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Albistea iruditan

Ilusio handia egin zion eskaria jaso zuenean, 
“Durangoko Azoka oso garrantzitsua baita 
euskal kulturarentzat, eta baita arte plasti-

koentzat ere. Ez nuen espero horrelako eskari 
bat jasotzea, eta motibazio handiarekin egin 
dut”, dio Jose Luis Zumetak. Berak landutakoa 
da, abenduaren 4tik 8ra ospatuko den Duran-
goko Azokaren 50. edizioko kartela. “Azokak 
gero eta indar gehiago dauka, gero eta hobeto 
antolatzen da, gero eta oihartzun zabalagoa 
du... Berezia izan da niretzat lan hau egitea”, 
adierazi die Zumetak azokako antolatzaileei.

Kartela bizi duen momentuari lotua dagoe-
la dio artista usurbildarrak: “Lan irekia da, eta 
bakoitzak bere erantzuna eman beharko dio... 
Uste dut lanek ez dutela erredundantzia gehie-
girik behar, bakoitzak eman behar diola eran–
tzuna...”, Zumetaren esanetan. 

Laburrean

1952an jaiotakoen kinto 
bazkaria

Patxi Uranga zoriontzeko 
argazkia ateratzeko deia

1972an jaiotakoen kinto 
bazkaria 

Azaroaren 29an bilduko dira Patri jatetxean, 
arratsaldeko 14:00etan. Dastatuko duten 
otorduaren prezioa, 36 eurokoa izango da. 
Izen emateko epea zabalik egongo da, aza-
roaren 19ra arte. Apuntatzeko deitu 943 361 
380 telefono zenbakira.

Azaroaren 21ean batuko dira, Aratz jatetxean. 
Izen emateko 40 euroko ordainketa egin behar 
da kontu zenbaki honetan, azaroaren 13a baino 
lehen: 0182 6043 21 0201514132 (BBVA). Or-
dainketa egiterakoan ez ahaztu izen abizenak 
adierazteaz.

Euskal presoen eta senideen eskubideen al-
deko hileroko elkarretaratzea ostiral honetan, 
20:00etan Mikel Laboa plazan. Elkarretaratze 
amaieran, Patxi Uranga presoaren urtebetetze 
egunari begira, bere zorion agurrerako argazkia 
aterako da.

Euskal presoak
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Zumetak egin du 50. Durangoko Azokaren kartela

Zumeta bere tailerrean, kartela eskuetan duela. Durangoko Azokaren berri gehiago: durangokoazoka.com

Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailak (Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak) diruz lagundua. 
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Idoia Torregarai

Larunbat honetan 
beharbada gazte-
txoren bat edo bes-

te ikusiko dugu herrian 
mozorrotuta, Halloween 
ospatzen, eta batek baino 
gehiago muturra okertuko 
du atzerritar festa honek 
gure artean hartu duen 
indarragatik. Baina Ha-
lloween Euskal Herrian 
ere ospatzen zela esaten 
badizuet sinestuko al 
didazue? Ni ere harritu 
nintzen pasa den urtean 
AHOTSAK -ek (Euskal 
Herriko hizkerak eta is-
torioak biltzen dituen 

proiektu ederrak) ohitura honi 
buruz hitz egiten zuten hain-
bat pertsonen bideoa argitara-
tu zuenean. 

Izan ere, duela 60 urte ohi-
koa zen santu guztien bez–
peran edo azaroaren 1ean 
eta 2an kalabazak edo arbiak 
lapurtu, hustu eta kandelak 
sartuta “Halloween” ospatzea 
jendea beldurtuz. Izarak eta 
trapuekin ere mozorrotzen 
ziren gaztetxoak, eta zenbait 
herritan eske errondak ere 
egiten ziren gaztainak, intxau-
rrak eta horrelakoak eskatuz. 
Arimen Gaua deitzen zitzaion, 
edo Gau beltza. Ez zenekien? 

Oier Araolaza antropologo 
elgoibartarrak adierazi zuen 
moduan, gure kulturaren tra-
gedia bat da hori; gure kul-
tura, historia eta tradizioak 
ez ezagutzea eta kanpotik 
datozenak kopiatzea. Kala-
bazak ematen dizkiogu gure 
usadioei.

XX. mendearen bigarren za-
tian festa honek indarra galdu 
zuen Euskal Herrian hainbat 
arrazoiengatik: gizartea al-
datzen ari zelako, orduko 
gazteek interesa ez zutelako 
edota nekazal munduari lotu-
tako festa zelako, beharbada. 
Ameriketako Estatu Batuetan, 

berriz, irlandar etorkinek 
ospatzen jarraitu zuten eta 
indar handia hartu zuen. Zi-
neak mundu osora zabaldu 
du Halloween eta gaur egun 
merkataritza industriak ne-
gozio handia dauka hortxe.

Beraz, aste honetan tele-
bistan eta larunbatean he-
rrian Halloween-eko kala-
bazak ikusten ditugunean, 
gurean ere garai honetan 
protagonistak izan zirela 
gogoratu. Batek daki, be-
harbada piztu dezakegu be-
rriro ohitura hau.
Eta hala bazan eta ez bazan, 
sartu dadila kalabazan…

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

Kalabaza egunak

HERORREK ESAN

 

Emakumeen aurkako indarkeriak 
ez du etenik. Ezagutzera eman di-
ren azken kasuen artean, Nafarroa 
Oinezen neska batek jasandako 
erasoa dugu. Erasorik erantzunik 
gabe eta erasoturik babesik gabe 
ez zutela utziko adierazi zuten 
urriaren 7ko mobilizazio bidez Ma-
trakak Usurbilgo Talde Feministak. 
Gauza bera egin zuten, Usurbilgo 
Ernai gazte erakundearekin bate-

Eraso sexisten 
salaketa, 
berriz plazara

ra aurreko ostiralean Mikel Laboa 
plazan deituriko elkarretaratzean 

ere. Nafarroako ikastolen aldeko 
festan izandako erasoaren salake-

ta plazara atera zuten. Mobilizazio 
jendetsua izan zen. 
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Usurbilgo Udalak ezohiko eta 
premiazko osoko bilkura 
deitu zuen Atalluko lan is-

tripua gertatu eta biharamunerako.  
Plenoa bera hain zuzen, bilkuraren 
premiazkotasuna berresteko bozke-
tarekin abiatu zen. Aho batez be-
rretsi zuen udalbatzak. Eta emaitza 
bera errepikatu zen segidan, azken 
lan istripu honen harira Usurbilgo 
EHBildu Udal Taldeak aurkezturiko 
4 puntuko mozioaren bozketan ere. 
Aho bateko babesa eman zioten 
gobernu taldeko kideek, PSE-EE eta 
EAJ-PNV udal taldeek.

Udal adierazpena
Atzo arratsaldean (urriaren 19an) 
Usurbilen gertatutako lan istripu 
baten ondorioz langile bat hil zen. 
Asko dira dagoeneko lan istripue-
tan aurten hil diren langileak, eta 
arazo hori aspalditik dator.

Gure gizarte aurreratuan, hain-
beste aurrerapen teknologiko ditu-
gula, onartezina da hori horrela iza-
tea. Arazo sozial latz baten aurrean 

gaude, eta arazo hori estrukturala 
da. Zerbait larria gertatzen ari da 

ez bagara gai langileen lan se-
gurtasuna bermatzeko. Arazoaren 
sustraietara jo behar dugu behar 
bezalako konponbideak aurkitzeko. 
Eta jatorrizko arazo horien artean 
daude ez-egonkortasuna, lanal-
di luzeegiak eta zabor kontratuak. 
Arazoaren muinean dago azken 
urteetan inposatu den lanaren an-
tolakuntza berria.

Horiek horrela, Usurbilgo Udalak 
honako hau jakinarazi nahi du:

Azken lan istripuaren inguruko mozioa 
onartu du Udalak

Hildakoaren senitartekoei eta lagunei elkartasuna adierazi die udalbatzak.

Mobilizazioak, 
azaroaren 14ko 
asteburuan
2007ko urrian Seguran izan-
dako polizia operazioaren harira, 
Ezker Abertzaleko 35 kide epai–
tzen hasiko dira azaroaren 16an 
Espainiako Auzitegi Naziona-
lean; tartean, Marisa Alejandro 
usurbildarra. Aurreko asteburu-
rako, hau da, azaroaren 14 eta 
15erako mobilizazioak iragarri 
dituzte herrietan, epaiketa sala-
tu eta auziperatuei elkartasuna 
adierazteko.  

Urriaren 19an Atallu indus-
triagunean lan istripuz hil-
dako langilearekin 41 dira 

jada, 2015. urte honetan beharrean 
ari zirela zendu diren euskal herri-
tarrak. Halakorik errepika ez dadin 
eta azken heriotza hau salatzeko 
“Lan istripu gehiagorik ez! Pre-
karietatea hiltzailea” aldarripean, 
elkarretaratzea egin zen urriaren 
21ean, Atallura sartzeko errotonda-
ren bueltan. ELA, LAB, ESK, STEILAS, 
EHNE eta HIRU sindikatuek, euskal 
gehiengo sindikalak alegia, bat egin 
zuen mobilizazioarekin. “Lan istripu 
gehiago eman ez daitezen neurriak 
hartzea ezinbestekoa da eta hori al-
darrikatu dugu gaurkoan ere”, LAB 
sindikatutik berri eman dutenez.

ELA sindikatutik, “Osalan eta 
Lan-ikuskaritzari beraien ardu-

rak bete eta lan-istripu honen 
arrazoiak eta, ondorioz, leudeken 
balizko ardurak argitzeko ikerketa 
sakona egiteko eskatzen diegu. 
Era berean, Gasteizko Gobernua-
ri ezbehar kopuruaren handitzea 
geldiarazteko berehalako neurri 
eraginkorrak hartzeko eskatzen 
diogu, honen jatorrian kokatzen 

diren lan-prekarietateari lotu-
tako faktoreei mugak jarriz (kon-
trolik gabeko azpikontratazioa, 
behin-behinekotasuneko kon-
tratazioa, lanegun bukaezinak, 
lan-erritmo jasangaitzak, ...), eta 
Lan-osasun eta segurtasunari da-
gokionean enpresen gaineko kon-
trola areagotuz”.

Prekarietateak hiltzen segitzen duela salatu dute

1.Lehenik eta behin, Usurbilgo 
Udalak bere samina adierazi nahi 
du, eta elkartasuna helarazi nahi 
die hildakoaren senitartekoei eta 
lagunei.

2. Usurbilgo Udalak argi adierazi 
nahi du lan osasunari lehentasuna 
emango dion lan harreman eta pre-
bentzio eredua bultzatu behar dela, 
eta eredu horrek lan duina eta se-
gurua izan behar duela ardatz. Ho-
rretarako, ezinbestekoa da gizarte 
eta ekonomia arloko eragile guztiek 
eta administrazio publikoek batera 
eta norabide berean jardutea.

3. Egiturazko arazo honi aurre 
egiteko, funtsezkoak dira, batetik, 
prebentzioa eta prestakuntza eta, 
bestetik, lan segurtasunaren eta 
osasunaren kontrako delituen ja-
zarpena. Norabide horretan lan egin 
behar dute, hain zuzen ere, gizarte 
eta ekonomia arloko eragileek eta 
erakunde publikoek.

4. Usurbilgo Udalak bat egiten du 
istripu hau salatzeko egingo diren 
mobilizazioekin.

AHOBATEZ ONARTUA
“Lan osasunari 

lehentasuna emango dion 
eredua bultzatu behar da, 
eta eredu horrek lan duina 
eta segurua izan behar du 

ardatz” 

Atallura sartzeko errotondan elkarretaratzea egin zuten urriaren 21ean. 

Marisa Alejandro auziperatuari 
elkartasuna adieraziko zaio. 
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#Kilometroak15 balorazioa

n Urtea oso emankorra eta aberatsa 
izan da. Pozez egin den lan bat izan 
da. Lanketa trinkoa, sakona, ordu 
askokoa, jende askorekin partekatua. 
Ikastolak herriari eta Usurbilgo herri 
osoak Kilometroak-i eta ikastolari 
eginiko ekarpena oso garrantzitsua 
izan da. Hasiera batean zailago zi-
rudiena, pixkanaka eta denon inpli-
kazioarekin eta denon lanketarekin 
lortzen joan gara. Egiteko moduak 
ere ezberdinak izan dira. Sortu ziren 
hiru ildo nagusi horien inguruan 
egin den lanketa guztia ere oso abe-
ratsa izan da. Horrek eragile mota 
ezberdinekin lanketa handia egitea 
ekarri du eta herria eta ikastola-
ren arteko lotura indartzen joatea. 
Lanketa guztiak herrian bere arras-
toa utzi du, sendotasun bat eman 
dio herriari. Hasitako bidea ederra 
da, ia herrian elkarlanerako indar 
hori mantentzea lortzen dugun. Ba-
ditugu proposamen batzuk, zabal–

tzen joango gara. 

n Eguna oso pozgarria izan zen, asebe-
te gintuen. Etorri zen jendeak oso gus-
tura pasa zuen, jendea gozatzen ikusi 
genuen. Jende asko hurbildu da eske-
rrak ematera. Oso gustura sentitu eta 
asebetetuta joan zirela esatera. Gure–
tzako hori sari onena da. Datu zehatzak 
falta zaizkigu, horien berri emango da, 
baina dugun inpresioa ona da. 

“Hurbildu nahi duten guztientzat, egun polita izango da azaroaren 7koa”.

n Eginiko lanketa oso sakona izan 
da. Jendea oso emana ikusi dugu. 
Hori eskertu eta ospatzekoa da. Ki-
lometroak egunez ez genuen izan 
aukerarik, festa modu lasaiagoan 
bizitzeko. Jaia beste modu batean 
biziko dugu azaroaren 7an. 

Kilometroak-en aritu garen guz-
tiok, eta hurbildu nahi duten guz-
tientzat, egun polita izango da aza-
roaren 7koa. 

Begoña Izeta
Inklusibitatea, Guztiok 
Gattunk Batzordea
n Urtea oso aberatsa izan da, 
hainbat sentsibilizazio ekimeneta-
rako baliatu dugu. Jendeak ederki 
erantzun du. Dekalogoak izandako 
harrerarekin oso pozik gaude. Ma-
nifestu edo kontzeptualizazioan 
lan asko egin genuen. “Jendartean 
bidaide” antzezlana ere hor dago, 
ikastetxeetan eskaintzeko deitu 
digute. Zeharlerro izatea zen hel-
burua, ez departamendu bat. Ze-
harlerro hauen eraginkortasuna 
eraldatzean neurtu behar da. Eta 
eraginkorrak izango gara, egunen 
batean zeharlerrorik behar ez bada. 

Une honetan ordea sentsibilizazioa 
bada beharrezkoa. Hazia bota dugu. 
Orain ia hazia lur onean erori den. 
Pentsatzen dugu baietz. Egiteko lan 
asko dago. 

n Urduritasunez nor etorriko zen, 
ze egoeratan, egin ahal izango ote 
zuen zirkuitua, ardura horrekin. Ar-
duradun guztiak ikastolako kontrol 
aretoan ginen. Laguntzaileak geni-
tuen Aranerrekan eta San Inazioko 
aldapan, behar zuenari alternatiba 
bat ematen. Tailerrak izan genituen 
gune ezberdinetan, komun uniber–
tsala, saskibaloi partida… Inguru-
men batzordearekin elkarlanean, 
mugikortasun murriztua duten 
pertsonen komunak guztiontzako 

jarri genituen. Komun unibertsalean 
datu piloa hartu zituzten, ia jendeak 
zer eskatzen zuen unibertsala izan 
zedin. Erronka ikaragarri gustatu 
zitzaidan. Ispilu bat izan da hu-
rrengo Kilometroetarako. Badakigu 
dena ez dela posible; oholtzak eta 
txosnak ez zeuden irisgarri. Landu 
behar den gauza bat gehiago. 

n Herriaren lanerako inplikazioa 
eta sentsibilitatea. Halere, eginiko 
lanketa ez da bukatu. Jai bat oso 
momentu ona da mezua helaraz-
teko eta gero egunerokotasunean 
txertatu behar da. Aurrerantzean 
pentsa dezagun guztiontzako, eki-
menak, jaiak, herri guztiarentzako 
egin ditzagula.

Begoña Izeta: “Urtea oso aberatsa izan da”

n Zer balorazio egin dezakezu amaitu berri den KMK15 urteaz?
n Nola bizi izan zenuen urriaren 4a?
n Zer dugu ospatzeko azaroaren 7ko eskertza jaialdian?

Garazi Lizaso,
Parekidetasuna
n Gauza asko eman dizkigu. 
Hasteko, zer hausnartua. Argi 
geratu zaigu beharrezkoa dela 
egungo jai eredua ez-baian 
jartzea eta ikuspegi feminista 
batetik lanketa bat egitea fes-
ten inguruan. Ilusioa ere ekarri 
digu KMK15aren antolaketa 
urteak, izan ere, kontuan hartu 
den ardatzetako bat izan da pa-
rekidetasuna eta hori izugarria 
da; nahiz eta beste batzordeak 
baino talde dezente murritzagoa 
izan den.

n Urduri eta harrotasunez. Ze-
torkiena zer zen ez genekielako, 
baina unean uneko egoerei 
modu egokian erantzun zi–
tzaielako. Parekidetasunari da-
gokionez, urriaren 4an KMK15 
ekimenaren baitan, ez zuen 
inork guneetako sorospen pun-
turen batera jo eraso sexista bat 
izan zuela eta laguntza eske. 
Beraz, berri positiboa dela esan 
dezakegu. Hala ere, argi dauka-
gu horrek ez duela bermatzen 
egunean bertan eraso sexista-
rik egon ez zenik. Gau hartan 
bertan, herriko taberna batean, 
eraso sexista bat behintzat egon 
baitzen eta zenbait herritarrek 
erditik sartu behar izan zuten.

n Herri oso bat goitik behera eta 
ezkerretik eskuinera mugitu iza-
na dugu ospatzeko. Elkarlanean 
eta auzolanean gorabehera eta 
erronkei aurre egin diegun mo-
dua. Hala ere, eskertza eta os-
pakizunik paregabeena, etorki-
zunean, bakoitzak bere txokotik 
herria eraikitzen jarraitzea litza-
teke; KMK15 amaiera ez izatea 
eta ekimen honetan bezala, (h)
aritzea, herrigintzan.

Mariaje Imaz, Udarregi: “Pozez egin den lana izan da”
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n Hainbeste lan esparru sortu eta 
hainbeste herritarrengana iristen 
den dinamika bat Usurbilen nola 
joan den hazten eta osatzen ikustea 
aberasgarria izan da. Hori guztia 
gainera, balore konkretu batzuen 
gainean joan da garatzen; inklusi-
bitatea, jasangarritasuna, pareki-
detasuna. Usurbilgo Udaletik gure 
egiten ditugun baloreak dira. Oso 
polita izan da ikustea, balore horien 
gainean herria nola antolatzen joan 
den, herritarrek, ohi baino gehia-
gok, nola heldu dioten erronkari, 
harreman eta konplizitate horiek 
nola joan diren sortzen, indartzen 
eta nola azaleratu genuen urriko 
lehen asteburuan, herri honen po-
tentzialtasuna.

n Eguna baino asteburua izan zen 
neuretzat. Jada ikusten zen ostira-
lean, muntaketa lanetan, ze poz, 

emozio eta sentsazio transmititzen 
zuen herriak. Oilo ipurdia jartzen 
zuen prozesua izan zen. Balore ze-
hatz horiekin bat egin eta herritar 
guztiak horren parte garela ikusi 
zen. Usurbilgo herritarrok dugun 
potentzialtasunaren erakustaldia 
izan zen. 

n Azaroaren 7an, herritarrak egin-
dako lan horretaz guztiaz harro ego-
tera gonbidatu nahi nituzke. Lanke-
ta guztiotan egoten diren tentsio, 
gorabehera eta desadostasunak, 
hori lanketaren ibilbidearen parte 
da. Baina baita ere ikusi behar da, 
zer egin dugun urte osoan, zer eta 
nola lortu dugun. Harro egotekoa 
da. Usurbil aipatzen diren balore ho-
rietan eraikitzen ari garela erakutsi 
dugu. Berriz ere erreferente gara, 
beste askorentzat. Horretaz guztiaz 
gozatu eta harro sentitu behar dugu. 
Momentua da gainera, KMK15 ur-
teari bukaera polit bat emateko. 
Herritar guztiak eskertzeko egindako 
lan guztiengatik. Baina batez ere 
herritar guztiak harro senti gaitezen 
egin dugunaz. Eta argi ikusi dezagun, 
proposatzen dugun guztia egin ge-
nezakeela, helburuak eta balore ze-
hatz batzuk garbi izanez gero.

Mikel Usabiaga,
Ingurumen/Garbitasun 
Taldeko kidea
n Jarrera eraikitzaile batetik, anto-
laketa-lana auzolanean egitea bi-
zipen aberasgarria da eta hori herri 
bizitzarako onuragarria izan da. 
Irakaspen ederra ondorengoen–
tzat. Gure batzordearen egitekoa, 
sarritan, ohartaraztea izaten da 
eta hori ez da zeregin atsegina.  Jai 
erraldoi honek jasangarritasuna-
rekin talka egiten du arlo askotan. 
Kontraesan ugari sortzen ditu eta 
hausnarketa sakon bat landuz al-
daketak egitearen beharra gero eta 
nabarmenagoa dela uste dugu. Be-

har genituen laguntzaileak osatu 
ezinik ibili gara. Beste herrietako 
laguntzailez osatu behar izan di-
tugu taldeak. “Hondakinik onena 
sortzen ez dena” leloari jarraituz 
aurrez jarritako erronkei emaitza 
onekin erantzutea lortu dugu. 
Zirkuituan zehar eta 6 guneetan, 
iturriko ura doan eta eskuragarri 
jartzea arrakastatsua eta prakti-
ka on bezala baloratua izan da. 
Hondakinen gaikako bilketa berriz, 
emaitzak hain onak lortzea izuga-
rria izan da. Errefusa kopuru txikia 
pilatu zen. Ikastolen Elkarteak bes-
te herrialdeetan antolatzen dituen 
jaialdietan, irizpide hauek kontu-
tan hartzea garrantzitsua litzateke.

n Goizean ilunpetan hasi eta 
gauean ilunpetan bukatuz eta 
gure lana ondo egiteko hainbeste 
atal zaindu beharrak, erabat azto-
ratuta egotera behartu gintuen, 
festaren gain-ikuspegia galduz. 
Nola nahi ere, iruditzen zaigu ez 
dela festa-eredu hezigarria ger-
tatzen. Masifikazio honek ondo-
rio negatibo batzuk eragiten ditu 
gure ustez.

n Herri txikia izan arren erronka 
hau ere gainditzeko gai izatea da 
ospatuko duguna.  Gure arteko au-
zolanaren indarra. Urriaren 4ean 
lanean aritu ginenok jai giroan ego-
teko aukera ere eskainiko digu.  

Mikel Usabiaga: “Jarrera eraikitzaile batetik, 
antolaketa-lana auzolanean egitea aberasgarria da”

Eskertza jaialdia
Azaroak 7, larunbata
n 13:00 Lotzen GaTTunk abestia 
guztion ahotsetara Mikel Laboa 
plazan.
n 14:30 Herri bazkaria frontoian.
Menua: paella, txahal masailak 
saltsan, arroz esnea eta kafea. 
Prezioa: 6 euro 16 urtetik behe-
rakoentzat, besteentzat 12 euro. 
Salmenta puntuak: Udarregi Ikas-
tolako idazkaritza eta Txirristra 
tabernan azaroaren 2ra arte.
n 18:00 Erromeria frontoian.
Ondoren, herriko musika taldeen 
kontzertua frontoian.

Auzolanerako deia 
Urriak 31, larunbata
Urriaren 4ko jaialdian Aranerre-
kan pilaturiko hondakinak garbi–
tzeko auzolanerako deialdia egin 
dute Usurbilgo Udalak eta Uda-
rregi Ikastolak, larunbat honeta-
rako, urriak 31, goizeko 09:00etan 
Puntapaxen. Buztinzulotik Ugar-
tetxeberriraino erreka garbitu 
nahi da.”Auzolanerako prest le-
gokeenak, katiuskekin etortzea 
nahikoa luke, handik aurrerakoa 
antolakuntzak bideratuko baitu”, 
ohartarazi dute. 

Zozketak
Kariberako bidaiak: Zenbaki 
saritua 9.140 izan zen. Garikoitz 
Urkizu Mendizabal donostiarrari 
egokitu zaio. 

Gure Zozketa:
-Zenbaki saritua: 51.855.
-Ordezko zenbakia: 2.689.

Gattunk DVD-a salgai 
Lizardin eta Laurok-en daude sal-
gai. Aurkezpen ikuskizuna, bideokli-
pa eta Ikastolaren inguruko doku-
mentala batzen ditu DVDak.

Alaitz Aizpurua, Udala: “Usurbilgo herritarrok dugun 
potentzialtasunaren erakustaldia izan zen”
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Udazkenean ospatzen 
den Gipuzkoa mai-
lako zahar egoitzetako 

Jubilatuen Martxa neurtuko 
argazkia duzue ondokoa. Ar-
gazkiarekin batera, Maria 
Angeles Arrutiren idatzi hau 
duzue martxa haren lekuko: 
“Urriaren 17an, larunbata, Pa-

sai Donibane, Lezo, Errenteria, 
Trintxerpe, eta azkenik, Pasai 
San Pedro, lotu zituen ibilal-
diak. 8,5 kilometrokoa omen 
zen, baina azkenean 10 bat ki-
lometro egin genituen, hara eta 
hona. Eguraldi ederra izan ge-
nuen eta bazkaria ere bai. Na-
hikoa lan egiten dute hainbat 

lagunentzat horrela antolatzen. 
Esker mila denontzat. Aginaga-
tik joan zen taldea; ezkerretik 
hasita, Joxe Luix Bereziartua, 
Koro Labaka, Maria Angeles 
Arruti, Pilar Errasti, Mari Kon-
txi Maioz, Santi Algorta, Joxe 
Mari Bengoetxea eta Miren Ipa-
rragirre”.

Jubilatuen Martxan

Urriaren 17an 10 kilometroko ibilbidea osatu zuten. Argazkian, Aginagatik joan zen taldea. 

“Pim & Pom” 
haurrentzako filma, 
igandean Sutegin
“Pim eta Pom etxe-katu bihurriak 
dira. Egun batean, beren jabearen 
bi ilobak, Tracey eta Stacy, bisitan 
etortzen dira eta katuak parke-
ra eramateko baimena eskatzen 
dute. Baina neskatila maltzu-
rrek benetan nahi dutena katuak 
lapurtu eta beraiekin beste hiri 
batera eramatea da”. Hala dio “Pim 
eta Pom” filmaren sinopsiak. 4-8 
urte arteko haurrentzako zine-
ma igande honetan, azaroak 1, 
17:00etan Sutegin. Udalak,   Ziortza 
Gazte Elkartearekin elkarlanean 
antolaturiko proiekziorako sarre-
rak egunean bertan eskuratu ahal 
izango dira, 3 eurotan.

Martxora arte luzatuko da
haurrentzako zine zikloa
Igandeko proiekzioarekin abia-
tuko da, Udalak Ziortzarekin 
elkarlanean martxora arte anto-
latu duen haurrentzako hileroko 
zine zikloa. Lehen igandeetan 
izango da, 17:00etan Sutegin. 
Sarrerak 3 euro balioko du. “Yugo 
eta Lala”, “Annaluise eta Anton”, 
“Irabazle eta galtzaile” eta “Lotte” 
izango dira proiektatuko diren 
hurrengo filmak. Iaz arrakasta–
tsua suertatu zen ekimena. Uda-
lak emandako datuen arabera, 
bataz beste 100 haur inguru joan 
ziren proiekzioetara.

Motxian Eby, 
esketx lehiaketa
Hala izena du Oarsoaldean eta 
Buruntzaldean, DBH-ko ikasle-
entzat antolatu den esketx le-
hiaketa berriak. Nahi adina lan 
aurkez daitezke, bakarka nahiz 
taldean eta gai librean, aza-
roaren 15era arte. 

Umorea, lanen originaltasuna, 
karakterizazioa edota exekuzio 
teknikoa baloratuko dira. 300 eta 
200 euroko sariak eskuratzeko 
aukera dago. Informazio gehia-
go: motxianeby.eus

Igandean, arratsaldeko 17:00etan 
Pim & Pom filma. Sarrera, 3 euro. 

Usurbilgo Herritar Txartela diseinatzeko  
lehiaketa, azken txanpan

Ordainketak egin eta 
identifikaziorako txar-
tel propioa izango du 

Usurbilek. Herritar txartelaren 
izena eta irudia hautatzeko 
lehiaketa irekia antolatu da. 
Oinarrien berri hurbilago.com 
atarian jaso dezakezue. 

18 urtetik gorako usurbilda-
rren–tzako txartel berri hau, 
VISA-ren parekoa izango da. 
“Honenbestez, Hurbilago elkar-
tekoak diren denda eta esta-
blezimenduetan ez ezik, herri-
ko beste saltokietan eta mundu 
osoan erabili ahal izango da 
ordainketak egiteko; hori bai, 

Hurbilagokoak diren dendek, 
abantaila eta deskontu bereziak 
eskainiko dituzte.
n Helburua: lehiaketa publiko 
eta ireki bidez, txartel berria-
ren izena eta irudia hautatzea.
n Diseinu lana: formatuak ohi-
ko kreditu txartel baten neu-
rrietara egokitua behar du izan: 
8,6x5,4 cm.
n Kontuan hartuko diren irizpi-
deak: “usurbildarrak identifika-
tuak senti–tzen garen irudia iza-
tea baloratuko da, diseinatutako 
markaren balio artistiko eta sin-
bolikoa, komunika–tzerakoan 
duen indarra, berritzailea izatea, 
erakargarria... eta aldi berean 

patrikan eraman behar dugun 
txartel baten ezaugarrietara ego-
kituko dena”.
n Hautaketa: aurkeztutako lane-
tatik hiru egokienak hautatuko 
ditu epaimahaiak. Hiru lanak 
jendaurrean jarriko dira erakus-
gai eta herri-galdeketa bidez era-
bakiko da hiru lanon artean, lan 
irabazlea. 
n  Saria: 500 euro irabazlearent-
zat.
n  Lanak aurkezteko azken 
eguna: azaroak 6, Usurbilgo 
Udalean.
n  Informazio gehiago: hurbi-
lago.com, usurbil.eus edo uda-
letxean.
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Postuak jarri nahi dituztenei 
zuzenduriko deialdi arrakas-
tatsuaren ostean, 30 bat ar-

tisauen lanak ezagutu ahal izango 
ditugu azaroaren 1erako Aitzaga 
Elkarteak antolatu duen azokan. 
Lanok ikusi eta erosketak egiteko 
aukera aparta izango da goize-
ko 11:00etatik aurrera frontoian. 
“Ukendu, txotxongilo, gozogintza, 
esnekiak, kontserbak, bitxiak, ha-
rriak, egurra nola lantzen den, jos-
tailuak, metala, beira, otarrak, ze-
ramika, haziak, larrua, jantziak eta 
abar ikusteko aukera izango dugu”, 
antolatzaileen esanetan. Hauekin 
batera, herriko gaztaingile koadrila 
ezaguna ere bertan izango da. Bai-

ta talogileak ere. Sagardo Egunaren 
bueltan kide berriak gerturatzeko 
eginiko deialdiak erantzuna ona 
izan du, eta taldea eraberritu dute. 

Aitzaga, ixteko erabakiaren zain
“Nahiz eta lehen sei urtez elkar-

tea itxi ziguten, orain ere berdi-
na egingo diguten mehatxupean 
egon, azokak aurrera darrai eta 
erronkari eutsiz, urtero bezala 
hor izango dugu guztion ikus-
garri”, Aitzaga Elkartekoen esa-
netan. 

 

Konpartsa kide berriak nahi dituzte Lauburun 

 

LAUBURU KONPARTSA

“Kareta hauekin, 
igandeko desfilean 

gurekin parte hartzeko 
deialdia egin nahi 
genieke haurrei”

Sormena landu eta haur bati 
baino gehiagori ikara sortzen 
dieten buruhandiei beldurra 
galtzen laguntzeko ekimena 
antolatu du Lauburu, Usurbil-
go Erraldoi eta Buruhandien 
Konpartsak eta Txirinbolo 
dendak, larunbat honetarako, 
urriak 31, 17:00etatik aurrera 
frontoian. Karetak lantzeko tai-
lerraz ari gara. Guraso eta hau-
rrei zuzenduriko ekimen hone-
tan, eginak aurkituko dituzten 
ereduak baliatuz aurpegirako 
estalkiok landu ahalko dituzte. 
Beharrezko materiala bertan 
banatuko da. “Hurbil dadila 
jendea. Ondo pasako dugu. 
Gurasoek ideiak izan ditzakete 
karetak egiteko. Haurrek erabi-
liko duten zerbait egin ahalko 
dute”, dio  buruhandiak egiten 
dituen Angel Trullen Txirinbo-
lo dendako langileak.

Musikak girotuko du taile-
rra. Konpartsak ere erraldoi 
eta buruhandiak pilotalekura 
eramango ditu, nahi duenak 
probak egin eta konpartsaren 
berri izateko. “Norbaitek inte-
resa badu edo mundu honetan 
sartu nahi badu, etorri eta pro-
batu. Harrobi polit bat sortu 
eta konpartsak aurrera segitzea 
nahi genuke”, diote Lauburuko 

kide, Iñigo eta Andoni Arzallus, 
Manex Irabazabal eta Jon Mikel 
Elexpek.

Konpartsan parte hartzeko, 
12-13 urte eta 1,40 metrotik go-
rako altuera izatea eskatzen da. 
Eskertuko lituzkete kide berriak, 
“normalean buruhandi guztiak 

ez ditugu ateratzen” eta.

Eskuz landutakoa, 
kalejirarako
Larunbateko tailerrean lantzen 
hasitakoa gero etxean bukatu 
eta borobildu ahalko da. Bez–
peran eginikoa gainera, igan-
dean ospatuko den Artisautza 
Azokaren bueltan antolatu du-
ten erraldoi eta buruhandien 
kalejiran erakutsi ahalko dute. 
“Kareta hauekin, igandeko 
desfilean gurekin parte hartze-
ko deialdia egin nahi genieke 
haurrei”, adierazi dute. 

Inauteri Festan, San Ixidro 
Egunean, Santixabeletan edo-

Argazkian, Lauburu Erraldoi eta Buruhandien Konpartsako hainbat kide eta Txirinboloko dendaria.

ta Herri Anitza jaialdian parte 
hartu du Lauburu Konpartsak. 
Artisautza Azokaren ostean, 
beste ekitaldirik suertatzen ez 
bazaie, inauteriak arte ez dira 
berriz kalera aterako.

Hitzordu bikoitza
Urriak 31, larunbata
17:00-19:00 Karetak egiteko 
tailerra frontoian, haur nahiz 
helduentzat.

Azaroak 1, igandea
12:00ak aldera, erraldoi eta 
buruhandien kalejira udale-
txetik abiatuta: Artzabal alde-
ra joko dute lehenik, eta gero 
Kaxkora.

30 artisau inguru bilduko ditu igandeko Azokak

11:00etan zabalduko da Artisautza Azoka.

Auzolanerako 
deialdia egin dute 
Kilometroak-ek 
eta Udalak
Kilometroetan landutako ideiari ja-
rraipena emanez, larunbat honeta-
rako auzolanerako deialdia egin dute 
bi eragileek. Horretarako, hainbat 
argibide eman dituzte: lanera hur-
bilduko direnei, arropa zaharra eta 
katiuskak edo oinetako egokiak era-
mateko deialdia egiten diete.

Larunbat honetan, Puntapaxen
Auzolanaren helburua Haranerreka 
garbitzea izango da eta horretarako 
hitzordua goizeko 09:00etan Punta-
paxen jarri dute. Udalak, bere aldetik, 
erreka garbitzeko lanerako bitarte-
koak jarriko ditu.
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NOAUA! Uste baino gehiago lu-
zatzen ari da bira hau.
Mikel Urdangarin. Bai, pentsatu 
baino luzeago. Uda amaieran 
etorri ziren udazkenerako pro-
posamenak, eta ziurrenik horrela 
segituko dut. Datorren urterako 
ere atera da zerbait eta maiatza 
arte edo ibiliko gara horrela.

Seinale ona.
Bai, hala da. Lan asko ari naiz 
egiten, jendea hurbiltzen ari da 
kontzertuetara eta gozatzen ari 
naiz. Horrelakoetan badakizu, 
gustuko tokian aldaparik ez. 

Urtarrilean iragarri zenuen 
bakarkako bira eta 20 bat ema-
naldi iragarri zenituen udabe-
rrirako. Luzatu egin da ordea 
bakarka aritzeko apustua. Espe-
ro al zenuen?
Ikasi dugu gehiegi ez aurrei-
kusten musikan. Pixkanaka 
joan behar da. Lehenik eta   
behin, hiru hilabeteko bira an-
tolatu genuen. Topera ibili gi-
nen urte hasieran, 25 kontzertu 
eskaini genituelako. 

Berez, asmoa hau zen: bi-
ratxoa egin eta udan taldeare-
kin grabatzen hasi. Baina oso 
polita izan zen biraren lehen 
zati hura, horrela jarraitzeko 
aukerak hasi ziren iristen eta 
urte bukaera arte luzatu da 
azkenean. 

Kantu berriak idazteko asti-
rik ez dut izan eta, nire artean, 
“gozatzen ari naiz, luzatzera 
noa”. 

Hasieratik taldearekin ibili den 
bakarlaria izan zara. Taldearen 
babesik gabe, eroso dirudizu.
Taldearekin ibili naiz beti, ba-
tetik bestera. Sekula bakarrik 
ibili gabe nintzen, eta niretzat 
deskubrimendua izan da.

Mikel Urdangarin: “Ni naiz sekula bakarrik aritu ez den bakarlaria”

Bakarkako bira bat abiarazi zuen urte hasieran. Lau hilabeteko emanaldi 
sorta egiteko asmoa zuen baina harrera ona izan du eta urte bukaera arte 

luzatu du bira. Datorren astean Usurbilen izango da: azaroaren 6an Sutegin.

Mikel Urdangarin bakarlaria 
deskubritu duzu zure baitan.
Ba ez zalantzarik izan. Ni 

naiz sekula bakarrik aritu ez 
den bakarlaria. Ze bakarlari 
mota da hau, beti jendearen 
babesa behar izan duena?  
Ariketa hori egitera ausartu 
gabe nintzen. Iaz banituen 
nire beldurrak, eta ez nen-
goen batere seguru. Galdera 
ikurrak banituen, erantzuteko 
zeudenak.

Egia esan, emanaldiak oso di-
ferenteak dira bakarrik edo tal-
dean. Askoz nekatuago buka–
tzen ditut emanaldi hauek. Pisu 
osoa zugan hartzea nabaritu 
egiten da, eta taula gainetik ere 
nabaritzen da begirada guztiak 
zuk jasotzen dituzula.

Taldearekin ordea pisua ba-
natu egiten da, baina kasu 
honetan nabaritzen duzu pisu 
guztia zugan eta batzuetan 

kokiltzeko arriskua dago. Pasa 
zait inoiz edo behin, antzokian 
txiki sentitu baina ondoren 
sentipen hori gainditu ere bai, 
zorionez.

Soiltasun horretan, seguru ema-
naldi batean baino gehiagotan 
sortu dela publikoarekiko kone-
xio ezberdin bat.
Banuen intuizio moduko bat. 
Imajinatzen nuen hori gerta 
zitekeela. Biluztasun horrek 
nolabaiteko lotura piztuko 
zuela. Biluztasun horretan, 
publikoarekin konektatzen as-
matzen baduzu, harreman hori 
oso sendoa bihurtu daiteke. 

Deskubrimenduaz galde–
tzen zenidan lehen, ba bakar-
ka ari naizenetik, lehen aldiz 
sentitzen dut nire gitarra! Tal-
dearekin ari zarenean, ba–
tzuetan oso atzean geratzen 
da gitarra akustikoa. Eta ña-
bardura hori sekulako desku-
brimendua izan da niretzat. 

Usurbilen aritu izan zara aurre-
tik. Baina beti taldearekin. Ho-
nakoan bakarka zatoz, eta bira 
berriarekin plaza asko egin eta 
gero. Azaroaren 6an ostirala, 
zer topatuko du Sutegiko audi-
toriora hurbiltzen den entzu-
leak?
Nik egin dezakedan propo-
samenik zintzoena. Hori da 
entzuleak topatuko duena. Ho-
nekin ez dut esan nahi taldea-
rekin nabilenean proposamena 
zintzoa ez denik. Nire eskura 
dagoen proposamen zintzoena 
eta beteena dela hauxe, hori 
esan nahi dut. Nire ahalmen 
eta muga guztiekin. Eta nire 
muga horiek gainditu nahi ho-
rrekin ere. 

Halako hazkunde bat bizi–
tzen ari naiz eta polita da.

Etxeko sukaldean sortzen ditu abestiak. Bakarrik, gitarraren laguntzarekin. “Hori erakutsi nahi dizuet, 
etxeko sukaldeko bakardade horretako Mikel hori”. Ez baxurik, ez biolinik, ez bateriarik... “Sortu ziren 
bezala, ahotsa eta gitarrarekin, besterik ez”. Hala aurkeztu zuen bira berria. Bitxia dirudien arren, hala 

da: 1997an hasi zenetik hona, talde baten babesean igo da beti oholtza gainera. Hauxe da hortaz, bakarka 
egiten duen lehen bira. Azaroaren 6an izango da gure artean, NOAUA! Kulturaldiaren baitan.

SUTEGIKO SAIOAZ
“Nik egin dezakedan 

proposamenik 
zintzoena. Hori da 
entzuleak topatuko 

duena. Honekin ez dut 
esan nahi taldearekin 

nabilenean proposame-
na zintzoa ez denik. 
Nire eskura dagoen 

proposamen zintzoena 
eta beteena dela hauxe. 

Nire ahalmen eta 
muga guztiekin”
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Azken Zinemaldian, 
Zuzendari Berrien sai-
lean lehiatu zen ‘Pika-

dero’ filma.  Izendapenen be-
rri eman zuen egunean, Jose 
Luis Rebordinos Donostiako 
Zinemaldiko zuzendariak  bi-
txia hitza erabili zuen. Film 
bitxia zela, alegia, zuzendari 
eskoziar batek euskaldunei 
buruz egindako filma delako. 
“Euskaldunen ikuspegia isla–
tzen da, umore ukitu batekin. 
Europa iparraldeko umorea 
du, kasik Aki Kaurismakiren 
estilora”. 

Barbara Goenaga eta Joseba 
Usabiaga dira komedia erro-
mantiko honetako protagonis-
tak eta Ben Sharrock eskozia-
rra, filmaren zuzendaria. 

Krisi ekonomikoak gogor era-
sotako Euskal Herriko bikote 

baten istorioa interpretatu dute. 

Suitzan saritua
Zuricheko zinemaldia (Sui–
tza) ospatu zen iraila amaie-

ran, eta Ben Sharrockek 
zuzendutako “Pikadero” eus-
karazko filmak kritikaren saria 
irabazi zuen. Datorren astean 
Sutegin izango dugu ikusgai.

NOAUA! Kulturaldia
“Pikadero” filma
n Azaroak 8 igandea. 

n 19:00etan Sutegin.

MIKEL URDANGARIN
“Egia esan behar bada, 

ez nuen horrelako 
erantzunik espero. Alde 

horretatik sekulako 
oparia jaso dut”

Mikel Urdangarin: “Ni naiz sekula bakarrik aritu ez den bakarlaria”

 

NOAUA! Abesti berririk ere en–
tzungo dugu, ezta?
Mikel Urdangarin. Zuzenekoak 
eman eta konposatzea, hori 
zen bira hasierako nire asmoa. 
Baina konturatu naiz indarrak 
jotzen eta emanalditik ema-
naldira sendo egoten xahutu 
ditudala. Uda ondoren, kantu 
pare bat idazteko denbora izan 
dut eta horiek eskainiko ditut 
Sutegin. 

Bestalde, emanaldi sorta 
honekin zuzeneko disko bat 
egiten ari gara, 12-13 kantuz 
osatua. Emanaldi asko graba-
tu ditugu eta aukeraketa baten 
emaitza izango da diskoa. 

Gorabeherak daude artista baten 
ibilbidean. Oraintxe bertan, une 
gozoan zaudela esan al daiteke?
Ni horrela sentitzen naiz. Abia-
tu aurretik indartsu sentitzen 
nintzen, baina gure indar hau 
oso hauskorra da. Beti gaude 

Azaroaren 6an arituko da Sutegin, NOAUA! Kulturaldiaren baitan.

publikoarekiko konfidantza 
berritu beharrean.

Bira honetan jendearen be-
rotasuna sumatu dut. Harrera 
ona izan dut toki askotan. Eta 
kasu batzuetan, ez nuen horre-
lakorik espero. Horregatik ikasi 
dut gehiegi ez aurreikusten eta 

ilusioa neurrian dosifikatzen. 
Eta gero gerokoak. 

“Gozatu Mikel, halaxe 
esaten diot nire buruari”
Egia esan behar bada, ez nuen 
horrelako erantzunik espero. 
Alde horretatik sekulako opa-
ria jaso dut. Baina zuhurtzia 
handiarekin bizi dut. “Gozatu 
Mikel”, halaxe esaten diot nire 
buruari, “ez dakizu noiz arte 
iraungo duen-eta”.

NOAUA! Kulturaldia
Mikel Urdangarin
n Eguna: Azaroak 6 ostirala.
n 20:00etan, Sutegin.
n Sarrerak: 10 euro. Aldez aurre-
tik 8 euro Lizardin, Artzabalen, 
Bordatxon, NOAUA!n. Bazki-
deek 6 euro (aldez aurretik eta 
NOAUA!n bakarrik).
n Antolatzailea: NOAUA!.
n Babeslea: Usurbilgo Udala.

Azaroaren 8an, ‘Pikadero’ filma Sutegin

Donostiako Zinemaldian egin zen film honen estreinaldia eta kritika ederrak batu zituen. Barbara Goenaga 
eta Joseba Usabiaga dira protagonista nagusiak.
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Urriaren 20an Atxegalden, 
Mahaspildegi elkarte in-
guruan zegoen argindar poste 
batean egin beharreko lanen-
gatik, generadore bat jarri zen 
Erdiko kalean. Gauean ma-

txura izan zuen. Gasoil ihesa 
izan zuen eta kea botatzen 
hasi zen. Berehala konpondu 
zuten matxura, baina auzoa 
argindarrik gabe geratu zen 
ordu batzuez. 

Astelehen honetan, Arratzain 
azpian dagoen Egiluzetxiki 
baserriko lursailetan sua piz-
tu zen. Hego haize zakarrak, 
lursailok zeharkatzen dituzten 
argindar kableak mugiarazi, 

elkar ukitu eta elkar ukitzeak 
sorturiko txinpartek eragin 
zuten su txikia. Suhiltzaileek 
berehala itzali ahal izan zuten 
sua eta zonaldeko argindarra 
eten behar izan zuten. 

Urriaren 20an, generadore baten matxurak eragin zuen argi mozketa. Kableek elkar ukitzean txinpartak eragin eta horrek piztu zuen sua.

Argindarrik gabe 
Atxegalden

Sua Egiluzetxiki baserriko 
lursailetan
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LONTXO ZUBIRIA

“Aginaga eta Usurbilgo 
askori hik lagundu 

diguk hobeto 
ezagutzen Zuberoako 

jendea. Harremana asko 
zabaldu genian zuen 

Bil-Xokoako jendea eta 
hemengoa lotuz”

Lontxo Zubiria

Abiatu haiz, lagun, 
azken bidaiara. 
Azken aste eta 

egunak oso gogorrak izan 
dituk hiretzako eta hire 
familiarentzako baina li-
bre haiz azkenean. Bidaia 
honetan ez duk mugarik 
izango, ez duk ez jendar-
merik eta ez guardia civilik 
muga jarriko dianik. Hor-
txe ibiliko haiz hainbeste 
maite hituen Orhi mendia-
ren magaletan, Bardeetako 
paraje lehorretan eta itsas 
bazterretan barrena.

Hemen gelditu garenok 
jarraituko diagu. Maria 
Helenerekin izaten hin–
tzen ukuiluko lanak egiten 
eta hor elkartzen gintuan 
arratsaldeetan. Orain Ag-
nes alabak hartuko dik 
hire tokia. Luixik ere izan-
go dik zertan lagundua.

Zenbat afari eta kafe 
goxo zuen sukalde goxo 
horretan. Guk Gipuzkoako 
kontuak aipatzen geniz-
kian, hik Zuberoako eta 
Iparraldekoak ulertzen la-
gundu izan diguk beti. 

Etxe hartan entzun 

genian lehenbiziko al-
diz gero Azkorria izango 
zen artzain kooperatibari 
buruzko hire hausnarketa. 
Lau-bost urte beranduago 
hamasei baserritar gehia-
gorekin ikusi haugu gazta 
egiten jo eta su, baserrien 
etorkizuna ziurtatu na-
hian.

Zuberora Aginagatik ni 
neu 1977an iritsi ninduan 

lehenbiziko aldiz, Pello 
eta Anttonekin. Egun gutxi 
egin genizkian baina ondo 
beteak izan hituen. Geroz-
tik, Aginaga eta Usurbilgo 
askori hik lagundu diguk 
hobeto ezagutzen Zube-
roako jendea. Harremana 
asko zabaldu genian zuen 
Bil-Xokoako jendea eta 
hemengoa lotuz. Zenbat 
bilkura, otordu eta tra-
go elkarrekin… Gaur Bil-
Xokoari esker bikaina duk 
hango eta hemengo eus-
kaldunon artean lortu den 
elkar ezagutza.

Urriaren 22an baserriko 
salan ikusi haugu azken al-
diz, Dominika, azken bidaia 
abiatzeko orduan. Izan diagu 
hire aurrean familian negar 
egiteko aukera. Urdiñarbeko 
hilobian Mixel Etxekoparen 
txirularen doinuz, eta han 
bildu ginenak ‘Xalbadorren 
heriotzean’ kantua abestuz 
eman diagu lur, familiak eta 
lagunek. Hire lagun handie-
na izan den Llargorekin ba-
tera esaten diagu guk ere: 
Agur, Dominika, hoa trankil 
hire irribarrez!

Agur, Dominika Agergarai “Olhaso”

Dominika Agergaraik harreman estua zuen usurbildar askorekin.

Dominika Agergarairi
Itzali zaigu maitasun eta bakean
 Larrazkeneko orriaren antzera
Bere anima igo da, infinitoaren ziklora
Itzuli zauku,
 sormeneko Izanarekin batzera
  Bat izaiteko.

Behean den guzia
 bizi da,
     Goienetan delakotz

Unibertso Handiaren 
   Ispilu Txikia
      Gizakia dugu
         eta
            Gizaki Handia 
   Izadi Ttipiaren
     Iduri

Hago Adiskide Kantari
     Izaeraren Sorburuko Betiko Argian !!!

...Xoriak ixilik daude bortuetan.
Arbailetako oihanean abereen aiuma itzali da
Eta gu Hasperenez
    Intzirika, Intzirika, Intzirika
            Ari gara...

Fernando Txueka Isasti

Ika-Mika
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Ospakizun artean da Sutegi udal liburu-
tegia. Larunbatean izan zen Liburute-
gien Egunaren harira, zenbait ekimen 

antolatu dituzte egunotan; literatura eta zi-
nema lotzen dituen erakusketa esaterako. 
Asteazkenean bestalde, Miriam Mendoza ipuin 
kontalariaren saioa antolatu zuten eta ostegun 
honetarako, 19:00etan, VI. Euskarazko Litera-
tura Topaketa antolatu dute. Garazi Kamioren 
“Orube abandonatuak” liburua komentatuko 
da, idazlea saioan bertan dela. Baina ekitaldioz 
gain, urteurren borobil baten atarian da liburu-
tegia. Sutegi inauguratu zeneko 10 urte beteko 
baitira azaroaren 5ean. Liburutegiak, ospakizun 
astea antolatu du:

Azaroak 2-7
“Baietz Sutegi Liburutegiaren 10 urtetako 
ibilbideari buruzko 100 mezu jaso!: zer da zu-
retzat Sutegi Liburutegia, zer iradokitzen dizu, 
zein liburu liluragarri aurkitu zenuen bertan… 
Partekatu zure hitzak edo irudiak gurekin sa-
rean #10urte traola erabiliz”:
Twitter: @usurbib
 Instagram: sutegi05 
Facebook: Usurbilgo Sutegi udal liburutegia

Azaroak 3, asteartea
18:00 Pello Añorga maisu handia ipuin kon-
taketan, 5 urtetik gorako haurrentzat.

Azaroak 4, asteazkena
Egun guztian zehar, “Liburu/pelikula bat, euro 
bat” ekimena. Liburutegian pilatzen joan diren 
liburu eta dvd errepikatuak salgai jarriko ditu-
gu euro batean, ondoren, bildutako diruarekin, 
liburu eta ikus entzunezko berriak erosteko. 
Parte hartu nahi?”.

Sutegi Udal Liburutegiak, 10 urte Alegia-Lekunberri bidea 
osatzera, azaroaren 8an 
Azaroaren 8rako antolatu du hurrengo 
txangoa Andatza Mendizaleen Kirol Tal-
deak; Alegia-Lekunberri artean. Izen ematea 
zabalik dago azaroaren 4ra arte:
n Irteera hitzordua: 07:30etan, Oiardo Ki-
roldegitik. 
n Joan etorria: autobusez. 
Ibilbidea: 24 km.  
n Izen ematea: 12 euro, azaroaren 4a baino 
lehen, kontu zenbakiotako batean: 
Rural Kutxa: 3008 0259 1630 0543 0321
Kutxabank: 2095 5069 0710 6848 9805 
n Oharrak:
-Plaza mugatuak. 
-Otordua ibilbide amaieran; janaria norbe-
rak eraman, edaria antolatzaileen esku. 
-Andatza M.K.T.-k antolaturiko irteeretan 
parte hartzeko derrigorrezkoa da, mendiko 
federatua izatea eta aseguru txartela inda-
rrean edukitzea.  
Informazio gehiago: andatzamendizale.info 
edo andatza@hotmail.com 
Antolatzailea: Andatza M.K.T.

Final laurdenetaraino 
heldu da Asier Azpiroz
Gipuzkoako Bertsolari Txapelketako finaler-
dietara heltzear izan da zubietarra. Larun-
batean Urretxu-Zumarragan ospatu zen 
final laurdeneko saioa Agin Laburuk irabazi 
baitzuen. Berarekin batera, Beñat Iguaran 
eta Nerea Elustondo sailkatu ziren. Bosga-
rren postuan amaitu zuen Azpirozek. 

Errigorakoen otarrak 
eskatzeko epea zabalik
Sortzen, AEK, Zazpiak Bat, Ikastolen elkartea 
eta Errigorak “Nafar hegoaldeko uzta eus-
karari puzka” kanpainako otarrak azaroaren 
8ra arte eska ditzakezue, NOAUA! Kultur 
Elkarteko egoitzan, Aizpurua Okindegian, 
Lizardi liburu dendan, Kaffa kafetegian eta 
Txiriboga, Artzabal eta Bordatxo tabernetan. 
Orain izena eman eta otarrak jasotzean, egin 
beharko dira ordainketak. 50 euro balio dute. 
Nafarroa hegoaldean bertan ekoitzitako pro-
duktuok dituzte: ardo beltz botila, litro erdiko 
oliba olio birjina estra botila, melokotoia al-
mibarrean, orburuak, potxak, kardua, mahats 
zukua, almendrak, pikillo piper ontzi txiki eta 
handi bana, zainzuriak, melokotoi marmela-
da, pikillo piper untapana. Jasotako lagun–
tzaren %25, Nafarroa hegoaldeko euskal-
gintza bultzatzera bideratuko da. Informazio 
gehiago: errigora.eus

10 urteko ibilbideari buruzko 100 mezu jaso
nahi dituzte #10urte traola erabiliz. 

Azaroak 5, osteguna
18:00 “Liburutegia kalera aterako dugu: Shakti 
Olaizola kontortsionista eta “Irakurriz” bere saioa 
frontoian. Ikusiko dugu nola irakurriz dena joko, 
erronka eta gozamen bihurtuko den, eta horiei 
batuko zaizkie dantza, ahotsa, orekak eta kon-
tortsioa”.

Azaroak 6, ostirala
Egun guztian zehar, irakur puntu berriak: “10. ur-
teurreneko Irakur Puntu berriak banatuko ditugu 
(Sorpresa!!!); eta mezuak bidaltzeko WHATSAPP 
bidezko erabiltzaile-Liburutegi komunikazio bide 
berria abian jarriko dugu!”.

Informazio gehiago... 
Blogeko helbidea: liburutegiak.blog.euskadi.net/
usurbil/?lang=es 
Ordutegia: Astelehenetik ostiralera 10:00-13:00 / 
16:00-19:30. Larunbatetan 10:00-13:00.
Telefonoa: 943 360 692. 
E-posta:  biblioteka@usurbil.net 
Facebook: Usurbilgo Sutegi Udal Liburutegia 
Twitter: twitter.com/usurbib 
Instagram: sutegi05
Youtube: youtube.com/sutegi05

Irailaren 11ko Usurbil Herri Anitza jaialdia, 
herrialde ezberdinetako dantzen erakusleihoa 
izan zen. Warda Mallalek antolatu zuen saio 
hura, baita larunbat honetan, 18:00etan Sute-
gin taularatuko dena ere. “Shabbick Labbick”, 
herrialde ezberdinetako mugimendu eta dan–
tzak nahasten dituen ikuskizuna programatu 
du, “kolore eta erritmo ugari espazio berean 
elkartuz, esperientzia magikoa bilakatzea du 
helburu”. Hainbat hirietan aurkeztu duen saioa 
Sutegira dator urriaren 31n. Sarrerak: aldez au-
rretik 8 eurotan, egunean bertan 10 euro. 
o.uarda@hotmail.es / 637 256 851

Herrialde anitzetako 
dantza ikuskizuna Sutegin

Eskura hausnarketaren inguruan, jardunaldia 
antolatu du Gure Esku Dagok. Azaroaren 6an, 
19:00etan Potxoenean. “Erabakiaren aroari ha-
siera eman nahirik, ZER erabaki, NOIZ eta NOLA 
erabaki, hauxe izango du ardatz hemendik au-
rrera Gure Esku Dago-ren ekimenak. Bide guzti 
hau, ariketa kolektibo bidez egin nahi da, horrela 
kide guztion ekarpenak jasotzeko aukera izango 
delarik”. Eskura txostena gureeskudago.eus/esku-
ra helbidean dago, eta ekarpenak egiteko aukera 
eskaintzen du.  “Anima zaitez! zure ekarpenak 
beharrezkoak dira eta. Herri bat gara. Erabaki–
tzeko eskubidea dugu. Herritarron garaia da”.

Datorren astean, Gure Esku 
Dago-ren jardunaldia
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Beste urte batzuekin alderatuz, 
beranduxeago ospatuko da Zu-
bietako Mendi Duatloia. Larun-

bat honetan, arratsaldeko 15:30ean 
hasiko da lasterketa. Partaideek Zu-
bieta inguruak zeharkatuko dituen 
ibilbidea osatu beharko dute. 
 
Ezaugarriak
Data: Urriak 31 larunbata.
Irteera: Zubietako plazatik.
Irteera-ordua: 15:30ean.
1. Sektorea: 5,75 km mendian 
korrika.
2. Sektorea: 14 mendi bizikletaz.
3. Sektorea: 2,3 km korrika.
Prezioa: 15 euro aurretik. 20 euro, 
egunean bertan.
Izen-ematea: mendiduatloia.com

Larunbat honetan,
Zubietako V. Mendi Duatloia

Larunbatean, arratsaldeko 15:30ean hasiko da lasterketa.

Eskubaloia Kiroldegian
Urriak 31, larunbata
n 10:00 Alebin neskak, 
Buruntzaldea: 
Udarregi 5B-Udarregi 6C.
n 10:00 Alebin neskak, 
Buruntzaldea: 
Udarregi 5A-Urnieta 6
n 11:00 Infantil neskak, 
Gipuzkoako Txapelketa: 
Udarregi B Usurbil-Bera Bera
n 12:30 Infantil mutilak, 
Gipuzkoako Txapelketa: 
Udarregi A Usurbil-CB Urola A
n 15:45 Kadete neskak, 
Euskal Liga: 
Usurbil K.E. “A”-Aiala ZKE
n 17:30 Jubenil neskak, Euskal 
Liga: Usurbil K.E.-Aiala ZKE
n 19:30 Senior mutilak, 
1. Nazionala: 
Ucin Aluminio Usurbil-Trapagaran

Azaroak 1, igandea
n 09:10 Infantil nesken Euskal 
Selekzioaren kontzentrazioa.
n 11:05 Infantil mutilen Euskal 
Selekzioaren kontzentrazioa.
Eneko Furundarena Maiz gonbi-
datu dute.

Eskubaloia, 
Euskal Selekzioa
Azaroak 1, igandea
n 15:40 Jubenilen saioa, Arrasa-
teko Iturripe Kiroldegian. Ane Ira-
zabal Esnaola eta Estitxu Berasa-
tegi Eizagirre gonbidatu dituzte.
n 15:40 Kadete mutilen entrena-
mendua Getxoko Faduran. Eneko 
Iribar Zumeta gonbidatu dute.
n 17:30 Kadete nesken entrena-
mendu Getxoko Fadura: Ainhoa 
Illarramendi Jauregiberri gonbi-
datu dute.
n 17:30 Jubenil mutilen entre-
namendua, Arrasateko Iturripen. 
Usurbil K.E.-ko Mikel Atxega 
Arruti gonbidatu dute hitzor-
dura.

Eskubaloiko errifa 
zozketa
3.031 izan da zenbaki saritua. An–
tton Errekondori egokitu zaio, Usur-
bil Kirol Elkartearen errifa zozketako 
saria; mariskada eder bat. 

Usurbil Kirol Elkartea, 
hauteskunde betean
Aste honetara arte zegoen, zuzen-
daritza berritzeko behin behineko 
hauteskunde batzordeari alegazioak 
aurkezteko epea. Egunotan buru–
tzekoak dira behin betiko batzordea 
osatzeko bilkura. Hurrengo urratsa; 
azaroaren 1ean, behin behineko 
hauteskunde errolda argitaratuko 
dute, eta aipatu erroldaren aurka 
helegiteak aurkezteko epea zabal-
duko da gero, azaroaren 15era arte.

Lasarte-Oriako krossa
Aurreko igandean ospatu zen Lasar-
te-Oria Bai lasterketa. Urtero legez, 
usurbildar ugari aritu ziren korrika. 
62 lasterkari, eta horien artean, 
Iñaki Gerica Juan eta  Rosa Uribe 
Navarro izan ziren helmugaratzen 
lehenak. Emaizak www.noaua.eus 
web orrian topatuko dituzue.

Paleta ikastaroko izen 
ematea ixtear
16 urtetik gorako emakumeei 
zuzenduriko ikastaroan izen ema-
teko epea, ostegun honetan itxiko 
dute. Apuntatzeko bideok dituzue: 
943 372 498 / kirola@usurbil.eus 
Ikastaroko entrenamendu saioak, 
azarotik maiatzera izango dira. 
Ordu eta egunotan:
n Astelehenetan, 20:00-21:00
n Asteazkenetan, 09:30-10:30 eta 
20:00-21:00

Futbola Haranen
Urriak 31, larunbata
10:00 Alebin mutilak:
Udarregi 5A-Urnieta 5A
Udarregi 6A-Urnieta 6A
11:30 Infantil mutilak: 
Usurbil F.T.-Hernani C.D.
15:30 Jubenil mutilak: 
Usurbil F.T.-Antigua Luberri K.E.

Antton Errekondorentzat izan da 
saria, mariskada bat.
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OHARRA: Azaroaren 6an aterako dugu hurren-
go NOAUA! astekaria. Oharrak, zorion-agurrak, 

bestelako deialdiak...  jakinarazteko azken 
eguna: urriak 26 astelehena. 

E-postaz: erredakzioa@noaua.eus

.

.

.

.

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

Pisu bat salgai. 90 metro karratu. 3 
logela, 2 bainugela, jan-egongela 
eta sukaldea jantokia aparte duela. 
605 707 642. 

Txaramunto kalean etxebizitza 
salgai. Hegomendebaldera begira. 
98 m2 + balkoia, egongela/jangela 
eta sukaldea. 3 gela. 2 komun. Ga-
rajea eta trastelekua aukeran. Iker 
(686912979) 

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. 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  
Alokatzeko pisu bila nabil. Telefono 
zenbakia: 615730680 

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

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

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

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 

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

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

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.

LANPOSTUAK
Lan eskaerak

Emakume bat eskaintzen da, goi-
zez, 2 edo 3 orduz etxeko garbike-
tak egiteko. Tel. 620 625 823. 

Emakume bat eskaintzen da aste-
burutan pertsona helduak zain–
tzeko. 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.

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-

 

Pasa den larunbatean, 1973. urtean jaiotakoek ospakizun eguna izan zuten. Atxega Jauregia-
ren atariko berdegunean ateratako argazkian dituzue bazkarira animatu ziren lagunak. 



  633. zenbakia 17GAZI, GOZO, GEZA

 

Telefono interesgarriak
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

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
Eguzki-elkartean bazkide egiteko 
aukera. Tel 677 62 14 65 

Giltza batzuk galdu dira, erdigu-
nean. NOAUA!n edo Udaltzain-
goan uztea eskertuko nuke.

Bosch markako garbigailu bat sal-
gai. Urte bete pasatxo dauka. Berri 
berria dago. Tel. 943 363 201. 

Irailean Zubietako Lertxundi gai-
nan aurkitu nituen betaurreko 
batzuk. Berreskuratzeko deitu Eu-
xebiori: 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. 

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.

Denborarik ez baduzu zure mas-
kota paseatzeko, nik lagunduko 
dizut. Ordubeteko ibilbideak. As-
teburutan. 688 888 176. Pablo. 

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

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

 

Goardiako farmaziak Urriak 29 - azaroak 8
Osteguna 29 GIL   Kale Nagusia 24. Lasarte     

Ostirala 30 ACHA-ORBEA Hipodromo etorbidea, 6. Lasarte    

Larunbata 31 GANDARIAS-URIBE Iñigo Loiola 9. Lasarte

Igandea 01 GANDARIAS-URIBE Iñigo Loiola 9. 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 LASA SUQUIA 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: 9:00-13:30

GOARDIAKO FARMAZIA, GAUEZ
ECHEVESTE ELOSEGUI, JORGE
Elkano 9 Behea, Hernani. 943 55 20 87
22:00 - 09:00

https://www.cofgipuzkoa.com/
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Datozenak

Aurreko ostiralean inauguratu zuten 
Sutegin, inklusibitatea eta down sin-
dromea ardatz gisa hartuta, Jose Luis 

Elexpek Usurbilgo Udalarekin elkarlanean anto-
laturiko “Bateginik” erakusketa. Verdini dantza 
taldekoek parte hartu zuten irekiera ekitaldian. 

“Pelex”en eta Sofia Arostegiren lan bilduma 
ikusgai izango duzue hilabetez, kultur etxeko 
aretoan, egun eta orduotan:
n Osteguna eta ostirala: 18:00-20:00.
n Larunbatetan: 12:00-14:00 / 18:00-20:00.
n Igandetan: 12:00-14:00.

Agenda
30 31 01

urria/azaroa

ostirala larunbata igandea
Azken ostiraleko elkarretaratzea 20:00etan 
Mikel Laboa plazan. 

Aranerreka garbitzeko auzolan deialdia. 
9:00etan Puntapaxen.
Buruhandiak lantzeko tailerra. 17:00-
19:00 frontoian.
Kantujira 19:00etan Mikel Laboa plazan.

Pim eta Pom filma Sutegin.  17:00etatik 
aurrera.
Artisautza Azoka.  11:00etatik aurrera 
frontoian.

Astelehenean, odol ematea
Usurbilgo Odol Emaileen Elkarteak deituriko 
hurrengo hitzordua, datorren astelehenean, 
azaroak 2, 18:00-20:30 artean anbulato-
rioan. 

Maria Tarazona 
Lorenteren erakusketa 
Artzabalen
Abenduaren 1era arte ikusgai duzue, bere 
“Naturaren atalak” erakusketako bilduma. 
“Zure bizitzako une bakoitzeko detaileak bi-
latzen oinarritzen denean, hauek erretrata–
tzea zein beharrezkoa den konturatzen zara. 
Hori dela eta, argazkilaria naiz, sentitzen eta 
ikusten dudana argazkien bidez erakusteko. 
Zuhaitz bat besarkatzea, hosto lehorrak za-
paltzea, belar bustia ukitzea edo zerumuga 
begiratzea uskeriak iruditu arren, momentu 
preziatuak dira gogoratzeko, ziur asko erre-
pikaezinak; eta hau baino modu hoberik ez 
dago denboran bidaiatzeko eta bizitakoaren-
gatik irribarre egiteko”, dio egileak.

#Kilometroak2015eko
eskertza jaialdia
Emaitzak aztertu eta balorazioak egiteko 
garaia da orain. Baita eskerrak ematekoa 
ere. Eskertza eguna antolatu du KMK15-ek 
azaroaren 7rako, larunbata. Zehaztasun ge-
hiago, 7. orrialdean.

“Bateginik” erakusketa zabalik

Verdini Dantza Taldekoek hartu zuten parte “Bateginik” erakusketaren irekieran.

VI. Euskarazko Literatura 
Topaketa
Honakoan, Garazi Kamioren Orube abandona-
tuak (Elkar) liburua aztertuko dute. Ostegun ho-
netan, urriak 29, arratsaldeko 19:00etan Sutegi 
udal liburutegian. Egilea bertan izango da. Li-
buruak jada eskuragarri daude udal liburutegian.

Larunbat honetan, 
kantu-jira 
19:00etan abiatuko da kantu-jira, Mikel La-
boa plazatik. Afal ordura arte, euskal abes-
tiez girotuko digute udalerri erdigunea. Go-
goan izan, Kantu Taldea asteartero biltzen 
dela Udarregi Ikastolan, 18:30-19:30 artean.



  



 


