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Laburrean

Azaroaren 10ean batuko 
dira 1974an jaiotakoak
Azaroaren 10erako antolatu dute afa-
ria Saizarren. “Animatu!”, luzatu dute 
gonbita. Izen emateko mezua bidali 
edo deitu 605 730 816 telefono zenba-
kira (Josune).

Larunbat honetan, 
EHBilduren mintegia
2019ko udal eta foru hauteskundeeei begi-
rako mintegia deitu du Usurbilgo EHBilduk 
larunbaterako, 10:00-13:00 artean Potxoe-
nean. Gipuzkoako zerrenda buru Juan Kar-
los Izagirrek ere hartuko du parte.

1952an jaiotakoen 
bazkaria
Abenduaren 2an bilduko dira bazka-
ritarako Antxeta jatetxean, 14:00etan. 
Izen emateko deitu  azaroaren 24a bai-
no lehen, 620 516 715 telefono zenba-
kira (Javier).

Albistea iruditan

Santu Guztien Egunean, gizon-proba 
jokatu zen dema-plazan. Bizkaiko 
talde batek 20 minutuko ahalegina 

egin zuen. Usurbilgo harri handiarekin 
aritu ziren eta plaza bat, hiru zinta eta 
30 zentimetroko distantzia osatu zuten 
denbora tarte horretan.

Harri handiarekin egin diren tiraldie-
tan seiko taldeak aritu izan dira baina 
azaroaren 1eko entseguan zazpi gizo-
nek jardun zuten dema-plazan. Zazpiak 
bizkaitarrak: Mikel Alzola (Bedarona), 
Iñigo Aurrekoetxea (Derio), Aitor De 
la Concepcion (Loiu), Santi Zubizarre-
ta (Nabarniz), Gorka de la Concepcion 
(Erandio), Eneko Bilbao (Kortezubi), Iñi-
go Undabarrena (Amendata) eta Arkaitz 
Izpizua (Bermeo).

3.800 kiloko harri baldarra
1986ko gizon-proban, Euskal Herritik 

Ikusgarria izan zen azaroaren 1eko gizon-proba

etorritako seina laguneko bost talde aritu 
ziren. Bizkaiko bi eta Araba, Iparraldea 
eta Gipuzkoatik bana lehiatu ziren. Or-
duko hartan Markinako taldea gailendu 
zen, ia bi plaza osatuta. 

“3.800 kiloko harria mugitzeko balda-
rra da, alde batean bestean baino lodia-
goa izanik, tiratzerakoan okertu egiten 
baita”, Usurbilgo ondarea ezagutzen li-
buruan irakurri dugunez.

Plaza bat, hiru zinta eta 30 zentimetroko distantzia osatu zuten 20 minutuko proban.
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* Ika Mika atalerako idatziak gehienez 2.000 karaktere izango ditu. NOAUA!k ez du bere gain hartzen Ika Mika atalean adierazitako esanen eta iritzien
erantzunkizunik. Ezizena ere onar daiteke, baina idatziaren egile den gizabanakoaren edo elkartearen IFK edo baliokidea egiaztatu eta gero.  Zuzenean beste pertsona 

bati zuzenduta dagoenean, izen-abizenekin argitaratuko da ika-mikarako idatzia.  Hurrengo alea: azaroak 16.  Idatzia ekartzeko azken eguna: azaroak 12.

Komikia

TOKIKOMeko hainbat hedabidek sustaturiko tira komikoa. 

 

 

 

Aritz Gorriti

Maialen Unanue  |  Garazi Lizaso Manterola  |  Aritz Gorriti |  Imanol Ubeda  |  Luis Aranalde  | Luken Arkarazo

Euskaraldira bidean…

Eusko Jaurlaritzaren 
sailburu bat hedabi-
deen aurrera agertu 

da. Mikrofonoz inguratua 
dago. Kezka eragiten ari den 
gai bat hartu du ahotan: La 
Navaleko lan gatazka. Eus-
karaz ari da. Araba, Bizkaia 
eta Gipuzkoako herritarren 
ordezkari gisa, hala behar 
du gainera. Euskara ezagutu, 
menderatu eta euskaraz ari–
tzea. Baina gai honek orain-
dik nabarmendu beharrekoa 
izaten segitzen du, sailburu 
honen lan taldeko hainbat 
kideek, tartean zenbait sail-
buruk ez dutelako betebehar 
hau, berriro diot, betebehar 
hau betetzen. 

Baina bueltatu gaitezen 
arestian aipaturiko sail-
buruarengana. Euskaraz ari 
da hedabideen aurrean, da-
gokion moduan. Baina se-
gituan nabari daiteke, bete-
beharra izateaz gain, hautu 
pertsonala ere badela berea. 
Euskaraz aritu nahi du, bai-
na beste behin, euskaraz 
aritzeko eskubidea duela 
aldarrikatu beharrean aurki-
tuko da hitz egiten hasi eta 
berehala. 

Testuinguru ezin deiga-
rriago baina era berean ezin 

egokiagoan erakusten du bere 
borondatea, eta agerian uz-
ten du berea duen euskaraz 
aritzeko eskubidea plaza–
ratzean gertatzen dena. De-
nona den Euskal Telebistako 
erdarazko kateko kazetari ba-
tek, sailburuaren euskarazko 
diskurtsoa eten eta ETB 2-an 
zuzenean emititzen ari diren 
saiorako hitz egitea eskatzen 
dio. Erdaraz noski, eta bai, 
Euskal Telebistak. “Perdo-
name” eta “barkatu” hitzak 
esanez, kazetariaren jarrera 
ez zaiola batere gustatu argi 
adieraziz, sailburuak euskaraz 
hitz egiten segitzea erabaki–
tzen du.

Euskal Telebistak euska-
rarekiko duen jarrera aparte 
utzita, sailburuaren keinuak, 
berean, euskaraz segi izana da 
adierazgarriena. Hala behar 
ez lukeen arren, baina 2018. 
urtean txalotzeko keinua, 
keinuaren eredugarritasuna 
nabarmendu beharrean aurki–
tzen gara oraindik. ETB-k bere 
erdarazko katea hornitzeko 
euskarazko diskurtsoak ete-
tea “normaltzat” jotzen baita 
oraindik. Dagoenera molda–
tzeko, eskatzen zaigun horre-
tara egokitzeko joera naturala 
dugu sarritan euskaldunok. 

Eta hori espero dute askok, gu 
malguak izatea beti. Malguak 
izateko prestutasuna izatea. 
Euskaldunongatik ahalegin 
berbera egiten ote da?

Kritikagarria da zalantza-
rik gabe euskararekiko ETB-k 
une horretan, baita une gehia-
gotan ere agerturiko jarrera. 
Baina fokuz aldatu eta halako 
egoeren aurrean eman beha-
rreko erantzunetan jartzen 
gaitu adibide honek. Erda-
raz  aritzeko eskatu, eta eus-
karaz hitz egiten segi. Erdaraz 
galdetu, euskaraz erantzun. 
Erdarazko lehen hitzari, eus-
kara! 

Azken hitzon atzean ez 
dago erdararen ezta beste 
hizkuntzen aurkako inolako 
“gurutzadarik”. Behingoz, gu 
eta geure ama eta amonen 
hizkuntza, entzuna, errespe-
tatua, eta aintzakotzat hartua 
izateko exijentzia baizik. Eta 
exijentzia hori, gurean, egu-
nerokoan ahoz baino hobeto 
ezingo dugu beste modu ba-
tera aldarrikatu, ezta nireak, 
gureak ditugun hizkuntz es-
kubideak betearazi ere. 

Lehen aipaturiko sailburua-
rena bezalako zenbat eta 
zenbat une deskriba ditzake-
gu gutako bakoitzak egune-

rokoan? Ohartzen ote gara 
bizi ditugun, baina zertan ja-
san beharrik ez dugun egoe-
ra horietaz? Halako egoerak 
kudeatzen ba ote dakigu?

Ate joka dugun Euskaral-
diak, hark nigatik edo bes-
teek gugatik egingo ez duten 
horri begira egon beharrean, 
gutako bakoitzak, nik edo 
guk egiten dugun, egin edo 
eragin nahi dugun horretan 
pentsarazten jarriko gai-
tu. Agian, aldatu beharreko 
ohituren eta jarreren ispilu 
aurrean biluzik utziko gaitu 
hasieran. Agian, gure burua 
ikusi nahi ez dugun ispi-
luaren aurrean jarriko gai-
tu. Baina kontua ez da gure 
burua gogor epaitzea. 

Gogotsu arituz, ditugun 
hizkuntza ohiturez jabetu, 
gure egunerokoan euskaraz 
bizitzeko ditugun zailtasu-
nez ohartu, horiek gaindi–
tzeko norabidean jarri eta 
aldatzen hastea proposatzen 
da Euskaraldiarekin. Bar-
neratuak ditugun jarrerak 
azaleratu beharrak ditugu le-
henbizi, jabetu, aldatuko ba-
ditugu gero. Datozen 11 egu-
nok (azaroak 23-abenduak 3) 
365 egunez euskaraz bizitze-
ko abiapuntu izan daitezela!
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Errigoraren kaxak 
salgai
Nafarroa hegoaldeko tokiko 
produkzioa eta euskalgin–
tza sustatzeko abian den 
udazkeneko kanpainaren 
baitan, produktu kutxak es-
kuratzeko azaroaren 14ra ar-
teko epea duzue, NOAUA!ra 
etorrita:

Kutxa beltza:
Prezioa: 50 euro.
Produktuak: oliba-olio birji-
na estra, ozpin ekologikoa, 
mahats-zuku ekologikoa, 
orburu bihotzak, piper txo-
rizero mamia, potxak, ardo 
beltz ekologikoa, zainzuri 
zuriak, arbendolak, borra-
ja ekologikoa, pikillo piper 
osoak, melokotoia almiba-
rretan, tomate frijitua.

Kutxa zuria:
Prezioa: 50 euro.
Produktuak: pikillo saltsa, 
pasta ekologikoa, teilak, pi-
killo piper osoak, ardo beltz 
ekologikoa, zainzuri zuriak, 
orburu bihotzak, arroza, 
zainzuri-krema, piperrada, 
ozpin ekologikoa, ardo eta 
kanela pastak, txokolatezko 
cookieak.

Euskotreneko 
langileen lan uztea
Lan uzteak iragarri dituzte 
Euskotreneko langileek osti-
ralerako (azaroak 9), 11:00-
13:00 artean eta 18:00-20:00 
artean. Maiatzean zuzenda-
ritzarekin sinaturiko lan-hi–
tzarmena indarrean jartzea 
exijituko dute. Lan uzteok 
garraio zerbitzuetan eragin-
go dute. 
Informazio gehiago: 
euskotren.eus / 944 333 333.

%2,3 igoko dira taxien tarifak 
2019an

Usurbilgo herri barruko 
2019rako taxi tarifak 
onartu zituen urriaren 

30eko osoko bilkuran udal-
batzak aho batez. Urte berrian 
sartzearekin batera, %2,3 
igoko dira zerbitzu hau balia–
tzeagatik ordaindu beharko di-
ren tarifak. 

Urtero moduan, Gipuzkoak 
dituen bi taxi elkarteek 
2019rako taxi tarifa berrien 
eskaintza helarazi zien Burun–
tzaldeko udalei, guztiok biltzen 
dituen Buruntzaldeko Taxiaren 
Eskualdeako Batzordeak iraila 
amaieran egin zuen bilkuran. 
G. Taxi Gipuzkoako Taxien 
Elkargoak %2,5eko igoera apli-
katzea proposatu zuen, Agita-
xek %2,3koa. Batzordeak aho 
batez %2,3ko igoera aplika–
tzea adostu zuen. Batzordea-
ren proposamena da eskual-
deko udaletara heldu dena, 
tartean Usurbilgora.

2019ko herri barruko tarifak:
Lan egunetan, 7:00-22:00 ar-

tean:
Gutxieneko tarifa: 5,3216.
Egindako km: 1,1313.
Itxaronaldia, orduko: 21,7104.
Egunero 22:00-7:00 artean; la-
runbat, igande eta jai egunetan 
7:00-22:00 artean, eta aben-
duaren 24an eta 31n:
Gutxieneko tarifa: 6,3430.
Egindako km: 1,8123.
Itxaronaldia, orduko: 34,1198.

Azaroaren 1ean hilerrira joateko ohitura dago. Udalak autobus zerbitzu berezia 
antolatu zuen propio. Eguerdira arte aritu zen, joan-etorrian.

Azaroaren 14an, “Usurbil 0.0” jarraipen-
batzordearen bilera Potxoenean

TARIFA BERRIAK
“Urtero moduan, 

Gipuzkoak dituen bi 
taxi elkarteek 2019rako 
tarifa berrien eskaintza 

helarazi zien 
Buruntzaldeko udalei”

Azaroaren 14rako deitu du 
Usurbilgo Udalak “Usurbil 
0.0” plangintzaren jarraipena 
egiteko seihileroko batzarra, 
18:00etan Potxoenean. Ba–
tzar irekia izango da, edonork 
parte hartu ahalko du. Egi-
tasmo honen baitan azken 
hilabeteotan emandako urra–
tsen  eta 2019rako aurreikus-
ten diren egitasmoen berri 
emango da, bertaratzen diren 
herritarren ekarpenak biltzea-
rekin batera. Hitzordu honen 
harira, Usurbilgo hondakinen 
kudeaketari lotutako 2018ko 
lehen seihilekoko datuak pla-
zaratu ditu Udalak. 

Bataz beste, hondakinen 
%85,11 bildu da gaika urta-
rriletik ekainera Usurbilen. 

Maiatzean %87,12rainokoa 
izatera heldu zen bildutako 
kopurua.

Arratsaldeko 18:00etan hasiko da bilera.
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Mendizaleenarekin eta 
aurten, Euskaraldia-
rekin batera, azaroa 

NOAUA!ren Kulturaldiarena 
dugu. Azken urteon ildo bere-
tik, eskaintza oparoa prestatu 
dizuegu asteotarako. Garaiz 
eskuratu sarrerak eta gozatu 
hitzorduokin.

“Galerak” diskoaren aurrera-
pen kontzertuarekin abiatuko 
dugu NOAUA!ren Kulturaldia 
aurtengoan. Emanaldia, aza-
roaren 10ean, 22:00etan Sute-
giko auditorioan.

Alex Tello herritarrak sustatu 
duen proiektua dugu honakoa. 
“Poesia, antzerkia, dantza eta 
ilustrazioak biltzen dituen 
zuzeneko musika emankizu-
na, pianoa, akordeoia, biolina, 
txeloa, txirula, txistua eta per-
kusioarekin, Ignacio Arakistain 
eta Lucia Arzallusen zuzenda-
ritzapean. Sutegiko agertokian 
ondorengoek abestuko dute: 
Amaia Intxaustik, Jon Gurru-
txagak, Onintza Manterolak, 
Paula Brotonsek, Xabi San Se-
bastianek...”. Ion Martinez ak-
toreak eta Miren Lizeaga dan–
tzariak parte hartuko dute.

Hitzordura bestalde, Natali 
talde usurbildarra gonbidatu 

dute. Natali Izagirre eta Ixak 
Arruti ere beraz larunbateko 
emanaldian izango dira.

Abiapuntua
“Udako olatuaren eran etorri 
zinen. Oroitzen dut nola elkar 
ezagutu genuen taberna har-
tan, Zarautzen. Eta, udazke-
naren atarian, igande bare ba-
tean, zure poema baten kantua 
erakutsi zenidan. Hitz haiek 
idazten segitzera eraman nin-
duten eta zure itsasoan mur-
gildu nintzen. Zure bizipenek 
melodia eta poesia eskatzen 
zuten. Zuregana iristeko era. 

Sortu zenuen doinuak harrapa-
tu ninduen. Zure ahotsak zirra-
ra eragin zidan”. 

Galerak diskoko aurrerapen 
kontzertua
n Azaroak 10, larunbata, 22:00.
n Sutegiko auditorioa.
n Sarrera: 8 euro (Aldez aurretik 
Bordatxo, Artzabal, Lizardi eta 
Noaua!ko egoitzan). NOAUA!ko 
bazkideek 6  euro (NOAUA!ko 
egoitzan aldez aurretik). 

Natali Izagirre eta Ixak Arruti larunbateko emanaldian izango dira, beste artista askorekin batera.

AZAROAK 10, LARUNBATA
“Alex Tello herritarrak 
sustatu duen proiektua 
dugu Galerak. Poesia, 
antzerkia, dantza eta 

ilustrazioak biltzen dituen 
zuzeneko emankizuna”

Kulturaldia abiatzeko, “Galerak” diskoaren 
aurrerapen kontzertua

“Euskal tradizioa eta moder-
nitatea ederki uztartu dituen 
herria da Usurbil, baita eus-
kal sorkuntzarekin konpro-
metitutako herria ere. Inon 
baino hobeto islatzen da 60ko 
hamarkadan Euskal Herrian 
gertatu zen kultura-eztanda, 
eta baita eztanda horren on-
dorena ere”. 

Tarteka Usurbilen barrena 
egiten den euskal kulturari 
lotutako bisita gidatuaren edi-
zio berria, NOAUA!ren Kultu-

raldiaren baitan ospatuko da 
igande honetan bertan. 

Adi, joan etorrietarako fur-
goneta zerbitzua antolatu da. 
Goiz pasa borobil honetarako 
izena aurrez eman beharko 
da.

Azaroak 11, igandea
n 10:00 HARRIA HITZ bisita 
gidatua herrigunean, frontoi-
tik abiatuta.
n 11:15 Zumeta Arte Estudiora 
bisita. 

n 12:35 TXTXTX Txokoalde-
ko Txalaparta Txokora bisita 
+ tailerra/ikastaroa (saga-
rra-egurra-txalaparta). 
n 13:35 Mokadutxoa (txorizo 
egosia, gazta eta sagardoa). 
n 14:00 Amaiera.
n Oharra: Zumarte Arte Estu-
diora eta Txokoaldeko Txala-
parta Txokora joateko furgo-
neta zerbitzua.
n Informazioa eta erreserbak: 
688 818 017 
info@kultour.pro 

elkartea@noaua.eus
Antolatzaileak: Noaua! Kultur 
Elkartea, Sagarren Bihotza, 
Sagardoaren Kultura eta TX-
TXTX Txalaparta Txokoa.

Herriko kultur altxorrak sakonago ezagutzeko ibilaldia 

Igande honetan, Harria hitz bisita 
gidatua. Aurrez eman behar da izena.
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1965eko urria. New Yorke-
ko Bosgarren Hiribidean 
desfilatzeko gonbita jaso 

du Iruñeko San Ferminetako 
erraldoien konpartsak. Ezin-
go dute, ordea, denek desfi-
latu: arrazagatiko bereizkeria 
dela kausa, agintari ipar-ame-
rikarrek debekatu egin dute 
erraldoi beltzen parte-hartzea. 
Benetako gertaera horretatik 
abiatzen da Manex Unanue-
ren, erraldoi beltz horietako 
bat garraiatzeko ardura zuen 
fikziozko pertsonaiaren histo-
ria, “Black is beltza” Fermin 
Muguruzak zuzenduriko ani-
maziozko filma alegia. 

“Bere kideek agintarien era-
bakiari men egin izana deitora-
tuz, etxera ez itzultzea eraba-
kiko du Manexek. Gazte honen 
begietatik izango dugu 1960ko 
hamarkadaren erdialdean gi-
zartea errotik astindu zuten 
gertaeren berri”.

Igande honetan (azaroak 
11) proiektatuko dugu filma 
19:00etan Sutegin. Proiekzio-
ra zuzendaria bera gonbidatu 

dugu; Fermin Muguruzak azal-
duko dizkigu ikus-entzunezko 
lan honen nondik norakoak. 

“Black is beltza”
n Eguna: azaroak 11, igandea.

n Ordua: 19:00.
n Tokia: Sutegiko auditorioa.
n Oharra: Fermin Muguruza 
Sutegin izango da.
n Sarrera: 6 euro (Aldez au-
rretik Bordatxon, Artzabalen, 
Lizardin eta NOAUA!ko egoi–
tzan). NOAUA!ko bazkideek 4 
eurotan erosi ahal izango dute 
NOAUA!ko egoitzan aldez au-
rretik.
Informazio gehiago: 
blackisbeltza.eus

“Black is beltza” Fermin Muguruzak zuzenduriko animaziozko filma Sutegin 
ikus ahal izango dugu igande honetan.

AZAROAK 11, IGANDEA
Arratsaldeko 19:00etan 

hasiko da proiekzioa 
Sutegin. Sarrerak aurrez 

erosi daitezke

Fermin Muguruzak aurkeztuko 
digu “Black is beltza”

Gauero, afalorduan etxe-
bizitza askotako sukal-
de eta egongelatan sar–

tzen zaizkigu pantaila bidez, 
haien umore, elkarrizketa eta 
erreportajeekin. ETB-ko “Gure 
Kasa” saioaz ari gara. 

Saioko hiru lagun gonbidatu 
ditugu azaroaren 14an Sutegi-
ra, haiekin solasean aritzeko; 
Aitziber Garmendia eta Julen 
eta Antton Telleria anaiak. Hi-
rurak hobekiago ezagutu eta 
haien ibilbide profesionalaren 

berri jasotzeko aukera izango 
dugu, NOAUA!ren Kulturaldia-
ren baitan. Euskaraldia begi 
bistan dugun honetan, euska-
rak haien bizitzan eta lanean 
duen garrantzia ere azalduko 
digute.

Azaroak 14, asteazkena
n 19:30 Solasaldia Antton eta 
Julen Telleriarekin eta Aitziber 
Garmendiarekin Sutegiko au-
ditorioan.
n Sarrera doan.

“Gure Kasa”, ETB1eko pantailatik Kulturaldira

Kulturaldirako 
beherapenak eta 
sarreren zozketak 
NOAUA!-ko 
bazkideontzat 
Azaroaren 10etik 18ra os-
patuko dugun Kulturaldiko 
ekitaldietarako sarrerak au-
rrez eskuratu ahalko ditu-
zue Bordatxon, Artzabalen, 
Lizardin eta Noaua! K.E.-
ko egoitzan (bertso bazka-
rikoak Patrin). NOAUA!ko 
bazkideok ordea merkeago, 
NOAUA! K.E.-ren egoitzan. 
Hain zuzen, NOAUA! kide 
izateak duen abantailetako 
bat horixe duzue, behera-
penak kultur elkarte honek 
antolatzen dituen ekitaldien 
sarrerak eskuratzerakoan.

Horrekin batera gainera, 
NOAUA!-ko bazkideon ar-
tean Kulturaldirako sarrera 
mordoxka bat zozketatuko 
ditugu azaroaren 9an. Adi 
beraz eta zorte on! 

Beherapenak izan edota 
zozketa hauetan parte har-
tu nahi baduzu, egin zaitez 
NOAUA! kide. Etorri kultur 
elkarteko egoitzara eta se-
gituan tramitatuko dizugu 
bazkidetza.

Aitziber Garmendia eta Julen eta Antton Telleria anaiak azaroaren 14an 
izango dira Sutegin.
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Euskara eta euskal kul-
turaren hilabetea dugu 
honakoa Usurbilen, 

abiatzear ditugun NOAUA!ren 
Kulturaldiari eta Euskaraldiari 
esker. Biak gurutzatuko dira 
asteotan eta bi ekimenak elkar 
elikatuko ditugu. Kulturaldia-
ren baitan Sutegin antolatu 
ditugun ekitaldietan azaroaren 
23tik abenduaren 3ra Ahobizi 
nahiz Belarriprest gisa parte 
hartu nahi duzuen guztion–
tzako izen emate mahaia jarri-
ko dugu kultur etxean bertan, 
ekitaldiak hasi aurreko orduer-
dian.

Euskaraldiarekin bat egin 
dutenen artean da NOAUA! 
K.E. ere. Baita azaroaren 16an 
Sutegiko oholtza gainera igoko 
diren lau lagunak; Nahia, Xa-
bat, Eli eta Patxi. “Euskaral-
dirako 4 aitzakia” antzezlana 
eskainiko digute. Euskaraldiaz 
ariko zaizkigu Sutegin. Eus-
karaldia zertarako? Usurbilen 
behar al da? 4 hauen esku utzi 
behar ote dugu Euskaraldiaren 

ardura gure herrian? Ikustekoa 
izango da.

Azaroak 16, ostirala
n 19:30 “Euskaraldirako 4 ai–
tzakia” antzezlana Sutegiko 
auditorioan.
n Antzezleak: Nahia, Xabat, 

Eli eta Patxi.
n Sarrera: 6 euro (Aldez au-
rretik Bordatxon, Artzabalen, 
Lizardin eta Noaua!ko egoi–
tzan). NOAUA!ko bazkideek 4 
euroan erosi ahal izango dute 
NOAUA!ko egoitzan aldez au-
rretik.

“Euskaraldia zertarako? Usurbilen behar al da?”. Euskaraldiaz ariko zaizkigu Sutegin.

AZAROAK 16, OSTIRALA
“Nahia, Xabat, 
Eli eta Patxik 

“Euskaraldirako 4 
aitzakia” antzezlana 

eskainiko digute”

Euskaraldiak eta Kulturaldiak bat egingo 
dute azaroaren 16ko antzerkian

Berriz heldu diogu aurten-
goan, Kantu Taldea, Bota 
Punttuba eta NOAUA! K.E.-
ren arteko elkarlanari. Elkar-
lan horren emaitza da, aza-
roaren 17rako guztion artean 
berreskuratu dugun kan-
tu-bertso-bazkari-jira!

Kantua, bertsoa, eta Patri ja-
tetxeko otordua, eguerdi pasa 
borobil baterako osagai guz-
tiak ditu astebete barruko hi–
tzorduak. Kaxkoa girotzen ha-
siko dugu eguna. Mikel Laboa 
plazatik Kantu Taldearekin. 

Herritar oro dago gonbidatua, 
oraingoan,  Agin Laburu eta 
Aitor Sarriegi bertsolariak bi-
delagun izango dituen hitzor-
dura. Bazkalaurretik Kaxkoan 

barrena egingo duen kalejira 
bertso eta euskal kantuez blai-
tuko dugu. 

Eta segidan, bertso-bazkaria 
Patri jatetxean. Bazkaritarako 

txartelak Patrin bertan dituzue 
salgai.

Azaroak 17, larunbata
n 12:00 Kantu-Bertso-Jira 
Agin Laburu eta Aitor Sarrie-
gi bertsolariekin eta Kantu 
Taldearekin, Mikel Laboa pla-
zatik abiatuta.
n Ondoren, bertso bazkaria 
Patri jatetxean. Bazkaritarako 
txartelak aurrez salgai 20 eu-
rotan Patrin soilik.
n Antolatzaileak: Kantu 
Taldea, Bota Punttuba eta 
Noaua! Kultur Elkartea.

Azaroaren 17an, kantu-bertso-bazkari-jira 
Agin Laburu eta Aitor Sarriegi bertsolariekin

Bazkaria Patrin izango da eta sarrerak bertan dituzue salgai, 20 eurotan.
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Duela urtebete, garai 
honetan zine ekoizpen 
gune handian bilaka-

tu ziren Aginaga eta Usurbil 
inguruak. Inguruotan grabatu 
zuten “Oreina” filma. Gogoan 
izan, Donostiako Zinemaldian 
estreinatu eta saritu zuten, 
iraila amaieran Euskal Herriko 
zinema aretoetara jauzi egin 
zuen. Aginagako Jai Batzor-
deak, San Praixkuetara gonbi-
datu zituen Koldo Almandoz 
filmeko zuzendaria eta Agina-
gako Eliza Zaharrean ikus ahal 
izan zuten estreinakoz “Orei-
na”. Esker ona adierazi zie-
ten, Eliza Zaharrean bildutako 
aginagarrei, filma grabatzeko 
emandako erraztasun guztien-
gatik. 

Errio inguruetan grabaturiko 
irudiak mundura zabaltzeko 
asmoa agertu zuten. Azken as-
teotan, Madril, Katalunia edota 
Asturias aldera zabaldu duten 
“Oreina” Usurbilgo Sutegi are-
tora datorkigu azaroaren 17an 
NOAUA! K.E.-ren eskutik! Eta 
ez bakarrik! Ramon Agirre an–

tzezlea eta Marian Fernandez 
Pascal ekoizle exekutiboa eto-
rriko zaizkigu pelikularen non-

dik norakoak azaltzera.

“Oreina” Sutegin
n Eguna: azaroak 17, larunbata.
n Ordua: 19:00.
n Tokia: Sutegiko auditorioa. 
n Zuzendaritza eta gidoia: Kol-
do Almandoz.
n Aktoreak: Laulad Ahmed 
Saleh, Patxi Bisquert, Ramon 
Agirre, Iraia Elías eta Erika 

Olaizola.
n Sinopsia: “Hiria, indus-
tria-giroa eta natura elkartzen 
dituen hiri-periferia bateko 
hainbat pertsonaia erakutsi-
ko dizkigu. Mareek, padura-
ren uhertzean, maitasuna eta 
desamodioa, kidetasuna eta 
mendekuaren denbora mar-
katzen dute”.
n Iraupena: 85 minutu.

Aginaga eta Usurbil aldean grabatu ziren “Oreina” pelikulako eszena gehienak.

AZAROAK 17, LARUNBATA
“Ramon Agirre aktorea 
eta Marian Fernandez 
ekoizlea etorriko dira 

filmaren nondik norakoak 
azaltzera”

“Oreina”, Sutegira bidean

Haritz Harreguyk, Nora Iza-
girrek eta Ruben Caballe-
rok osaturiko eMe taldearen 
kontzertuarekin borobilduko 
dugu aurtengo NOAUA!ren 
Kulturaldia azaroaren 18an. 
Haien “Beleak elurretan” le-
hen diskoko abestiak entzute-
ko parada izango dugu. 

Azaroak 18, igandea
n Eguna: azaroak 18, igandea.
n Ordua: 19:00.
n Tokia: Sutegiko auditorioa.  
n Sarrera: 10 euro (Aldez au-
rretik Bordatxon, Artzabalen, 
Lizardin eta Noaua!ko egoi–
tzan). NOAUA!ko bazkideek 
8 eurotan erosi ahal izango 
dute NOAUA!ko egoitzan al-
dez aurretik.

eMeren kontzertuak borobilduko du Kulturaldia

Ruben Caballero, Nora Izagirre eta Haritz Harreguy, eMeko partaideak. Argazkia: Ion Markel Saez de Urabain.
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600 herritar baino gehiago, Euskaraldian 
parte hartzeko prest 

Bidelagunak batzen 
eta batzen ari zaizkio 
Euskaraldiari Usurbil–

en. Ekimena herri mailan 
bideratzen ari den talde sus-
tatzaileak berri eman duenez, 
jada 600 herritarrek baino 
gehiagok izena eman dute, 
azaroaren 23tik abenduaren 
3ra Belarriprest nahiz Ahobizi 
gisa jarduteko. 

Norbanakoek soilik ez, de-
netariko 30 herri eragiletik 
gora dira dagoeneko atxiki-
mendua adierazia diotenak 
Euskaraldiari. Bat egitea soilik 
ez, inguruan 11 egunez Aho-
bizi nahiz Belarriprest gisa 
arituko diren herritarrak akti-
batzeko konpromisoa ere hartu 
dute. Aurrez eginiko lanketa-
ren emaitza izan da. “Usurbil–
en lanketa berezia egin nahi 
izan dugu herriko eragileekin, 
elkarteekin, taldeekin, enpre-
sekin… Ekimena banan bana 
aurkezten jarri ditugu gure 
indarrak, Euskaraldian parte 
hartuko duten herritarrengana 
modu zuzenagoan iritsi gai-
tezen”.

Zenbakietatik haratago joan 
nahi du ordea Euskaraldia 
Usurbilen sustatzeko hilabe-

teak gogotik lanean darama–
tzan herritarren batzordeak. 
Helburu nagusia ez da zen-
batek parte hartzen duten na-
barmentzea, baizik eta “parte 
hartzen duten horiek ematen 
dituzten urratsak hizkun–
tza-ohiturak aldatzea. Anto-
laketan ari garenon ikuspegitik 
ariketa honek inertziak apur–
tzea eta ohiturak aldatzea du 
helburu eta, horregatik, datuek 

Norbanakoek soilik ez, 30 herri eragiletik gora dira dagoeneko atxikimendua adierazia diotenak Euskaraldiari. 

Helburua, ariketa hau egi-
teko konpromisoa hartzen 
dugun Ahobizi nahiz Bela-
rriprest guztiok ariketa bera 
ahalik eta ondoen burutzea 
da. Horregatik izen ematea-
rekin batera, “rol horiekin 
hartzen dugun konpromi-
soa zein den argi izatea” 
garrantzitsutzat jotzen du 

“Txapak banatzearekin batera partaideentzako 
aholkuak eskainiko ditugu”

Euskaraldia Usurbilen susta–
tzen ari den herritar taldeak.

Testuinguru honetan antola-
tu dituzte Belarriprest eta Aho-
biziei zuzenduriko azken as-
teotako tailerrak Potxoenean. 
“Lehen herritarrak prestatu di-
tugu”, nabarmendu dute ohar 
bidez. Asteotan, “aholkuak 
ematen jarraituko dugu sare 

EUSKARALDIA USURBIL

“Usurbilen lanketa 
berezia egin nahi izan 

dugu herriko 
eragileekin, elkarteekin, 
taldeekin, enpresekin… 

Ekimena banan bana 
aurkezten jarri ditugu 

gure indarrak”

baino, sortuko diren aldaketek 
dute guretzat garrantzia”. Ari-
keta honen izaera kualitatiboa 
nabarmentzen dute.

Honenbestez, jada bildu du-
ten izen emate kopurua aipa-
tuz diotenez, “600 herritarrek 
baino gehiagok agertu dute 
Euskaraldian bere inguruan 
eragin, hizkuntza ohiturak az-
tertu eta hauetan eragiteko as-
moa”.

sozialen bidez eta Usurbilgo 
sustatzaileen bidez. Gainera, 
Ahobizi eta Belarriprest taile-
rrak ere antolatuko dira”. 

Horrekin batera, azaroaren 
16an iragarri diren ekimenen 
artean, azaroaren 23tik aben-
duaren 3ra zein roletan arituko 
garen jendaurrean ezagutze-
ra ematen lagunduko diguten 

txapak eskuratu ahalko di-
tugu. “Txapak banatzeare-
kin batera partaideentzako 
aholkuak eskainiko ditugu 
eta gure sare sozialen bidez 
ere poliki-poliki hainbat ar-
gibide ematen saiatuko gara. 
Helburua ariketa ahalik eta 
ondoen egiteko herritarrak 
eroso sentiaraztea da”.  
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Edonor izan daiteke Belarriprest

Aipatu moduan, jada 
600 usurbildarrek bai-
no gehiagok Euska-

raldirako izena emana dute. 
Haietatik gehienak Ahobizi 
gisa parte hartzeko borondatea 
agertu dute. 

“Nolanahi ere, Ahobiziek 
beste garrantzia dute Belarri-
prestek ere eta herritarrak izen 
ematera animatu nahi ditugu 
rol bata zein bestea hautatzen 
dutela ere. Hurrengo asteetan, 
orain arte izena eman duten 
horiek bere inguruan eragin 
eta partaide gehiago bilatze-
ra bultzatu nahi ditugu. Izan 
ere, hizkuntza ohiturak alda–
tzeko garrantzitsua da aurrez 
ariketaren berri eman, gure 
buruak eta ingurua prestatzea 
eta, beraz, inguruko senide, la-
gun, lankide eta ezagunek ere 
ariketan parte hartu dezaten 
animatzea”. 

Belarripresten egitekoaz zen-
bait zalantza sortu dira azken 
aldian. Ez ahaztu, Ahobiziek 
euskara ulertzen duten guztiei 
euskaraz aritzeko konpromi-

Jendea hasi da Ahobizi nahiz Belarriprest gisa izena ematen. “Belarriprest 
gisa parte har dezake, euskaraz hitz egiten moldatu ez baina ulertzen 
duenak, edota baita euskara ahoz ere primeran menderatzen duen orok”.

soa hartuko dute 11 egunez, 
baita hark erdaraz erantzun 
arren ere. Ezezagunei ere, gu-
txienik lehen hitza euskaraz 
egingo diete. Euskaraldian Be-
larriprest gisa parte hartzea 
erabakitzen duenak, berari 

euskaraz zuzentzea eskatuko 
du. Belarriprest gisa parte har 
dezake, euskaraz hitz egiten 
moldatu ez baina ulertzen due-
nak, edota baita euskara ahoz 
ere primeran menderatzen duen 
orok. Belarriprestek euskara 
entzun nahi du bere egune-
rokoan. 

Edozein dela ere hautatzen 
duzuen papera, euskara ulertu 
eta 16 urte izatea aski da, Be-
larriprest nahiz Ahobizi gisa 
Euskaraldian izena eman eta 
parte hartzeko. 

Eragina neurtzeko ikerketa
Euskaraldian ehunka herrita-
rrek egingo duten ariketaren 
eragina neurtzeko ikerketa bi-
deratuko du Soziolinguistika 
Klusterrak, Usurbilgo Udala-
ren eskariz. “Usurbilen Euska-
raldiak izan duen inpaktuari 
buruzko datuak izango ditugu 
eskuartean”, berri eman dute 
Euskaraldia sustatzen ari den 
taldetik.

Horretarako, Euskaraldirako 
izen eman duten kideen datu 
batzuk jasoko dira. “Datuak 
fidagarri eta egokiak izan dai-
tezen ahal beste beste pertso-
nek bete beharko dituzte galde-
tegiak”. 10 minutuan osatzeko 
moduko hiru galdetegi erraz 
izango dira; aurrenekoa, Euska-
raldia hasi baino egun batzuk 
lehenago bidaliko dute, bigarre-

na ekimena bukatu eta gutxira, 
eta hirugarrena 2019ko mar-
txoan jasoko dute herritarrek.

Lanketa honen garrantzia 
nabarmendu dute, “ikerketa 
horrek islatuko baitu ekime-
naren ondorioak nolakoak eta 
zenbatekoak izan diren. Lagun-
duko digu ezagutzen hizkuntza 
ohiturak nola eta zenbat aldatu 
diren euskararen alde, joera ho-
riek denboran mantendu diren 
ala ez, eta, finean, ekimenaren 
bueltan egin den esfortzu guz-
tiaren emaitzak neurtzeko mo-
dua izango da”. Horregatik guz-
tiagatik Euskaraldirako izena 
eman duten lagunek, email bi-
dez jasoko dituzten galdetegiak 
betetzea eskatzen zaie Euska-
raldia Usurbilen sustatzen ari 
den taldetik.

Euskaraldia, 
datozen deialdiak
Azaroak 12, astelehena
n 18:00 Herri eragileetako or-
dezkariekin azken batzarra Po-
txoenean.

Azaroak 16, ostirala 
Txapa banaketa
n Goizean zehar, txapak esku-
ratzeko aukera NOAUA!n eta 
Potxoenean. 
n 17:00-19:00 Gaztain jatea 
eta txapak eskuratzeko aukera 
frontoi inguruan.
n 19:30 “Euskaraldirako 4 
aitzakia: Nahia, Xabat, Eli 
eta Patxi” NOAUA!ren Kul-
turaldiaren baitan iragarria 
dagoen antzezlana Sutegiko 
auditorioan.

Azaroak 20, asteartea 
n 18:00 Ahobizi eta Belarriprest 
guztientzat tailerra Potxoenean.

Azaroak 23, ostirala
Euskaraldiaren hasiera
n 8:00 Euskaraldiari hasiera 
emateko 11 suziri.
n Egunean zehar, musika plaza 
inguruan.
n 17:00 Bihurri Ludotekan zi-
nea euskaraz eta palomitak 6 
urte arteko haurrentzat. Sarre-
ra: doan.
n 17:30 Taloak frontoian. On-
doren, Orbeldi dantza taldearen 
emanaldia eta Errebal taldearen 
dantza musikatua frontoian.
n 19:00 Andatza M.K.T.-ren 
Mendi Astearen baitan, “Aizko-
ra hotsak goi mendietan” doku-
mentala Sutegiko auditorioan.

Izen ematea zabalik 
jarraitzen du
n Non: NOAUA! K.E.-ren 
egoitzan, Potxoenean ditugun 
eskuorrietan. Bestela emailez 
edo Euskaraldiak martxan ja-
rritako web orrialdean.

Mahaiak NOAUA!ren 
Kulturaldian:
n Azaroak 10, larunbata:
21:30-22:00.
n Azaroak 11, igandea:
 18:30-19:00.
n Azaroak 14, asteazkena: 
19:00-19:30.
n Azaroak 17, larunbata:
 18:30-19:00.
n Azaroak 18, igandea:
 18:30-19:00.
n Tokia: Sutegiko auditorio
sarreran.

Informazio gehiago:
usurbil@euskaraldia.eus
usurbil.euskaraldia.eus
Facebook: Euskaraldia Usurbil
Twitter: @EuskaraldiaUsur
Youtube: Euskaraldia Usurbil

Antolatzailea: 
Euskaraldia Usurbil.

EUSKARALDIA
“Euskara ulertu eta 

16 urte izatea aski da, 
Belarriprest nahiz Ahobizi 

gisa parte hartzeko”
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Argazki Lehiaketaren edizio berri 
bat antolatu dute Santuenean

Neguko irudiak, hala 
izena du Santuenea 
Kultur Elkarteak an-

tolaturiko argazki lehiaketak. 
Hortxe gaia, eta gai horri lotu-
riko argazkiak ateratzean dago 
lehiaketa honen gakoa. Ekime-
na haur eta gaztetxoei, 0-3, 4-7 
eta 7-16 urte artekoei zuzen-
dua dago. Argazkiak azaroaren 
15etik 30era aurkeztu beharko 
dira Santuenea Kultur Elkarte-
ko egoitzan. Toki berean jaso 
ahal izango da xehetasun ge-
hiagoren berri.

Maria Jesus Etxeberriaren 
argazki erakusketa
Usurbilgo txokoak eguzkipean, 
egunsentiak… Argazki bilduma 
ederra osatu du Maria Jesus 
Etxeberria usurbildarrak. Haie-
tako hainbat irudi Sutegin jarri 
ditu ikusgai. 

Azaroaren 5etik 16ra
“Eguzkia eta argiaren indarra” 
bilduma ikusgai izango du kul-
tur etxeko erakusketa aretoan, 
azaroaren 5etik 16ra, ordutegi 

honetan:
n Astelehenetik ostiralera: 
16:30-19:00.
n Larunbat eta igandeetan: 
12:00-13:30. 

‘Neguko irudiak’, aurtengo lehiaketarako gaia. Argazkiak Santuenea Kultur 
Elkarteko egoitzan aurkeztu behar dira.

Berdintasun 
ipuinak Aginagan
Antxomolantxa Elkarteak 
antolatuta, azaroaren 17an, 
17:30etan hasita Aginagako 
ludotekan. 4-10 urte arteko 
haurrei zuzenduriko hitzor-
duan “denak errespetatuz 
bizi ahal izateko bidaia-
tuko dugu ipuin zoragarrien 
munduan, bakean eta ber-
dintasunean bizi ahal iza-
teko”. Ekitaldirako sarrera 
doakoa izango da.

Tailerra, guraso eta 
seme-alaben arteko 
komunikazioaz
Azaroaren 17an, 10:00-12:00 
artean Potxoenean, Usurbil-
go Udalak antolatuta. Gaz-
telekuko hezitzaileek bidera-
tuko duten saioa, 12-18 urte 
arteko nerabeen gurasoei 
zuzendua dago. Izena doan 
eman ahalko da, azaroaren 
9a baino lehen Gaztelekuan 
edo gaztelekua@usurbil.eus 
helbidera idatzita. 

Informazio gehiago: 
688 713 838.

Gripearen aurkako 
txertoa jartzeko 
garaia da
Abenduaren 5era arte iraun-
go du kanpainak. Araba, 
Bizkaia eta Gipuzkoarako 
400.000 dosi eskuratu dira eta 
1,2 milioi euroko inbertsioa 
egin da, 30 urte bete dituen 
kanpaina honetarako. Txer-
toa, 65 urtetik gorako per–
tsonei, gaixotasun kronikoren 
bat dutenei, haurdun direnei 
eta osasun-langileei hartzea 
aholkatzen zaie bereziki. 

Aurretik deitu behar da 
eguna eta ordua zehazteko
Txertatu aurretik, hitzordua 
eskatu anbulatorioan bertan 
edo osasun etxera deituta. 
Hemen telefono zenbakia: 
943361543.

HH5-eko haurrei zuzenduriko 
ipuin kontaketa saioa Maite 
Frankoren eskutik, azaroaren 
14an, 18:00etan hasita, Sute-
gi udal liburutegian. Gogoan 
izan bestalde, Ana Merino 
herritarrak gidatutako 9. gaz-
telaniazko literatura topaketa 
antolatu dutela gune berean, 
azaroaren 28rako. Edgar Allan 
Poe-ren “Cuentos” ipuin li-
buruko “Los crímenes de la 
calle Morgue, El corazón dela-
tor, El tonel de amontillado eta 
Berenice” ipuinen inguruko 
solasaldia. Parte hartu nahi 
dutenentzat, liburuak Sutegin 
egongo dira eskuragarri.

Maite Franko ipuin kontalaria bisitan 
etorriko da azaroaren 14an

HH5 mailako gazteentzako saioa eskainiko du Sutegin.
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Hasi etxetik eta kalera, aho nahiz 
belarrietan euskara

Dakitenak pixkanaka 
gero eta gehiago badira 
ere, erabiltzen dutenak 

hainbeste ez direlako sortu dira 
Euskara ari du. Baietz Herna-
nik! edo Euskaraldia bezalako 
egitasmoak; askok familian 
hartu dute erronka, euskaraz 
aritzea ohitura bihurtu dadin.

Eustaten datuen arabera, da-
goeneko 2006an ikusten zen fa-
milietan euskararen erabilerak 
ez zuela egiten gora, euskara 
zekitenek adina. EAEko datuak 
kontuan hartuta, etxean euska-
ra edo nagusiki euskara erabil–
tzen dutenak %13-14aren buel-
tan dabiltza, eta datua ez da 
apenas aldatu azken 25 urteo-
tan. Herrialdeka badira desber-
dintasunak, noski. Gipuzkoan, 
esaterako, %25-26 bueltan da-
biltza, baina hemen ere joera 
ez da goranzkoa eta kopuruari 
ozta-ozta eutsi besterik ez zaio 
egiten.

Kaleko erabilerara salto egi-
ten badugu, joerak ez dira bes-
telakoak. Soziolinguistika Klus-
terrak 2016an egindako azken 
neurketan emandako datuen 
arabera, Euskal Herrian %11-12 
dira kalean euskaraz ari dire-
nak (10 urtetan ez da aldatu); 
Gipuzkoan, %31, eta gora ez 
egiteaz gain, beheranzko joera 
txiki bat ere sumatu da.

Ikerketek erakutsi dute etxeak 
eragin handia duela hizkuntza 
bat ala beste erabiltzeko joera 
finkatzean; euskara erabiltzen 
duenak erabiliko du etxetik 
kanpo ere. Beraz, familia trans-
misioaz ari garelarik, seme-ala-
bei hizkuntzaren ezagutza 
transmititzeaz gain, etxeko 

Euskaraldia egitasmoa martxan da. Dagoeneko eman daiteke izena
usurbil.euskaraldia.eus web orrialdean.

“Ikerketek erakutsi dute 
etxeak eragin handia duela 

hizkuntza bat ala beste 
erabiltzeko joera 

finkatzean”

hizkuntza euskara izatea oso 
garrantzitsua da. Horretaz jabe-
tuta, Buruntzaldeko udalerriek 
sustatuta, adibidez, 2008an egin 
zen ikerketa xume bat, aztertze-
ko bikotekideen hizkuntza ohi-
turak aldagarriak ote diren eta 
hala bada, horretarako gakoak 
zein diren. 16 bikote aztertu 
ziren, eta ondorioetako batzuk 
dira: posible da, erabaki eta zirt-
zart egin behar da, eta bietako 
batek sendo eutsi behar dio.

Orduko hainbat ondorio na-
barmendu dira dagoeneko, Her-
nanin Euskara Ari Du elkarteak 
martxan jarritako Baietz Herna-
nik! erronkan parte hartu dute-
nengan, eta litekeena da Euska-
raldian parte hartuko dutenek 
ere horrelakoak bizitzea.

Lorpenak gehiago, 
zailtasunak baino
Hain zuzen, hizkuntza ohitu-

rak aldatu eta euskaraz gehiago 
egiteko erronkak hartzeko sortu 
da Baietz Hernanik! egitasmoa 
2018ko urte osorako, eta aza-
roaren 23tik abenduaren 3ra, 
berriz, Euskaraldia egitasmoa 
jarriko da martxan Buruntzal-
deko beste herrietan eta Euskal 
Herri osoan. Dagoeneko eman 
daiteke izena: www.euskaral-
dia.eus.

Baietz Hernanik! egitasmoari 
dagokionez, irailaren amaierara 
arte 802 erronkalarik egin dute 
bat. Parte-hartzaileen %52 30-
44 urte artekoak dira, eta oroko-
rrean, emakumeak dira gehiago: 
%62. Erronka motari dagokio-
nez, %30 eremu guztietan ari 
dira euskaraz; %15, lankidee-
kin; %10 bikotekidearekin; %9 
koadrilan; eta %8 familian. 

Azken hauen esperientzia-
ren berri ezagututa, zailta-
sunak baino gehiago, lorpenak 
azpimarratzen dituzte; “uste 
baino errazagoa” egiten ari 
zaie euskarari eustea. Horrela, 
Baietz Hernanik! egitasmoan 
edota Euskaraldian parte har–
tzera animatzen dituzte gaine-
rakoak. 

“Gutxien espero 
duzunak har dezake 
jarrera proaktiboena”
Urte hasieran animatu zen 
Urko Apaolaza euskarari 
eusteko erronka hartzera; fa-
milian elkartzen direnean er-
darara jotzeko joerari buelta 
ematen ari da.

Familian ari dira euskaraz 
egiteko erronkari eusten, 
Urko Apaolazaren kasuan. 
“Badaude euskara ulertzen 
ez dutenak edo ulertzeko 
zailtasunak dauzkatenak, eta 
horregatik, erdarara jotzeko 
joera izaten dugu, baita eus-
karaz dakigunon artean ere. 
Horri nolabait buelta ematea 
da hartu dudan erronka”.

Euskara Ari Du kanpai-
narekin hasi zenetik da 
erronkalari, eta horrek eragin 
dio zailtasunen bat. Baina ez 
du etsi. “Gurea ez da egune-
roko erronka, eta horregatik, 
zailagoa da urratsak ematen 
ari zarela ikustea; horrek 
motibazioan eragina dauka, 
baina saiatu egin behar!”.

Euskara Ari Du edo
Euskaraldia, “akuilu onak”
Ia urtebeteko esperientzia-
ren ondoren, lortutakoari 
luzaroan eusteko itxaropena 
dauka Apaolazak. “Giltza 
ohitura aldaketa da, egune-
roko gosaria aldatzen duzun 
bezalaxe. Gero, bihotzak ez 
ezik, gorputzak ere eskatuko 
digu gure artean euskaraz 
egitea”.

Horrexegatik, animatzen 
du mundu guztia modu ba-
tean edo bestean euskarari 
eusteko ahalegina egitera eta 
eustera. “Akuilu oso ona da 
behingoz euskaraz aritzeko, 
konplexurik gabe, inori bai-
menik edo barkamenik eska-
tu behar izan gabe”. 
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AINARA AZPIAZU

“Ezustekoa hartu dut, 
baita nire

buruarekin ere”

“Aita whatsappa erabiltzen hasi da, 
eta euskaraz; aurrerapena da hori”

Urtebeteko erronkan ari 
da ‘Axpi’, aitarekin 
euskaraz eginez, eta 

euskarak etxean presentzia 
handiagoa hartu duela dio.

“Itxaropen gutxiago” omen 
zeukan Ainara Azpiazu Adu-
riz ‘Axpik’, Hernaniko Euskara 
Ari Du elkarteak bultzatutako 
Baietz Hernanik! erronkan 
izena ematerakoan. Aitarekin 
euskaraz gehiago egiteko ahal–
eginari eutsi dio, eta emaitzak 
ikusita, aurrera jarraitzeko as-
motan dabil. Hemendik gutxi-
ra hasiko den Euskaraldian ize-
na ematekotan da; oraingoan, 
baita amarekin ere.

“Amorrazio handia ematen dit”
Zailtasunak ere izaten dira, 
noski. “Ama euskaltegian ere 
ibili zen, baina mantsoago ari 
da, oso urduri jartzen baita, 

Euskaraldian ere parte hartzeko prest dago Ainara Azpiazu, aitarekin 
erronkari eutsita.

“Euskarari eusteko erronka izan da saria, falta genuen bultzada”

Etxeko hizkuntza ohitura 
aldatu dute Luzi Cascok 
eta Gerardo Bilbaok. Er-

daraz egitetik, euskaraz egitera 
pasa dira; “egun batzuetako 
kontua izan da!”.

Euskaltegian ezagutu zuten 
elkar Luzi Cascok eta Gerardo 
Bilbaok. Ama hizkuntza gaz-
telania dute, eta 18 urterekin 
hasi ziren euskara ikasten. 
“Biteriko eskolan abestiren bat 
edo, ikasi genuen, baina ezer 
gutxi gehiago”, dio Gerardok. 
Luzik irakasle izateko eman 
zuen izena euskaltegian. “Lan 
egiteko derrigor ikasi behar 
nuen, eta EGA behar nuen”. 

Bien arteko harremana, be-
raz, euskaraz hasi zuten. “Bai-
na familiak erdaldunak dira, 
eta batak bestearena ezagu–
tzean, erdarara itzuli ginen”.

Luzi Cascok eta Gerardo Bilbaok bikote harremana euskaraz bizitzea 
aukeratu dute.

nahiz eta tokatu zaion euska-
raz egitea familiarekin”. Hori 
ikusita, zailagoa egiten da go-
gor egitea. “Batzuetan amo-

rrazioa eta etsipena sentitzen 
ditut, ez dakidalako zein es-
trategia sortu, beti neureari 
eustea baino. Baina agian nire 
begietatik begiratuta ikusten 
dut horrela. Izan ere, etxetik 
kanpoko batek egiten dionean 
euskaraz, jarraitu egiten dio, 
eta maila hobea erakusten du”.

Aitarekin, berriz, amorra-

Erronka, oparia
Horrela, lagun batek Baietz 
Hernanik! egitasmoan parte 
hartzeko animatzeko deitu zie-
nean, pozik eman zuten ize-
na. “Joxe Artolak deitu zigu-
nean argi ikusi nuen zein zen 

erronka; Gerardorekin euska-
raz egitea, eta ahizpa txikiare-
kin ere bai. Hark eskolan ikasi 
zuen, eta bere seme-alabekin 
ere euskaraz egiten dut”, dio 
Luzik.

Pozik daude biak egindako 

aldaketarekin, eta etxean hasi-
takoa, familiako beste kideen-
gana ere zabaltzekotan dira. 

Erronka berriak, 
Euskaraldirako
Horrek erronka berriak hartze-
ra animatu ditu, eta Euskaral-
dian ere izena emango dute. 
“Ikusi dugu egitasmo txikie-
kin, pixkanaka, zenbat lortzen 
den. Aurreneko hitza euskaraz 
egingo dugu beti, ez baitakizu 
aurrean dagoenak badakien 
edo ez”, dio Luzik. 

Gerardok, berriz, “euska-
raz gehiago irakurtzea” dauka 
orain helburu, “erronka txi-
kiak hartzea”, alegia. “Oso es-
perientzia ona izan da. Saria. 
Lana eman digu euskarak, bai-
na poza eta maitasuna ere bai!”. 
Ados dago Luzi. “Behin hasita, 
ez dago atzera bueltarik!”. 

zioa galdutakoak ematen dio. 
“Amorrazio handia ematen dit 
aitak bere euskara erabiltzen 
ez duela ikusteak. Oso hemen-
goa du. Konturatu naiz hemen 
bustiagoa egiten dugula, eta 
oso polita iruditzen zait”.

Erronka berrien bila
Guztia balantzan jarrita, pozik 
dago lortutakoarekin, eta jen-
dea animatu nahi du abendu-
ra arte geratzen den denboran 
Baietz Hernanik! erronkan par-
te hartzera eta Euskaraldiare-
kin ere bat egitera. Urtebeteko 
erronka hartu du, eta horrek, 
benetan ohitura aldatu eta 
barneratuta geratzen lagundu 
duela dio. “Uste dut erronkak 
egiten jarraituko dugula. Eus-
karaldiak ere izango du era-
gina. Orain, aitarekin Ahobizi 
eta amarekin Belarriprest aritu 
beharko dugu!”.

BURUNTZALDEKO PUBLIERREPORTAJEAK
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Jendetza batu zen Artisau Azokan

Aitzaga elkarteak ene-
garrenez antolatu 
zuen azokan, hamaika 

postu bisitatzeko aukera egon 
zen. Bitxigintza, egur lanketa, 
zeramika, gozogintza, arro-
pa… Usurbildarrik ere bazen 
artisauen artean. 

Salmenta datuak ez ditugu 
baina jende asko ibili zen Santu 
Guztien eguneko azokan. Fron-
toira hurbildu ziren askok gosea 
berdintzeko aukera aprobetxa-
tu zuten.  Talo, gaztain nahiz 
DBHko ikasleek eginiko pos-
treen mahaietan herritar asko 
pilatu ziren.

Hitzartu prozesua diruz 
babesteko kutxak salgai
GuraSOSek antolaturiko taile-
rretan sortutako marrazkiekin 
eta hitzekin apainduak dau-
de babes-kutxak, eta barruan 

Frontoira hurbildu zirenek artisauen azalpenak entzuteko aukera izan zuten.

postalak dituzte. Hitzartuk 
sustatuko duen parte-hartze 

prozesuaren gastuak ordain–
tzera bideratuko da batzen den 

dirua. Sutegiko kanpoaldean 
mahaitxo bat ipini zuten.
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Ainhoa Intxaurrandieta: “Helburu bakarra dute: 
gu eta gure senideen etorkizuna desegitea”

GHK-k Espainiako Kon-
tu Auzitegiaren epaia-
ri helegitea aurkeztea 

erabakitzeko joan den astean 
egin zuten ezohiko batzarrean, 
ezustekorik izan zuten. Sare 
sozialen bidez azaldu duenez, 
Ainhoa Intxaurrandieta berta-
ratu zen asanblada horretara 
hitza hartzeko asmotan. Hasie-
ran eragotzi egin zioten arren, 
hitz egiteko tartea hartu ahal 
izan zuen. Bereziki EAJ-ko ki-
deei zuzenduz, “Errazkin eta 
nere kontrako errekurtsoare-
kin, gu biok eta gure familiak, 
etorkizunik gabe utzi nahi ote 
zuten galdetu diet”. Intxau-
rrandietak argi du erantzuna; 
baietz. “Helburu bakarra dute: 
gu eta gure senideen etorkizu-
na desegitea”, adierazi du Twi-
tter bidez. 

Intxaurrandietak gogora-
razten duenez, “banketxeen 
kontrako swapen auzian, 
sententzia ez zuten errekurri-
tu nahi izan. Orduan erabili 
zuten argudioa, abokatuetan 
diru asko gastatuko zela izan 
zen. Jakitun ziren swapetan 
xahututako milioi euro guz-
tiak, banketxeak kobratzen 
ari direnak, soilik haiek itzul 
zitzaketela. Orain ordea, diru 
publikoarekin, eta abokatuetan 
zenbat gastatuko duten begira-
tu ere egin gabe, gure kontrako 
errekurtsoa jartzea erabaki 
dute, badakiten arren ez dutela 
sekula gugandik dirutza hori 
berreskuratuko”.

Diru publikoa herritarren in-
teresen alde erabili beharrean, 
alderdien interesa defendatu 
eta bi pertsonen mendeku-
rako baliatzea zuzena ote den 
galdetu zien Intxaurrandietak 

GHK-ko EAJ-ko bi ordezkariri. 
“Ez dira gai izan aurpegira ere 
begiratzeko”, adierazi du.

“Oraindik ere gauzak 
aldatzeko garaiz gaude”
Testuinguru honetan, pozik 
agertu da epaia kaleratu be-
rritan Intxaurrandieta eta 
Errazkin kalean jasotzen ari 
diren babes anitzagatik. EH-
Bilduko boto emaileek soilik 
ez, dioenez, “EAJko bozka–
tzaile, zinegotzi eta alkateek 
ere zoriondu gaituzte”. Bi 
mezu gogorarazten ditu. Ba-
tetik gehiengoa ez dagoela 
ados, bi herritarren aurka gu-
txi batzuen negozioa babestu 
eta lehenesten dutenekin. Eta 
“oraindik ere gauzak aldatze-
ko garaiz gaude”.

Diru publikoa herritarren interesen alde erabili beharrean, bi pertsonen 
mendekurako baliatzea zuzena ote den galdetu zien Intxaurrandietak 
GHK-ko  kideei.

GHK-ren helegitea
Gipuzkoako Hondakinen 
Kontsortzioak (GHK) aurre-
ko astean eginiko ezohiko 
batzarrean, Espainiako Kon-
tu Auzitegiak urria hasieran 
kaleraturiko epaiari helegi-
tea aurkeztea erabaki zuen, 
EAJ eta PSE-ren ordezkarien 
aldeko bozkekin. Batzar ki-
deen %55,6-aren babesa bil-
du zuten bi alderdiok. 

Gogoan izan, Espainiako 
Kontu Auzitegiak 2013an 
eraikitzekoak ziren Zu-
bietako erraustegia geratu 
izana ez zela delitua izan 
adierazi zuen hilabete ha-
sieran, besteak beste, eraiki 
nahi zen erraustegia gain-
dimentsionatua zegoela 
argudiatuta. Honenbestez, 
Madrilgo epaitegi honek 
errugabetu egin zituen, 
egungo Gipuzkoako Honda-
kinen Kontsortzioko (GHK) 
EAJ eta PSE-ren agintariek 
salatu eta joan den apirilean 
epaitu zituzten garai har-
tako EHBilduren bi ordezka-
riak, Ainhoa Intxaurrandieta 
(GHK-ren lehendakari ohia) 
eta Iñaki Errazkin (inguru-
meneko foru diputatu ohia). 
Bi ordezkari politiko hauei 
euren poltsikoetatik 46 mi-
lioi euro inguru ordaintzea 
eskatzen zieten EAJ eta 
PSE-ren egungo agintariek, 
2013an Zubietako errauste-
gia eraikitzea geratzea era-
baki izanagatik.

AINHOA 
INTXAURRANDIETA

“Orain 
diru publikoarekin, 

eta abokatuetan zenbat 
gastatuko duten begiratu 

ere egin gabe, 
gure kontrako 

errekurtsoa jartzea 
erabaki dute, badakiten 
arren ez dutela sekula 
gugandik dirutza hori 

berreskuratuko”
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KPI-aren igoeraren azpitik eguneratuko ditu 
Udalak, 2019rako zerga-ordenantzak

Udala 2019ari begira da 
jada. Aurrekontuak 
lantzen ari da. Iragarri 

duenez, azaroaren 19tik 22ra 
“auzoz auzo aurkeztuko diz-
kiete herritarrei, euren ekarpe-
nak jasotzeko”.

Aurretik, urte berrirako zer-
ga-ordenantzak eraman zituen 
EHBilduk urriaren 30eko udal-
batzaren osoko bilkurara, udal 
taldeek bozkatu eta onar zitza-
ten. Hasieraz onartu zituzten, 
gehiengo osoz, udal gobernu 
taldearen babesarekin. EAJ eta 
PSE abstenitu ziren.

Oro har, %1,75eko igoera 
aplikatzea proposatzen du udal 
gobernu taldeak. Kontsumo-
rako Prezioen Indizearen (KPI) 
igoeraren azpitik halere. Uda-
lak zerga-ordenantzen egune-
raketak egiteko erreferentzia 
gisa, KPI-ak abuztutik abuztu-
ra izandako bilakaera baliatu 
ohi du. Azken urtean, %2,3ko 
igoera izan du KPI-ak. Honen-
bestez, 2019rako zerga-orde-
nantzak KPI-aren azpitik igoko 
ditu Udalak. “Uneak euste bat 
eskatzen duela” zioen aipa-
tu ordenantzon nondik no-
rakoen berri ematerakoan, 
Alaitz Aizpurua zinegotziak. 

Erreklamazio epea
Badira ordea urtero moduan, 
salbuespenak. Tartean, bere 
horretan mantenduko dituz-
ten ordenantza fiskalak. Bes-
teak beste, “jarduera ekono-
mikoen gaineko zerga (IAE); 
eraikuntza, instalazio eta obrei 

Oro har, %1,75eko igoera aplikatzea proposatzen du udal gobernu taldeak.

ZERGA-ORDENANTZAK
“Udalbatzak hasieraz 
onarturiko 2019rako 

zerga-ordenantzei 
erreklamazioak 

aurkezteko 
30 eguneko epea 

zabalduko da orain”

-Ondasun higiezinei buruzko 
zergaren kuotak finkatzeko 
funtsezko elementuak erre-
gulatuko dituen Ordenantza 
Fiskala.
-Trakzio mekanikoko ibilgai-
luen gaineko zerga.
-Eraikuntza, instalazioa eta 

obrei buruzko zerga.
-Zerbitzu publikoak eskaini 
eta jarduerak burutzeagatiko 
tasak arautzen dituen orde-
nantza.
-Udal jarduera erabiltzeagatik 
tasak arautzen dituen orde-
nantza.

-Zerbitzuak eskaini edo udal 
jarduerak burutzeagatiko 
prezio publikoak arautzen di-
tuen ordenantza.
-Zuzenbide publikoko udal 
zergen eta beste diru sarreren 
kudeaketaren eta bilketaren 
gaineko ordenantza nagusia.

Aldaketaren bat izango duten zerga ordenantzak

buruzko zerga (ICIO); gainba-
lioa, edota eguneko arretaren 
prezioa”. 

Ordenanza fiskalekin batera 
2019rako egutegi fiskala ere 
hasieraz onartu zuten joan den 
asteko osoko bilkuran. Aurten-
goarekin alderatuta, ez da ino-

lako aldaketarik aurreikusten.
Udalbatzak hasieraz onartu-

riko 2019rako zerga-ordenan–
tzei erreklamazioak aurkezte-
ko 30 eguneko epea zabalduko 
da orain, behin behineko era-
bakia Gipuzkoako Aldizkari 
Ofizialean eta udal iragarki 
taulan argitaratu ostean. Erre-
klamaziorik ez bada aurkez-
ten, automatikoki behin betiko 
onartutzat joko dira. Bestela, 
“Udal Korporazioak behar di-
ren behin betiko erabakiak 
hartuko ditu, aurkeztu izan 
diren erreklamazioak ebatzi 
eta Ordenantzaren behin beti-
ko idazketa, beraren indarga-
betzea edota, behin behineko 

akordioan aipatutako aldaraz–
penak onetsiz”. 

EAJ-PNV, argibide eske
Udalak zerbitzu publikoak es-
kaintzen ditu eta horiengatik 
herritarrei tasak kobratzen zaiz–
kiela dio EAJk. “Tasa hauek 
urtero onartzen dira udal go-
bernuak aurkezten dituen pro-
posamenen arabera. Horrega-
tik eta argitasun eske honoko 
galderak luzatzen dizkiogu 
zerbitzu bakoitzari dagokion 
zenbakiekin erantzun garbi 
bat idatziz eman dezan. Zer-
bitzu horiengatik usurbildarrei 
kobratzen zaien tasa nahikoa 
al da kostatzen dena ordain–
tzeko edo defizitarioa al da?”. 
Zehazki zerbitzu hauen kos-
tuen berri izan nahi du EAJk: 
ur hornidura zerbitzua, zabor 
bilketa zerbitzua eta estolderia 
zerbitzua. “Eta defizitarioak 
balira zerbitzu bakoitzak sor–
tzen duen defizita edo zuloa 
zenbatekoa den” jakin nahi du 
Usurbilgo udaletxean ordezka-
tuta dagoen EAJ taldeak, “eta 
azken hiru urte hauetan zer 
eboluzio izan duten”.
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Futbol 
partidak 
Haranen
Azaroak 10, larunbata
n 1 09:30 Alebin mutilak: 
Udarregi 5A-Urnieta 5B
n 09:30 Alebin mutilak: 
Udarregi 6B-Landaberri 6
n 10:30 Alebin mutilak: 
Udarregi 6A-Urnieta 6B
n 10:30 Infantil neskak: 
Usurbil-Martutene
n 11:45 Infantil mutilak: 
Udarregi A-Internacional

Azaroak 11, igandea
n 10:00 Jubenilak: 
Usurbil F.T.-Hernani C.D.

Eskubaloi 
partidak Oiardo 
Kiroldegian
Azaroak 10, larunbata
n 09:30 Alebin neskak:
Udarregi 5B - Elizatxo A.
Udarregi 6B - Urnieta 6A.
n 10:30 Infantil neskak: 
Udarregi B-Eibar.
n 11:45 Infantil neskak: 
Udarregi A-Legazpi.
n 13:00 Infantil mutilak: 
Udarregi A-Bidasoa A.
n 16:00 Kadete neskak, Territo-
riala: Usurbil K.E.-Pulpo.
n 17:30 Jubenil neskak, Terri-
toriala: Usurbil K.E.-Mundarro.
n 19:15 Senior neskak, Territo-
riala: Usurbil K.E.-Leizaran.

9.238,
eskubaloiko 
errifa zozketan 
saritua izan den 
zenbakia
Usurbil Kirol Elkarteak 
egin duen errifa zozketako 
zenbaki saritua 9.238 izan 
dela berri eman dute es-
kubaloi taldeen bilgunetik. 
Zenbakiaren jabeari, Mari-
je arropa dendan xahutze-
ko 50 euroko balea egokitu 
zaio. 

Irisasi BTT “Hotzak akabatzen” probarako data 

IZERDI PATSETAN

Negu partean ospatu ohi 
den mendi bizikleta gaineko 
proba herrikoiaren data zein 

izango den aurreratu du Iri-
sasi BTT-k. “Hotzak Akaba–
tzen” jartzeko moduko mendi 

bizikleta gaineko Andatzako 
buelta, urtarrilaren 27an os-
patuko da.

Mendizaleen hilabe-
tean gara Usurbilen 
Andatza M.K.T.-k 

antolatu dituen hitzorduei es-
ker. Lehenengoa igande honeta-
rako (azaroak 11), Otsondo-Bi-
darrai txangoa egingo dute, 
7:30etan autobusez Kiroldegi 
paretik abiatuta, itxita dagoen 
epearen baitan izen eman du-
tenekin. Adi, zabalik segitzen 
du eta Mendi Asterako deitu 
duten bigarren txangorako izen 
emateak:

Mendi Astea
Azaroak 22, osteguna
19:00 “Ametsen harria” eta 
“Azpeitia Annapurna II 86” Su-
tegin. Jose Mari Azpiazuk eta 
Josu Bereziartuak aurkeztuta. 
Sarrera doan.

Azaroak 23, ostirala
19:00 “Aizkora hotsak goi men-
dietan” Sutegin. Sarrera doan.

Azaroak 25, igandea
Alkiza-Hernio-Asteasu mendi 
irteera.
Abiatzeko hitzordua: 7:30ean 
Oiardo Kiroldegitik autobusez.
Ibilbidea: 19 kilometro.

Urrian, Hecho inguruan ibili ziren Andatza mendi taldekoak. Igande honetan 
Otsondo-Bidarrai bidea osatuko dute.

Otsondo-Bidarrai txangoa igandean

Izen ematea: 30 euroko (bi-
daia+bazkaria) ordainketa 
egin azaroaren 21a baino lehen, 
kontu zenbakiotako batean:
Rural Kutxa: 30080259163005430321.

Kutxabank: 20955069071068489805.

Oharrak:
-Plaza kopuru mugatua.
-Ibilaldia amaitutakoan, otor-
dua Asteasuko Iturriondo jate-
txean egingo da.
-Andatza M.K.T.-k antolatu-
riko irteeretan parte hartzeko 

derrigorrezkoa da mendiko 
federatua izatea eta aseguru 
txartela indarrean izatea. Fe-
deratu gabe dagoenari tra-
mitea egingo zaio, hala nahi 
badu. Horretarako web orrian 
aurkitzen da egin beharrekoa, 
edo jarri bestela harremanetan 
taldearekin, andatza@hotmail.
com helbidean.

Informazio gehiago: 
andatza.com
Antolatzailea: Andatza M.K.T.

2019ko lasterketa urtarrilaren 27an ospatuko da.
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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
Etxea salgai, Zubiaurrenean. 70 
m2. 3 logela, egongela, sukaldea 
eta komuna. Balkoia trastelekua. 
Dena kanpora. Fatxada eta teila-
tua berrituta. 688 779 465.

Etxebizitza eta garajea salgai 
Etxe-aldian (San Esteban kalea). 
Biak batera edo aparte. 3 logela, 
sukalde-egongela eta bainugela.
Etxebizitzak 60m2 eta garajeak 
22m2. 688866968 

3 logela eta ganbarako etxebi-
zitza salgai edo alokairuan Agi-
nagan. Berritu berria, eguzkitsua 
eta lasaia. Tel. 650450869

Etxea erosi nahi dut Usurbilen. 
Kaxkotik gertu dagoen auzo ba-
tean. Gehienez 100.000 euro or-
daintzeko prest. Tel. 666 770 851 

Etxebizitza eta garajea salgai. 
Biak batera edo aparte. 3 logela, 
sukalde-egongela, 2 bainugela. 
Etxebizitzak 78 m2 eta garajeak 
50m2. Tel. 676 453 176. 

Erreka Txiki 13. Duplexa salgai 
Usurbilen. 132 metro2, 80 solai-
ru nagusian; 2 logela, 2 komun, 
egongela eta sukaldea. Garaje 
itxia etxerako zuzeneko sarbidea-
rekin eta trasteroa. 320.000 euro. 
646 305 465. 

126m2ko pisua salgai Agina-
gan, 65m2ko ganbararekin. Oso 
eguzkitsua, dena kanpoaldera.
Berritu beharra. Prezioa 186.000. 
659257889 edo 680742504.

Etxebizitza egin daitekeen 61 
metro2 lokala salgai Munalurran. 
Etxea bihurtzeko baldintzak be-
tetzen ditu. Prezioa: 68.000 euro. 
943 916 182 (Jon). 

90 m2 pisua salgai Txaramunto 
kalean. 3 logela, sukaldea, 2 ko-
mun, egongela. 11 m2- terraza, 
8 m2 trastelekua eta bertan 33 
m2-ko garajea erosteko aukera. 
606 877 856 

Pisu bat salgai Kale Nagusian. 3 
logela, sukaldea, egongela eta 

2 bainugela. Dena kanpoaldera. 
Ganbara prezio barruan. Prezioa: 
205.000 euro. Tel. 629 631 838 

Pisua eta garajea salgai kale na-
gusian. 3 logela, sukaldea, egon-
gela, komuna, kalefakzioa. Dena 
berrituta. Fatxada ere bai. Garajea 
40 m2 eta itxia. Biak batera edo 
aparte. Tel. 695 705 905. 

Gure Borda salgai: 5.600 m2, borda, 
aterpea 943 42 96 82 / 637 293 471 

Kalezar auzoa, 3 gela handi, sukal-
de handia, komun bat. Gela guztiak 
kanpoaldera. Fatxada berrituta, 
teilatua egoera onean. Garajea, bi 
trasteleku. 135 m2.   637 22 88 60  

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

Alokairuan   
Atxegalden pisu bat alokatzen da. 
3 logela 2 komun, egongela eta 
sukaldea. Dena kanpokaldera eta 
igogailuarekin. 658756344 

Pisu bat alokatzen da kaxkoan. 
3 logela, 2 bainugela, sukaldea, 
jangela eta egongela. Igogailua-
rekin. Tel. 656 783 227 

Alokairuko pisu baten bila ga-
biltza. Bi neska gara, biak lana-
rekin, arduratsuak eta garbiak. 
688893668 

Abendurako pisua alokairuan 
hartu nahi dut, Aginagan, Usur-
bilen edo Orion. 690 367 952 

Alokairuko pisu baten bila nabil. 
Tel. 620 708 265 / 686 143 786. 

Logela bat alokatuko nuke. Mutil 
langilea, serioa eta arduratsua. 

651 197 381 / 632 138 393 

Alokatzeko pisu merke baten 
bila gabiltza, bikote bat gara, 
biak lanarekin, informeak ditugu. 
675595294

Duplex bat alokatzen da Txara-
munto kalean. 3 logela, 2 komun, 
sukaldea, egongela, bulego bat, 
terraza bat eta garajea. 625 702 
807. 

Logela bat alokatuko nuke. Neska 
bat naiz eta lanean ari naiz. Ar-
duratsua eta garbia. 612 487 017. 

Negozio-lokal bat alokatzen 
da. Kafetegi edo taberna gisara 
nahiago, baina aukerak zabalik. 
Kaxkoan kokatua. 630 456 404 

3 geletako etxea alokairuan; 600 
euro gehienez. 665319105. 

Alokairuko pisu baten bila nabil. 
3 logela eta igogailua. Familia 
arduratsua eta nominarekin. Epe 
luzerako. Tel. 687 201 410. 

Logela alokairuan Aginagan, 
pertsona arduratsu batentzat. 
Tel. 672 448 644. 

Alokairuko pisu baten bila nabil. 
Txakur bat dut. Erroldatua. 661 
115 222  

Alokairuko pisu txiki baten bila 
nabil. Presa dauka. 699 680 265. 

MOTORRA

Salmenta,

garajeak 
Kale Nagusian garaje bat salgai. Ez 
da garaje itxita. Prezioa negozia–
tzeko. 667336405.

Camper furgoneta salgai. 

2007koa, 130.000km. Oso egoera 
onean. Dutxa, ohea, frigoa, armai-
ruak, termikoki aislatua, mahaia, 
argiak, aurreko eserlekuak biraga-
rriak... (679471831 Jon)

Atxegalden garaje bat erosi 
edo alokairuan hartuko nuke.  
653014518 

Garaje itxi bat alokatzen da Erre-
katxiki kalean. Tel. 616 235 366. 

Alokairuan 50m2-ko lokal/gara-
je bat Atxegalden. Autoak sar–
tzeko atearekin. Goiko kalea 2. 
676453176 

Baju bat alokatzen da Munalurra, 
4ean. Tel. 652 765 583 

Garajea salgai Txaramunto kalean. 
23 m², ate elektrikoa eta itxia. 
615744628. 

34m2ko lokal komertzial bat 
alokatzen da Errekatxiki 5ean. 
695723192 

2 garaje marra alokairuan edo sal-
gai, Olarriondo 4an. Banaka edo 
biak batera. Tel. 663 031 803 

120 metro2 lokal bat salgai. Alpe-
rroburu 3an. 699 306 158 

LANPOSTUAK
Lan eskaintzak 

Kamarero eta sukaldari lagun–
tzailea behar dira Aratz errete-
gian,info@restaurantearatz.com 

Kentuene jatetxean jantokirako 
zerbitzari bat behar da aste-
buruetarako. Euskara jakitea 
garrantzitsua. kentuene@ken-
tuene.com  

Aseguru sektorean espeziali-
zatua den gestore pertsonal 
baten bila gabiltza. Heziketa 
aseguru-etxearen esku eta libre 
egotea eskatzen da. Diru-sarrera 
altuak. jm.fandino@catalanaoc-
cidente.com. 699 760 873. 

LANPOSTUAK

Lan eskaerak
Lan egin nahi dut. Interna edo 
externa bezala. Pertsona helduak 
zaintzen, supermerkatuan, taber-

netan... Tel. 682 723 520 

Pertsona helduak zainduko nituzke, 
asteburu, jai egunetan eta gauean, 
baita erietxean ere. 606 661 048 / 
943 404015. 

Jende heldua zaintzeko prest. In-
terna moduan edo orduka. Doku-
mentazio osoa dut. 682 72 35 20.

Neska euskalduna, Usurbilen 
umeak zaintzen egingo nuke lan 
udara honetan: ekaina, uztaila 
edota abuztuan (goiz, arratsalde 
edo orduka). 617263123.

Lan bila nabil. Garbiketan edo per–
tsona helduak zaintzen. Etxean, 
ospitalean, gauetan, externa bezala, 
orduka edo asteburutan. 671763558 

Lan bila nabil interna edo exter-
na bezala. Pertsona helduak edo 
umeak zaintzen. Urtebeteko espe-
rientzia. Arduratsua, erreferentzia 
onekin. 666 295 450

Garbiketa egiteko, pertsona hel-
duak edo umeak zaintzeko. Espe-
rientzia duen neska, arduratsua. 
Berehala lanean hasiko nintzake. 
637 106 649 

Lan bila nabil, pertsona helduak 
zaintzeko. Ospitalean, etxean, 
gauetan. Garbiketa orokorrean ere 
bai. 671 763 558 

Lan bila nabil etxeak garbitzen edo 
umeak zaintzen, ekaina eta uztaila, 
goizetan eta Usurbilen. 608201745. 

Pertsona helduak edo umeak 
zaintzen lan egingo nuke. Interna, 
externa edo orduka. 632 541 872 

Emakume bat naiz, eta lan bila 
nabil. Interna, externa, orduka. 
Helduak edo umeak zaintzen. 676 
188 411

Neska bat naiz, eta lan bila nabil. 
Orduka lan egingo nuke. Helduak 
edo umeak zaintzen. 619 355 819

Mutil gazte bat naiz, eta lan bila 
nabil. Pertsona helduak zaintzen, 
hospitalean, baserrian. 632090146 

Mutil gazte bat naiz, eta lan bila 

OHARRA: 2018ko azaroaren 16an aterako dugu hurrengo astekaria. Oharrak, zorion-agurrak, bestelako deialdiak... 
jakinarazteko azken eguna: azaroaren 12an astelehena, eguerdiko 11:00etan. Emailez helbide honetara igorri: erredakzioa@noaua.eus

Zorionak Liher! 
Zure bost urteak 
ospatzeko eguna 
iritsi da!

Zorionak Ekhi! Azaroaren 
9an, 9 urte! Muxutxo 
goxoak familiakoen 
partez. Maite zaitugu.

Zorionak Jon! Azaroaren 
9an 4 urte. Segi horrela 
beti pozik eta alai, asko 
asko maite zaitugu.

Zorionak Amoni! Egun 
ederra pasa genuen, zure 
urtebetetze egunean. Mila 
esker zure bizipoxarengatik!

Zorionak Luken 
txapeldun!!! Azaroak 3an, 
19 urte bete zenituelako. 
Ondo pasako zenuelakoan, 
muxuak etxekoen partez.
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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
Amenabar botika (lehen Oa) 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
Kutxabank 943 361 202
Euskadiko Kutxa-Laborala  943 364 740
Banco SabadellGuipuzcoano 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

nabil. Pertsona helduak zaintzen, 
hospitalean, baserrian. 632793747

Lan bila nabil. Umeak edo pertsona 
helduak zaintzen. Esperientzia eta 
erreferentziekin. 662 910 181

Emakume bat eskaintzen da pert-
sona helduak zaintzeko. Geria-
triako eta lehen laguntzako eza-
gutzak ditut. Esperientzia etxeko 
lanetan eta antolamenduan. Erre-
ferentziak ditut. 612 495 429

Emakume bat eskaintzen da, 
etxeko lanak egiteko edo umeak 
zaintzeko. Goizez edo arratsaldez. 
Esperientzia daukat. 690 336 444. 

Lan bila nabil. Orduka eta arratsal-
dez. 663 776 93 

Lan bila nabil. Pertsona helduak 
zaintzen, gauetan, asteburutan, 
externa bezela edo garbiketa lane-
tan. 671 763 558. 

Interna moduan lan egin nahi dut 
adinekoak zaintzen. 25 urteko lan 
esperientzia dut. 633 73 64 26 

Lan bila nabil, etxeak garbitzen, 
etxeko lanak egiten edo pertsona 
helduak zaintzen. Esperientzia ere 
erreferientziekin. Tel. 632 576 258 

Mutil arduratsua baserriko laneta-
rako eskaintzen da. 661118892. 

18 urteko neska euskaldun he-
rritar esperientziaduna naiz. Aste 
osoan zehar arratsalden umeak 
zainduko nituzke. 688817429.

Lan bila nabil. Umeak zaintzen, 
garbiketa lanak egiten, orduka, 
interna bezala. Tel. 642 238 949 

Lan bila nabil. Etxeak garbitzen, 
arratsaldetan 2 ordu edo aste-
burutan. Tel. 663 776 223. 

Usurbilgo bizilagun bat naiz, eta 
orduka garbiketak egiten lan 
egingo nuke. Tel. 674 570 534 

Lan bila nabil. Etxeak garbitzen, 
arratsaldetan 2 ordu edo aste-
burutan. 663 776 223. Maribel 

Lan bila nabil edo gabiltza. Per–
tsona helduak zaintzen edo gar-
biketa lanak egiten; bulegoak, 
garajeak, portalak, poligonoak, 
edo enpresak. Sukaldean ere mol-
datzen naiz. Kotxea dut, eta espe-
rientzia. 688 654 698. 

Lan bila interna, esterna moduan, 

haur nahiz helduen zaintzan 
ari–tzeko. Esperientziaduna. 677 
624 971.

Lan bila nabil. Interna, externa, 
aste burutan, gauak pasatzen... 
lan egingo nuke. Paperak egune-
ratuta eta esperientziarekin. 645 
067 560

Emakumea eskaintzen da heldu 
nahiz haurrak zaintzeko. Interna 
edo esterna moduan. 697 221 
372.

Emakumea lan bila haur, helduen 
zaintzan, etxeko lanak egiteko in-
terna edo esterna moduan. Espe-
rientziaduna. 617 998 582.

Garbiketa lanak, helduen zaintza 
lanak egiteko prest interna mo-
duan, egunez edo orduka. 671 
763 558 

Mutil gazte bat naiz eta lan 

egingo nuke. Baserrian, anima-
liak zaintzen, pertsona helduak 
zaintzen, harraskan, arraina gar-
bitzen... 688 802 851

Lan bila nabil. Interna, externa, 
orduka edo gauetan. Garbiketa 
lanak egiten, pertsona helduak 
zaintzen... 634 278 198 

Neska ikasle eta gaztea eskain–
tzen da oporretan umeak zain–
tzeko. Tel. 632 504 672

Neska gazte euskalduna, kla-
se partikularrak emateko prest 
egongo litzateke: euskeran, gaz-
teleran, ingelesean eta frantse-
sean goi maila eta tituluduna. 
687025768 (Jaione).

Lan bila nabil. Orduka, gauetan... 
Pertsona helduak zaintzen edo 
garbiketan. Tel. 671 763 558 

Lan bila nabil. Interna bezala, or-

duka... edozein modutan. Tel. 638 
877 627

Lan bila nabil. Interna bezela edo 
orduka eta astelehenetik ostirale-
ra. 690 146 067

Lan bila nabil. Interna bezela, or-
duka, gauetan... edoizen modu-
tan. Pertsona helduak zaintzen, 
garbiketa lanetan... 634 278 198

Neska arduratsua erreferentzia 
eta esperientziarekin eskaintzen 
da. Pertsona helduak edo umeak 
zaintzeko edo garbiketan lan egi-
teko. Irterna moduan, orduka edo 
gauez. 677 624 965

Neska farmazialaria segituan la-
nean hasiko nintzake. Pertsona 
helduak edo umeak zaintzen edo 
garbiketan, orduka. 622 217 818

Lokal bat salgai, Nagusia 5ean, 
120 metro2. 699 306 158

Neska bat eskaintzen da orduka 
lan egiteko. Etxeak garbitu edo 
adineko pertsonak zaintzeko. Tel. 
687 348 223.

Geriatria laguntzaile bezala, edo 
sukaldari bezala (euskal sukal-
dearen ezagutza). 688 654 698. 

Ileapaintzaile bat naiz, eta etxee-
tan ilea orrazteko eskaintzen 
naiz. Aproposa pertsona hel-
duentzat, edo etxetik atera ezin 
duenaretzat.  612 487 017. 

Helduak edo umeak zaintzen edo 
garbiketa lanak egiten lan egingo 
nuke. 632 587 450.

Asteburutan, interna bezala lan 
egingo nuke, pertsona helduak 
zaintzen. 602 871 835.

BESTELAKOAK
Ingleseko klaseak ematen ditut 
3-4 urteko haurretatik hasita. 
Klase dibertigarri eta alaiak gaz-
tetxoenentzat eta azterketen 
prestakuntza nerabeentzat. CPE 
tituluduna. Natali 635909606

Oxelo markako patinete bat galdu 
dugu frontoi inguruan. Aurkitzen 
baduzu deitu: 615 760 826 telefo-
nora. Izaro 

Marradun garaje bat alokairuan 
Bizkarre auzoan 696014585 

Ingeleseko eta frantseseko klaseak 
ematen ditut, etxeetara joanda. 
Jokin. Tel. 600 766 068 

14 bat urteko eta eskumuturraren 
tamainako dordoka galdu dut. Ba-
lio sentimental handia du. Aurkitu 
baduzu: 663 065 460.

Mandarina japoniarrak saltzen di-
tut: 659 18 51 07 (Jose Antonio). 

Mutur txuri urdindun eta horidun 
perikito bana desagertu dira. Aur-
kitu badituzu deitu: 619 817 460. 

Udarregi Ikastolan klase partiku-
larrak emateko jende bila gabiltza. 
Interesa baduzu pasa ikastolatik 
edo deitu! 943 36 12 16 

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 Azaroak 08 - Azaroak 18
Osteguna 08 LASA SUQUIA Kale Nagusia 42, Lasarte            

Ostirala 09 GIL   Kale Nagusia 24. Lasarte       

Larunbata 10 GANDARIAS-URIBE Iñigo Loiola 9. Lasarte             

Igandea 11 GANDARIAS-URIBE Iñigo Loiola 9. Lasarte

Astelehena 12 ACHA-ORBEA Hipodromo etorbidea, 6. Lasarte  

Asteartea 13 URBISTONDO San Franzisko 1. Lasarte                        

Asteazkena 14 GANDARIAS-URIBE Iñigo Loiola 9. Lasarte                        

Osteguna 15 ORUE   Jaizkibel plaza 2. Lasarte          

Ostirala 16 DE MIGUEL  Kale Nagusia 32. Lasarte       

Larunbata 17 ORUE   Jaizkibel plaza 2. Lasarte            

Igandea 18 ORUE   Jaizkibel plaza 2. Lasarte

LARUNBATETAN,
Usurbilgo bi farmaziak ireki-
ta egongo dira: 9:00-13:30

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

Gainontzeko datak www.cofgipuzkoa.com web orrian ikusgai.
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Datozenak

Musikaz gozatzeko aukera apar-
ta igande goiz honetan, aza-
roaren 11n. Kontzertua eta 

klase pedagogikoa antolatu ditu Zumarte 
Musika Eskolak 12:00etan Sutegin.

Kontzertuko egitaraua:
n Birigarroa: I. Ansorena (1892-1975).
n Hiru ataleko alborada: E. Gorosarri 
(1889-1947).
n Siete lieder vascos (Aukeraketa): P. So-
rozabal (1897-1988). 
1-Ametsetan. 4-Lotoren lorak. 5-Ez dot 
sinisten. 7-Agertu yatan orriya.
n Txoriak: Aita H. Olazaran (1894-1973).
Peio Irigoien (pianoa), Maria Martin (so-
pranoa) eta Ignacio Arakistain (pianoa).

Klase pedagokikoa eta emanaldia:
Zumarte Musika Eskolako irakasle Miren 
Etxebeste Bergak eta musika eskolako 
ikasleek parte hartuko dute.

Agenda
07 10 11

azaroa

asteazkena larunbata igandea
Ixabel Agirresarobe ipuin kontalaria 
Sutegin 18:00etan. HH4ko ikasleei 
zuzenduriko saioa.

EHBilduren mintegia 10:00-13:00 Potxoe-
nean.
“Galerak” diskaren aurrerapen kontzer-
tua 22:00etan Sutegin.

Otsondo-Bidarrai txangoa 07:30ean auto-
busez Oiardotik (aurrez eman behar zen izena).
Kulturaldia: “Harria hitz” bisita gidatua. 
10:00etan frontoitik abiatuta.
Kulturaldia: “Black is beltza” filma. 
19:00etan Sutegin.

Euskaraldia: 
astelehenean batzarra 
eragileekin
Azaroaren 12 astelehena, 18:00etan 
Potxoenean. Eragileekin egingo den 
azken batzarra izango da. Azaroaren 
20an asteartea, Belarriprest eta Ahobi-
zientzako azken tailerra Potxoenean. 
Hau ere 18:00etan hasiko da.

Azaroaren 16an, txapa banaketa jaia
Goiz goizetik, Euskaraldian izen eman 
duten herritarrei txapak banatuko zaiz-
kie NOAUA!n eta Potxoenean. 
Azaroak 16 ostirala: 
n 17:00etan hasita, Euskaraldiko 
txapen banaketa jaia.
n 19:30 “Euskaraldirako 4 aitzakia” 
antzerkia izango da Sutegin.

“Usurbil 0.0” 
jarraipen-batzordearen 
bilera
“Usurbil 0.0” plangintzaren jarraipe-
na egiteko seihileroko batzarra. Egi-
tasmo honen baitan azken hilabeteo-
tan emandako urratsen eta 2019rako 
aurreikusten diren egitasmoen berri 
emango da, bertaratzen diren herrita-
rren ekarpenak biltzearekin batera.
n Azaroak 14 asteazkena, 18:00etan 
Potxoenean.

Kontzertua eta klase pedagogikoa 
igandean, Zumarteren eskutik

Maria Jesus Etxeberriaren 
argazki erakusketa
“Eguzkia eta argiaren indarra” izeneko 
erakusketa ipini du Sutegin. Azaroaren 
16ra bitarte egongo da zabalik, ordutegi 
honetan:
n Astelehenetik ostiralera: 16:30-19:00.
n Larunbat eta igandeetan: 12:00-13:30. 

Ixabel Agirresaroberen 
ipuin kontaketa saioa
Azaroaren 7an asteazkena, arratsaldeko 
18:00etatik aurrera Sutegi udal liburute-
gian.
n Nori zuzendua: HH4-ko neska-muti-
lentzat.
n Antolatzailea: Usurbilgo Udala.

Argazkian, Peio Irigoien musikaria. Kontzertua 
12:00etan hasiko da eta Sutegin egingo da.



  



 


