
Urteko lehendabiziko ipuin-kon-
taketa saioa izango da heldu den 
asteazkenean, hilak 19. Manuel 
Lekuona bibliotekako beheko are-
toan kontatuko dizkie ipuinak Lur 
Korta ipuin-kontalariak, lau urtez 
gorako herriko haurrei, 17:30ean 
hasita. Aurten ere, hilabetero-
hilabetero irudimena eta ilusioa 
piztea izango da ipuin-kontaketa 
saioen helburua, literaturzale-
tasuna bultzatzearekin batera. 
Udalak antolatuko ditu saioak, 
aurreko urteetan bezala, Eusko 
Jaurlaritzak babestuko ditu.

Udalak eta Ttur-Ttur Euskaltza-
leon Bilguneak, neguko merkeal-
diak hasi diren honetan, herriko 
dendetan euskararen erabilera 
indartzeko eta sustatzeko kanpai-
na martxan jarri dute berriro ere. 
Honela, merkatarien eskura ja-
rri dituzte, dohainik, euskarazko 
zenbait txartel (erakusleihoan 
jartzeko oharrak, talonarioak, 
ehunekoen txartelak...). Merka-
tariek Ttur-Tturren bulegoan 
eskatu dezakete materiala, Fer-
miñenen edo 943 26 01 82 telefo-
nora deituta.

Udal ordezkariek auzoz auzo 
errondak egingo dituzte, herrita-
rrekin 2011ko aurrekontuak, Iker-
keta Ekonomikoaren Batzordea 
eta Donostialdeko PTPa lantze-
ko.  Dagoeneko lehenengo bilerak 
egin dira (Ugaldetxon, Iturriotzen 
eta Arraguan). Datozen asteetan 
gainerako auzo-batzarrak izan-
go dira: 17an Gurutzen (Bizar-
dian, 19:30ean); 19an, Ergoienen 
(Auzokalten, 19:30ean); 20an, 
Karrikan (Artason, 20:00etan); 
21ean, Altzibarren (Eskoletan, 
19:30ean) eta 25ean, Elizalden 
(bibliotekan, 19:30ean).

Ipuin-kontaketak hasiko 
dira datorren astean

Merkealdietan ere, 
euskara dendetan

Udal ordezkariak 
auzotarrekin bilduko dira 

Hezkuntza arloan egingo ditu Udalak 
inbertsio garrantzitsuenak aurten
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16.100.000 euroko aurrekontu zuhurrak egin ditu Udalak 2011rako

2011 urterako aurrekontuak onartu dira behin-
behinean. Guztira, 16.100.000 euroko aurrekon-
tua izango du Oiartzungo Udalak aurten. “Azken 
urteetako krisiarengatik, aurten ere ahalik eta 
aurreikuspenik zuhurrenak egin ditugu”, azaldu 
zuen Aitor Etxeberriak abenduko ohiko udalba-
tzarrean.

Izan ere, aurten ere Udalaren aurrekontua mu-
rriztu egin da. Arrazoiak, Udalaren diru-sarrerak 
jaitsi egin direla da (mendi ustiaketa eta hirigin-
tzatik jasotzen zen dirua, batez ere).

Hala ere, Udalak inbertsioak egingo ditu 2011 
urtean ere. Garrantzia berezia dute hezkuntza 
arloan egingo diren inbertsioek, bai diru-kopuru 
aldetik eta baita herriko hezkuntza komunitateak 
dituen beharrak asetzeko ezinbestekoak dire-
lako.

Batetik, Udal Ikastola Partzuergoaren egoitzaren-

tzako 920.000 euro jaso dira, eraikuntzaren biga-
rren fasea egin ahal izateko.

Bestetik, Elizalde Eskolaren jantokia izango da 
beste inbertsio nagusia. Horretarako 242.000 euro 
gorde ditu Udalak, izan ere, proiektua finantza-
tzeko falta den diru-kopurua Eusko Jaurlaritzak 
jarriko du.

INBERTSIO NAGUSIAK:
Hezkuntza: Udal Ikastola Partzuergoaren bigarren 
fasea eta Elizalde Eskolako jantokia.
Hiri hondakinak: Gaikako atez ateko bilketa, tra-
tamentua, herritarren kontzientziazioa eta infor-
matzaileen lana.
Garraio publikoa: Xorrola eta auzoetako taxi-bus 
zerbitzuei bultzada eman. 
Euskara: Orain arteko hitzarmenak mantenduko 
dira.
Gazteria eta Kirola: Orain arteko hitzarmenak 
mantenduko dira.
Kultura: Argazki artxiboa osatu eta auzoetako 
jaietako aurrekontuak mantendu.
Gizartea: 40.000 euroko inbertsioa Arraztalo 
Elkartean.
Mendia: Pikokarate eta Zaria mendien mugarri-
tzea. Honela, lau mendi publikoak mugarrituta 
geldituko dira.

udal aldizkaria

Herriko argazki zaharren erakus-
keta Ugaldetxon egongo da 
ikusgai astelehenetik (hilak 17) 
aurreta, aste osoan zehar. Ata-
mitxen jarriko dute erakusketa, 
Iñaki Arbelaitzek eta Eneko Sa-
laberriak herriko argazki ondare 
kulturala biltzen hasita jasotako 
materiaralrein orduan egin-
dako aukeraketarekin. Egunero, 
17:00etatik 20:00etara egongo da 
irekita erakusketa. Larunbatetan, 
berriz, 11:00etatik 14:00etara. 
Hurrengo astean Iturriozko Dorre-
txean egongo da erakusketa ikus-
gai, ordutegi berarekin.

Argazki zaharren
erakusketa, Ugaldetxon 

Gotti Betti hilabeteko agenda 
kulturalaren otsaileko zenbakia 
prestatzen hasi da dagoeneko 
Udala. Otsailerako ekimenak an-
tolatu dituzten herriko talde eta 
eragileek euren deialdiak bidal-
tzeko epea irekita izango dute 
hilaren 20a (osteguna) eguerdira 
bitartean. Antolatutako ekintza 
bera zer izango den, noiz eta non 
izango den eta nork antolatzen 
duen jakinaraztea nahikoa da 
Gotti Bettin agertzeko. Informa-
zio hori komunikazio@oiartzun.
org helbidera bidali behar da 
agerkarian jartzeko. 

Otsaileko Gotti Bettirako 
ekimenak biltzeko epea 

Finantza erakundeekin, 
euskararen aldeko hitzarmena 
Udalak, UEMAko kide den neurrian, Gipuzkoako 
Kutxarekin eta Euskadiko Kutxarekin sinatu du 
hitzarmena bost urterako

Euskadiko Kutxako Juan Mari Osteriz, Jon Bollar UEMAko lehendakaria, 
Gipuzkoako Kutxako Marta Medinabeitia eta Jabi Elizasu Oiartzungo 
Euskara zinegotzia hitzarmena sinatzen. 

Oiartzungo Udalak, UEMAko kide den aldetik, hitzarmena sinatu 
du Euskadiko Kutxarekin eta Gipuzkoako Kutxarekin, bost urte-
ren buruan bi finantza erakundeek gure herrian egingo dituzten 
komunikazio guztiak euskaraz izan daitezen.

Horretarako, urtez urte beteko dituzten konpromiso zehatzak 
onartu dituzte hiru erakundeek. Bi finantza erakundeek hartu 
dituzten konpromisoak hauek dira: langileak euskaldunak izatea 
eta prestatuak egotea euskaraz komunikatzeko; produktuen es-
kaintza euskaraz egitea; txartelak euskaraz sortzea; euskararen 
sustapena egitea erabiltzeko; publizitate, kartel eta eskuorriak 
euskaraz lehentasuna izatea; libreta eta kontuetako idatziak 
euskaraz egotea...

UEMAko kide diren beste 39 herrik ere hitzarmen bera sinatu 
dute. 

UEMAren batzar orokorra egin da
UEMAk batzar nagusia ere egin du abenduan. 2010 urtearen ba-
lantzea egin ondoren, 2011rako aurrekontuak eta egitasmoak 
onartu ziren bertan. Oiartzungo Udalaren izenean, Jabi Elizasu 
Euskara zinegotziak parte hartu zuen batzar nagusian.

Aurten, Udalerri Euskaldunen Mankomunitateak hausnarketa 
prozesua egingo duela ere iragarri du. Udaberrian topaketak 
egingo dira mankomunitatearen aldeko mezua gizarteratzeko. 
Hizkuntza gutxituek biziraun dezaten zer nolako ingurunea be-
har den landuko da horretarako, nagusiki.



askiprexk!
aldizkaria

Filomena txerria bakarrik ez zen izan abenduaren 
21ean San Tomasetako Donostiako protagonista. 
Izan ere, Juan Carlos Perezek Euskal Herriko 
Txistor Lehiaketa irabazi zuen egun horretan 
bertan. Etxekoak-en lehengo gisara jarraitzen 
dute lanean, baina ondo egindako lanak erre-
konozimendua jasotzen duenean sentitzen den 
pozarekin. Sari garrantzitsua dela aitortu digu 
Perezek, ospea ez ezik, salmentetan ere nabari-
tzen baita Donostiako San Tomasetako txistorrik 
onena egin izana.

Euskal Herriko txistorrik onena egiten omen 
duzue Etxekoak-en. Zein da sekretua?

Sekretua oso argia da: lehengai onak eta fres-
koak erabiltzea. Gurera egunero iristen dira le-
hengaiak. Gero, nahasketa ona egin behar da: 
baratzuriarekin eta gatzarekin. Eta ez du ezer 
gehiago. 

Ez da sari hau lortzen duzuen lehendabiziko 
aldia. 1999an ere, txapela zuena izan zen. Es-
perientzia beti da gradu bat?

Ordiziako lehiaketa ere irabazi genuen, 2006an. 
Donostiako San Tomasetan 1999an irabazi ge-
nuen, eta 2004an  eta  2008an bigarren izan gi-
nen. Esperientzia oso positiboa da beti. Donos-
tian, auzo mailan ere egin izan dituzte txistor 
lehiaketak, eta Pakean, adibidez, lehendabiziko 
gelditu ginen. 1989tik ari gara lanean honetan. 
Lehiatzen 1999an hasi ginen. Aurkeztu ginen 
lehenengo urtean irabazi egin genuen. Aurten 
ezingo dugu parte hartu. Txapela irabazten ba-
duzu, hurrengo urtean epaimahaikide izan behar 
duzu eta ezin duzu lehiatu. Normala da, beste-
la zuk zure txistorra ezagutzen duzu eta horren 
alde egingo zenuke!

San Tomasetan Donostian jaso zenuten txape-
la. Zer sentitzen da horrelako jai handi batean 
protagonista bihurtzean?

Oso gauza handia da. Ni ez nintzen han egon, se-
meak jaso zuen saria. Izugarrizko poza sentitzen 
da. Lantegian izugarrizko saltoak egin genituen. 
Ordezkari bat bidali behar izaten da lehiaketara, 
saria jaso behar bada, baina gu lanean ari ginen, 
beraz ezin genuen joan. Semeak ere oso espe-
rientzia polita izan dela dio. Bera postu batean 
lanean ari zen, gainera. 

30 lehiakide zineten, 15 gipuzkoar eta beste 
hainbeste nafar. Ezberdintasunik badago ba-
tzuen eta besteen artean txistorra egiteko ga-
raian?

Bai. Nafarroan baratzuri gehiago jartzen diote 
txistorrari, fuerteagoa da. Hau nire irudipena 
da, akaso, baina hala iruditzen zait. Gipuzkoan 
ere denok ez dugu berdin egiten, baina oroko-
rrean horrela da.

Eta zuri, txistorra gustatzen zaizu?

Bai, bai. San Tomas egunean txistorra jatea da 
niretzat ere normalena.

Txapela Altzibarko Jone harategian utzi duzu 
zenbait egunez.  Zergatik?

Denbora baterako utzi genion, berari ere ilusioa 
egiten ziolako, horrelako gauzak asko gustatzen 
zaizkio. Baina dagoeneko ekarri dugu lantegira. 
Azken finean, bere burua eta gu ere promoziona-
tu dugu txapela han utzita.

Nortzuk dira eroslerik onenak?

Abenduan 10 tona txistor egiten ditugu. Txistor 
gehien saltzen den hilabetea da, dudarik gabe. 
San Tomasetarako bakarrik, ia 7.000 kilo egin 
genituen. Urteko gainerako hilabeteetan, 3.000 
kilo inguru egiten ditugu. Guk denei saltzen die-
gu: biltegiei saltzen diegu ostalaritzara banatze-
ko eta baita harategiei ere.   

JUAN CARLOS PEREZ: “Txistor onaren sekretua 
lehengai onak eta freskoak dira”

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:
Urtarrilaren 14tik 20ra
Egunez: Gorostiaga Ganzarain •  Lartzabal etxadia •  943 49 43 48
Gauez: Quetglas-Sanchez •  San Markos, 1 (Errenteria) •  943 34 45 59

?

Elkartasunezko bertsoak
Etxeratek urtero antolatzen duen bertso saioak, aurtengoan ere, 
Elorsoro kiroldegiko harmailak bete ditu. Igor Elortza, Xabier Sil-
veira, Amets Arzallus, Sustrai Colina, Jon Maia, Julio Soto, Maia-
len Lujanbio eta bertsolari oiartzuarren ordezkari, Alaia Martin 
aritu ziren bertsotan, Unai Elizasuk jarritako gai eta puntuei 
erantzunez eta euskal presoekiko elkartasuna zabalduz. Honela, 
euskal presoekiko elkartasuna nagusi izan den asteburua boro-
bildu zen. Izan ere, bezperan hiru autobus abiatu ziren Bilbon 
antolatutako Egin dezagun urratsa manifestaziora eta herriko 
hainbat motorzalek motorrean egin zuten Bilborainoko bidea, 
euskal presoen Euskal Herriratzea eskatuz.

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

Egunen batean hondakinak ateratzea ahazten bazait, etxean eduki behar ditut hurrengo eguna iritsi arte?
Ez. Horrelako kasuetan Talaia poligonoan dagoen larrialdi-gunera joan zaitezke. Bertan materia organikoa, ontzi arinak, papera eta kartoia eta errefusa utz daitezke asteko 
edozein egunetan eta edozein ordutan.

Nola jakin dezaket spray bat ontzi arinekin atera behar dudan edo garbigunera eraman behar dudan?
Ontzi horiek beteta daudenean tratamentu berezia jaso behar dute. Kasu horietan garbigunera eraman behar da. Baina ontzi horiek hutsik baldin badaude, eta gainera gezidun 
puntu berdea baldin badute, ontzi arinekin atera daitezke.

Non dago Atez ateko informazio bulegoa orain?
Atez ateko informazio Bulegoa tokiz aldatu da. Orain, Mendiburu kaleko 5. zenbakian dago, Gazte Informazio Bulegoa dagoen toki berean. Ordutegia
ere berria du: 08:00etatik 15:00etara dago zabalik.

Mikelek, Juan Carlos Perezen semeak, jaso zuen San Tomas egunean Etxekoak-i emandako txapela.


