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

BBaaiinnuujjaannttzziiaa  pprreesstt??

Ez dago esan beharrik, duela urte erdi
inguru Galiziako kostaldean gure kostal-
deko historian “orban beltza” utziko duen
Prestige ontziaren hondoraketa gauzatu
zela. Egindakoak eta egin bakoak kritikatu
barik eta egoeraren zein eragin ekologi-
koen nondik norakoen errepasoa ematen
hasi barik, hausnarketa txiki bat plazaratu
nahiko nuke. Oso hareatza zalea ez
banaiz ere, aspaldion hareatzak normalta-
sun osoz zabalduko direla bota du Eusko
Jaurlaritzak. Denok ikusi/irakurri/entzun
dugu orain arte bainua debekatuta egon
dela, Espainiako gobernuaren arabera,
ontziak egunero tona pare bat isurtzen
darraiela eta ontziak oraindik milaka tona
dauzkala barruan... Hala ere, Osasun
Sailaren ustetan, uraren kalitatea ona da
eta aurten ere hainbat hondartzatan ban-
dera urdina ikusiko dugu. Hareatzetara,
eta zer esanik ez haitz guneetara, hurbil-
tzean ordea, egoera oso bestelakoa da:
itxura garbia daukan harearen gainean
toaila luzatzean, itsasertzetik pasiotxo bat
ematean edo eta urpetan aritzean, orban
beltzak nonahi itsasten zaizkizu. Bandera
horiek “hondartzen kalitate onaren” adie-
razle dira, oraingoan ere??
Zenbaterainoko interesa dago hareatzak
baldintza hauetan ere zabaldu nahi izate-
ko?? Hareatzak zabaltzean, zer uste dute
bat-batean desagertuko direla galipot
orbanak ala?? Galizian ontzitik irteten
jarraitzen duten orbanek zer, muga dau-
kate Kantabrian eta bertan geratuko dira
Euskal kostaldera hurbildu gabe ala? Eta
garrantzitsuena, ondorioak??

HHaarrmmoonniiaa

“Animaliez baliatzen naiz pertsonei
irakasteko” ( Jeane Fontaine)

Etxeko arratoi-txakurrak bere kumea-
gaz jolasten dihardu, belar gainean jira-
biraka, elkarri haginak erakutsiaz eta
markatuaz baina minik egin barik, hasarre
plantak besterik ez; ordu erdi ekin eta
gero, kumeak “txau-txauka” jarraitzen du,
baina amak oraingoan hortzak estuturik
gaurkoz nahiko
dela adierazten
dio, eta biak elka-
rren ondoan etzun
dira; ematen du
egunero egiten
dituztela antzeko
olgetaldiak, klase
praktikoak beste
txakurrengandik
d e f e n d a t z e k o ,
edota norbait
etxera hurrera-
tzen denerako zein zaunka mota egin
behar duen ikasteko.

Ardiak landan etzunda daude, zeren
eguraldi beroak lurraren hezetasun bila
bultzatzen ditu, eta horrela geldi, hobeto
egiten diote aurre eguzkiaren beroari;
ilundean, freskatzen duenean, zutitu eta
arnas-estuka  barik belarra jaten hasiko
dira nahikotu arte.

Oiloak, oilarra tarteko dela, hara eta
hona dabiltza, atzaparrakaz bazterrak
arakatuz, aztertuz, hurrengo egunetako
arrautzak ekoizteko lehengai bila; eguz-
kia Artxandatik ezkutatzeaz batera,
oiloak banan-banan otara igoten hasiko
dira, leku segurura lukiak solte dabiltza
eta, eta zutik loak hartuko ditu. Oiz
menditik kukuka agertzen den eguzkia-
gaz batera egun berriari hasiera ema-
naz.

Hogei bat kardantxilo somatzen dira
“txio-txioka”, kardulatz gainetatik salto-
ka eguneko afari-askaria egiten, eta
lotara joan aurretik, entzuteko prest
dagoenari kantaldi zoragarria doan
eskaintzen.

Haizearen laztan freskoak gozotzen
nau gorputz eta arima, eta zuhaitzen
adar-orriak dantzan ari dira, ama-lurrak
gaur eskaintzen digun kontziertoari  errit-
moa markatuz.

Baina gauean, loak oso-osorik hartu
nauenean, amets
gaiztoak ikaraz
jarri nau: gauaren
isilaz baliatuz oilo-
tegian lukiak sartu
eta ote “seguruan”
lo goxoan zeuden
oiloak, harrapatu
eta eraman dituz-
te. Etxeko eta
etxeko animalia
guztiok jeiki gara
lukiei aurre egite-

ko baina alferrik, ordurako eramanda
egon dira. Etxean eta etxe inguruan tris-
tura da nagusi. Hala ere, aske gelditu
direnen arrautzakaz, oilo-lokeari ezarri
eta hiru aste barru txitak jaioko dira.

Oharra: amets gaizto hori gauzatu
egin da, eta lukiei dagokienez, ez dut
uste beste piztiak baino okerragoak
direnik.

Eider Bilbao (Biologoa)
Jabi Agirre (Lezamako Zorrizketan euskera

alkartearen kidea)

““GGaauuaarreenn  iissiillaazz  
bbaalliiaattuuzz  ooiillootteeggiiaann
lluukkiiaakk  ssaarrttuu  eettaa  oottee

““sseegguurruuaann””  lloo  ggooxxooaann
zzeeuuddeenn  ooiillooaakk,,  

hhaarrrraappaattuu  eettaa  eerraammaann
ddiittuuzzttee””



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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LLaarrrraabbeettzzuunn  bbaarriiaannttee  hhoonnii  eezz!!!!!!!!
Ekainaren 10ean dozena bi lagun alkartu

ginan Kultur Etxean, Larrabetzuko erreka eta lur

asko suntsitzen dituan saihesbidearen inguruan

kanpaina informatibo bat hasteko.

Proiektu horren aurka daukagun jarrera zen-

bait puntutan oinarritzen da, besteak beste: 

a) Prozesu administratiboa modu irregularre-

an tramitatu da. Udalak ez dau inongo informa-

ziorik emon, eta planoak be, dena aprobatu

artean, ez dira eskuragarri egon.

b) Zertarako halako obra erraldoia eta tris-

kantza ekologikoa egin, Santa Maria kalea oinez-

koen gune bihurtu danean eta trafiko arazo

nagusiak konpondu diranean?  

c) Nola justifika daiteke horrelako azpiegitu-

ra handia, 13 metroko zabalera, dagoen trafiko

kopuruagaz? Zergatik hasi gura dabe hain goiz,

izan be, Bizkaiko Errepide Planaren arabera 8-10

urte gehiago itxaron beharko zan trafikoaren

gorakadaren ondorioz errepide berria egiteko? 

Larrabetzuko  [gerOa]  elkartea

2003ko martxoa zen, zamudioztar taldeak
Iparraldeko lurraldeak ezagutzera ibilaldia hasi
zuen data. Baionara heldu bezain laster bereha-
la ohartu ziren hiri hartako mintzaira nagusia
frantsesa zeritzona zela. Nola izan zitekeen hori?
Nola Euskal Herrian frantsesa? Egunak aurrera
egin ahala eta Donibane Garaziko dendak ikusi
ondoren Heletara heldu zen hegoaldekoen mar-
txa. Bertan hartu zuten ostatu eta sabela ederto
berdindu eta gero, amaigabeko kantak eta dan-
tzak hasi ziren. Heletarrek abesti bat hasi eta
zamudioztarrek amaitu. Ondoren, zamudiozta-
rrek doinua eman orduko heletarrak abesten
hasten ziren. Honela, goizaldeko ordu txikiak
arte. Pozik zeuden zamudioztarrak Heletan sikie-
ra euskeraz egiten entzuten zela eta.

Hurrengo goizean non aurkitu zuten autobusa
pegatinaz beterik, “Heletan euskeraz” jartzen zuten
pegatinok. Hau ikusita ere pozik zamudioztarrak
Iparraldean ere kontzientzia nazionala hedatzen ari
zela eta. Baten batek, gertatutakoa, aurreko gau
hartan zamudioztar askok espainiera hutsean ibili
izan zirelako ez ote zen galdetzen zuen. 

EEssppaaiinnoollaakk  eettaa
ffrraannttsseessaakk

Goiz hartan Zuberoako bihotzean dagoen
Altzürüku herrira heldu zen Zamudioko espedi-
zioa. Maskarada eguna zen eta liluratuta gelditu
ziren manexak... zelako dantzak, nolako giroa,
dena kolore, dena algara...

Hilabete batzuk beranduago iparraldekoak
izan ziren bidaiari, Zamudiora heldu zirenean
berehala ohartu ziren bertoko mintzaira nagusia
espainiera zela, nola izan zitekeen hori? Nola
Euskal Herrian espainiera? Egunak aurrera egin
ahala jakin zuten hegoaldekoek zein  iparralde-
koek elkar ulertzeko bide bat baino ez zegoela,

eta EUSKAL HERRIAN EUSKERAZ lelotzat hartu-
tako milaka pegatina egin ostean, euskaldunek
euren artean euskeraz berba egingo zutela era-
baki zuten.

Gaur egun Euskal Herri euskaldun honek
orduko zamudioztar, heletar eta altzürükütarrei
asko zor die. Gora ba eurak!

Iñaki Astorkiza

AAuurrrreekkoo  aallddiizzkkaarriiaann  iizzaannddaakkoo  aakkaattssaakk  ddiirreellaa  eettaa
gguuttuunn  hhaauu  bbeerrrriirroo  aatteerraattzzeenn  dduugguu  zzuuzzeennkkeettaakk  eeggiinn
eettaa  ggeerroo..
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AAllbbiisstteeaakk  eettaa  llaabbuurrrraakk

NNaazziiooaarrtteekkoo  VV..  XXaakkee
OOppeennaa  DDeerriioonn
Ekainaren 1ean eta herriko Xake Taldeak
antolatuta, “San Isidro” Nazioarteko V. Xake
Opena izan zen Derion. Bertan, Mario Gomez
jokalari bizkaitarra nagusitu zen, 6,5 puntu lor-
tuta. Bigarren postua Kantabriako Luis Javier
Bernalek lortu zuen, 6 puntu irabazita. 
Lehiaketa Bizkaiko 2003ko Xake Zirkuituaren
barruan zegoen eta nazioarteko hainbat aditu
bildu zituen, esate baterako, Carlos Varas
jokalari txiletarra.
Edizio honetan, Suitzako sistema erabili zuten
lehiakideek, hau da, 25 minutuko partida erdi-
azkarrak jokatu zituzten zazpi txandatan.
Haiek goizean zein arrastian egin ziren. 
Hasieran aipatu den bezala, aurtengoa V. edi-
zioa izan da eta aurrekoetan, besteak beste,
Olaizola eta Roberto Cifuentes nagusitu ziren. 
Dagoeneko, Xake taldekideak 2004ko Opena
dabiltza prestatzen. Txorierriko xakezale guz-
tiek klubeko atea irekita dutela azaldu digute.
Haiekin harremanetan jarri nahi izanez gero,
Derioko Gaztelekura joan edo www.go.to/dxt
web orrialdean sar zaitezkete.

IIzzaarrttzzaa  
oossttaallaarriittzzaa--eesskkoollaa  
iinnaauugguurraattuuttaa
Urtebete eta erdiko berritze lanak amaitu
ondoren, Izartza ostalaritza-eskola inauguratu
zuten pasa den maiatzaren 17an Sondikan.
Dagoeneko, kurtsoak hasi dira eta Txorierriko
gazteek sukaldari laguntzaile eta barrarako
edo jangelarako zerbitzari lanbideak ikas
ditzakete bertan. Gainera,  egiazko jatetxetzat
erabiliko da eta, klase teorikoak hartzeaz gain,
hainbat profesionalekin batera egingo dute
lan. Izartza ostalaritza-eskolaren proiektua
Udalaren eta Peñascal fundazioaren artean
lortutako akordio baten ondorioz burutu da.
Beste alde batetik, Txorierriko Behargintzak
ikasleak hartzeko ardura hartu du. 

Maiatzaren 30ean, Udabarriko Jokoen
XI. edizioa egin zan Zamudioko udal kirol-
degian. Bertan, Txorierriko Haur eta Lehen
Hezkuntzako Eskola Publikoek hartu eben
parte, hau da, Sondika, Derio, Zamudio,
Lezama eta Larrabetzuko eskolek. Gitxi
gorabehera, 600 ikasle eta 60 irakasle
batu ziran, eguraldi ezin hobeak lagunduta. 

Joko honeek eskolatik kanpo be eus-
karaz bizitzea dabe helburu nagusitzat.
Ganera, jolasen bidez umeen arteko
harremanak sendotzea gura dabe ardura-
dunek. 

Pregoia irakurri ondoren, ikurrinaren
igoerak eta bertso saioak hasiera eman
eutsien egitarauari goizeko 10etan. Gero,

prestatutako zirkuituetan hainbat jokotan
aritu ziran ikasleak. Harmailetan txaloak
eta adorea emoteko oihuak ziran nagusi.
12:30ak inguru, eskolen arteko mutilezko
zein neskazko futbito txapelketak egin
ziran. Bokaten ostean, lekuaren garbiketa
eta materialaren bilketa egin eben danon
artean. 

Jokoak eskola guztietako Gorputz
Hezkuntzako irakasleek antolatzen dabez.
Marije Ispizua Zamudioko eskolako ardu-
radunaren berbetan, oso metodologia
ludikoa erabiltzen danez, ikasleek prime-
ran pasatzen dabe. Halaber, eskolatik
kanpo beste ekintza bat egiteko aukera
dabe eta eskualdeko umetxoekin harre-
manetan jartzen dira.

TTxxoorriieerrrriikkoo  eesskkoolleenn  aarrtteekkoo
UUddaabbaarrrriikkoo  JJookkooaakk
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EEuusskkaall  aasstteeaarreenn  oosstteeaann
LLaaggaattzzuu  eegguunnaa
Ekain bete-betea izan dabe zamudioztarrek.
Hilea Lagatzuren asteagaz hasi zan, eta, antola-
tzaileek esan deuskuenez, pozik lotu dira izan-
dako erantzun eta parte-hartzeagaz. Hurrengo
asteburu bietan, lehenengo herriko Pazko jaiak
eta Santomasak gero. Hilabetea jai giroan amai-
tzeko, taldea sortu zanetik, urtero egiten daben
moduan Lagatzu eguna antolatu dabe ekaina-
ren 22rako, domekaz. Egun honek, ikasturtea-
ren bukaera iragarriten dau. Eguerdi partean
kantak, bertsoak,txistu, trikiti eta fanfarrearen
doinuak herri guztira zabaltzen diren arren, zeo-
zer azpimarratzekotan plazan egiten dan herri
bazkaria eta bazkalondoko giro ezin hobea.

DDeerriioo--ZZaammuuddiioo  
llaasstteerrkkeettaakk  hhaammaarr  uurrttee
bbeettee  ddaauuzz
200 korrikalari inguruk parte hartu eben ekai-
naren 1ean Derion hasi eta Zamudion amai-
tzen dan herri lasterketan. Emoten dau bere
lekutxoa egin dauela herri lasterketen kalenda-
rioan Txorierriko honek. Aurtengoa hamarga-
rrena izan da eta aldaketa txiki batzuk izan ditu
ibilbideak. Txikienek 5,4 km eta nagusiek 8,8
km bete behar izan ebezan. Azken urteotan
egin izan daben moduan, izen-emotean batuta-
ko dirua “Mugarik gabe” GKErentzat izan da.

LLeezzaammaattiikk  EEllaannttxxoobbeerraa
Madalenetako ospakizuna dela eta,
Elantxobera joateko autobusa antolatu du
Lezamako Udalak. Horrela bada, herriko pla-
zatik goizeko 8:30etan irtengo da datorren
uztailaren 22an. Prezioari dagokionez, 4.50
euro ordaindu beharko dute 25 urtera arteko
lagunek eta 5.50 euro 26tik gorakoek.
Halaber, herrian erroldatu gabeek 6.50 euro
ordaindu beharko dute. Irteera egin ahal iza-
teko,  beharrezkoa da gutxienez 30 pertsonak
izena ematea. Ildo honetan, 54 lagunentzako
tokia egongo dela aipatu behar da. Uztailaren
1etik 4ra arte eman behar da izena liburute-
gian, goizez. Apuntatu ahala gordeko dira pla-
zak. Irteera bertan behera utzi edo arazo
larririk ez bada, ez da dirurik itzuliko.

AAllbbiisstteeaakk  eettaa  llaabbuurrrraakk

Urtero lez, hainbat su piztuko dira
Txorierriko herri guztietan ekainaren 23an,
San Joan bezperan hain zuzen ere. 

Horrela, Derion, Lainomendi taldearen
eskutik kalejira izango da herritik arratsal-
deko zazpietatik aurrera. Ondoren, erro-
meria eta korroko dantzak San Miguel
Plazan. Bertan, Ipar-Alde abesbatzak kon-
tzertua eskainiko du ere. Ostean, herriko
elkarte batzuek txitxiburduntzia prestatuko
dute bertaratutako herritarrentzat.
Iluntzean, sua piztuko da plazaren inguru-
ko soroan.

Zamudioko Gazte Asanbladak ere
hainbat gauza antolatu ditu egun horreta-
rako. Arratsaldeko 6etan, herriko ume
guztiekin batera, plazan bilduko dira kar-
toiak eta sugarriak batzeko asmoz.
21:00etan txitxiburduntzia prestatu eta
22:00etan sua piztuko dute betiko zelaian.
Horrezaz gain, suzko malabareak eta paro-

dia-antzerkia ere egitea pentsatuta dute.
Beraz, herritar guztiei San Joan jaian parte
hartzeko eskatzen diete. 

Era berean, Udalak eta Zorrizketanek
antolatuta, Lezamako lagunek ere jaia
izango dute frontoiaren atzean. Han taile-
rrak eta puzgarriak ez ezik afari-merienda
ere egingo dute. Beste alde batetik,
22:00ak aldera, suaren inguruan antzerki
herrikoia izango dute larrabetzuarrek, Hori
Bai gaztetxearen eskutik.

MMiillaa  ssuu  TTxxoorriieerrrriinn  SSaann  JJooaann  
bbeezzppeerraann

Sondikako KZgunea irekita dago maia-
tzaren 21etik liburutegian. Bertan, herriko
lagunek interneten nabigatu zein euren
beharrei egokitutako interneteko ikastaroa
egin dezakete. Gainera, dohainik eta ordute-
gi zeharo malguan, 9:00etatik 13:00etara eta
14:00etatik 20:00ak arte, hain zuzen ere. 

Beste alde batetik, gai espezifiko-
ei buruzko hainbat ikastaro praktiko-
ak ere egin ahal izango dituzte:
sukaldaritza, komunikabideak, lana,
banka on-line... Halaber, IT txartela
nabigatzai le ziur tagiria lor tzeko
aukera izango dute. 

KKZZgguunnee  bbeerrrriiaa  SSoonnddiikkaann
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AAllbbiisstteeaakk  eettaa  llaabbuurrrraakk

NNeerreeaa  PPeellllaanniizz,,  VVaallllaaddoolliiddeekkoo  ““GGuurree
ttxxookkoo””  eeuusskkaall  eettxxeeaarreenn  pprreessiiddeenntteeaa::

““OOssoo  zzaaiillaa  ddaa  eeuusskkaalldduunn
iizzaatteeaa  EEuusskkaall  HHeerrrriittiikk
kkaannppoo””
Joan den maiatzaren 17an Derioko Ipar-Alde
abesbatzak kontzertua eskaini zuen
Valladoliden. Ekitaldi honek “Gure txoko” eus-
kal etxeak antolatutako Euskal Asteari amaie-
ra eman zion. Primeran pasatzeaz gain, Nerea
Pellaniz  euskal etxearen presidentearekin hitz
egiteko aukera izan zuten. Aikor!erako ondo-
rengo elkarrizketatxo hau egin zuten.

Noiz eta zergatik sortu zenuten euskal
etxea?
1983. urtean. Hemen bizitza nahiko gogorra
suertatzen zitzaigunez batu ginen Gipuzkoa
eta Bizkaiko jendea. Gurea izango zen elkar-
tzeko tokia izateko nahian “Gure txoko” sortu
genuen. 
Zenbat bazkide zarete?
50 familia, baina 150 pertsona inguru izango
gara guztira.
Zein motatako ekintzak antolatzen dituzue
urtean zehar?
Hemengo beste eskualde-etxe batzuekin
harremanetan gaude eta makina bat ekitaldi
egiten ditugu denok batera. Gainera, abesba-
tza eta areto-futbol taldea dauzkagu eta eus-
kara zein euskal dantza ikastaroak ematen
dira gurean. 
Beste alde batetik, bazkariak egiten ditugu
askotan eta bidaiaren bat ere antolatzen dugu
noizean behin; bai Euskal Herrira, bai beste
eskualde batzuetara.
Zelan hartzen zaituzte hemen?
Lan handia egin behar dugu, Euskal Herritik
kanpo euskalduna izatea oso zaila da eta. 
Bat baino gehiagok jakingo duenez,
Valladolidekoak nahiko uzkur dira gu hartze-
ko... Denboraren poderioz batzuek ezagutu
gaituzte eta iritziz aldatu dute.

Larrabetzuko antzerki taldeak
“Mamutxak” izeneko lan berria aurkeztu
zuen SGAE-ren Bilboko aretoan maiatzaren
29an. 

Josu Camara konpainiaren zuzendariak
azaldu digun lez, “gaur egungo gizarte
modernoan galdutzat ematen genituen per-
tsonaia mitologikoak dira mamutxak,
Basajauna, Tartalo eta Gaueko, esate batera-
ko”. Hori dela eta, Mamutxak SA enpresako
zazpi zientzialarien zerbitzuak kontratatu
dituzte. Horiek, ordu bete eta laurden ingu-
ruko jarduera bakar batean, Euskal Herriko
biztanleriaren artean ezkutaturik bizi diren
mamutxak aurkitzeko konpromisoa hartzen
dute. Horretarako, punta-puntako teknolo-
giaz eta tresna sofistikatuz hornitutako unita-

te mugikorra erabiliko dute. Halaber, herrita-
rren partehartzea ezinbestekoa izango dute.
Bixente Martinezek eta Pablo Lasak konpo-
satutako musika ere nagusi izango da kaleji-
ran zehar.

KKuukkuubbiillttxxoo  mmaammuuttxxeenn  bbiillaa

“Ilusioz eta gogotsu gabiltza, nahiz eta
jakin badakigun inurrien lana egin behar
dala arlo honetan norberaren lekua ira-
bazteko”. Horreexek izan dira, hasierako
agurrak eta gero, Ankapalu
Sagardotegiaren jabe barrien lehen ber-
bak, eta ez da gitxiagorako izango aurrez-
aurre dagoan erronka ikusita. 1990ean
Larrabetzuko Loroño auzoan zabaldutako
erretegiak aro barriari ekingo deutso eta,
Txaro eta Robertoren esanetan, “bezeroei
goxotasuna eta sasoian sasoiko kalitatez-
ko produktuak eskaintzea izango dogu
helburu”.

Aterpeko jatetxetik aparte,
Sagardotegiak kanpo aldean jatorduak
egiteko aukera be emoten dau. Ingurua
haretxez josita dago eta eguraldia lagun
danean, gerizpetan dagozan harrizko
mahaietatik Txorierri guztia begibistan
geratzen da, Gaztelumendiko mendi hega-
leko bazter honeri xarma berezia emonez.

Handikerietan eta gauza ederrak esa-
ten jarraitu geinke, baina ugazaben eritxiz
“berbak haizeak daroaz, hobe dogu gure

bisitariek dastatu eta bizitakoaren barri
emoten badabe ahoz aho”. Beraz, badaki-
zu: makailo tortilla, arrain freskua eta txu-
leta erreari emon aukera, ondo busti
bertoko ardo, sagardo edo txakolinaz, eta
egia zabaldu. Erdu, eskertuko dozu.

AAnnkkaappaalluu  ssaaggaarrddootteeggiiaa,,  
ggooxxoottaassuunnaa  eettaa  kkaalliittaatteeaa  bbaarrrriittzzeenn

Testua eta argazkia: Arrekikili euskara elkartea
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AAllbbiisstteeaakk  eettaa  llaabbuurrrraakk

““BBeerrrriiaa””  eegguunnkkaarriiaarreenn  aallddeekkoo
jjaaiiaallddiiaa  DDeerriioonn..

LLeezzaammaakkoo  eesskkoollaakkoo  jjaaiiaa
Ekainaren 14a, zapatua. Goizeko hamarretan
bolanderak entzuten dira Lezaman. Ordu
honetan Lezamako eskolako ikasturte amaie-
rako jaia hasten dela ez dakienarentzat lehe-
nengo abisua; egunean zehar gehiago
egongo dira eta.  
Eskolara heldu eta giro zoragarria: irakasle,
ikasle, neba-arreba eta gurasoez beteta.
Denak eskolako kamiseta horia jantzita eta
bertan “Gero eta gorago” idatzita. Benetan bai
benetan gero eta gorago doala gure herriko
eskola hau. Ikusi baino ez dago ikasturtean
zehar, “euskaraz bizi” kanpainaren barruan,
euskara bultzatzeko egindako lan eskergari,
gaur, Guraso Elkarteak antolatua, prestatu
duten jai arrakastatsu hau. Hurbildu den edo-
norentzat ez da aspertzeko astirik egon: lehe-
nengo gaztelu puzgarriak, ohe elastikoak,
globo tailerra, rokodromoa, tirolina eta arku
tiratzea; geroago, 6.mailako ikasleei agurra eta
opari banaketa; jarraian, euskara bultzatzeko
ikasleek idatzitako mezuekin 700 globo airera-
tu dira; bitartean Zorrizketanek Berria egunka-
riaren akzioak eskuragai mahaitxo batean;
eguerdian denontzako bazkaria; eta arratsal-
dean antzerkia Detraka taldearen eskutik. Jai
horia, jende jatorrez josia! Eskola honek badu
etorkizunik, baita Lezamak ere. Eta gure eus-
kara erasanak ere gero eta gorago egingo du.

Maiatzaren 31n egin zen Berria
egunkariaren aldeko jaialdi arrakas-
tatsua Derioko kiroldegiaren aurreko
plazan. Lan bikaina egin zuten antola-
tzaileek, hau da, Tximintx euskara
elkar teak eta AEK-ko lagunek,
Txorierriko gainerako euskara elkar-
teen eta Derioko Udalaren
laguntzarekin. 

Honela, bada, jaialdia girotzeko
arratsaldean egunkariaren proiektu
berria aurkezteaz gain, kirol ekital-
diak izan ziren kiroldegian. Giro ede-
rra berotzeko, San Isidro el izatik
hasita kalejira ikusgarria eskaini zigu-
ten Lezamako Kurutze, Zamudioko
Hiru-Bat eta Derioko Lainomendi
dantza taldeek. Horren ostean,
Udane Goikoetxea kazetari trebearen
euskara ederrean aurkeztuta, aipatu-

tako taldeok alarde bikaina eskaini
ziguten bertaratu ginenoi, eta dan-
tzen artean Xabier Oleaga omentze-
ko, lore sorta eman zioten haren
aitari. 

Giroa bero-bero zegoen eta, anto-
latzaileek eskatu ez bazuten ere, euri
zaparrada batekin jaso genuen zerua-
ren laguntza, osterantzean gaueko
kontzertuaren jendetzak eta Sei Urte,
Gatibu eta Urgabe taldeen gogoak,
alaitasunak eta musika indartsuak
kiskali egingo gintuen.

Jaialdiaren ondoko egunetan
AIKOR! aldizkariak jakin izan duenez,
diru bilketa ederra egin zen egunkari
berriarentzat. Zorionak, beraz, parte
hartu zenutenoi eta, bereziki, antola-
tzaileei.

Inaugurazio ekitaldi ofiziala ekainaren
28an izango bada ere, maiatzaren 17an
ireki zuten Garaioltza kalean Lezamako
batzoki berria. Bertara jendetza handia
batu zen. Haien artean EAJko Iñigo Urkullu
aipatu beharra dago. Protokoloa bete
ondoren, lunch-a eskaini zitzaion herriko
jendeari, eta Zamudioko Bertoko trikitila-
riek alaitu zuten giroa. 

Lokal berria taberna-jatetxetzat erabili-
ko da, baina tokia ere izango da alderdia-
ren barruko jardunerako. 

LLeezzaammaakkoo  bbaattzzookkii  bbeerrrriiaa



LLeehheennggoo  eettaa  bbeehhiinn,,  eessaagguuzzuu  zzeellaann
zzaauuddeenn..
Ondo nago, animatuta... eta oso eskertuta
jendearekin, laguntza handia eman digula-
ko. Izan ere, Euskal Herritik ez ezik kanpo-
tik ere eta sektore guztietatik
atxikimendua ailegatu zaigu, era batean
edo bestean. 

DDuueellaa  gguuttxxii,,  BBeerrrriiaa  eegguunnkkaarriikkoo  zzuuzzeennddaa--
rrii  iizzeennddaattuu  zziittuuzzttee..  LLaann  eeggiitteekkoo  ggooggooaa--
rreekkiinn??

Bai, egunkari baten zuzendaria izatea
izugarri gustuko dut. 

TToorrttuurraakk  ssaallaattuu  oonnddoorreenn,,  eeppaaiitteeggiiaann  iikkuu--
ssiikkoo  zzeennuutteellaa  eellkkaarr  eessaann  zzuueenn
EEssppaaiinniiaakkoo  BBaarrnnee  MMiinniissttrrooaakk,,  zzeerr  eessaann
bbeehhaarr  dduuzzuu  hhoorrrreenn  iinngguurruuaann??

Sistema horrela dago antolatuta. Alde
batetik, torturatzen zaituzte estatuak onar-
tuta, tortura probetxugarria delako
beraientzat. Gero, beste aldetik, estatuak
berak salatzen zaitu hamar urtetako kar-
tzela-zigorraren mehatxupean. Oso hase-
rre nago torturatu egin bainaute eta ez dut
etsiko nire torturatzaileek zein torturen
arduradunek epaiketa serio bat izan arte.
Torturaren aurkako borrokan nire sinesga-
rritasuna jartzeko prest nagoela esan dut

behin baino gehiagotan, baina horretarako
jendearen laguntza behar izango dut. 

EEuusskkaalldduunnoonn  EEgguunnkkaarriiaa  iittxxii  bbaazzuutteenn  eerree,,
hhuurrrreennggoo  eegguunneeaann  EEgguunneerroo  zzeeggooeenn
kkaalleeaann,,  eessppeerroo  zzeennuueenn??

Bai. Gure programa informatiko onena
gure jendea dela pentsatu dut beti, eta
gure programa informatikoa primeran ibili
zen Egunkaria itxi eta gero. Nahiz eta
zuzendaria, presidentea, idazkaria... atxilo-
tuta egon, hurrengo egunean egunkaria
kaleratzeko gaitasuna izan zuten langileek.
Beraz, 12 urtetan zehar Egunkaria kiosko-
etan eta harpidedunen postontzietan izan
da, baita itxi ondoren ere. 

Anekdota moduan ondorengoa kontatu-
ko dizuet: epaileak zer zen Egunero galdetu
zidan eta nik, apaltasun osoz, Tolosa aldean
zegoen bailara egunkaria zela erantzun
nion... Aurpegieragatik ez zidala sinistu kon-

turatu nintzen. Berak bazekien gure langile-
ek kaleratu egin zutela, baina nik ez... Oso
jende fina, langilea eta saiatua  da gurea, bai.

EEttaa  jjeennddeeaarreenn  eerraannttzzuunnaa  iittzzeellaa,,  eezzttaa??
Zalantzarik gabe. Donostiako manifesta-

zioa, lan uzteak... mila eratara jaso dugu atxiki-
mendua. Nire ustez, Egunkariaren itxierak
sortu duen haserrea egunkari berriaren lagun-
tzaile eta bultzatzaile bihurtu behar dugu.
Langileak horretan dabiltza eta ni ere bai. 

IIzzaann  eerree,,  eeuusskkaalldduunnookk  eeuusskkaarraazzkkoo
eegguunnkkaarriiaa  bbeehhaarr  ggeennuueenn  eettaa  bbeehhaarr
hhoorrrreettaann  jjaarrrraaiittzzeenn  dduugguu......

Egunero trantsizio-egunkaria da eta
meritu handia  dauka baliabide gutxiekin
kaleratzen baita. Hori dela eta, hainbat gai,
gerra edo hauteskundeak esate baterako,
ez dira behar bezala jorratu. Horrexegatik,
ahalik eta azkarren merezi duten egunka-
ria jarri behar zaie euskaldunei eskuetan.
Hori izango da gure proiektu berria.

AAuurrrreerraattuu  aahhaall  ddiigguuzzuu  pprrooiieekkttuu  bbeerrrrii
hhoorrrreenn  ggaauuzzaarreenn  bbaatt??

Ekainaren 21ean kalean egoteko
asmoa daukagu. Mantxetari, diseinuari eta
atalen ordenari dagokienez, aldaketa
batzuk egingo dira. Lehen hasten zen
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“Egunkariaren 
itxierak sortu duen
haserrea egunkari

berriaren 
bultzatzaile bihurtu

behar dugu”
Joan den otsailean euskarazko egunkari bakarra itxi

zigun euskaldunoi Madrilgo Gobernuak. Gainera,
Martxelo Otamendi Egunkariko zuzendaria eta beste
bederatzi kide atxilotu zituzten. Kartzelatik atera zene-
tik, tolosarrak Egunkariaren itxiera eta pairatutako tor-
turak salatu egin ditu hainbat alditan. Pasa den astean
Berria egunkariko zuzendari izendatu zuten. Ekainaren
2an, Zamudioko Lagatzu Euskara Elkarteak antolatuta-
ko mahainguruan hartu zuen parte Erramun Osarekin.

Martxelo Otamendi, Euskaldunon Egunkariko zuzendaria:

““1122  uurrtteettaann  zzeehhaarr
EEgguunnkkaarriiaa  kkiioosskkooeettaann

eettaa  hhaarrppiiddeedduunneenn
ppoossttoonnttzziieettaann  iizzaann  ddaa,,
bbaaiittaa  iittxxii  oonnddoorreenn  eerree””

Testua: Itxaso Marina / Argazkiak: Itxaso Marina, Lagatzu

GGuurreeaann  iizzaann  ddaa
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iritziekin, baina hemendik aurrera “Gaurko
gaia” izeneko atalarekin egingo da. Beste
alde batetik, Interneteko foroek ere lekua
izango dute paperean... Halaber, agenda
eta kazetaritza propioa landu nahi dira.

ZZeeiinn  eeggooeerraattaann  ddaauuddee  llaannggiilleeaakk??
L a n g a b e z i a n .  E u s k a l d u n o n

Egunkariaren lehenengo enpresa utzi
eta EKT (Euskarazko Komunikazio
Taldea) enpresa berria jarri dute abian,
30.000 euroko inbertsioa eginda.
Orain akzioak erosteko deialdiarekin
dabiltza.

EEgguunnkkaarriiaa  iittxxii  zzeezzaakkeetteeeenn  ssuussmmoorriikk
bbaazzeennuueenn??

Azken urte hauetan jomuga asko
egon badira ere, nik ez nuen inoiz pen-
tsatu 2003ko otsailean gure bila etorriko
zirenik. Dena dela, susmoren bat baneu-
kan bezperan... Azpeitian hitzaldia eman
behar nuen eta bukatu ondoren, antola-
tzaile batek esan zidan –“Aizu Martxelo,
txapela eta alkandoraren lepoa altxatuta
bi gazte daude... Nik ez ditut ezagu-
tzen...”- Etxerako bidean auto bat aurrean
eta beste bat atzean jarri zitzaizkidan eta
lehenengoak aparkatzen dudan lekuraino
jarraitu zuen... – “Beno, niri segika izan
ditut bi auto”- pentsatu nuen, baina ez
nion garrantzirik eman, izatez, ez nion
inori deitu. Hurrengo egunean, lo nengo-
ela kolpe batez jo zuten atea – “Abra,
Guardia Civil”.

ZZeerr  ppaassaattzzeenn  zzaaiizzuu  bbuurruuttiikk  mmoommeennttuu
hhoorrrreettaann??

Egunkaria itxiko zutela pentsatu
nuen... Gero, jasoko nuen tratua zen
nire kezka. Izan ere, Guardia Zibilek
halako operazio bat gure herrian egi-
ten dutenean tratu txarrak jasotzeko

arrisku handia dago... Dena dela, nik
ez nuen inoiz imajinatu torturatuko
nindutenik.

““EEuusskkaarraa  eettaa  eeuusskkaall  zzaalleettaassuunnaa......  jjoommuu--
ggaann””  iizzeenneekkoo  mmaahhaaiinngguurruuaann  ppaarrttee  hhaarrttuu
dduuzzuu  oorraaiinnttxxee  bbeerrttaann,,  zzuurree  uusstteezz,,  zzeerr
eessppeerroo  ddeezzaakkeegguu  hheemmeennddiikk  aauurrrreerraa??  

Egunkariaren itxierarekin mezu bat
bidali nahi izan digute Madriletik –“Aizue,
autogobernua, autodeterminazioa edota
zuen etorkizuna erabakitzeko eskubidea
duzuela aldarrikatzen jarraitzen baduzue,
hau da izango duzuena. Egunkari bat itxi-
ko dugu, staffeko hamar kide atxilotuko
ditugu, tratu txarrak emango dizkiegu eta,
gainera, batzuk torturatuko ditugu... Zein
den zuen etorkizuna argi gera dadila”-. 

Turko-burutzat erabili gaituzte, gurea
ez baitzen egunkari kezkagarria
Madrilentzat. 15.000 ale kaleratzen geni-
tuen eta gure eragina, sektore batzuetan
eta gai batzuekin, kuantitatiboa baino
gehiago kualitatiboa zelakoan nago... 

ZZuurree  uusstteezz,,  nnoollaa  eeggiinn  bbeehhaarr  zzaaiioo  aauurrrree
eeggooeerraa  hhoonnii??

Sendotasunez. Madriletik etortzen
diren erasoak gelditzeko gaitasuna
baduela erakutsi behar du herri
honek. Legea bete behar dela esan-
go lukete batzuek, baina Jose
Elorrietak adierazi zuen bezala, hori
buru-hiltze politikoa izango litzateke.
Erantzuteko ez ezik zerrenda horre-
tan egon daitezkeen hurrengo kalte-
tuak babesteko  modu bat ere aurkitu
behar dugu. Orain dela gutxi izan da
E ITB, hurrengoak ikastolak edota
zuek, herri aldizkariak, izan zintezke-
te. . .  Haiek badakite ez garela
ETAkoak, ez garela egunkari kezkaga-
rria... Horrexegatik, euskaltzale, aber-
tzale eta demokrata guztiak minimo
batzuen inguruan biltzea beharrezkoa
da. Legeak eta epaileen autoek zure
herria suntsitu nahi dutela jakinda,
legea betetzea baino ez bazaigu
gelditzen..., akabo.

Erramun Osak eta Martxelok euskal zaletasunaren egoerari buruz hitz egin ziguten Lagatzuk antolatutako mahain-
guruan. Juan Luis Goikoetxea moderatzailea izan zen. 

““MMaaddrriilleettiikk  eettoorrttzzeenn
ddiirreenn  eerraassooaakk  

ggeellddiittzzeekkoo  ggaaiittaassuunnaa
bbaadduueellaa  eerraakkuuttssii  

bbeehhaarr  dduu  hheerrrrii  hhoonneekk””

““EEgguunnggoo  eeggooeerraa  iikkuussiittaa,,
lleeggeeaa  bbeetteettzzeeaa  

bbuurruu--hhiillttzzee  
ppoolliittiikkooaa  iizzaannggoo  

lliittzzaatteekkeeeellaakkooaann  nnaaggoo””
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"Berba oso altu egiten duzue"

"Elkartruke baten bidez, ingelesa irakas-
ten dut bai Derioko eskolan, bai Txorierriko
institutuan. Sei hilabeterako etorri naiz.
Uztailean amaitzen zait eta itzuli beharko
naiz. Une honetan Lezaman bizi naiz, institu-
tuko guraso batzuen etxean"

Elkarrizketa gaztelaniaz da, ulertzeko
adina ikasi du eta nahiko ondo moldatzen da.
Ondoan, badaezpada laguntza beharko balu,
Iñaki, eskolako ingeles irakaslea. Annek eus-
karazko hitz batzuk besterik ez ditu menpera-
tzen.

"Helsinkikoa naiz, Finlandiako hegoalde-
an dago, han egunak sei ordukoak dira
neguan, baina iparraldean egun asko pasa-
tzen dute eguzkia ikusi barik, eta udan, oste-
ra, ia ez du iluntzen eta egun osoan dago
eguzkia."

Kontatzen digunez, "Eskolako ume txikiek
ez didate askorik ulertzen eta kosta egiten
zait, nagusiagoekin hobeto moldatzen naiz,
ingeles maila nahiko altua dutenez errazago
da komunikatzea".

Galdetu behar genion eta galdetu diogu,
konpara ditzala bere jatorrizko herria eta
gurea, zelan ikusten gaituzu? "Paisaia ezber-
dina da, hau menditsua da; Finlandia, ostera,
oso laua. Etxeak ere ezberdinak dira, etxe
barruan han askoz ere beroago egoten da,
25 gradu inguru. Hemen neguan hotz apur
bat pasatu dut". 

Eta umeak? "Gehien harritu nauena
umeek berba oso altu egiten dutela eta oso
mugituak direla, nire herrian askoz ere lasaia-
goak dira eta baxuago egiten dute berba " 

Janariaren konparaketa ezin da falta.
"Patata tortila eta piper frijituak jaten ondo
ikasi dut. Hemen gehiena frijituta jaten duzue,
han gehiago barazkiak, entsaladak"

Eta eskolak? "Asignaturak ezberdinak
dira. Han, adibidez, ume guztiek ikasten dute
arotz lana, josten...”. "Musika ere gehiago lan-
tzen da, denek dakite soinu tresnaren bat
jotzen, txikitatik". "Umeei asko gustatzen zaie
igeri egitea bertako lakuetan, bai udan eta bai
neguan. Neguan gaineko izotz kapa kendu
eta gero."

Joan baino lehen, eskolan Finlandiari
buruzko aste bat antolatuko dute. (Artikulu
hau irten orduko eginda egongo da). "Umeek
Finlandiari buruz egindako muralak ipiniko
ditugu erakusgai. Hango umeen jolasak

erakutsiko dizkiet hemengo umeei.
Finlandiako abesti tradizional batzuk kantatu-
ko ditugu, finlandieraz kantatu ere". Dantza
ikastaroa ere izango da, eta zein dantza?
Yenka. Zeren Annek dioskunez, Yenka dantza
famatua Finlandian sortua da.

"Saiatuko naiz plater tipiko batzuk presta-
tzen: patata entsaladak, albondigak, pasteltxo
antzeko batzuk, han edozein amak egiten
dakienak. Ni ez naiz ama baina galdetu egin-
go dut. Plater horiek hemen egitea ez da erra-
za izango, zeren osagai asko ezin baitut
aurkitu, baina moldatuko naiz." 

Gutaz harritu duena ere gidatzen dugun
era da. "Han askoz ere lasaiago gidatzen da".
Egin duen euria ere ez zuen espero, eguzkia
izango zela hemen nagusi uste baitzuen eta
"negu honetan bota duen euria!".

Dena den, orokorrean uste zuen ezber-
dintasun handiagoak aurkituko zituela, baina
ez dira hainbesterainokoak. Hori bai "Nik
esango nuke Finlandian hotzagoak garela,
hemen harremanak beroagoak dira, eta
umeez esan dudan bezala berba oso altu egi-
ten duzue" 

Anne Skytta, Finlandiako ingeles irakaslea:

Anne Skytta du izena, 27 urte, ile horia, altua,
Iparraldetik etorritakoa, Finlandiatik. Lehen galdera
derrigorrezkoa da. Zer egiten duzu Txorierrin?

““EEgguuzzkkiiaa  iizzaannggoo  zzeellaa
hheemmeenn  nnaagguussii  uussttee

nnuueenn””

““UUmmee  nnaagguussiiaaggooeekkiinn
ttxxiikkiittxxuueekkiinn  

bbaaiinnoo  hhoobbeettoo  
mmoollddaattzzeenn  nnaaiizz”” Testua eta argazkia: Jose Angel Mentxaka

““FFiinnllaannddiiaann,,  uummee  
gguuzzttiieekk  iikkaasstteenn  dduuttee
mmuussiikkaa,,  jjoosstteenn,,  aarroottzz

llaannaa......””

““HHeemmeenn  hhaarrrreemmaannaakk
bbeerrooaaggooaakk  ddiirraa””

““PPaattaattaa  ttoorrttiillaa  eettaa  
ppiippeerr  ffrriijjiittuuaakk  jjaatteenn

oonnddoo  iikkaassii  dduutt””
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ZZeerr  aaddiieerraazzii  nnaahhii  dduuzzuu  ggrraaffffiittii  bbaatt  eeggiitteenn
dduuzzuunn  bbaakkooiittzzeeaann??

Batez ere, D-160 taldea hor dagoela.
Graffitia aldarrikapenak egiteko tresna
baliagarria bada ere, ez dauka zertan
horrexetara mugatu. Batzuek errebindika-
zioak egiteko margotzen dute; beste
batzuei, berriz, euren sinadura leku guztie-
tan ikustea gustatzen zaie... Sistemari kriti-
ka egiteaz gain, jendeak hor egon zarela
jakitea da helburua.

GGeerrttaa  lliitteekkee  bbaatteenn  bbaattii  eezz  gguussttaattzzeeaa......
Bai, guk denetarik entzun behar izan

dugu. Baina saiatzen gara inori kalterik ez
egiten. Izan ere, nik ere txarto deritzot fur-
gonetetan edo garraio publikoetan margo-
tzen bada.

OOrrdduuaann,,  nnoonn  eeggiitteenn  ddiittuuzzuuee??
Derioko zubian margotzeko baimena

eman digute, baina dagoeneko ez dago
lekurik... Beste orma batzuk eskatu dizkio-
gu Udalari, eta ezetz esan digu. Orduan,
ilegal moduan ibili behar dugu.

BBaaiinnaa  hhoorrii  ddaa,,  hhaaiinn  zzuuzzeenn  eerree,,  ggrraaffffiittiiaa--
rreenn  ooiinnaarrrriiaa,,  nnaahhiizz  eettaa  ggaauurr  eegguunn  ggrraaffffii--
ttii--eeggiillee  aasskkookk  eennkkaarrgguuzzkkoo  llaannaakk  eeggiinn..

Puristenek graffitiak ilegala izan behar
duela esaten dute, baina nik ez daukat ara-
zorik horrekin. Gustatuko litzaidake enkar-

guren bat egitea. Nire lagun batek komer-
tzio batzuentzako lanak egin ditu Derion.

MMaarrggoottzzeerraa  aatteerraattzzeenn  zzaarreetteenneeaann,,  nnoollaa
aannttoollaattzzeenn  dduuzzuuee  eekkiinnttzzaa??

Gauez irteten gara eta nik arropa
beltza eramaten dut. Sprayak plastikozko
poltsa batean sartuta ertzainak edozein
momentutan ager daitezke eta.
Halakoetan, material guztia bota eta haiek
baino azkarragoa izateko beste erreme-
diorik ez duzu. Horrexegatik, askok nahia-
go izaten dute sinadura errotuladorez
egin. Hari “bonbardatu” esaten zaio.

IInnooiizz  aallddee  bbeehhaarr  iizzaann  dduuzzuuee  kkaarrrraakkaa??
Behin baino ez, eta nahiago nuke berri-

ro ez balitz gertatuko... Graffitia egiten edo
errotuladorez sinatzen harrapatzen bazai-
tuzte, 300 euroko isuna jartzen dizute.

UUlleerrttzzeenn  dduuzzuuee  jjaarrrreerraa  hhoorrii??
Ez, ez diogu inori kalterik egiten. Hau

kaleko artea da... Orma bat gris eta zikin
badago, guk kolorez betetzen dugu. Gainera,
museo askotan graffitiak izaten dira...
Zergatik ezin dugu kalea museo bihurtu?

EErraabbiillttzzeenn  dduuzzuueenn  mmaatteerriiaallaa  ggaarreessttiiaa  ddaa,,
eezzttaa??

Spray bakoitzak 4.05 euro balio du
dendan. Guk fabrikatik zuzenean ekartzen

dituen jendeari erosten dizkiogu 2.7 euro-
tan. Zenbat eta graffiti ikusgarriagoa egin
gura izan, diru gehiago gastatu beharko
duzu.

DD--116600  ttaallddeeaa  ssoorrttuu  dduuzzuuee,,  zzeellaakkoo  eekkiinn--
ttzzaakk  aannttoollaattzzeenn  ddiittuuzzuuee  hheerrrriiaann??

Joan den hiru urte honetan, herriko
jaietan eta Gabonetan hartzen dugu parte,
hip hop-aren inguruko hainbat gauza anto-
latzen. Lehenengo urtean jaialdia egin
genuen eta break-dance, DJ eta hip hop-
en erakustaldiak izan ziren. Gauean, kon-
tzertuak egin ziren... Ondo egon zen, baina
batzuek ormetan margotu zuten... Orain ez
digute uzten ez kontzerturik antolatzen ez
graffitirik egiten. Aurten, jaietan break-
dance lehiaketa egiteko asmoa genuen,
baina erakustaldia egin behar izan dugu,
Udalak ez digulako behar beste dirurik
eman. 

Gabonetan, El niño de las pinturas ize-
neko graffiti-egile granadarra ekarri nahiko
genuke erakustaldia egitera. Horretarako,
Udalak ormaren bat utzi beharko liguke...
Eskatuko diogu, ea zer gertatzen den…

SSaannddeerr ** Derioko hip hop zalea

“Zergatik ezin dugu kalea

museo bihurtu?”
Gazte-gazterik sartu

zen hip hop munduan,
sentimenduak adierazte-
ko biderik zuzenena zela-
koan. Hip hop-a New
Yorkeko beltzen auzoetan
jaio zen 60ko hamarkadan,
eta kaleko kulturaren hain-
bat adierazpide biltzen ditu:
graffitia, break-dance-a, DJ-
ak eta errima bihurtutako
salaketa. 25 urteko gazte
honek, bere taldekideek
lagunduta, lanean jardun
du, korronte honek
Derion ere lekua izan
dezan.

GGaazztteeaa  eettaa......

Testua eta argazkia: Itxaso Marina



80ko hamarkadaren bigarren erdian
jaio zan zeramika tailerra deioztar batzuen
ekimenez. Modesto eta Txomin hasikeran,
eta Elisa eta Iñaki geroago, ibili ziran taldea
eroaten. Taldea alkarte bilakatu zan,
Etxegintza alkartea, eta geroztik egoitza
egonkor bat euki dau mataderoa egoan
lekuan. Dirulaguntzak be izan dauz Udalaren
aldetik.

Begok dinoanez, laguntza franko jaso
dabez: mataderoko lonjea, berau barrizta-
tzeko lanak, labeak, tornuak, lehengaiak. 

Arte Ederretan lizentziatua dan honek tal-
dearen ardura daroa 1999 urtetik hona, urri-
tik ekainera bitarteko ikastaroak antolatzen. 

Begoren esanetan, edozeinek emon
daike ikastaro honeetan parte hartzeko
izena, Deriokoa izan zein ez. Hamabi ikas-
leko taldea da bere iritziz egokiena, aur-
tongo 14koa gehiegizkoa dalakoan.
Herrikoek bi kuoten ordainketari egin
behar deutsie aurre, hasikeran 54 euro eta
erdialdera beste horrenbeste.

Buztinezko ametsak
Derioko Aldekone auzoan bada buztin eta lurrezko masean eskuak sartuta

eukitea gogoko dauen talde bat. Martitzen eta eguenetan, arratsaldeko zazpieta-
tik bederatzietara, koinatak agindutako jarrotxua, egongelako telebista aurreko
edota armairuko izkutuko azken apalean libre dagoan bazter hori, edo ezer barik
daukagun kajoia betetzeko, irudimenean jatorria daukien buztinezko pitxar, hau-
tsontzi, lorontziak… egiten dihardue. Derioko zeramika tailerrean 14 lagun dabilz
lanean, Bego Larrabeiti derioztarraren ardurapean.
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Zeramika tailerreko lagunak buru-belarri dabilz lanean.
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Kanpokoentzat apur bat gehitxoago, 66
euroko ordainketa bi. Ordaindu beharreko
kuota horreetan erabiltzen dan lehengaia-
ren kostua be sartuta dago, salbuespenak
salbuespen.

Ikastaro honeetan parte hartzeko ez
da esperientziarik behar. Hasteko, teknika
erraz batzuk ikasten dira, txurroak, plakak,
moldeak. Eta gero, tornua. Hau izaten da,
Begoren ustez, ikasleei gehien kostatzen
jaken teknika, eskatzen dauen trebezia lor-
tzeko pazientzia eskerga behar baita.
Tailerrean tornu bi dagoz, baina ez ei dira
erabilerrazak. Setatia, burugogorra behar
dau izan ikasleak, haize hartzera bialtzeko
tentazinoa handia izaten baita. Dana dala,
behin trukua hartuz gero, lana errazago
egiten da eta emondako fruituak zapore
hobea eukiten dau.

Erabilitako lehengaiak desberdinak iza-
ten dira, buztin gorria, baltza, zuria, txamo-
tagaz, erregogorra. Begok dinoanez,
gorriak edozertarako balio dau, baina
modelatze-lanetan txamotaduna (kristal
txikiak dituena) edo erregogorra erabiltzea
komenigarria izaten da, gitxiago uzkurtzen
danez ez dalako gorri arrunta bezain apur-
korra eta, ondorioz, lantzeko orduan lasai-
tasun gehiago emoten dau.

Baina, bueno, azalpenak azalpen arti-
kulu hau aurrera doa eta oraindik ez dogu
esan zelan egiten dan zeramikazko ontzi
bat, zertan datzan, esaterako, lorontzi eder
bat egiteko prozesua. Hau dozue Bego
Larrabeitiren erantzunaren laburpena.

Lorontzia egiteko buztin gorria erabili-
ko dogu, arruntena eta merkeena dalako.
Buztina ondo amasatu eta gero tornura
goaz. Tornuan buztina hobeto lantzeko
eskuak edo buztin bera be bustiko doguz.
Gero gura dan formea emon eta labean
sartu 990º C-tan. Egosketa zortzi ordukoa
izan behar da. Gero margotzea dator.
Esmaltea emonez egiten bada, barriro
egosi behar da tenperatura bardinean gitxi
gorabehera, eta emgobe-a emonez egiten
bada, birritan egosi behar da esandako
tenperaturan. Azken ikutua emoteko, dis-
diratsuagoa itxiteko, barriro egosiko da,
oraingoan tenperatura apalagoan.

Eta hara, hor daukagu lorontzia, lora-
kaz, uragaz edo norberak gura dauenagaz
betetzekoa.

Egia esanda, ez da lan makala, ez,
lorontziak emon deuskuna. Eta ganera,
ondo lotu behar. Hau da, Begoren berbe-
tan, lan honek daukan arriskurik handiena,
lanordu asko emon eta gero emoitza gus-
tukoa ez izatea, edo prozesuan zehar zeo-
zer apurtzea edo okertzea. Ez da
harritzekoa, beraz, holango gauzak, plate-
rak, jarroak, ontziak saltzeko beharraldi
horreri dagokiona eskatzea!!

Azkenik, gai horren ganean, saldu ala
ez, berba egin dogu Begogaz. Berak esan-
dakoaren arabera, ikasleek ez dabez egin-
dako lanak saldu gura izaten, asko kostata
lortu diran lanak diralako. Batzuetan,
Derion egiten dan artisautza azokan esa-
terako, jendeak tailerraren lana ikus
dagian salgai ipinten dira egindako lanak,
baina ez da ohikoa. Dana dala, irakurle
hori, zeozer, artisautza-lanen bat erosi nahi
izan ezkero, AIKORera deitu eta zeramika
tailerrarekin harremanetan jarriko zaitugu.

Testua eta argazkiak: Fernando LarrondoTornua da ikasleei gehien kostatzen jaken teknika.

Lorontzi ederrak egiten dituzte tailerrean.

““MMooddeellaattzzee--llaanneettaann  
ttxxaammoottaadduunnaa  eeddoo  

eerrrreeggooggoorrrraa  eerraabbiillttzzeeaa
kkoommeenniiggaarrrriiaa  

iizzaatteenn  ddaa””



LLeehheenneennggoo  ggaallddeerraa  ddeerrrriiggoorrrreezzkkooaa  ddaa,,
zzeerr  eeggiitteenn  dduu  PPllaasseenncciiaakkoo  bbaatteekk
LLeezzaammaann??

Eta zer egingo dut Plasencian, ba? Hor
ez dago zereginik. Extremadurak eta biok
ez daukagu gauza handirik elkarren arte-
an... Oporretan joaten naiz familia eta lagu-
nak ikustera, besterik ez. Dena dela,
Lezamara etorri baino lehen, Granadan
bizi izan nintzen, baina taldekideak hemen
zeuden, hemen egiten genituen entse-
guak, hemen zegoen estudioa... eta den-

bora gehiegi ematen nuen errepidean.
Horregatik, hona bizi izatera etortzea era-
baki nuen orain dela hiru urte. 

PPoozziikk??
Oso gustura nago. Andaluziako jen-

dea, adibidez, hemengoa baino irekiagoa
dela esaten dute, baina nik hemengoa
bere kontuez arduratzen dela esango
nuke. Beraz, hemen lasaiago bizi zara.
Tragoren bat hartu ahal duzu eta mundu
guztiarekin hitz egin, inork gogait eragin

barik. Izan liteke inork autografoa eska-
tzea, baina dena normalagoa da. Izan ere,
kalera irteten zaren bakoitzean mundu
guztia hasten bazaizu harekin eta honekin
gogait eragiten... azkenean, kristoren amo-
rrua ematen dizu. 

AAbbeessttiieettaann  sseennttiittzzeenn  dduuzzuunnaa  aazzaallttzzeekkoo
oossoo  mmoodduu  bbeerreezziiaa  ddaauukkaazzuu,,  zzeerr  ddaaggoo
hhiittzz  hhoorriieenn  aattzzeeaann??

Ezin dut azaldu. Abestien bidez senti-
menduak adierazten dituzu, pertsona
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“Konposatzea gonbito egitea
bezalakoa da, hitzak barrutik

atera behar dira”

Hasteko, bihotz-bihotzez eskertu behar diogu Roberi elkarrizketa hau eman
izana. Izan ere, ez zaio batere gustatzen prentsarekin solasean egotea. “Ez dit
grazia handirik egiten... Beno, hemengo aldizkaria denez...” komentatu zigun elka-
rrekin telefonoz hitz egin genuenean. “Argazkiren bat ere...”, saiatu ginen. “Ez,
argazkirik ez” esan zuen. 

Estremoduro musika proiektua 1987an jarri zuen abian. Lehendabiziko maketa
grabatu ahal izateko, 1.000 pezetako baleak saldu zituen lagunen artean, diskoa
emango ziela aginduta. Handik aurrera, kontzertuak, kontratuak eta negozio
honetako gazi-gozoak ailegatu ziren. Merkatuan bederatzi lan edukita,
Extremoduro taldeak goi mailako postua lortu du gaur egungo musikaren mun-
duan. Poetaren hitz zorrotzak sakon sartu dira gazteengan. 

Robe Iniesta, Extremoduro taldeko abeslaria:

Testua: Itxaso Marina
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bakoitzak era batean edo bestean har
ditzakeen hitzak. Extremoduroren abestiei
buruzko hainbat interpretazio irakurri ditut
Interneten, batzuk baliozkoak dira eta
beste batzuk ez. Nik ez daukat zertan uler-
tu neure abesti guztiak. Nik badakit gauza
batzuek inspirazioa ematen didatela, eta
kito! Abestien arteko lotura egotekotan,
banakotasunaren aldarrikapena izan lite-
ke, masatik irten beharra.

DDeennaa  ddeellaa,,  EExxttrreemmoodduurroo  ttaallddeeaakk  oossoo
jjaarrrraaiittzzaaiillee  ggaazztteeaakk  ddiittuu..  BBeelldduurr  zzaarraa  eezz
oottee  ddiittuuzztteenn  ttxxaarrttoo  uulleerrttuukkoo  zzuurree  hhiittzzaakk??

Bai, baina horrek ez du bueltarik.
Halako abesti zehatza egiten duzunean,
mundu guztiak badaki zertaz ari zaren.
Jendeak pentsatzea nahi duzunean, berriz,
gauza abstraktuei buruz idazten duzu eta
bakoitzak nahi duen bezala hartuko ditu

zure hitzak. Gure web orrian jendeak abes-
tiei egindako interpretazio batzuk ez
zitzaizkidan inoiz burutik pasatuko, beste
batzuek asmatzen dute... edota beste ikus-
puntutik hartzen dituzu denboraren pode-
rioz. Nire ustez, abesti bat ona bada,
entzuten duzun bakoitzean gauza ezberdi-
nak sentitzen dituzu.

ZZeerr  zzaarraa,,  ppooeettaa  aallaa  mmuussiikkaarriiaa??
Poeta izatea gehiago gustatzen zait.

Zerbait berria ateratzen zaidanean, erreali-
zatuta sentitzen naiz. Kontzertu batean jo
behar duzunean, urduri zaude, ondo egin
behar duzulako... Gainera, zu joan ezean
beste talde batek jo dezake eta ez du
hainbeste ardura. Konposatzeko orduan,
berriz, zeuk ez baduzu abesti hori idazten,
beste inork ez du idatziko. Galduta zegoen
zerbait aurkitu duzu eta hark bete egiten
zaitu. Musikari hutsa, eta hori bakarrik,
izango banintz, ez nintzateke hain erreali-
zatuta sentituko.

EEttaa  ppooeettaakk  aarriimmaa  bboottaattzzeenn  dduu  iiddaazztteenn
dduueenn  bbeerrttssoo  bbaakkooiittzzeeaann??

Ez dakit beste era batera egiten.
Urtero disko bat ateratzea gustatuko litzai-
dake, baina ez dago modurik. Barrutik
irten behar dit. Oka egitea bezalakoa da...
Jende askok sartzen ditu atzamarrak
ahoan, baina barruan zerbait duzunean
berez irtetea da normalena. Denboraldi

luzeak eman ditut hitz bat ere idatzi gabe
eta hutsik egongo banintz bezala sentitu
naiz... Hitzak lotu nitzake, baina barrutik
atera behar dira, bestela ez dute balio. 

NNoollaa  eettoorrttzzeenn  ddaa  mmuussaa  ppooeettaarreennggaannaa??
Ba, ez dakit, ailegatzen da, eta kito!

Sekretua jakingo banu, abesti bat idatziko
nuke aste guztietan. Izan ere, itzela izaten
da sortu duzun abestia, besteek entzute-
ko, lokalera eramatea. Gero konponketak
egiten dizkiozu emozio handiz... Haren
zain egon behar duzu, gitarra hartu, burua
zabalik eduki... Denbora luzea ezer idatzi
barik ematen duzunean oso txarto
pasatzen duzu.

DDeennbboorraa  ppaassaa  aahhaallaa,,  iinnddaarr  bbeerrbbeerraarreekkiinn
jjaarrrraaiittzzeenn  ddaa  aallddaarrrriikkaappeennaakk  eeggiitteenn,,  eeddoo
ggaauuzzaakk  llaassaaiiaaggoo  iikkuusstteenn  ddiirraa??

Bai, errebindikatzen jarraitzen duzu,
baina batzuetan argiago azaltzen duzu eta
beste batzuetan gaiarekin bueltaka ibil-
tzen zara. Abesti bat maitasunari buruz-
koa dela eman arren, zure benetako
asmoa beste gai bat aldarrikatzea izan
daiteke. Normala da ikasiz joatea. Gauzak
ulertu eta sentitu egin behar dira. Ez du
balio inork hau txarto edo ondo dagoela
esateak. Nik nahiago dut jendea ausnar-
ketara bultzatu. 2002. urteko biran taldeko gitarra-jolea den Iñakirekin. 

Robek, abeslaria eta gitarra-jolea, Iñakik gitarra-jolea,
Miguelek, baxu-jolea eta Canterak, bateria-jolea,
osatzen dute Extremoduro taldea.

““MMuussiikkaarrii  hhuuttssaa,,  eettaa
hhoorrii  bbaakkaarrrriikk,,  iizzaannggoo
bbaanniinnttzz,,  eezz  nniinnttzzaatteekkee

hhaaiinn  eerrrreeaalliizzaattuuttaa  
sseennttiittuukkoo””

““AAbbeessttii  bbaatt  oonnaa  bbaaddaa,,
eennttzzuutteenn  dduuzzuunn  

bbaakkooiittzzeeaann  ggaauuzzaa
eezzbbeerrddiinnaakk  sseennttiittuu

bbeehhaarr  ddiittuuzzuu””
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TTaallddeeaa  ssoorrttuu  zzeenneettiikk,,  11998877  uurrtteeaann,,  ddeenn--
bboorraa  ffrraannkkoo  iiggaarroo  ddaa,,  kkoonnttzzeerrttuu  aasskkoo......
EErrrreeppiiddeeaa  ggooggoorr  eeggiitteenn  ddaa??

Ez, ez dugulako kontzertu gehiegi
ematen eta, gainera, bizi izateko ez dugu-
lako diru askorik behar izaten. Normalean,
bi edo hiru urtean behin egiten dugu bira
bat. Jendeari kalitatea eskaini nahi badio-
zu, neurtu egin behar dituzu. Kontzertu
asko jarraian ematen badituzu, teknikari
gutxi eta kalitate txarreko ekipoak eraman
behar dituzu eta horren ondorioz maila jai-
tsi egiten da. Aurten ez dugu birarik egin-
go, ez litzatekeelako aurrekoa bezala
irtengo... Beno, uda amaieran, ziur nago,
neure buruari esango diot “Joder!, Zertan
zabiltza hemen?...” Hala ere, aukera hau
egokiena dela uste dut. Datorren urtean
errepidera irten eta kalitate oneko kon-
tzertuak eskaintzen saiatuko gara. Beste

alde batetik, birak bakanago egiten dituzu-
nean gogo handiagoz egiten dituzu gero,
eta benetan jotzen duzu. Iazko bira, adibi-
dez, itzela izan zen. Teknikari eta musika-
rien artean giro polita sortu zen, gogo
handiz igotzen ginen eszenatokira... Nire
iritziz, horrek ezberdin bihurtzen du kon-
tzertu bakoitza. 

EEsszzeennaattookkiirraa  iiggoottzzeeaakk  eerrrreessppeettuuaa
eemmaatteenn  ddiizzuullaa  eennttzzuunn  dduugguu......

Bai. Askok esaten dute, urduri paratu
ezean, ez litzatekeela benetako gauza

izango. Maila batera ailegatzen zarene-
an, jendeak mailari eustea ez ezik hobe-
tzea ere espero du zugandik. Baina, ez
bakarrik jendeagatik, baita zure buruaga-
tik ere. Gero eta hobeto egin nahi duzu
eta urduri paratzen zara. Horregatik,
azken bira lasaiagoa izan da, gauzak
ondo egiten direnean dena errazagoa
delako. Agian, ez banintz hain urduri
paratuko, ez litzaidake hainbeste
gustatuko...

NNoonn  jjoottzzeenn  dduuzzuu  eerroossooaaggoo,,  lleekkuu  ttxxiikkiiee--
ttaann  aallaa  hhaannddiieettaann??

Leku txikietan jotzeak ez du besterik
adierazten baliabide gutxi duzuela baino.
Era berean, dibertigarriagoa izan daiteke...,
baina okerragoa da. Gaur egun nahiago
dut kontzertu handiekin gozatu eta ekipo
ona eraman.

MMiillaa  ddooiinnuu  aaiiddiieenn

OOrraaiinn  ddeellaa  gguuttxxii  kkoollaabboorraazziiooaa  eeggiinn  dduuzzuu
GGaattiibbuu  ttaallddeeaarreekkiinn..  ZZeerr  mmoodduuzz  zzuurree  bbiizz--
kkaaiieerraa??

Apur bat zaila izan da. Abestia graba-
tuta neukan eta ikasi egin nuen, neure
barruan itzuli nuen, baina haien hizkerara
mugatuz. Gauza batzuk beste era batean
esango zenituzke, baina, noski, hitza ez
bada e-z amaitzen, ez du errimarik egiten
hurrengoarekin. Ahoskatzeko orduan, gau-
zaren bat esatea kostatu egin zait, esatera-
ko, hain arraroak diren “aiu” horiek. Ez
nuen lortu dena ondo ahoskatzea... 

ZZeerr  ddeellaa  eettaa  kkoollaabboorraazziioo  hhaauu??
Lagunak gara eta beti gabiltza Iñakiren

estudioan zer edo zer egiten. Proposatu
zidaten eta nik atsegin handiz esan nien
baietz. 

EEuusskkaarraa  iikkaasstteenn  zzaabbiillttzzaallaa  uussttee  dduugguu......
Bai, eta oso gaitz egiten zait. Esaldi bat

botatzen dudan bakoitzean irakasleak
“Hau!” esaten dit. Baina gustukoa dut.
Garunak erabili behar ditugula pentsatzen

dut. Katalunian egon nintzenean, katala-
nera ikasi nuen eta orain, hemen bizi
naizenez, euskara ere ikasi behar dut.
Beno, pixkanaka-pixkanaka, gauza batzuk
ikasita pozik geldituko nintzateke. 

““EEsszzeennaattookkii  ggaaiinneeaann  eezz
bbaanniinnttzz  hhaaiinn  uurrdduurrii

ppaarraattuukkoo,,  eezz  lliittzzaaiiddaakkee
hhaaiinnbbeessttee  gguussttaattuukkoo””
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NNooiizzkkoo  llaann  bbeerrrriiaa??
Orain buru-belarri gabiltza abestien bil-

duma prestatzen. Gabonetan kaleratzeko
asmoa daukagu, baina eztabaida itzela
sortu da gure artean zein abesti sartu eta
zein ez erabakitzen, eta gauza luzatzen
hasi da. 

MMuussiikkaa  mmuunndduuaann  hhaassii  zziinneenneeaann,,  ttaallddeeaa
ggaauurr  eegguunn  ddaaggooeenn  lleekkuuaann  eeggoonn  zziitteekkeeeellaa
ppeennttssaattuu  zzeennuueenn  iinnooiizz??

Hasierak gogorrak dira eta horretan
sinesten ez baduzu dena popatik hartzera
bidaltzen duzu lehenengo desilusioa har-
tzen duzunean. Horregatik, zeure buruari
sinetsarazi behar diozu lortu ahal duzula.
Nik musikatik bizitzea nuen helburu, posi-
ble izango zela pentsatzen nuen.

EEttaa  mmuunndduu  hhoonneekk  ddeesseennggaaiinnaattuu  zzaaiittuu??
Negozio honetako alderdi batzuek bai.

Horrexegatik negozioaren eta zeure inte-
resen arteko oreka bilatu behar duzu. Nik
neure lanetik bizi nahi izan arren, ezin dut
konposatu dendetan saltzeko musikarik,
neure musika saltzea lortu behar dut.

Putakeria asko egiten dizkizute, eta ez
bakarrik diru kontuetan. Batzuetan, disko-
ren bat beste portada bat ipinita kalera-
tzen dute edo kamiseta bat hartu eta zuk
inoiz esan ez duzun esaldi bat jartzen
diote... Arrastoan sartuta eduki behar ditu-
zu. Guk nahi duguna egitea lortu dugu.
Nahiz eta horrek esan nahi duen urtero
disko bat atera behar dugula, ezin digute
exijitu, kaka hutsa izango litzatekeelako...
Haiek aterako lukete, baina nik ez nioke
emango, behintzat.

HHaauu  gguuzzttiiaa  kkoonnttuuaann  hhaarrttuuttaa,,  eemmaann  aahhooll--
kkuu  bbaatt  mmuussiikkaann  lleekkuu  bbaatt  eeggiinn  nnaahhii  dduutteenn
ggaazztteeeeii..

Nik euskarazko musika talde bat edu-
kiko banu, proiektu osoa autofinantzatuko
nuke eta paso egingo nuke diskoetxeez
eta banatzaileez, hasieran egin nuen beza-
la. Hemengo diskoetxe gehienak zikoizke-
rian ibiltzen dira estudioetan, eta
erdipurdiko promozioa ateratzen dizute.
Euskarazko musikak hemendik kanpo ere
merkatua duela uste dut, baina horretara-
ko ezinbestekoa da soinu ona izatea.
Gainera, zeure kabuz 5.000 disko saltzen
badituzu, konpainiarekin 50.000 salduta
baino diru gehiago irabazten duzu. 

TToopp  mmaannttaa  nneeggoozziioo  oonnaa  ddaa,,  eezzttaa??
Egundoko negozioa. Zeure diskoa hor

ikusteak izugarri izorratzen zaitu, baina

ikuspegi guztietatik aztertu behar duzu.
Alde batetik, etorkinak hartatik bizi dira
eta, beste alde batetik, diskoetxeentzat
zein musikarentzat kristoren putakeria da.
Nahiz eta dirua galdu, talde handiek jarrai-
tu ahal izaten dute kontzertutan ateratako
diruarekin. Beste alde batetik, zeure lana
heltzen da bestela diskorik erosi ezin izan-
go lukeen jendearengana. Baina talde txi-
kiak pikutara joaten dira konpainiek ezin
dituztelako mantendu. Horren guztiaren
ondorioz, ez da egongo aniztasunik, eta
musikaren globalizaziora joko dugu. 

ZZeerr  iizzaannggoo  lliittzzaatteekkee  RRoobbee  IInniieessttaa,,  eezz
bbaalliittzz  ppooeettaa  iizzaannggoo??

Ez dakit, ez banu aurkitu sortzeko zer-
bait, drogazale peto-petoa izango nintzen,
agian. 

Kontzertua jo baino lehenagoko azken ikutuak.

““EEuusskkaarraazzkkoo  mmuussiikkaa
ttaallddee  bbaatt  eedduukkiikkoo  bbaannuu,,

pprrooiieekkttuu  oossooaa  
aauuttooffiinnaannttzzaattuukkoo  nnuukkee””



2200

Loiuko –Larrakoetxe– probalekua beti-
danik ezaguna eta ospetsua izan da herri
kirolaren zaletasuna izan dabenen artean.
Aspaldiko urteetatik honantza makina bat
proba egin izan dira bertan. Euskal Herri
mailan Larrakoetxeko probalekuak, ingu-
ruko probalariak eta idi buztarriak izan

daben garrantzia eta pisua aitatu beharre-
koa da, gaur egun be badabena, ze
momentu honetan 3.000 kiloko probarria-
gaz idi-dema egiten dan probaleku bakarra
da eta, jakina denez, modalitate honetarako
hiru karreterugaz joaten dira idi buztarriak.
Probarria karrejuan bertan dago.

Egin daigun historia apur bat: lehen
zaletasun handia egoan eta antolatzaileak
auzokideen artean antolatzen zituen pro-
bak, danon artean aurrera atarateko bitar-
teko lanak; karrejuaren prestatze lanak,
publizitatea, idientzako belarra nork ekarri,
proba bitartean noren gortan edo tejaban
gorde leitekezan idiak eta, horrez ganera,
ondoko jaia be bai. 

Zaletasun hau mantentzea bertako
auzokide batzuei eskertu beharko deutse-
gu, eta danen artetik aitatu beharrekoak
diralako gogoratu behar doguz batzuk,
batez be, Juan Begoña Zozoa eta Eduardo
Bilbao; hareek inguruko baserrietako lagu-
nak inplikatuz ipintzen eben martxan jaia.

Idi probak, San Pedro osteko egunean
antolatzen eben, ziur, baita beste askotan
be. Eta, esan dogun moduan, euron arte-
an lan guztia ondo antolatuta egoan.
Gainera, kirolaren edo ekitaldiaren ostean
erromeria be antolatzen eben, trikitixa edo
eta jazbana joten zan eta Larrakoetxe

Larrakoetxe herri
kirol taldea

Herri kirol talde hau Loiu herrikoa da eta bere
historia eta ibilbidea kontatzera goaz artikulu honetan.

EEllkkaarrtteeaakk  //  TTaallddeeaakk

““MMoommeennttuu  hhoonneettaann,,
33000000  kkiillookkoo  

pprroobbaarrrriiaaggaazz  iiddii--ddeemmaa
eeggiitteenn  ddaann  pprroobbaalleekkuu
bbaakkaarrrraa  ddaa  LLooiiuukkooaa””
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inguruko auzoan orduko gazteentzat jai
polita izaten zan; konbidauak eta guzti
egoten ziran.

Urteak pasa ahala, ohiturak eta modak
aldatzen eta galtzen doaz eta herri kirolak
be aldatzen edo galtzen joan dira, baina
inguru honetan nahiko aldatu arren be, idi
proba berari eutsi egin jako eta horretara-
ko 1987. urtean Larrakoetxe Herri Kirol
Taldea sortu zan.

Zeozer berezia dauka inguru honek,
baserritar sustraia edo baserri inguruko
kirola mantentzera bultzatzen dauena.
Beharbada horrexegatik, Bizkaiko Euskal
Kirol Federazinoa sortu zanean, bertan
bilera batzuk egin ziran aurrera euskal
kirola atarateko. Orduan, Larrakoetxe
inguruan egon zan eta dagoen afizinoari
eutsiz –eta probaleku barria bertan egoa-
lako– Larrakoetxe Herri Kirol Taldea sor-
tzen da. Garai hartan, federazinoan
konpromisarioak egon ziran sartuta (Sabin
Latorre eta Santos Aurrekoetxea) eta hare-
ek be bultzatu eben.

Taldea sortu zanean, 30 kide aldera
ziran eta konpromiso zuzena hartu zan
antolakuntzan eta lanean bertan aritzeko.
Zuzendari eta presidentea Fermin Garin
izan zan. Giro oso ona egoan eta inguruko
tabernari guztiak laguntzen eben

Ekintza ezagunenak probaleku inguru-
koak izan ziran: idi probak antolatzen dira

–pisu librekoak Gabon inguruan, eta pisu
txikerrekoak, sanpedroetan–. Zaldi probak
be egiten dira, baina lehen gehiago;
hemen, inoiz urten bako zaldiakaz be egin
ziren probak, hau da, kinttopeko zaldi pro-
bak. Asto probak be jokatu dira.

Hortik aparte, talde honek ferilekuari
atarramendua atara gurean, Aizkolarien
Euskal Txapelketa Nagusiaren errebantxa
antolatu eban bertan eta orduko bost aiz-
kolari ezagunenak hartu eben parte.
Horrez gain, buztarri bakarreko desafioa
be egin zan. Gizon proba bat be egin zan,
eta desafio horretan 3 tirakalari egon ziran
alde bakoitzetik tiratzen ebela. Proba hori
momentu hartan egon ziran probalaririk
onenakaz egin zan, eta ordurako erretira-
tuta egon ziran Leoia eta Agustin
Unamunzaga be berrengantxatu egin ziran
desafio horretarako. Bestalde Bizkaiko
trontzalarien txapelketa bat egin zan, baita
Euskal Herriko sokatira txapelketa bat be.

Loiuko Udalak eta Federazinoak
emondako diru laguntzetatik aparte, sarre-
ra kobratuz, zozketak eginez eta txosna
ipiniz ataraten zan dirua. Sarietatik eta
antolakuntzatik dirurik sobratzen bazan,
herrian egoan “Huerfanos de la Casilla”-ko
umezurtzei emoten jaken.

Apurka-apurka ferilekuko ekitaldiak
ixten joan ziran, baina herriko jaietan
–Loiun eta Lauroetan– gaur egun be parte
hartzen da eta Larrakoetxe Herri Kirol
Elkarteak jarraitzen dau herri kirolak anto-
latzen, eta Gabonetan pisu libreko idi pro-
bak egiten dira Larrakoetxeko
probalekuan.

Probalari ospetsuak pasatu dira
hemendik. Batzuk aipatzearren: Orioko
Oliden, Aiako Izeta, Leioako Olegario eta
hainbeste gehiago. Beste alde batetik, ezin
gara gelditu etxeko idi buztarri ospetsuak
aipatu barik. Laiñeko Santos eta Martin
Aurrekoetxea, bertatik, Lañeko baserritik
urtendako idi buztarriak gaur egun be hor
dabiltza punta-puntan. Esate baterako, iaz
Martin Lañekoak irabazi eban 14 buztarri
artean lehiatu ondoren. Horrez ganera,
Faustino eta Jesus Aurrekoetxetarren idi
buztarriak eta Sabin Latorrenak be aipatu
behar doguz.

Bukatzeko galdera bat jatorku. Zenbat
baserritar dago Loiun baserri hutsetik bizi
direnak? Gaztea dena, bat bakarra dagola
uste dogu. Idi jabeak baserriaz ganera
beste lan batetik bizi direnak dira eta holan
zaletasuna mantentzen dabenak. Guztiori
ZORIONAK eta eskerrik asko, kirolean,
gure historiako parte izaten jarraitzen
dozuelako, eta letra handiz gainera!

““IIddii  pprroobbaarrii  eeuusstteekkoo
aassmmoozz  LLaarrrraakkooeettxxee

HHeerrrrii  KKiirrooll  TTaallddeeaa  ssoorrttuu
zzaann  11998877..  uurrtteeaann””

““AAssppaallddiiaann,,  ggiizzoonn  
pprroobbaa  bbaatt  bbee  eeggiinn  zzaann..

DDeessaaffiioo  hhoorrrreettaann  33  
ttiirraakkaallaarrii  eeggoonn  zziirraann

aallddee  bbaakkooiittzzeettiikk  
ttiirraattzzeenn  eebbeellaa””

““PPrroobbaallaarrii  oossppeettssuuaakk
ppaassaa  ddiirraa  LLooiiuukkoo  

pprroobbaalleekkuuttiikk::  OOrriiookkoo
OOlliiddeenn,,  AAiiaakkoo  IIzzeettaa......””

Testua: Belen Gana / Argazkia: Itxaso Marina
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Sasoiko ortu-produktuak
BBaasseerrrrii  mmuunndduuaa

BBeennoo  TToommaass,,  zzeeiinnttzzuukk  ddiirraa  pprroodduukkttuu
hhoorriieekk??

Tomateak, piperrak, letxugak, azelgak,
bainak, indabak...

IIkkuusstteenn  dduugguunneezz,,  nneegguutteeggiieettaann  zzeeiinn
kkaannppooaann  hhaaiinnbbaatt  bbaarraazzkkii  ddiittuuzzuu..  NNoollaa
zzaaiinndduu  bbeehhaarr  ddiirraa??

Barruan kanpoan baino tratamendu
gehiago behar badute ere, nahiko antze-
koa da sistema. Lehenengo eta behin, leku
berotan haziak dadotan jartzen dira.
Astebete edo bi pasatu ondoren, landarea
hazi eta lurrean landatzen da. Gero, egunero
ureztatu eta abonua eta behar duten trata-
mendua botatzen zaizkie astean behin edo.

ZZeellaann  ddaattoorr  uuzzttaa  aauurrtteenn??
Egia esan, ez lar ondo. Izan ere, oso

eguraldi ona izan ez dugunez, hau da bero-

tik hotzera pasatu garenez derrepente, lan-
dare asko gaixotu egin dira.  Gainera,
batzuek zorriak dituzte eta, noski, plagaren
kontrako tratamendua bota behar zaie.

GGaarraaii  hhaauu  oonnaa  ddaa  ssaallttzzeekkoo??
Bai, ona da. Orain tomateak, letxugak,

piperrak... ondo saltzen dira. Negua lasaia-
goa da eta orain aprobetxatu behar dugu.

MMeerrkkaabbiillbbaaoorraa  jjooaatteenn  zzaarreettee  ssaallttzzeerraa,,
zzeellaann  ddaaggoo  eeggooeerraa??

Prezioak ez dira bat ere onak gero eta
konpetentzia handiagoa dago eta.
Produktu asko Marokotik edo Almeriatik,
esate baterako, etortzen dira...

BBaaiinnaa  kkaalliittaatteeaa  eezz  ddaa  iizzaannggoo  bbeerrddiinnaa??
Ez pentsa, nahiz eta produktu batzuek

hemengoen zaporerik ez eduki, beste
asko ez dira kalitate txarrekoak. Gauzak
aldatu egin dira. Orain, hozkailu-kamioie-
tan ekartzen dituzte eta presentazioa ere
hobetu da. Gainera, hemendik kanpo egu-
raldi hobea egiteaz gain, makinak erabil-
tzen dituzte lana egiteko eta, guk, berriz,
eskuz egiten dugu. Horrexegatik dira pre-
zioak hain merkeak. Adibidez, duela 15
urte piperrak 500 pezetatan saltzen ziren,
baina orain merkeagoak dira.

GGaauurr  eegguunn,,  bbaasseerrrriittaarrrreenn  eeggooeerraa  eezz  ddaa
oonnaa..  OOrraaiinnttxxee  kkoommeennttaattuu  dduuzzuunnaazz  aappaarr--
ttee,,  bbeessttee  ffaakkttoorreerriikk  bbaaddaaggoo??

Bai, beste faktore askok ere eragina
izaten dute. Gaur egun emazteak zein
senarrak etxetik kanpo lan egiten dutenez
ez dute egunero etxean jaten. Umeek ere
ikastolan   egiten dute. Hori dela eta, kon-
tsumoa jaitsi egin da. Halaber, produktu
izoztuak erosten dira...

HHoorrii  ddeellaa  eettaa,,  ggooggoorr  eeggiinn  bbeehhaarr  ddaa  llaann,,
eezzttaa??

Dudarik gabe. Goizeko 6etan
Merkabilbaon egon behar dugu. Baserrira
itzulita egun osoa ematen dugu lanean,
igandeak barne. Izan ere, saltzera joan
ahal izateko produktuak prestatu egin
behar dituzu. Eguneroko lana izateaz gain,
ordu asko eman behar dituzu soloan eta,
horrexegatik, askok beste leku batean lan
egitea nahiago dute.

ZZeellaakkooaakk  ddiirraa  llaann  bbaallddiinnttzzaakk??
Ez oso onak. Gaixorik egonda baja har-

tzen baduzu ez dituzu lehenengo hama-
bost egunak kobratzen. Gainera, jubilatuz
gero 70.000 pezetatako soldata geratzen
zaizu. Beraz, lanean jarraitu behar duzu
soloan. Horretara, bada, gurea beste langi-
leen gizarte segurantzarekin parekatu eta
Estatuko beste herrietan baserritarrek
dituzten dirulaguntzak geuk ere jaso nahi
genituzke.

Baserritarrarena lan gogorra dela ondotxo daki Zamudioko Tomas Landetak.
Izan ere, aspalditik dabil soloko lanetan. Bai, lurrak ez du jaiegunik ezagutzen eta
oporrak “azkar eta txarto” hartzen dira. Sasoiko ortu-produktuak zeintzuk diren
jakiteko asmoz, berarengana jo dugu.

Testua eta argazkla: Itxaso MarinaTomasek ordu asko ematen ditu egunero soloko lanetan.
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BUGBEAR.B
TTeekknnoollooggiiaa

AArraammuu  bbaakkaarrttiieenn  
ssaarreeaann  IIIIII

“ Hau argitaratze irekiko gunea da. Nahi
baduzu zure albistea argitaratu dezakezu”.
Ongi etorriak, hau www.euskalherria.indyme-
dia,org da. Orrialde honetan sartuaz batera,
munduan zehar bidaiatzen hasten gara. Ez
palmeradun hondartzetara, ez esaten dute-
naz nazkatuta dauden gidarien azalpenetara
ezta denbora galarazten diguten eta antza
derrigorrez bisitatu behar ditugun museo hits
eta aspergarrietara ere. Polizien jazarpenari
aurre egin gura dieten mundu guztiko barri-
kaden itxaropenera, autogestioaren plater
goxoak dastatzeko ostatuetara eta gure
antzeko malurak izaten dituzten mundukide-
en kaleetara eramango gaitu, izarloken altzo-
an, indymedia bidai-agentziak.

“ Indymedia Medio Independienteen
Gunearen izena da. Medio Independienteen
Guneak Seattlen sortu ziren, Nazioarteko
Foro Monetarioaren kontrako protestaldiekin
batera. Kale mailako ekintzaileei haien
mezuak transmititzeko bidea ziurtatu nahi
zen, horretarako, borrokatzen zituzten korpo-
razio multinazionalen menpeko komunikabi-
deez baliatu behar izan gabe”. Horixe da FAQ
(frequently asked question) sakatuz gero
leidu ahal izango duguna.  Eta beste hainbat
azalpen ere; nola funtzionatzen duen, zerta-
rako balio duen, zelan argitaratu…Esan dugu
globalizazio neoliberal kapitalistaren aurkako
mugimenduaren borroka jasotzen ahalegin-
tzen dela eta horretarako ekologia, deialdiak,
zientzia, eknologia eta sarea, Giza
Eskubideak, erresistentzia globala, inmigra-
zioa, kriminalizazioa, euskara eta kultura,
internazionalismoa, antimilitarismoa eta
bakea, sexualitatea eta emakumeak ataletan
sailkatutako informazioa biltzen du ezkerreko
zutabean. Berri horiek euskaraz, gaztelaniaz
eta beste hizkuntza batzuetan idatzita daude
eta, egia esan, euskaraz daudenak gutxi dira,
euskaldunak gutxi baikara.
Zutabe hau irakurri eta bertara sartzea era-
bakitzen baduzue, berba eder hauek hartuko
zaituztete: “Euskal Herriko Gizarte Foroa:
Bestelako Euskal Herria ezinbestekoa da”.
Geu be hortan gabiltza.

Ekainaren lehenengo egunetan sortu eta zabaldu da. Birusa denpora gitxian izan da arra-
kastatsua eta hainbat komunabidetan entzun dogu horren barri. Kotxo mota hau dagoaneko
galera asko sortu dau. Kotxoak (Worm), zorrotza izanda, ez da birus bat baina birustzat har-
tzen da, “bere buruaren” kopiak egiten ditualako, hau da, autokopiatu egiten dalako.

EEzzaauuggaarrrriiaakk
-Kotxo hau sareko errekurtsoetara

zabaltzen da email bidez. Email honek
daroan fitxeroak birusa dauka. 

-Polimorfikoa da, bere itxura aldakorra da.
-Ordenadoreko programak infekta-

tzen ditu.
-Outlook Expressek daukan akatsa

(bug) erabilten dau zabaltzeko.
- Antibirus eta Firewall programak

bukatzen ahalegintzen da.
- Sarean daukagun inpresoreetan

inpresio arraroak agertu daitekez. 

Antibiruseko enpresek oso larritzat
hartu dabe, eta teknikarien ustez baliteke
CodeRed sortutako galerara (3.000 euro)
iritsiko dala. Orain arte 'I love you' da gale-
rarik gehien sortu dauana (9.850 euro).

ZZeellaann  GGaarrbbiittuu??
Iadanik antibirus enpresa guztiek

bakuna sortu dabe. Beti dago aldi bat
birus detektatzen danetik bakunak atera-
tzen diran arte, horregaitik beti egin behar
dogu adi, nahiz eta antibiruseko azken
bertsioa euki. 

Testua: Alberto Legarreta

AAhhoollkkuuaakk
1.-Antibirusa ondo erabili eta egune-

ratua euki
2.-Firewall euki instalatuta.
3.-Backup bat egin aldizka.
4.-Fabrikanteen partxeak sartu programetan.
5.-Beti arretagaz ibili.
- Email bidez etorten diran fitxeroakaz.
- Internetetik jaitsi dituzun fitxeroakaz.
- Eta abarrekaz…
Artikulo hau 2002 maiatzaren idatzita-

koaren gehigarria da.

Testua: Bihotz bakartien klubeko kidea

BBaakkuunnaa  jjaaiisstteekkoo  
hheellbbiiddeeaakk::
BBiittDDeeffeennddeerr

Jaitsi "Antibugbear-es.exe" (57 Kb)
eta zabaldu zeure sisteman:

http://www.bitdefender.com/descar-
ga/evaluacion/Antibugbear-es.exe

Copyright (C) BitDefender 2003.

PPaannddaa
Jaitsi "Pqremove.com" (1.2Mb) eta

zabaldu zeure sisteman:
http://updates.pandasoftware.com/p

q/gen/bugbearb/pqremove.com
Copyright (C) Panda Software 2003.

SSyymmaanntteecc
Jaitsi "FixBugb.exe" (159 Kb) eta

zabaldu zeure sisteman:
http://securityresponse.symantec.co

m/avcenter/FixBugb.exe
Copyright (C) Symantec 2003.

HHeellbbiiddee  IInntteerreessggaarrrriiaakk::
http://www.vsantivirus.com/bugbear-

b.htm#tool
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San Pedro eta

Santa Luzia jaiak

Loiun
Txorierri ez dago geldirik. Loiun ere ondo pasatzeko aukera

daukagu. Izan ere, San Pedro eta Santa Luzia jaietarako hainbat
ekintza antolatu dituzte Udalak eta Jai Batzordeak. Hona hemen
jai egitaraua:

EEkkaaiinnaakk  2277,,  oossttiirraallaa
18,00etan: Top karaoke-diskofesta, Betizu saioko aurkezle eta abestiekin
20,00etan: Kalejira, Emperadores mariachi taldearekin
20,30etan: Saiheski errea guztiontzat
21,30etan: Emperadores mariachi taldearen emanaldia
23,30etan: Berbena, Triki Take taldearekin

EEkkaaiinnaakk  2288,,  llaarruunnbbaattaa
11,30etan: Umeentzako margo lehiaketa
12,00etan: Umeentzako kirol ekintzak (14:00ak arte)
17,00etan: Umeentzako kirol ekintzak (21:00ak arte)
20,00etan: Meza, Klarisetako kaperan
20,30etan: Sardina jana
23,30etan: Kontzertua Gatibu taldearekin. Ondoren, berbena Ene bada!
taldearekin

EEkkaaiinnaakk  2299,,  iiggaannddeeaa  ((SSaann  PPeeddrroo))
11,00etan: Meza, Klarisetako kaperan
11,30etan: Haur parkea: puzgarriak
12,00etan: Zaldien salto erakustaldia
12,30etan: Meza, San Pedro Apostol parrokian
13,30etan: Trikitixa emanaldia, udal tailerreko umeekin eta Roberto
Etxebarriaren eskolako umeekin. 
18,00etan: Kale antzokia. Klaketa antzezlana Hortz muga taldearekin
20,30etan: Euskal dantzak Galdakaoko Andra Mari dantza taldearekin
22,30etan: Berbena, Egan berri taldearen eskutik

EEkkaaiinnaakk  3300,,  aasstteelleehheennaa  ((SSaannttaa  LLuuzziiaa))
12,00etan: Umeentzako tailerrak
12,30etan: Meza, San Pedro Apostol parrokian
13,00etan: Santa Luziako herri lunch-a
18,30etan: Bilin bolon zirkoa: pailazoak eta magia
19,00etan Meza, Klarisetako parrokian
20,00etan: Herri kirolak: motozerraz egindako eskulturak, aizkolariak eta
trontzalariak
21,30etan: Erromeria, Joselu anaiak taldearen eskutik 

San Isidro jaiak amaituta, laster izango dabe barriro jai-giroaz
gozatzeko aukerea derioztarrek. Izan be, Santiago eta  San Inazio
jaiak dirala-ta, hainbat ekintza antolatu ditu jai-batzordeak
uztailerako.

UUzzttaaiillaakk  2244,,  eegguueennaa  
19.00etan: Txupinazoa eta jaien hasierea. Jarraian, 
Bertoko trikitixa taldeagaz kalejira 
20.00etan: Txitxiburruntzi eta  txosnen irekiera ofiziala.
23.30 Gau pasa Drindotz taldeagaz.

Uztailak 25, barikua 
11.30etan: Kalejira.
12.30etan: Meza Nagusia San Kristobal eta Santiago Santuen omenez.
13.30etan: Triki-poteoa.
14.30etan:  Sukalki Txapelketea.
18.00etan: Herri kirolak.
00.00etan: Erromeria Bizargorri taldeagaz.

UUzzttaaiillaakk  2266,,  zzaappaattuuaa
11.30etan: Kalejira.
12.30etan: Meza Nagusia herrian hil diran guztien alde.
13.00etan: Lainomendi Dantza Taldea.
18.00etan: Umeentzako jolasak.
20.00etan: Tortilla Txapelketea.
22.00etan: Amaiur Taldea.
02.00etan: Diskotekea.

UUzzttaaiillaakk  3300,,  eegguuaazztteennaa
20.30etan: Kalejira.
00.00etan:  Ur gabe Taldea.

UUzzttaaiillaakk  3311,,  eegguueennaa  
11.30etan: Kalejira.
12.30etan: Meza Nagusia San Inazioren omenez.
13.30etan: Herriko Nagusientzako omenaldia eta dantza internazionalak.
13.30etan Nazioarteko dantza ikuskizuna.
15.00etan: Herri bazkaria.
19.30etan: Idi Probak. Probaleku barrian.
21.00etan: Voces Navarras taldearen ekitaldia.

Santiago

jaiak Derion
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San Juan jaiak, aurten ere su

inguruan Sondikan
Ekainaren 20an hasiera emango zaie San Juan jaiei eta baietz lagun asko hur-

bildu Sondikako herritarrekin primeran pasatzera! Izan ere, jai batzordeak hainbat
ekitaldi antolatu ditu adin guztietakoentzat. Bost egunean, besteak beste, esku-
pilota partiduak, dantzaldiak eta umeentzako jokoak izango dira. Aurten herri
bazkaria nobedade izango dute sondikoztarrek. Gainera, Oskorri eta Gatibu tal-
deen kontzertuak ekintzarik erakar-garrienak izatea espero dute antolatzaileek. 

EEkkaaiinnaakk  2200,,  bbaarriikkuuaa
17:30  Umeentzako dantzaldia
19:00  Txupina eta kalejira 
19:30  Bigantxak
19:30 Akordeoi kontzertua, elizan,

Pentagra-ma taldearen eskutik 
21:00  Tortilla txapelketa (ume eta

nagusiak).
24:00  Kontzertua, Oskorri taldearekin

Dantzaldia, Hotza taldearekin

EEkkaaiinnaakk  2211,,  zzaappaattuuaa
11:00  Kalejira eta trikitixa
11:30  Umeentzako parkea
14:00  Herri bazkaria
16:00  Umeentzako parkea
16:30  Futbito Txapelketa Goronda

Beko kiroldegian, 3. eta 4. postuak  
18:00  Futbito Txapelketa Goronda

Beko   kiroldegian, azkena 
1 8 : 3 0  D a n t z a  e r a k u s t a l d i a ,

Gorantzaileak    taldearen eskutik
20:00  Zulatzaileak (La Arboledako

zulatzaileak  vs Zaldia norgehiagoka)
23:00  Suziriak
24:00  Kontzertua, Gatibu taldearekin
02:00  Dantzaldia, Sorgiñe taldearekin

EEkkaaiinnaakk  2222,,  ddoommeekkaa
11:00  Kalejira 
14:30  Sukalkiaren aurkezpena
16:00  MUS txapelketatxoa
18:30  Euskal Dantzak
20:00  Rantxerak, Garibaldi taldearekin

EEkkaaiinnaakk  2233,,  aasstteelleehheennaa
16:00  Eskupilota, Sondika Goronda

Euskal Pilota Kirol Elkartearen partiduak
19:30  Bigantxak
22:00  Dantzaldia, Continente taldearekin
23:30  San Juan Suak
24:00  Dantzaldia, Continente taldearekin

EEkkaaiinnaakk  2222,,  mmaarrttiittzzeennaa
11:30  Meza Nagusia eta ohorezko

aurreskua
12:00  Umeentzako antzerkia
13:30  Jubilatuentzako luncha
18:30  Antzerkia Jubilatuen Etxean,

Oliver Produktions taldearen eskutik
20:00  Dantzaldia: Indarra
22:00  Azken traka eta jaien amaiera.

OOnnddoo  ppaassaa  ssuu  

iinngguurruuaann  SSoonnddiikkaakkoo

SSaann  JJuuaann  

jjaaiieettaann!!!!



Artatxatik gora joanda lehenengo gel-
diunea Kuribilanda inguruan izan da.
Bertan Etxebarri, Galdakao, Bilbo ta
Zamudio banatzen dituan munarriaren
kontran kopu bat hartu eta inguruko kontu
batzuk entzun doguz.

Kuribilanda izena munarri baten idatzi-
ta dagoan “Gury-bio-landa”-tik etorri leite-
ke eta esanahia, Anton Larrazabalen
ustez, toki horretan gertatutako guda biren
eskutik, (oinaztarren eta ganboatarren
artekoa eta Zamudio eta Legizamon lei-
nuen artekoa) 

Santamañe dogu bigarren aitatzen.
Erdi Arotik 1782ra arte bertan egoan Santa
Maria de Ganguren izeneko ermita, eta
handik izena. Denporearen joanagaz toki
hori urrin gelditu zan eta beste ermita
batzuen beharrizanak osotzeko bertoko
materialak erabili ziran. 

Banderas izeneko mendia dogu handik
paraje. Elorriaga zan jatorrizko izena, baina
1791n, errekako itsasontziai laguntza emo-
teko, toki horretan banderak jartzeko
eskaria egin zan. 

Ibilbideari jarraituta Viverotik behera,
Torrelarragoiti da azken geldiunea.

XVIII. mendeko palazio hau Larragoiti
familia bilbotarrak eraiki eban. Ondo lan-
dutako harriez eginda dago eta armarri bi
eukazan. Barrukoak idatzi bat
dauka:”Larragoiti, principala, auda,
Vizcaian dana”. Eta gure azken pausu prin-
tzipala, ibilbideari azken ona emotekoa,
herriko plazan Lagatzuk prestatutako gaz-
tai eta txakolin dastaketa.
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Lagatzuren IV. mendi ibilaldia

TTxxoorriieerrrrii  eezzaagguuttuu

Aurten be asteburu kulturala antolatu dau Lagatzu Zamudioko euskera alkarteak.
Beste hainbat ekintzaren artean mendi ibilaldia izan da.

Testua: Amagoia Guezuraga
Argazkiak: Jon Ander Rola 

Ane Miren Askolizaga

Nahiz eta eguraldia lagun ez izan, gogoz egin zuten zamudioztarrek ibilbidea.
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“Aselam aleikum”, zerbait
nahi baduzu hemen nago

Hori izan zan Marokoko Fez hiriko, eta
bertatik inoiz urten bako, biztanle batek
egin eustan agurra.

Egia da munduko herrialde gehienetan
espainiarrez bakarrik ezagutzen gaituela,
eta batzutan hori be non dagoen ez dakie-
la, baina gure burugogortasunagaitik
akaso, euskal herritar lez gero eta ezagu-
nagoak gara bai gu eta bai gure hizkuntza
bitxi hau be.

Azken urteotan harean gehitxoago
bidaiatzeko beta izan dot, eta pasau jata-
zan gauza xelebre batzuk kontatuko deu-
tsuedaz:

Marokoko bitxikeri bategaz hasi naze-
nez, beste bat kontatzen jarraituko dot.
Heldu ginen egunean, gure lehenengo

gaua Xauen hiriko hotel batean pasatu
behar genduan, eta hara heltzerakoan
zelangoa izan zan gure ezustekoa, guri
harrera egitera etorri ziran txokolate sal-
tzaile guztiak, ikurrinaz beteriko kamisetaz
jantzita aurkitu genduazanean, eta kurio-
soena zan gure autobusa Madrildik atara-
takoa zala, ez Euskal Herritik.

Kamisetak dirala ta, beste pasadizo
kurioso bi gertatu jatazan Peruko bidaian:
Machu Picchura ginoiazala mutil bati itaun-
du neutsan ea euskalduna zan eta berak
harrituta baietz, Azkoitikoa zala erantzun
eustan, nik zelan jakin ahal neban ulertu
ezinik. Ez zan akordetan “Euskal Herrian
euskaraz”-ko kamiseta aldean eroanik.
Baina neuri be, buelta egun berean etorri
jatan. Gau horretan mutil horregaz pote
batzuk hartzera atara ginan Cuzcotik

zehar, eta taberna batean gengozala
neska gazte bat hurreratu jatan eta euska-
raz hasi jatan berba egiten. Ni harrituta
geratu nintzan,eta artaburu aurpegiagaitik,
belarriakaitik edo zergaitik asmatu eban
galdezka hasi nintzakon, eta berak jantzita
neukan gazte asanbladako kamisetak
atzean daukan ikurrinatzarragaitik izan zala
erantzun eustan.

Beste barik eta hurrengo aleren baten
AIKOR!-ekoek bitxikeria gehiago konta-
tzen itxiko deustelakoan agurtzen zaituet.

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:

ZZeennbbaatt  uummeekk  hhaarrttuu
zzuutteenn  ppaarrttee  TTxxoorriieerrrriikkoo

eesskkoolleenn  aarrtteekkoo
UUddaabbeerrrriikkoo  jjookkooeettaann??
Bidali erantzunak (zuen telefonoare-

kin), ekinaren 11a baino lehenago, postaz
(Totoan, Aretxalde 1, 48196 Lezama),
edo aikortxori@yahoo.es helbide elektro-
nikora  idatzita.

((SSaarriiaa  LLaaiiaarreenn  eesskkaaiinnttzzaa  dduuzzuuee))..

LEHIAKETA

Aurreko galderaren erantzuna: Eivissan lortu zuen
Virginia Berasateguik urrezko domina.

Irabazlea: Eneritz Larrañaga

TTxxoorriieerrrriittaarrrraakk  mmuunndduuaann

Testua eta argazkiak: Jon Ander Rola

Munduko edozein herrira joanda be, euskaldunok ezagun.
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TTxxeekkoorr--mmaassaaiillaa
aarrddoo  ggoorrrriiaa

eerraarraa
OOssaaggaaiiaakk  ((66  llaagguunneennttzzaatt))

hiru txekor-masaila (jelatina ere bai)
hiru kipula gorri (txikituak)
lau  berakatz-zati
bi azenario
porrru bat
piper berde bat
tomate heldu bat
piper txorizero bat
oliba olioa
irina
Errioxako ardo gorria
barazki-salda edo ura
gatza
piperbeltz beltz ehotuta

PPrreessttaattzzeekkoo  eerraa
Gatzaz eta piperbeltzez ondu eta iri-

netik pasatu ondoren, txekor-masailak
oliotan  gorrituko ditugu. Kazuela batean
olio apur bat jarri eta  barazkiak sueztitu-
ko ditugu. Erdi gorrituta daudenean txe-
kor-masailak botako ditugu. Gero ardo
litro erdi gehitu eta gutxitzen utziko dugu.
Ondoren, salda edo ura botako dugu
okela estali arte eta su epeletan izango
dugu 60 minutuz, gutxi gora behera.

Aizto batez konprobatuko dugu ea
ondo eginda dauden. Horrela bada,
kazuelatik aterako ditugu. Halaber, txa-
notik pasatuko dugu saltsa eta gutxitzen
utziko dugu. 

Azkenean, txekor-masaila bakoitzetik
b i  x e r r a  a t e r a k o  d i t u g u .
Zerbitzatzerakoan saltsa gehituko dugu.
Nahi izanez gero, plater hau txanpinoie-
kin eta entsaladarekin jan daiteke.

Zerurena jatetxea Sondikan.



““MMaarriittxxuu””
Arrate Egaña
“Sasi guztien gainetik” bildumaren

ipuin polita dogu hau. Izaro eta
Maritxu Teilatuko dira pertsonaiak eta
naturarekiko errespetua barneko gaia.

““OOrrddaaiinnaa  zzoorr  nniizzuunn””
Joxemari Arteaga
Argazkilaria da Justo, gizon

lasaia, behintzat gutun anonimoak,
argazki zatiekin jasotzen hasi ordurar-
te. Ingurukoen txantxa edo zerbait
larriagoa ete dan susmoak dauz.

GGOOMMEENNDDIIOOAAKKGGOOMMEENNDDIIOOAAKK
LLIIBBUURRUUAAKK

““OOiihhaann””
Bidaia
Talde hau osotzen daben lauko-

tekoek Euskal Herriko folk doinuak,
ohiko ez diran instrumentu eta errit-
moekin nahasten dabez. 14 abestiz
osatuta dago diska hau, letrak eta
musikaz Mixel Ducau, Carolina Phillips
(taldekideak) eta Aitor Sarasua.

MMeennddeebbaallaa  eettaa  AArrrroossaakkoo  ffeessttiibbaallaakk
Lehenengoa Sopuertan izango da

uztailaren 4-5ean eta bertan Kantauri
itsasoko musikak eta kultura parte izan-
go dabe: Luar Na Lubre, Budiño, Tapia
eta Leturia... Behenafarroako Arrosako
zelaietan (uztailak 4-5-6) “Euskal Herria
Zuzenean” izeneko ekitaldian nahaske-
ta gehiago egongo dira. Okzitanoak,
jamaikarren ska eta Euskal Herritik,
Sorkun, Sagarroi, Skunk, Okabe ....

DDIISSKKOOAAKK

Aurkitu Euskal Herriko zazpi herriren izenak

LLeettrraa  zzooppaa
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AAmmaaggooiiaa  GGeezzuurraaggaa

ZZ UU EE TT EE ZZ AA RR NN UU

AA ZZ RR GG AA ZZ OO II TT ZZ

ZZ II RR RR OO AA AA ZZ NN TT

PP II EE GG RR RR EE EE BB AA

DD OO NN AA PP AA LL EE UU RR

UU AA TT TT MM EE RR II KK II

ZZ BB EE DD AA DD NN ZZ OO TT

LL AA RR RR AA ÑÑ EE AA II ZZ

GG II II NN AA LL AA TT OO EE

GG AA AA NN II KK RR AA MM AA

EErraannttzzuunnaa::  MMaarrkkiinnaa,,  MMaaeezzttuu,,  EErrrreenntteerriiaa,,  ZZaannggoozzaa,,  LLaarrrraaññee,,
DDoonnaappaalleeuu,,  UUzzttaarrrriittzzee



IIrrtteeeerraakk
DDeerriioo

Araban Euskaraz. Ekainak 8. Oion.
Tximintx taldeak antolatuta.

ZZaammuuddiioo
Kobak ikustera, hondartzara, igerile-

kuetara, planetariumera, Iruñera…
Uztailean zehar.

TTxxoorriieerrrriikkoo  hheerrrrii  gguuzzttiieenn  aarrtteeaann  aannttoollaattuuttaa
Rafting-a. Uztailak 6. Arroyon (Kantabria). 
Multiabentura(rokodromoa, tirolina,

kayak...). Uztailak 20. Friasen (Burgos). 
Raid (kayak eta espeleologia). Uztailak

27. Valdivieso aranean (Burgos). 

KKaannppaallddiiaakk
ZZaammuuddiioo

Zuhatza irlara. Uztailean. (Nahiz eta
oraindik nora ez jakin, beste leku batera
ere joateko asmoa du Udalak)

Gazte kanpaldia. Ekainak 25, 26 eta
27 San Bartolome baselisan. Zamudioko
Gazte Asanbladak antolatuta.

KKiirroollaa
ZZaammuuddiioo

Futbito txapelketa, uztailean. Ekainaren
23ra arte eman daiteke izena.

LLeezzaammaa
Futbito txapelketa uztailean.
Tenis uztailaren 14tik 30era arte eta

abuztuaren 1etik 29ra arte kiroldegian,
Bizia Kirol taldeak antolatuta.

FFiillmmaakk  eettaa
aannttzzeerrkkiiaa

SSoonnddiikkaa
800 balas, uztailak 1. Mision

Cleopatra con Asterix y Obelix, uztailak
8. Minority Report, uztailak 15. El otro
lado de la cama, uztailak 22. Gaztetxean. 

Contigo en la distancia antzezlana,
Oliver Productions taldearen eskutik.
Uztailak 10. Gaztetxean.

La cebra enamorada antzezlana,
Oliver Productions taldearen eskutik.
Uztailak  24. Gaztetxean.

UUmmeeeennttzzaakkoo
eekkiittaallddiiaakk

ZZaammuuddiioo
Kirola, eskulanak... Uztailean zehar.

KKoonnttzzeerrttuuaakk
SSoonnddiikkaann

King Minister. Ekainak 3. Gaztetxean.
Elemento. Ekainak 24. Gaztetxean.

AAggeennddaa
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atera gorria!

www.bbk.es

BBK26
abantaila eta deskontu pila


