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49 zenb.          2014ko  abendua 

Argitaratzailea:  

Oarsoaldeko Euskara Batzordea  

Egilea: Emun 

         

 

Kimutx Kultur Elkarteak jaso zuen saria eta Izaskun Madariaga irakasleari aipamen berezia egin zioten 

 Oarsoaldeko Euskara Batzordeak azaroaren 28an eta bosgarren urtez, “Oarsoarrak Euskara-

ren saria” eman zuen.  Amaia Agirregabiriak, Oarsoaldea Garapen Agentziako lehendakariak adie-

razi bezala, Euskararen Egunaren harira, sari hau urtero euskararen normalizazioan urrats nabarme-

nak egiten dituen talde, establezimendu, erakunde, elkarte edo dena delakoari emateko sortu zen.  

 Ekitaldia Errenteriako Xenpelar etxean egin zen eta saria Kimutx Kultur elkartearentzat izan 

zen. 0-12 urte bitarteko haurrentzat euskarri jostagarriak sortzen dituzte, ipuinak, material didakti-

koak eta abar, jarduerak kulturaren testuinguruan kokatuz. Kimutxek hizkuntza, bai bertsoetan, bai 

ipuinetan islatzen du eta Kimutxen helburuetako bat, umearen erritmoa errespetatuz eta haurraren 

behar eta interesetatik abiatuta, ingurua ezagutzen lagunduko dion giroa sortzea da. Material di-

daktiko guztia www.kimutx.eu helbidean dago doan nahi duenak erabiltzeko. Proiektu honetan 40 

pertsona baino gehiagok parte hartu du muxutruk gure haurrekin harremantzeko modu desberdin 

bat izateko. 

 Era berean, aurten euskararen alde lanean eginiko ibilbideari aipamen berezia egin nahi izan 

diote eta aipamen berezi hau Izaskun Madariaga irakaslearentzat izan zen, bere jarduerarengatik 

eta ibilbide profesional guztian zehar euskara ezpainetan eramateagatik. Izan ere, egungo haur es-

kolan erabiltzen duten eredua berak sortutakoa baita.  

 Bestalde, bertaratuek Ander Lizarralde eta Iraitz Mateo bertsolarien bertso musikatuez go-

zatzeko aukera izan zuten Errenteria Musikalen eskutik, eta ekitaldian Julen Mendozak -

Errenteriako alkatea-, Amaia Agirregabiriak -Oarsoaldea Garapen Agentziaren lehendakaria eta Pa-

saiako alkatea-, Zigor Etxeburuak Gipuzkoako Foru 

Aldundiaren Euskara zuzendaria-, Mertxe Mugikak 

eta Asier Amondok -AEK-ko ordezkaria- eta Josu 

Waliñok -PuntuEUS-eko zuzendaria- parte-hartu 

zuten.   Asko izan ziren ekitaldira hurbildu zirenak, 

besteak beste, zinegotziak, udal teknikariak eta 

euskalgintzako eragileak eta Joxe Juan Ugalde eta 

Naroa Iturri aurkezleek girotu zuten ekitaldia.  
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         2015eko OLA Topaketa Larrialdiak Taldeak Lezon duen egoitzan egin da aurten. 

 Joan den azaroaren 20an, zehazki, Lezoko egoitzan 25 bat lagun elkartu ziren guztira 

(enpresetako euskara koordinatzaile eta ordezkariak, udaletako alkate eta teknikariak,  Larrialdiak Tal-

deko langileak eta EMUNeko teknikariak), Larrialdiak taldean euskararen arloan egiten ari direna ho-

beto ezagutzeko asmoz.  

 Egia esan,  arratsalde interesgarria eta entretenigarria pasa zu-

ten; aurrena, egun OLA planean dauden enpresen eta 2014ko sustape-

nen inguruko informazioa eman zen; segidan, bertako euskara koordina-

tzaileek Larrialdiak Taldean Euskara Plana abian jarri zenetik gaur arte 

planak izandako bilakaeraren berri eman zuten, labur-labur 

(azpimarratzekoa, Taldeak zehaztuta duen erronka nagusia: bezero eta 

erabiltzaileei, eurek nahi duten hizkuntzan artatzeko aukera eskain-

tzea, hain zuzen).  

 Ondoren, bertaratutakook adi-adi entzun zituzten hiru langileren testigantzak: euren egune-

roko lanean hizkuntzarekin duten harremana azaldu ziguten, modu atseginean. Azalpen horien os-

tean, eztabaidarako unea ireki genuen eta Larrialdiak Taldeak arestian aipatutako erronka nagusiari 

erantzuteko dituen zailtasunez jardun zuten, 

batez ere. Halaber, Topaketei hemendik au-

rrera eman beharreko zentzua ere izan zuten 

hizketagai. 

 Aurtengo ekitaldiari tertulia giroan 

eta luntx gozo batekin eman zitzaion  

amaiera. 

 

Eskerrik asko parte hartzaile guztioi! 

 



3  

 

 Oiartzungo ABB NIESSEN enpresak Bai Euskarari ziurtagiria jaso zuen azaroaren 27an Ziurta-

giriaren Elkarteko Rober Gutierrez zuzendariaren eskutik.  

 Urte luzeetako ibilbide oparoak errekonozimendua jaso zuen modu horretan. Urteak dara-

matza NIESSEN enpresa oiartzuarrak euskararen presentzia eta erabilera lantegiaren ohiko jardue-

ran txertatzen. 1999. urtean hainbat langileren eskariz euskara batzordea sortu zuten eta ordutik 

hona hainbat ekintza eta egitasmo burutu dira euskararen erabilera areagotzeko helburuarekin. 

2003. urtetik aurrera Emun aholkularitzarekin batera elkarlanean garatzen ari da egitasmo hau. 

Dena den, NIESSENgo euskara batzordetik diote “hau ez dela bidearen amaiera, mugarria baizik”. 

Izan ere, ziurtagiria “orain arteko lana sendotzeko baliagarria izango da, baina baita etorkizuneko 

erronkei aurre egiteko indar-metatzailea” ere.   

 Aurten, NIESSENek 100 urte bete ditu eta, hori dela eta hainbat ospakizun ekintza burutu 

ditu urte guztian zehar. Ziurtagiriaren bidez, euskarak ere bere lekua izan du urteurreneko ekital-

dien artean.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Rober Gutierrez-Ziurtagiriaren Elkarteko 

zuzendariak, Niesseneko gerenteari, 

Iñaki Leteri, Bai Euskarari ziurtagiria 

eman zion unea. 
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Joan zen azaroaren 14an, Errenteriako 22 merkataritza establezimenduk Bai euskarari ziurtagiria 

jaso zu ten udaletxeko areto nagusian. Irune Balentziaga, euskara zinegotzia; Imanol Iparragirre, 

Errenkoalderen lehendakaria eta Rober Gutierrez, Bai Euskarari ziurtagiriaren elkarteko ordezkaria 

izan ziren saria eman zietenak.  

 Denak bat etorri ziren zerbitzua euskaraz eskaintzea estrategikoa eta kalitateko zerbitzuaren 

seinale dela esatean. 

 Ondorengo establezimenduek jaso zuten 

Bai Euskarari ziurtagiria: Batitz, Begi optika, 

Bikoka, Calzados Boni, Calzados Roque, Con-

fecciones Casamayor, Denoi, Fereopticos 

Oarso, Ibai-Lehor,Ipar Artekaritza,Irrintzi ta-

berna, Maitexa tabakoak, Mala, Merceria 

Maite, Naiz, Oarso-Bidasoko Hitza, Osina 

ekodenda, Rosmi, Signos Publicidad, Talaipe 

arraindegia, Valentin foto-bideoa, Zaldiak. 

              

 

 

II. Irrigintza Jaia egin zen azaroaren 30ean Pasai San Pedroko Albaola Itsas Kultur Faktorian. Oar-

soaldeko lau herrietako Oarsoirriak taldeek antolatuta 400 lagun inguru elkartu ziren egun pasa 

alaia egiteko. Haurren parte-hartzea, auzolana, euskara eta balio hezitzaileak oinarri dituen Oar-

soirriak egitasmoaren eskualdeko jaia izan zen igandekoa.  

 Goizeko 11:00etan iritsi ziren San Pedroko ontziralekura parte hartzaileak Donibanetik eta Trin-

txerpetik zehartzaten txalupak. Ontziralekuan, lau herrietako familiek eta pertsonaiek Oiloirriri harrera 

egin zioten eta kalejira alai eta koloretsuan abiatu ziren Albaola faktoriara. 

 Oarsoirriak egitasmoaren abestia kan-

tatu eta dantzatu zituzten haurrek eta gurasoek 

eta euskararen aldeko topa ere egin zuten egu-

erdi partean. Faktoria ikusteko aukera ere izan 

zuten bertaratutakoek bisita gidatuen bitartez.  

 Auzolanean antolatutako bazkariaren 

ondotik, herri bakoitzak egitasmoaren bueltan 

egindakoa erakutsi zuen oholtzatik, abesti eta 

dantzez lagunduta. Herrietako ekarpenak eza-

gutu ondotik, Ane Pirataren emanaldiarekin 

gozatu ederra hartu zuten egun pasa egitera 

hurbildu ziren guztiek.  


