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KONTSEILUA
Shire bihotza dagoen lekuan dago, ETXERA!

A Shire jendea batzen da erantzukizun sozialeko komunitate bat eraikitzeko guztion
ondasun komuna bilatzeko. Bertako tradizioak, sukaldaritza eta euskalkia bizirik
mantentzen ditu. A Shire tokiko habitatarekin, ingurunearekin eta komunitatearekin bat
dator.
A Shire doako hezkuntza hornitzailea da. CROn entitateak abiarazten ditu (Komunitateko ibilbidea
irabazi asmorik gabekoa) . A Shire lur guztiak ditu. Kluster etxeak, segurtasuna, enplegua, ongizatea ...
eskaintzen ditu.
Probintziak "Shire" bat sortzen du. Biztanleriaren dentsitatea eta azaleraren tamainaz osatutako formula
erabiliz. 'Shire' bat eremuaren tamainan eta populazio dentsitatean alda daiteke.

The Probintzia 3 'aholkulari' eskaintzen ditu ' Shire '. 'Kontseiluak' ematen die
'Aholkulariei' lanaldi osoa. 'Shire' kontseilua 3 'Aholkulari' eta 2 'Kalif' osatzen dute. (1
HE, 1 SHE) . "Kalifs" 4 urtean behin aukeratzen dira 1ean st Pazko Hileko Eguna, Quattro
Urtea 1etik st post sistema gaindituta.

' Shires ' Probintziako lur guztiaren jabe. Ez dago lur jabetza pribaturik (Freehold ez) edo
eraikinak. 'Shire' batek etxebizitza tasatu guztiak eskaintzen ditu (kluster etxeak) .
Erabilgarritasunak (eraikinaren mantenimendua, comkomunikazioa, ura, elektrizitatea, zaborra, estolderia) 'Shire'-k DmC erabiliz eta kudeatzen ditu (Erabakiak
hartzeko Batzordea) kudeaketa estiloa. Garraio publikoa (bai pertsonak eta bai ondasunak) lehentasuna
ematen zaio. Enpresa pribatuek ordezkatzen dute CROn ( Community Run-ek irabazi asmorik
gabeko entitateak) .

SHIRE - Kontseilua
Komite batek zuzentzen du Shire bat: ' Shire Kontseilua '.
Shire Council bat 5 pertsonek osatzen dute. 2 'Kalifak'

(1 HE, 1 SHE) + 3 'Aholkulari'.

Kontseiluko bi ordezkari hautatuak daude: ' Kalifak ' ( 1 HE, 1 SHE) .
Hautatuak dira (hautagaiak norbanakoak ez dira alderdi politikoak) arabera 1 st post
sistema gaindituta. 4 urtean behin 1ean st Pazko eguna
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Hilabetea, Quattro Urtea (N-kutxazaina) .

A ' Kalif 'hautagaia 3 legealdi berdinetan bakarrik aukeratu daiteke' Shire 'jarraian edo bizitzan
zehar hedatuta. Hala ere hauteskundeak bila ditzakete beste Shire batean. 3 terminoen
araua Shire bakoitzari aplikatzen zaio.
Hautagai batek "Shire" 1 aldi berean bakarrik aurkeztu ahal izango du hauteskundeetara. Ezin da hautaturik
aukeratu beste "Shire" bateko "Kalif" izan bitartean.

Hautatutako 'Kalif' batek bere papera betetzeko gai ez balitz Biltzar batean. Aurreko 'Shire'
hauteskundeetako bigarren sailkatuak 'Kalif' izendatuko du. HE batek HE bat ordezkatzen du eta
SHE batek SHE ordezkatzen du.
Urtean bizi den moduan izena emanda dagoen edonor Shire 70 egun baino gehiagoz eta 21 urtetik gorakoek
boto eskubidea dute. 'Shire' hauteskundeak ez dira derrigorrezkoak. Zaindarien zaindari batek "Shire"
hauteskunde guztietan beti bozkatuko duela espero da. Bizilagun arduratsuak botoa ematen du.

Unibertsoaren Zaindariak aldekoek hauteskundeetarako hautatzea pentsatu beharko
lukete ' Kalif '. Aukeratutakoan aurkezten dute ' Legea ematen duen manifestua ' udalari bere
Orientazioa ezartzeko.

Ohar! Bazkideek ezin dute kargu politikoetarako izendatu. Hala ere, hautagai bat
"baztertzea" onar dezakete (k) .

Zaindariaren zaindaria hauteskundeetarako hautagai gisa ' Kalif '. Jarraitzaileek
kanpainan lagundu eta hautagai honen alde bozkatuko dutela espero da (k) . Custodian
Guardian hautagai ugari. Laguntzaile bakoitzak erabaki pertsonal bat hartu behar
du. Zaindari ez diren tutore hautagaiekin laguntzaile bakoitzak erabaki pertsonal bat
hartu behar du (hautagai baztertuak izan ezik) .

Kalif Betebeharrak : Behar den moduan hautatzen du Probintziako Gobernuko igerilekuko gehienez 3
administratzaile. Kalif bat Shire Kontseiluko bileretara joaten da, txostenak egiten ditu, presidenteak eta botoak
ematen ditu. The 2 Kalif's (1 HE, 1 SHE) dira Kontseiluaren aurpegi publikoa.

' HE Kalif ' gizonezkoen interesak zaintzen ditu ' Shire '. ' BERA Kalif ' emakumearen interesak
zaintzen ditu ' Shire '. Bi Kalifek astero Sentinel entrenamendura joan behar dute. "Kalifek"
aztertzen dituzte "aholkulariak" Foru Gobernuari aurka egiten dioten "aholkulari" batekin akats
profesionalak aurkitzen badituzte. Aholkulari batek egindako jarduera kriminalak salatzen ditu
Marshallen auzipetzeagatik.

Biak ' Kalifak ' elkartu aldizka Aholkulariak '. Transkripzioak
(audioa, bideoa) bilera bakoitzetik hartzen dira. Publikoa ez da onartzen
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bilera hauetara. Bi Kalifek aholkulari guztiekin bilera publikoa egiten dute hilean 1.
Publikoak Kontseiluko kideak galdetu ditzake. Baliteke Kalifek edo Aholkulariek
berehala erantzutea. Geroratutako erantzuna (k) hurrengo bilera publikoan
erantzuten dira.
Kontseilua bilerak otoitz batekin hasten dira:

SHIRE - Otoitza
Maitea 1 JAINKOA , Unibertso ederrenaren sortzailea Zure
zaindari-tutore leial xumeena (1 st izena) Komunitate xume hau
bedeinkatua izan dadin eskatzen du Bere habitatarekin bat egiten duen
komunitatea Bat hazten ari den familiak bultzatzen dituen komunitatea
Nire etxea den komunitatea

Gloriarako 1 JAINKOA eta Gizateriaren Ongia
Otoitz hau Shire egunean eta Shire Council-en bileretan erabiltzen da!

' Aholkulariak ' aztertu ' Kalifak ' akats moral edo profesionala aurkitu beharko lukete
'batekin Kalif ' Foru Gobernuaren aurka egiten dute.
A-ren jarduera kriminala Kalif salatzen du Marshall-en auzipetzeagatik.
Haien 3 administratzaile dira, 'Habitat aholkularia, Bizimodu aholkularia, Welf- aholkularia da'. Aholkularia
aldi baterako da 7 hilabetez. Egokia Shire langile osoko langile bihurtzen da. Soldata: 7xwmw Kalif
bat bezala.

Habitat aholkularia
Habitat aholkularia bertaratu, jakinarazi, bozkatu 'Shire Council'-en. Sentinelen
asteroko entrenamendura joan behar da "Habitat aholkularia" honetaz
arduratzen da: Fauna, Flora bizitza formen babesa. Lurrak
eskuratzea, garatzea eta zaintzea. Shire plangintza eta ezarpena,
eraikuntza eta eraikinen kontrola. Eraikuntza, drainatze, estolderia eta
ur hornidura mantentzea. Eraikuntza, errepideak, oinezkoentzako
bideak, zirkulazio seinaleak eta lurpeko kableak mantentzea. Kaleen
garbiketa, zabor bilketa, zabortegien funtzionamendua, ...

Bizimodu aholkularia
Bizimodu aholkularia bertaratu, jakinarazi, bozkatu 'Shire' Kontseiluan. Beharrezkoa
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joan astero Sentinel entrenamendura. 'Bizimoduaren aholkularia' honela
arduratzen da: Estatutuak gainbegiratzea, suteen prebentzioa, Sheriff-a,
laneko segurtasuna, elikagaiak eta animalien kontrola. Aisialdirako
zentroa, liburutegia, komunikazioa, turismoa, erlijioa, entretenimendua, ...

Ongizate aholkularia
Ongizate aholkularia bertaratu, jakinarazi, bozkatu 'Shire' Kontseiluan. Sentinelen
asteroko prestakuntzara joan behar da. "Ongizate aholkularia" honetaz
arduratzen da: 'Shire mediku eta hezkuntza konplexua' (SmeC) . Eraikin
guztien mantenimendua. Bizitegi merkeak hornitzen ditu, alokairua biltzen
du. Shire barruko komunitateko garraioa egiten du. Etxerik gabeko
langabeak, adinekoak, ... zaintzen ditu.

Kontseilua ezartzea bultzatzen du ' CROn ' ( Community Run, irabazi asmorik gabeko
negozioarena) . 'Shire'-k estatuaren eta pribatuaren jabetza komunitatearen jabetza
bihurtzea errazten du.
The Kontseilua bertako Habitat zaintzen du. 'Bizilekuan bizi diren guztiak Shire '

Habitat zaindu eta zaintzeko betebeharra du. Custodian Guardian bertako
Habitatekin bat egiten dute.
Kontseilua porrotak: Landare eta izaki espezieak desagertzea, gizakitasuna, kutsadura,
gosea, analfabetoak, langabezia ... Huts egin duen bikotea ordezkatzen da, erantzule!

Tokian tokiko komunitate on batek etxerik ez du (zaborrontzietan lo egiten) azpiko elikadura (zaborra
jaten) eta borrokan (zor-biltzaileek jazarria, jazarpena, (...) jazarria, ..) jendea. Jende asko bizi da
egunero beharrik gabe (jan daitekeen janaria, ur garbia, arropa duina, aterpe merkean eta erosoa) .
Behartsu diren pertsona horiek miserian bizi dira eta horrek askotan Substantzia gehiegikeria
eragiten du (erretzea, alkohola eta adimena aldatzeko substantziak) . (...) Hau da 'Gaizkiaren katea'
bizi duen komunitate berekoia! Giza dexentziaren betebeharra huts eginda. Hau al da zure
komunitatea? Hala bada, zure betebeharra da gauzak aldatzea. Hori egin ezean, morala da. Evil
is Anti 1 da JAINKOA. Gaitza ondasunak kenduta daude, ANDEREA R6
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Kontseilua ( Shire) ezin dute kreditua erabili aurrekontua finantzatzeko. Shire berrikuspena (Kargak,
Zergak eta Isunak) igo egiten da Shire zerbitzuen igoera.
Shire diru sarrerak murriztu egiten dira bere zerbitzuak murrizten dira.

Shire Dialect
A ' Shire ' eleanitza eta tradizionala da. Denak Shire probintzialak 2 hizkuntza erabiltzen ditu (1.) eta
lokal bat (2 nd) Euskalkia. Euskalkia Probintzietako hizkuntza nagusia den beste edozein hizkuntza
da.

A Shire euskalkia 1eko hizkuntza erabiliz hautatzen da st inguruko kolonoak. 1 st kolonoen
hizkuntza hizkuntza nagusiaren berdina da. 2 nd eta 3 rd hiztun gehienak (ez hizkuntza
nagusia) joan Shire erreferendumera.

Bakoitzak Shire irakaskuntzaz, hizkuntza nagusiaren erabileraz eta bertako euskalkiaz arduratzen da. Guztiak
' Shire ' komunikazioak eleanitzak izan behar dira.

Dialektoa Shire tradizio bilakatzen den Shire ondarea da. Euskalkia
(Tradizioa) iraganeko, oraineko eta etorkizuneko belaunaldien arteko jarraipena osatzen du (ezagutzaren
jarraipena) .
A Shire euskalkiaren izena du, adibidez "Wiesngau" euskalkia "Bayrisch" da

(Bavariarra) . Hizkuntza nagusia Deutsch da (Alemana) .

1.3.7. Shire eguna Ospakizuna ( NAtm)
Shire Day-k ere bertako Dialect ospatzen du

Shire Plangintza
Shire Plangintzaren xedea lurra Erkidegoaren eta Habitataren mesederako aprobetxatzea da.
Ezinbestekoa da komunitatearen beharrak eta habitataren beharrak bateratzea. Lur emankor
guztiak janaria hazteko edo abeltzaintzarako erabiltzen dira. Bertako landaredia eta bertako
izakientzako santutegi batzuk eskaintzen dira. Lur emankorrak etxerako eta etxez kanpoko
eraikuntzarako erabiltzen dira. Lur emankorretan dauden eraikinak birziklatu behar dira lur
emankorrak ez diren lurretan birziklatuta.

A ' Shire ' 1 edo gehiago osatzen dute ' Shire Oasis ' (k) . Shire Oasis bat honako hauek osatzen dute: ' SmeC
( Shire medikuntza, hezkuntza konplexua) ',' CRBC ( CROn Retail, Bazaar Complex) ', Santutegiak (habitat
naturala) , Nekazaritza, Erkidegoko Multzoen Etxebizitzak, Laneko kaperak.

SmeC ( Shire medikuntza, hezkuntza konplexua)
Shire batek doako medikuntza, hortz eta patologia eskaintzen ditu (ospitaleko salbuespeneko pro-
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zedurak) denontzat kontzepziotik hil arte. Doako hezkuntza haur eta
nagusientzat. Komunitateko zerbitzu horiek SmeC bidez eskaintzen ditu. SmeC
karrera bat BAKARRIK bakarrik! SmeC guztiek dute elkarretaratzea!

SmeC kanpandorrea du. Egunero 'Sunrise', 'Midday' eta 'Sunset'
orduetan jotzen du. Dei hau ospatzen da
1 JAINKOA Eguzkiaren argiaren bidez Eguneko argia emanez.

1-6 egunak (lan astea) , Eguzkia atera eta ordu 1 eta Ilunabarra baino ordu bat
lehenago kanpaiak jotzen du 2 minutuz. Seinaleztapen lanak hasi, lanak amaitu.

7. eguna (Fun Day) Eguzkia atera eta ordu 1 eta ilunabarra baino 1 ordu lehenago
kanpaiak jotzen du 3 minutuz. Honek aukera ematen du 1 JAINKOA eta
komunitateak badaki Bilgunea '.

Besteekin elkartu, 1 JAINKOA Gathering bat maite du, beraz, zuk!

6.1.7. Hezkuntza eguna Ospakizuna

12.1.7. Osasun ona eguna Ospakizuna
Parte hartu Fun-Day ospakizunetan.
Erretzea erretzea Barbakoa, su hobiak 'Amaiera! Ate kanpoko berogailua,
'End'! Kanpo hotzak zapi beroagoak jantzi edo barrura sartu. Kanpoko
berogailua erabiltzea da, Ingurumen bandalismoa, erantzule egin, ANDEREA R7
.

Komunitateek ur gezako biltegiak sortzen dituzte. Urtegiak sakonak baino sakonagoak izan
beharko lirateke. Ur sakonak freskoagoak dira, lurruntzea eta algen hazkundea murrizten dituzte (batez
ere pozoitsuena) eta intsektuen infestazioa. Ur kirolak debekatuta daude olioa gelditzea, gernu
egitea, hilekoa eta uretan kaka egitea (ura estolderia bihurtuz) .

Ur artisautza (uretako eskia, motor itsasontziak ..) kutsatu (gasolina, olioa,
bateriaren azidoa ..) debekatuta daude! Salbuespena: Park Ranger garraioa (ez da
kutsagarria) .

CRBC ( CROn Retail Bazaar Complex)
CRBC merkataritza zentroak eta merkataritza guneak ordezkatu. CRBC 4 mailako eraikin
batean kokatzen da. CRBC bat 'SmeC' baten ondoan dago. Biak dira Cluster Komunitarioko
Etxebizitza, Lan-kaperak. 'Shire Oasis' zati bat.

CROn Klusterra
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CROn Klusterra bilduma da CROn bezeroekin eta hornitzaileekiko harremanetan lankidetzan
aritzen da. 1 Shire baino gehiago dakartzaten proiektu edo zerbitzu handiek CROn desberdin
ugari behar dituzte lankidetzan aritzeko (CROn Klusterra) . CROn Cluster-ek Greedy, Parasitic,
Predary, Profiteering erakunde nazional edo multinazionalak ordezkatzen ditu.

Kluster Komunitarioko Etxebizitza
Gizakiek badute 1 JAINKOA merkean bizi diren etxebizitzetarako
eskubidea (Aterpea) . Gobernuak betebeharra du bere biztanleei
etxebizitza merkea eta segurua hornitzeko. Aterpea Shire batek
hornitzen du.
Klusterreko etxebizitzen arteko eremuak baratzeetarako eta
abeltzaintzako abereentzako erabiltzen dira.

Cluster etxeetako maizterrek mantentzen dituzte. Nor
daude zerrendan.

Definizioak
Nekazaritza: Merkatu Lorategia > Loreak, belarrak, barazkiak ..
Baratza > Baia, fruta, fruitu lehorrak ..
Baserria > Aleak, animalientzako pentsuak ..
Ganadutegia > Arrainak, Ugaztunak, Hegaztiak, Narrastiak ..

Eraikinaren altuera ( ez altuagoa): Kluster Komunitarioko Etxebizitza >

4 maila: Beheko maila, 1. maila, 2. maila, Beirategia.
Merkataritza eta Bazaar konplexua >

4 maila: Beheko maila, 1. maila, 2. maila, 3. maila, eguzki paneleko teilatua.
Laneko kaperak > 8 maila: Beheko maila, + 7 mailak, eguzki paneleko estalkia.

7

Komunitatea Shire 15.02.2.1 N-At-m
Legea ematen duen manifestua Idatzita dagoen bezala izango da!

