Euskal Herrira!

Kultur Elkartea
Bordaberri, 3 - Eguzkitzaldea. 20.170 Usurbil
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Unai Agirre, Idoia Torregarai eta 
Udarregi ikastola.
Tirada: 2.800 ale.
Lege-Gordailua: SS-668-96
ISSN: 1136-6818.

Inprimategia: Antza. Zirkuitu
Ibilbidea, 2. 20160 Lasarte-Oria.

Atxegako parkea konponduko du Udalak

rrean, beste proiektu bat gauzatzeko 
baliatuko du gobernu taldeak. Tren gel-
tokitik Atxega Jauregira doan parkea 

berritzera hain zuzen. Proposamena 
behin betiko eta aho batez onartu zuen 
udalbatzak, azken plenoan.

Proposamena behin betiko eta aho batez onartu zuten aurreko asteko plenoan.
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Aritz Gorriti

Azkenean eraikiko 
dute edo ez? Zalan–
tza, baten baino ge-

hiagoren ahotan da azken 
aldian. Lau urteotan auzia ia 
lurperatua zegoela zirudien, 
lanak bertan behera utzita, 
eta argi denez, denok lasai. 
Ez dut behintzat ikusi inor 
kalean, etxe ondoan errauts 
toxikoak airera isurtzen di-
tuen tximinia zaharrik nahi 
duenik eskatzen protesta 
ekintzaren batean. Edo zer-
gatik ez, izan zitekeen eta, 
exijitzen. 

Duela lau urte atzera goaz 
berriz? Aldundi berritik dio-
tenagatik bai. Foru Aldundi 
berriaren legealdiko progra-

mako ardatzetako bat, “za-
borren” (eta ez hondakinen) 
kudeaketa izango omen da. 
Solidarioak izan nahi dute, gai-
kako bilketa %80tik gora izan 
nahi ez duten Gipuzkoako uda-
lerriekin. Laguntza eskainiko 
zaio nahi duenari, atez atekoa 
kentzeko. 

Elkartasunetik, sarri elkarri 
aurpegiratzeko baliatzen den 
jarrera inposatzailera. Tarte 
handirik ez omen da antza. 
Bosgarren edukiontzia jarriko 
omen dute, inori galdetu gabe. 
Erraustegia eta beharrezko gai-
nerako azpiegiturak eraikiko 
omen dituzte, orain arte bezala, 
inori galdetu gabe. Nahiz jakin, 
azken hamarkadan zenbaezi-

nak izan direla, herritarrek 
proiektu honi ezezkoa emateko 
eginiko mobilizazioak. Nahiz 
jakin ezezkoak baduela mu-
gimendua Gipuzkoan, eta ez 
dela bizkar emateko modukoa. 
Azken mobilizazioa aurreko 
igandean, Kontxan egindako 
giza-kate luze eta jendetsua. 

Non ote agintera heldu berri-
tan, aurreko legealdiko kudea–
tzaileez, jarrera inposatzailea 
agertu dutela diotenen elkarriz–
ketarako borondatea? Erakunde 
guztiek hartzen dituzte egune-
rokoan mila erabaki herritarrei 
galdetu gabe. Eta bai, neurri 
horiek aplikatzerakoan batek 
baino gehiagok esan dezake, 
hau edo beste inposatzen ari 

direla. Inposaketa zer den, 
zer irizpideren arabera inpo-
satu, argi da, inoiz ezin gai-
tezke izan objektiboak kon-
tuotan. 

Herritarrei une oro galde–
tzen ibili gabe, egunerokoan 
hartzen diren erabakiak 
inposaketatzat jotzen badi-
tugu, kasuotan, kontua ez da 
inposatzea edo ez. Zer, nola 
eta zertarako baizik. Errauste-
gia defendatzen dutenentzat 
jakin beharko lukete ez dela 
gauza bera herritarrak hon-
dakinak ahalik eta gehien 
birziklatzera derrigortzea, 
edo bizi osorako nahi ez du-
ten ke kutsakorrak irenstera 
zigortzea. 

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

Inposatu edo zigortu?

HERORREK ESAN

* 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: irailak 25. Idatzia ekartzeko azken eguna: irailak 21.

Masusta zaleak batzen

Gehitzen doaz zaletuak, eta talde ki-
deak. Masusten Kofradia indartzen 
ari den seinale, aurreko ostiralean 

Txirristran ospatu zuten kantu afaria. 
Iruditan dituzue masustari gorazarre 
egiten dien kofradia. Giro ederrean 

ospatu zuten, Arantzazu Ugarte he-
rritarra bilguneko kide berri izendatu 
zuten hitzordua.

Langabeziak gorantz 
egin du berriz ere
Abuztuan, 322 langabetu zen-
batu zituen Estatuko Enplegu 
Zerbitzuak Usurbilen. Uztailean 
baino 16 langabetu gehiago. 
Oraingoan, gorakada bereziki gi-
zonezkoen artean eman da. 

Gizonezko kontratatuak, 
emakumeen bikoitza
Langabeziak gorantz egin duen 
artean, kontratazioa dezente 
jaitsi da. 482 kontratu erregistra-
tu ziren uztailean, 319 abuztuan. 
Ia denak, 463, aldi baterako. 
Kasu honetan ere, gizonezko 
eta emakumezkoen arteko aldea 
nabaria da. Erregistraturiko 211 
kontratu gizonezkoenak izan zi-
ren, emakumezkoenak, 108.
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Zinegotzi bakoitzak 1.320 euro 
jasoko ditu urtean, udal tal-
de bakoitzak urteko 4.800 

euro eta liberatuak ez dauden zi-
negotziek, buruko “Plenoko, Tokiko 
Gobernu Batzarreko eta Batzorde 
Informatzaileetako bilkuretara ber-
taratzeagatik”, 50 euro. Guztira, 
urteko 31.560 euro bideratuko ditu 
Usurbilgo Udalak, gastuotara. 

Hala izatea erabaki zuen udal-
batzak gehiengo osoz, irailaren 
10eko ezohiko osoko bilkuran. EH-
Bilduk eta EAJ-PNVk babestu zuten 
proposamena, PSE aurka agertu 
zen.

Erabakitzeke zegoen gaia
Ekaina amaieran izan zen legegin–
tzaldi honetako lehen osoko bilku-
ran, besteak beste, hurrengo lau 
urteotarako osatu beharreko udal 
batzordeak, Udalak beste erakun-
deetan izan beharreko ordezkaritza 
edota udal ordezkarien liberazioak 
zehaztu eta onartu ziren. Onartze-
ke geratu ziren ordea, zinegotzi eta 
udal taldeek jaso beharreko ordain-
sariak. Bilkura hartan, EAJ-PNV-tik 
oposizioak dedikazioa eskatzen 
zuela baina EHBilduk pleno hartara 
eramandako proposamenean dedi-
kazio hori ez zegoela islatua aipa–
tzen zuten. Gobernu taldetik, gaia 
aurrerago lantzekotan geratu ziren. 

Eta hala egin dute hilabeteotan. 
Ordainsarien inguruko proposamen 
bat landu du gobernu taldeak, EAJ-
PNV-k eginiko eskaerari erantzu-

nez, jeltzaleekin negoziatu dutena. 
Proposamenaren alde ziren beraz 
irailaren 10eko plenoan, bi udal 
taldeak. PSE aldiz aurka. Fermin 
Orue-Echevarria bozeramaile sozia-
listak dietak ehuneko ehun igotzea 
proposatzen ari zirela adierazi zuen. 
Alkateak, inguruko udaletakoak bai-
no askoz txikiagoak direla erantzun 
zion. Gaineratu zuenez, hasieran ez 
ziren proposamen horren aldekoak, 
baina azkenean osoko bilkurara 
ekartzea erabaki zuten. Legealdiko 
adostasunetara heltzeko keinua 
zela adierazi zuen alkateak.

Oinarrizko Lanbide 

Heziketa, Udalaren esku
Eusko Jaurlaritzarena zen eskume-
na Udalari eskuordetzeko akordio 
proposamena aho batez onartu 
zuen udalbatzak, irailaren 10erako 
deitu zen ezohiko osoko bilkuran. 
Eskuordetzea 2020. urtera arte da, 

bost ikasturtetarako beraz. Irakasle 
eta gainerako langileen, funtzio-
namendu edota mantenu gastuei 
aurre egiteko urtero diru-laguntzak 
jasoko ditu Udalak. Gobernu taldea-
ren esanetan, laguntza hauei esker, 
gastu gehienak ehuneko ehunean 
finantzatzeko modua izango dute. 
Ikasturte berri honetarako esate-
rako, 304.692,73 euroko laguntza 
jasoko du. 

Atalluko Prestakuntza Zentroan 
sukaldaritza eta ile-apaintzaile iza-
teko ikastaroak eskaintzen dira. 
Azken plenoan zehazten zen mo-
duan, “ohiko sistemak kanpoan utzi-
tako” 15-17 urte arteko 60 bat ikasle 
ditu egun, lan taldeaz gain.                                   

Garrantzitsutzat  jotzen dute go-
bernu taldetik, Oinarrizko Lanbide 
Heziketa izaten segitzea, eta orain 
arte lanean aritu den taldearekin au-
rrera jarraitzea. “Oso emaitza txuku-
nak lortzen dira” eta, ezohiko osoko 
bilkuran nabarmendu zutenez.

Zinegotzi eta udal taldeen ordainsariak, finkatuta

Adostasuna nagusi izan zen irailaren 10eko osoko bilkuran.

Matrikulazioa HHI-EPA-n
Oinarrizko prestakuntza, etorki-
nentzako programak, hizkuntzak, 
unibertsitate eta goi mailako zi-
kloetarako sarbide proben pres-
takuntza, ekintza osagarriak… 
n Goizez: astelehenetik ostirale-
ra, 11:00etatik 13:00etara.
n Arratsaldez: astelehenetik os-
tegunera, 17:00etatik 19:00eta-
ra. 
n Ikastaroak doan, Agerialden. 
n Telefonoa: 943 361 273.
n Email: 012734aa@hezkuntza.net

 

Langabetuak kontratatzeko deialdia enpresentzat

Laguntza deialdia eskualde mai-
lako udalek eginikoa da, tokiko 
enpresei zuzendua. Guztira 

Lanbidek finantzaturiko 110.250 
euroko laguntzaz ari gara. Eskaerak 
aurkezteko epea zabalik egongo da, 
2016ko martxoaren 31 arte, An-
doaingo Udalaren Sustapen ekono-
miko, enplegu eta Gazteria Saileko 
bulegoan; La Salle etorbidea 6, Uri-
gain etxean. Kontratazioak 2016ko 
maiatzaren 31ra arte egin ahalko 
dira. Azken egun hau “baino lehen 

amaitu beharko dute kontratuaren 
lehendabiziko 6 hilabeteek”. Eginiko 
kontratazioen arabera, 3.000-6.000 
euro arteko laguntza jaso dezakete 
enpresek. 
n Argibide gehiagorako: enple-
gu@usurbil.eus edo 943 371 951 
(Josune Mujika). 

Hiri eta industria hondakinen 
kudeaketa ikastaroa
Lehentasunez langabetuei zuzen-
duriko ikastaro berri hau, irailaren 

28an abiatu eta hiru hilabetez lu-
zatuko da. Usurbilgo Udalak anto-
latu eta Lanbidek diruz lagundutako 
prestakuntza saio hauetan izen 
emateko epea zabalik egongo da 
irailaren 16ra arte. Ikastaroan par-
te hartzeko “ezinbestekoa izango 
da, hezkuntzako lehen etapa, esko-
la-graduatua edo honen baliokidea 
izatea”. 
n Informazio gehiago: Usurbilgo 
Udala (943 371 951, Josune Mu-
jika).

Ile-apaintzaile 
irakaslea 
behar dute
Ikasturte honetan bertan lan egite-
ko litzateke, Atalluko Prestakuntza 
Zentroan. Deitzaileak, Usurbilgo 
Udalak, bidez batez, lan poltsa sor-
tu nahi du:
n Titulazioa eta/edo akreditazio 
profesionala: 
-Irudi pertsonalaren lanbide arloko 
teknikaria eta goi-mailako teknika-
ria. 
-Irudi pertsonala lanbide-arloko 3. 
mailako profesionaltasun ziurtagi-
ria izatea. 
-1. mailako ile-apaintzaile ofiziala 
izatea.
n Irakasle bezala esperientzia: 
HLPPetan, Enplegurako Lanbi-
de-heziketan edo hezkuntza sis-
teman irakasle bezala esperientzia 
izatea.
n Euskara:  2. hizkuntza eskakizu-
na edo baliokidea.
n Iraupena: 
2015/09/28tik -2016/04/22 arte.  
Lanaldia: %62,5.  Ordainsaria: 
Usurbilgo Udal hitzarmenaren 10. 
maila.
n Eskaerak: lanbide.eus (2015eko 
irailaren 18ra arte).
n Hautaketa: 
Lanbidek proposaturiko hautagaie-
kin, Atalluko Prestakuntza zen-
troan.  Froga praktikoa, froga teo-
rikoa eta elkarrizketa burutuko dira.
n Informazioa:  943 371 951.

n Deitzailea: Usurbilgo Udala.
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Santuenean, parrandarako gogoz
Aldez aurreko lan guztiak 

eginda, prest da Santuenea 
ostiralean festak hasi eta 

igande gauera arte, 48 orduko pa-
rrandara gerturatu nahi duen oro 
esku zabalik hartzeko. Auzotarrak 
gonbidatu nahi dituzte antolatzai-
leek festa gunera, gazteak berezi-
ki. Horretarako berritu eta indartu 
nahi izan dute jaietako larunbat 
gaua, bertso afari musikatu eta 
kontzertu gauarekin. Baina badira 
auzoko festei loturiko kontu ge-
hiago ere, hiru kideri egin diegun 
inkesta honetan adierazi digutenez.

1-Jaiotan galdu ezin dugun hitzordua…

2-Zer ekarpen egiten diote jaiek Santueneari?

3-Egoki funtzionatzen duen jaietako alderdi bat, eta hobetu nahi zenuketen beste bat.

JOSU FURUNDARENA
n 1- Larun-
bateko Bertso 
afari musi-
katua. Urtetik 
urtera jende 
gutxiago zeto-
rrela ikusita, afariko prezioa zer-
txobait merketzea erabaki dugu 
aurten, eta afaria herri mailara 
begira antolatzea. Gazteak ani-
matu nahi genituzke, gero pa-
rrandan bertan geratu eta jaiak 
girotzeko.
n 2- Santuenea nahiko auzo 
anitza da, eta auzotar guztien 
parte hartzea bermatzen saia–
tzen gara. Denentzako eta de-
nen gustukoak izango diren 
festak antolatu nahi izaten 
ditugu. 
n 3- Aurreko urteetan antola–
tzaile taldea murriztu zen. Aur-

ten adibidez jende dezente ga-
biltza taldean. Ardura gehiena 
gutxi batzuengan utzi beharrean, 
festetan lanak banatzea lortu 
dugu. Lan talde indartsua osatu 
dugu.

ANDER OSA
n 1- Beste 
auzoetan os-
patzen ez den 
ekitaldia; glo-
bo gerra. Fes-
ten lehenengo 
egunean egiten 
da eta gazteentzako nahiz adin 
guztietako herritarrak parte har–
tzeko ekintza dibertigarria izaten 
da. 
n 2- Festak antolatzen hasten 
garenean beti saiatzen gara, 
denentzako ekintzak antola–
tzen. Denengan pentsatuz, haur, 

gazte nahi helduengan, guztiek 
parte hartzeko Ekitaldiak antola-
tuz eta denok ondo pasa dezagun.
n 3- Piper edo sardin janean, 
jaietako ekintza ezberdinak an-
tolatzen Santueneko elkarteak 
duen garrantzia azpimarratu 
nahi nuke. Herri bazkaria eurek 
adosten dute. Edozer falta dela 
haiek beti laguntzeko prest daude 
eta festen zati handi bat dira.

JON OSA
n 1- Larunba-
teko kontzertu 
gaua. Aurreko 
urteetan DJare-
kin ez zen guk 
nahi bezainbeste 
jende etortzen. 
Aurten larunbat gauean jende ge-
hiago erakartzeko, herriko taldeen 
kontzertuak ostiralean antolatu eta 

kontzertu “handiak” larunbatean 
ekarriko ditugu. 
n 2- Urtean zehar hainbeste ikus-
ten ez dugun jendea, lagun koadri-
lak, familiak, denak asteburu horre-
tan biltzen dira eta horrek poztasun 
handia ematen dio auzoari. Auzo-
tarren arteko harremanak sen-
dotzen eta auzoa lotzen lagun–
tzen du.
n 3- Jende dezente gaude Jai 
Batzordean. Soziedadeak la-
guntza handia ematen digu. Ho-
rrez gain, Santueneko guraso talde 
batek globo gerrako globoak puzten 
ditu, guri lana asko erraztuz. Eta 
jende anonimo asko dago festak 
aurrera ateratzen laguntzen digu-
na. Guztioi esker, nahiko ondo 
funtzionatzen duen lan talde 
handi bat osatu dugu. Urtero hala 
segitzen badugu laguntzen, urte 
askotan festak ondo aterako dira.

Ostiral honetan, arratsaldeko 17:00etan piztuko dute jaietako itxaferoa. Ondoren hasiko da globo gerra.
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Irailak 18 ostirala 
17:00 Txupinazoa txosna aurrean 
eta txokolatada Tragoxkan. 
Ondoren, globo gerra. 
18:30 Buruhandiak eta Txaranga. 
19:00 Sardina jana txosna aurrean.
23:00 Kontzertuak: Odolaren Min–
tzoa, Izeberg eta Erokomeri Erro-
meria.

Irailak 19 larunbata
11:00 Haur jolasak eta pintura le-
hiaketa. 
13:00 Buruhandiak. 
14:00 Haur bazkaria (Norberak bere 
bazkaria ekarri eta edariak eta pos-
trea bertan banatuko dira) .
16:00 Mus txapelketa (15:30-16:00 
izen ematea). Bikoteko: 20 euro.
Sariak:
1.saria: bi txapel, bi trofeo, bi maris-
ko lote, onddo otar bat, bi urdaiaz–
piko paleta, bi txanpain botila eta bi 
pertsonentzako afaria.
2.saria: bi trofeo, zortzi txuleta, bi 
gazta eta bi txanpain botila.
3.saria: lau txuleta eta bi txanpain 
botila.

4.saria: baserriko bi oilasko eta bi 
txanpain botila.
16:00 Haurrentzako puzgarriak eta 
Kar Pista.
17:30 Txokolatada Zaharren Egoi–
tzan.
19:00 Buruhandiak. 
20:30 Bertso Afari Musikatua. 
Bertsolariak: Beñat Gaztelumendi, 
Jokin Labayen, Manex Mujika eta 
Arkaitz Oiartzabal “Xamoa”.
Gai jartzailea: Haritz Casabal. 
Musikariak: Urtzi Olaziregi (baxua), 
Igor Arruabarrena (kitarra) eta Ene-
ko Sierra (saxoa).

Ondoren, kontzertuak: Altxatu, Ta-
nia de Sousa eta Itzartu Erromeria.

Irailak 20 igandea 
11:00 Toka txapelketa.  
12:00 Hamaiketakoa txosnan. 
14:00 Herri bazkaria.  
17:30 Gorritiren Showa.
Ondoren, buruhandiak. 
19:30 Piper dastaketa.  
21:00 Festen amaierako traka.

Antolatzailea: Santueneko Jai Ba–
tzordea.

Santueneko festak, jai egitaraua

Larunbatean, Altxatu eta Tania de Sousa-ren kontzertua. Argazkia: Goiena.

Esperientzia Eskola 
zabalik berriz
55 urtetik gorako herritarrei 
zuzenduriko doako Esperien–
tzia Eskolak abiatu du ikasturte 
berria. Saioak, orain arte beza-
la, astearte arratsaldero izango 
dira, Artzabalen. Izen emateko 
gerturatu Gizarte Zerbitzuetara 
edo deitu 943 377 110 telefono 
zenbakira.

“Usurbilgo Esperientzia Eskola 
55 urtetik gorako Usurbilgo he-
rritarrek, lan mundua utzi ostean, 
esperientziak landu, elkar-trukatu 
eta ezagutza berriak eurengana–
tzeko proiektua da”, eskolako ar-
duradunek nabarmendu dutenez.. 
Partaideen garapen pertsonala 
sustatzea du helburu, ikuspegi 
fisiko, psikiko eta sozial batetik. 
Bide bertsutik, taldeak herri-mai-
lan eta gizartean eragiteko duen 
ahalmena ere lantzen da; hau 
guztia errealitate soziala aztertze-
ko eta interpretatzeko bitartekoak 
emanaz. “Hala, ikasturtea iraila 
eta ekaina bitartean luzatzen da, 
eta astean bi orduko saio solteak 
antolatzen dira, astearte arratsal-
detan, Artzabalen”.

Asier Azpiroz,               
Gipuzkoako Bertsolari 
txapelketako lehian
43 bertsolari lehiatuko dira Gi-
puzkoako Bertsolari Txapelketan, 
tartean, Asier Azpiroz zubietarra. 
Eta gai-jartzaileen artean, Inaxio 
Usarralde arituko da.  Hiru hila-
beteetan zehar, 15 bertso saio 
ospatuko dira. Final zortzirene-
tako bat Lasarten izango da, irai-
laren 27an 17:30ean. 

Zortzi bertsolari onenak, Do-
nostiako Illunbeko finalean abes-
tuko dute, abenduaren 20an.

Informazioa: bertsozale.eus

San Praixku Egunez, 
ekitaldirik ez Aginagan
#Kilometroak15 eguna urriaren 
4an ospatuko da, San Praixku 
egunez hain zuzen. Ondorioz, 
Aginagako Jai Batzordeak lehen 
igandean ekitaldirik ez antolatzea 
erabaki du. San Praixku eguneko 
meza eta hamaiketakoa egun bat 
aurreratu dute, larunbatera. Ai-
patu ekitaldiokin batera, urriaren 
2an eta 3an zenbait kirol txapelke-
ten finalak ospatuko dira. Jaietako 
hitzordu gehienak halere, urriaren 
9tik 12ra izango dira. 

Tipi-Tapako zozketan 
saritutako zenbakiak
Igandeko Tipi-Tapak bi lagun 
saritu zituen. “Pasa daiteze-
la Bordatxotik”, antolatzaileek 
ohartarazi dutenez. 
1. saria: 150 euroko erosketa ba-
lea. Zenbaki saritua: 3.519.
2. saria: 2 lagunentzako afaria 
Bordatxon. Zenbaki saritua: 3.051. 

Aurrerantzean hilabetero bi-
garren igandeetan ospatuko 
da Tipi-Tapa. Hurrengoa beraz, 
urriaren 11n.

Gaztelekua zabalik da 
berriz ere
Ohiko erabiltzaileentzat, nahiz lehen 
aldiz bertaratu nahi dutenentzat ere: 
n Astelehena
DBH 3-4 / BATX: 16:30-18:00
DENAK: 18:00-19:30

n Osteguna
DBH 2:16:30-18:00
DENAK: 18:00-19:30

n Larunbata
DBH 1: 16:00-17:30
DENAK: 17:30-19:00 
Informazioa: gaztelekua@usurbil.eus
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Errausketarik ez! zioten globo, 
pankarta eta txartelekin parte 
hartu zuten herritarrek aurre-

ko igandean Kontxako hondartzan 
egin zen mobilizazioan; usurbildar 
eta zubietarrek tartean. Herritarrek 
bakarrik ez, eragile talde zabalak 
babestu zuen giza-katea; besteak 
beste, Errausketaren Aurkako He-
rri Plataformen Koordinakundea, 
Eguzki, Ekologistak Martxan, Zero 
Zabor, Donostia Bizirik, Greenpeace, 
EH Bildu, Ezkerra, Ezker Anitza, Ira-
bazi, Equo, Andoain Irabazi, Pode-
mos, ESK, CCOO, LAB, ELA, CNT, CGT, 
STEE-EILAS, Gazte Abertzaleak...

Gipuzkoako Foru Aldundiak Zu-

bietako erraustegia eraikitzeko ager-

tu duen asmoaren aurrean, halako 

azpiegiturarik inon ez dutela nahi 

adierazi zuten beste behin, eta aldiz, 

ekonomikoki nahiz ingurumenaren 

ikuspuntutik jasangarriagoak diren 

alternatibak badirela gogorarazi 

zuten. Errausketaren Aurkako Herri 

Plataformen Koordinakundetik, gai 

honen inguruko galdeketa egitea 

sustatuko dutela iragarri dute.

Errauste planta eraikitzeko asmoa
Legealdiko ardatzak azaldu zituen 

pasa den astelehenean Markel Ola-

nok, Gipuzkoako ahaldun nagusiak. 

Aurreratu zuenez, errauste planta 

egingo dute, bosgarren edukiontzia 

hedatu eta atez atekoa kendu hala 

eskatzen duten herrietan.

Giza-kate luzea, errausketaren aurka 

Aurreko igandean, jende asko batu zen Kontxako hondartzan.

Gure Pakea Elkarteak 
deialdia ugari prestatu 
ditu ikasturte hasieran
Irailak 30, asteazkena
08:15 Hernanira autobusez Laurok 
ondoko geltokitik eta Hernanitik 
Lasartera ibilaldia gero: Herna-
ni-Urnieta-Lasarte. Iraupena: 3 
ordu inguru. Hamaiketakoa (nork 
bere kontura) Lasarten. 
Eguerdian, bazkaria nahi duena-
rentzat Artzabalen. Prezioa: 12 
euro. Izen emateko azken eguna: 
irailaren 25a. 

Urriak 1, osteguna
16:30 Hitzaldia Artzabalgo ekitaldi 
aretoan, herritar ororentzat irekia: 
“Herentzia eta Testamentua”. 

Urriak 2, ostirala
Memoria ikastaroaren hasiera. Izen 
ematea zabalik irailaren 29ra arte.

Urriak 11, igandea
80 urtekoen omenaldia:
12:00 Meza. 
14:00 Bazkaria Atxega Jauregian 
omendu, eta hauen senide eta la-
gunentzat. Izen ematea, irailaren 
25era arte. Prezioa: 35 euro. Or-
dainketak kontuotan egin daitezke:
Euskadiko Kutxa: 3035 0140 31 
1401018416.
Kutxabank: 2095 5069 04 
1060905378. 
Antolatzailea: Gure Pakea Elkartea.

Muxurbil Antzerki 
Taldea
Muxurbil antzerki taldeak irai-
lean hasiko ditu klaseak. Haur, 
gazte eta helduak ongi etorriak 
izango dira.
n Izen emateko:
muxurbil@gmail.com
675 71 23 83 (Ixabel)

Etenik gabe ikusten ari gara 
egunero, sorterrian bizi duten 
gudetatik edo krisi humanitario 

edo ekonomikoetatik ihesi, Europa 
aldera babes bila datozen milaka 
herritarren irudiak. Erakundeak erre-
fuxiatuoi harrera egiteko neurriak 
hartzen hasiak dira. Bide horretan 
sakontzeko deia egin du Usurbil-
go Udalak, irailaren 10ean egin zen 
ezohiko osoko bilkuran aho batez 
onartu zuten adierazpen instituzio-
nalaren bidez. 

“Tragedia honen aurrean jarrera 
aktiboa eta solidarioa har dezaten 
eta haren ondorioak arintzeko eskura 

Elkartasunezko jarrera izateko eskaera, 
errefuxiatuen egoerari erantzuteko

dituzten bitartekoak bidera ditzaten 
eskatzen die”, Udalak. Modu berezian 
Europar Batasunari, adierazpenak 
dioenez, “erantzunkizun garbia du 
errefuxiatuen exodoa eragin duen 
Ekialde Hurbilaren desorekatze egoe-
ran”. Onartezintzat jotzen dute “Eu-
ropar Batasunaren eta haren gober-
nuetako agintari politikoen isiltasun 
mingarria” eta “alanbre hesiez eta 
jazarpen militarraz” erantzutea. 

Tokiko sare bat egituratzearen 
alde agertu da Usurbilgo Udala
Errefuxiatuen harreran aktiboki 

inplikatzeko konpromisoa hartzen 

du Usurbilgo Udalak eta baita bes-

te udalekin, Aldundiarekin, Eusko 

Jaurlaritzarekin elkarlanean ari–

tzekoa, “errefuxiatu hauek hartzeko 

tokiko sare bat egituratzeko”.  

EHBilduk aurkezturiko adieraz–

pen instituzionala, udal taldeen 

artean adosturiko proposamen ba-

teratua da. EAJ-PNV eta PSE-ren 

ekarpenak ere jasotzen dituena. Xa-

bier Arregi alkateak nabarmentzen 

zuenez ordea, ez dute konpromiso 

hartze hutsean geratzerik nahi. 

Udal baten ahalmena mugatua dela 

jakin arren, gai hau kudeatzeko as-

moa agertu zuen gobernu taldeak, 

azken ezohiko osoko bilkuran. 
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ALEX TELLO
 “Antzerki talde baten 

martxa da 
‘Jendartean bidaide’ 

obran kontatzen duguna. 
Eta antzerki talde horren 

helburua izango da 
ikasturte bukaeran 

antzezlan bat taularatzea”

Jendartean bidaide
n Irailak 18 ostirala. 
n 19:30ean, Sutegin
n Sarrera: 5 euro (aurretik 
Gattunk dendan).
n Iraupena: 65 m.
n Talde artistikoa: Ana Elordi, 
Anabel Arraiza, Bouchra Bagda-
di, Enrike Amilibia, Eugeni Alzi-
bar, Satxa Soriazu, Telmo Irureta, 
Xanti Agirrezabala.
n Zeinu hizkuntzan zuzeneko 
itzulpena: Jugatx Agirre.
Eta lagun gehiago: Ana, Esteban, 
Irati, Miren.
n Zuzeneko musika Satxa So-
riazuk joko du.
n Solasaldia Jurgi Olasagastik 
gidatuko du.
n Gidoia eta zuzendaritza: Alex 
Tello.

Inklusibitatea izango da 
#Kilometroak15 egunak 
utziko digun ikasgaietako 

bat. Inklusibitateari buruzko 
gogoetak dira, hain zuzen, 
‘Jendartean bidaide’ antzezla-
nak eragingo dizkigunak. Alex 
Telloren sinadura darama gi-
doiak, eta berarengana jo dugu 
azalpen bila.

NOAUA! ‘Jendartean bidaide’ 
obra zuk idatzi eta zuzendu 
duzu. Nola izan da obra honen 
sortze-prozesua?
Alex Tello. Xabier Mikel Erre-
kondok deitu zidan, #Kilome-
troak15-en baitan inklusibita-
tearen gaia ari ziren lantzen 
eta ekimen ezberdinak bide-
ratzeko asmoa zutela adierazi 
zidan. Antzezlan bat egiteko 
asmoa, besteak beste.

Egia aitortuko dizut. Une 
horretan, inklusibitatea hitz 
berria zen niretzat. Esklusibi-
tatea, hori bai, hori ezagutzen 
nuen. Baina inklusibitatea ez. 
Eta pentsa, Gizarte Hezkuntza 
ikasi nuen, eta ondoren bost 
urtez aritu naiz kale hezitzai-
le. Eta halere, hitz hori arrotza 
egiten zitzaidan. 

#Kilometroak15-en hasi dira 
inklusibitatea lantzen baina Ki-
lometroak-en datozen edizioe-
tan ere jarraipena eman nahi 
zaio, antza.
Bai, hala da. Aurtengo #Ki-
lometroak15-en bitartez gaia 
nola enfokatu nahi zuten 
azaldu zidaten. Otsailean edo 
izan zen hori. Gaiaz eta pro-
posamenaren inguruan haus-
nartzeko denbora eskatu nien 
eta martxoan hasi nintzen 
obra honen gidoia idazten. 
Apirilerako lehen zirriborroa 
osatu nuen. Inklusibitatearen 
inguruan bada batzorde bat 
lanean eta haiei erakutsi nien 
gidoia. Irakurri zuten eta ba-
liogarri zela adierazi zidaten. 

Kirol egokituko federazioko 
lagunekin ere kontrastatu nuen 
eta orduan konturatu nintzen 
ideiak transmititzen zuela. 

Hasieratik beraz, antzezlan bat 
idazteko proposamena egin zi-
zuten.
Skech moduko piezak egitea 
proposatu zidaten. Baina ho-
rretarako taldea osatu behar da 
lehenbizi, taldekideak ezagutu 
eta taldekideen ezaugarrien 
arabera skech-ak idatzi. Ho-
rrelako gauza bat bideratzeko 
ikasturte oso bat behar duzu. 
Eta hainbeste denbora ez ge-
nuen. 

Hortaz, antzerki obra bat da zuk 
sortu duzuna, eta ez skech pieza 

Ostiral honetan ‘Jendartean bidaide’, 
inklusibitatea hizpide duen antzezlana

Alex Tellok idatzi du obra eta zuzendu lan taldea. Argazkian, antzezlaneko hainbat aktoreekin batera ageri da.

ezberdinez osaturiko lana.
Hala da. Apirilean aurkeztu 
nuen zirriborrotik azken gidoi-
ra arte asko aldatu da, istorioa 
hasierako berbera den arren. 

Talde inklusibo bat ikusta-
raztea. Hori izan da gure as-
moa. Ez inklusibitatea zer den 
edo zer ez den esplikatzea. Nire 
esparrura eraman dut ideia eta 
antzerki talde baten martxa 
da ‘Jendartean bidaide’ obran 
kontatzen duguna. Eta antzer-
ki talde horren helburua izan-
go da ikasturte bukaeran an–
tzezlan bat taularatzea. 

Badira aktore ezagunak, eta ama-
teurrak, nolabait esatearren. 
Aktore profesionalak daude, 
profesionalak ez diren akto-
reak, noizbait profesionalak 
izango direnak... Hor ere lan 
dezente hartu dut taldea osa–
tzen. 

Estreinaldia ostiral honetan 
egingo duzue Sutegin. Emanaldi 
gehiago etorriko dira Sutegikoa 
eta gero? #Kilometroak15 egu-
nean adibidez?
Hasiera batean, ideia bazen 
#Kilometroak15 egunean zer-
bait egitea. Baina talde honek 

antzoki barruan ongi funtzio-
natuko du; kalean aritzeak 
ordea beste ezaugarri batzuk 
eskatzen ditu. 

Behin Kilometroak pasa eta 
gero, segida izango ote duen, 
ba ez dakigu. Baina idealena 
hori litzateke. 2016an Kilo-
metroak egingo den herrian 
adibidez, hau taularatzea, gai 
honek jarraipena izan dezan. 
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NOAUA! Zer kontatzen da eta 
zein tono aukeratu duzue?
Alex Tello. Polita. Hori da nik 
obra honi ipintzen diodan goi-
burua. Oso gustura ikusten da. 
Musika ere badu, eta umorea. 
Baina ez dugu ikuslearen ba-
rrea bilatzen; irribarre batekin 
egotea baizik.

Edukia dago, noski: taldeki-
de guztiek antzezlan bat egin 
nahi dute, eta obra bat egiteko 
elkartu dira. Mendekotasuna-
ren kontua ageri da. Askotan, 
mendekotasuna ikusten dugu 
gurpildun aulkian doazenen 
artean, baina menpekoak 
zeintzuk dira? Soilik “seinala-
tuak” ditugun horiek? Zeren 
modu batera edo bestera, de-
nok gara menpeko. Hori da za-
baldu nahi dugun ideia.

Aktore ezagunak batu dituzu, 
eta ikusle askorentzat guztiz 
ezezagunak direnak ere bai.
Aktore bakoitza bere izena-
rekin taularatuko da. Anabel 
Arraiza Anabel da obran. Xanti 
ere, obran Xanti da. Antzezten 
dute, baina lehen pertsonan. 

Xantik adibidez, kanpo-
tik begira ez du urritasunik 

Alex Tello, antzezlanaren gidoilaria eta zuzendaria

“Pasarte batzuk oso hunkigarriak dira”

Hau da antzezlanaren mamia: antzezlan bat egin nahi dute, eta obra bat martxan jartzeko elkartuko dira.

edo mendekotasunik izango, 
baina juxtu bera izango da 
zailtasun gehien aurkituko 
dituena. 

12 aktoreko obra, korala izango 
da hortaz?
Bai, momentu batzuk oso hun-
kigarriak dira. Eta entseguetan 
sortu dira pasarte horiek.

Sormen prozesu osoan, gidoia 
bizirik egon den seinale.

Hasieratik gaurdaino, gidoiak 
lau bertsio ezagutu ditu. Ez 
ditut gauzak kendu baina obra 
ontzen joan da. 

Berezia da antzezlana, aipa-
tu ditudan osagaiengatik. Eta 
aktore taldea ere handi sama-
rra da. Bakoitzak bere ezauga-
rriak dauzka baina ez nuen 
bakoitzaren ezaugarrietan 
sakondu nahi. Pertsona-talde 
horrengan pentsatuz idatzi dut 
obra. Hori izan da bereziena. 

ALEX TELLO
 “Askotan, 

mendekotasuna ikusten 
dugu gurpildun aulkian 

doazenen artean adibidez, 
baina menpekoak 

zeintzuk dira? Soilik 
“seinalatuak” ditugun 
horiek? Zeren modu 
batera edo bestera, 

denok gara menpeko”

“Carbon Club” antzerkia kalean “Obarixo biaz”, Sutegin
Hainbat gogoeta sortarazi nahi 
duen ikuskizun bizia: adiskide-
tasunaren balioa, patu tragikoa, 
bizitzeko ausardia, sakoneko lu-
rra, hurbil ditugun gerrak, erre-
bindikazio komunak… Baina, ba-
tez ere, lan duin eta neketsuan 
bizitza eman zuten heroi anoni-
mo horiei eginiko omenaldia da.
n Irailak 17 osteguna 
n 21:00etan, Mikel Laboa-tik.
n Taldea: Markeliñe.
n Iraupena: 60 min.

Emakumezkoak dira taldeko 
antzezleak: 20 eta 60 urte ar-
teko ondarrutarrak. Ana Elordi 
aktoreak zuzentzen du 2007. 
urtetik Traman & Brix taldea, 
eta berak zuzendutako antzerki 
tailer batean elkartutako partai-
deek osatzen dute taldea.
n Irailak 19 larunbata
n 20:00etan, Sutegin
n Sarrera: 5 euro (egunean bertan).

n Taldea: Traman & Brix Onda-
rrutik.

Heroi anonimoei eginiko 
omenaldia da Markeliñeren lana.

Ana Elordik zuzentzen du 
Ondarroako antzerki taldea.

VII Topa Eszenika
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Behobiarako prestaketa polita 
izango da batzuentzat. Beste-
entzat, zapatilak ipini eta kirol 

pixka bat egiteko aitzakia. Izan ere, 
bi ibilbide daudenetik, denontzat da 
erakargarri Baxurde Krossa: kirola 
eginez gozatu nahi dutenentzat 
zein denbora on bat egitera abia–
tzen direnentzat. Igande honetako 
lasterketak herri erdigunea, Santue-
nea, Zubieta eta Kalezar lotuko ditu. 
Izena emateko epea irailaren 19ra 
arte egongo da zabalik, edota sa-
rean, www.kirolprobak.com atarian. 

300 plaza
300 lasterkarirentzako lekua egon-
go da. Txip horiarekin 10 eurotan 
apuntatu daiteke, 12 euroren truke 
txip zuriarekin.

Bi ibilbide aukeran
5,20 kilometrotakoa edota 10,75 
kilometrotakoa. Frontoian hasi eta 
amaituko da proba. Lasterkariek 

Kalea lasterkariena izango da igande goizean

Igandean, goizeko 10:30ean abiatuko da Baxurde Krossa Mikel Laboa plazatik.

irailaren 20an, 10:30etarako abia–
tzeko prest egon beharko dute. Ur-
tero moduan, hemen dituzue kon-
tuan hartu beharreko beste ohar 
batzuk. Izen ematearen truke…
n Parte hartzaile guztientzat ase-
gurua. 
n Probaren erdian ur-hornidura 
(10,75km distantzian). 

n Froga amaieran hamaiketakoa. 
n Arropa uzteko leku bat izango da 
lasterketaren irteeratik gertu, fron-
toian, Mikel Laboa plazaren ondoan. 
n Dutxa zerbitzua Oiardo Kiroldegian.

Gattunk opariak 
Aurten, Baxurde Krosseko sariketan 

ere nabariko da #Kilometroak15 
eguna ate joka dugula:
n Lehen hiru gizon-emaku-
mezkoentzat saria (10,75km dis-
tantzian). Usurbilgo Kilometroak 
ekimenaren aldeko Gattunk dendan 
gastatzeko bonoak.  
n Lasterketa motzean, bono bakarra.
n Parte hartzaile guztientzat opa-
ria. 

Zozketak
Arrospide kutixi otarra, Atxegan 
bazkaria 2 lagunentzat, Patrin baz–
karia 2 lagunentzat, Olarrondon 
bazkaria 2 lagunentzat, Kentuenen 
bazkaria 2 lagunentzat, Artzabalen 
bazkaria 2 lagunentzat, 2 tarta, ma-
risko otarra, kirolari profesionalek 
sinaturiko arropa.

Informazio gehiago
n www.kirolprobak.com atarian 
edo Baxurde Txiki taldekoen Face-
book-eko orrialdean.
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“Munduko txoko 
ezberdinetako elikagaiak 
dastatzeko aukera izan 
zen frontoian: Maroko, 

Sahara, Nikaragua edota 
Kubakoa”

Apaindu balkoiak, 
Gattunk banderolekin
Urriaren 4a, eta #Kilometroak15 
eguna ate joka dugula ikusgarri 
egiteko, zer hobeto etxeetako 
balkoiak apaintzea baino. Ga–
ttunk banderolak salgai dituzue 
izen bereko dendan. Gattunk 
denda zabalik jada, ohiko ordu-
tegian: Astelehenetik larunba-
tera: 10:30-13:00 / 18:00-20:00 
(astelehen goizetan, larunbat arra–
tsaldeetan eta igandeetan itxita).

#Kilometroak15 
egunerako 300 
laguntzaile behar dira
“Jada iristear gattunk... Oraindik 
300 laguntzaile falta zaizkigu. 
Animatu urriaren 4ean lagun–
tzera”. Antolatzaileen gonbita. 
Lan batzordeetan apuntatu ez 
bazarete oraindik, honatx izen 
emateko dituzuen bideak: 943 
36 12 16 (Udarregi Ikastolako 
idazkaritza) edota kilome-
troak2015@ikastola.eus

Klikmetroak
Aste hasieran jada ibilbide bir-
tualeko 773 metro eginak zeu-
den. “Egin zure metroa!” ani-
matzen dute. Sartu klikmetroak.
kilometroak.eus atarian eta 
urriaren 4ko jaialdiko ibilbide 
birtuala osatzen lagundu. 

Hunkigarria, koloretsua, anitza 
#Kilometroak15 ekimenaren 
alde larunbatean ospatu zen 

kantaldi erraldoia. Mikel Laboa pla-
za ehunka lagunez bete zen, ehunka 
lotu ziren urriaren 4ko jaialdiko 
abestia eta “Txamunto” kantatzera; 
ikasleak, ikasle ohiak, ikastolako lan-
gileak edota gurasoak Jaione Esku-
dero Udarregi Ikastolako irakasleak 
koordinaturiko ekimen arrakasta–
tsuan. Atzoko eta gaurko Udarregi 
Ikastolako kideak, dantzan eta abes-
ten aritu ziren, girotzen jada ate joka 
dugun #Kilometroak15 egunerako. 
Usurbildarrak dantzan eta kantuan 
ere mundialak gattunk! Irudi gehia-
go: noaua.eus atariko Argazkitegian 
eta NOAUA! TB ataletan.

Irailaren 12an ospaturiko Usur-
bil Herri Anitza! Jaialdiaren baitan 
ospatu zen #Kilometroak15-en 
aldeko kantaldi handia. Herrian da-
goen aniztasuna plazara atera zuen 
dantza eta musika uztartu zituen 
ekimenak. Baina hitzordu gehiago 
ere ospatu ziren. Elhuyar Fundazioak 
jada sarean martxan den Usurbilpe-
dia proiektua aurkeztu zuen. Mun-
duko dantzen emanaldia ikusi eta 
jatorri ezberdinetako herritarren es-

kutik, munduko txoko ezberdinetako 
elikagaiak dastatzeko aukera izan 
zen; Euskal Herria, Maroko, Sahara, 
Nikaragua, edota Kuba frontoian or-
dezkatuak genituen.

Herri euskaldun eta anitza
Irailaren 12ko Usurbil Herri Anitza! 

Mundialak gattunk

Bideoak eta argazki gehiago, noaua.eus web orrian.

jaialdia “une berezi samarrean da-
tor” oroitarazi zuen Xabier Arregi 
alkateak, jaialdiko aurkezpen eki-
taldian. Pil-pilean den errefuxia-
tuen auziari buruz ari zen. “Izan 
gaitezen kontziente auzi estruktural 
baten aurrean gaudela eta denon 
zeregina dela horri aurre egitea”, 
nabarmendu zuen. Aniztasunari 
eta elkartasunari ateak irekitzen 
dizkion Usurbil irudikatzearekin ba-
tera, herri festa gisa definitu zuen 
larunbateko jaialdia ezin zela egun 
isolatu bat izan zioen, “herri honen 
jarduera normalizatu baten beste 
mugarri bat” baizik. 

Herri Anitza ospakizunekin bat egin zuen #Kilometroak15-en alde antolatu zen kantaldi jendetsuak.
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Urriaren 5ean hasiko duten 
ikasturte berrirako izen ema-
tea zabalik dute. Hona he-

men aurtengorako prestatu duten 
eskaintza:

n Haurren dantza taldea: astean 
ordubete. Ordutegia, irailaren 
25ean 18:30etan Kiroldegiko en–
tsegu lokalean egingo den bileran 
erabakiko dute. Kuota: 70 euro 
(anai-arreben kasuan, bakoitzak 60 
euro).
n Helduentzako eskaintza (astean 
ordu eta erdi. Kuota: 75 euro. Aza-
roan pasako da):
Erromeria dantzak: asteazkenetan, 
19:30-21:00 artean.
Euskal dantzetan oinarritutako ko-
reografiak: astelehenetan, 19:30-
21:00 artean.
Euskal dantza tradizionalak: ordu-

Haur nahiz helduentzako eskaintza, 
Dantza Taldean 

Udan, herriko nahiz auzoetako jaietan emanaldiak eskaini ditu Usurbilgo 
Dantza Taldeak.

tegia, izen emandakoen artean era-
bakiko da.
Saloi dantzak: izen emandakoen ar-
tean erabakiko da ordutegia.
n Izen emateko eta argibide gehia-

gorako:
Irailak 17 eta 18, ostegun eta os-
tirala: 17:30-19:30 artean Oiardo 
Kiroldegian egongo dira Dantza Tal-
dekoak. dantzataldea@usurbil.com

Futbola Haranen
Irailak 19, larunbata
18:00 Kadete mutilak: 
Usurbil F.T.-S.A.N.S.E. A

Eskubaloia Oiardon
Irailak 19, larunbata
18:00 Senior mutilak, 
1. Nazionala Euskal Kopa: 
Ucin Aluminio Usurbil-Ereintza

Zubieta nagusi, 
Endika Abril 
Txapelketan
Igandean Oiartzungo Txost tal-
dearen aurka jokaturiko neurke-
ta 13-0 irabazi zuten etxean. 

22 mendizale 
Besabi-Goizuetako 
irteeran
Mendizale talde ederra batu 
zuen aurreko igandean. Hurren-
go irteera urriaren 18an: Uharte 
Arakil-Goldaraz. 

Argazkia: Andatza M.K.T.

1958an jaiotakoen 
kintako bazkaria
Giro ederrean ospatu zuten egu-
na irailaren 12an. Horren lekuko 
irudi hau.

Irailaren 12ko kantaldi mundiala-
ren ostean, urriaren 4rako giroa 
berotu bada adi. Egun  handi 

horretarako astebete baino faltako 
ez denean, kantuan eta dantzan 
aritzeko aukera ezin aproposagoa 
izango baitugu berriz. Zuberota-
rrekin kantu-jira eta Xiberoots re-
ggae taldearen emanaldia irailaren 
26an, #Kilometroak15-en alde. 
Zuberoatik datozen lagunen artean 
da Mixel Etxekopar: “26an itzulera 
bat egingo dugu plaza aldetik plaza 
aldera, 4-5 tokitan geratuz kan-

Kantu-jira eta kontzertu berezia irailaren 26an, 
Zuberoako lagunekin batera

tatzeko sinpleki. Muxikoak ikasten 
dituztela hemen entzuna dut eta 
Muxikoak biziki maite dut. Odo-
lean baititut sortu aurretik. Gauean 
gazteari lekua, gure seme eta lagu-
nei, Xiberoots reggae taldeari. Oso 
modu polit batez, serioski egiten 
dituzte euren kantuak. Euskal kan-
tuak  reggae moduan ematen di-
tuzte. Zorte handia dugu eta dute, 
Zumetaren margolanaren aurrean 
emanaldia eskaintzeko. Ez da egu-
nero gertatzen”, NOAUA!ri adierazi 
digunez. Datorren asteko aldizka-

rian luze-zabal jasoko ditugu Etxe-
koparren adierazpenak.

Xiberoots taldeko kideak.

Aurreko larunbatean batu ziren.
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Oiardo Kiroldegiko 
jarduera eskaintza
Entrenamendu funtzionala, haur-
dunentzat ariketa fisikoa uretan, 
igeriketa gidatua, GAP, Zumba 
Gazte, Body Pump, Pilates, aeróbi-
ca, yoga… Kirol ikastaro eskaintza 
zabala aurten ere Oiardo Kirolde-
gian. Informazio gehiago kiroldegi 
sarreran edo 943 372 498 telefo-
no zenbakian. Bestetik, ohiko or-
dutegira itzuli dira kiroldegia eta 
igerilekua.
Astelehenetik ostiralera:
Igerilekua: 
07:00-12:30 / 14:30-21:00.
Kiroldegia: 
07:00-12:30 / 14:30-22:00.

Larunbatetan: 
Igerilekua: 09:00-21:00. 
Kiroldegia: 09:30-21:30.

Igande eta jai egunetan:
Igerilekua: 09:00-13:00. 
Kiroldegia: 09:00-13:30.

Tximeleta taldea
Gimnasia erritmikoa eta hip-hop 
ikastaroak eskainiko dituzte ikas-
turte berri honetan, Oiardo Kirol-
degian. Izen emateko 943 116 342.

Yoga eta emozioen 
heziketa, Santuenean
Yoga ikastaroa
n Asteartetan: 18:30-20:00. 
n Astearte eta ostegunetan: 09:15-
10:45 / 16:00-17:30  / 20:30-22:00.

Reiki
Asteazkenetan: 18:30-20:00.

“Emozioen heziketa”
n Aurkezpena: urriak 1 osteguna, 
18:30h.
n Informazio gehiago Abelina (619 
791 170) Juanjo (637 413 691).

Usurbildar bat 2015eko Kon-
txako Banderako txapeldu-
nen artean; emakumezkoe-

tan, San Juan eta Sarai Lizaso 
nagusitu baitziren igandean Do-
nostiako uretan. Zorionak! 

Alex Udabe, txapeldunorde, 
Iñaki Errasti eta Orio hirugarren
Gizonezkoen txapelketan bi herritar 
genituen lehian. Bermeok irabazi 
zuen Kontxako Bandera. Txapelketa 
irabaztetik oso gertu ibili ziren Alex 
Udabe eta Hondarribia. Sailkapene-
ko lehen postuan baziren ere, azken 
jardunaldi erabakigarrian bigarren 
amaitu zuten. Bigarren Honda-
rribia, eta hirugarren Iñaki Errasti 

eta Orio. Urteko azken estropadak 
urriaren 10ean. Emakumezko eta 

Sarai Lizaso eta San Juanentzat 
izan zen Kontxako bandera 

Sarai Lizaso banderari heltzen, etxekoez inguratuta. Argazkia: Josu Aranberri.

gizonezkoen trainerila txapelketak 
Aginagako San Praixkuetan.

“Futbola gustuko izan eta Usurbil 
F.T.-n jokatu baduzu, beteranoen 
taldean parte hartu!”, luzatu dute 

Beteranoen futbol taldean parte hartzeko deia 

gonbita. Informazio gehiagorako 
deitu 658 709 246 telefono zenba-
kira.

Futbol Eskola
Irailaren 25an eta 29an izena ema-
teko aukera Haranen,17:30-19:00.
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OHARREI DAGOKIEN ARAUTEGIA
Orri honetan agertzen diren oharrak doakoak dira. Te-
lefonoz edo emailez helarazi daitezke: 943 360 321 / 
erredakzioa@noaua.eus  
Oharrak bidaltzeko azken eguna: astelehena, eguerdiko 
12:00ak. Atal bakoitzaren goikaldean ipiniko ditugu be-
rrienak. Oharra egokia ez dela erabakiko balitz, NOAUA!k 
ohar hori argitaratu gabe utziko luke.

ETXEBIZITZA
Salgai

Pisua salgai kaxkoan. 2 loge-
la, egongela, sukaldea, komuna 
eta trasteroa. Altzariekin. Hiru 
balkoi eta dena kanpoaldera. Tlf: 
670070562. 

Atikoa Zubietan, 110m2 erabilga-
rri. 2008-an guztiz berritua, tei-
latuaren estruktura ere. 3 logela 
handi, 2 komun, 30 m2-ko egon-
gela. Haize egokitua. 225.000. 
669781959 Julen

Pisua salgai Santuenean. Egoera 
onean. 3 logela, sukaldea, komu-
na eta nahi izan ezkero garaje 
moduko batekin. 659 460 979. 

2 gela, komuna, sukaldea eta sala 
dituen etxe bat erosiko nuke. Ge-
hienez 90.000 euro. 689 58 39 21.  

Bi gelako etxebizitza salgai. 
Komuna, hall, sukaldea. Eguz-
kitsua. 3. pisua igogailuarekin 
Muna Lurra kalean. 175.000 euro 
(620826891).

Etxe txiki eta merke bat erosi 
nahi nuke. Edo alokairu baxuko 
bat hartuko nuke. 615 758 476. 

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 logela, 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 
logela 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)

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 Kaxkoan. Pisu berria, 
lehen mailako materialekin egi-
na. 608 227 462. Prezioa jaitsi 
dugu; orain, 36 milioi pezetatan

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

Alokairuan 
Pisua alokairuan Santuenean. Be-
rritua barrutik eta fatxada berria, 2 
logela. Libre urritik aurrera. Fidantza 
2 hilabete gehi  hilabetea aurrera-
tua. Nominak 570 euro. 667438145 

Gela bat alokatzen dut Usurbilen. 
Emakume edo neska arduratsua 
izan behar du. Tel. 665 319 105. 

Pisua alokatzen da kaxkoan. 2 
logela, egongela, sukaldea, komu-
na eta trasteroa. Altzariekin. Hiru 
balkoi eta dena kanpoaldera. Tlf: 
670070562.  

2 lagunentzako alokairuko pisu bila. 
Beheko solairua eta terrazaduna 
bada hobe. 610 73 59 64. 

Atxegalden etxe bat, 3 logela, sukal-
dea, 2 komun, egongela, estudioa, 
argitsua, sartzeko prest, berogailu 
zentralarekin, 670 410 273 

Logela bat alokatzen dut. Per–
tsona 1 edo 2rentzat. Prezio ona. 

657 535 299. 

Alokairuko pisu baten bila na-
bil Usurbilen, nominarekin. 
664885737 

Pisu baten bila nabil, txikia eta 
merkea. 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.

MOTORRA
Salmenta,
garajeak

Baju komertzial bat salgai erdiko 
kalean. 62 metro koadro, solai-
ruarte batekin. 600 369 013 / 
943 371 827 

Garaje itxi bat salgai 36,30 me-
tro koadro. 2 kotxerentzat edo 
garaje-trastero moduan. Erreka-
txiki-Puntapaxetik.  653380557. 

Oso argitsua den 70 metro karra-
tuko lokal komertziala salgai 
Santuenea auzoan 671547567 

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.

LANPOSTUAK
Lan eskaintzak

Txapeldun taberna alokairuan 
edo salgai: 676 976 005.

Usurbildar bat behar dugu as-
telehenetik ostiralera, haur bat 
ikastolara eta bestea Haur Es-
kolara eraman, eta etxeko lanak 
egiteko. 629 931 375 (Joxean), 
679 709 331 (Kris).

LANPOSTUAK
Lan eskaerak

Emakume bat eskaintzen da aste-
burutan pertsona helduak zaint-
zeko. Tel 646 756 555. 

Neska gazte euskaldun bat hau-
rrak arratsaldetan zaintzeko prest 
eskaintzen da. Esperientziaduna 
haurrak zaintzen eta udalekuetan. 
Tel. 661 626 500. (Maialen) 

Mutil gazte bat LH eta DBH-ko 
ikasleei klase partikularrak ema-
teko eskaintzen da. Tel. 617 916 
242. (Oinatz) 

Lan bila nabil. Edozein lan egingo 
nuke. Interna moduan ere bai. 
Umeak edo helduak zaintzen, 
garbiketa lanak egiten, jatetxeren 
batean harraskako garbiketak egi-
ten, etab. Tel. 676 188 411 

Pertsona helduak zaintzen lan 
egingo nuke asteburutan. Espe-
rientziarekin. 657 708 895.

Pertsona bat eskaintzen da pro-
paganda edo gutunak banatzeko. 
Tel. 943 364 527. 

Mutil bat eskaintzen da, helduak 
zaintzeko, baserriko lanetan ari–
tzeko edota edozein lanetarako. 
Interno moduan lan egiteko prest. 
Tel. 662 286 266.  

Lan bila nabil. Interna moduan eta 
umeak zaintzen. Tel. 645 530 490 

Auxiliar geriatra eta sukaldari bat 
eskaintzen da, paper, esperientzia 
eta nazionalitatearekin, adineko 
pertsonak zaintzeko. 10 urteko 

esperientzia sukaldean, garbike-
tan. Arduratsua. 622 487 879. 

Lan bila nabil. Baimen guztiak 
ditut. Esperientzia biltegiko lane-
tan eta banaketan. 657 535 299. 

Pertsona helduak edo umeak 
zaintzen lan egingo nuke. Or-
duka, interna edo egunean lan 
egiteko. Papelekin eta erreferen–
tziekin. 627 487 592.

Pertsona helduak edo umeak 
zaintzen lan egingo nuke. Or-
duka, interna edo egunean lan 
egiteko. Papelekin eta erreferen–
tziekin. 631 321 981.

Erizain laguntzaile tituluduna 
eskaintzen da pertsona helduak 
zaintzeko. Bertakoa eta euskaraz 
dakiena. Tel. 622 925 562. 

Nikaraguakoa eta 28 urteko mu-
tila, pertsona helduak zaintzeko 
eskaintzen da. Interno moduan 
edo nahi den bezala. Badaki 
etxeko lanak egiten. 687 348 
223. 

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.

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. 

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-

Zorionak Aimar! Hatzarekin 
ondo adierazten duzun be-
zala irailaren 18an urte bat 
beteko duzu. Aitona-amona 
eta izeba-osabak ospatzeko 
irrikaz gaude. Muxu handi 
bat denon partez! Gurasoei 
ere bai dagokienagatik. 

Zorionak Araia! 
Irailaren 28an 
11 urte beteko 
dituzu... Muxu 
pottolo bat ama-
txo, aitatxo eta 
Noaren partez. 
Mua!!!

Zorionak Izaro! 
Irailaren 18an, 
5 urte beteko 
dituzu. 
Muxu handi bat 
familiaren 
partez!!!
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Telefono interesgarriak

 

Goardiako farmaziak Irailak 17 - irailak 27
Osteguna 17 DE MIGUEL  Kale Nagusia 32. Lasarte   

Ostirala 18 RODRIGUEZ  Kale Nagusia 42. Lasarte 

Larunbata 19 GIL   Kale Nagusia 24. Lasarte  

Igandea 20 GIL   Kale Nagusia 24. Lasarte    

Astelehena 21 GIL   Kale Nagusia 24. Lasarte  

Asteartea 22 ACHA-ORBEA Hipodromo etorbidea, 6. Lasarte  

Asteazkena 23 URBISTONDO San Franzisko 1. Lasarte     

Osteguna 24 GANDARIAS-URIBE Iñigo Loiola 9. Lasarte   

Ostirala 25 ORUE   Jaizkibel plaza 2. Lasarte  

Larunbata 26 ACHA-ORBEA Hipodromo etorbidea, 6. Lasarte

Igandea 27 ACHA-ORBEA Hipodromo etorbidea, 6. Lasarte      

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

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, 8 plaza)  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

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 lanak 
egiten... Interna moduan ere bai. 
Erreferentziak. 656 186 617.

Lan egingo nuke. Garbiketan... or-
duka. Gauetan pertsona heldue-
kin lo egiteko edo zaintzeko edo 
konpainia egiteko prest nago. Tel. 
676 188 411. 

Emakume euskalduna eskaintzen 
da ume txikiak zaintzeko edo gar-
biketak egiteko. Irailetik aurrera. 
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. Interna 
bezela ere bai. Edozein ordutegi. 
Esperientziarekin. 722  575 781.

Pertsona helduak zaintzen edo 
garbiketan lan egingo nuke. In-
terna 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. 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. 680 804 124.

Neska arduratsua lan bila dabil. 
Interna moduan pertsona hel-
duak zaintzeko eta etxeko lanak 
egiteko. Xiomara. 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. 638 602 597.

Neska euskaldun batek lan egin-
go luke arratsaldetan, 4 ordu, 
helduak zaintzen. 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 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 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.

BESTELAKOAK
Irailaren 9an, arratsaldean, Zu-
bietako Lertxundi gainan aur-
kitu ditut betaurreko batzuk.
Berreskuratzeko deitu Euxebiori: 
943362665. 

3 katu oparitzen ditut, 3 hilabete 
eta erdi dituzte. Tel. 688 827 995. 

Haur-sila bat salgai. “Bebe con-
fort” marka LA modeloa. Beltza 
eta berri-berria dago. Burbuja eta 
eguzkitakoarekin. 666 373 665. 

Giltza batzuk galdu ditut DIA 
supermerkatu inguruan. Diru-zo-
rro beltz batean, eta 4 giltzekin. 
Aurkitu badituzu udaltzaingora 
eramatea eskertuko nuke. 

Artzabal inguruan gitarra bat 
galdu dut. Aurkitu baduzu deitu 
zenbaki honetara. 608 566 683.  

Hiru plazako eta bi plazako sofak 
salgai, larruzkoak, egurrezko ertze-
kin. Egoera onean, 500 euro ne-
goziagarri. usurbil72@hotmail.es

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

Hemengo urra erosiko nuke. Dei-
tu 634 409 888.

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

Denborarik ez baduzu zure 
maskota paseatzeko, nik la-
gunduko dizut. Ordubeteko 
ibilbideak. Asteburutan. Tele-
fono zenbakia: 688 888 176. 
Pablo. 

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

Gidari arduratsu bat eskaint-
zen da etxe pribatu baterako. 
Libre ordu desberdinetan. 
696264197.

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

https://www.cofgipuzkoa.com/



 18 2015eko irailaren 18anINGO AL DEU?

Datozenak

Iruña-Veleiako aurkikuntzak bisitatu ostean, 
Nafartarrak Kultur Taldeak Orreagako gudak 
izan ziren eskenatokira mendi irteera gidatua 

antolatu du igande honetarako, irailaren 20rako. 
08:30ean jarri dute abiatzeko hitzordua udaletxe 
aurrean. Kotxez edo autobusez joateko aukera 
egongo da. Aurrez izena ematea komeni da. 

n Eguna: irailak 20, igandea.
n Irteera: 08:30etan autobusez edo kotxez, 
udaletxe aurretik. 
n Izen ematea: 650 195 941 (Jexux). 
n Zehaztasunak: “VIII. mendetik IX. men-
dera bitartean, baskoiek etsai handiak izan 
zituzten inguruan: frankoak, musulmanak, 
asturrak... Orreagako guduak defentsa- eta 
iraupen-nahiaren erakusgarri garbiak dira. 
Baskoiek beren lurraldean zuten nagusita-
suna frankoen -garaiko inperiorik handiena-
ren- armadarekin izandako liskarretan ikus 

daiteke; borroka latz horien ondorioa izan 
zen -Chanson de Roland delakoa da horren 
lekuko- Iruñeko erreinu independentea alda-
rrikatzea. Karlomagno, Roland, Eneko Aritza, 
Banu Casi-tarrak... Orreaga da Nafarroako 
euskal independentzia ekarri zuten gertakari 
haien jokalekua”.
n Antolatzailea: Nafartarrak.

Agenda
18 19 20

iraila

ostirala larunbata igandea
Santueneko Jaiak, ikus 7 or. 
“Jendartean Bidaide” antzezlana, #Kilo-
metroak15-en alde. 19:30ean Sutegin.

Santueneko Jaiak, ikus 7 or. 
#Kilometroak15: Erreala-Oiartzun fut-
bol neurketa. 12:00etan Haranen.
“Obarixo biaz” antzezlana, #Kilome-
troak15-en alde. 20:00etan Sutegin.

Santueneko Jaiak, ikus 7 or. 
Baxurde Krossa, 10:30ean frontoian.
Mendi irteera eta bisita gidatua Orre-
aga ingurura. 8:30ean udaletxe aurretik 
abiatuta.

Korri eta Xalto pailazoak
Bihurri ludotekan
Irailaren 25ean ostirala, arratsaldeko 
17:30ean Bihurri ludotekaren egoitzan.

Aginagako Eskola 
Txikiaren II. Eguna
Irailak 26, larunbata
11:00 Zirko tailerra Sebastopoleko Titirite-
roen eskutik. 
13:00 Helduentzako paella lehiaketa eta hau-
rrentzat Mastertxef. 
14:00 Eliza Zaharrean bazkaria norberak le-
karkeenarekin. 
16:30 Jolas kooperatiboak eta mural pintaketa. 
18:00 Eganekin erromeria.
Antolatzailea: Aginagako Eskola Txikiko Gu-
raso Elkartea.

Orreagako guden eskenatokira

Igande honetan goizeko 8:30ean abiatuko dira. 
Aurrez izena eman behar da.

Reala-Oiartzun 
futbol neurketa, 
#Kilometroak15-en alde
Bi emakume taldeetako kideak Kilometroak15 
ekimenaren alde lehiatuko dira larunbatean 
eguerdiko 12:00etatik aurrera Haranen. Txarte-
lak egunean bertan egongo dira salgai futbol 
zelai sarreran, 5 eurotan. “Lehen mailako par-
tiduaz gozatu ahal izango dugu beraz, punta 
puntako kirol eskaintza. Animatu punta pun-
tako kirolaz gozatzera!”, antolatzaileen gonbita.

Kantu Taldeak datorren 
asteartean hasiko ditu 
entseguak
Kantu Taldekoek hastear dituzte entsegu saioak. 
Oporraldi ondorengo lehena, datorren astear-
tean, irailak 22, 18:30-19:30 artean Udarregi 
Ikastolako kantu gelan. 

Irailaren 26ko ekitaldietan parte hartzeko 
gonbita luzatu duten eragileen artean da Kan-
tu Taldea. Kantaldira “Gattunk-eko zapiarekin 
azaltzeko deia egiten dizuegu!”, adierazi dute. 

Datorren astean arituko da Egan, 
Aginagako Eskola Txikiaren II. Egunean.



  



 


