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2016ko uztaila

Margarita,
Fatma eta Nurdin
Anoetako hiru familiekin!
Errusiako eta Saharako haur hauek udara pasako dute gure herrian
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argazki zaharren txokoa

biztanleak
EMAKUMEAK

GIZONEZKOAK

GUZTIRA

BIZTANLEAK
(uztailaren 5ean)

983

1.065

2.048

JAIOTZAK
(otsailaren 1etik
uztailaren 4ra)

June, Eneritz, Joana,
Iraia, Saida

Xuban, Ekai, Jokin,
Aitor

9

HERIOTZAK
(otsailaren 1etik
uztailaren 4ra)

Mercedes, Miren,
Josefa, Rufina

Luis, Jose
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Loatzo Musika Eskolaren
ikasturte amaierako
kontzertua

Ekainaren 21ean, Loatzo Musika Eskolako
ikasleen ikasturte amaierako kontzertua
egin genuen Anoetako Mikelasagasti auditorioan. Musika-saioa oso aberatsa izan
zen musika-taldeei nahiz bertan elkartu
zen jende-kopuruari dagokionez.
Ikasturte bukaerako emanaldien ohiturarekin
jarraituz, musika-eskolako txikienek eman zioten
hasiera saioari. Ikasle zaharragoen laguntzarekin,
txikienek Oporrak abestia abestu, dantzatu eta jo
zuten Irati irakaslearen gidaritzapean, ikasturteari amaiera emateko abesti aproposa. Eta noski,
abestia amaitzean, gure txikienek izugarrizko
txalo-zaparrada jaso zuten bertaratutako ikusle
guztien aldetik.
Horren ostean, hainbat emanaldi eskaini ziren:
Junek eta Oierrek New York, New York jo zuten
bonbardinoaren eta tronpetaren laguntzarekin,
eta Ainitzek, Peruk, Irunek eta Unaxek osatutako
klarinete-laukoteak, berriz, Yesterday abestia jo
zuen.
Mikelasagasti auditorioak eskaintzen dituen
sonoritate-baldintzak behar bezala erabili ahal
izan ziren, gero joko zuten laukote, hirukote eta
bikoteen gozamenerako.
Lau piano-jolek Jungle Boogie eta Shuffle on the
rocks abestiak jo zituzten Txomin baterian zen
bitartean; Maria Urrozek (pianoa), Naroa Trekuk
(biolina) eta Garazi Urkolak (klarinetea) Romence
n.1 jo zuten; Maitane Vitoriak (pianoa), Sara Iriartek (klarinetea) eta Nora Urdanpilletak (zeharka-

ko flauta) Divertimento jo zuten; eta Irati Trekuk
(pianoa) eta Naroa Trekuk (biolina), berriz, El día
que me quieras.
Ganberako emanaldiei amaiera emateko, Sara
Iriartek Lotoren Lorak abestu zuen Mirenen laguntzarekin, beharbada guztien artean zaiena
izango den tresnarekin, ahotsarekin.
Emanaldiaren azken txanpari ekiteko, Iker
Oterminek gidatutako gitarra-taldeak Green Day
taldearen 21 Guns abestia jo zuen Manex Iriarte
bateria-jotzailearen laguntzarekin. Horiek ere
izugarrizko txalo-zaparrada jaso zuten.
Iratik zuzendutako abesbatzaren saioa izan zen
hurrengoa. Bertan, musika-eskolako abesbatzak
Iluntzean, Zapalduen olerkia eta Amets bat abestu
zituen, urte osoan zehar egindako lanaren erakusle aparta.
Saioari behin betiko amaiera eman eta oporrei
ateak parez pare irekitzeko, Musikatu Bizitza jo,
kantatu eta dantzatu genuen denon artean.
Orain, ikasturte osoan zehar lan egin ostean,
ondo irabazitako oporrak izango dituzte ikasleek. Gozatu eta irailean itzuliko gara, berriz ere
musikaz blai gozatzen hastera.
ONDO PASATU OPORRAK!
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Margarita, Fatma eta Nurdin
Anoetako 3 familiekin

Fatma (Sahara)
Miren Mujika, Joxe Mari Urdanpilleta,
Txomin eta Nora Urdanpilleta Mujika
Idatzi hau idazterakoan, Fatmak gure etxean
10 egun besterik ez daramatzala kontuan izan
behar dugu.
Zergatik saharar errefuxiatu bat udan gure
etxean?
Saharar herriarekin Euskal Herriak beti izan du
lotura berezia. Autodeterminazio eskubidea aldarrikatu besterik ez dute egin, eta eskubide hori
bermatu dadin Aljeriako lurraldeetan egoera tamalgarrian bizirauten ari dira azken 40 urteetan.
Duela 23 urte, errefuxiatu hauen egoera ezagutzeko aukera izan nuen kanpamentuetara
egin nuen bidaia batean.
Geroztik, udan saharar bat etxera ekartzeko
ideia “egin beharreko” itxarote zerrendan egon da.
Etxekoei beti kontatu izan diet bidaia hartan ikusi
eta ikasi nuena: oinarrizko gauzen beharra, elikadura, hezkuntza… Argazkien bidez erakutsi izan diet
askatasunagatik dena utzi eta baldintza hauetan
bizitzera behartuak izan diren herritarrak direla.
Fatmaren etorrera laurok adostu genuen, etxeko erritmoa erabat aldatuko zela baikenekien.
Hizkuntza aldetik hasiera gogor samarra izan

da, elkar ulertzeko hizkuntzarik aurkitu ez, eta
euskara erakusteari ekin diogu, etxeko hizkuntza.
Keinuen hizkuntza inoiz baino lagungarriagoa
suertatu zaigu. Neska azkarra da eta berehala
hartu du, oso hiztuna da eta beharra bezalakorik
ez dagoela erakutsi digu.
Momentu batzuetan ere haserretu behar izan
dugu, egoskor samarra baita eta arauak ez baititu oso barneratuak: lotarako orduak, ohea egitea, gauzak jasotzea, otorduak….
Poliki-poliki bagoaz aurrera! Egunetik egunera
hobeto. Gu ere lasaiago eta bera ere gusturago.
Esperientzia honek bereziki gure seme-alabak
aberastuko dituela uste dugu (elkartasun baloreetan hezitzeko aukera, bestelako kulturak
ezagutu eta ezagutza horri beldurrik ez izatea…).
Opor bereziak izango dira aurtengoak. Bukaeran “merezi duela” esatea espero dugu.
Idatzi hau aprobetxatu nahiko genuke Udalak
eman digun laguntza guztia eskertzeko, beraiei
esker errazagoa izaten ari baita dena. Mila esker!
Gora herrien elkartasuna!!
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Nurdin (Sahara)
Alazne Ruiz eta Egoitz Luisa
Sahara Marokok okupatutako herrialde bat da. Beraien
lurrak eta hizkuntza ukatzen dizkio Marokok eta hori
dela-eta Aljerian kokaturiko kanpamentuetan bizi dira
saharar gehienak.
Saharar herriaren egoera tamalgarriaren errudun nagusia Maroko da, baina ezin da ahaztu, batetik, Espainiak
jokatu zuen eta oraindik jokatzen duen papera zapalkuntza honetan, eta, bestetik, komunitate internazionalaren pasibotasuna. Marokoren eta beste erantzuleen
jokaeraren erruz sahararrak beraien lurretatik kanpo bizi
dira, beharrezko dituzten elikagai, osasun eta hezkuntza
baliabiderik gabe.
Euskal Herriak bezala, Saharak ere autodeterminazio eskubidea onartzea ezinbestekoa du, beraien lurra eta bizitza non
eta nola antolatu nahi duten erabakitzeko; beraien etorkizuna erabakitzeko.
Saharar borrokarekin bat egin dugu betidanik eta
ezagun batzuk ditugu Oporrak bakean proiektuan parte
hartu izan dutenak, eta aurten gu ere animatu gara.
Nurdin izeneko mutil bat etorri da gure etxera, 10 urte
ditu eta Dajla kanpamentukoa da. Ziurrenik jada ezagutuko duzue, plazan bere bizikleta hartuta bueltaka igarotzen baitu eguna! Mutil ona eta atsegina da, aldi berean
bihurri xamarra, ilusioz eta jolaserako gogoz betea!
Bi hilabete hauetan gure etxean hango beroak ekidin,
mediku errebisioak egin eta elikadura osatuaz Saharara
energia gehiagorekin bueltatzea espero dugu!
Esperientzia ikaragarri polita bizitzen ari gara Nurdinekin, etxeko bat gehiago da dagoeneko eta ez du aparteko lanik eskatzen, horrexegatik datorren udararako edonor animatzen dugu proiektuan parte hartzera! Ondo
pasa uda!

Margarita (Errusia)
Miren Beraza, Markel Aramendi,
Eider eta June Aramendi Beraza
Guk betidanik genuen ume bat hartzeko
asmoa, baina ume hauen erreportai bat
ikusi genuen aldizkari batean, eta orduan
hasi ginen prozesu guztiarekin. Nahiko
erraza da, psikologoekin hitz egin eta
papeleoa tramitatzea besterik ez da. Oso
esperientzia ona eta aberasgarria izaten
ari da guretzat, askotan beraiek gehiago ematen dute guk baino. Guk jendea
animatuko genuke ume hauek hartzeko,
beraientzat oso osasungarria baita eta
aberasgarria guretzat. Askotan jendeak
beldurra izaten du eta normala da, guretzat hasieran ere horrela izan baitzen.
Baina dena oso erraza izan da.
Gure kasuan, umea errusiarra da, eta
bertan ume asko daude handik atera
nahian, baina familia falta oso nabarmena da. 30 urte pasa ondoren, lurrek kutsatuta jarraitzen dute eta ume hauentzat
hona etortzea, elikadura on bat izatea
eta aire garbia arnastea urte guztirako
onura da. Animatu ume hauek hartzen!
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hainbat jatorriko anoetarrak ezagutzen

Ionela Daniela
Hobeanu
Adina, familia, lan-egoera.
40 urte ditut. Ezkonduta nago eta bi seme ditut,
8 eta 18 urtekoak.

Nongoa zara?
Errumaniakoa naiz, Craiovakoa, hain zuzen ere.
Hegoaldean dago, Bucarest hiriburutik gertu.

Noiz etorri zinen Anoetara eta zergatik?
Iaz etorri nintzen Anoetara bizitzera, baina aurreko 9 urteak Iruran pasa izan ditut.
Hona etorri ginen bizitzera nire senarraren lana
dela eta.

Nola gogoratzen dituzu zure lehen egunak
hemen, Anoetan?
Hasieran oso galduta, batez ere hizkuntzagatik,
baina 2-3 hilabete pasa ondoren banuen harremana hemengo jendearekin; haurrak ikastolan
zeudenez, horrek ere laguntzen du integratzen.
Eta hasieratik gustatu zitzaizkidan hemengo natura, mendiak, hondartza…

Zer da zure gehien botatzen duzuena faltan?
Nire gurasoak. Nire ahizpa Lasarten bizi da, eta
gurasoak han gelditu dira bakarrik. Telefonoz komunikatzen gara.
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Nolakoa zen han zure egunerokotasuna?
Erizaina naiz, eta han hori zen nire lana. Hona
etorri nintzenean lana utzi nuen, eta familiaren
zaintzan murgildu nintzen buru-belarri.

San Joan bezpera, herrietako festak (gehienak
udaran), garagardo azokak… Iñauteriak, aldiz,
han ez dira ospatzen.

Joaten al zara hara? Bertara bueltatu eta
han gelditzeko asmoa duzu?

Zer dakizu Euskal Herriko kulturari buruz?

Hemen nagoenetik behin bakarrik joan naiz
Errumaniara; aurten ere joateko asmoa daukat,
abuztuan edo irailean. Gurasoak noizbehinka
etorri izan dira; azken aldia duela hiru urte.
Ez dut asmorik hara bueltatzeko bizitzera, nire
bizitza hemen kokatzen dut.

Zeintzuk dira zure herrialdeko gauza tipikoak? Zein festa ospatzen dituzue?
Jateko adibidez oso tipikoak dira “mititei” edo
“mici” izenekoak (ikus errezeta). Dantza tradizional pilo bat dago, hora eta sarba, besteak beste.
Asko erabiltzen da ere nai musika tresna… Eta,
hemen bezala, han ere ospatzen dira Gabonak,

Asko gustatzen zait tradizioak mantentzeko duzuen ohitura. Eta danborradak atsegin ditut. Eta
euskal pastela ikaragarri gustatzen zait!

Nola sentitzen zara hemen?
Oso gustura sentitzen naiz hemen. Hemengo
lasaitasuna gustatzen zait, kaletik lasai joan zaitezke, segurtasuna sentitzen dut; eta jendea ere
oso atsegina da, oso gertukoa.

Zure zaletasun bat.
Mendira joatea, naturaz gozatzea. Ohitura daukat inguruko mendietara jotzeko, oso urrutira
joan gabe. Hemengo berdetasuna asko gustatzen zait, baita elurra ikustea ere.

Ezkerrean, Craiova herriaren erdigunea.
Behean, Errumaniako Nai soinu tresna
eta Hora dantza tradizionala.
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“A escondidas” filma
Ekainaren 15ean, eta Sexu Askatasunaren
Nazioarteko Egunaren harira (ekainak 28),
“A escondidas” filma ikusi zuten Ikastolako
DBH2, DBH3 eta DBH4ko ikasleek Mikelasagasti auditorioan. Ondoren, filmean
jorratzen diren gaiei buruzko hausnarketa
saioa egin zuten, Urtxintxa Eskolako dinamizatzaile pare batek gidatua. Homosexualitatea eta arrazakeria hizpide izan zuten,
besteak beste.

Gerra zibileko
testigantzak
Ekainaren 3an gerra zibileko testigantzak
eman zizkieten adineko anoetar batzuk
DBH4ko ikasleei ikastolan. Paula Iturralde
Ormaetxea, Gregori Agirrezabala Iturbe,
Juan Joxe Alday Loinaz, Maialen Mariat Siguenza eta Pakita Davila Arias jubilatuen
errelato interesgarriak adi entzun zituzten
ikasleek.

Errusiako eta
Saharako haurrak
gurean
Uztailaren 7an harrera intituzionala egin
zien Udalak udara pasatzera Errusiatik eta
Saharatik etorritako haurrei. Saio xumea
izan zen, agurra dantzatu zieten, eta oparitxo bana ere jaso zuten. Ongi etorri, Margarita, Fatma eta Nurdin! Eta ondo pasa
geurean!
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Ixabelen omenaldia
Korputs Egunean, ekainak 26, merezitako
omenaldia egin zion Udalak Ixabel Berasategi Ormazabali, Moxtonen eginiko urteetako jardun jatorra eskertzeko. Agurra dantzatu zioten, eta Anjel Mari Peñagarikanok
bertso batzuk kantatu zituen. Lore sorta
bat eta plaka bat opari jaso zituen, eta, bere
eskuzabaltasuna beti bezala agerian, denontzako merienda bikaina prestatu zuen
Ixabelek. Emakume aparta benetan. Eskerrik asko bihotzez!

Jubilatuen bazkaria
Urtero bezala, aurten ere jubilatuek bazkaria egin zuten San Joan Egunean Zuloaga Txiki jatetxean. Aurten 85 urte bete eta
merezitako omenaldia jaso zuten Ignacia
Iraola Ondarbeak, Maria Juana Kortajarena
Urkolak eta Octavio Hernandez Vicentek.
Opari politak jaso zituzten.

Harrera saioa
etorri berriei
Uztailaren 2an, bigarrengoz, harrera saioa
egin zuen udalak, 2016ko lehen seihilabetean erroldatutakoei zuzendua. Harrera horretan herriko gida banatzen da, herriaren
inguruko azalpenak ematen dira, beraien
ekarpenak, galderak eta proposamenak ere
jaso, eta, batez ere, elkar ezagutzeko aukera
aparta izaten da.
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Anoeta Zutik
Anoeta Zutik Taldeak errauskailuaren aurkako akanpada egin zuen Anoetako plazan
uztailaren 11tik 15era, “Ustelak lurpera, bizitza da handiena” lemapean. Errauskailuak osasunari eragingo lizkiokeen kalteak
salatu, eta hondakinak kudeatzeko beste
alternatiba osasuntsuagoak bilatzea aldarrikatzen dute.

Ipuin kontaketak
ingelesez eta
euskaraz
Ekainaren 28tik uztailaren 19ra ipuin kontaketak ingelesez eta euskaraz izan dira auditorioan eta liburutegian, Oihana Etxenikek eta
Jone Doktoriarenak dinamizatuta. Saio dinamiko eta partehartzaileak izan dira, oso aproposak ingelesa era ludiko batean lantzeko.
Haurrak oso gustura ibili ziren, eta dinamizatzaileentzako ere esperientzia polita izan da.

Iturri berria
Iturria jarri du Udalak Kikare aurreko haur
parkearen ondoan. Hemendik aurrera, bertan jolasten diren haurrek bertatik bertan
izango dute egarria asetzeko aukera!

berriak berri 61
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Aparkatze-txartelaren
araudi berria
Aparkatze-txartela desgaitasuna duten pertsonei dagokien baliabideetako bat da, betiere
legediak ezarritako baldintzak betetzen diren
kasuetan. Aparkatze-txartelaren erabilera arautzen duen martxoaren 22ko 50/2016 Dekretuak
zenbait aldaketa ezarri ditu lehendik indarrean
zegoen araudiari dagokionez.
Gaur egun honako hauek dira aparkatze-txartelaren titular izateko bete behar diren baldintzak:
1. Desgaitasuna duen pertsonaren baldintza
ofizialki aitortua duen pertsona fisikoa izatea
eta honako egoera hauetakoren batean egotea:
a) Mugikortasun urria izatea. Urritasun horrek
Foru Aldundiko balorazio- eta orientazio-zerbitzuaren aldeko irizpena izan beharko du.
Mugikortasun urri gisa ulertuko da:
- Gurpil-aulkia ezinbestean erabiltzea.
- Ibiltzeko bi makil erabili behar izatea.
- Nora ezean ibil daiteke, baina kontrolatzeko
zailak diren jokabide oldarkorrak edo gogaikarriak ditu, garraiobide normalizatuak erabiltzea oztopatzen duten urritasun psikiko
larrien ondorioz.
- Mugikortasun-mugak izatea eta baremoan
gutxienez 7 puntu izatea.
b) Zuzendu ostean, hobekien ikusten duen begian 0,1eko edo hortik beherako ikuspen-zolitasuna izatea, edo 10 graduko edo hortik
beherako ikuseremu murriztua izatea (Foru
Aldundiko balorazio eta orientazio-zerbitzuak emango du irizpena).
2. Mendekotasun-egoeran bizi diren eta aurreko ataleko betekizunak betetzen dituzten
pertsonak izatea.
3. Neuroendekapenezko gaixotasunak dituzten
pertsonak izatea. Kasu honetan ere Foru Aldundiko balorazio- eta orientazio-zerbitzuak
emango du irizpena.

4. Mendekotasun-egoeran bizi diren 3 urtetik

beherako pertsonak izatea, bizi-funtzioetarako etengabe aparatu teknikoak behar dituztenean (gurpil-aulki bereziak, arnasketa-aparatuak...), edo Lurralde Historikoko Foru
Aldundiko balorazio- eta orientazio-zerbitzuaren 4. edo 5. motako desgaitasun-balorazioa dutenean (patologia larria edo oso
larria).
5. Mugikortasun urriko desgaitasuna duten
pertsonak garraiatzeko bakarrik erabiltzen
diren ibilgailu egokituen pertsona fisiko edo
juridiko titularrak izatea.
Bestalde, txartel horren erabilera egokia bermatzeko, Udalak erabileraren ezaugarriak gogorarazi nahi dizkie aparkatze-txartelaren onuradun guztiei:
- Txartela pertsonala eta besterezina da, eta
beraz, txartelaren onuraduna ibilgailuan dagoenean bakarrik erabil daiteke.
- Iraungita dauden txartelak itzuli egin beharko dira eta, onuraduna hil egiten bada, txartela nahitaez itzuli beharko da.
- Onuradunaren desgaitasun-egoera aldatuko
balitz, txartelaren erabilera eta ibilgailuaren
gaineko zergaren hobaria ere aldatu egingo
lirateke.
- Azkenik, txartela modu desegokian erabiltzen bada, isuna jarri ahal izango da, eta hura
iruzur egiteko erabiltzen bada, txartela baliogabetu egingo da.
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ANOETAKO AHT GELDITU! ELKARLANA
Azken hilabeteetan Abiadura Handiko Trenaren
inguruko informazio-kanpaina handia egin da.
Espainiako hauteskundeetan, alderdi batek baino gehiagok izan du AHTa ahotan, ezinbesteko
proiektutzat jotzen baitute Euskadiren etorkizunerako giltzarri gisa. Baina guk badakigu hori ez
dela horrela. Errealitateak agerian utzi du proiektuarekin aurrera jarraitzeko zailtasunak dituztela.
Bergarako lotunearen kasuan, kostu errealarekiko % 50eko beherapenarekin lizitatu dituzte
lanak. Duela gutxi, Espainiako gobernuak ordura
arteko kontratua bertan behera geratu dela jakinarazi du. Lanekin aurrera jarraitu nahi badute
(eta ozen esan dute geratzeko inolako asmorik ez
dutela), lanak kostu errealarekin lizitatu beharko
zaizkio beste enpresa bati, eta beraz, aurreikusitakoa baino % 50 gehiago kostatuko da. Bestalde, ez pentsa lanak eteten dituzten bakoitzean
xahuketa ekonomikoa ere eten egiten denik,
enpresei ordaintzen jarraitzen baitzaie horiek galera ekonomikorik izan ez dezaten. Informazioa

lausoa izan arren, hilero milioi-erdi euro inguru
kostatzen da lanak geldirik izatea. Bi hitzetan esateko, herritarroi adarra jotzen ari zaizkigu, gure
etorkizunerako proiektutzat saltzen badigute
ere, gure etorkizuna jaten ari den proiektua baita.
Gehiegitan errepikatu dira Bergarako kasuaren antzeko egoerak. Amaiera gainean dela sinetsarazi nahi digute, baina azkenaldian, lanak
2022-2025. urte inguruan amaituko direla esan
digute. Lekutan geratu dira hasierako aurreikuspenak! Aurreikuspen ekonomikoak ere ez datoz
bat errealitatearekin. Izan ere, Sustapen Ministerioak eta Eusko Jaurlaritzak sinatutako hitzarmenean 4.178 milioi euro inbertitzea adostu zen,
horietatik 1.642 milioi euro Gipuzkoako zatian.
Gaur egun, zifra horiek aparrak bezala egin dute
gora.
Lehenbailehen gelditu behar dugu gezurretan,
inprobisazioetan eta lardaskerietan oinarritutako
proiektu hori, eta putzu honetan sartu gaituztenei erantzukizunak eskatzeko garaia iritsi da.
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Euskararen arnasguneei
buruzko tailerra

Euskararen arnasguneei buruzko tailerra antolatu genuen, ekainaren 14an, liburutegian. Tailerra
UEMAko teknikari batek gidatu zuen. Anoetako
eta, oro har, udalerri euskaldunetako joera linguistikoei buruzko hausnarketa egiteko aukera
izan genuen, eta bertan hizkuntzaren erabileran
eragina duten faktoreak aztertu genituen. Bertaratu ginenon artean ateratako ondorioekin
etorkizunera begirako jarrerak lantzea izan da
helburua. Azken finean, guztiok oso garbi izan
genuen gaia jorratzen jarraitu behar dugula, eta
herriko eragile desberdinekin batera egin beharko ditugula hausnarketa saio bereziak.

Tailerraren osagarri, erakusketa ere jarri genuen liburutegian bertan. Astebetez egon zen
ikusgai, liburutegiko ohiko ordutegian. UEMAk
sortu duen material honekin herritarrengan eragin nahi izan dugu, modu ulerterrazean. UEMAk
bi ikerketa egin zituen 2014an, eta ikerketa horien mamia gizarteratzeko modu praktiko bat da
erakusketa. Lehenbiziko ikerketa Soziolinguistika
Klusterrak egindakoa da eta EAEko Udalerri euskaldunen bilakaera soziolinguistikoa aztertzen
du. Bigarrena, berriz, Gaindegiak landutakoa da
eta udalerri euskaldunen ezaugarri sozioekonomikoak biltzen ditu. Aipatutako iturriez gain,
beste hiru atalekin osatu da erakusketa:
• Euskararen arnasguneak zer diren eta nolako
ezaugarriak dituzten.
• Kultur ereduaren bilakaerak herritarrengan
izan duen eragina.
• Herritarrak aktibatzeko mezu indartsu eta positiboa zabaltzea.
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Auzolana Anoetako herri
ikastolan: patioaren
eraldaketa

Hezkidetza Planaren barnean, ekainaren 11n, larunbatean, ikastolan 60 pertsona inguru elkartu
ginen patioaren eraldaketa-lanetarako auzolanean. 2014-2015 ikasturtean hasi ginen Hezkidetza Planarekin, eta ekainaren 11n egindako
patioaren eraldaketa-lanak Plan horren barnean
kokatzen dira. Horretarako, LH 4ko eta DBH 1eko
ikasleak Urtxintxak bidalitako arkitektoekin elkartu dira 2015-2016 ikasturtean zehar, horiek
ikastolako patioa aztertu baitzuten. Horren ostean, arkitektoak gurasoekin, eta azkenik, irakasleen klaustroarekin bildu ziren.
Bilera horien ostean, patioren eraldaketa auzolanean egitea erabaki zen, ekainaren 11n.
Egun horretan, goizeko 09:30ean bildu ginen.
Lau talde osatu eta lanean hasi ginen. Talde batek dragoi antzeko bat egin zuen gurpilekin, beste batek harmailak egin zituen paletak erabiliz,
eta horren ostean, ibilbide bat osatu zuten enbor
-zatiekin. Beste talde batek futbol- eta saskibaloi
-kantxak margotu zituen, eta beste batek jolasak
sortu zituzten ateetan.
11:30ean, guraso eta irakasleek hamaiketakoa
egin genuen ekarritako jakiekin, eta gero, lanean jarraitu genuen 14:00ak arte. Bazkalostean,
18:00ak arte jarraitu genuen lanean.
Oso gustura ibili ginen, eta lan txukuna egin
genuen gainera. Zorionak denoi, guraso, irakasle
nahiz ikasleoi!
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Egun pasa Pasai Donibane
eta Listorretan

Ikasturte osoan Hozpeleko lokalean bilerak egin
ondoren, uztailaren 10ean Guretzako taldean
parte hartu duten emakumeek urtea amaitzeko,
egun pasa egin genuen Pasai Donibane eta Listorreta parkera (Aiako Harriak parkean).
Alegiatik abiatu ginen goizeko 10etan, eta Tolosan, Anoeta eta Villabonan eskualdeko jatorri
ezberdinetako hainbat emakume eta haurrak
abiatu ginen. Ederki pasa genuen eguna.
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Liburutegiko albisteak
Udan sartu berri gara, eguzki, hodei eta euri-zaparraden artean. Oporrak prestatzen, horiez gozatzen edo asmatzen ari bazara, ez ahaztu liburuei tartetxo bat egitea. Tartetxo bat
hondartzako poltsan edo motxilan, bidaiarako maletan… tartetxo bat eguneroko bizitzan.
Jarraian, gure herriko liburutegian aurkituko dituzun nobedadeak eskaintzen dizkizugu:

Helduak
https://es.pinterest.com/anoetaliburuteg/2016-udaberria-helduak

17
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Haurrak eta gazteak
https://es.pinterest.com/anoetaliburuteg/2016-haur-eta-gazte

UDAKO ORDUTEGIA
Uztailaren 1etik 27ra
Abuztuaren 29tik irailaren 7ra
Astelehenetik ostiralera:
09:00-13:30

liburutegi@anoeta.eus
& 943 543 897

18
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inkesta
Oporrak Bakean egitasmoaren bidez urtero
etortzen dira Saharako haurrak Euskal Herrira
uda pasatzera. Eguraldi freskoagoaz gozatzeko
eta osasun azterketak egiteko baliatzen dute
egonaldia. Eta bide batez Euskal Herriko txokoak
eta gure kultura apur bat ezagutzeko aukera
aparta ere izaten dute. Esperientzia aberatsa da
beraientzat eta baita harrera egiten dieten familientzat ere. Aurten 23 haur etorri dira Tolosaldera, eta horietatik 11 harrera familiekin daude,
baina gainontzeko 12ak aterpe batean daude,
familia nahikorik apuntatu ez delako.
Bestalde, Errusiako eta Chernobyleko
haurrak ere etortzen dira, erradiazio eremutik
kanpora ateratzeak beren osasunean onura handia eragiten dielako.

1. Badakizu udaran Saharako eta Chernobyleko haurrak etortzen direla Euskal Herrira
familiekin egotera?
2. Zer iruditzen zaizkizu egitasmo hauek?
3. Zergatik uste duzu familia gehiago ez direla animatzen egitasmo honetan parte
hartzera?

Mikel Ayerbe Gallurralde, 31 urte,
industria mekanikaria

1. Bai. Duela urte batzuetatik dut egitasmo ho-

nen berri. Bertan parte hartu duten familiak ezagutu izan ditut eta aurten ere lagun eta ezagun
batzuen etxeetan badira haur Sahararrak.
2. Oso aberasgarriak izateaz aparte, bai harrera
egiten dutenentzat zein haurrentzat, oso positiboa dela iruditzen zait beraiekin kultura eta
esperientziak partekatzea eta beraien herrialdeetan jaso ezin dituzten zerbitzu medikuak jasotzeko aukera izatea.
3. Arrazoi asko izan daitezkeela uste dut. Haurrei
behar duten arreta eskaintzeko nahikoa konpromiso edo baldintza ez izatea, edo egitasmoaren
berri ez edukitzea izan daitezke hauetako batzuk.
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Izaskun Arpon, 47 urte,
etxeko andrea

1. Bai, ezagutzen ditut.
2. Ondo iruditzen zaizkit, haurrak beren ohiko

lekutik kanpo ateratzeko, eta gozatzeko, igerilekuetara joateko…
3. Ez dakit, batzuk ezin dute, eta beste batzuk
agian ez dute nahi.

Dani Galan, 44 urte, tabernaria

1. Bai, ezagutzen ditut.
2. Oso ondo iruditzen zait horrelako programak

egotea. Chenobylekoen kasuan, haurrei primeran datorkielako erradiazio eremutik kanpo ateratzea. Eta Saharako haurren kasuan, lagundu
behar diegu zor etikoa daukagulako beraiekin,
Espainiako gobernuak bere garaian izorratu zituelako.
3. Ez dakit, agian informazio faltagatik. Informazio gehiago eman beharko litzaioke jendeari
egitasmo hauei buruz, eta kanpaina sendoagoak
egin.

Maite Irurtia, 56 urte, botikaria

Ana Elosegi Artola, 43 urte,
langabetua

1. Bai.
2. Pentsatu nahi dut egitasmoa oso ondo eto-

rriko zaiela haurrei, baina nire kezkak ditut kasu
batzuetan beraien bizitzan horrelako aldaketak
onura ekarriko dien.
3. Ezjakintasunagatik. Beldurra, ez jakitea nola
jokatu behar den.

1. Bai, ezagutzen ditut programa horiek, urte
asko daramate martxan.
2. Ondo iruditzen zaizkit, nik uste dut oso ona
dela beraientzat leku berriak ezagutzea, eta beren osasunerako ere oso onuragarria dela hona
etortzea, erradiazio eremutik kanpo Chernobylekoak, eta berotasunetik urrun Saharakoak.
3. Agian jendea erosoa da, betikoa egitea gustatzen zaio, ez du konplikaziorik nahi… Eta beste
kulturetako haurrak direnez, agian ez egokitzearen beldurra edo erreparoa.
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Errezeta

Mititei
edo Mici
Mititeiak Errumanian edozein ordutan
eta lekutan jaten diren saltxitxa txiki
batzuk dira (hortik dator mititei izena
edo mici: txikiak).

Denbora: 30 minutu
Osagaiak (4 pertsonentzat)
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 kg haragi xehatu (txahalaren eta txerriaren edo arkumearen eta txahalaren arteko
nahasketa izan daiteke). Batzuek 250 gramo gurin gehitzea gomendatzen dute.
2 koilarakada oliba-olio
Koilarakada 1 gatz
2 koilarakada ur
3 baratxuri-ale xehatu
Koilarakada 1 txarpoil
Koilarakada 1 piperrauts min
Koilarakada 1 piperrauts gozo
2 koilarakada bikarbonato
Koilarakada ½ ezkai
Koilarakada ½ piperbeltz gorri ehoa

Nola egin
Sartu osagai guztiak ontzi batean, goian adierazitako ordena berean. Oratu ondo osagaiak,
hatzak maiz bustiz. Erraz nabarituko duzu
eskuak noiz busti behar diren, haragia eranskorragoa bihurtzen baita. Eskuak maiz busti
behar dira haragia lehortu ez dadin. Haragia
bost minutuz oratu behar da gutxienez, baina hobe zertxobait gehiago oratzen bada.
Osagai guztiak oratu ostean, estali ontzia
oihal batekin edo beste edozerekin eta gorde
hozkailuan gau osoan zehar. Aluminio-paperarekin estaliz gero, ez dezala haragia ukitu,
masak erreakzionatu egiten baitu.
Hurrengo egunean, egin hatz lodiaren tamainako saltxitxa txikiak, oratzean bezala,
eskuak maiz bustiz.
Parrilla batean egiten dira, txingarretan.
Hobe txingarrak indartsu badaude, barrutik
samurragoak egon daitezen. Arrazoi bera dela-eta, ez dira zulatu behar.
Plantxan ere egin daitezke.

