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Aikor!-ek ez dau bere gain
hartzen aldizkarian adierazi-
tako esanen edota eritxien
erantzukizunik.

AAIIKKOORR!!  aallddiizzkkaarriiaarreenn  llaagguunnttzzaaiilleeaa  iizzaann  gguurraa  bbaaddoozzuu,,
HHeemmeenn  ddoozzuu  eerreeaa::
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EErriittxxiiaa

Kurduak eta euskaldunak

Euskaldunok Europako kurduak gara,
batzuen ustez. Euskal Herria zein
Kurdistan desagertu nahi ez duten inpe-
rio zaharren azken aztarnek zatitutako
herrialdeak gara.  Espainiak eta Frantziak
Euskal Herrian duten jokabidea Turkiak,
Iranek eta Irakek Kurdistanen daukatena
da. 

Lehenengo Mundu Gerraren ondo-
ren, kurduek euren estatua lortzear
egon ziren. Inperio otomandarren hon-
damendiak Ekialde Hurbilaren mapa bir-
diseinatzeko aukera ekarri zuen, baina
guda irabazi zuten  Mendebaldeko
potentzien interesak zirela-eta, kurduak
sakrifikatu egin zituzten.

Ordutik kurduen historia kalbario
hutsa da eta horren berri txarrak noize-
an behin izaten ditugu: Iranek jazartzen
ditu, Turkiak atxilotu eta torturatzen ditu,
Irakek gaseztatu  eta milaka garbitzen
ditu, gehienak ume eta emakumeak.

Horretara, bada, kurduek Irak inbadi-
tu duten iparramerikarrak askatzaileak
balira bezala tratatzea errez ulertzen da. 

Bere garaian gu bezala, iparrameri-
karren asmo onetan sinestean oker
daude kurduak. Europako kurduak itsa-
sontzi eta abioi-base batzuen truke
saldu egin gintuzten. Kurdistaneko eus-
kaldunak petrolio-bidoi batzuen truke
saldu egingo dituzte edozein egunetan.   

IIkkuusstteenn  ddoogguunneettiikk  iikkaasstteenn  ddoogguu

Aspaldidanik danon ardurea bihurtu da
euskerearen normalkuntzaren arazoa.
Han-hor-hemen agertzen ari dira euskera
biziberritzeko planak, normalkuntzarako
ahaleginak eta euskerearen erabilerea are-
agotzeko ekintzak. Dan-danak beharrezko-
ak eta txalogarriak.

Beste alde batetik, gero eta agirikoa-
goa da kalidadea zaindu egin behar dala
orokorrean euskeraren erabileran. Alderdi
bi dira, beraz, landu beharrekoak: euskere-
aren erabilerea areagotzea eta erabilten
dan horretan ahalik eta mailarik onena lor-
tzea. Eta alderdi biotan ikusten eta entzu-
ten doguzanak erakusten deuskue bidea.
Onerako zein txarrerako.

Erabilereari, jagokonez, joerak ohitura
bihurtzen dira. Etxean edo lagunartean
gaztelerea erabilteko joerea badago, etxe
horretako edo lagun-talde horren ohiturea
gazteleraz egitea izango da, eta danok
dakigu zein gatxa dan ohiturak aldatzea.
Ezezagunen bategaz berba egiten hastera-
koan joerea ez bada euskeraz egiten has-
tea, nekez lortuko dogu normaltzea
euskerearen erabilerea. Eta guk geuk, eus-
kera dakigunok, ez badogu horretara joka-
tzen, joera hori ez badogu erakusten, gure
inguruko euskaldun eta erdaldunek zer
ikusiko dabe?

Aurretxoan esandakoari jarraituta,
badirudi egitearena bera dala oinarri-oina-

rrizkoa. Egitea, erabiltea eta agertzea, han-
hor-hemen. Baina holakoetan be ikusitako-
ak garrantzi haundia dauka. Garrantzi
haundia gure moduan euskaldunak dira-
nentzat. Ikusle diranek ezer gitxi egin lei-
kie. Eurek ikusi egiten dabe besteren
batek erakutsitakoa, irakurleak irakurri egi-
ten dau besteren batek idatzitakoa, entzu-
leak entzun egiten dau besteren batek
esandakoa. Hartzaile hutsak dira. Onerako
zein txarrerako. Beraz, ikusitakoak garran-
tzi haundia daukala badinogu, erakutsita-
koak haundiagoa daukala zertan esan
be ez.

Eta zeintzuk dira erakusteko moduak.
Lehenengo, irakaskuntzaren mundua.
Ahalegin haundiak egin dira hezkuntzaren
arloan, edonork ikusi leike-ta berez ezin-
bestekoa dala euskerearen aurrerapidera-
ko. Hata guzti be, gure eskualdean
konpondu beharreko arazo moduan ikus-
ten dot etxean eta eskolan egindako eus-
kerearen arteko aldea. Etxekoan gehiago
oinarritu beharko litzateke hasierako ziklo-
etan erakusten dana. 

Beste erakusteko modu bat idatzien
bidez jasoten doguzan mezuena da.
Laburrenetatik hasita eta luzeenetara, nire
ustean ez da behar bestean zaindu hola-
koetan ulergarritasuna. Batzuk lar trake-
tsak dira eta ez dabe mezuaren
transmisinoaren funtzinoa betetzen. Hori
bai, betetzen dabe euskeraz be emon
beharraren betekizuna, baina… Beste
batzuk, sarri baino sarriago agertzen jakuz
hutsen bategaz, itxikeria edo ez-jakintasu-
naren ondorenez. Jagon beharreko arazoa
da hori be, esate-modu okerrak edo orto-
grafia-akatsak zabaldu egin leikiezalako. 

Azkenik, norberaren euskerearen pres-
tigioaren kontua daukagu. Hiztun askok
erabilten daben euskera hori -euskera ona
eta bizi-bizia-- ez dabe ikusten prestigioz-
ko zenbait lekutan, eta gitxiagotzat daukie.
Eta hori ez da holan. Ezta antzik be ez.
Eurena be ikusi behar dabe, eurok be gai
dirala sinestu dagien, badira-ta. 

Iñaki Berasategi (Radio Euskadiko kazetaria) Jagoba Zallo  (Itzultzaile-interpretea))



Zure eritxia agertu gura badozu, gutunen atal hau zabalik daukazu. Ahalik eta eritxi gehienek lekua euki dagien,
ez da komeni makinazko 15 lerro baino luzeago idazterik gutunotan. Izena, telefonoa, helbidea eta nortasun agiriaren
zenbakia agertu beharko dira. Laburtu behar izan ezkero, Aikor!-ek bere esku dauka horretarako eskubidea. Zure eri-

txia aginduteko helbidea: Totoan, Aretxalde1, 48196 Lezama edo aikortxori@yahoo.es

GGuuttuunnaakk
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Aurten Nafrisatik. Gaueko ordubate-
tan. Martitzena. Joer, bihar lanera. 

Hementxe gaude, 5 lagun eta gure
alboan Ciudad Real-eko kamioi bat, eta
txoferra barruan, lo. Lo, gure oihuak
entzun arte. Hortxe dator kotxe bat. “Aupa
Gulu, atzeratuta dator ala?”. “Hamar minu-
tutan hementxe zegok, egon lasai”, berak. 

Zer dela eta ateratzen dira kalera mila-
ka eta milaka euskaldun (eta euskaltzale
ez euskaldun) korrika egitera? Edozein
ordutan, edozein mendi puntatan… Zer
ba euripean? Zer ba hotzak hilik? Zer ba

umeak, neskak, agure zaharrak, trajedun
andrak (txandalaz noski), gizon tripahandi-
dunak?

Zergatik emozionatzen naiz, gauean,
60 pertsonek gurutzatzen dutenean nire
herria “ika ika ika, hemen dator korrika”?.
Inoizko gehien oihukatzen dut, emoziona-
tu egiten naiz. Zergatik egiten ditut beti
egiteko nituenak baino errelebo gehiago?

Herri hau bizirik dago!! Hizkuntza hau
bizirik dago!! Arriskuan baina bizirik.
Oraindik ere, poetak nahi zuen bezala,
aitaren etxeak zutik dirau. Gure esku dago

zutik segitzea. Gure esku dago inork ezin
etxea txikitzea, ez gaur ezta bihar ere.
Jarrai dezagun, bada, geroa lantzen.

Daniel Lopez Pelaz, Derioko Korrika Batzordearen izenean

Ezer baino lehen Hori Baitik zorionak
emon gura deutsoguz Aikorreri hilero
gure inguruko barriak helarazteko egiten
dauan ahaleginagaitk. Halanda be kritika-
txu bat egin  gura genduke, beti be aldiz-
kariarentzat onuragarri izango delakoan.

Aurreko Aikor jaso gendunean amo-
rrua zabaldu zan Hori Baiko kideon artean
“ Larrabetzuko Gaztetxea trasladatuko
egingo dute “ irakurrita. Albiste bat emo-
terakoan bertan inplikatuta dagozan alde
guztien bertsioak ematea funtsezkoa da.
Beste egunkari baten agertu zan albistea

Aikorren agertu orduko, eta honek be min
emon euskun arren, min handiagoa emon
euskun Aikorren agertzeak. Izan be eza-
guna da Txorierri osoan Hori Bai gazte-
txea , eta ez da batere gatxa gugaz bat
egitea.

Behin kritikatxua eginda gure eritzia
emon gura genduke.Hori Bai
Larrabetzuko Gaztetxea ez da inora tras-
ladatuko, baldin eta asanbladak ez badau
horrela erabagitzen. Eta gure jarrera argia
da, Hori Baitik Andra Mari 23an segituko
dau zutunik, nahiz eta traba asko jaso.

Beste aldetik udalaren jarrera kritikatu
gura dogu uriaren erdigunetik aldentzeko
izugarrizko dirutza gastatu daualako,
zelan ez, gazteon eritzia kontutan hartu
barik. Argi gera daitela: ez dogu begirale-
en begiradapean egongo dan gazteleku-
rik onartuko.Larrabetzuko gazteok
badogu topalekua, eta autogestioaren
bidez gure herria eraikitzen aurrera egin-
go dogu.

Hori Bai zutunik Andra Mari 23an!

LLaarrrraabbeettzzuukkoo  HHoorrii  BBaaii  ggaazztteettxxeeaa  ddeellaa  eettaa……..

KKoorrrriikkaa  bbaaddaattoorr……  uuoouuoo!!!!

Hori Bai!
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AAllbbiisstteeaakk  eettaa  llaabbuurrrraakk

Egunak argitu orduko etorren egural-
di ederrak emon eutsien Z.G.A.ko 8.
urteurrena ospatzeko jaialdiaren antola-
tzaileei lehenengo poztasuna, baina ez
bakarra. Egunak aurrera egin ahala, bata
bestearen atzetik etorri ziran hurrengo-
ak-eta. 

Hiru-bateko dantzariek, bertoko tal-
deko trikitilari, pandero-jole eta txistula-
riek jaiaren hasiera iragarri eben
kalejiran. Geroago, Nafarroako joaldu-
nek bigarren abisua emon eta eguerdian
triki eta albokaren doinuetara herriko
tabernetatik egindako poteoak,
Zamudion ohikoa ez dan giroan, egunak
indartsu etortearen usaia ekarren.
Bazkaltzeko 180 lagun batu ziran esko-
letan, eta bazkal ostean Aitor
Txarterinaren ipuin kontaketea.

Iluntze-aldean gaztetxea aldarrikatze-
ko Ttattun gaiteroek lagunduta kalejira
zaratatsua egin ostean, Suzko malabara-
kaz Argentinar girotzea eukan antzezlan
bat egin zan plazan. Gau erdian hasita
goizeko ordu txikiak arte, bazter guztieta-
ko jende uholdea ekarri eban Sen, Gatibu
eta Urgaberen kontzertuak.

Pozik azaldu dira antolatzaileek izan-
dako erantzunagaz, pentsatutako guztia
gainditu dau-eta. Aitatutako ospakizuna-
ren inguruan, barikuan txapel bete bertso
barruan saio bat egon zala eta domekan
Gilkitxaro taldeak Elevator lana antzeztu
ebala. Horrezaz aparte, Hori Baiko ber-
tsolari gazte batek idatzitako letraz,
Urgabe taldeak musika jarri eta salgai
dagoan ZGAri eskainitako kanta bakarre-
ko CDa be atara dabe.

JJ ee nn dd ee zz   gg aa ii nn ee zz kk aa   GG aa zz tt ee
AAssaannbbllaaddaarreenn  uurrtteeuurrrreenn  jjaaiiaallddiiaann

VVaalleennttzziiaarraa  bbiiddaaiiaa  aannttoo--
llaattuu  dduu  LLooiiuukkoo  UUddaallaakk
Loiuko Udalak Valentzia ezagutzeko aukera

eskaintzen die herritarrei. Izan ere, maiatzaren
1etik 4ra bitartean izango den bidaia antolatu
du. Horretarako, Alboraia herrian, Valentziatik
5 kilometrora,  apartamentu batzuk alokatu
dira.Ostegunean Loiutik atera eta ostiralean
Museo de las Artes y las Ciencias bisitatuko
da. Hurrengo egunean, larunbatean, Terra
Miticara txangoa egin eta igandean etxerantz.
Bidaiaren prezioari dagokionez, lau lagun
elkarrekin joan ezkero 120 euro ordaindu
beharko du bakoitzak. Hiru joaten badira
133na euro eta bi lagun apuntatzen badira
156na euro. Beste alde batetik, 5 urtera arte-
ko umeek 41 euro eta 5 eta 17 urte artekoek
113 euro ordaindu beharko dute.

UUmmee  ssaahhaarraarrrreenn  eeggooeerraa
eezzaagguuttzzeekkoo  eekkiittaallddiiaakk
SSoonnddiikkaann
Guztiok dakigunez, Euskal Herriko familia
askok etxean hartzen dituzte Saharako umeak
udan. Herritarrei ume hauen egoeraren berri
emateko asmoz, Sondikako Udalak hainbat
ekitaldi antolatu ditu maiatzaren 13rako.
Horrela, 17:00etatik 19:30etara argazki era-
kusketa liburutegian eta te dastaketa Goiri
Erdikoa plazan izango dira.  Halaber, “Lalia”
dokumental-laburmetraiaren emanaldia eskai-
niko da 19:30etan. Ondoren, Euskadiko
Frente Polisarioak hitzaldia emango du.

PPeerrkkuussiioo  eettaa  eeuusskkaall
kkaannttaa  iikkaassttaarriiaakk
ZZaammuuddiioonn
Lagatzu euskera alkarteak antolatuta eta
Zamudioko Udalak babestuta, otsailerako ira-
garrita egoan perkusio ikastaroa Maiatzaren
10an hasiko da. Aintzira Gorosabelek zuzen-
duko dau eta 10 ordukoa izango da. Ikas saio-
ak zapatuetan izango dira.Bestalde
Maiatzaren 14a eta Ekainaren 11 arteko
eguaztenetan, Itxaso Arrietaren eskutik IV
Euskal kantak ikastaroa egingo da.Ikastaro
honeetan parte hartzeko Lagatzuko kideei
esan edo 944520204 telefonora deituta
emon leike izena.
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SSaann  IIssiiddrroo  jjaaiiaa  
oossppaattzzeekkoo  eekkiittaallddiiaakk
LLeezzaammaann
Lezamako Baserritarren Alkarteak, Udalak
lagunduta, hainbat ekitaldi antolatu ditu San
Isidro jaia ospatzeko. Horretara, bada, maiatza-
ren 15ean mezea izango dabe elizan 12:30etan.
Ordu bete beranduago, Lezamako Benito
Etxebarriaren eta Mungiako Iñaki Lopategiren
idiek erakustaldia egingo dabe. Era berean, ber-
toko txakolin dastaketea izan ondoren, bazkari-
rako batuko dira alkartearen lokalean 15:00etan. 

EErraabbiilleerraa  aasskkoottaarraakkoo
gguunneeaa  eerraaiikkiittzzeekkoo    
lleehhiiaakkeettaa  ppuubblliikkooaa  aatteerraa
ddaa  LLooiiuunn
Joan den apirilaren 10ean, erabilera askotarako
gunearen eraikuntzaren lehiaketa publikoa ate-
ratzea onartu zen Loiuko Udalaren plenoan.
Hurrengo asteazkenean  boletinean publikatu
eta 26 eguneko epearen barruan enpresek pro-
posamenak aurkeztu beharko dituzte. Eraikina
Eusko Jaurlaritzak martxan jarritako Izartu pro-
gramaren barruan egin eta Larrondon kokatuko
da. Guztira 7.000 metro karratu izango ditu eta
1,5 milioi euroko inbertsioa egingo da. Eusko
Jaurlaritzak 100.000 euro jarriko ditu eta gai-
nontzekoa Udalak. 2.004. urtean amaituta egon
beharko da. Erabilera askotarako gunea estalia
izango da eta bertan pilota-leku txiki bat eta pad-
deleko pista, besteak beste, egongo dira.
Gainera, umeentzako jolas-gunea, kontzertu eta
antzerkirako tokia ere izango da. Ondoan plaza
bat  ere eraikitzeko asmoa dauka Udalak. 

SSaann  IIssiiddrroo  eegguunnaa
LLaarrrraabbeettzzuunn
Maiatzaren 15ean San Isidro ospatuko da herri
askotan eta Larrabetzun ere jai eguna izango
da. Horrela, Nekazarien Kooperatibak eta
Udalak baserritar jubilatuentzat zein lanetan
dihardutenentzat bazkaria antolatu dute. Beste
alde batetik, azoka txiki bat izango da eta triki-
tilariek giroa alaituko dute. Era berean, pilota
partiduen finala jokatuko da.

AAllbbiisstteeaakk  eettaa  llaabbuurrrraakk

KKoorrrriikkaa  aarrrraakkaassttaattssuuaa  iizzaann  zzeenn
TTxxoorriieerrrriinn

Apirilaren 9an, goizaldeko 0:45etan,
Erandio Goikotik sartu zen Korrika
Txorierrira. Arduradunen esanetan, euska-
raren aldeko 13. lasterketa arrakastatsua
izan zen gure eskualdean. Izan ere, nahiz
eta berandu xamar ailegatu, jendetza batu
zen euskararen jaiaren inguru. Gainera,
iratzargarriak jo eta askok kalera jaitsi egin
zirela jakinarazi digute. Halaber, korrika
egin ez zutenek balkoietatik ere parte
hartu izan zuten adore emanez. “Gogoa
dagoenean herri osoak euskararen aldeko
gauzak egitea posiblea dela erakusten du
horrek”, azaldu digute arduradunek
poz-pozik. 

Jendeak ahalik eta gehien irauteko
asmoz, hainbat ekitaldi  antolatu ziren
Txorierriko herri guztietan: antzerkia, triki-
poteoa, bertso-afariak, herri bazkariak...
Dena dela, Korrika ez zen egun bateko
gauza, eta Korrika Kulturalaren barruan

beste ekintza batzuk antolatu ziren mar-
txoan eta apirilaren 11ra arte: laburme-
traien eta poesia emanaldiak, umeentzako
pailazoak, txakolin dastatzea... 

...Bai, herriak geroa lantzeko gogoa
dauka eta bi urte barru horretan jarraituko
du. Korrikaren arduradunek herri osoari
eskertu nahi diote euskararen jaian, era
batean edo bestean, parte hartu izana.

SSoonnddiikkaakkoo  zzaahhaarr  eettxxeeaa  eekkaaiinneeaann
jjaarrrriikkoo  dduuttee  mmaarrttxxaann

Apirilaren 12an zahar etxe berria inaugu-
ratu zen Sondikan. Bizkaiko Foru Aldundiak
eta Udalaren arteko akordioari esker proiek-
tu hau burutu egin da. 

Egoitzak Larrabarrena du izena eta
Udalak utzitako lokaletan dago, Errementeria
kalean hain zuzen ere. Birmoldatze obrak
egiteko 1,6 milioi euro jarri du Diputazioak.
Zahar etxeak 1.182 metro koadrokoa ditu
eta 30 lagunentzako tokia dago.

Beheko solairuan jantokia, sukaldea
eta medikuaren bulegoa, besteak beste,
jarri dira. Beste hiru solairuetan ohe bat
edo biko logelak daude.

Larrabarrena etxea ekainean martxan
jartzeko asmoa dute eta bertan 15 langi-
lek jardungo dute. Tokia lortu nahi dute-
nek Udaletxean aurkeztu behar dute
eskaera. Sondikako biztanleek lehentasu-
na izango dute. 
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AAllbbiisstteeaakk  eettaa  llaabbuurrrraakk

AAtthhlleettiicceekkoo  nneesskkaakk,,  SSaann  MMaarrttiinn
BBaarrrriizzttuuaarreenn  iinnaauugguurraazziiooaann

EEgguunnkkaarriiaarreenn  aallddeekkoo
jjaaiiaallddiiaa  DDeerriioonn

Maiatzaren 10ean, eta jaietako ekitaldien
artean, Egunkariaren aldeko jaialdia egingo
da Derion. Egun horretan, Gatibu eta Kuraia
musika taldeak arituko dira kiroldegi ondoan.
Gainera, antolatzaileek beste talderen bat ere
ekartzea pentsatuta dute. 
Tximintx euskara taldeak, AEK-k eta
Egunkariaren aldeko taldeak, Udalak lagundu-
ta, antolatuko dute jaialdia. Ekintza honekin
Egunkariari laguntzeko dirua biltzeko asmoa
daukate elkarteok.

EEgguunnkkaarriiaarreenn  aallddeekkoo
bbaattzzoorrddeeaa
Hilabetetik gora joan da Euskaldunon
Egunkaria itxi zigutenetik. Ordutik euskal
gizarteak argi eta garbi erakutsi du 13 urtean
euskara hutsean argitaratu den egunkari
bakarraren aldeko jarrera. Itxitako ateak
zabaltzeko beharrezkoak diren indarra, boron-
datea, konpromisoa eta ilusioa biltzeko eta
Euskaldunon Egunkariaren oinordekoa izango
den proiektu berria posible izan dadin lagun-
tzeko, Egunkariaren Aldeko Batzordea sortu
da Larrabetzun.
Helburua argia da: Ahalik eta arinen, euskara
hutsezko egunkaria izatea. Helburu hori lor-
tzeko, herritar guztion konpromisoa izango da
garrantzitsuena. Geure egunkaria geuk egitea.
Larrabetzuko Egunkariaren Aldeko Batzordeak
egunkari berria martxan jartzeko dirua biltzeko
kanpaina hasiko du apirilaren 22tik aurrera.
Euskarazko egunkaria izango badugu, ahalik
eta harpidedun eta irakurle gehien lortu behar-
ko ditugu. Denon ardura da!

Apirilaren 13an egin zan, Zamudioko
betiko San Martin futbol zelaia, bedar arti-
fizialez jantzi eta inguruak atondu izanaren
inaugurazio ofiziala, nahiz eta beharizanak
aginduta lehenagotik erabiltzen hasi zan,
otsaileko Aikor!en azaltzen genduanez.

Ekitaldian bertoko eta alboko herritako
agintariak eta klubetako ordezkariak izan
ziren. Datorren denboraldian, Zamudio
K.E.k izango dauan futbol 7ko nesken tal-

dea jendeaurrean aurkeztu zan eta Hiru
Bateko dantzariek egindako arkupetik
azkenengoak pasatu ziranak eguneko pro-
tagonistak izan ziran: Athleticeko nesken
taldea eta Bizkerre, Bilbo eta Umore Ona
taldeetako konbinatu bat. Azkenean emai-
tza, 3-0 Athleticen alde.

Argi ikusi zan sasoi onean dagozala,
superliga irabazteko partidu baten faltan,
eta ikusmin handia sortu dauala talde
honek, aurten egindako lan bikainaren
ondorenez. Bertan batu zan jende-kopu-
rua ikustea besterik ez dago. Zaletu zuri-
gorriek eta tituloak ospatzerik inoiz izan ez
daben gazteenak, zeozer ospatzeko
gogoa daukie eta Athleticen zaletasuna
elikatzen jarraitzeko aukera polita izan
leike nesken taldeak tituloa lortzen badau.
San Martin zelaian gogo hori barrantatu
zan.

Testuak: Saionara eta Maripi

Zurt musika taldeak Aurrera!, bere
bigarren diskoa, plazaratu du. Lan hone-
tan “Euskal selekzioa”, “Aurrez etorri” eta
“Borrokan” abestiak, besteak beste, aurki
ditzakegu. Ildo honetan, “Aurrera! abestia
egiteko orduan Egin, AEK, Zabaltzen... eta
gure herriko erasotuta dauden hainbat
arlo izan ditugu buruan”, esan digute tal-
dekideek.Era berean, Egunkariarekiko
solidaritatea azaldu dute. Iñaki Susunaga
zamudioztarrak, Jabi Aurrabarrenak, Iker
Eskurzak, Jon Liébanak eta Edu
Fernandezek osatzen dute Zurt taldea.

ZZuurrtt  ttaallddeeaarreenn  bbiiggaarrrreenn  llaannaa  
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AAllbbiisstteeaakk  eettaa  llaabbuurrrraakk

Andra Mari kalea obratan luzaroan
egon ondoren, Martxoaren 21ean ofi-
zialki inauguratu zen. Bertan, udaleko
zinegotziak, obra egin zuen enpresaren
arduradunak, Diputazioko ordezkariak
eta herritar batzuk hartu zuten parte. 

Ekitaldi publikoetako protokolo-
arauak burutu ondoren,  Askatasunaren
enparantzan lunch zabal batekin ospaki-
zunari amaiera eman zitzaion.

Testua: Saionara eta Maripi

LLaarrrraabbeettzzuukkoo  AAnnddrraa  MMaarrii  kkaalleeaa
iinnaauugguurraattuuttaa

TTxxoorriieerrrriikkoo  ttxxaakkoolliinn
eegguunnaa
Aurten Txorierriko txakolin eguna Larrabetzun
ospatu da, apirilaren 13an. Bigarren aldi hone-
tan, jaiari hasiera emateko apirilaren 12an txa-
kolinari buruzko ikastaroa antolatu zen, Mikel
Garaizabal enologoak zuzendua. Bertan, txako-
linaren ekoizpenaren azalpenaz gain, ardoaren
kataren oinarriak ikasteko aukera ere izan zen.
Domekan, berriz, goizeko hamarretan hasi zen
azoka; dastaketa, txakolinaren aurkezpena eta
ohorezko brindisa egin ziren jarraian,
Zamudioko “Bertoko” trikitilari taldeak
Larrabetzuko kaleak alaitzen zituzten bitartean.
Eguerdian bertsolariak txakolinari koplak egite-
ari ekin zioten. Enparantza eta ondoko kalean
jarritako 50 postuetatik zehar jende ugari ibili
zen, Bizkaiko txakolina ezezik, Bizkaian ekoiztu-
tako hainbat produktu ere dastatzen, besteak
beste: emua, ostruka eta oreinaren okela,
Idiazabal gazta, ahuntz gazta, fruitu lehorrak,
gozoak eta, aparteko dastaketa bezala, euskal
txerriaren okela, bertako txerri arraza berresku-
ratzearen alde.
Jan-edaneko ibilbideaz gozatzeaz gain,
Bizkaiko lore, ortuari eta fruituak ikusi eta
erosteko aukera ere izan zen bertan.  

DDaannttzzaa  iikkaassttaarrooaa
Larrabetzuko Arrekikili euskara elkarteak
iazko euskal dantza ikastaroak izandako arra-
kasta eta partaidetza ikusirik, aurten berriro
ere eskaintza egitea erabaki du.
Ikastaroa 12 urtetik gorakoei zuzenduta dago
eta apirilaren 30etik ekainaren 18ra bitartean
egingo da, toki eta ordu hauetan:
Azteazkenero, 19:00etatik  20:30etara, Kultur
Etxean.
Ikastaro honen inskripzio kuota hurrengo hau
izango da:
-Arrekikiliko bazkideak: 6 euro.
-Arrekikiliko bazkide ez direnak:

+12-18 urte dituztenek: 6euro. 
+18tik gora: 9euro.

Maripi eta Saionara

Santa Kurtze eguna antzinatik ospatu
izan da, Larrabetzu eta Zornotza artean
dagoen Bizkargi mendiko ermitaren ingu-
ruan. 

Jai honek 36ko gerran izandako
sarraskiaren ondorioz hartu zuen gaur
egun duen konnotazio politikoa, eta esan
daiteke inguruko herritarrentzat sakon
errotutako ospakizuna dela.

Garai hartan baserritarrek eguna
(maiatzaren 3a) errespetatzen bazuten
ere, gizartearen aldaketak ekarri zuen
Santa Kurtze egunaren hurrengo domekan
ospatzeko ohitura.

Aurten Santa Kurtze zapatuz da eta
errepetizio festa domekan. Beraz, izango
da zeregina asteburu osoan zehar Bizkargi
inguruan.

BBiizzkkaarrggii  eegguunnaa
TTxxoorriieerrrrii  eettaa  ZZoorrnnoottzzaakkoo  ggaazztteeeekk  aannttoo--
llaattuuttaa::
Maiatzaren 3ko egitaraua: 
10:00etan: Herriko enparantzatik irteera.

13:00etan: Bizkargin bertan ekitaldia;
bertsolariak eta dantzariak.

14:00etan: Bazkaria.
16:00etan: Ipuin kontalaria.

18:00etan: Gazte olinpiadak.
21:00etan: Perkusio taldea.

Maiatzaren 4ko egitaraua:
9:00etan: Diana eta gosaria.

Ostean: Inguruaren garbiketa eta errepetizioak
berarekin dakarren egitarauarekin bat egitea.

ZZoorrnnoottzzaakkoo  eettaa  LLaarrrraabbeettzzuukkoo  hheerrrriittaarrrreekk
aannttoollaattuuttaa::
Maiatzaren 4ko egitaraua:

12:00etan: Meza santua.
13:00etan: Ekitaldi politikoa eta, ostean, bertso-
lariak, trikitilariak, txosnak...
19:30etan: Manifestazioa urian Atzoko eta
gaurko gudarien omenez lelopean.
20:00etan: Drindots. 



Niretzat politena, ederrena ta maiteena
izan zen. Eta ba da orain ere. Eta beti izan-
go da. Nola ez, ba? Hantxe jaio bai nin-
tzen, hantxe hazi ta hezi bai ninduten,
hantxe egin bai nintzen gizandre, baserrie-
tako lurraren musikazko arnasa zaharraren
haizetan, hirietako zementoaren zaratazko
arnasa berriaren hautsetan. Ta, jakina: non
elikatu, hantxe bertakotu.

Ez. Ez zen beste munduko gauzarik
izan Arbasoeta, nire txoko kuttuna. Iturri
bat, harri bat eta zuhaitz bat. Horixe izan
zen nire ondasun guztia. Besterik ez.

Nahi ere ez nuen besterik. Zertarako?
Gainezka bai nengoen bizipozez nire para-
disuan, gizandre adiskidez inguraturik.
Nire iturriño xamargarriaren ondoan, harri
zabalean eserik, zuhaitz hostotsuaren
gerizpetan, hamaika egun gogoangarri
eman genituen elkarrizketa goxoan, lane-
an, jolasean...!

Egun batean, gogoratu ere nahi ez
dudan egun izugarri batean, gizandre
arrotz ezezagun batzuk etorri zitzaizkigun
Arbasoetara, zezen larruz jantzirik eta
haginetaraino harmaturik.

Lehenengoetan, lagun bezala agertu
ziren. Eta laguntzat hartu nituen. Eta lagun
egin ginen... Baina, ahaztu ere ezin dudan
beste egun izugarri batean, heurena zela
Arbasoeta esan zidaten, esan ziguten.
Heurena zela...? Baina nola izan zitekeen
heurena, betidanik neurea, neure neurea
izanik?

Eztabaida hasi ginen. Arrazoi bidez,
baina garrasika. Arrazoiaren indarrez,
baina irainka. Gero, indarraren arrazoiz,
burruka. Burruka bizitan. Gorrotozko ta
odolezko burruka bizitan...

Asko ere asko izan ziren haiek eta,
indar handia ere handia zuten eta, lagun
asko ere asko zituzten eta, fusil eta kanoi
eta abioi eta bonba asko ere asko zituen
eta..., gu lau katu baino ez ginen eta, esku
hutsik geunden eta..., galdu egin genuen

azkenean. Eta indarraren arrazoiz irabazi
dutenek arrazoia izaten dutenez gero, eta
galdu dutenen arrazoiaren indarrak ezer-
tarako balio izaten ez duenez gero,
Arbasoeta berarentzat hartu zuten gizan-
dre zapaltzaileok, lapurtu egin zidaten
gogorkeriaz.

Betiko lotan zeuden gizandre adiskide-
en oroitzapen mailukariz negar iturri bihur-
tu zitzaizkidan begiak menpekeriaren itzal
larritan... Baina, urteak joan eta urteak eto-
rri, denboraren joate etengabeak dena
beretzen du ta, haserreak eta amorruak
leunduz, arinduz, gozatuz zihoazen. Eta,

Urriko hegoizearen itxaropen epelaren
bultzadaz, apalkiro eta bigunkiro,
Arbasoetako sasiagintariongana hurreratu
nintzen nire garbitasunekin, nire eskubide-
ekin, nire gizandretasunarekin, eta neurea
zela betidanik Arbasoeta eta neuri emate-
ko eskatu nien begirunez behin eta berriz.
Hala ere, esanak esan ta eginak egin, alpe-
rrik izan zen. Bozketa jator baten itxurazko
zerbait egin zuten Arbasoetaren jabetza
erabakitzeko. Baina asko ere asko izan
ziren eta...

Orduan, nire Arbasoetaren ondotik
nora ezean nindoalarik, eguzkia, egunero-
ko lanaren izaerditan, lainopetan negartu
zen. Haize hozkirrian otoitz larri ta sako-
nen murmurioa entzun zen. Trumoian
matrailetaren hotsaren garrasi odoldua. Ni,
gizandre gaixo hau, ipuin garratz hau idaz-
ten hasi nintzen bakarrizketako marmarre-
an: “Arbasoeta horiek darabilte, baina
neurea da. Erabili horiek darabilte, baina
neurea da. Arbasoeta neurea da. Neure
neurea”.
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Mikel Zarateri omenaldia
(2004, urtarrila-apirila)

Guztiok dakigunez, Lezamako Zorrizketan euskara elkartekoak buru-belarri
dabiltza Mikel Zarateri omenaldia prestatzen. Oraingo honetan, Zaratek idatzita-
ko Utopiaren Fantasian liburuko pasarte bat ekarri digute.

Iturri bat, harri bat, zuhaitz bat

“Lezamarrok bata-besteagaz euskeraz”

Zarate anaiak, ezkerretik hasita Ritxar, Mikel eta Jon.

““HHeeuurreennaa  zzeellaa
AArrbbaassooeettaa  eessaann

zziiddaatteenn,,  eessaann  zziigguutteenn..
HHeeuurreennaa  zzeellaa......??  BBaaiinnaa

nnoollaa  iizzaann  zziitteekkeeeenn  
hheeuurreennaa,,  bbeettiiddaanniikk  

nneeuurreeaa,,  nneeuurree  nneeuurreeaa
iizzaanniikk??””
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GGuurreeaann  iizzaann  ddaa

ZZeeiinn  eerraaggiinn  iizzaatteenn  dduu  gglloobbaalliizzaazziiooaakk
bbaasseerrrrii  mmuunndduuaann??

Azken hogei urteotan, nekazaritza
arloan politika neoliberala da nagusi, eta
lau arazo nagusi ekarri dizkigu:

-Prezioak kostuen azpitik daude
mundu osoan, merkataritza erakundeek
prozesu ekonomiko berezi bat sortu baitu-
te prezio merkeak lortzeko. Horren ondo-
rioz, baserria krisi larrian dago.

-Errekurtso naturalak pribatizatu egiten
dira. Espekulazioaren ondorioz, lurzorua
inoiz baino garestiago dago eta baserrita-
rrek ezin dute ez erosi ez erabili. Urarekin
beste hainbeste gertatzen da, hau da,
jabetasuna nahiz gestioa saltzen dira. 

-Kontzentrazioa: munduko bost enpre-
sak elikaduraren kate osoa kontrolatzen
dute eta monopolio itzela sortu dute. 

-Eredu produktibista. Eredu horrek tek-
nologia, makinaria eta kapital handia eska-
tzen du, baina langile gutxi. Horrela,
errentagarritasuna baino ez da bilatzen.
Esate baterako, orain hamabi urte, hamar
behi zeuzkan baserritarra aurrera egiteko
moduan zegoen; orain, berriz, dinamikak
lehiakortasun hutsera eroaten gaitu.
Baserritar txikiak ez dauka lekurik dinami-
ka horretan. 

HHoorrrrii  gguuzzttiiaarrii  zzeellaann  eeggiitteenn  ddiioo  aauurrrree
aannttiigglloobbaalliizzaazziioo  mmuuggiimmeenndduuaakk??

Globalizazioaren aurka diharduten
mundu mailako hiru sare nagusi dauzka-
gu: emakumeena, arrantzaleena eta base-

rritarrona. Azken hau Via campesina legez
ezagutzen dugu. Mugimendu horretan eli-
kaduraren subiranotasuna aldarrikatzen
dugu. Gure ustez, herriek eskubidea dute
elikadura eta nekazaritza arloko politiken
lehentasunak definitzeko.   

Beste alde batetik aldarrikatzen dugu
gizarteak eskubidea duela zer jan eta nork
eta zein eredutan produzitu erabakitzeko.
Gainera, baserritarrok geure baldintza
ekonomiko eta laboralak negoziatzeko
aukera eskatzen dugu.

ZZeellaann  iikkuusstteenn  dduuzzuu  ggiizzaarrttee  mmuuggiimmeenn--
dduuaa??

Azken lau urteotan mugimendu sozia-
lak asko indartu dira eta aliantzak sortzeko
estrategia abiarazi da. Horren ondorioz,
indarren oreka apurka-apurka aldatuz doa.
Adibiderik onena gerraren aurkako mugi-
mendua dugu. Guk badakigu Iraken aurka-
ko gerra globala dela, eta zerikusi handia
duela guda ekonomiko, sozial eta milita-
rrarekin. Are gehiago, nik esango nuke
Euskal Herrian ditugun arazoak –esatera-
ko, Egunkaria ixtea eta Batasuna legez
kanpo uztea– eredu neoliberal horren
ondorio direla. Aznarrek, Blairrek eta
Bushek gerra galtzea lortzen badugu, guk,
Euskal Herrikook, herri moduan irabaztea
lortuko dugu.

OOrraaiinn  ddeellaa  gguuttxxii,,  JJoohhaannnneessbbuurrggeekkoo
MMuunndduukkoo  GGaaiilluurrrreeaann  hhaarrttuu  dduuzzuu  ppaarrttee......

Nire ustez, ez zuen ezertarako balio

izan, berriro ere eredu neoliberala legiti-
motzat hartu zelako. Geure proposamenak
beste toki batera eramaten ez bagintuen,
uste dut hobe zela ez joatea. Ez genuen
ezer lortu... Hurrengo baterako proposa-
men eta indar gehiago sortu behar dugu
indar oreka aldatzeko.

IIaazz  YYaasssseerr  AArraaffaatteenn  ggiizzaa--eezzkkuuttuuaa  iizzaann
zziinneenn..  ZZeellaann  bbiizzii  zzeennuueenn  eessppeerriieennttzziiaa
hhoorrii??

Oso esperientzi abesgarria izan zen.
Bertan gerra bera eta bere ondorioak ikusi
ahal izan genituen. Bat-batean oso egoera
larrian ikusi genuen geure burua, eta lan
politikoa ez ezik gure bizimodua ere anto-
latzen ikasi behar izan genuen... Palestinan
genozidioa dago eta munduko gobernuek
ez dute ezer egiten hura geldiarazteko.

EEttoorrkkiizzuunnaarrii  bbeeggiirraa,,  bbeessttee  mmuunndduu  eerreedduu
bbaatt  ppoossiibbllee  oottee  ddaa??

Ni baietzean nago. Antzinako estrate-
gia bertikalek ez dute lekurik gaur egun,
eta eredu demokratiko eta partaidetza
berri baten alde borrokatzen gabiltza.
Iraken aurkako gerra gelditzea munduko
errebindikazio bihurtu da... Ildo horretan,
pentsatzen dut gerraren aurkako mugi-
mendua Euskal Herriaren aldeko mugi-
mendua ere badela ulertzeko analisia egin
beharko litzatekeela.

“Gerraren aurkako
mugimendua

Euskal Herriaren
aldeko 

mugimendua da” 

Paul Nicholson EHNEko nazioarteko harremanen arduraduna:

Paul Nicholson globalizazioaren aurkako mugimen-
duaren bultzatzaile gogotsua da. Haren ustez, solida-
ritatea eta itxaropena globalizatu egin behar dira,
egungo sistemari aurre egiteko. Bide horretatik, zuze-
nean ezagutu du hainbat kulturatako baserritar eta
indigenek jasaten duten zapalkuntza. Hilabete hone-
tan Zamudion izan dugu berbaldi bat ematen.

Testua eta argazkia: Itxaso Marina
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Euskal Herria aztertuz, konturatzen
gara landare “madarikatu” hau leku asko-
tan dagoela, kalean edozein lekutan ikus
dezakegu erretzen eta baita gure mendi
edo balkoietan landatuta. Euskaldunok
badakigu jai ederrak antolatzen, eta bertan
porroak erretzen dira, baina lanetik etxera
heltzen garenean ere, porro batekin ken-
tzen dugu egun osoko estresa.

Nahiz eta ikusi ez, jende askok erre-
tzen du maria, bai arkitektoak, bai igeltse-
roak, irakasle, mediku, mekaniko eta
merkatariez gain. Zergatik ez dugu ikusten
gure gizartean gertatzen dena? Zergatik ez
ditugu legeak aldatzen denon onurarako?

Momentu batez bada ere, imagina
dezagun Marihuana eta bere deribatuak
legalak direla. Denontzako izango zen
onuragarria, bai gizartearentzako, bai kon-
tsumitzailearentzako. Alkoholarekin eta
tabakoarekin egiten den moduan, canna-
bisari ere zergak ezarriko litzaizkioke, eta
gaur egun esistitzen diren mafia ugariek

hemendik lortzen duten dirua (trapitxeotik)
jabez aldatuko zen. Beste alde batetik,
kontsumitzailea irabazle irtengo zen, kali-
tate hobedun produktua lortuko zuelako
eta ez zelako legez kanpo ibiliko hainbes-
te gustatzen zaizkion porroak lortzeko (gai-
nera, sendagai moduan ere erabiltzen da,
eta farmazietan ezin da lortu).

Nire galderak hurrengoak dira: Zer
diote gure politikariek gai honi buruz? Nire
ustez ezin daiteke hainbeste jende legetik
at utzi, hainbeste jende landare honen
alde egonda zelan izan daiteke ilegala iza-
tea? Demokrazia baten bizi bagara, zerga-
tik ez digu inork kasurik egiten? Nik ez dut
inoren ideiak aldatu nahi, baina begiratu
zure ingurura eta ziur baduzula “droga”
hau kontsumitzen duen norbait, ez kritika-
tu, ahalegindu ulertzen eta lagundu landa-
re honen legalizazioa lortzen.  

Landare eder horrek
erantzun bat behar du

GGaazztteeeenn  ttxxookkooaa

Gaur aztertu nahi dudan gaia Cannabis-a da, bere
normalizazioa eta bere kontsumoa. “Droga” deitzen
duten hau, landare bat besterik ez da, eta ez da beha-
rrezkoa erretzea, jan ere egin daiteke (honekin esan
nahi dut, ez dela hainbesterako cannabisa kontsumi-
tzea). Jende askok ez daki zer den eta kritikatu egiten
du, zergatik baina?

Testua: DAM, Txorierriko gazte bat Gaur egun edozein tokitan aurki dezakegu landare hau.
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IIbbaaii  ZZaarraattee  ** Snowboarder-a

“Taula gainean
zuk zeuk jartzen

duzu muga”
Oso kirol dibertigarria zela ikusita, zamudioztar

honek eskiak utzi eta lehenenengo snow-ohola erosi
zuen, 12 urte zituela. Harrezkero ez da elurretan irrist
egitetik gelditzen eta snowboarder trebea dela era-
kutsi dio mundu osoari. Espainiako hainbat lehiaketa
irabazi ditu eta munduko txapelketan ere hartu du
parte birritan. Gainera, orain hiru urte Espainiako
Federazioak fitxatu egin zuen. Iaz, duel kategorian
lehenengo postua eta half-pipe nahiz slalom katego-
rietan hirugarren postua lortu zuen Espainiako txapel-
ketan. Ohol gainean itzulipurdiak egitea da gehien
gustatzen zaiona 19 urteko gazte honi.

GGaazztteeaa  eettaa......

EEmmoozziioo  hhaannddiikkoo  kkiirroollaa  ddaa  ssnnoowwbbooaarrdd--aa......
Bai, “flipantea” da. Oholaz lagunduta,

elurretan irrist egiteaz gainera, haitz gaine-
tik salto egin edo itzulipurdiak egin ditza-
kezu... Zeuk erabakitzen duzu zer egin
momentu bakoitzean.

BBaaiittaa  aarrrriisskkuuttssuuaa  eerree..
Jakin behar duzu noraino hel zaitezke-

en eta, horren arabera, erronkak trankil
gainditu. Ohol gainean zuk zeuk jartzen
duzu muga. Zortea ere inportantea da.

IIssttrriippuurriikk  iizzaann  dduuzzuu  iinnooiizz??
Jausi egin naiz, baina inoiz ez dut

besorik edo hankarik apurtu. Abiadura
handia hartzen duzu eta, saltoa txarto egi-
nez gero, lurrera jausiko zarela kontura-
tzen zara... Orduan, pentsatzen duzu:
“Jaungoiko maitea!”.

HHaaiinnbbaatt  mmooddaalliittaattee  ddiittuu  kkiirrooll  hhoonneekk..
ZZeeiinnttzzuukk  pprraakkttiikkaattzzeenn  ddiittuuzzuu??

Slopestyle-a eta half-pipe-a, batez ere.
Lehenengoan barandetan irrist egin eta
saltoak egiten dira. Bigarrena U formako
hodi batean praktikatzen da. Aldapan
behera eta 50 metrotan zehar ahalik eta
“truku” gehien egin behar dira. 

NNoonn  eeggiitteenn  dduuzzuu  eennttrreennaammeenndduuaa??
Abendutik Aste Santura bitartean

Astunera joaten naiz asteburu guztietan,
eta 12 orduko entrenamendua egiten dut.
Uztailean eta abuztuan Frantziara joaten
naiz. Batzuetan, skate-a praktikatzen dut
sasoi onean egoteko. Beste herri batzue-

tako snowboarder-ek etxe ondoan izaten
dituzte pistak, eta egunero egin dezakete
entrenamendua. Txapelketan parte har-
tzen denean, hori igarri egiten da.

HHaaiinnbbaatt  ttxxaappeellkkeettaattaann  ppaarrttee  hhaarrttuu  dduuzzuu..
ZZeeiinn  ggooggoorraattzzeenn  dduuzzuu  bbeerreezziikkii??

Nire lehenbiziko munduko txapelketa,
orain urte bi Austrian. Txanda ailegatu
zitzaidanean pentsatu nuen: “Zertan nabil
hemen?”. Jaisten hasiaz batera, urduritasu-
na joan zen. Ez nuen oso postu onik lortu,
baina... Aizu, hor egon nintzen!

EEkkiippaammeenndduu  bbeerreezziiaa  eerraammaann  bbeehhaarr
dduuzzuu::  eelluurrrreettaarraakkoo  aarrrrooppaa,,  ssnnooww--oohhoollaa,,
bboottaakk......  HHoorriieekk  ddiirruuttzzaa  bbaalliioo  iizzaannggoo  dduuttee!!

Nahiz eta oso ekipamendu ona izan ez,
lehendabizikoa erostean 600 euro gasta
dezakezu. Dena dela, urtero babesleek
ematen didate behar dudan guztia: pra-
kak, oholak, botak...

ZZaaiillaa  ddaa  bbaabbeesslleeaakk  lloorrttzzeenn??
Bai, gero eta jende gehiagok praktika-

tzen du snow-a eta. Ni junior kategorian
nago eta maila oso handia da. Katalanak,
adibidez, gogor datoz.  

EEttoorrkkiizzuunnaarrii  bbeeggiirraa,,  zzeeiinnttzzuukk  ddiirraa  zzuurree
aassmmooaakk??

Gorputzak gelditzeko agindu arte
snow-a egin nahi dut. Ez dakit kirol hone-
tatik bizi izango naizen. Federazioak gutxi
ordaintzen digu eta babesleen kontua ez
da gauza ziurra. Konpetentzia handia da,
baina, gainera, hemen ez daukagu

atzerrian dagoen snow kultura. Garrantzi
handiko babesleak lortuz gero, posible
izango litzateke, baina ez da bizitza osorako
izango...

ZZeerr  sseennttiittzzeenn  dduuzzuu  oohhooll  ggaaiinneeaann  zzaauuddee--
nneeaann??

Ezin dut deskribatu. Hegan egitea
bezalakoa da. Snow-ak aukera piloa ema-
ten dizu. Gainditzeko erronka berriak ditu-
zu egunero, eta makina bat gauza asma
ditzakezu. Lehen esan dudan bezala, zuk
zeuk jartzen duzu muga.

Testua eta argazkia: Itxaso Marina

Ibai snowboarder trebea da.



Goizeko 9,30etan hasita emu-bururik
onenak ikusteko aukera izango da plazan,
baita emu-okela dastatzeko modua be.

Animalia honen narrua eta lumak oine-
takoak, arropa eta holakoak egiteko erabil-
ten dira; olioa, kosmetika eta farmazia
produktuetan; eta atzazkal, moko, betule
eta arrautzak, bitxigintzan, artisautzan eta
dekoraziorako. Horreek danak ikusi eta
erosteko erea  izango da bertan.

Australiatik gure artera etorri dan
emuari buruzko hitzaldia eta bideo emo-
naldia izango da eguerdiko 12etan. 

BBeerrttookkoo  pprroodduukkttuu,,  aanniimmaalliiaa,,  eesskkuullaannggiinn--
ttzzaa........

Egia da emua dala erakusketaren arda-
tza, baina Morgaraino doazanek bertako
animaliak (azpi gorri, pottoka, Enkarterriko
astoa, euskal antzarra, euskal oiloa) -

batzuk galtzeko zorian- ikusteko aukera
izango dabe, baita nekazal makineria be.
Txikienek disfrutatzeko animalia exotikoak
be izango dira. 

Jatorrizko izeneko produktuak (gaztaia,
sagardoa, txakolina, ogia, euskal pastela,
pastak, mermelada eta eztia), arrain kon-
tserbak, produktu ekologikoak eta energia
alternatiboak izango dira kanpoko 22 pos-
tuetan. Frontoiko 16 postuetan barriz,
eskulangintza izango da. 

12,30etan egingo dan saioan, motoze-
rrak erabiliz irudiak egiteko trebetasuna
erakutsiko deuskue.

Azkenik, Iñaki Lejarraga Alkateak
Emuagaz egindako jaki onenak edo beste
edozein menu herriko jatetxeetan bazkal-
tzeko gonbitea luzatu gura deutsie bisitari
guztiei.
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Emua Morgako azokaren ardatza
AAppiirriillaarreenn  2277aann,,  ddoommeekkaazz,,  oossppaattuukkoo  ddaa  44..aallddiizz

Ugari dira aspaldian azokak, baina Morgako Alkatea dan Iñaki Lejarragak azal-
du deuskunez, Morgako erakusketa honek badau berezitasunik orain dala lau urte
hasi zanetik. Emua da bertako protagonista eta horren inguruan sortu zan. 

Morgako emuen azokak ikusmin handia sortzen du.

Emua Australiako animalia da. Hala ere, ondo egokitu da Euskal Herrira.



ZZeerrggaattiikk  eerraabbaakkii  zzeennuutteenn  eemmuueenn  ggrraannjjaa
jjaarrttzzeeaa??

Abereek ematen duten lana jakinda,
zainketa gutxi behar zuen animaliaren
baten bila izan ginen. Hasieran ostrukak
haztea pentsatu genuen, baina hemen
arrautsetatik ezin da txitarik atera. Oviedo
aldean emuen granja bat topatu eta nego-
zio errentagarria zela ikusi genuen. Emuek
behar dutena baino ez dute jaten, eta jan-
tokia hogei kilo pentsuz beteta oporretara
joan zaitezke trankil-trankil. Gainera, ugal-
tze garaian 700 gramo pentsu nahikoak
dira bikote bat elikatzeko... Merkatu azter-
keta ere aldekoa izan zen. 

ZZeennbbaatt  eemmuu  dduuzzuuee??
Gueñesen zortzi bikote eta berrehun

txitatik gora. Solluben, berriz, lau bikote
ugaltzen. Hauek 96 arrauts jarri dituzte
aurten. Hortik 90 txita aterako ditugula
uste dugu. 

NNoollaakkooaakk  ddiirraa  eemmuuaakk??
Oso animalia lasaiak dira. Euren lekura

sartzen zarenean hurbildu egiten zaizkizu.

Emeak arra aukeratzen du eta bikote hori
betirako da. Horrezaz gain, emuak ondo
moldatzen dira gure klimara.  Beste alde
batetik, emuek ez dute gaixotasunik eta
janaria baino ez dute behar. 

OOssoo  aanniimmaalliiaa  hhaannddiiaakk  ddiirraa,,  nnoollaa  aattoonndduu
bbeehhaarr  ddaa  bbaasseerrrriiaa??

Emuak, 1,70 metro, gutxi gora behera,
luze dira. Horrexegatik kanpoko hesiak bi
metrokoa izan behar du, haiek salto ez
egiteko altan daudenean, batez ere.
Honetaz aparte ez dago misterio handirik.
Dauden zerratuan belarra, jantokia eta
aska dituzte.

Hasieran denak batera daude eta 8
hilabeterekin arrak eta emeak banantzen
ditugu. Itxura oneko bikotea egonez gero
ugalketarako uzten dugu, besteak haragi-
rako... Ugalketa garaian 125 metro karra-
tuko zerratuan dago bikote bakoitza.

ZZeennbbaatt  aarrrraauuttss  jjaarrttzzeenn  dduuttee??
Urritik martxora arte hiru egunetan

600 gramoko arrauts bat. Arrautsak inku-
bagailuan 52 egun ditugu eta txikotak ate-

ratzen direnean 20 egun isotermo batean
sartzen ditugu, gero kanpora. 

GGaauurr  eegguunn  eemmuueenn  ookkeellaa  nnaahhiikkoo  pprreezziiaa--
ttuuaa  ddaa......

Bai, burdina eta proteina asko ditu eta,
alderantziz, kolesterol, koipe eta kaloria
gutxi. Dena dela, jendeak emuen okela
kontsumitzeko errezeloa dauka oraindik.
Hau dela eta, jatetxeak dira gure bezero
handienak.
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“Emuen okela nahiko
preziatua da gaur egun”

Joseba Bringas:

Orain dela bost urte Zamudioko Joseba Bringasek emuen granja jarri zuen mar-
txan bazkideekin Gueñesen. Australiatik ekarritako bikote batekin hasi ziren. Urte
hauetan negozioak gora egin du eta beste baserri bat daukate Solluben. Iaz,
Morgan ospatutako azokan animaliarik onenaren saria eman zieten.

Emuak oso animalia lasaiak dirala zihurtatu digu
Josebak.

Testua eta argazkia: Itxaso Marina



NNooiizz  ssaarrttuu  zziinneenn  ttxxiirrrriinndduullaarriittzzaa  mmuunn--
dduuaann??

Hamalau urte nituela aitak lasterketako
txirrindula erosi zuen. Kendu eta

Zamudioko hainbat zikloturistekin atera
egiten nintzen: Severekin, Angelekin...
Gero, kadete kategorian egonda lasterke-
tan parte hartzen hasi nintzen.

KKiirrooll  hhoonneettaann  nnaahhiikkoo  bbeerraanndduu  hhaassii  zziinnee--
llaa  eennttzzuunnddaa  ddaauukkaagguu..  GGaaiinneerraa,,    bbeehhiinn,,
ZZaammuuddiioottiikk  LLllaanneesseerraakkoo    bbiiddeeaa  bbiizziikkllee--
ttaazz  eeggiinn  eettaa  bbaatt  bbaaiinnoo  ggeehhiiaaggoo  hhaarrrriittuu
eeggiinn  zzeellaa  kkoonnttaattuu  ddiigguuttee......

Bide erdia baino ez nuen egin. Ez dakit
norbait harritu nuen... Baina, ez amaitzeak
amorrua eman zidan niri! Orain pentsatzen
dut: “Hamahiru urterekin 100 kilometro
egin nituen... Ez dago txarto, ezta?”.

Beste alde batetik, bai, apur bat beran-
du hasi nintzen mundu honetan.
Lehiaketetan parte hartu nahi nuela oso
argi neukan hasieratik, baina Txorierri
Txirrindularitza Elkartera jo eta kadete kate-
gorian egon arte itxaroteko esan zidaten.  

DDeennaa  ddeellaa,,  bbeessttee  hheerrrrii  bbaattzzuueettaann
ZZaammuuddiioonn  bbaaiinnoo  oohhiittuurraa  hhaannddiiaaggooaa
ddaaggoo  ttxxiirrrriinndduullaarriittzzaann......  AArrrraarrooaa  eeggiitteenn
zzaaiigguu  zzuu  kkiirrooll  hhoonneettaann  aarriittzzeeaa..

Bai, agian arruntagoa da futbolean aritzea,
baina nik ez dut inoiz gustukoa izan. Gazte-
gazterik bizikleta gainean ibilia naiz-eta...

EEttaa  oorraaiinn  OONNCCEE--EErroosskkii  ttaallddeeaann  zzaauuddee..  
Orain dela bi urteko Giroan Manolo

Sainzekin hitz egin genuen; nire erreferen-
tzia onak zeuzkan eta fitxatu egin ninduen. 

Iaz sartu nintzen taldean. Mallorcako
lasterketan parte hartu nuen, baina den-
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Jonathan Gonzalez, ONCE-Eroski taldearen txirrindularia:

“Batzuetan ez dut sinesten 
ONCE taldean nagoela” 

Txorierri Txirrindularitza Elkartean hasi eta han-
dik Bizkaina de Edificaciones taldera paasatu zen
Zamudioko gazte hau. Amateur kategorian zegoe-
nean hainbat lasterketetan parte hartu izan zuen
Olarra-Ercoreca taldearekin ere bai. 

Gazte kategoriako urteetan 14 lasterketa iraba-
zi zituen Jonathanek. Era berean, zazpi lasterke-
tetan, Primavera, Zamudio, Monjardin, Lizartza
eta Bidasoaren bostgarren etapan esate batera-
ko, txapelduna izan zen amateur kategorian
egonda.

Potentziala zuela ikusita, profesionaletara
igotzea planteatu zioten duela gutxi. Orain, hogei-
ta bi urte ditu eta ONCE-Eroski taldearen txirrin-
dularia da. 

Lesio batetik atera berria bada ere, bizikleta
gainean gogor aritzeko asmoa duela esan digu.   

Jonathanek lau orduz entrenarzen du egunero.

Testua: Itxaso Marina



bora gutxi eman nuen, belauneko arazo
bat zela-eta. Aurten pixkanaka-pixkanaka
gauzak egiten saiatuko naiz. 

GGaarraaii  hhoorrrreettaann  EEuusskkaalltteell  ttaallddeeaa  bbeerree
ggoorreenneeaann  zzeeggooeenn..  HHaaiieekkiinn  iizzaatteenn  ssaaiiaattuu
zziinneenn??

Bai, hitz egin genuen baina ez zidaten
ezer baieztatzen eta ONCE taldeak aukera
eman zidan. Euskaltel etxeko taldea da eta
haiekin lan egitea gustukoa izango nuen.
Hala ere, ONCE munduko talderik onene-
tarikoa da eta oso pozik nago. 

ZZuurree  uusstteezz,,  ZZaammuuddiiookkoo  llaasstteerrkkeettaa  iirraa--
bbaazztteeaakk  pprrooffeessiioonnaall  mmaaiillaarraa  iiggoottzzeenn
llaagguunndduu  ddiizzuu??

Lasterketa irabazi duten askok profe-
sional mailara igotzea lortu dutela egia da.
Ez dakit kasualitatea izango den...

Biberoko igoera gogorra da eta bertan
indartsuenak bakarrik nabarmentzen dira... 

LLaasstteerrkkeettaa  aasskkoottaann  ppaarrttee  hhaarrttuu  iizzaann
dduuzzuu..  ZZeeiinn  ggooggoorraattzzeenn  dduuzzuu  bbeerreezziikkii??

Iaz Tour del Porvenir deritzon lasterketan
egon nintzen. Hamar egun oso gogorrak
izan ziren eta nahiko txarto pasatu nuen.
Hala eta guztiz ere, oroitzapen ona daukat,
asko ikasi nuen-eta. Gorriak ikusi eta gero,
amaitu eta taldeari laguntzea lortu nuen.

OOrraaiinn  ddeellaa  gguuttxxii  CCrriitteerriiuumm
IInntteerrnnaazziioonnaallaa  llaasstteerrkkeettaann  zzeeiinn  MMuurrttzziiaann
eeggoonn  zzaarraa..  ZZeellaann??

Murtzian espero baino gehiago egin
nuen. Criterium Internazionala lasterketa,
berriz, gazi-geza suertatu zitzaidan.
Lehenengo egunean ondo ibili nintzen,
baina hurrengoan ez nuen oso fin ikusten
neure burua goizean, ordu aldaketa zela-
eta. Gero nahiko ondo egin nuen kronoa,
arratsaldean.

ZZeeiinn  pprroobbaattaann  sseennttiittzzeenn  zzaarraa  eerroossooaaggoo??
Igoeran. Amateur kategorian ezberdina

da, edozein lasterketa ondo egin baitezakezu,
baina profesionaletan klub bakoitzeko onene-
kin norgehiagoka aritzen zara... Ni, adibidez,
zirkuitua laua bada, sufritu egiten dut apur bat. 

ZZeennbbaatt  oorrdduu  eennttrreennaattzzeenn  dduuzzuu  eegguunneerroo??
Normalean lau ordu. Bizkaiko leku guz-

tietatik ibiltzen naiz eta egin behar dudan
entrenamenduaren arabera bakarrik ala
lagunduta ateratzen naiz.

EErrrreeppiiddeerraa  aatteerraattzzeeaarreenn  bbeelldduurr  zzaarraa??
Hobe da ez pentsatzea. Txirrindulariek

ordu asko ematen ditugu errepidean eta
arriskua non egon daiteken ikusten dugu.
Horrela, auto-gidarien erreakzioak azter-
tzen ikasten dugu. Halaber, badakigu zer
egin dezakegun eta zer ez... Nolanahi ere,
arriskua hor dago eta istripuak beti gerta-
tzen dira, zoritxarrez.

EElliikkaadduurraa  eerree  ggaarrrraannttzziittssuuaa  ddaa..  DDiieettaa
bbeerreezziirriikk  eeggiitteenn  dduuzzuu??

Nire burua zaintzen dut, koipea ez har-
tzen saiatzen naiz. Amateur nintzenean
platerkada bete patata frijitu afaltzen nuen
egunero eta hori egiteari utzi behar izan
diot. Derrigorrez! Baina kiloak hartzea kos-
tatzen zaidanez ez dut dieta gogorrik egin
behar. Gainera, noizean behin norberaren
buruari kapritxoren bat ematea primeran
datorkigu guztioi.
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““EEuusskkaalltteell  ttaallddeeaann
ssaarrttzzeeaa  gguussttaattuu  iizzaann

aarrrreenn,,  OONNCCEE  mmuunndduukkoo
ttaallddeerriikk  oonneenneettaarriikkoo
bbaatt  ddaa  eettaa  oossoo  ppoozziikk

nnaaggoo””

Zamudioko gaztea Bizkaiko leku guztietatik ibiltzen da bizikleta gainean.

Gazte zein amateur kategorietan hainbat lasterketa ira-
bazi du. Hemendik aurrera horrela jarraitzeko asmoa
dauka ONCEko txirrindulariak.
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ZZeellaann  iikkuusstteenn  dduuzzuu  zzeeuurree  bbuurruuaa  pprrooffee--
ssiioonnaalleettaann??

Fin ibili behar duzu. Hemen eskarmen-
tu handiko jendea dago eta beste era
batean egiten da lasterketa... Beno, gorpu-
tza ohitzea lortu beharko dugu! Orain aha-
lik eta gehien ikasi nahi dut. Datorren
urtean bukatuko zait kontratua eta gogor
aritu beharko dut. Hasiera beti da gogorra,
baina pixkanaka-pixkanaka gainditu behar
dira zailtasunak. 

LLeehheenn  kkoommeennttaattuu  ddiigguuzzuu  bbeellaauunnaa  mmiinn--
dduuttaa  iizzaann  dduuzzuullaa..  ZZeellaann  zzaabbiillttzzaa  oorraaiinn??

Ondo.  Iaz, Cadizeko talde-kontzentra-
zioaren ondoren, belaunean mina izan
nuen eta inork zer zen ez zekiela bost hila-
bete eman nituen. Gimnasioan, pesak era-
bilita, kendu zitzaidan, baina
denboraldiaren hasieran kontu berarekin
hasi naiz. Orain entrenamendu gehiago
eginez kendu omen zait. Ez dakit zer pen-
tsatu, oso arraroa da-eta.

ZZeerr  ppeennttssaattzzeenn  dduuzzuu  ddooppiinnggaarreenn  iinngguu--
rruuaann??

Dopingaren kontra borrokatzeari ondo
deritzot, baina delinkuenteak bagina beza-
la tratatzea gehiegi da. Gainera, txirrindu-
laritzaren aurka daudela ematen du.
Gurpegirekin gertatu dena oso adierazga-
rria da. Nahiz eta bere analisiak positiboa
eman, heroia balitz bezala tratatzen zaio...
Txirrindularia izango balitz ikusiko genuke!
Ez dut esan nahi berarekiko tratua txarto
dagoenik, baizik eta txirrindulariak ere
tratu bera merezi duela. Txirrindularitzak
ez du futbolak beste dirutza  mugitzen eta
erreza da txirrindularion aurka aritzea. 

OOrraaiinn  iittzzaall  hhaannddiikkoo  ttxxiirrrriinndduullaarriieekkiinn
bbaatteerraa  aarriittzzeenn  zzaarraa......

Batzuetan ez dut sinesten... Oso per-
tsona atseginak dira denak eta giro polita
dago taldean... Sinestezina, benetan!
Entrenatzailearekin ere oso ondo konpon-
tzen naiz. Gainera, nahikotxo mimatzen
gaituzte gazteenak...

NNoorraaiinnoo  hheelldduu  nnaahhii  dduuzzuu  ttxxiirrrriinndduu--
llaarriittzzaann??

Ahalik eta urrunen, ez diot nire buruari
mugarik jartzen.

TTxxiirrrriinndduullaarriittzzaann  aarriittzzeeaazz  ggaaiinn,,  iikkaasstteenn
dduuzzuu??

Bai, telekomunikazio ingeniaritzako
bigarren kurtsoan nago,  baina entrena-
mendu eta lasterketak direla-eta apur
bat ahaztuta daukat. Orain txirrindulari-
tzan daukat lehentasuna eta, noski,
karrera amaituko dut, baina presarik
gabe. 

““DDaattoorrrreenn  uurrtteeaann  
bbuukkaattuukkoo  zzaaiitt  

kkoonnttrraattuuaa  eettaa  ggooggoorr
aarriittuu  bbeehhaarrkkoo  dduutt””

Lasterketa                                  

Errioxako itzulia           

Castilla-Leoneko itzulia

Asturiaseko itzulia

Narancora igoera

GP Cycliste du Midi Libre (Frantzia)

Euskal Bizikleta

Catalunyako itzulia

JJoonnaatthhaanneekk  ppaarrttee  hhaarrttuukkoo  dduueenn  llaasstteerrkkeetteenn  eegguutteeggiiaa

Data

Apirilaren 24tik 27ra

Apirilaren 30etik maiatzaren 4ra 

Maiatzaren 13tik 17ra  

Maiatzaren 18an

Maiatzaren 21etik 25era

Ekainaren 4tik 8ra

Ekainaren 16tik 22ra 
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SSaann  IIssiiddrroo  jjaaiiaakk  UUddaallaakk  aannttoollaattzzeenn  ddiittuu,,
hheerrrriikkoo  ttaallddeeeekk  eerree  hhaarrttzzeenn  dduuttee  ppaarrttee??

Bai, denok batera egiten ditugu. Haiek
hainbat ekintza proposatzen dizkigute eta
guk, musika emanaldiaren bat ekartzeko
orduan, haien iritzia eskatzen diegu. Hala
ere, aurrekontura mugatu behar dugu eta
ezin dugu nahi beste ekarri. 

FFeesstteenn  eeggiittaarraauuaa  eeggiitteekkoo  oorrdduuaann,,  zzeerr
hhaarrttzzeenn  dduuzzuuee  kkoonnttuuaann??

Herritar guztien gustukoa izatea nahi
dugu. Horrela, umeentzako hainbat ekitaldi
prestatu ditugu eta, noski, gauak gazteei
zuzenduta izango dira. Era berean, nagu-
sientzako dantza egongo da. Beste alde
batetik, herriko taldeek ekitaldi asko eskai-
niko dizkiete helduei. Dena dela, badaude
beste ekintza batzuk era guztietako entzu-
leei zuzenduta daudenak: pregoia, konpar-
tsen jaitsiera... eta txitxiburduntzia. Hau
arrakastatsua izaten da.

Derioko San Isidro jaiak,
hilabete eta erdian 

ekitaldiz ekitaldi
Izatez, maiatzaren 15etik 18ra artekoak badira ere, Derioko San Isidro jaiak

maiatzaren 9an hasi eta ekinaren 15a arte luzatzen dira. Horrela, hilabete eta
erdian derioztarrek ez ezik alboko herrikoek ere primeran pasatzeko aukera dute
herrian. Izan ere, hainbat ekitaldi antolatu ditu Udalak kultur eta kirol taldeekin
batera. Horretarako 30.000 euroko aurrekontua izan dute. Jon Ciarsolo kultura
zinegotziarekin eta Maria Galindo kultur teknikariarekin egin dugu berba jaiei
buruz. 

Jon Ciarsolok eta Maria Galindok, heriko taldeek lagunduta, herritar guztiei zuzendutako jai egitaraua osatu dute.

Testua: Itxaso Marina
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OOrrdduuaann,,  zzeerr  aauurrkkii  ddeezzaakkeegguu  DDeerriiookkoo
jjaaiieettaann??

Denetarik. Antzerkia, olerki emanaldia,
aeromodelismo erakusketa, kirola, hainbat
lehiaketa, dantza, musika... 

ZZeeiinn  ddaa  eeggiittaarraauukkoo  eekkiinnttzzaarriikk  eerraakkaarrggaa--
rrrriieennaa??

Azoka oso garrantzitsua da. Gainera,
ibilaldi neurtua egun berean egiten denez,
herrian jendetza biltzen da. Horretaz gain,
San Isidro eguna nahiko polita izaten da
baserri munduarekin lotuta dago eta. Egun
horretarako, idi-probak eta umeentzako
ekitaldiak antolatu ditugu eta Bertoko tal-
dekoak etorriko dira giroa alaitzera. 

Iaz egindako herri bazkaria nahikoa
arrakastatsua izan zen eta aurten ere erre-
pikatuko dugu. Era berean, boxeo emanal-
diak jendetza batu zuen eta aurten ere
hala izatea espero dugu.

NNoobbeeddaaddeerriikk  aauurrtteennggoo  jjaaiieettaann??
Bai, esku-pilota partiduak. Gabonetan

pilotaleku berria inauguratu zenetik, ez da
goi mailako partidurik jokatu. 

SSuuttoonnddooaann  eellkkaarrtteekkooeekk  pprreeggooiiaa  iirraakkuurrrrii--
kkoo  dduuttee  aauurrtteenn......

Badakizuenez, hamargarren urteurrena
ospatzen dabiltza eta haien lana eskertze-
ko aukera polita zela pentsatu dugu guz-
tiok. Izan ere, hainbat ekitaldi antolatzeaz
gainera, taldea sortu zenetik, herriko ekin-
tza guztietan hartu izan dute parte.

NNoollaa  aannttoollaattuukkoo  ddaa  jjaaii--gguunneeaa??
Eguneko ekitaldiak Udaletxeko plazan

izango dira eta gauekoak kiroldegi ondo-
an, bertan txosnak eta eszenatokia jarriko
dira eta. Azoka Gernikako Arbola kalean
egongo da. Euria egiten badu, ekitaldi guz-
tiak kiroldegian egingo ditugu.

ZZeennbbaatt  ttxxoossnnaa  jjaarrrriikkoo  ddiirraa??
Hiru. Horri buruz adierazi nahi dugu

Udala ez dagoela txosna gehiago jartzea-
ren kontra, Frogatuta dago, zenbat eta
txosna gehiago egon, orduan eta diru
gutxiago batzen dute taldeek. Horregatik
nahiago dugu hiru txosna ipini, taldeek
ahalik eta diru gehien atera dezaten.
Aurten, Derio CD, Tximintx euskara taldea
eta aeromodelismo kluba izango ditugu
txosnetan.

EEttaa  mmuussiikkaa......  zzeeiinn  oorrdduuttaarraa  aarrttee??
Goizaldeko bostak arte, auzokideek

ere lo egiteko eskubidea dute eta.

HHeerrrriikkoo  jjeennddeeaakk  ppaarrttee  hhaarrttzzeenn  dduu  jjaaii
hhaauueettaann??

Egia esan, ez asko. Herriko jendeak
konpromiso handiagoa du auzoetako jaie-
tan. San Isidro jaiak Udalak antolatzen ditu,
ez dago jai batzorderik eta beste era bate-
an bizi izaten dituzte herritarrek...

ZZeeiinn  mmeezzuu  zzaabbaalldduu  nnaahhii  ddiioozzuuee  DDeerriiookkoo
jjeennddeeaarrii??

Nahiz eta haien auzoko jaiak izan
ez, hauek ere guztion jaiak direla.
Geure esku dago, beraz, jai onak edo
txarrak izatea, hau da, zenbat eta
jende gehiago bildu, hainbat handia-
goa izango da giroa.. .  Gainera,
herrian primeran pasatzeko aukera
ere badaukagu oraingoan. 

San Isidro jaietan hainbat ekitaldi izango dira Derion, dantzaldiak hauen artean.

““EEsskkuu--ppiilloottaa  ppaarrttiidduuaakk
iizzaannggoo  ddiittuugguu  

nnoobbeeddaaddee,,  ppiilloottaalleekkuu
bbeerrrriiaarreenn  iinnaauugguurraazziioottiikk
ggooii  mmaaiillaakkoo  ppaarrttiidduurriikk

eezz  bbaaiittaa  jjookkaattuu  ””
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Maiatzaren 18an eta Isidro deunaren
jai-egitarauaren barruan, Artisautza eta
bertako produktuen azoka egingo da
Derion. Udalak lagunduta, Txoria kultur
elkarteak antolatu du eta 10:00etatik
14:00etara izango da Gernikako Arbola
kalean.

Azokak Euskal Herriko ekoizleak bil-
duko ditu eta bertan eztia, euskal pastela
eta arrauts ekologikoen postuak, besteak
beste, egongo dira. Gainera, edalontzia
erosita, txakolina dastatu ahal izango da
posturik postu.

Beste alde batetik, herriko artisauak, mar-
golariak eta zeramikariak izango dira karpa
handi batean eta Bertoko trikitilariek giroa
alaituko dute. Iaz bezala, emuen erakusketa
eta animalia hauetatik ateratako produktuen
dastatzea ere izango dira. Nobedade
moduan, forja erakusketa egongo dela aipa
daiteke. Halaber, Zegamako andre batek
gazta nola egiten duen erakutsiko du. 

Aurten azokaren VIII. edizioa egingo da
eta egun berean Ibilaldia Lekeition izango
bada ere, jende asko batzea espero dute
antolatzaileek.

VIII. artisautza eta bertako
produktuen azoka

Derioko azokak jendetza biltzen du urtero.
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BBaarriikkuuaa,,  mmaaiiaattzzaakk  99
19:30. Antzerkia: Javier Marañonen

ikuskizuna. Kultur aretoan.
22:00. Boxeoa. Pilotalekuan.

ZZaappaattuuaa,,  mmaaiiaattzzaakk  1100
10:30. Argazki rallya, Argazki taldea.

Herriko Plazan.
13:00. Gimnasia erritmikoaren erakus-

taldia. Miragarri taldea. Kiroldegian.
22:30. Olerki emanaldia, Sutondoan.

Kiroldegian.

MMaaiiaattzzaakk  1133,,1144,,1155
17:00-19:00. Briska txapelketa.

DBHko jantokian.

EEgguueennaa,,  mmaaiiaattzzaakk  1155,,
IIssiiddrroo  DDeeuunnaa

12:30. Meza elizan.
11:30-14:00. Umeentzako parkea.

Herriko Plazan.
16:30-19:30. Umeentzako parkea.

Fanfarria eta animazioa Bertoko taldearekin.
19:00. Idi probak. Probaleku berrian.

BBaarriikkuuaa,,  mmaaiiaattzzaakk  1166
11:30-13:30. Gure baserria umeentza-

ko jolasak. Pilotaleku estali gabean.
16:30-17:30. Makila magikoen tailerra.

Kultur aretoan.
18:00. Txang magoa, umeentzako eki-

taldia. Kiroldegian.
19:30. Konpartsen jaitsiera. Elizatik.
20:30. Jaietarako deia. Udaletxean.
20:30. Pregoia, Sutondoan.

Udaletxean. Txitxiburduntzia.
21:30. Pilota jokaldia. Pilotalekuan.
22:00-1:00. Dantza. Udaletxeko plazan.
24:00-3:00. Alaitz eta Maider.

Kiroldegi ondoan.
3:00-5:00. Diskoteka. Kiroldegi ondoan
.

ZZaappaattuuaa,,  mmaaiiaattzzaakk  1177
11:00-14:00 Al abordaje pirata parkea.

Herriko plazan.
11:00. Arku tiroa. Herriko plazan.
12:00. Marrazki lehiaketa. Odol Argia.
14:00. Herri bazkaria. Frontoian. 12

euro.
16:00-18:30. Al abordaje pirata parkea.
18:30. Pirata ekitaldia.
19:00. Lehiaketen sari banaketa.
19:30. Dantza. Lainomendi.
21:30-24:00. Break dance. Mikel

Deuna plazan.
24:00-4:30. Iruña Band orkestraren

saioa. Jai tokian, kiroldegi ondoan.

DDoommeekkaa,,  mmaaiiaattzzaakk  1188
8:00. Ibilaldi neurtua. Herriko plazan.
9:00. Umeentzako ibilaldi neurtua.

Herriko plazan.
10:30-14:30. Elikagai eta eskulan

azoka. Merkatu txikiko tokian.

18:00. Ibilaldi neurtuaren sari banaketa.
Herriko plazan.

19.30-21:30. Dantza. Herriko plazan.
Barikua, maiatzak 23
19:00. Areto Futbol triangularra.

Kiroldegian.

ZZaappaattuuaa,,  mmaaiiaattzzaakk  2244
17:00. Aeromodelismoaren erakusketa.

Seminarion.

ZZaappaattuuaa,,  mmaaiiaattzzaakk  3311
19:30. Asturiasko El Entrego abesba-

tzaren kontzertua.

DDoommeekkaa,,  eekkaaiinnaakk  11
Nazioarteko VII. Xake Opena.

Kiroldegian.
Txorierriko Arana X. lasterketa. Irteera

Derioko Herri ikastetxean.

DDoommeekkaa,,  eekkaaiinnaakk  1155
11:00. Orientazio lasterketa. Derioko

Herri ikastetxean.
18:00-21:00. Dantza. Herriko plazan.

2003ko San Isidro jaietako egitaraua

Isidro Deuna egunean idi probak, besteak beste, izango dira Derion.
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Zura lantzeko tailerrok ez dira barriak.
Orain lau urte hasi zan Lezaman emoten.
Jentearen interesa ikusirik, 10-12 laguneko
talde bi osotu ziran. Tailerra Lezamako uda-
letxe alboko lokaletan egiten da. Nahiz eta
lekua oso zabala izan ez, aurten ipini diran
mahaiakaz eroso eta zabal egiten da lan
bertan.

Zura lantzeko tailerretara joaten dira-
nak maila batzuk pasatu behar izaten
ditue. Halakoetan hasten diranak, norma-
lean, inoiz ez dabe hartu-emonik euki

zuragaz, eta horregaitik oinarrietatik
hasten dira. 

Lehenengo maila zura era tradizionale-
an zizelkatzea izaten da, hau da, zizelkatze
geometrikoa deitzen jakona. Esaterako,
antzinako altzarietan halako lanak agertzen
dira: lauburuak, leiho biribil makurrak...
Lantzeko modu hori da zuragaz hartu-emo-
netan hasteko modurik errezena. 

Hurrengo maila zura dimentsio bitan
lantzea da. Lan gatxagoa da, espazioaren

dimentsioak handiagoa izan behar dauela-
ko. Teknika honen bidez egiten dira erlo-
juak, koadroak, baserrietarako izenak...

Teknika batean nahi bestean gubiak
erabilten dira zura lantzeko. Gubiak trintxa
moduko tresnak izaten dira, forma askoko-
ak. Hiru gubia mota dagoz: alde batetik, V
forma daukana, berba horregaz edo arta-
txoriaren pikoagaz ezagutzen dana; beste-
tik, gubia laprana, mozte okertua daukana,
eta, azkenik, gubia okerra. Gubia horreek
guztiok neurri askokoak izaten dira.

Zura esku artean 
Idoia Aurrekoetxea Torrebiartek irakasle jarduten dau zura edo egurra lantzeko

tailerretan. Zur lanketan aritua da lehendik be, mundu honetan 1990ean murgildu
zanez geroztik, hain zuzen be.

Tailerrak eguaztenetan emoten ditu Loiun (16.45etik 18.45era) eta Sondikan
(19.00etatik 21.00etara); zapatuetan, barriz, Lezaman emoten ditu (talde bat
10.00etatik 12.00etara, eta bestea, 12.00etatik 14.00etara). 

Testua: Aratzazu Mendiguren 

Joanak harretaz jarraitzen die Idoiaren azalpenei.
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PPrroozzeedduurraa  ppaauussoozz  ppaauussoo
Beste beharretan pasaten dan

moduan, lan honek bere prozedura jakina
eukiten dau. Lehenengo, zura prestatu
egin behar da eta horretarako zepillatu eta
lixatu egin beharko da. Bigarrenik, piezak
kolatu egingo dira, halakorik egin behar
danean. Hirugarrenik, landu beharreko iru-
dia marraztuko da zurean. Laugarrenik,
zura landu egingo da. Horren ostean pieza
bera leunduko da. Eta amaiera polita eta
osoa emoteko, tinteak emango dira. Zura
ondo mantentzeko linazi-olioa emongo
jako eta, azkenik, argizaria.

Esku-lan horreek egiteko, normalean,
denbora nahikotxu behar izaten da eta
batzuetan eskolako orduak ez dira nahikoa
izaten. Horregaitik, euren etxeetara eroaten
ditue lana aurreratzeko. Idoia irakasleak
adierazi dauenez, "Ondo egongo zan astean
denbora gehiago izatea, batzuetan eskolak
labur gelditzen dira eta". Halan be, lanak
eskatzen daben denborara moldatzen ditue
eta era askoko lanak egiten dira. Lan horre-
etatik xelebreena gizon batek egiten dihar-
duena da. Gaudi pintorearen irudi batzuk
aukeratu dauz eta, bere konposizino propioa
eginez, koadro bat egiten dabil. Beste lanen
artean aitatzeko modukoak dira, gehienbat,
erlojuak eta kutxak, txikiak batez be, errezak
direlako edo amaitzeko ez dalako behar iza-
ten denbora lar, baita tamaina txikikoak dira-
lako be.

Altzariak edo dana dalakoak bakotxak
aukeratu eta ekarten ditu. Alde horretatik,
beraz, askatasun osoa izaten dabe ikasle-
ak. Benetako artisau lana da horregatik.
Eesku-langintzan behar dan moduan
aurrera egiteko dogu Idoia Aurrekoetxea ,
beragaz batera ikasteko eta gozatzeko,
garrantzitsuena hori da eta.

Zura lantzeko gubiak erabiltzen dira.

Zur-lanketan aritzen diren lagunek halako lanak egiten dituzte.



2266

“Gazteek kirola egitea
da gure aurreneko 

helburua”

CD Sondika 1942an sortu zen. Zuri-urdin kamiseta jantzita, ume, kadete, gazte,
bigarren erregionaleko eta ohorezko ligako taldeek osatzen dute kluba. Urte
hauetan guztietan, besteak beste, Hierro, Ategorri eta Dow Unquinesa torneoak
irabazi dituzte, eta txapeldunak izan dira lehenengo zein bigarren erregionaletan.
Gainera, harrobitik lehen mailako futbolariak pasatu dira, esate baterako, Aitor eta
Koldo Agirre. Orain 13 urtetik hona Jose Luis Larrea da klubeko presidentea.
Taldeari buruzko hainbat kontu esan dizkigu.

EEllkkaarrtteeaakk    //  TTaallddeeaakk

Jose Luis Larrea Sondikako CDko presidentea:

Testua: Itxaso Marina



27

ZZeeiinn  ddaa  kklluubbaarreenn  ppoolliittiikkaa??
Gure helburua ez da kosta ahala kosta

goragoko maila batera igotzea, baizik eta
gazteek kirola egitea. Sondikan jende gutxi
bizi da eta gaitza da ume kategoria osa-
tzen. Horregatik, Lezamako Biziak futbol
taldearekin batera egiten dugu lan.
Jokalariek beharrezko adina izaten dute-
nean, beste kategoria batera igarotzen
dira. Horrela, astero entrenamendua egite-
ko eta astebururo partiduak jokatzeko
aukera ziurtatzen diegu futbolean jokatu
gura duten guztiei. Txorierriko gazte guz-
tiek irekita daukate Sondikako futbol talde-
aren atea. 

ZZeennbbaatt  ppeerrttssoonnaakk  oossaattzzeenn  dduuttee  eekkiippoo
tteekknniikkooaa??

Talde bakoitzean 22 jokalari daude,
gutxi gora behera. Kategoria guztiek entre-
nadorea, laguntzailea eta delegatua dituz-
te. Gainera, ohorezko ligakoek masajista
dute, baina arazoren bat izanez gero, bes-
teekin ere egiten du lan.

NNoonn  eettaa  zzeeiinn  eeggooeerraattaann  eeggiitteenn  ddiittuuzzuuee
eennttrreennaammeenndduuaakk??

Basozabal udal zelaian. Han belar
nahiz hareazko zelaia dugu eta instalazio-
ak ondo daude. Ezin gara kexatu.
Entrenamenduren bat izaten dugu egune-
ro... Jokalariek gogor jarduten dute, aste-
buruetan ahalik eta jokorik onena
eskaintzeko. 

ZZeellaakkoo  ffuuttbbooll--ddeennbboorraallddiiaa  eeggiitteenn  zzaabbiill--
ttzzaattee??

Orokorrean, nahiko ona. Bigarren erre-
gionaleko taldea kili-kolo dabil, baina bes-
teak sasoi onean daude. 

ZZeellaann  iikkuusstteenn  ddiittuuzzuu  jjookkaallaarriiaakk??
Munduko futbolaririk onenak izan ez

arren, potentzial handia dutela pentsatzen
dut. Xabier ohorezko ligako atezaina oso
ona da. Gainera, Iker Esturo eta Alberto
Zaranilla ere ditugu taldean. Haiek “klube-
ko jokalariak” dira, hau da, preferente
kategorian 250 partidu baino gehiago
jokatu dituzte gurekin. Taldearen alde
borrokatzen dira eta buruan ez daukate
beste ekipo batera joateko asmorik...

Talde guztiak kategoriaz igo dira eta
horrek esan nahi du bide onetik goazela.
Dena dela, hasieran esan dudan bezala,
gure benetako asmoa gazteek kirola egi-
tea da, eta horrekin pozik gaude.

JJookkaallaarriieekk  eezz  dduuttee  ssoollddaattaarriikk......
Ez. Partidu bat irabazita eskupekoa jaso-

tzen dute nagusiek. Gero, botak erosteko
kupoiak ematen dizkiegu jokalari guztiei.

DDiirruullaagguunnttzzaarriikk  iizzaatteenn  dduuzzuuee??
Bai, Udalaren eta herriko komertzioen

dirulaguntza jasotzen dugu eta bazkideek

ere hartzen dute parte. Diru hori gauza
askotarako erabiltzen dugu, arropa eroste-
ko, instalazioak konpontzeko...

ZZeellaann  eessppeerroo  dduuzzuuee  ddeennbboorraallddiiaa  aammaaiittzzeeaa??
Ohorezko ligakoak lehenengo bosten

artean geratuko direla uste dugu.
Erregionaleko eta gazte taldeak, berriz,
taula erdian izango direlakoan gaude.
Beste alde batetik, lehenengo edo biga-
rren postua lortuz gero, kadeteak mailaz
igoko dira. Ume taldekoak ere gogor aritu-
ko dira lehenengo edo bigarren postuan
geratu nahian. Hala eta guztiz ere, inpor-
tanteena da haiek ondo pasatzea. 

JJookkaallaarrii  ggeehhiiaaggoo  ffiittxxaattuukkoo  dduuzzuuee  ddaattoo--
rrrreenn  ddeennbboorraallddiirraakkoo??

Ohorezko ligan jarraitzeko talde ona
behar izan dugu eta fitxaketaren bat egite-
ko asmoa daukagu. Inguruko taldeetako
futbolarien jokoa ezagutzen dugu eta
baten bat ekartzen saiatuko gara.
Normalean, besteak beste, Denok bat tal-
deko edo Lauro ikastolako jokalariak fitxa-
tzen ditugu... eta, jakina, Sondikako
futbolariek ere lekua izango dute taldean.

ZZeeiinnttzzuukk  ddiirraa  zzuueenn  eettoorrkkiizzuunneerraakkoo
ppllaannaakk??

Ez dugu beharrezkotzat jotzen txapeldu-
nak izatea. Gure lehenengo helburua da
jokalariek futbolean jokatzen jarraitzea da.
Taldea oso ondo dabil eta ez diogu uko
egingo gora egiteko aukerari, baina ez dau-
kagu horrekin kezkatzeko asmorik. Taldeak
ahalik eta goren geratzen saiatuko dira,
baina ilusioa galdu barik eta euren aukerak
kontuan hartuta. Era berean, zaleei maila
ona erakustea oso garrantzitsua da, gure iri-
tziz. Haiek ere partiduarekin gozatzen badu-
te, gure lana ontzat joko dugu. 

““JJookkaallaarriieekk  ggooggoorr  
jjaarrdduutteenn  dduuttee  

eennttrreennaammeenndduueettaann
aasstteebbuurruueettaann  aahhaalliikk  
eettaa  jjookkoorriikk  oonneennaa

eesskkaaiinnttzzeekkoo””

““TTxxoorriieerrrriikkoo  ggaazzttee  
gguuzzttiieekk  iirreekkiittaa  

ddaauukkaattee  SSoonnddiikkaakkoo  
ffuuttbbooll  ttaallddeeaarreenn  aatteeaa””
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BBaasseerrrrii  mmuunndduuaa

NNaahhaasskkeettaa  pprreessttaattzzeekkoo
-Ontzia zabaldu aurretik, babesteko

ekipoa jantzi eta ondo lotu behar da.
-Etiketen instrukzioei jarraitu behar zaie.
-Ondo aireztatutako lekuetan eta ur bide-

etatik urrun prestatu behar da nahasketa.
-Produktu osoa erabili behar da.

Ontziak hustu ondoren, garbitu egin behar
dira. Edukia, berriz, hura zipriztintzeko edo
zabaltzeko ontzian sartu behar da.

-Ekipo egokia erabili behar da eta, pro-
duktua prestatu ondoren, ondo garbitu
behar da.

-Nahastea prestatzen den bitartean,
ezinbestekoa da begiak eta azala babeste-
ko betaurreko eta eskularruak erabiltzea,
izan be, produktua kontzentratua dago
oraindik, eta zipriztinekin kutsatzeko arris-
kua dago.

-Tratamendua hasi aurretik zipriztingai-
luak ondo funtzionatzen duela baieztatu
behar da.

ZZeellaann  eeggiinn  ttrraattaammeenndduuaa
-Beroa edo haizea dabilen egunetan ez

da egin behar.
-Ez da jan, edan edo erre behar, trata-

mendua egiten den bitartean.

-Pita obturatzen bada, ez da xurgatu
behar. Aldatu edo tresna egoki batekin
garbitu behar da.

-Ekipoa behar bezala gorde behar da.
Ondo dauden ikusi eta, beharrezkoa bada,
berriak hartu behar dira.

-Babesteko ekipo egokia erabili behar da.

TTrraattaammeenndduuaa  eeggiinn  eettaa  ggeerroo
-Hustutako ontziak edukiontzi berezie-

tan utzi behar dira. Bukatu gabeko ontziak
material horiek tratatzeko baimena duen
enpresa batera eraman behar dira neutra-
liza ditzaten. 

-Sobratutako nahastea diluitu egin
behar da eta tratatutako lursail edo labo-
rearen gainean zipriztindu. Sobratutakoa
ez da bota behar ur bideetan.

-Ekipoa garbitu egin behar da.
-Dutxa hartu eta kutsatutako arropa

aparte garbitu behar da. Erabilera
gutxirako arropa erabiliz gero, ontzi
fitosanitariontzako edukiontzira bota
behar da.

-Tratatutako lekuan berriz sartzeko
denbora errespetatu egin behar da, baita
produktua erabiltzen denetik laborea bildu
edo saldu bitarteko epea ere.

Zelan erabili pestizidak
Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal

Erakundeak (Osalan) pestizidak erabiltzeko gida kale-
ratu du. Ondorengo lerroetan gidan emandako aholku
batzuk helarazten dizkizuegu.

BBaabbeesstteekkoo  eekkiippooaa
Eskuak: CE marka eta babes kimikoa duten
eskularru iragazgaitzak jantzi behar dira, kau-
txuz, nitriloz edo neoprenoz egindakoak.
Mahukaren azpitik jarri eta ontzia zabaltzeko
momentutik eta prozesua amaitu arte erabili
behar dira.

Gorputza: babes kimikoa eta CE marka duen
jantzi iragazgaitza erabili eta prakak boten gai-
netik jantzi behar dira. Lepoa ere babestuko
da.

Sudurra eta ahoa: CE ziurtagiria duen “P”
motako maskara erabili behar da, ahoa eta
sudurra partikuletatik babesteko. Berotegietan
arituz gero, erabili beharko dira partikulen eta
lurrin organikoen aurkako A/P iragazki mistoak
dituen maskara, bateriaz dabilen haizagailua
eta iragazkia duen txanoa.

Begiak: babes-betaurrekoak ez ezik aurpegi
osoa estaltzen duen maskara ere erabiltzea
komeni da.

Oinak: ahalik eta bota iragazgaitz altuenak era-
bili behar dira, praken barnetik jantzita.

Lursail handietan hegazkinaz sabaltzen da pestizida.
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TTeekknnoollooggiiaa

Bi Sistema Operatibo (S.O.) honeei
buruz orri asko idatzi daitekez, baina guk
gane-ganetik aztertuko ditugu. Beti be nire
ikuspuntutik, biak erabiltzen dodazanez,
gauza interesgarri batzuk komentatuz.
Gauza batzuk argi esan geinkez:

-S.O. bezela hobea da Linux Windows
baino.Ordenadorea mantentzeko eta
administratzeko hobea da.

-Serbidore kmoduan etekin gehiago
emoten dau linux-ek, egonkorragoa da-ta.

-Microsoft enpreseak ez dau zintzo
jokatu hainbatetan, bere nagusitasuna
mantentzeko, eta horren adibide dira
Macintosh sistemaren aurrean egindako-
ak. Hasieran, Windows sistemea
Macintosh sistemeren plagio hutsa zela
esaten eben batzuk.

-Birus gehienak Windows sistema
ahultzat    daukie.

-Birusik gehienak Windowserako egi-
nak dira. Linux erabilten duenak, normale-
an, informatika-ezagupen haundiak ditu,
eta gatxagoa dabe birusen bat hartzea eta
zabaltzea. Windows edozeinek erabiltzen
dau eta errezagoa da birusen zabalkunde-
rako.

-Microsoft-ek ez dauz aitortzen bere
akatsak, beti nahi izan ditu ezkutatzea.
Bere Kodigoa ez dago zabalduta eta Linux-
ena bai.

-Programazino-akatsak biok daukiez
antzerakoak, baina partxeak arinago atera-
tzen dira linux sisteman.

-Linux doan da eta windows ordaindu
egin behar dozu.

Esandakook ikusirik, argi dago  Linux
hobea dana, baina nondik dator Windows-
en arrakasta? Zergaitik erabiltzen da hain-
beste?

AArraammuu  bbaakkaarrttiieenn  ssaarreeaann
Aikorrerako sail barria dozue hau, irakurleok,
interneten aurkitu daitekezan euskarazko
web-guneen ganeko informazinoa batuko
dauana. Gune interesgarri asko dogunez,
sano gatxa egin jaku bakarra aukeratutea;
korrika.org edo www.egunero.info aukeran
geunkazan, baina artikulu hau argitaratuten
danerako bata sasoiz kanpo egongo da eta
bestea ezagutuko dozue gehienok. 
Hori dala-ta, askorentzat ezezaguna dan orri
baten barri emotera gatoz: www.nontze-
berri.com. Gehienbat euskal kultura jorratuten
dauan arren, Euskal Herrian dagozan era
bateko eta besteko eskaintza kultural eleani-
tzari buruzko informazinoa emoten deusku.
Ganera, informazino hori sarri-sarri egunera-
tuten dabe, gaurkotasunik galdu ez dagian.
Orrialdearen web mapan hainbat kultur
espresiori buruzko 6 sarrera dagoz: musika,
eszena, literatura, bertsotan, ikus-entzun eta
artea. Aurrerago esan dogun lez, sei sarrero-
tan egunero-egunero barriztuten diran albis-
teak, alkarrizketak eta sarrera bakotxaren
berezko atalak dagoz. Musika sarreran, esate-
rako, kale sound dago eta bertan hasi barriak
diran edota lar ezagunak ez diran taldeen
abesti eta albisteak lortu geinkez.    
Kultur agendan, ostantzeko komunikabidee-
tan topatuko ez doguzan kultur-ekitaldien
informazinoa lortuko dogu.
Zazpigarren sarrerea be badauko, bihotz
bakartientzat terapeutikoena: zeuk sortu. 
Bertan, gai jakin baten ganeko zein norberak
gura dauan beste gai baten ganeko sorkun-
tza-lana ikusi geinke, inongo zentsura barik.
Sarean zabilzenok eta kulturea eta sorkuntzea
maite dozuenok, ez eizue denporarik galdu
eta sartu nontzeberrin, eta esan esateko
daukazuena.

Bihotz bakartien klubeko kidea

Windows vs.
Linux

Windows-en arrakastaren oinarria
bere erabilera errezean dagoala esan dai-
teke. Edozeinek, aditua izan barik eta
informatika gitxi jakinda, instalatu eta era-
bili leike. Ez dozu izan behar informatikoa
Windows erabilteko.

Bere itxurea edo interfaz deritxaguna
oso alaia da, ordenadorea erabilera errez-
tuz. Jokorik gehienak Windows platafor-
man erabilteko sortu dira. 

Jendeak etxean Windows erabilten
dau litzentzia barik, ezer ordaindu barik.

Enpresak ez dabe gura arriskurik, ze
linux librea da. Soportea euki gura dabe
eta ziurtasuna; Linux askotan hackerren
herramienta lez ikusten da eta ez dau
ematen holango ziurtasunik. Langileen

ordenadoreetan ia beti daukagu
Windows. Enpresetako serbidoreetan
askotan erabiltzen da Unix, baina eroste-
rakoan garestiagoak dira Windows
Serbidoreak baino eta teknikariren bat
behar dozu mantentzeko; horregaitik
enpresa askok Windows serbidoreak ipin-
tzen dabez. (Nire ustez, hori ez litzateke
holan izango goiko arrazoiak ikusirik eta
kontuak egin ezkero, azkenean Unix mer-
keagoa izango litzateke-ta).

Aitatutako oinarriok kontuan izanda
eta beste zenbait gauza gehituta, esatera-
ko  Netscape eta Internet Explorer siste-
men arteko lehiaren irabazlea, Microsoft
Office suite ofimatika, dispositiboaren ins-
talazioa, Windows gehien erabilten dan
Sistema Operatiboa izatera heldu da.

WWiinnddoowwss--eenn  eemmaaiittzzaa  oonnaarreenn  zzeerrggaaiittiiaa

Testua: Alberto Legarreta
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TTxxoorriieerrrrii  eezzaagguuttuu

Ibilbidea Lezamako enparantzan hasi-
ko dugu. Garaioltza auzorantz abiatuko
gara lehengo eta behin. Goikotaberna
pasatu ondoren, beherantza jarraituko
dugu Basabalerantz doan eskuineko lehe-
nengo bidea hartuz. Basabale errekaren
paralelo jarraitzen duen bide itzaltsua segi-
tuz, bidea pista bihurtzen da gutxika-gutxi-
ka haran osora zabalduz.

Larrabetzutik igotzen den pistara aile-
gatzean gara berrogeita hamar minutuz
ibili ondoren, Ankapalutik Gaztelura.
Bertan ezkerretarantz hartuko dugu eta
basabide erdi izkutatu batetik igoko gara
(basabidea bereizteko marka gorrixka bat
dago).Hemendik igarota segiduan
Gaztelumendira igo gaitezke pidudi bota
berri bat zeharkatuz. Gaztelumenditik
(325m) Bizkargi ikusiko dugu eta Fikako
harana ere.

Ekialdetik jeitsiz gero, “Bunker”-etik
gertu, alanbre-hesi batetik pasatuko gara,
bertatik ur depositoaren altueran dagoen
bidea jarraitzeko asmoz. Ehun  bat metro
ibili eta bideak eskuinerantz egiten duene-
an, bidetik aterako gara zelaien arteko
mendikatea jarraitzeko.

Astorekara jeisteko, azkenengo pinu-
dia inguratuko dugu eskuinetik antzinako
basetxe batetik, eta baseliza zeharkatuko
ondoren Astorekara helduko gara, bidea
segituta  Morgako bidera iritsiz. Azken
bide hau portura heldu arte jarraitu behar-
ko dugu, bi orduz gutxi gorabehera. Behin
hona helduta, benetako igoera hasten

dela esan dezakegu. Gailurrean gas-hodia
jarraitzen duen pista bat hasten da, eta
aldapa haundia den arren  gune leunago-
ak ere baditu, arnasa hartzeko aukera
ematen digutenak. Hala ere, pista benetan
igotzen hasiko da, eta momentu batean
ezkerrerantz okertuko da Bizkargiko azken
horma deitzen dena agertuz. Hemen
bakoitzak bere erritmoa aukeratuko du,
azkenean baseliza ikusiko dugularik.
Bizkargi 556 m, hiru ordu geroago.

Ondoren Larrabetzura jeitsiko gara
Barrenetxe eta Erkinkotik, horretarako

igoerako bidea hartuz. Desbideraketak
tentsio haundiko linea jarraitzen du, pista-
ren ezkerretik (desbideratze honetan fija-
tzea komeni da igoeran) Jeitsiera azkarra
da eta basotik beheratu ondoren
Barrenetxeko zelai garaietara helduko
gara. Hemendik, gero, Erkinkoko bidea
hartuko dugu, Goikoeleixalderantz era-
mango gaituena. Honek ordu bat gehiago-
ko jeitsiera suposatuko du eta .....listo,
hemen bukatzen da gure ibilbidea, erritmo
lasaiean lau ordu iraun dezakeena.

Lezama - Bizkargi - Larrabetzu

Bizkargiko ikuspegi ederra daukagu Lezamatik.

Testua: Lezamako Gailur mendi taldea
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Lapurreta Bruselan
Jadanik urtebete pasatu arren, ezin

dezaket ahaztu klaseko lagunekin iaz
Europatik zehar egindako ikasketa-bidaia.
Hainbat leku bisitatu genuen bederatzi
egunen tartean: Cant, Lorenako konde-
rria, Paris, Brujas, Brusela, Salzburgo eta
Luxenburgo, beste batzuen artean.
Lekuotan hainbat gauza ikusi genuen:
Eiffel Dorrea, Louvre museoa, Grandplatz,
Oihan Beltza... Baina hori ez da ikasketa-
bidaietan gertatzen den zerbait aparte-
koa, baizik eta gauzarik arruntena; guri,
ordea, pasadizo bitxia gertatu zitzaigun.  

Bruselan geunden, lehenengo eta
behin hiriko gune turistikoak bisitatu
ondoren arratsalde osoa nahi genuena
egiteko utzi ziguten irakasleek. Nire lagun
batzuk Grandplatzean zeudela hiru gizon
ikusi zituzten plazako bazter bakoitzean.
Bat-batean haietako bat hurbildu eta
dirua emateko esan zien aizto bat eskuan
zuela. Segidan irakasleak deitu, denak
bildu eta hotelera joan ginen; batzuk poli-
zia-etxera joan ziren, baina bertan ez zie-
ten inolako kasurik egin.  Horrelakoetan,
argi ikus daiteke, nahiz eta lurralde gara-
tuagoa izan, zein den bertan ematen den
egoera.

Ikasketa-bidaia honetan interesga-
rriak izan ziren lurraldeak bisitatu geni-
tuen, baina are garrantzitsuagoa gure

artean ezagutu izana, konfiantza hartu
izana....Nire bizitzako esperientziarik one-
netarikoen artean  daukat.

Txorierrin kokatuta dago, Derioko
herrian. Energia berriztagarrien sistemei
esker, berau da hotel ekologiko bakarra.

Hidromasajeaz hornitutako 38 gela ditu.
Gorriti euskal eskultoreak beren-beregi egin du
ohe bakoitza.

Euskal Herriko historiaurretik gaur
egunera arteko elikatze-moduak erakusten
dituen museo bat jarri da jantokian.

Euskal gastronomia dastatu ahal izango
duzu, antzinako errezetak zein sukaldaritza-
rik berritzaileena.

Fitness eta spa zentroak relax zirkuitu
hau eskaintzen dizu atseden hartzeko eta
erlaxatzeko: sauna, vaporiuma, jacuzzia,
dutxa inguratzailea eta automasajeko koltxo-
netak. 

��LLAAIIAA  HHOOTTEELL  MMUUSSEEOOAA��

Parke teknologikoa

Eraikina 806 - Derio (Bizkaia)
Tel. 94 431 76 80
Fax 94 431 76 81

laia@saviat.net 
www.saviat.net

Hilero-hilero, lehiaketa bat egingo
dugu aldizkarian. Saria hauxe izango da,
lagun birentzat: asteburu batean gau bat
pasatzea Laia Hotel Museoan. Sariaren
barruan daude gela bikoitza, buffet-gosa-
ria eta Spa zirkuitua (sauna, jacuzzia,
etab.)

Zozketan parte hartzeko, galdera hau
erantzun behar duzue:

ZZeeiinn  ddaa  SSoonnddiikkaakkoo
zzaahhaarr--eettxxeeaarreenn  iizzeennaa??

Bidali erantzunak (zuen telefonoare-
kin), maitzaren 14a baino lehenago, pos-
taz (Totoan, Aretxalde 1, 48196 Lezama),
edo aikortxori@yahoo.es helbide elektro-
nikora  idatzita.

((SSaarriiaa  LLaaiiaarreenn  eesskkaaiinnttzzaa  dduuzzuuee))..

LEHIAKETA

Aurreko galderaren erantzuna: Kukubiltxok Gijonen
“Feten” saria jaso zuen.

Irabazlea: Miren Itxaso Peñalber

TTxxoorriieerrrriittaarrrraakk  mmuunndduuaann

Testua eta argazkia: Eneritz Larrañaga

Europako alde honetako eraikinak zoragarriak dira.



EEmmuuaa  
bbuurrrruunnttzziiaann

OOssaaggaaiiaakk  ((llaauu  llaagguunneennttzzaatt))::
-Lau koilarakada olio
-Gatz apur bat
-Kinpula 2
-Piper berde 2
-Piper gorri 2
-Zatitutako 400gr emu okela 

PPrreessttaattzzeekkoo  eerraa::
Lehengo eta behin, kinpula eta pipe-

rrak dadoz ebaki behar ditugu. Burruntzi
bakoitzean, kinpula zati bat, okela zati

bat, piper berde zati bat, beste okela
zati bat eta beste piper berde zati bat
ipiniko ditugu. Olioa plantxara bota eta
brotxetak erreko ditugu. Azkenean,
gatza botako dugu.

PPoorrrruu  ppaasstteellaa
OOssaaggaaiiaakk::

- Hojaldre lamina bi
- Erdi tamainuko 6 porru
- Kinpula handi bat
- Arrautza bat
- Esnegain (nata) likidoa edo esnea
- Uruna
- Gatza
- Oliba orioa

Lehenengo porruaren alde zuria txiki-
tu eta egosi ur apur baten. Ipini zartena
orioagaz eta kinpulea bigundu. Eginda
dagoenean, bota porrua, ura kenduta (ur
honetatik apur bat gorde), arrautza bat
eraginda (batiduta), koilarakada erdi urun,
hiru koilarakada esnegain (nata) eta gatza.
Masa hau lodi geratuten bada, bota lehen
gorde dogun ura. Gero ipini hojaldre lami-
na bat leunduta molde baten, bota masa
hau ganera eta ipini beste hojaldre lamina
ganean. Sartu laban eta, gorrituten dane-
an, eginga dago (30 minutu 180 gradutan
gitxi gorabehera).

EEttxxeekkoo  ssuukkaallddaarriittzzaa

Mari Tere Onaindia
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““SSuukkaallddeeoonn..oorrgg””  
eeuusskkaarraazzkkoo  aattaarrii  bbeerrrriiaa

Euskarazko sukaldaritza atari berri
hau sarean jarri dute, besteak beste,
Edorta Agirre kritikariak, Iñaki Marko
EHUko irakasleak eta Martxelo
Otamendi Egunkaria-ko zuzendariak.
“Sukaldeon.org” webgunearen helburua
da kultura gastronomikoaren alde egitea
eta hemengo jatetxeetan, argitalpene-
tan eta abarretan euskararen erabilera
maila normalera iristen laguntzea.

Atariak hainbat sail ditu: “Sukaldeon”,
“Mantala jantzita”, “Kontu kontari”...
Haietan errezetak kontsultatzeaz
gainera, zuen iradokizunak bidali edo
zalantzak argitu ahal izango dira. Beste
alde batetik, hainbat jatetxeren berri
ematen du.



““KKaarraakkooll  ttxxiikkiirreenn  iippuuiinnaakk””  
Karlos Zabala

Seme txikia alaitzeko, Karakol
txiki deitzen eben gizon aberats
baten ibilbideak kontatzen dira
liburu honetan.

““EEsskkiiaattzzaaiillee  hheerrrreennaarreenn  kkaassuuaa””
Anjel Lertxundi

Echo haraneko eskiatzeko piste-
tan istripuak gertatzen ari dira eta
bertako baserritarrak laguntzera
joan eta bildotsen lapurretak ere
ikertu beharko dabez.

GGOOMMEENNDDIIOOAAKKGGOOMMEENNDDIIOOAAKK
LLIIBBUURRUUAAKK

““BBiiddeeaann””
Ken Zazpi

Gernikarren bigarren lan hau
kaleratu berria da.

11 kantuz osatua. Lehenen-
goaren hildotik jarraituz, musika
melodikoa hitz indartsuekin oreka-
tzen da.

““IIkkii””
Värttina

Finlandiar hirukotearen  azken
diska. Karelia alderdiko Runiar tradi-
zioan oinarrituta, abangoardiako
musika sortzeko gai dira.

DDIISSKKOOAAKK

Hemen duzu Laia Hotel Museoa. 
Aurkitu 6 ezberdintasunak.

66  eezzbbeerrddiinnttaassuunnaakk
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AAmmaaggooiiaa  GGeezzuurraaggaa



IIrrtteeeerraakk
SSoonnddiikkaa

Araba euskaraz-Oion. Ekainaren 8an.
Izena emateko epea: maiatzaren 12tik
25era arte udaletxean.

ZZaammuuddiioo
Araba euskaraz-Oion. Ekainaren 8an.

5euroko bermea (autobusean itzuliko da).

LLeezzaammaa
Iratxe. Maiatzaren 1ean. Adintsuen

Elkarteak antolatuta.
Picos de Europa. Maiatzaren 1etik 4ra

arte. Gailur Mendi Taldeak antolatuta.
Astiz. Maiatzaren 9tik 11ra arte.

Eskolako Guraso Elkarteak antolatuta
Santa Eufemiara. Maiatzaren 25ean.

Gailur Mendi Taldeak eta Gurasoen
Elkarteak antolatuta.

Ibilaldia. Maiatzaren 18an Lekeitiora.
Galdetu liburutegian.

FFiillmmaakk  eettaa  
aannttzzeerrkkiiaa

SSoonnddiikkaa
“Alfonbra magikoa”. Oihulari Klow pai-

lazoen eskutik. Maiatzaren 30ean,
18:00etan ludoteka Iean. 

“El garaje de los pulpos”. Oliver
Productions-en eskutik nagusientzat.
Maiatzaren 30ean, 19:30etan Jubilatuen
etxean.

Paz Padilla. Ekainaren 15ean Arriaga
antzokian. Izena emateko epea: maiatza-
ren 5etatik 16ra arte.

LLooiiuu
“La seta”. Maiatzaren 16an, 19:30etan

Zabaloetxe nagusien etxea.

ZZaammuuddiioo
“El viaje de Chihiro”, maiatzaren 9an.

“Tarzan y Jane”, hilaren 16an. “Mr
Deeds”, hilaren 23an. “Clock stoppers”,
maiatzaren 30ean. Denak 19:30etan
dorretxean. 

“Como niños”. Maiatzaren 31ean,
19:30etan dorretxean.

LLeezzaammaa
“El club de los villanos”, maiatzaren

2an. “Tarzán y Jane”, hilaren 9an. “El
viaje de Chihiro”, hilaren 16an. “Dumbo”,
hilaren 23an. “Harry Potter II” hilaren
30ean. Denak  17:30etan, Kultur Aretoan
eta adin guztietarako.

“Dos chicas de azúcar” antzezlana.
Maiatzaren 23an, 19:30etan Kultur
Aretoan. Sarrera dohainik.

KKoonnttzzeerrttuuaakk
ZZaammuuddiioo

Robin Cooper Trio. Maiatzaren 17an,
19:30etan Dorretxean. Dohainik.

Maite Idirin. Maiatzaren 18an,
19:30etan Dorretxean. Dohainik.

Rolling Stones. Ekainaren 25ean, San
Mamesen. 60 euro erroldatuak, 75 euro
erroldatu gabeak. Izena emateko epea:
maiatzaren 23a. 

Operación Triunfo. Maiatzaren 31n,
21:30etan Bilboko zezen plaza. 24,40
euro. Epea: maiatzak 16.

LLaarrrraabbeettzzuu
Benito Lertxundi. Apirilaren 26an,

22:00etan Herriko pilotalekuan. Dohainik.
Musika eskola. Maiatzaren 6an eta

14an, 20:00etan Kultur Etxean. Maiatzaren
30ean, 20:00etan elizan. Oharra:

Maiatzaren 5etik aurrera, Larrabetzu musi-
ka eskolak matrikulazio epea irekiko du,
arratsaldeko 4,30etatik - 7,30etara.
Telefonoa: 94-4557066.

KKiirroollaa
SSoonnddiikkaa

“Sondikako Udala” XV. Futbito
Txapelketako azken aurreko eta azken
partiduak. Maiatzaren 4an, 10:30etan
Goronda Beko kiroldegian.

HHiittzzaallddiiaakk
ZZaammuuddiioo

Imanol Telleria, Irakeko gerran ibilita-
ko euskal brigadista. Maiatzaren 8an,
19:30etan liburutegian.

EErraakkuusskkeettaakk
ZZaammuuddiioo

Josep Maria Ribas I Prousen argaz-
kiak. Apirilaren 23tik maiatzaren 9ra arte
dorretxean.

IIkkaassttaarrooaakk
SSoonnddiikkaa

Osasun  eta Sendabelarren ikasta-
roa. Maiatzaren 13tik ekainaren 17ra arte,
asteartero. Izena emateko epea: maiatza-
ren 5etik 9ra udaletxean.
LLeezzaammaa

Nagusientzako ikastaroa. Maiatza eta
Ekainean. Galdetu liburutegian. 

AAggeennddaa
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