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OLAKARIA 
OLA PLANEKO ENPRESEN AGERKARIA 

Olakaria eraberrituta da-

tor azken zenbaki hone-

tan.  Forma eta eduki 

berriak jasotzen ditu eta 

hemendik aurrera ere 

berrikuntza dezente ja-

soko ditu. 

 Zure gustukoa izatea 

espero dugu. 

On dagizula! 

“OARSOARRAK”  

EUSKARAREN SARIA 2012 
 Oarsoaldeko Euskara Batzordeak, azaroaren 30ean, hirugarren 

urtez banatu zuen Oarsoarrak Euskararen Saria. Eskualdeko lau 
udalek jendarteko alor guztietan euskararen normalizazioan urrats 
esanguratsuak egin dituzten banako, elkarte, lantoki, erakunde na-

hiz taldeak saritu ohi dituzte urtero Euskararen Egunaren bueltan.  

 Sari banaketa ekitaldia Trintxerpeko Alkateordetzan egin zen eta 
aurtengo saria “Irrien Lagunak Oarsoaldean” egitasmoari eman dio 
epai-mahaiak. Eskualdeko lau herrietako alkateak eta zinegotziak, 

udal teknikariak eta euskalgintzako eragileak elkartu ziren sari-
emate ekitaldian. Gipuzkoako Foru Aldundiaren euskara zuzendari 

Zigor Etxeburua ere bertan izan zen.  

 

 42. zkia          2012ko abendua 

Argitaratzailea: Oarsoaldeko Euskara 

Batzordea  

Egilea: Emun Kooperatiba. 
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OLA PLANEKO TOPAKETAK 2012 

 SJLko kideei erreleboa hartuta, OLA planean parte hartzen duten 

enpresen aurtengo Topaketa Oiartzungo Alcampon egin zen. Bertara 

Oiartzungo zein Lezoko enpresetako euskara bazordeetako kideak 

hurbildu ziren, udaletako eta Emuneko teknikariekin batera. Han izan 

ziren SJL, Tajo, ABB Niessen, Oarsoaldea BA, Larrialdiak eta LRKko 

hainbat kide. 

 Merkaritza-gunean 2004n hasi ziren euskara planarekin eta ordutik 

hona izandako bilakaera aurkeztu zuten bertako euskara batzordeko 

kideek. Batez ere bezeroari begirako zerbitzuan jarri dituzte indarrak, 

bezeroari ahalik eta zerbitzu hobe a eman nahian euskaraz. Horreta-

rako errotulazioa eta ahozko zerbitzua euskaraz izateko lehentasuna 

dute. 

Beste enpresen berri trukatzea 

 Iaz hasi ziren OLA planeko Topaketak enpresa desberdinetan egi-

ten, lehena SJL izan zen joan den urtean. Antolamendu honen helbu-

ru nagusia, enpresa bakoitzean egiten dena lehen eskutik ikustea da, 

hau da, bertatik bertara. 

 Baina horretaz gain, enpresen arteko ideiak elkar trukatzea eta 

baliagarriak diren ideiak erabilgarri egitea da asmoa. Eta maila horre-

tan ere helburua bete zela esan dezakegu, hainbat ideia trukatu bai-

tziren parte hartzaileen artean. 

Mokadutxoa            
eta bixita gidatua 

 Mahai bueltan euska-

ra planaren inguruko 

ekintzez eta egitasmo 

arrakastatsuez hitz egin 

zuten bai merkataritza-

guneko kideek eta baita 

beste enpresetako kide-

ek ere.  

 Baina Alcampon ber-

tan egin dutena bertatik 

bertara ikusteko aukera 

gero egin zuten bixitan 

izan zen. Zuzendari eta 

euskara batzordeko ki-

deek gidatuta dendan 

errepasoa egin zuten 

bertaratutako guztiek. 

 Amaitzeko, eta ohitu-

rari jarraiki, mokadu-

txoa dastatzeko aukera 

ere izan zuten bertara 

joan ziren kideek. 

Euskararen txokoa Alcampoko 

ohar taulan. 

OLA planeko enpresen topaketaren unea 
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Euskaraz Bete 
Beti 

 

Parte hartzaileak. 

ABB NIESSEN: EUSKARAZ BIZI NAHI DUT 

 

 Euskararen eguna euskaraz bizi nahi dugunontzako egun berezia 

eta ekimenez jositakoa izan ohi da. ABB Niessenen aldiz, egun ho-

rretan ekintza bat egiteaz gain, aurretik hainbat ekimen egin dituzte 

eta honela laburbildu dizkigu Txus Alfonso, bertako langileak: 

 “Lehenengo egunean arbel bat jarri genuen lantegiaren sarreran.  

Han galdera bat ipini genuen Euskaraz agurtu nahi zaitut eta zuk? 

leloarekin eta ados zeuden pertsonei sinatzeko eskatu genien. Aste 

osoa pasa eta gero, ostiralean, argazki bat atera genuen”. 

        Astez aste dinamika bera errepikatu dute konpromiso ezberdi-

nekin.  

 Balorazioa oso positiboa izan dela diote eta oso pozik gelditu dira 

emaitzarekin; “jendearengana hurbildu gara eta uste baino erantzun 

hobea izan du” dio Txusek, 80 pertsona inguruk hartu baitute parte. 

Euskaraz Bete Beti 

 Parte hartzaile guztie lehenik eta enpresako kide guztiei azkenik 

“Euskaraz Bete Beti” leloa daraman botilatxoa banatu diete. 

         

Banatutako botila  

eta gonbidapen kartela 
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Aurkeztu  

beharrekoaK 
Aurkeztu beharreko pa-

peren zerrenda eta 

eranskinak hemen aurki-

tuko dituzue. 

Nahi izanez gero, agin-

duan ere informazio ge-

hiago dago. 

 

 
 Duela egun gutxi Eusko Jaurlaritzak LanHitz arloko diru lagun-

tzen ebazpena eman berri du. Ebazpen horren bidez euskara plana 

duten enpresek diru laguntza  bat jasotzen dute euskara enpresan 

txertatzen laguntzeko. 

 Laguntza horien deialdia euskara planaren diseinua egiteko edo 

euskara plana bera kudeatzeko izan ohi da. 

 Enpresak aukezten duen proiektuari puntuazio bat ematen zaio 

eta horren arabera izan ohi da diru laguntzaren zenbatekoa. 

 Bikain ziurtagiria lortzeagatik ere puntuak lortu ditzake enpresak. 

Zuriketetako paperak aurkezteko azken eguna: urtarrilak 31. 

 

IRRIEN LAGUNEN IRRIGINTZA JAIA 

LANHITZ DIRU LAGUNTZAK 

 

 Euskara erdigunean jarrita, auzolana eta parte-hartzea lan molde dituen haurrentzako aisia hezitzailea 

antolatu eta garatzea da Irrien Lagunak Oarsoaldean egitasmoaren helburu nagusia. Eskualdeko lau he-
rrietan herri batzorde bana ari da lanean egitasmoaren bueltan eta lehenengo bi egitekoak haurren parte

-hartzea aktibatzen hastea eta abenduaren 2ko jai erraldoia antolatzea izan dira.  

 Irrigintza jaia goizeko 11:00etan hasi zen bandoarekin eta suziri bereziarekin. Ondotik kalean egitekoa 

zen kalejira kiroldegi barnean egin zuten kanpoan euria ari baitzuen. Errenteriako Xanti eta Maialen erral-
doiak, Lezoko Trapujale eta bere lagunak, Pasaiako batelerak eta Oiartzungo Intxixu eta sorginak ikusi 
ahal izan zituzten bertaratutakoek. Txarangak, trikitilariak eta era guztietako musikarien emanaldiak izan 

ziren festak iraun zuen 7 orduetan, baina protagonista haurrak izan ziren une oro, eurek egindako koreo-
grafiek eta kantuek alaitu zuten giroa. Musika eta dantzaz gain, jolasak, jokoak, tailerrak, antzerkia, ma-
labareak, eta abar ere izan ziren auzolanean eta herrietako eragileen parte hartzeaz osatutako egita-

rauan. Bazkaria ere auzolanean antolatu eta dastatu zuen jendeak, bakoitzak zerbait etxetik eramanez. 

 Ahogozo oso ona utzi zien jaiak parte hartzaile guztiei, denen artean pentsatu, diseinatu eta egindako 

jaia izan baitzen. 

Joan zen abenduaren 2an, Irrien Lagunak  

Oarsoaldean egitasmoak Irrigintza Jaia  

egin zuen Oiartzungo Elorsoro kiroldegian.  

https://www.euskadi.net/y22-izapide/eu/contenidos/ayuda_subvencion/lanhitz_2012/eu_laguntza/lanhitz_deialdia.html
http://www.euskara.euskadi.net/r59-14154/eu/contenidos/informacion/baliabideak/eu_00131/adjuntos/Agindua%20Lanhitz%202012.pdf
http://www.euskara.euskadi.net/r59-14154/eu/contenidos/informacion/baliabideak/eu_00131/adjuntos/Agindua%20Lanhitz%202012.pdf

