
Prosa eta Poesiako XXIII. Sari ba-
naketa izango da hilaren 19an, 
12:00etan udaletxean. Aurten 
ere, Elizalde Eskolako eta Haur-
tzaro Ikastolako LH 3. mailatik 
DBH 4. maila arteko ikasleek par-
te hartu dute, baita batxillergoa 
ikasten duten oiartzuarrek ere. 
Herriko haur eta gaztetxoek sor-
tutako ipuin eta olerki ederre-
nak saritu dituzte euskararen, 
hezkuntzan eta literaturgintzaren 
esparruan dabiltzan oiartzuarrek. 
Ohi bezala, saioa irekia izango 
da eta Lur Kortak ukitu xelebrea 
emango dio, ziur. 

Prosa eta Poesiako sari 
banaketa, hilaren 19an

Juan Mari Lekuonak itzulitako Clara Janésen 
‘Enblemak’ liburua aurkeztu da
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Oiartzungo Udaleko Alkate eta Zinegotzientzako Kode Etikoa 
osatu eta onartu berri da. Kode Etiko honen beharra 2003-2007 
legegintzaldian Martin Beramendi alkate zela egindako lege-
hausteak eta gehiegikeriak ikertu ondoren sortu da, Ikerketa 
Batzordean bertan, berriz horrelakorik gertatu ez dadin.

Abenduaren 1eko udalbatzarrean, Aitor Etxeberria alkateak 
Kode Etikoa martxan jarri zuen, berak alkate gisa betetzen di-
tuen ordezkaritza eta protokolo gastuen berri emanez.

Era berean, Gobernu Taldeak argi adierazi nahi du Martin Be-
ramendi mehatxuka ari dela egia isilaratzeko. Udalak argi du 
hasitako bidea jarraituko duela, oiartzuarrek eskubide guztia 
baitute egindako gehiegikeriak jakiteko. Izan ere, Beramendik 
eduki zuen jarreragatik kaltetu handienak Oiartzungo herrita-
rrak baitira.

10 puntuko dekalogoa

1) Kontratazio administratiboaren legea zorrotz betetzea.
2) Organoen eskumenak errespetatzea eta legezko prozedurei 
arreta jartzea. 
3) Idazkaritzako kontrataziorako protokoloa betetzea.
4) Ezingo dira Udaleko espediente originalak hartu eta eraman. 
Hautetsiek eskuragarri izango dituzte eta nahi adina kopia ate-
ra ahal izango dituzte.
5) Alkateak ordezkaritza eta protokolarako gastu partida izan-
go du, soilik Udalaren zerikusi zuzena duten gastuetarako. Par-
tida arduraz eta proportzionaltasunez kudeatuko du, luxuzko 
gasturik gabe.
6) Alkateak hilero ordezkaritza eta protokolo gastuen berri 
emango du, frogagiri eta bestelako aurkeztuz.
7) Zinegotziek karguaren egikaritzako gastuak kobratu ahal 
izango dituzte, kontu-hartzailearen aurrean frogagiriak aur-
keztuz.
8) Udalbatzarrean hilabeteko gastuen berri emango da.
9) Alkateak ordezkaritza eta protokolo gastuetarako Visa txar-
tel bat edukiko du gastu konkretuetarako (udalerritik kanpoko 
bidaiak autoritateekin bilerak edo ekitaldiak daudenean...).  
Kontrola Kontu-hartzaileak eramango du eta hari eskatu be-
harko dio.
10) Filosofia honen arabera jardungo dute alkate eta zinego-
tziek: funtzioak eskumenen arabera betetzea; autoritatearen 
erabilera desegokia sahiestea; ardurak bere gain hartzea; ar-
dura gardentasun handienarekin betetzea; pribilegiozko infor-
mazioa erabiliz eragiketarik ez burutzea...
      

Lehendabiziko aldiz argitaratu da euskaraz liburua, EIZIEren ekimenez

Juan Mari Lekuonak itzulitako ‘Enblemak’ liburua 
argitaratu da lehenengo aldiz. Clara Janés egile 
kataluiniarraren lana euskaratu zuen Lekuonak.

EIZIEk eta Oiartzungo Udalak bat egin dute liburu 
honen aurkezpenean, Lekuona hil zela bost urte 
beteko diren honetan bi erakundeen artean poe-
ta, kantari, euskaltzain eta itzultzaile izan zenari 
omenaldi xumea egiteko asmoz.

Itzultzaile gisa egin zuen jarduna oso ezaguna ez 
bada ere, euskarazko itzulpengintzan aitzindari 
izan zen Juan Mari Lekuona. EIZIEko lehendabiziko 
lehendakaria ere bera izan zen, 1987tik 1990era.

2007an hasi zen prozesua
‘Enblemak’ liburuaren itzulpenaren eskuizkribua 
Jon Kortazar EHUko irakasleari eta honen emazte 
Mireni oparitu zien Lekuonak duela hainbat urte. 
Orain, eurek hasitako ekimenari esker ikusi du ar-
gia liburuak.

Clara Janés egilea ere liburuaren aurkezpenean 
izan zen, udaletxean. ‘Emblemas’ poesia liburua 
1991. urtean idatzi zuen Bartzelonan jaiotako 
poeta eta itzultzaile honek. 20 hizkuntza baino 
gehiagotara itzuli dituzte bere lanak; orain, baita 
euskarara ere.

Aurkezpenaren ondoren, Clara Janések berak eta 
Jon Kortazarrek ‘Enblemak’ liburuko 18 poema 
errezitatu zituzten, Xabi San Sebastian musikaria-
ren laguntzarekin.

udal aldizkaria

Gurutzen ‘Berpiztu’ programa aurkeztu dute

Auzo bizitza eta bertako gizarte-ehuna indartzeko jarri da martxan egitasmoa

Gurutzerako Berpiztu programa martxan jarri 
dute Udalak, Behemendik eta Itsasmendikoik. 
Programaren helburua Gurutzeko auzo-bizitza eta 
gizarte-ehuna indartzea da.

Programa dagoeneko aurkeztu du auzotarren ar-
tean Urkiri Salaberriak, Berpiztu programa aurre-
ra eramango duen Behemendiko teknikariak.

Programaren helburua lortzeko, hiru galdera oina-
rrizko erantzuten saiatuko dira Gurutzen: Nondik 
gatoz? Non gaude? Nora jo nahi dugu? 

Auzotarrekin elkarrizketak egingo dira
Lehendabiziko fasean, auzotarrekin elkarrizketak 
egingo ditu Salaberriak, Gurutzeko bizilagunek 
dituzten nahiak eta beharrak identifikatzeko, eta 
auzoaren ingurua eta egoera lehen eskutik eta 
ahalik eta sakonen ezagutzeko aukera izateko.

Programaren dinamizatzailearekin harremanetan 
jarri nahi duten auzotarrek udaletxeko ganbaran 
egongo da goizetan, eta bestela, 943 49 02 19 edo 
649 174 695 telefonoetan.

Maiatzaren 23an hondakinen atez 
ateko bilketa martxan jarri zene-
tik, Oiartzunen hondakinak ahalik 
eta hoberen sailkatuta jasotzeko 
sistema hobetzeko lanean ari 
da Udala etengabe. Oiartzungo 
herriak duen birziklapen mai-
la geroz eta hobea izan dadin, 
etxeetako eta komertzioetako 
bilketa sistema aldatu zen, bai-
na oraindik badago zer hobetu: 
hori dela eta, kaleko zakarrontzi 
txikiak aldatzen hasi da Udala, 
hauek ere hondakinak sailkatuta 
jasotzea ahalbidetu dezaten au-
rrerantzean. 

Zakarrontzi berriak, 
sailkatuta jasotzeko

Oiartzungo Udaleko alkate eta 
zinegotzientzako Kode Etikoa
2003-2007 legegintzaldiko lege-hauste eta 
gehiegikeriak berriz ez gertatzeko sortu da

Ipuin-kontaketak izango dira da-
tozen bi asteetan Abaraxka lu-
dotekan eta Manuel Lekuona bi-
bliotekan. Hilaren 9an, osteguna, 
Abaraxka ludotekan izango da 
saio irekia hiru urtez goitiko hau-
rrentzat. Joxe Mari Carrere ipuin-
kontalari oreretarraren saioa 
izango da. Hilaren 16an, berriz, 
Manuel Lekuona bibliotekan ur-
teko azken kontaketa izango da, 
Lur Kortaren eskutik. Lau eta sei 
urte arteko haurrei bideratutako 
saioa da hau. Antolatzaileek hau-
rrek lau urte beteta izan behar 
dituztela azpimarratu dute.

Ipuin-kontaketa saioak 
Abaraxkan eta bibliotekan

Atez ateko Informazio Bulegoak 
ordutegi berria izango du hila-
ren 9tik aurrera: 08:00etatik 
15:00etara, hain zuzen ere. Ora-
in arte eskaini dituzten zerbitzu 
berak eskainiko dituzte: inziden-
tziak jaso, proposamenak bildu 
eta planteatu, autokonpostari 
buruzko informazioa eta aholku-
laritza eman, tamaina handiko 
hondakinen bilketa antolatu... 
Laster, gainera, bulegoa bera ere 
tokiz mugituko da Doneztebe pla-
zatik Mendiburu kaleko 5. zenba-
kira, Gazte Informazio Bulegoa 
dagoen tokira. 

Atez ateko bulegoak 
ordutegi berria du



askiprexk!
aldizkaria

Julen Lusar bateriajolea eta Gamorako bere tal-
dekideak pozik daude. Izan ere, badute motibo-
rik: Bilbo Hiria Rock Lehiaketa irabazi berri dute, 
metal arloan.

Bilbao Hiria Lehiaketaren 22. edizioan, metal 
sailean irabazleak izan zarete. Erraza izan al 
da garaipena?

Lehiaketara 900 talde aurkeztu dira, horietako 
250, metal alorrean. Finalerako sailkatzea bera 
izugarrizko saria da, ia ezinezkoa, eta irabaztea 
ez genuen espero, oso talde gutxiren esku dago-
elako. Dena den, hona heltzeko urtetan lan asko 
egin dugu eta behingoz lan hori saritu eta txalotu 
dute, zeren metalean ez da sarri gertatzen hori. 
Behingoagatik diot, ziur gaudelako finalean zeu-
den talde guztiek lan handia egin dutela, baina 
irabazle bakarra egon daiteke.

Nola iritsi zinen Gamora taldera? 

Nire anaiak Dirua taldean jotzen zuen eta utzi 
egin behar izan zuen. Orduan, nik proba egin 
nuen Diruan sartzeko, baina gazteegia nintze-
la zioten (16 urte-edo nituen). Orduan, Olmok, 
orain Gamorako gitarrajolea denak, esan zidan 
nirekin talde bat egin nahi zuela eta Gamora sor-
tu genuen biok.

Anaia ere musikaria duzu. Zer esan dizu Ene-
kok?

Bilbo Hiriako finaleko kontzertura joan zen. Sal-
toka, oihuka... pasatu zuen kontzertua. Asko 
poztu zen. Eszenatokitik jaitsi nintzenean izu-
garrizko besarkada eman nion, biok poz-pozik 
geunden!

Lehiaketa izateak, zuen ohiko jotzeko moduan 
eragin du?

Nahiko metodikoak gara kontzertuen aurreko 

kontuetan; orduak generamatzan Bilbao Rocken 
soinu froga zela-eta. Gero, pare bat kaña hartze-
ra joan ginen, jo aurretik gure kamerinoan ondo 
berotu, luzaketak egin genituen... Edozein kon-
tzertutan egiten dugun errutina bera, ahal bada 
behintzat. Horrek lagundu gintuen beste edozein 
kontzertutan bezala jotzen.

Hiverland eta Steel Puppets taldeak ziren bes-
te finalistak. Nolako konpetentzia zenuten?

Gogorra, dudarik gabe! Finalaren aurreko kon-
tzertuan baziren guk hobetu beharreko gauzak 
eta horren gainean egin genuen lan finalari begi-
ra. Berdin dio besteek zer egingo duten edo zer 
diren, asmoa gure alderik onena erakustea zen 
finalean eta antza denez, lortu genuen! 

Bilbao Hiriak zerren ateak irekiko dizkio Ga-
morari?

Badakigu orain arte zerk ireki dizkigun ateak: 
lanak. Uste dugu sari honek lagunduko gaitue-
la, batik bat denboraldi batez taldearen izena 
ahoz aho ibiliko delako. Hala ere, badakigu ira-
bazteagatik bakarrik ez dugula ezer lortuko, lana 
egin ezean. Baina Bilbao Hiria bezalako sari ba-
tek ematen duen bultzada, bai ekonomikoa eta 
bai taldea ezagutarazteko momentuan, ukaezina 
da.   

Diskoa prest duzue maiatzetik, baina oraindik 
ez duzue kaleratu. Noiz egongo da kalean?

2011ko urtarrilan, ziurrenik. Jada editatzeko 
bukaerako prozesuan gaude, alegia, diseinu fi-
naletan eta kopiak egiteko momentuan. Gero 
bideoklipa, Kultura Zuzenean zirkuituko aretoe-
tan barrena gira, diskoaren aurkezpena, promo-
zio andana eta bestelako komeriak etorriko dira 
urte berriarekin batera. Gamora denbora luze 
baterako baduzue, eta espero dugu bertan Oiar-
tzungo lagunekin eta zaleekin topatuko garela!

JULEN LUSAR: “Behingoagatik, urtetan egindako 
lana txalotu eta saritu digute”

Klixk!

TELEFONO BALIAGARRIAK: 
- Udaleko informazio bulegoa: 943 49 01 42
- Udaltzaingoa: 943 49 33 11
- Atez ateko Informazio Bulegoa: 900 49 11 11
- Taxia eta taxibusa: 943 49 14 74
- Iparbus eta Xorrola: 943 49 18 01
- Eusko Trenbideak: 902 543 210
- Elorsoro udal kiroldegia:943 49 25 52
- Manuel Lekuona udal biblioteka: 943 49 38 64
- Osasun Zentrua: 943 49 11 01 / 943 49 26 04
- Elizalde Herri Eskola: 943 49 01 93
- Haurtzaro Ikastola: 943 49 16 59
- Oiartzun Irratia: 943 49 37 11
- Helduen Heziketa Iraunkorra-EPA: 943 49 00 48
- Bidez Bide/Bidelagun programak: 690 769 466

GUARDIAKO FARMAZIA:
Abenduaren 4tik 9ra
Antunez Irastorza, Karmele •  Doneztebe, 5 •  943 49 03 52

?

Eskalada Txapelketarik herrikoiena
Giriziako Eskalada Taldeak antolatutako Eskalada Txapelketa 
Herrikoiak giro polita sortu du aurten ere Elorsoro kiroldegiko 
rokodromoan. Jon Beñat Agirre gasteiztarra eta Ane Mujika do-
nostiarra izan ziren irabazle helduen mailan. 

Santa Zeziliari, musikarekin omen
Ibargaingo musikari gaztetxoenek aurten ere egin diote ohore 
Santa Zeziliari, musikarien patroiari. Azaroa gordin honetako 
eguraldi txarrari aurre egin eta musika eskolatik Doneztebe 
plazaraino igo zituzten euren tresnak. Kontzejupean saio polita 
eskaini zuten.

Atez atekoa hobetzeko argibideak: Hobetu orain arteko zure lana honako aholku erraz hauekin 

Zein dira Talaiako garbiguneko eta Garbigune mugikorraren ordutegiak?
Talaiako Garbigunearen ordutegia astelehenetik larunbatera 10:00etatik 13:00etara da. Astearte, asteazken eta ostiraletan, arratsaldez ere irekita dago 17:00etatik 20:00etara.  
Garbigune mugikorrak hileko 1. eta 3. astearteetan auzoz auzo egiten du ibilbidea eta 2. eta azken astearteetan, Doneztebe plazan egon ohi da, 16:00etatik 19:30era. 

Zer da konposta?
Konposta lurrarentzako ongarria da eta materia organikoaren deskonposaketa naturalaren bidez lortzen da. Kontua eduki behar da konposta lurrarekin ez ordezkatzen,
konbinatu egin behar baita.

Nola jarri behar da kuboa zintzilik itxita geratzeko?
Zintzilikailua baldin baduzu, logoa erakutsiz utzi behar da katuek-eta ez irekitzeko, batez ere zintzilikailua beheko partean baldin badugu. Kuboa 
etxe atarian, lurrean, uzten baduzu kirtenak ez du logoaren aldean geratu behar ixte-sistemak funtziona dezan. 


