ormatiboa
Anoetako aldizkari inf
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KZ GUNE berria
dagoeneko zabalik!

ARGAZKI ZAHARREN
TXOKOA

Herriko frontoia. Misioak izan zireneko argazkia (1944)
(Axibar baserriko Inaxio Garmendiak utzitako argazkia).
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Errefuxiatuen sufrimendu latza erakusten
duten irudi gogorrak ikusi ditugu. Milaka ari
dira hiltzen itsasoan eta beren herritik alde
egiteko hartu duten bidean. Bizirik jarraitu
dutenek, berriz, Europa kapitalistaren hesiekin eta errepresioarekin egin dute talka.
Ekialde Hurbila edo Afrika zapaldu eta gerra
inperialistak bultzatzen dituen burgesia europarrak bere mespretxua adierazi du “etorkin ilegalez”, “kupoez” eta “legea
errespetatzeaz” hitz egitean. Demokraziaz
ahoa betetzen zaion burgesia europarrak ez
du arazorik izan errefuxiatuen herrialdeetako
diktadurak babesteko eta horiek milioika herritar hiltzen zituzten bitartean beste aldera
begiratzeko. Eta, noski, euskal burgesia ere
talde horretan sartzen da.
Krisi honen atzean, hainbat potentziak
(eta horiei lotutako multinazionalek) antolatutako interbentzio inperialistak daude, lehengaiak, bide komertzialak edo gune
geoestrategikoak kontrolatzeko helburuarekin. Errefuxiatu gehienak potentzia europar
eta estatubatuarrek (herrialde horietan dituzten aliatuekin batera) bultzatutako triskantza inperialistetatik ari dira ihes egiten.
Gobernu europarrek errefuxiatuen auziaren
aurrean izan duten jarreran kasualitate gutxi
dago. Bost axola Europako gobernuei
ehunka mila errefuxiatuei gerta dakiekeena.
Hala ere, zer espero daiteke kapital handiaren aginduetara dauden ordezkariengandik?

Beren herrialdeetan murrizketen eta hersturaren politika kriminala aplikatu dute, beren
herrikideak miseriara bidaltzen ari dira, Grezia hondamendira daramate… Zer egingo
dute, bada, kanpotik datozenekin?
Ez, noski, arazo horrek ez du benetako
konponbiderik gaur egun dugun sistema
ekonomiko eta politikoan, kapitalismoaren
pean. Sistemaren krisiak tentsio interinperialistak areagotu besterik ez ditu egiten eta
horren ondorioak sobera ezagutzen ditugu:
gero eta gerra eta gatazka gehiago pobrezian eta miserian erori diren herrialdeetan.
Europan bertan ere hor ditugu Ukraina eta
Kosovoko adibideak, aspaldi honetan komunikabideetatik ia desagertuak. Arrazoi
zuen Rosa Luxemburgok “sozialismoa edo
basakeria” aldarrikapena egin zuenean. Kapitalismoak jarraitzen duen bitartean ez dira
gerrak, pobrezia, langabezia eta sufrimendua amaituko. Sozialismoa da gizateriaren
oinarrizko arazoetarako aukera bakarra.
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ERREFUXIATUAK GERRA
INPERIALISTETATIK IHES EGITEN:
“SOZIALISMOA EDO BASAKERIA”
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ANOETAKO
GAZTE ASANBLADA
Kaixo!
Hemen gara, berriz ere, Anoetako gazteok egin ditugun eta
egingo ditugun ekintzen berri
emateko.
Gazteak ere jarri gara martxan dagoeneko, eta lehenik eta behin, ikasturteari hasiera eman aurretik, Gazte
Egunarekin agurtu dugu udara. Abuztuaren
29an izan zen, belaunaldi berri bati ongietorria eman eta egun osoko egitaraua antolatu
baikenuen.
Goizean goizetik, elkarrekin gosaldu ondoren, asanblada, sagardo-dastaketa eta bazkari
goxo-goxoa izan genituen. Gero, poteo alaia
izan genuen Berastegiko Batukadaren laguntzarekin eta, eguna ondo amaitzeko, Txirrisklas izan genuen gauean.
Bestalde, dagoeneko urriaren 31ko V. Urrifest eguna antolatzen ari gara. Dagoeneko

ondo dakizuen bezala, egun
horretan, Euskal Herriko nahiz
atzerriko zenbait garagardo
dastatzeko aukera izaten dugu,
eta aurten ere hala izango da.
Lehenengo, garagardo-dastaketa izango dugu plazan eta, horren ostean,
gaztetxera joango gara afaltzera. Gauean, garagardo gehiago dastatzeko aukera izango
dugu, baita kontzertuez gozatzeko ere.
Halere, Urrifesten aurretik, urriaren 30ean,
Lagrimas De Sangre eta Akort taldeak izango
ditugu ostiral gaua alaitzeko asmoz. Beraz, ez
egin planik urriko azken astebururako!
Ikusten duzuen moduan, aurtengoan ere
ekintzez beteta hasi dugu ikasturtea eta urte
osoan zehar ere ez dugu geldirik egoteko asmorik. Joango gara gure ekintzen berri ematen, kartel nahiz sare sozialen bitartez.
Besterik gabe, agur!

Kostaldetik
bidaiatuz
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Urriaren 8an, Alkartasuna Biltokiko 53 kideek irteera bat antolatu genuen gure kostaldea pixka bat
hobeto ezagutzeko asmoz. Anoetatik irten
eta lehenengo geldialdia Ondarroan egin
genuen. Bertan, herritik paseatu eta pintxo
bat jan genuen. Horren ostean, Mutrikura
abiatu ginen eta, bertan, turismo-gidari
batek tokiko arkitektura berezia erakutsi
zigun. Bazkalordua iristean, Itziarrera joan
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ginen. Bueltan, Zarautzen egin
genuen irteerako azken geldialdia, eta pasatu genuen arratsaldea. Egun polita igaro
genuen!
Bestalde, hasi gara, udazkenero bezala,
karta-jokoen txapelketak antolatzen. Txapelketa hauek azaroaren 18 eta 19an
izango dira 18:00etan. Azaroaren 4ean berriz gaztaina jatea.

LOATZO MUSIKA ESKOLA VILAFRANCA
DEL PENEDES UDALERRIKO
MUSIKA-ESKOLAREKIN ELKARLANEAN

Duela bi ikasturte bezala, Loatzo Musika
Eskolak bisita kultural bat egingo du, aurten ere, Katalan Herrietako Vilafranca Del
Penedes udalerrira.
Aurretiaz egindako truke kulturala delaeta, bi musika-eskolek elkarren arteko harremana mantendu eta zaindu dute eta,
ikasturte honetan, elkarrekin lan egiten jarraituko dute. Laster, Loatzo Musika Eskolako ikasleek eta irakasleek Vilafrancako
lagunak ikusiko dituzte berriro. Izan ere, hirurogei pertsona inguru Vilafranca Del Penedesera joango dira azaroaren 20tik 24ra.
Horiek hainbat musika-proposamen eramango dituzte Loatzo Musika Eskolaren
izenean. Hara joango dira, esaterako, ikasleez osaturiko eskusoinu-taldea, harizko
orkestra, Big Band, gitarra-taldea eta
Gogoz taldea.
Vilafranca Del Penedesen igaroko dituzten lau egun horietan, lan ugari egingo dituzte bertako musikariekin batera. Bigarren

egunean, adibidez, musika-saioak eskainiko dituzte herriko ikastetxeetan. Saio horietan, berariaz prestatutako abestiak joko
dituzte. Arratsaldean, bi musika-eskoletako
ikasleek hurrengo egunean eskainiko duten
kontzertuaren entsegu bateratuak egingo
dituzte Vilafrancako musika-eskolan.
Larunbat arratsaldean, Loatzo Musika Eskolako ikasleek eta Vilafrancako musikaeskolako ikasleek musika-kontzertua
eskainiko dute herriko areto nagusian.
Aurretiaz egindako bidaian bezala, musika-eskoletako ikasleen arteko harremana
sustatu nahi da. Horrela, musika instrumentu bat jotzea baino askoz gehiago dela
helarazi nahi zaie ikasleei. Lau egun horietan, bazkariak, afariak, musika-saioak, aisialdia eta abar partekatuko dituzte bi
musika-eskoletako ikasleek eta irakasleek.
2016ko martxoaren 10era arte ez dute berriz elkar ikusiko, Vilafrancako lagunak egun
horretan etorriko baitira Euskal Herrira.
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EUSKAL JAIA
Aurten ere giro bikaina izan dugu Anoetako Euskal Jaian!
Bezperatik hasi ginen motorrak berotzen,
garia nola ereiten zen ikusiz. Horren ostean, plaza inguruan jende pila bat bildu
zen erakusketa irekitzearekin batera; haur,
gazte eta heldu, denok igaro ginen erakusketatik.
Igandean, berriz, goizean goizetik nabari
zen mugimendua Anoetan: karpak muntatu,
erakusketa ireki, barazkiak mahai gainean
jarri, animaliak hesietan sartu, txerria prestatu, zanpantzarrak iritsi… Jendearen joanetorria eta urduritasuna sentitu zitezkeen
dagoeneko, denak ere eguraldiaren beldur
baikinen, baina azkenean ateri mantendu
zen eta egun zoragarria izan genuen!
Goizeko 10ak alderako, azoka eta animaliak jendearen zain zeuden dagoeneko,
baita erakusketa bera ere, batzuek bezperan ikusteko aukera izan arren, igandean
ere jende mordoa izan baitzen bertan. Adi-
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nekoek gozatu zuten gehien erakusketaz,
eta bat baino gehiago hunkitu egin zen
garai batean etxean zituzten tresna zaharrak eta garai haiek gogoratzean.
Azokan bertan ere aurrera eta atzera ibili
ziren herritarrak, baita inguruko herrietakoak ere. Izan ere, aurten denetik erosteko
aukera izan dugu: barazkiak, gazta, txerrikiak, pitxiak, artisauen artelanak… Eta,
nola ez, ogia, aurtengo azokaren gaia.
Nonahi ikusi zitezkeen gari-sortak, eta plazaren erdian garai bateko errota eta labea lanean aritu ziren etengabe, bazkarirako ogia
bertan egin baitzen, benetan goxoa gainera!
Aurten, animaliak beheko plaza txikian
jarri ditugu, haurrek horiez gozatzeko aukera izan zezaten. Animaliak ikusteaz gain,
zaldi gainean ibiltzeko aukera ere izan
zuten, eta sekulako ilarak sortu ziren. Bi
aldiz ere ibili ziren batzuk!
Eguerdi aldera, ekitaldia izan genuen,
dantzari eta txalapartariek lagunduta, eta

IKASTURTE
BERRIA
INDARBERRITUTA!
euskal jaiak duen garrantzia goraipatu genuen. Era berean, herritarrei egun ona opa
genien, eta hala egin genuen! Tripa ondo
betetzeko aukera ere izan genuen, ardodastaketan jan eta edateko aukera paregabea izan baikenuen.
Eta handik, denak bazkaltzera, 200
lagun inguru bildu baikinen frontoian. Bertan, ikaragarri goxoa zegoen txerriaz gozatu ahal izan genuen!
Arratsaldean ere izan genuen zer ikusia!
Desafioak jende pila bat bildu zuen plazan, herriko gazteak eta zaldiak ikusmira
handia sortu baitzuten, baita horren ostean
egin ziren taloek ere! Ilara luzeak sortu
ziren taloak erosteko, erromeriaz gozatzen
genuen bitartean.
Eta aurten, lehenengoz, kontzertua izan
dugu gauean! Giro bikaina izan genuen
dantza eta salto egitera bertaratu ginen
guztion artean!
Beraz, aurten ere sekulako euskal jaia
ospatu dugu! Zorionak hori guztia posible
egin duzuen guztioi (antolatzaile, laguntzaile, talogile…), lan bikaina egin baituzue. Mila esker! Dena behar bezala
antolatuta zegoen eta nabarmen geratu
zen atzetik egindako lan guztia! Beraz, zorionak eta eskerrik asko!

Halaxe hasi gara kiroldegian, ikasturteari bultzada berri bat emanez.
Betiko ikastaroez gain (Hirugarren
adinekoentzako soinketa, Pilates, Cycling, Zunba helduak eta haurrak, Judo,
Erritmikoa, Kenpo...), baita Cross Training ere! Gorputzeko atal guztiak esnatzeko
balio
duen
aparteko
entrenamendu horrek sekulako arrakasta izan du gainera.
Aurten inoiz baino gogo gehiagorekin
hasi da jendea. MOTIBAZIOA! Hori da
behar duguna, gainerakoa bere kabuz
etorriko baita.
ANIMO EKIPO!
Eta eskerrik asko berriz ere
gugan konfiantza izateagatik.
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JATORRI DESBERDINETAKO
ANOETARRAK EZAGUTUZ
Margarita Khlystoba neska errusiarra anoetarra izan da pare bat hilabetez, udara aldean.
Anoetako familia batekin (Markel Aramendi, Miren Beraza eta beren bi alabak,
June eta Eider) egon zen ekainaren 20tik
irailaren 1era arte, gure herria, ohiturak eta
kultura ezagutuz.
Bikarte elkartearen bidez etorri zen Margarita Euskal Herrira, bidaia luze baten ostean. Bere herritik Moskura 20 ordu baino
gehiago daude lurrunezko trenez, eta gero
hegalaldia, Estanbulen eskala eginez. Ordu
askotako bidaia, oso neketsua.
Errusiatik etortzen diren haurrek bertako
begiraleekin eta Bikarteko ordezkari batekin egiten dute bidaia. Begirale horiek Donostian gelditzen dira udaran, haurrak
hemen dauden bitartean, eta astero hitz
egiten dute telefonoz etorritako umeekin.
Bizitako esperientziari buruzko galdera
batzuk egin dizkiegu bai haurrari eta baita
harrera familiari ere.

MARGARITARI EGINIKO GALDERAK:
-Nongoa zara eta zenbat urte dituzu?.
Wiholka herrikoa naiz; Errusiako Hegoaldean DAGO, Brians eskualdean, Ukraniarekin mugan. 9 urte ditut.
-Etortzen zaren lehen aldia da edo beste
nonbaitera joan zara aurrekourteotan?
Lehen aldia da.
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- Zelan sentitu zara hemen? Zer egin duzu?
Ondo. Igerilekura joan naiz, hondartza eta
itsasoa ezagutu ditut, Igeldoko jolas parkean ere egon naiz, Hernaniko Akuaparkean, Cadizera joan naiz astebete...eta lo
asko egin dut ere bai.
-Zer da gehien gustatu zaizuna?
Igeldoko jolas parkea, eta hondartza.
-Zer da zure herritik gehien bota duzuna faltan?
Nire familia. Astean behin hitz egin dut beraiekin skypen bidez.
-Ordenagailua daukazue han?
-Bai. Ez da oso ohikoa etxeetan ordenagailua izatea herri txiki batean, baina ahizpa
zaharraren harrera familiak zeharkituta gelditu zitzaion ordenagailu bat eman zigun.
-Zenbat anai-arreba dituzu?
-Zazpi gara. Beste bi ahizpa erre etorri dira
Euskal Herrira, Bizkaiara, bat Bilbon egon da
eta bestea Leioan. Ahizpa zaharrak 13 urte
ditu, eta 6 urte daramazki Bizkaiara etortzen.
-Beraiekin elkartu zara?
Bai, hiru aldiz.
-Nolakoa da zure eguneroko bizitza Errusian?
-Eskolara joaten naiz, eta gero etxera (telebista ikusten dut asko), edo errekara (etxe
ondoan daukagu), edo futbolean jolastera.

Hotza handia egiten du neguan, eta batzuk
patinatzen dute izotzaren gainean.
-Zure herriko janari tipikoa?
Barazki zopa, arraultzak, saltxitxak...
-Ze egun-festa ospatzen dituzue bereziki
zuen herrialdean?
Gabonak ospatzen ditugu, eta baita neguaren bukaera ere. San Joan Egunaren inguru
horretan sua pizten da eta jendeak gauzak
sutara botatzen ditu, negua amaitu dela ospatzeko.
-Zure zaletasun bat? Zer gustatzen zaizu
egitea?
Errusian abestea. Eta hemen hondartzara
joatea.
-Gustatuko litzaizuke berriro bueltatzea?
Bai.

HARRERA FAMILIARI EGINIKO
GALDERAK:
-Harreran norbait hartzen duzuen lehen aldia
da, edo aurretik beste norbait ekarri duzue?
-Lehen aldia izan da. Aspalditik geneukan
egiteko gogoa, eta gaia buruan, baina aurten hartu dugu gauzatzeko erabakia.
-Zer dela eta animatu zineten?
-Urtarrilean artikulu interesgarri bat irakurri genuen aldizkari batean, bertan azaltzen zena gustatu zitzaigun, gure artean
hitz egin genuen eta martxan jarri ginen.
-Zein elkarteren bidez egin duzue?
Bikarte elkartearen bidez. Errusia eta Bielorrusiako umeak ekartzeaz arduratzen da.

-Erraz bideratu zenuten gaia?
-Bai, oso erraz. Elkarrizketa bat izan genuen psikologoekin etab., baina prozedura
oso arina izan da.
-Eta nolakoa izan da esperientzia? Zer
alde onak eta zer zailtasunak izan dituzue?
Orokorrean esperientzia oso ona eta aberasgarria izan da, eta bera berehala egokitu
da. Zailtasunei dagokienez, hizkuntza eta
ohiturak aipatuko genituzke. Bikartek oinarrizko hiztegia eman zigun hasieran, baina
lehen bi egunetan batzutan ez genion ulertzen, eta erabili behar genuen itzultzaileen
zerbitzua (24 ordukoa da zerbitzu hau).
Egun batean kotxean gindoazela negarrez
hasi zen eta ez genekien zergatik, eta gero,
itzultzaileen zerbitzua erabilita, jakin izan
genuen mareatzen ari zela! Baina behin
lehen bi egun horiek pasa eta gero ez dugu
berriro erabili behar izan zerbitzua, keinuen bidez elkarri ulertzen genion, eta
berak ere euskara pixka bat ikasi du.
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gauza asko eskatzen zituen (orain izozki
bat nahi dut, orain gozokiak…), eta erakutsi behar izan diogu gauzak ez direla horrela, eta ezin dela erosi nahi den guztia.

Gure ohituretara egokitzea; adibidez,
berak etxean ez dauka ohiturik denok batera bazkaltzeko edo afaltzeko, bakoitzak
nahi duenean jan, eta berehala altxatzen
dira mahaitik…Edo adibidez, bere herria
txikia denez, lasai ibiltzen dira kalean,
baina hemen Donostiara joan ginenean
harritu egin zen horrenbesteko trafikoa ikusita, baina ez zen arriskuetaz gozatzen, bidean aurreratzen zen, eta kasu egin behar
genion gure ondoan joateko… Eta mugak
jarri behar izan dizkiogu ere; hasieran

-Errepikatuko zenukete berriro esperientzia?
-Bai, noski! Lehen esan dugun bezala, oso
esperientzia polita eta aberasgarria izan da.
Hori bai, denbora eta dedikazioa eskaini
behar zaio etortzen den umeari, eta une
oro norbaitek egon behar du berarekin.
Gure kasuan, denok egon bagara ere, Margaritarekin denbora gehien eman duena
June izan da.
-Amaitzeko, beste zeozer esan nahiko zenukete?
-Bai, animatu nahiko genuke jendea
umeak ekartzera. Egia esan, jende gehiago
behar da. Ume asko daude zain, kasu askotan Chernobyleko erradiazioagatik gaixo
daudenak, eta primeran datorkie udarako
bi hilabeteak kanporatzea.

KANTUJIRA, EUSKAL JAIAREN
EGUNEAN HERRIKO KALEAK ALAITUZ
Gurea zaindu, babestu, lagundu, zabaldu,
gure iturritik denek edan dezaten eta gure
ondorengoek ere ur tanta bakoitza maita
dezaten.
Kantuz ezagutu ditugu gure arbasoen
gudak, liskarrak, maitasun kontuak....
Kantuz, gogoz ekin genion 15-20 lagunek
euskal jai egunean.
Kantatzea gustuko dugu eta gure helburua, euskal kantagintza ezagutu eta zabal10

tzeaz gain, gustura egotea da. Beraz, hurrengo batean ea gehiago garen!!!

Milaka lagun bildu ziren Irrien Lagunak Gizartegintza Elkarteak irailaren 27an Tolosan antolatutako Bizipoza Jaian. Egun-pasa
ederra egiteko aukera paregabea izan zen,
zapia buruan eta irria ahoan.
Bizipozaren zapi urdina buruan jarrita,
olatu urdin erraldoia osatu zuten Tolosan
bildutako 5.000 lagun inguruk. Eguraldia
lagun, Bizipoza Jaia ospatzen den 3. urtea
da aurtengoa.
Jaia hiru gunetan banatu zen: Euskal Herria plazan, Alondegian eta Zerkausian.
Txistulariak hasi ziren eguneko lehen musika-notekin eguna alaitzen, eta horiei dultzaineroek jarraitu zieten. Udaberri
dantza-taldeak ere eskaini zuen bere emanalditxoa, baita Tolosako musika-bandak
berak ere.
Alondegian izan ziren Irrien Lagunak Gizartegintza osatzen duten 27 elkarteetatik
14. Beren eguneroko lana bertatik bertara
azaldu eta beren proiektuak partekatu zi-

HAUR
TXOKOA

tuzten, beren errealitatea gizarteratuz eta
bizipoza agerian utziz.
Eguerdian, Txo, MikMak Txikia gozatzeko
aukera izan genuen Pirritx, Porrotx eta Marimotots pailazoekin batera. Ondoren, Mulanbo batukada-taldearekin Zerkausirako
bidea hartu eta bertan paella ederra dastatu
zuten 900 pertsona inguruk.
Buelta Hirukide txarangarekin egin zuten,
Alondegira, berriz ere gune nagusia betez.
Euskal Herria plazan ere egun osoan
zehar izan zen puzgarrietan eta tailerretan
jolasteko aukera; azken horiek, Txatxilipurdi eta Real Sociedad Fundazioaren eskutik, Tolosako Kirikiño eta Kazkabarra
aisialdi-taldeetako begiraleekin elkarlanean.
Arratsaldean, Ane eta piratek zuzeneko
dantzaldia eskaini zuten Gizartegintzako
elkarteekin batera eta, egunari amaiera
emateko, 50 litro txokolate eskaini ziren
etxeko txikienentzat.

Aurtengo ikasturteko hotzari aurre egiteko, etor
zaitez Osinzulo Anoetako jolastoki Elkarteak kudeatzen duen haur lokalera!
Bertan 0 - 7 urte bitarteko haurrak elkartzen
gara, gure lagun eta gurasoekin jolastu, jaialdi ezberdinak ospatu eta tertulian ibiltzeko.
Txokoa ezagutu edo izena eman nahi izanez
gero, udaletxetik pasa.
ANIMA ZAITEZ!
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ERNIOKO
IRTEERA
Aurten ere ohiturari jarraituz, Anoetako kirol
taldetik irailaren 3.iganderako Erniora joateko
deialdia luzatu genuen. Eguraldi aparta izan
zen goizean goizetik eta plazan elkartu ziren
zortzi lagunek gogotsu ekin zioten aldapa igotzeari frexkura aprobetxatuz.
Anoetatik Erniora iristeko bideetan, aukera bat
baño gehiago bada, eta talde murriztua eta sasoitsua zela aprobetsatuaz, urteroko bidea baztertu eta Urkizuko antenaren azpikaldetik
Mendikute igaroaz iritsi ziren gurutzera.
Denbora alperrik galdu gabe, Zelatun izan zen
urrengo jopuntua, eta zergatik ez esan, eguneko
garrantzitsuena ere bai!!! Bertan, beste bide motzago batzuetatik (Alkizatik, Zelatunetik...) igo
ziren anoetar gehiagorekin elkartu eta mokadu
bat bazkaltzeko denbora izan zen.
Ez zen aspertzeko arrazoirik. Erromeria sanoa,
eguraldi paregabea eguzki goxoarekin, tertulia
gogoa, siesta giroa... baña asko deskuidatu gabe,
eta bakoitzak bere martxan, beheranzko bidea
hartu zuten Anoeta alderantz, Alkiza zeharkatuz, etxerako partea beheranzkoa bada ere,
denbora behar baita bidea egiteko.
Honela, beste urte batez, gazte zein heldu,
sasoi bikain naiz neketsu, bide luze edo motz,
Erniorako ohitura honen inguruan egun ederra
igaroaz ibili giñen, eta Anoeta kirol taldetik ez
dugu dudarik datorren urtean ere berdin
izango dela.
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KOSTAKO
ITZULIA
Aurten ere urteroko ohiturari jarraikiz
udazkenaren etorrerarekin batera Kirol
taldetik Kostako itzulia antolatu degu.
Urte batzuetako etenaldiaren ondoren
berriro martxan jarritako ekintza polit
hau pixkanaka pixkanaka gorputz hartzen ari da eta goiz pasa eder bat egiteko aukera sendo bilakatu da.
Aurten goizeko 9-tan plazara gerturatutakoek dozena pare batetik gorako
taldetxoa osatu genuen. Aurten berrikuntza bezela tartean neska bat ere bagenuen, zorionak Ainitze! (Datorren
urtean gehiago izango direnaren esperantzan geratzen gera.) Goizeko preskurari bildur haundirik gabe, beste
behin ere taldean Kostako itzuliari ekin
genion. Berritasun bezela garai bateko
kostako itzuliaren ibilbidea berreskuratzea izan da, hau da, Bidaniko portutik
Azpeitira joan beharrean, Mandoegiko
portutik igaro ginen. Portu gainean bertan geldialdi tekniko txiki bat egin genuen, indarrak berreskuratzeko, eta
berriro bideari gogotsu ekiteko.
Giro ona izan genuen, nahiz eta artean berotasun gehiegirik ez somatu
(eguzkiarenik ez baina aldapak eragindakoa bai noski). Mandoegitik Zumairako bidea, erdi aldapa behera erdi
ordeka, tarteko aldapa txikiak salbu,
errez egin genuen, baina Zumaian
bada ez pada ere beste geldialdi txiki
bat egin genuen hamaiketako pixkat
jan eta azken portuari begira indarrak

Guretzako
emakume taldea
berritzeko. Iaz ez bezela, aurten anoa
puntuan janari egokiagoa jan genuen
(fruitu lehor, fruta, etab.)Eskerrak furgonetarekin aurrera eta atzera ibilbide guztian
zehar guri laguntza ematen aritu ziren hirukoteari: Txarti, Kapu eta Ase!
Behin indarrak berrituta Gertari-Zarautz
bidean abiatu ginen taldean, kostako errepide honetan kotxe ugari ibiltzen da eta.
Orioko gainera iritsi eta hemendik aurrera
hasi zen benetan etapa gogortzen, bakoitzak ahal zuen neurrian baina denak ere
hoberenak emanez Aiara iritsi ginen. Aian
berriro pelotoia elkartuz eta Andazarratera
pixkat hankei berriro eragin eta ondoren
eguneko azken jeitsiera luzea egin genuen
Billabonaraino. Hemen nahiz eta kilometro lauak izan abiadura altua izan ohi da
(tartean jendea indartsu iristen baita), baita
aurten ere, eta Anoetara iristeko izterrak
berriro ere ederki berotu zitzaizkigun.
Horrelako itzuli luze bat egin ostean
gorputzak energia eskatzen du eta zer
hobea sukaldari on baten eskuekin prestatutako mokadu bat hartzea baino. Eskerrikasko Txalton preparatutako salda,
haragi eta guztiengatik!
Goizarekin nahikoa ez eta ausartenak
gauan berriro bildu ziren galdutako indarrak
errekuperatzeko afari eder bat egin eta pelotoiean berriz Irurako festetara gerturatzeko.
Eskerrak bildutako guztie, eskerrikasko laguntzen aritutako guztiei eta animoak datorren urtean animatuko zareten guztiei!

Lurralde desberdinetan jaiotako Tolosaldeako emakumeak (Sahara, Maroko, Pakistan, Nikaragua, Venezuela, Nepal,
Euskal Herria, Kanariar Uharteak....) autobusa bete eta Zumaiara joan ginen uztailaren 19an, ondo pasatzeko asmotan.
Kontinente guztietako abestiak entzuteko
aukera izan genuen! Baita saharar jatorriko Guantanamera bera ere!
Itzurungo hondartzan txikiek bainua
hartu ondoren, Elgorriagara joan ginen janaria gainean hartuta (hilabete baterako gindoazela zirudien!). Oinezko ibilalditxoaren
ondoren, ezin hobeto sartu ziren tortilla eta
entsaladilla-pintxoak, itzaletan. Ondoren,
haragia parrillan eta entsalada jaten jarraitu
genuen…ze ona! Eskerrik asko sukaldariei,
ea noiz errepikatzen dugun!
Hileko lehen astelehenetan berriro elkartzen hasi gara: Animatu!!

13

Herri honek bizi duen gatazka politikoak
eragin dituen preso eta erbesteratu ohiei
gaur egungo gizartean duintasunez bizi
eta egokitzeko behar duten laguntza eskaintzea da gure elkartearen helburua.
Horretarako, elkartasunean, gizatasunean, konpromisoan eta kidetasunean oinarritutako laguntza erabiltzen dugu
baliabide nagusi gisa.
Kartzela, erbestea… hitz opakoak dira,
hitz horien atzean milaka egoera, sentimendu, sufrimendu eta bizitza baitaude.
Neurri batean edo bestean, errepresioa eta
haren ondorioak jasandakoek gure eguneroko errealitatean txertatu izan ditugu eta,
tamalez, ditugu, azken hamarkada luze
hauetan. Egoera horretatik igaro izanak
hainbat premia eta behar sortzen ditu berriz herriratzean, eta guk horiei aurre egiten
lagundu nahi dugu.
Itzuli berri den pertsonarengana hurbiltzen gara. Poza berarekin partekatzen dugu
eta, lehen egunak igaro ostean, egin beharreko izapideak egiten eta, jakina, errealitate berrira egokitzen laguntzen diogu.
Hurbiletik laguntzea, beraiekin leku jakin
batzuetara hurbiltzea ezinbestekoa zaigu.
Gainerakoentzat eginbehar arruntak izan
arren, horiei konfiantza eta adorea xurgatzen diete. Beren buruaren, erabakiaren eta
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etorkizunaren jabe izaten ikasi eta gune
berri batera egokitu behar dute berriz ere.
Izan ere, espetxea eta, neurri batean, erbestea, bizitzako erabakien jabe bihurtzen
dira urte askotarako.
Espetxean eta erbestean erabakita dago
dena: non eta zer baldintzatan biziko
zaren, zein ordutan esnatuko zaren, non
eta zer ordutan bazkalduko duzun, programatutako jarduerak, kirola, bisitak,
ziegako argia noiz amatatu, sexu-harremanak zer egoeratan eta zein tokitan
izango dituzun... Espetxeak berak zehazten du eguna eta ordua, aurrez aurreko
gela zikin eta txiki batean. Baita berrogei
minutuz mintzaleku batean familiarekin
eta lagunekin izango duzun harremana
bera ere.
Lanik egin gabe, ondasunik gabe eta
gaur egungo lan-munduari aurre egiteko
trebetasun gutxirekin, pertsona horientzat
oso zaila da egoera hori gainditzea. Horregatik, ezinbestekoa da gure lana.
Esku artean dugun egitasmo hau zuekin
partekatzeko, hitzaldi bat antolatu dugu:
EGUNA: Azaroak 13, ostirala
ORDUA: 19:30ean
LEKUA: Anoetako udaletxeko
osoko bilkuren aretoa

EUSKARA
ANOETARREK EUSKARA IKAS
DEZAKETE HERRIAN BERTAN
Anoetako Udaletik urtero egiten dugu ahalegin berezia herrian bertan euskara ikastaroak eskaintzeko. Horretarako, hainbat
gizarte eragileren laguntza jasotzen dugu,
hala nola, Anoetako Herri Ikastolarena, Irurako Udalarena, Irurako Ikastolarena eta
Andoaingo AEK euskaltegiarena.
Aurten, jada, bi talde abiatu ditugu, bat
Anoetan eta bestea Iruran:
• Anoetako taldea:
· Maila: A1
· Tokia: liburutegi berria
· Egunak: astelehena eta osteguna
· Ordua: 09:45-11:45
· Matrikula: 182 €
• Irurako taldea:
· Maila: A2-B1
· Tokia: Gaztelekua
· Egunak: astelehena, asteazkena eta
osteguna

· Ordua: 09:30-11:30
· Matrikula: 350 €
Herrian ikasteko aukera emateaz gain,
diru-laguntzak ere ematen ditugu matrikulak ordaintzen laguntzeko. Diru-laguntzei
buruzko informazioa nahi duenak udaletxeko euskara zerbitzura jo dezake (943
651200-Idoia), astelehen, asteazken eta ostiraletan (9:00-15:00).
Gogorarazi nahi dizuegu, Anoeta eta Irurako taldeetan ez ezik, inguruko herrietan
ere euskara ikasteko aukera izan dezakezuela. Aukera horien berri izan nahi baduzue, Tolosako eta Andoaingo euskaltegietara
jo dezakezue:
Tolosako Aitzol Udal Euskaltegia
 943651006 – aitzolue@tolosa.eus
Andoaingo AEK Euskaltegia
 943591704 – andoaingoaek@aek.org
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LIBURUTEGIKO BERRIAK
Hilabete batzuetako obren ostean, mobiliario berriaz atondurik,
eta liburuen sailkapena eta trasladoa egin ondoren, azaroan zabalduko da liburutegi berria! Lanak espero baino gehiago luzatu
dira, baina…emaitzak ikusita merezi izan du!
Hori ospatzeko, ekitaldi berezia antolatuko dugu inauguratzeko.
Erne ibili eta zatoz instalakuntza berriak ezagutzera!
Liburutegia irekitzen denean ondoko liburu berriak hartzeko aukera izango duzue:

https://www.pinterest.com/anoetaliburuteg/2015-uda-helduak/
https://www.pinterest.com/anoetaliburuteg/2015-haur-eta-gazte-literatura/
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GATAZKA PROZESU BAT DA
Harreman batean, ikuspegi, interes eta premia (entzuna izatea, aintzakotzat hartzea,
taldearen partaide sentitzea...) desberdinak
ditugunean, gatazkak sortzen dira. Beraz,
gatazka eguneroko bizitzan behin baino
gehiagotan sortzen zaigun egoera bat da.
Gaur egun, egoera bortitzekin lotzen
dugu gatazka, hau da, saihestu beharreko
egoera negatibo bat balitz bezala. Ikuspegi
horren ordez, hari ikuspegi baikorra ematen badiogu, aukera berri baten gisa hartu
ahal izango dugu: gure arteko harremanetan aurrera egiteko aukera berri bat.
Guk lanketa horretan txertatu dugu probentzioa. Eta zer da probentzioa? Hezkuntza-komunitateari gatazkei aurre egiteko
trebezia, estrategia, gaitasuna eta tresnak
eskaintzea, horiek gatazkaren hasierako fasean landu ditzan.
Hasi berri dugun ikasturtea ildo horretatik abiarazi dugu. Lehenengo bi egunetan
probentzio-saioa egin dugu ikastolan. Gure

helburua honako hau izan da: ikasleek hobeto elkar ezagutzea eta elkarren arteko
harremanak errespetuan oinarritu daitezela
lortzea, desberdintasunak aberastasun gisa
baloratuz eta elkarren beharrak kontuan
hartuta.
Probentzioa lantzeko, Paco Cascónek 6
maila aipatzen ditu. Maila horiek pixkanaka landu behar dira, talde-dinamiketan
oinarrituz:
1-Nork bere burua aurkezteko.
2-Elkar ezagutzeko.
3-Norbera eta taldea sendotzeko.
4-Elkarrekiko konfiantza lortzeko.
5-Elkarrekin komunikatzeko.
6-Lankidetzan jarduteko.
Ikasturte berri honen hasiera desberdina
eta aberatsa izan da, irakasleentzat nahiz
ikasleentzat. Ikasturtean zehar ere aipatutako bidea jorratzen jarraituko dugu, bide
horrek onurak baino ez baitizkigu eskainiko.
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INKESTA
Urriaren 11n Euskal Jaiaren VIII edizioa ospatu genuen,
eta horren ingurukoa da ale honetako inkesta.

GALDERAK
1. Zer iruditu zaizu aurtengo Euskal jaia? Zerbait nabarmenduko zenuke bereziki?
2. Zerbait hobetuko zenuke?
3. Urtero gaia bat lantzen da; orain arte sagarra-sagardoa, ardiak, artoa, euskal jantziak-euskal
dantzak, euskal musika, txerria eta ogia-garia landu ditugu. Besteren bat bururatzen al zaizu hurrengo edizioetan lantzeko?

Juan Joxe Alday, 72 urte, jubilatua
1. Oso ondo iruditzen zait. Herritarren partehartzea nabarmenduko nuke. Jende askok hartzen du parte, oso giro ona egoten
da, eta niri bereziki barazkietako postuak gustatzen zaizkit.
2. Ez zait ezer bururatzen, nire ustez dena ondo dago.
3. Babarruna izan liteke.

Mª Angeles Elorza, 71 urte, jubilatua
1. Dena ondo, eguraldi bikaina, giro aparta… Erosketa onak egiteko primerako aukera!
2. Ez zait ezer bururatzen; denetik egon da eta egia esan ez zait
bururatzen zer hobe litekeen. Nik oso ondo pasatu nuen.
3. Ez zait ezer bururatzen.
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Mohammed Sennouni, 29 urte, ikaslea
Mohamed Benhaoir, 41 urte, langabetua
1. Aurten primeran. Iaz baino jende gehiago egon da, eta oso giro
ona zegoen plazan. M.S: niri bereziki gustatu zait ogia egiteko prozesua
M.B: niri asko gustatu zait nekazaltresna zaharren erakusketa, batez ere egurrezkoak. Ni gaztea nintzenean osabak antzeko tresnak zituen, eta polita izan zen niretzat horiek gogoraraztea.
2. Gure kulturaren elementuak txertatuko genituzke Euskal Jaian,
aurten egin den bezala ogiaren postuarekin. Azken finean gu
orain ere herrian bizi gara, eta polita da gure kulturako ezaugarriak txertatzea herrian egiten diren ospakizunetan.
3. Ez zaigu ezer bururatzen.

Ane Artola eta Ainhoa Aranburu,
Anoetako Herri Ikastolako DBHko ikasleak
1. Giroa ondo egon zen; gu goizean ikastolaren postuan egon ginen, eta ez ginen gehiegi mugitu,
baina giroa polita izan zen.
2. Azoka beranduago jarriko genuke. Egia esan, 10:00etan oso goiz da, jendea 11:00ak aldera hasten da etortzen. Bestalde, jende gutxi ikusten da artzai-andrez jantzita. Gehiago bultzatu beharko litzateke hau.
3. Ez zaigu ezer bururatzen.

ARABIERA KLASEAK HAURRENTZAT
Nidal Karim eta Samiha Lhaguchi marokiarrak aritzen dira haurrei erakusten arabieraz irakurtzen eta idazten Hozpel
kaleko lokalean, ostegunetan 17:00etatik
19:00etara. Gustura egiten dute, musutruk,

haien jatorrizko hizkuntza ondorengo belaunaldiei erakusteko. Klase ludikoak dira,
giro onean, eta doakoak. Baten batek interesa badu, udaletxeko kultura departamentuarekin harremanetan jar dadila.
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PRESTAZIOAK
Gizarte Larrialdietarako Laguntzak
(GLL/AES)
Zer dira?
Laguntza ekonomikoak dira, eta norberaren borondateaz kanpo edo aparteko arrazoiak direla-eta, une jakin batean sor
daitezkeen baliabide ekonomikorik gabeko edo gutxiko egoerak artatzeko premia larria dutenei helarazten zaizkie.
Gizarte-larrialdietarako laguntzak premiazko gabezia eta gabetasunak barne
hartzen dituzten egoerak saihesteko baliabide aringarri gisa erabiltzen dira.
Zer baldintza bete behar dira laguntza horiek jaso ahal izateko?
• EAEko edozein udalerritan erroldatuta
egotea, eskabidea aurkeztu baino 6 hilabete lehenago, gutxienez.
• 18 urte izatea. Baldintza hori ez dute
nahitaez bete beharko, 18 urte ez izanda ere, gainerako baldintza guztiak betetzen dituzten eta ekonomikoki beren
ardurapean mendeko pertsonak dituzten
pertsonek, edo aitarik edo amarik gabeko umezurtzek.
• Prestazioak barne hartzen dituen gastuei
aurre egiteko behar beste baliabide ez
izatea.
• Gutxienez eskabidea aurkeztu baino
urtebete lehenago sortutako bizikidetzaunitatea izatea, salbuespenak salbuespen.
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Zertarako erabil daitezke? Zein dira gehieneko kopuruak?
a) Hilero 250 € xedatuko dira, gehienez ere,
alokairu-gastuetara; zenbateko horrek ez
du etxebizitza-alokairuaren % 70a gaindituko.
b) Gizarte-larrialdi egoeran sartu aurretik bereganatutako etxebizitzaren kreditu-interes eta amortizazioaren gastuetara 250
euro xedatuko dira, gehienez ere, hilero;
zenbateko hori ez da, inola ere, kredituari dagozkion hileroko interesen edo amortizazioaren % 70a baino handiagoa izango. Kontzeptu horretarako, 12 hilabeteko
laguntza onartuko da gehienez ere.
c) Etxebizitza edo ohiko bizitokia erabiltzeko eta mantentzeko beharrezkoak diren
beste gastu batzuetara (energiaren, uraren,
zaborraren eta estolderiaren gastuak eta
ondasun higiezinen gaineko zergari dagozkion gastuak, ondasunak landa- zein
hiri-eremukoak izan) 1.110 euro xedatuko dira, gehienez ere, urtero. Bi bizikidetza-unitate izanez gero, bakoitzera 555
euro xedatuko dira, gehienez ere, urtean.
d) «Linea zuriko» etxetresna elektrikoen eta
altzarien gastuetara 1.850 euro xedatu-

ko dira, gehienez ere, urtean. Bi bizikidetza-unitate izanez gero, bakoitzera
925 euro xedatuko dira, gehienez ere,
urtean.

Gehieneko kopuru horiek diru-sarreren,
aurrekontuaren eta gizarte-langilearen balorazioaren arabera barematu edo/eta murriztu daitezke.

e) Etxebizitza konpondu, egokitu eta/edo oinarrizko instalazioak jartzeko gastuetara 1.850 euro xedatuko dira, gehienez
ere, urtero. Bi bizikidetza-unitate izanez
gero, bakoitzera 925 euro xedatuko
dira, gehienez ere, urtean.

Zenbateko aurrekontua du Anoetako Udalak laguntza horiek emateko? Nola finantzatzen dira?
Gizarte Larrialdietarako Laguntzak emateko orduan, Eusko Jaurlaritzak diru kopuru bat egokitzen dio udal bakoitzari.
Udalak eskaerak jaso, bideratu eta horien
inguruko erabakiak hartzen ditu.
Azken urte hauetan gure herrian premia
sozialak asko handitu direla ikusita, eta
Eusko Jaurlaritzak helarazitako kopuruak
horiei guztiei erantzuteko nahikoak ez direla kontuan hartuta, Anoetako Udalak
aurrekontu bat osatzen du 2013. urtetik.

f) Bizikidetza-unitateko kide baten edo
gehiagoren oinarrizko premien gastuetarako, honako hauetarako, adibidez: jantziak, hezkuntza- eta prestakuntza-gastuak, eta osasun-arreta jasotzeko gastuak,
betiere sistema publikoak gastu horiek estaltzen ez baditu. Kasu horretan, 1.850
euro helaraziko dira, gehienez ere, urtean.
g) Aurretiko zorpetze-gastuetara 3.000 euro
xedatuko dira, gehienez ere, urtean. Bi
bizikidetza-unitateren kasuan, bakoitzari 1.500 euro helaraziko zaizkio,
gehienez ere, urtean.

2014ko GLLak – Ekarpenak:
Eusko Jaurlaritza: 15.545 €
Anoetako Udala: 4.678,15 €
Esan bezala, laguntza horiei buruzko informazio gehiago jaso nahi baduzu edo eskaera bat aurkeztu nahi baduzu, hartu
hitzordua Gizarte Zerbitzuetan.
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SAN JUAN KALEKO
MURALA
MARGOTZEA
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Uztailaren bukaeran, San Juan kaleko paretan mural ederra margotu zuten herriko
gazte batzuk, Arantxa Orbegozo Txitxi margolariaren gidaritzapean. Uztailaren 22an,
gauean, irudiak paretan proiektatu eta marraztu ziren, eta hurrengo egunean koloreztatu. Ordu askotako zeregina, giro bikainean
burutua, eta emaitza oso polita, ikusgarria.
Irudiak prozesu parte-hartzaile baten ondorioz aukeratu ziren, eta muralean islatutako baloreak hauek dira: herriko ondarea,
tradizioa, euskal nortasuna, aniztasuna, elkartasuna...
Murala margotzea Ikertze Kultur Elkartearen bidez egin zen. Elkarte honek dirulaguntza bat jaso du Eusko Jaurlaritzatik
(2090 €) eta Anoetako Udalak gainerako
1150 €-ak jarri behar izan ditu soilik.
Pareta bizia eta alaia dugu, orain, San
Juan kalean, herriko artista gazteei esker!
Zorionak!

KZ GUNE BERRIA
ZABALIK!
Kz gunea tokiz aldatu da Lasarbe kaleko lokal berrira, liburutegi berriaren
ondoan.
Trasladoa dela eta, KZ gunea zerbitzurik gabe egon da hilabete pasatxo, eta
urriaren 15etik berriro erabilgarri dago.
16 urtez gorakoek erabil dezakete
KZ gunea (eta adin txikiagokoek ere
bai, gurasoen baimena izanez gero).
Ordutegia lehen bezala mantentzen
da: goizeko 09:00etatik gaueko
21:00etara egunero, asteburuak eta jai
egunak barne.
Kz gune berrian sartu ahal izateko
txartela udaletxean eskatu behar da,
eta momentuan ematen da.
Tutorea 15ean behin etortzen da, eta
hurrengo bisitak hauek dira:
• Urriaren 28an 11:00-13:00
• Azaroaren 11n eta 25ean 18:0020:00

ERREZETA
BATBOT OGIAK
(MAROKO)
Osagaiak
• 200 gramo indarreko irin
• 50 gramo gari-semola
• 3 gramo okindegiko legami lehor
(edo 5 edo 6 gramo legami fresko)
• 3 gramo gatz,
• 165 gramo ur.
Nola prestatu:
Masa oragailuan edo eskuz egin dezakezu.
Osagai-kantitate horiek oso erabilerrazak
dira eta masa oso erraz egiten da, minutu batzuetan oratu egin behar bada ere. Animatu,
"harrapatu" egingo zaitu eta.
Jarri irina, semola eta gatza katilu batean.
Legami freskoa erabiliz gero, disolbatu ur
epel pixka batekin edo desegin irinean, ermamiekin pixka bat igurtziz, baina ez nahastu gatzarekin. Legami lehorra erabiliz
gero, nahastu irinarekin zuzenean.
Azkenik, gehitu ura, irinaren xurgatzeko
ahalmenaren edo kalitatearen arabera. Urkantitateak aldatu egin daitezke eta, beraz,
hobe da pixka bat gutxiago jarri eta, oratzean
gehiago behar izanez gero, pixkanaka gehitzea. Masa oso lehorra geratu bada, pixka
bat gehiago gehitu beharko diozu.
Nahastu osagaiak guztiz batu arte eta eraman masa lan egingo duzun gainazalera, eta
oratu sei edo zortzi minutuz, masa elastiko,
fin eta homogeneoa lortu arte. Ez dadila
eranskor geratu. Utzi 15 minutuz jalkitzen,
estalita, eta bitartean, prestatu egindako

ogiak uzteko gainazal bat, tefloi, silpat edo
antzeko beste zerbaitekin, irin pixka batekin
hautseztatuta.
Zatitu masa sei zatitan eta eman bola itxura
irineztatutako lan-mahaian. Gero, lautu ogizatiak lortu nahi duzun lodieraren herenera
arte. Finagoak edo lodiagoak egin ditzakezu,
zerekin zerbitzatu nahi dituzun kontuan hartuta. Guk Batbout ogi lodiagoa egiten dugu
beste zerbaitekin bete behar badugu, eta finagoa dip edo saltsa batean bustitzeko bakarrik erabili nahi bada.
Jarri ogiak prestatu den gainazalean, estali oihal batekin eta utzi altxatzen, ordubetez gutxi gorabehera, aire-korronterik gabeko
leku epel batean. Ordubete igaro ostean,
jarri plantxa edo zartagina berotzen, ogia
egiteko. Tenperatura ertaina baino pixka bat
tenperatura altuagoa erabili behar da.
Busti plantxa oliba-olio birjina estra pixka
batekin, pintzel edo paperezko ahozapi bat
erabiliz. Plantxa berotzean, jarri ogiak plantxan sartzen diren multzoetan. Ikusiko duzun
moduan, horiek puztu egiten dira egosten
doazen heinean. Eman buelta bi edo hiru
aldiz egosten diren bitartean, atera plantxatik eta jarri plater batean, oihal betekin babestuta.
Batbout ogi egin berriaz goza dezakezu
(baita hoztean ere), janariarekin batera edo
osagai-nahasketa batekin beteta (oilaskoa,
falafel, letxuga, hummus, ahuakatea...).
On egin!
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IRAGARKI
LABURRAK
Txoko berri honetan zuen
iragarkiak jar ditzakezue:
lan eskaintzak, bigarren eskuko
salmentak, zerbait trukatu edo
muxutruk eman nahi baduzue…
Zerbait iragarri nahi baduzu,
e-maila bidali tsoto@anoeta.eus
helbidera, eta hurrengo alean
argitaratuko dugu.

LAN ESKAINTZAK

Lana bilatzen ari naiz, eta hauek
gustura egingo nituzke:
- Etxerako lanak
- Joskintza lanak
- Marokoko ogia.
Hayat: 602 88 63 23.

