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ERITXIA
Goikoelexalde Larrabetzuko auzoa da.

Berton badau Bizkaiko historia liburuetan
sarritan aipatuten da eleizea, San Emeterio
eta San Celedonio deritzona. Eleizeak soi-
neko zabal eta ederreko eleizportalea
deko eta, albo baten, hilerrie. Domekatan
amak behartute joaten gintzezan lekue da,
auzoko agnostikoontzat oroitzapenez
beterikoa. Bertora babestuten gintzezan
euriek kanpoko olgetea galazoten eusku-
nean. 

Orduen dozenatik gora lagun ibiliko
gintzezan bote-botean, harrapetan, futbo-
lean, amodio deklarazinoatan edo lehe-
nango zigarroagaz estulke. Heldutxuau
gintzezela jakin gendun ping-pongean
olgetako mahaien ganean batek daki
nozko errege-erreginek batek daki ze
papel uger sinatu zeurien. Hilerrie bera be
ostonduteko toki parebakoa izaki, atoan

bihurtu gendun jolasleku, baten bat gero
lo egin ezinik egoten bazan be. Lantzean
baten, hilerriko arduradune dan Casimiro
jaun txit bildurgarrie olgetetara batzen
jakun, beti be guri ezer esan barik. 

Eleizportalia zapaldutia aitzakia ederra
jakon hiru-lau bardakada emon eta handik
botateko. Egie esan, beran aurretik egine-
ko galapadei esker da bat edo beste
Uritarrako jokalari edo atletismo zale. Gaur
egun, ostera, eleizportalian ez da umeen
berbotsik ez aienarik, eta domeketan
batzean zirenen fedea nekatu egin dala
dirudi. 

Orain bestelako bisitariek datoz eleiz-
portalera. Furgoneta bete arribatzen direz,
euren jaioterri urrinetik, behinola, gero eta
arrotzago jakuzanen kostaldera arribatu
zirenean lez. Auzotarrek dinoe diru parti-
dea darabiliela boltsan, eta ez dala ulerga-

rrie eleizportalian, kanposantuen ateatan
lo egitea, dauen hotzagaz; alfonbrak diru
iturri itzela direzela eta badekiela etxea
pagetako lain.

Bitartean inork ez deutsie esan suton-
doan epelera salda beroa hartuten batu
eta euren aberri urruneko kontuek konte-
tako.

Bitartean hipokritoi saldu ezin deus-
kuezan alfonbran ganean lo egiten segidu-
ko deurie, akaso, egunen baten, alfonbre-
tako baten ganean sorterrira itzuliko dire-
zen ametsetan.

Bitartean, gauero, hilerrien ateatan,
umearoko olgetak gogoratuko deuriez eta
hilerri txiki eta isil hau ez dala aterpe,
bizien hilde egotea zer dan ahiztu gurean.

BBIIZZIIEENN  HHIILLDDEE

Testua: Gotzon Barandiaran

Argitaratzailea: TOTOAN, Txorierriko Euskara Elkarteen 
Federazioa
Tf.: 94 452 34 47
e-posta: totoan@topagunea.com

Zuzendaria: Xabier Goienetxe

Erredakzio burua: Maite Aranburu

Erredakzio taldea: Patxi Gaztelumendi, Iker Eguzkizaga,  
Arantzazu Mendiguren, Gotzon Barandiaran, 
Amagoia Guezuraga, Euskal Herriak bere eskola 

Kolaboratzaileak: Jasone Astola, Iñaki Bilbao, Belen Gana, Oihana 
Astobieta, Fernando Olabarrieta, Sorne Ibaseta, 
Iñigo Egia, J. Angel Mentxaka, Puri Martinez, Amaia
Rementeria

Euskera itzultzailea: Alberto Mtz. de la Cuadra
Publizittate eta banaketa: Arantza Atxutegi
Maketatzailea: Ainara Torres
Inprimategia: GZ printek
Ale kopurua: 4.000
Lege gordailua: BI 137-02 ISBN 1578-9322

-Eritxia...................................................................3

-Laburrak eta albisteak.....................................4

-Teknologia..........................................................9

-Erreportajea

Kukubiltxoren 25. urteurrena............10

-Zer deritzozu....................................................13

-Zamudiotik Aconcaguara..............................14

-Bai solidaritateari............................................16

-Erleak, izadiaren gakoa.................................18

-Mikel Artetxe: “Herri bat dekogu atzean”........20

-Eup! Kanteu ala errezeu...............................22

-Sukaldaritza.....................................................24

-Denbora pasa..................................................25

-Agenda.............................................................26

ZER NON

3



Halaxe da, Sondikakoak dira txorierri-
tarron artean indartsuenak, zaharrenak eta
jenderik gehien erakartzen dutenak.
Gazteon artean, batez ere, erreferentzia
dira eta aurten ere horrela izan da. Baina
Txorierriko beste herrietan ere bere tokia
hartzen doaz.

Beharbada, eskoletan gure herriko ohi-
turei eusteko egiten ari den ahaleginaren
emaitza izango da gaur egun Txorierrin
inauteri garaian ikusten doguna. Eskola
gehienetan orain 20-25 urte inguru hasi
ziren inauteriak ospatzen. Urte hauetan
guztietan txikitatik mozorratzen eta inaute-
rietan parte hartzen hazi direnak dira gaur
egungo inauterien protagonistak eta haiei
esker bizirik dira gure artean. Handik sortu
ziren Sondikakoak, Euskal Herrian dauka-
gun jai egutegi estuan euren tokia hartu
dutenak. Beste herrietan eskoletan baino
ez ziren ospatzen, baina badoaz apurka
apurka herrietara ateratzen. Bestela, aur-
tengoa ikusi baino ez dugu.

Otsailaren 15ean, Takolo, Pirritx eta
Porrotx pailazoek Larrabetzuko frontoia
bete zuten bertoko eta inguruetako jende-
arekin. Ondoren, mozorrotutakoek kalejira
egin zuten plazaraino eta, azkenean,
saiheskia eta sagardoa dastatzeko aukera
egon zen Hori Bai elkartean.

Lezaman ere barikuan ospatu ziren
inauteriak, Udalak antolatuta. Arrastian
artisten lehiaketa egin zen humoregile
baten laguntzaz. Frontoian afari jendetsua
izan zen eta Rio Samba Show taldekoek
dantza eta musika karibetarreko ikuskizu-
na eman zuten. Azkenean, diskoteka egon
zen.

Zamudion, lamiak eta trogloditak izan
ziren nagusi, zapatuan trikitixaren doinue-
tara egindako kalejiran. Tostadak jan eta
merienda egin ondoren, Sondikarako
bidea hartu zuten gehiene.

Derion, barikuan eta zapatuan ospatu
zituzten inauteriak. Bertan Lainomendi tal-
dearen saioa, kalejira, argazki lehiaketa eta
erromeria egon ziren eta Sutondoan ema-
kume taldeak tostadak banatu zituzten.

Lehen aipatu den bezala, Sondikakoak
dira gure arteko inauteri onenak, inolako
zalantzarik gabe. Beste herrietakoak bari-
kuan (Sondikako egunik indartsuena zapa-
tua da)  edo zapatu arrastian ospatzen dira
eta esan liteke Sondikakoen osagarri egi-
ten direla.

Barikuan, Txapelpunk, Any my shock
eta Hyssopus izan ziren rock kontzertuan.
Zapatuan, berriz, egun betea, beroa eta
giro ezin hobea izan zen. Eguna gaiteruen
kalejirarekin hasi zen. Ondoren, txikienek
pailazoak eta jokuak izan zituzten.
Jubilatuei, ohiko bezala, kafea eta pastak
eskaini eta txokolatadea egin ondoren,

fanfarrearekin egin zuten sardinaren hileta.
Aurretik, mozorro txapelketako sariak
banatu ziren. Umeen artean Monja ye-
yeak eta Carnaval de Venecia izan ziran
saritutakoak. Azkenik, Cinco contra el
Calvo eta Ur Gabe taldeen musikak herri-
ko eta inguruetatik mozorratuta etorritako
jende pila alaitu zuten eta giro politean
aurtengo inauteriei agur eta datorren urte-
ra arte esan zieten.

AANNIIMMAATTUU  DDAA,,  BBAAII,,  JJEENNDDEEAA  AAUURRTTEENNGGOO  IINNAAUUTTEERRIIEETTAANN

LABURRAK ETA ALBISTEAK  

“Sondikakoak
dira gure arteko
inauteri onenak,
inolako zalantza-

rik gabe”

Eskola gehienetan duela 20-25 urte inguru hasi ziren inauteriak ospatzen

Sondikakoak jendetsuenak izan arren, beste herrietan ere ospatu dira



Zorrizketan Lezamako euskera alkarteak
urteko Batzar Nagusia egingo dau martiaren
3an, domekaz, 12:30etan.
Aurtengoan, Garaioltza
auzoko Mikel Zarate pla-
zak daukan euskeraren
aldeko sinbolismoa
aprobetxatuz, bertan
dagoen “Lajarrene” jate-
txea izango dogu batzar-
leku. Lehenengo, taldearen
antolakuntza-arauek eskatzen
daben legez, hasi barri dan urterako egitasmoa
azaldu aurretik, iaz egin ziran jarduerak eta era-

bili ziran diru-kontuak mahai gainera ekarriko
doguz. Azpimarratu gura dogu 2004an Mikel

Zarateri bere heriotzaren 25.
urteurrenean egingo jakon

omenaldiaren proiektua
aurreratuko dogula
labur-labur. Batzarra
amaituta,  partaide guz-

tiei “lunch” txiki bat eskai-
niko deutsegu, 13:30ak

inguruan. Euskera taldeko
bazkideak ez eze, lezamar euskal-

tzale guztiok zagozie gonbidatuta.

MMaasskkaarriittaa  eegguunn  aarrrraakkaassttaa--
ttssuuaa..  
Aspaldiko urteotan Larrabetzun
inauteriak gero eta sona han-
diagoa hartzen dabilz herri mai-
lan. Aurten be, Eskolako guraso
elkarteak eta Hori Bai gazte
elkarteak batera antolatutako
“Maskarita egune”-k exitoa izan
deurie. Otsailaren 15ean, bari-
kuz, jai giroa eta mozorroa izan
zan nagusi urian. Takolo, Pirritx
eta Porrotxek be, “Aupa Kintxo”
lanagaz frontoia betetzea lortu
ostean, jai giroak gauean euki
zeuen segida. Hori Baien sagar-
dotegia eta jai giroa izan ziren
ostean.

JJeessuuss  OOllaazzaabbaallaaggaa  IIrraanneenn
hhiill  ddaa..  
Albiste txarra heldu zan otsaila-
ren 12an Irandik. Fagorreko lau
langile hil ziren hegazkin istri-
puz. Lauretako bat herriko
seme Jesus Olazabalaga izan
zan. 59 urtekoa eta lau seme
alabaren aita, Fagorreko ikerke-
ta eta garapen saileko ardura-
duna zan. Otsailaren 15ean
egindako hileta elizkizunetara
jende asko batu zan,
Larrabetzukoak, Bedia eta
Arratiakoak zein Arrasatetik
etorriak. Goian bego Jesus.

HHoorrii  BBaaiikk  bbaattzzaarr  zzaabbaallaa..
Urtea batzar zabal bategaz hasi
dau Hori Bai gazte elkarteak.
Aurtengo programazioa jen-
daurrean aurkeztu eta lokala
konpontzeko asmoa agertu
zeuren gazteek ia 50 pertsona-
ko asanblada zabal batean. 

BBiihhoottzz  bbaakkaarrttiieenn  kklluubbaa..  
Gabonetan Joseba Sarrionandian
poema eta narrazioekaz errezi-
tal bat egin ostean, bihotz
bakartien kluba sortu da
Larrabetzun, poesia eta literatu-
raren inguruan jarduteko asmo-
agaz. Aurkezpena Deustuko
gazte lokalean egin ostean,
hemendik aurrera poesia erre-
zitalak egin dituez, Gasteizko
gaztetxean bezala, beste gazte
lokal eta areto batzutan be.

Urtero bezala, aurten ere hainbat ikastaro
antolatu ditu Zamudioko Udalak. Marrazkia,
areto dantzak, eskulanak, saskigintza, ehungin-
tza, altzariak zaharberritzea eta zura lantzea,
besteak beste, izango dira oraingoan martxan
jarriko direnak. Xehetasun gehiago izateko eta
izena emateko 944522023 telefonora deitu
baino ez duzu.

Bestalde, umeek, jokoen tailerra izango
dute asteazkenero, Zamudio dorretxean, otsai-
laren 27tik aurrera.

Azkenik, bideo emanaldiak izango dituzte
zamudioztarrek, dorretxean, otsailaren 15ean
hasi eta maiatzaren 10era arte. Ostiralero saio
bi izango dira, 19,30etan umeentzat eta
21,00etan nagusientzat.

ZZOORRRRIIZZKKEETTAANN--EEKKOO  UURRTTEEKKOO  
BBAATTZZAARR  NNAAGGUUSSIIAA

ZZAAMMUUDDIIOOKKOO  UUDDAALLAARREENN  IIKKAASSTTAA--
RROOAAKK  EETTAA  BBIIDDEEOO  EEMMAANNAALLDDIIAAKK
MMAARRTTXXAANN  JJAADDAA

Zamudioko udalak urtero hainbat ikastaro antolatzen ditu

5



Otsailaren 5ean, 19 urteko gazte zamudioztar honek
debuta egin zuen Mallorcan. Gainera, nazioarteko tropelean
indartsuen dabilen taldeetariko baten egin zuen, ONCE-
EROSKIn. Gero, lesio txiki bat zela eta eta ezin izan zuen
Mallorcako bira korritu. Laster sendatu dadila eta zorterik
onena opa diogu Aikor!etik Jonathani.

Otsailaren 8an jokatu ziran Lezamako Pilota Alkarteak
urtero egiten dituen esku pilota txapelketa ospetsuaren fina-
lak. Frontoia ia beterik egon zan. Lehenengo partiduan,
(Mendiguren I eta Zabala - Beitia eta Gurrutxaga) lehenengo-
ak aurretik joiazanean (10-8), partidua bertan bera itxi behar
izan zan, Gaizka Mendiguren lezamarrak orkatilea bihurtu eta
zantiratu bat egin ebalako. Txapela, beraz, bigarrenentzat izan
zan.

Bigarren partiduan, afizionatuena, txapela jantzi ebenak
Hirigoien eta Iparragirre naparrak izan ziran, Lopez Aldai eta
Tejero bizkaitarren aurka jokatutako partiduan (22-17).

LLEEZZAAMMAAKKOO  PPIILLOOTTAA EELLKKAARR--
TTEEAARREENN    4433..  TTXXAAPPEELLKKEETTAAKKOO
FFIINNAALLAA

Loiuko aireportuko lurretan lindano gordailua egiteak inguru-
menean eukiko dauen eragina jakiteko azterketea egitea beha-
rrezkoa dala jakin eragin deutso Europako Batasunak Espainiako
Gobernuari. Batasunak kexa bi sartu zituan Europako Batasunean
Bilboko aireportua handitzeko eta handik ur hondakin toxikoen-
dako gordailu bat egiteko egozan proiektuen kontra. Alberto
Cristobal, Sondikako Batasunako zinegotziak aitatutakoaren ara-

bera, 1996an Esther Larrañagak, orduko Ingurumen sailbuiruor-
deak, erabagi eban ez zala beharrezkoa holango azterketarik egi-
tea. Kexak Europako Batasunean aurkeztu eta gero, Espainiako
Gobernuari eskatu eutsazan azalpenak alderdi abertzaleak.
Estatuko Gobernuak esandakoaren arabera, aireportuaren eta
gordailuaren unguruan gertetan zara Eusko Jaurlaritzaren ardurea
zan.

JJOONNAATTHHAANN  GGOONNZZAALLEEZZ
ZZAAMMUUDDIIOOKKOO  TTXXIIRRRRIINNDDUU--
LLAARRIIAAKK  DDEEBBUUTTAA  EEGGIINN  DDUU
PPRROOFFEESSIIOONNAALLEETTAANN

LLOOIIUUKKOO  LLIINNDDAANNOO  GGOORRDDAAIILLUUAA  EEGGIINN  ZZAANNEEAANN  LLEEGGEEAA
UURRRRAATTUU  ZZAALLAA  AAIITTOORRTTUU  DDAAUU  EEUURROOPPAAKK



Inauterietako aurreko domekan ospatuten dan
ohitura honek, izen ezberdinak dauz geure artean.
Zezeilaren 3an ospatu zan Txorierrin be.
Argazkian, Zamudioko sasi martxoa dozue.
Hainbat urtetan galtzear egon dan arren, azken
urteotan berreskuratu egin da ohitura zaharra.
Bertan, 60 bat lagun, ume, gazte zein nagusi, pla-
zan batu eta trikitixaren eta panderoaren doinue-
tara Santo Tomas ermitaraino joan ziren oinez.
Gero, giro ezin hobean, sua biztu eta txitxiburdun-
tzia egin eben, denporak asko lagundu ez eban
arren.

SSAASSII  MMAARRTTXXOO,,  KKAANNPPOO  MMAARRTTXXOO,,  KKAANNPPOORRAA  MMAARRTTXXOO

Euskal herriak bere eskola nondik norakoak
eta honen berri azaltzeaz gain, gurekin lanean
hasteko gonbidapena luzatu nahi dizuegu.
Txorierriko ekimen honen aurkezpenaren berri
eman nahi dizuegu. Aurkezpena Zamudioko
Dorretxean, martxoaren 2an eguerdiko 12etan
egingo da.

Euskal Herriko toki ezberdinetako ikaslea,
guraso, irakasle zein herritarrok bultzatzen dugu
ekimen hau. Euskal Herriak behar duen hezkun-
tza sistema guztion artean eraikitzeko.

-Euskal herriak bere eskola izateko eskubidea
du. Kanpaina honen bultzatzaileok hezkuntzak
gizartearen garapenean eta gure herriaren etor-
kizunean duen garrantziaz jabeturik gaude.

-Euskal Herriak  bere eskola behar du.
Hezkuntzan aldaketa baikor asko eman dira, herri
mugimenduaren indarrari ezker, eta etorriko
diren aldaketak ere, herri mugimenduarengandik
etorriko dira.

- Euskal herriak bere eskola nahi du. Argi dau-
kagu, hezkuntza sistema propioaren  aldeko eki-
men honek dituen perspektibatik garatu eta abe-
rastu behar eta nahi duela herri honek bere esko-
la eredua.

Gure helburua mezua zabaltzeaz gain, herriz
herri ikasle, irakaslea, guraso zein bestelako
herritarrak batzea da, herri bakoitzean, Txorierrin,
euskal hezkuntza sistema propioaren bidean
urrats berriak emateko beharra eta ilusioa sentia-
razteko. Era berean, helburua dugu ere, jendeak
dituen kezkak eta ikusten dituen beharrak jasotzea.

Bukatzeko, Zamudioko Dorretxean martxoa-
ren 2an, eguerdiko 12etan egingo dugun aurkez-
penera etortzeko gonbitea luzatu nahi dizuegu,
Euskal Herriko hezkuntza sistemaz zein
Txorierriko eskoletaz edo errealitateaz kezkaturik
zaudeten ikasle, guraso, irakaslea zein herritarrei.
Bertan ikusiko garelakoan:

Euskal Herria bere eskola eraikitzen ari da.

EEUUSSKKAALL  HHEERRRRIIAAKK  BBEERREE  EESSKKOOLLAA

Testua: Euskal herriak bere eskola
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Neguko solstizioak hainbat ospa-
kizunen hasiera markatzen dau: sasi
martxo edo kanpo martxo, Santa
Ageda, Inauteriak... Guztiak baserri
munduaren ingurukoak dira.

Jai honeek komunitatearen bizi-
tza eta erritmoak markatzen ditue.
Errito honeek bat datoz naturari lotu-
tako zikloekin; esaterako, inauteriak

inauste garaian ospatzen dira. 
Aro honi sasi martxoko ospakizunak ematen deutso

hasiera. Taldeek merienda eginez ospatzen dabe. Herri taldea
da inauteriak ospatzen dituna. Mozorroak eta jan edanak
apurtzen ditue erritmo hotzez etorriko diran egunak, ezere-
zeko egunak.

Beste alde batetik, maskaritak, koloreak, hotsak (joaldu-
nak, makilak...), lotan dagoen natura pizten dabe.

Makilak eta kopla zaharrak nagusi dira Agate deunaren
–emakumeen eta bularreko umeen zaindaria den martiria–
bezperan. Toki askotan emakumeak nagusi dira egun hone-
tan (“fiesta de la comadres”), baina hemen kintoek hartzen
dabe jai. Inauteria ziklo aldaketa baten pausua izanik, Santa
Ageda eguneko kintoen jaia “pasoko erritoen” barruan koka-
tzen da.

Komunitate baten ospakizuna da. Talde honek kategoria
aldaketa izango dau bizitzan: adinean nagusi izango da, sol-
dadizkera irtengo da...

Bere identitatea eta elkartasuna biribilean abesten adie-
razten dabe. Unitatearen sinbologia da. Eta makilen hotsa
erritmoa markatzeko da edo komunikazio mota bat da?

Honeek eta herri tradizioen beste hainbat azalpen euren
balore sinologikoen azterketaz erakutsi behar dira.

Testua: Amagoia Guezuraga

““SSAANN  BBIIZZEENNTTII  HHOOTTZZAA
NNEEGGUUKKOO  BBIIHHOOTTZZAA””

Pasadan otsailaren 5ean Pirritx eta Porrotx pailasoak
Zamudion izan ziren umeen artean umorea eta poztasuna
banatzeko. Bikote honek Zamudioko Dorretxean berrogeita
hamar ume baino gehiago batzea lortu zuen. Beraien joko
eta txisteekin, han zeuden begirale txikiei arratsalde zoraga-
rri bat iragan arazi zieten. 

PPIIRRRRIITTXX  EETTAA  PPOORRRROOTTXX
ZZAAMMUUDDIIOONN

Labayru Ikastegiak Bizkaiko Foru Aldundiaren eskariz eginda-
ko "Bizkai euskeraren jarraibide liburua. Lehenengo pausuak"
izenburuko liburua argitaratu berri du. Liburua, oro har, bizkai eus-
kara landu nahi duten guztiei zuzendurik dago, eta bereziki, biz-

kaieraz hartuemanak dituzten eta egunero darabiltzatenei, hots,
irrati-esatariak, egunkari edo aldizkarietako kazetariak, irakaskun-
tzako profesionalak, euskara trebatzaileak eta itzultzaileak, beste-
ak beste. 

BBIIZZKKAAII  EEUUSSKKAARRAANN  ZZUUZZEENN  IIDDAATTZZII  EETTAA  HHIITTZZ  EEGGIITTEEKKOO
LLIIBBUURRUUAA



AAllzzhheeiimmeerr  ggaaiixxoottaassuunnaa  ggaarraaiizz  ddiiaaggnnooss--
ttiikkaattzzeekkoo  bbeessttee  uurrrraattss  bbaatt

Gaur egun Alzheimer gaixotasunak ez du tratamendu eragin-
korrik, baina garatzen hasten denean detektatu ahal izanez gero,
egoera hori alda liteke (litekeena da gaixoak lehen hamabost
urteetan sintomarik ez nabaritzea). Kontuan hartu behar da
garrantzi handiko gaixotasuna dela herri aberatsetan, esaten
denaren arabera, herri horietan 65 urtetik gorako hamar pertso-
natik batek garatu duelako. 

Une honetan ikerketaren gakoa gaixotasuna lehen urratsetan
diagnostikatzeko metodoaren beharra da. Helburu horrekin egin-
dako proiektu baten berri eman du Journal of Geriatric Psichiatry
aldizkariak. Jorge R. Barrio eta Gary Small UCLA unibertsitateko
doktoreek garuneko positroien igorpen-tomografian markadore
izan daitekeen konposatu kimiko bat prestatu dute. Substantzia
hori, FDDNP izenekoa, gaixotasunak hondatutako garunaren
guneetan metatzen da. Horrela, gune horiek tomografiaren bitar-
tez detekta daitezke, nahiz eta txikiak izan eta sintomarik eragin ez.

Gaixotasuna garaiz detektatuz gero, degenerazioa moteltzeko
tratamendua egin dezake pazienteak. Agian, etorkizunean diag-
nosi goiztiarrerako metodo hori ohiko azterketa medikuen parte
izango da. Oraingoz, Barrio eta Small ikertzaileen hurrengo hel-
burua metodologia hori botika terapeutikoen jarraipena egiteko
egokitzea izango da.

BBeehhii--eessnneeaa  eettaa  mmiinnbbiizziiaa
Behi-esnea dietan sartzea oso mesedegarria izan daiteke min-

bizi batzuen prebentziorako.
Behi-esnearen CLA

azidoa oso eraginkorra da
minbiziari aurre egiteko. 

Behi-esneak CLA (Azido
Linoleiko Konjokatua) izene-
ko azidoa du, gutxi bada ere.
Gantz azido hau behien
sabeleko bakterietan era-
tzen da. Esperimentu

batzuei esker jakin da CLA-k melanomari eta leuzemiari aurre egi-
ten diela; honez gain, bularreko, koloneko, obarioetako eta pros-
tatako minbiziak ere prebenitu egiten ditu. 

New Yorkeko ikertzaile batzuek, aurkikuntza hori aintzat har-
tuta, behien dieta aldatu nahi dute esnearen CLA azido-kopurua
igotzeko. Ikerketa batek dioenez, 70 kiloko gizaki batek 3-5
gramo CLA azido behar ditu egunero.

EEBBetako biztanleen batezbesteko dietak, aldiz, gramo bat
besterik ez du osatzen. Ikertzaileek esan dutenez, gantz-azido
mesedegarri hau bereziki esne osoan aurki daiteke; esne gainga-
betuak ez du CLA azidorik eta erdigaingabetuak CLA azidoen
%60 baino ez du.

Pertsona osasuntsu baten garuna (ezkerrean) eta Alzheimer gaixotasu-
na duen beste batena (eskuinean).

Behi-esnearen CLA azidoa oso eraginkorra da
minbiziari aurre egiteko. 

ZIENTZIA ETA TEKNOLOGIA
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ZORIONAK !!
Kukubiltxo txotxongilo antzerki taldeak 25 urte bete ditu aurten, 1977an

sortu baitzen gazteak zein nagusiak entretenitzeko asmoz. Hori dela eta, hizketaldia
egin dugu Josu Camara taldearen zuzendariarekin eta Larrabetzuko antzerki talde
honen nondik norakoak kontatu dizkigu. 

ZZeeiinnttzzuukk  ddiirraa  KKuukkuubbiillttxxoorreenn  hhaassttaappeennaakk??      
Josu Camara: Toti Martinez de Lezea eta Alberto

Albeiza senar-emazteak Larrabetzura bizitzen etorri zire-
nean sortu zen Kukubiltxo.  Txotxongilozale hauek
Larrabetzu oso herri dinamikoa zela ikusita, Hori Bai talde-
arekin batera, herriko umeentzako txokolatada bat antola-
tzea erabaki zuten, gazteen aurrean txotxongiloekin ekital-
di bat egiteko. Ekitaldi horretara batu ziren gazte askok
txotxongiloen euliaren hozka sentitu zuten eta 16 edo 17
zeuzkatelarik dabiltza friso artean.

AAmmaatteeuurr  mmoodduuaann  bboosstt  uurrttee  eeggiinn  oonnddoorreenn,,  11998833aann  pprroo--
ffeessiioonnaalliizzaattzzeeaa  eerraabbaakkii  zzeennuutteenn......

Egia da. Hasieran jolas moduan hasi bazen ere, gerora
ardura profesional bihurtu zen. Alde batetik, 16-17 urtegaz
hasitako gaztetxo haiek 25 urteren bueltan zebiltzan eta
ardura gehiago hartuta zeuden ikasketetan zein lanean.
Beste alde batetik, euren lana egokia zen eta eskaria ere
asko handitu zen. Beraz, erabaki bat hartzeko momentua
heldu zitzaigula pentsatu genuen: dena bertan behera
uztea edo profesionalizatzea.

HHaassiieerraann  ttxxoottxxoonnggiilloo  kkllaassiikkooeekkiinn  llaann  eeggiitteenn  zzeennuutteenn;;
oonnddoorreenn,,  hhaannkkaappaalluuaakk  eettaa    eerrrraallddooiiaakk  ssaarrttuu  zzeenniittuuzztteenn..
ZZeerrkk  eerraaggiitteenn  dduu  aallddaakkeettaa  pprroozzeessuu  hhoorrii??  ZZeerrttaann  ooiinnaa--
rrrriittzzeenn  zzaarreettee??

Esan daiteke urte hauetan guztietan izan ditugun
harremanek mugatu egin dituztela gure pausoak.
Hasierako Kukubiltxon, batez ere, esku-panpinak erabil-
tzen genituen. Geroago, Suediako Odin Theatrek antolatu-
tako Lekeitioko Kale Antzerki Jaialdia ikusi eta berehala
geureganatu genituen hankapaluak. Hortik aurrera, zanko-
ak, eta beste teknika batzuk erabiltzeari ekin genion.

Horretaz gain, profesionalizatu ginenean, Karraka kon-
painiaren eta Ramon Barearen eskutik beste dramaturgia
mota batzuk ikasi genituen. Horren ostean, haien drama-
turgia eta gure estetika nolabait uztartuz, gure lehenengo
koprodukzioa egin genuen: “Oficio de Tinieblas”. Lan
horrek, nolabait, Kukubiltxoren beste belaunaldi bat ekarri
zuen. Handik gutxira, aurrekoarekin zerikusirik ez zuen
beste aro bat etorri zen Erramun Landarekin eta beste
estetika bat, guztiz berezia, jorratu genuen. Geroago, Mikel
Diaz eta Estefarekin aritu ginen lanean; horiek Arte
Ederretatik irten berri ziren gazte bi ziren. 

Kukubel ikuskizuneko pertsonaiak

Testua: Maite Aranburu



Handik aurrera, berriro ere beste aro bati eman genion
hasiera. Ordukoak dira Oskorri taldearekin batera egin
genituen lanak.

BBeessttee  aallddee  bbaatteettiikk,,  KKuukkuubbiillttxxookk  2200  uurrttee  bbeettee  zziittuueenneeaann,,
KKuukkuubbeell  eessttrreeiinnaattuu  zzuueenn  eettaa,,  oorrdduuaann,,  bbeessttee  ssaallttoo  bbaatt
eemmaann  zzuueenn::  kkaalleeaann  zzeeiinn  bbaarrrruuaann  eeggiinn  ddaaiitteezzkkeeeenn  iikkuuss--
kkiizzuunnaakk..  

Ekidazu da 25. urteurren honetan estreinatuko dugun
lana. Hau gure bosgarren ikuskizuna da ipuinekin lan egi-
tea erabaki genuenetik. Gaurko gaietan gehiago sakondu
nahi dugu lan berri honekin. Horretarako, Mikel Zarate
Lezamako idazlea hartu dugu erreferentzia moduan.
Omenaldi antzeko zerbait egin nahi diogu. 

BBiizziippeenn  hhoorriieekk  eessttiilloo  pprrooppiioo  bbaatt  lloorrttzzeeaa  llaagguunndduu  ddiizzuuee......
Kukubiltxok 25 urte hauetan esperientzian oinarrituri-

ko ildo bat jarraitu du. Gainera, bizitako esperientzia guz-
tiek izugarrizko oinatza utzi dute taldeko estetikan.

ZZeellaakkoo  ggaarrrraannttzziiaa  iizzaann  dduu  mmuussiikkaakk  zzuueennggaann  2255  uurrttee
hhaauueettaann??

Garrantzi handiko elementua da guretzat. Ikusi ezin
den arima eta barne erritmoa ematen die ekitaldiei.
Aldi berean, ikusleak konturatu barik, bizitasun eta arima
horretan murgiltzen ditu, sentsazio ona biziaraziz. Gainera,
musikak partehartze handiagoa izan du azkeneko hiru
ikuskizunetan. Izan ere, protagonista izan da dramaturgia-
ren barruan, pertsonaia baten moduan.

ZZee  iikkuussllee  mmoottaarrii  zzuuzzeenndduuaa  ddaaggoo  zzuueenn  iikkuusskkiizzuunnaa??
Beste antzerkietan dagoen espezifikotasun hori apurtu

nahi dugu eta, horretarako, ikusle guztientzako ikuskizunak
egin nahi ditugu, gazte, ume zein  nagusientzat. Umeentzat
egindako antzerkiak hizkera berezi bat, antzezteko modu
bat edo moralina bat izan behar du...Guk didaktizismo
arloa ez dugu ezertarako jorratu nahi, entretenitu eta
transmititu besterik ez baitugu egin nahi.

2255  uurrttee  hhaauueenn  bbaallaannttzzeeaa  eeggiitteekkoottaann,,  zzeeiinn  iizzaann  ddaa  ggeerr--
ttaattuu  zzaaiizzuueenn  ggaauuzzaarriikk  oonneennaa  eettaa  ttxxaarrrreennaa??

Ezagutu eta izan ditugun harremanak lortzea izan da
gertatu zaigun gauzarik onena. Hasi ginenean, artean oso
gazte ginela, Pedro Barea bezalako artista bat gureganatu
zenean... Sentsazio hori izatea ezin da ordaindu. Ondoren,
Oskorrikoekin lanean hasi ginenean, milaka umeekin egon

“Heldutasun honeta-
ra heltzen zarenean,

aire eta dinamika
berriei atea sabaltze-
ko momentua heldu
dela pentsatu behar

duzu”
Txirrikisikuskizuneko pertsonaiak
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Larrabetzuko umeon ametsak
Ametsa beti gauez emoten da, lo. Guk, larrabe-
tzuarrok egunez be egin dogu ametsetan.
Egunez ibili gara gure fantasiak aireratzen.
Azken 25 urteotan, Kukubiltxoren lanak egu-
nez, begiak zabalik direla ametsetan jarri gaitu.
Antzerki taldea baino zeozer gehiago dan
Kukubiltxok gure herriko zein Euskal Herri guz-
tiko umeak ametsetan jarri ditu.
Eta Kukubiltxo gure bizitzaren zatia da. Zati oso
garrantzitsua. Atzera begiratu eta barre algarak,
koloreak, panpin ezin handiagoak, musika, han-
kapaluak, antzerki obrak ikusten doguz geure
memorian.
Eta hor dauz, bizitzako zati garrantzitsu
moduan. Larrabetzun, edozein adinetako
umeok, Kukubiltxoren zati bat daroagu gugaz.
Gainera herriko gazte ugari, Kukubiltxoren garai
ezberdinetan be antzerki taldeko partaide izan
da, bai modu amateurrean zein profesionalean.
Gerora ere, belaunaldi barrietako partaideak be
izango diren esperantza badogu, aspaldian
antzerkilari barririk ez dalako sortu gurean.
Baina Kukubiltxo ez da antzerki taldea bakarrik.
Kukubiltxo larrabetzuarron bizitzan bestela ere
egon da. Bere umorea, sormena, lokala, furgo-
neta, musika ekipoa, hankapaluak... danok era-
bili doguz, erabiltzen doguz, erabiliko doguz.
Kukubiltxo Larrabetzuren zati da. Jai batzorde-
an, umeen egunean, hankapalu egunetan,
Gazte Egunean, antolatzen diren jai eta ekital-
dietan.
Kukubiltxo beti laguntzen dabil, eta horregatik
guk ahal dogun neurrian laguntzen dogu
Kukubiltxo. Eta hori ere ametsa. Egi bihurtzen
dan ametsa. Kukubiltxo Larrabetzu eta Euskal
Herriko zatia da. Eskerrik asko.

Testua: Patxi Gaztelumendi

ginen elkarlanean eta izugarria da hainbat ume zure aurrean dantzan
pozik eta alai ikustea. 

Txarrena, berriz, gure kide Mikel eta Estefanen heriotza izan zen.
Oso momentu txarrak pasatu genituen. Horrezaz gainera, orain
hamar urte kide bat atxilotu zuten eta egoera latza izan genuen tal-
dean. Maila txikiagoan, orain hiru urte lokalak sua hartu zuen eta
orduan ere nahiko txarto pasatu genuen. 

ZZeellaann  iikkuusstteenn  dduuzzuu  KKuukkuubbiillttxxoo  hheemmeennddiikk
bbeessttee  2255  uurrtteerraa??

50. urteurrena ospatzeko gogoz! 25
urteotako emaitza ikusita, beste 25 urtean
lan egiteko gogoa daukagu; hori da atera-
tzen dugun ondorioa. Ziur nago, berriro ere,
prest egongo garena bost mila esperientzia
horietako bost mila pertsonekin lan egiteko
eta bost milioi begiekin gozatzeko.

HHeemmeennddiikk  aauurrrreerraa,,  zzeeiinnttzzuukk  ddiirraa  zzuueenn
oobbjjeekkttiibbooaakk??  

Bereziki daramagun hildoan sakontzea
da gure objektibo nagusia. Bide onean
gabiltzala uste dut. Heldutasun honetara
heltzen zarenean, aire eta dinamika berriei
atea sabaltzeko momentua heldu dela pen-
tsatu behar duzu, nolabait, gure burua
berriztatu.



ZZEERR  DDEERRIITTZZOOZZUU

Karmel Etxebarria
Bai. Oso gustukoa dut bere estiloa. Uste dut
antzerkigintzari eta euskal kulturari ekarpen
izugarria egin dietela. Gainera, denok barruan
daramagun umetasunakaleratzen laguntzen
du.

Josune Zabala
Lezamako frontoian ikusi nituen lehengoz eta oso onak
iruditu zitzaizkidan. Gainera, ume zein nagusientzako ikus-
kizunak egiten dituzte.

Ander Olabarrieta
Ez dut inoiz beraien obrarik ikusi, baina entzu-
na dut nahiko onak direla.

Amagoia Diez
Zenbait ikuskizun gozatzeko aukera izan dut.
Badirudi gehienbat umeentzako ikuskizunak
egiten dituztela, baina nagusientzako oso lan
entretenigarriak egiten dituztela uste dut.
Oskorrirekin  egindako kolaborazioa egin
duten onenetarikoa dela uste dut.

Ibai Aurtenetxe, eta Jonathan Atxutegi
Beraien ikuskizun bat besterik ez dugu ikusi,
baina nahiko entretenigarria iruditu zitzaigun.
Gainera, aita-amak ikusteko modukoak direla
uste dugu.

Ibai Mozo eta Borja Puente
Ibai: Niri asko gustatu zitzaizkidan, gehienbat,
harri eta dragoi formako txotxongiloak!
Borja: ikuskizun bat besterik ez dut ikusi eta
ume txikientzat egina zegoela iruditu zitzaidan.

Ander Elgezabal eta Eñaut Atxutegi
Baten ikusi genituen, eta gehien gustatu zitzai-
guna, erabiltzen dituzten izugarrizko panpinak
ziren. Dragoia ikaragarria zen!

EZAGUTZEN DUZU KUKUBILTXO?

13



ZAMUDIOtik...
Iker Eguzkizaga eta Iñigo Egia
zamudioztarrak urtarrilaren 4an
irten ziren Bilbotik Argentina aldera,
6.959 metro dituen  Aconcagua
mendia igotzeko. 



Espedizioa, berez, Mendozan hasi zen, Buenos Airestik 1.100
km-tara, baina, aldez aurretik ordu asko pasa genituen prestatze
lanetan (azpiegitura, materiala, informazioa). Azkeneko prestaki-
zunak Mendozan bertan egin genituen: igotzeko baimena, jana-
ria erostea eta behar genituen garraiabideak koordinatzea (altue-
rara egokitzeko igoko genituen mendietara eta handik
Aconcaguako parke naturaleko sarrerara joateko behar genituen
garraiabideok). Dena ondo joan zen eta, Buenos Airesera heldu
eta handik egun bira, aklimatatzeko aukeratutako mendietan
ginen (Vallecitos).

Bertan ez genuen arazorik eduki altuerara egokitzeko. Handik
astebetera Aconcaguako beheko kanpamendura (Plaza de
Mulas) abiatu ginen. Aklimatatzeko lanak egun gutxitan amaitu
genituen beheko kanpamenduan eta prest geunden igotzen has-
teko.

Plaza de Mulasera eguraldi ederrarekin heldu ginen, baina
igotzen hasi orduko, “fronte patagonikoa” delakoa etorri eta gau-
zak okertzen hasi ziren: goizetan eguzkia jaun eta jabe ibiltzen
zen, baina eguerdi aldera elurtea eortzen zen eta tenperaturak
beherantz zihoazen. Elurra pilatzen hasi zen Aconcaguako alda-
tsetan. 

Goiko kanpamendua Nido de Cóndores izeneko tokian
(5.400 m) jartzea erabaki genuen, handik tontorrera heltzen saia-
tzeko. Baina elur asko eta asko zegoen eta kota horretatik gora
elur oldeak izaten ziren (hori ez da batere normala sasoi horre-
tan). Hurrengo egunetan eguraldiak ez zuen hobera egiten eta
eguraldi-aurreikuspenak ere txarrak ziren.

Azkenean, behera jaistea erabaki genuen. Honaino heltzeko
lan asko egin ondoren eta ilusio handia eduki arren, mendiak biz-
karra eman zigun. Hala eta guztiz ere, altueraren eragina ezagu-
tu dugu eta ondo egokitu garela ikusi dugu. Beraz, pozik gaude
horrekin.

Ekonomia aldetik guztiz apurtuta zegoen herrialde bat eza-
gutu genuen. Jendeari emateko behar beste paper moneta ere
ez dago; bankariek eta politikariek herrialdea larrutu dute.
Naturaren baliabideak handiak dira bertan, baina ezin dituzte
erabili, orain urte asko atzerriko multinazionalei –batez ere,
Espainiakoei– saldu zizkietelako. Buenos Airesen egunero egiten
dira manifestazioak protesta egiteko, banketxeen eta truke-etxe-
en aurrean jende ilarak osatzen diren bitartean. Argentinar
batzuekin hitz egin genuen eta guztiek zuten obsesio bat:
Europara lan egitera etortzea. Izan ere, jada ez zuten sinesten
euren herrialdean eta euren politikariengan

Testua eta argazkiak: Iker Eguzkizaga

ACONCAGUAra
“Honaino heltzeko

lan asko egin
ondoren eta ilusio

handia eduki
arren, mendiak
bizkarra eman

zigun”

“Ekonomia aldetik
guztiz apurtuta

zegoen herrialde
bat ezagutu

genuen. Jendeari
emateko behar

beste paper
moneta ere ez

dago”
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ZZeellaann  bbuurruurraattuu  zziittzzaaiizzuueenn  ggoobbeerrnnuuzz  kkaannppookkoo  eerraakkuunnddee  bbaattee--
kkoo  ppaarrttaaiiddee  eeggiitteeaa??

Pereira herriko Las Brisas eta El Danubio auzoetan lanean
zebiltzaten moja batzuk ezagutu genituen eta, beste alde batetik,
bagenekien Behar-Bidasoa-koak ere handik zeudela lanean.
Handik denbora batera, Irungoek hango lana utzi behar izan
zuten, dirudienez, ezin zutelako lan guztia eurek bakarrik egin.
Beraz, euren ereduari jarraitzea erabaki genuen.

Hasiera baten, umeen egoera hobetzeko kanpaina abiarazi
genuen. Babesleek hilean hiru mila pezeta jartzen zuten eta horrek
ziurtatu zuen umeen bizi-kalitatea hobetzea. Aurrerago, proiektu
garrantzitsuago batzuei ekitea erabaki genuen. Hala ere, oraindik
jarraitzen dugu umeak babesteko kanpainarekin.

ZZeeiinn  ddaa  zzuueenn  llaannaa  PPeerreeiirraakkoo  aauuzzoo  hhoorriieettaann??
Gehienbat, Las Brisas auzoan lanean dabiltzan moja batzuekin

kolaboratzen dugu. Moja horiek lanbide bat ikasteko aukera ema-
ten diete emakumeei lantegi batzuetan. Bertan, zapatak egin, ilea
apaindu edo josteko aukera dute.

Emakumerik gehienak oso gazterik hasten dira umeak ekar-
tzen eta aitek ez dute umeen erantzukizunik hartzen. Oso norma-
la da sei edo zazpi seme-alaba edukitzea eta horiek lau aitarenak
izatea. Beraz, emakume horiek libreak izatea da mojek lortu nahi
duten helburua, hau da, gizonekiko duten mendekotasuna gutxi-
tzea.  

Guk Euskal Herrian dirua eskatzen dugu, mojen beharrizanei
erantzuteko. Dirua, gehienbat, erakunde ofizialetan lortzen dugu.
Eroski hipermerkatuek ere diru laguntza garrantzitsua eman zigu-
ten Pereirako emakume eta umeei laguntzeko. Laster Txorierriko
Mankomunitateari eta BBKri eskatuko dizkiegu diru-laguntzak. 
ZZeeiinn  ddaa  uummee  hhoorriieenn  eeggooeerraa??

BAI SSSSOOOOLLLLIIIIDDDDAAAARRRRIIIITTTTAAAATTTTEEEEAAAARRRRIIIISSSSOOOOLLLLIIIIDDDDAAAARRRRIIIITTTTAAAATTTTEEEEAAAARRRRIIII

Behar-Bidasoa gobernuz kanpoko erakundea Irunen sortu zen, orain dela hogeita bost urte. Aurretik, baina, bertako abade
bat Ruandara abiatu zen, behartsuenei laguntzeko erarik onena eurengana joan eta eurekin lan egitea zela pentsatuta.

Urteak aurrera joan ahala, hainbat boluntariok, abadeari laguntzeko asmoz, dirua eta beharrezko materiala batzen hasi ziren
behartsuenei bidaltzeko. 

Hogeita bost urte honetan, lagun talde honen lan eremua handituz joan da eta, gaur egun, familia handi honen partaideek
munduko hainbat herrialdetan kolaboratzen dute irribarre soil baten truke. 

Kolaboratzaile talde desinteresatu horietako bat Lezaman aurki dezakegu, bertan baitago Behar-Bidasoa-ren ordezkaritza
bat. Pereira herrian (Kolonbia) bizi direnei laguntzea da lezamar hauen lanaren helburua. Horretarako hainbat ekimen antolatu
dituzte.

Jasone Astola Lezamako bolondres horietariko bat da eta, ordezkaritzaren sorreratik, beste kideekin batera, borondaterik
onena eskaintzen dabil Pereirako auzune bateko biztanleei. 

“Mojen helburua
emakume horiek
libreak izatea eta
gizonekiko duten
mendekotasuna

gutxitzea da”



Askotan entzuten dugu hirugarren munduko umeak pobreak
baina zoriontsuak direla, baina ziur gaude, orain arte ikusitakoa
ikusita, hori ez dela inondik ere egia. 

Pasa den udan Pereirara joan ginen, bertako bizimodua ikus-
tera. Harrituta geratu ginen umeen begiradan somatzen den tris-
tura ikusita. Konturatu ginen itzelezko maitasun falta dutela. 

ZZeeiinn  ddaa  zzuueenn  hhuurrrreennggoo  pprrooiieekkttuuaa??
Momentu honetan, azkeneko paperak egiten ari gara edu-

kiontzi bat bidaltzeko. Lan neketsua izan da, baina, azkenean,
ohatilak, fonendoskopioak eta erizaindegi txiki bat antolatzeko
funtsezko tresnak lortu ditugu. 

Horrezaz gainera, Pereirako mojak harremanetan jarriko dira
osasun arloko arduradunekin. Astean behin edo bitan osagile bat
joateko akordioa lortu gura dute.

KKoonnppeennttssaattzzeenn  dduu  hhoorrrreellaakkoo  pprrooiieekkttuu  bbaatteeaann  llaagguunnttzzeeaakk??
Oso lan gogorra da, baina merezi du hain bihotz handiko per-

tsonei laguntzea. Benetan laguntzaren premia dute. Oso kideta-
sun sendoa sortzen da, lotura emozionala indartsua da. Gainera,
oso esker onekoak dira eta esan daiteke, eman baino gehiago,
jaso egiten duzula.
ZZeerr  eessaannggoo  zzeenniieekkee  ttxxoorriieerrrriittaarrrreeii  zzuueenn  eerraakkuunnddeeaann  llaagguunnttzzeekkoo??

Gure elkartea zabalik dagoela laguntzeko gogoz datozenen-
tzat, bai laguntza ekonomikoa emateko zein pertsonalki laguntze-
ko.Guk badakigu gobernuz kanpoko erakunde baten helburuak
bete egiten direla epe luzera, baina astiro-astiro jendea gugana
hurbildu eta identifikatu egingo dela uste dugu.

Informazio gehiago:

BEHAR-BIDASOA Amigos del Tercer Mundo O.N.G.
Bizkaiko ordezkaritza (delegación de Bizkaia)
Garaioltza auzoa, 108 
P.K 48196 Lezama
Telefonoa: 94 455 50 58
Kontu korronte zenbakia: 2095-0051-809101924570
Web orria: www.beharbidasoa@izar.net

Auzoa mendi-maldan eraikita dago, eta euria uharka egitean, txabolak arrastatu
edo urak hartzen ditu.

“Harrituta geratu ginen
umeen begiradan somatzen

den tristura ikusita”

Testua: Maite Aranburu
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Horretaz gain, erleek egiten duten zuku miresgarri horrek
garrantzi handia izan du izadietan zehar. Izan ere, gauza jakina da
erleen lanarekin eztia, argizaria eta hainbat sendagai ekoizten
direla. 

Erleak afizio zein ofiziotzat dituztenek intsektu horienganako
pasioa sentitzen dute. Hala ere, badakite erlezain ez direnen arte-
an ezezaguna dela mundu hori, nahiz eta naturaren maitale hauek
erleak ezinbestekoak direla esan. Horien iritziz, intsektu hauek
gabe ezinezkoa izango litzateke Euskal Herriko polinizazioaren
ehuneko 90 egitea.

Zaletasun horrek bultzatzen ditu erlezain horiek guztiak euren
herrialdeetako erlezainen elkarteetan batzen. Gutxi batzuentzat
baino ez da jarduera profesionala, gehienak zaletasun baino ez
baitute erlezaintza. 

Zaletasunak bultzatuta, orain dela urte asko murgildu zen
Juan Abando ezti produkzioan. Meñakan jaioa eta Zamudiora
ezkondua dagoen erlezain honek txikitan ikasi zituen erleen
sekretu eta gakoak. Bere ama zenak erakutsi zion, oso gazte zela-
rik, erleen mundua maitatzen, izan ere, berak “ezti sendagaia” egi-
ten baitzuen herriko medikuarentzat. 

Denbora joan ahala, eta familiako ohiturei jarraiki, Juanek
oraindik dihardu eztigintzan jo ta ke lanean. Gaur egun, hamar
erle kutxa ditu etengabe eztia produzitzen. Hala ere, pena handiz
aitortu digu bizkarroiak sorturiko gaitz larri batek –“varroa”– sei
kutxa inguru hil zizkiola orain hilabete batzuk.     

Juanek inoiz ez die erleei inolako beldurrik izan. Alderantziz,
oso gustuko du euren artean egotea. Hala ere, ondo daki erleek
euren lege propioak dituztela, ezagutu eta errespetatu egin behar

Erleak, izadiaren gakoa

Erleek egindako eztia supermerkatuan baino
ikusten ez dutenentzat, ezten zorrozdun intsektu
iletsu eta arreak dira erleak, gehiegi hurbiltzen
badira eskukada batekin zanpatu beharrekoak.
Adituen ustetan, erleak hori baino gehiago dira.
Apidoen familiako intsektu himenoptero hau
ezinbesteko euskarria da ekosistemaren bilakae-
ra osoan.

Testua eta argazkiak: Maite Aranburu

Juanek bere burua ondo babestu arren, erleek kalterik egiten ez dutela
baieztatzen du



ALDIZKARIA JASO 

GURA DUENAK

DEITU BAINO EZ DU 

EGIN BEHAR

TLNOA: 94 452 34 47

EDO E-MAILEZ ESKATU

aikortxori@yahoo.es

Erleek hartzen duten lorearen arabera, ezti
mota ezberdinak aurkitu ditzakegu: 
LLoorree  aasskkookkoo  eezzttiiaa::  usain eta gustu apartekoa du
eta kolore askokoa izan daiteke.
BBaassookkoo  eezzttiiaa::  haritz, gaztaina eta arte loreekin egi-
ten da, oso usaintsua eta gustu garratzekoa da.
EEzzttii  lloorreebbaakkaarrrreekkooaakk::  txilar, ezkai, erromero,
eukalitu eta arkazi loreekin egiten da eta oso esti-
matuak izaten dira kalitateagatik eta usainagatik.

direnak. Era berean, ondo daki ez direla baliabide guztiak agortu
behar, izan ere, oso sentikorrak dira eta euren bizimodu propioa
dute.

Horretaz gain, zamudioztar honek argi dauka zein den prime-
rako eztia egiteko sekretua: inoiz ez da kutsaturiko materialik era-
bili behar eztia egiteko. Aurreko urtean eztia beratzeko erabilita-
ko kaiku berbera erabiltzen dute askok. Eztiak bereak ez dituen
hainbat zapore eta usain ematen dio horrek.

Honi jarraiki, Juanen iritziz, erleei ez zaie inolako azukre gehi-
garririk eman behar. Erlezain honentzat funtsezkoa da erleek eztia
egiteko duten era naturala errespetatzea, osterantzean, urre kolo-
rea duen ezti hori faltsutu egingo da. 

Beste gomendio bat, erlatalde makalak batzea litzateke.
Horrek, erkauntza indartsuago bat edukitzea ahalbidetuko luke,
aldi berean, erreginaren aldizka berritzeak hobetuz.

Juanek erleei ez die inolako gehi-
garririk ematen, ahalik eta eztirik

puruena egin dezaten

Erlezain honen aburuz, euka-
liptoaren loreak eztirik onena
ematen du
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ZZeennbbaatt  uurrttee  ddaarrooaazzuuzz  bbiizziikklleettaa  ggaaii--
nneeaann??

Hasi gazte gazterik hasi nintzen,
eta uste dot karreretan edo 14 urte
eroango dotazela. Txorierri ekipoan
hasi nintzen, gero Zornotza-
Amorebietara joan, handik Beasainera
eta gero afizionatuetako azken urteak
Olarran ein nituen. 21 urtegaz profe-
sionaletara pasatu nintzan, eta Euskadi
taldean hau izengo da neure laugarren
urtea.

EEttaa  llaauu  uurrttee  hhoonneettaann,,  zzeeiinn  ddaa  iizzaann  ddaa
mmoommeennttuurriikk  oonneennaa??

Duda barik, bigarrena. Oso fuerte
hasi nintzen, eta, besteak beste, neure
lehenengo buelta –Euskadi-Euskaltelen
lehenengoa gainera- irabazi neuen

Portugalen. Andaluzian be etapa bat ira-
bazi neuen eta oso urte ona izan zan.
Benetan gogoraten dot urte hori.

EEkkiippoo  bbeerreezziiaa  ddaa  zzuueennaa  eezzttaa??
Bai, oso talde bitxia da. Oso diru

gitxigaz hasi zan. Azken baten jende-
an diruagaz eginiko fundazio bat da.
Baie denboragaz talde handie egin da.

Ondiño be, gehienak oso gazteak
gara, eta urtero-urtero jende barria eta
gaztea sartzen da. Hori da taldearen
izpiritua eta hori ez da aldatu behar.
Txirrindulari guztiak, gainera, euskal-
dunak gara eta horrek be sortzen dau
talde berezia izatea. Aurrerantzean be,
hori mantendu egin beharko da.

ZZeerr  aaiippaattuukkoo  zzeenndduukkee  zzuueenn  eekkiippoo--
aazz??

Batez be, igarri egiten dala herri
bat dekogule gure taldean atzean.
Euskal Herriko ekipoa da, eta hori
ikusi, igarri egiten da. Bai karreretan,
bai entrenamentuetan... Ganera,
danok bertakoak izakeran be, oso giro
ona sortzen da.

Mikel Artetxe: 

“Herri bat dekogu atzean”
Euskadi-Euskaltel taldeko txirrindularia da Mikel Artetxe. 25 urteko larrabe-

tzuar honek 4 denboraldi daroaz profesional moduan txirrindularitzan.
Aurtengo denboraldia hasita dago, eta Frantzian astebete ibili ostean, barriro
be Andaluzia aldetik ibili da. Tartean entrenetan ikusi dogu gure herrietatik
zehar, berba eiteko be asti asko barik.

“Txirrindulari guz-
tiak gazteak eta
gazteak gara,
horrek, talde

berezia izatea
sortzen dau”



IIaazzkkooaa,,  uurrttee  oossoo  ggaarrrraannttzziittssuuaa  iizzaann  zzaann
EEuusskkaaddii  EEuusskkaalltteelleennttzzaatt..  LLaaiisseekkaakk,,  aaddii--
bbiiddeezz,,  eerraakkuussttaallddii  oonnaa  eeggiinn  zzuueenn..  ZZuu
bbeerree  llaagguunnaa  zzaarraa,,  zzeellaakkooaa  ddaa  RRoobbeerrttoo
LLaaiisseekkaa??

Laiseka da korredore bat, asko
sufritu eta gero heldu dana heldu dan
tokira. Benetan esfortzu handie egin
deuen txirrindularia da. Hasieratik dau
ekipoan, lehenengo urtetik eta asko-
rentzako eredugarrie be bada. Asko
poztu nintzan Tourrekoa ikusita.
Ondiño be, txirrindulari gazteen ondo-
an gehien egoten dana bera da, beti
dau jentea laguntzeko prest.
Txirrindulari handia eta pertsona han-
diagoa da Roberto Laiseka.

2244  ttxxiirrrriinndduullaarrii  zzaaggoozziiee  ttaallddeeaann,,
bbaaddaaggoo  ddaannaakk  kkoorrrriittzzeekkoo  bbeessttee
kkaarrrreerraa??

Bai, azken baten danontzako pro-
bak dauz. Normalean, ia batera bi
karrera edo buelta egoten dire, eta 16
txirrindulari ia segiduan ibiltzen dira
batetik bestera. Lesionatuen bat egon-
da edo beste edozergatik, danontzako
aukera egoten da. Zentzu horretan,
ondo moldatu gara.

HHaauu,,  zzuurree  aazzkkeenneekkoo  uurrtteeaa  ddaa
EEuusskkaalltteelleenn,,  zzee  aassmmoo??

Laugarren urtea da, baie nire hel-
burue hemen jarraitzea da. Hau da
nire taldea, eta nik hemen jarraitu gure
dot. Ahal doten guztie egingo dot
holan izeteko. Urtea lasai hasi dogu,
izen be iezkoa itzela izen zan.
Tourrean sartu gurean, topera ibili gin-
tzezan karrera guztietan. Nik 70 karre-
ra inguru ein nituen iaz. Aurten lasai-
txoago hasi gara, puntuekaz zoratu
barik. Eta Tourrera be joango da tal-
dea. Ikusiko dogu. Urte polite izengo
da duda, barik.

LLoorrooññoonn  hheerrrriikkoo  ttxxiirrrriinndduullaarriiaa
Txikitatik oso bizikleta zalea izan da

Mikel Artetxe. Aite be bizikletan ibilitakoa
izenda, zaletasune etxean. Mikelegaz
batera, Xabier bere anaia be beti bizikle-
tan ibili da.
Mikelek profesionaletara salto egin arte,

beti bere ekipoetan eduki deu anaia.
Xabier oin, Kirol zuzendaria da Olarra tal-
dean. Urtero afizionatuetan dagoen tal-
derik onena. Eta etxean, zelan ez, ez dau
bizikleta kontue besterik. Mikelek, gogo-
koen dituen txirrindulariak ez dagoz
pelotoian. Jalabert eta Sean Kelly ditu
gogoko. Baina, berak be, goi mailako txi-
rrindulari askoren ondoan korritzeko
aukera izan deu.
Larrabetzuarra izanda, Loroñoren herri-

koa dala esango dotzie askok... eta
Larrabetzun beti egon da egon, txirrindu-
laritza zaletasana. Gehiago edo gitxiago.
Oin be, Mikel Artetxen inguruen talde

bat osatu da, eta datorren martxoaren
9an adibidez, Loroñon omenez urtero
egiten da txirrindularitza froga ospatuko
da Larrabetzun. 25 urtegaz ondiño be
etorkizune aurretik be badeko. Ia
Loroñon bestekoa egiten dan.

Testua: Patxi Gaztelumendi

“Hau da nire taldea eta nire helburua hemen
jarraitzea da. Ahal doten guztie egingo dot

holan izateko”
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Alde batetik, eskoletan egin dabe, gure herriko beste ohitura eta
kultur adierezpenakaz egiten daben legez. Egunaren esangurea ikasle
eta gurasoei azaldu, koplak ikasi eta, barriro be, gure herrietako kale-
etatik izan doguz eskola-umeak, maisu-maistrakaz. Holan jarraitu
dagiela hemendik aurrera be.

Beste alde batetik, gazteak eta nagusiak helburu eta modu des-
berdinetan ospatuten dabe. Aurten be holan izan da:

Loiun, 25-30 jubilatu ibili dira kantari, azkeneko zazpi urte honee-
tan egin daben moduan. Orain hogeita hamar urte inguru galdu zan
kintoak kantetako ohiturea. Urte batzutan ez zala egiten ikusita, eurak
hartu eben Santageda kantetako ardurea. DYAko anbulantzia lagun
harturik ibili dira, izan be, batutako diru guztia alkarte horri emongo
jako, laster egingo dan ekitaldi baten.

Sondikan, urtero legez, Sondikako futbol klubekoak ibili ziran
kalez kale, otsailaren 3an, domekaz.

Derion be, Loiun galdu zan sasoian galdu zan kintoen ohiturea.
Urte batzuk inork urten barik igaro arren, domekan Iparralde abesba-
tzekoak ibili ziran eta, astelehenean. Sutondoan emakumeen taldeko-
ak zabaldu ebezan koplak azken hiru urteetako moduan.

Zamudio, Lezama eta Larrabetzun, gerra ostetik datorkun ohitu-
reari eutsiz, aurten be kintoak izan doguz koplak kantetan kalez kale
eta baserriz baserri. Hainbat urtetan kintadatik kintadara pasatuz gorde
dira koplak (Larrabetzun bost urterik hona asmatutako kopla barri bat
be kantetan dabe). Baserriak oso zabalduta dagozala eta, ahal danean,
behintzat, talde bitan egiten da ibilbidea. Goizaldean kantetan hasi eta
batzutan ia goizaldean bukatuten da. Ezin ahaztuteko eguna pasetan
da, baina benetan neketsua.

Aurten Zamudion 13 lagun ibili dira Agate Deunaren bezperan,
Lezaman 8 eta Larrabetzun 11. Zinta gorri, berde eta zuriz apainduta-
ko txilindun makilatzarrakaz eta betiko jantzikera bardinagaz: abarkak,
mahoizko frakak, garrikoa, alkondara zuria, kuadro urdindun bruxa
(Lezaman dirua batzen dauan sakeladunak baltza daroa), amak, arre-
bak edo neska lagunaren painelua eta txapel baltza. Hilabete inguru
emoten dabe entsaioak egiten, Zamudioko kasuan aurreko urteetako
irakasleakaz.

Loiuko jubilatuek Agate Deuna egunean batzen duten dirua DYA-ri ema-
ten diote

Derioko Sutondoan elkarteko emakumeek hiru urte daramatzate egun
honetan abesten

Lezaman, hamazortzi urteko mutilak etxez etxe doaz diru eske

KANTEU ALA ERREZEU?

Agate Deunaren ohorez –edo egun hori
aitzakia hartuta– ospakizunak egin dira
Euskal Herriko hainbat lekutan. Txorierrin be
modu batean edo bestean eutsi deutsagu tra-
dizioari. Aurten be, kopla zaharrak entzuteko
aukerea izan dogu herri guztietan. 

EUP!



Kintoak kantetako ohitureari eutsi egin jako herri honeetan, baina
aldatu dira gauza batzuk. Batuten zan dirua (antza danez, hemendik
etorri leiteke kintoena) soldaduzkara hainbeste denpora etxetik urrin
joiazanei laguntzeko erabilten zan, gerra ostean baserrietako bizimo-
dua eta egoera gogorra zalako. Geroago, eguneko bazkaria eta afaria
ordaindu eta gainetizkoa, beharrizana eukenei emoten jaken
(Santamañeko ospitalea, etxe erreak  eta herritarrei laguntzeko...).
Gaur egun, batutako dirua, kintoen bazkari eta afarietan doa.

Larrabetzun, neska eta mutilek elkarrekin abestu dute aurten 

Zamudioko gazte hauek gogor prestatzen dituzte egun honetako ekitaldiak

Txorierri guztian ospatu da Agate Deuna

“Aintzinean kintoek
batzen zuten dirua, sol-

daduzkara denbora luze-
rako joiazanei laguntze-

ko erabiltzen zan”

“Aurtengo nobeda-
derik aipagarriena,
neskak kantetan

ibili direla da”

KKiinnttooaakk  bbaarriikk,,  hhaammaazzaazzppiikkooaakk??
Orain arte, Kintoen tradizioa aitatu dogu, baina aurten

Larrabetzun neska bi be ibili dira taldean, eta dakigunagaitik
Zamudion be, neskak urten gura izan dabe. Hau da nobedade-
rik aipagarriena. Euskal Herrian, aspaldi emon geinkean amaitu-
tzat soldaduzkea, baina gaur egun, legez dago kenduta. Kintoak
errekluten kajan sartzen zirenak ziren. Beraz, ez dago kintorik; 17
urteko mutilak dira kantetan dabenak. Pentsatzeko momentua
izan leiteke, hona hemen galdera batzuk. Zergaitik ez 17 urteko

neska-mutilak? Herri txikiak doguz gureak, neska-mutilak batera
hazi eta hezita, berdintasunari buruz hainbeste berba egiten
dogun sasoi honetan, badau zentzurik egoera hau mantentzeak?
Euskal Herriak soldaduzkeari lepoa emon eutsan moduan, ez
ete deutsagu lepoa emon beharko harek ekarri eban kintoen
kontzeptuari be, eta ohiturearen alderik onena gorde, hau da,
sasoi bateko gazteak batu Agate Deunaren bezperan koplak
kantetako? Beste hainbat gauzagaz egin dogun moduan, ez ete
gara gai izango, denporetara egokituz, tradizioari eusteko?
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OOssaaggaaiiaakk  44  llaagguunneennttzzaatt::  
- oilasko handi bat 
- basokada bat koñak edo ardo zuri 
- 100 gr. urdaiazpiko egosi 
- 2 tomate handi 
- tipula handi bat 
- 2 berakatz atal 
- 2 piper (berdea eta gorria) 
- koilarakada handi bat olio 
- gurin bolatxo bat 
- gatza 
- piper zuri xehatua 

Oilaskoa zatitu eta gatza eman ondoren, kazola batean gurina eta olioa jarri eta oilasko
zatiak bertan frijitu, gorritu arte. Ur apur bat eta koñaka edo ardo zuria bota eta ordu erdi bat
egosten eduki, oilaskoa samurtu arte; eginda dagoenean geroko gorde.

Zartagin batean tipulak, berakatzak, tomate zurituak (hazi barik), piper-xerrak (hazi barik,
jamoia (zati txiki eginda) eta piper zuria nahastu. Egiten eduki samurtu arte.

Azpil batean lehen gorde ditugun oilasko zatiak ipini eta gainera bota zartaginean eginda-
ko nahaskina; jakiak mahairako prest ditugu. 

FFooiiee  eettaa  ssaaggaarrrreezzkkoo  ggaaiilleettaa  kkuurrrruusskkaarriiaa

Osagaiak (4 lagunentzat)

Ahate foie-grasezko 4 tako /  2 txerri-
hanka, hezurra kenduta / Granny Smith
sagarren 8 xafla, almibarretan / errome-
rodun ardo beltzaren erredukzioa / sal-
tsa espainiarra, urritua / kalabaza-purea,
Sechouan piperbeltzarekin.

Prestatzeko modua

Foie-a plantxan edo zartaginean gorritu-
ko dugu. Sagar gailetak hamabost minu-
tuan lehortuko ditugu labean, 120º C-
tan. Txerri-hankak xehatu eta saltsa
espainiarrarekin loditzen utziko ditugu.

Aurkezteko modua

Plateraren hondoan, sehaska bat aton-
duko dugu txerri-hankekin eta gainetik
foie-a zabalduko dugu, nahikoa berotu
ondoren. Gainetik saltsa espainiarra,
ardo beltzaren erredukzioa eta belarrak
ezarriko ditugu, platera txukunduz.
Azkenik, sagar gailetak ipiniko ditugu
foie-aren gainean. 

Oilaskoa Euskal Herriko erara

Arrozesnea

OOssaaggaaiiaakk  44  llaagguunneennttzzaatt::  
-4-5 koilarakada arroz 
- litro bat esne 
- 150 gr. azukre 
- limoi bat 
- 10 gr. kanela-hauts 
- kanela zotz bat 
-ura 

Kazola batean esnea, kanela zotza eta limoiaren azala jarri, eta sutara eman. 5-6 minu-
tu irakiten eduki. Beste ontzi batean arroza egosiko da uretan. Arroza egin ondoren, esne-
arekin eta azukrearekin nahastu eta minutu batzuez su txikian edukiko dugu dena. Gero,
sutatik kendu eta hoztutakoan kanela hautsa botako diogu gainera.
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BBiihhoottzz  NNaahhaassiiaakk  

Fernando Morillo 
Arg: Ibaizabal 
Idazlan honetan, hamasei urte

inguruko lau gazte aukeratu ditu
idazle azpeitiar honek bere nobela-
ko protagonista gisa. Bertan gazte
horien arteko harreman nahaspila-
tsuetan sakontzeaz gain, polizi
nobelen ukitua duen narrazio mis-
teriotsua tartekatzen du.

BBeelldduurrttiiaa  nnaaiizz..  EEttaa  zzeerr??
Arantxa Iturbe / Mikel Valverde 
Arg: Elkarlanean
Zortzi urtetik gorako irakurleei

zuzenduta dago. Gaztetxoek izan
ditzaketen konplexu guztiak uxatu
nahian dabilen Elkarlanean argita-
letxeko "Eta zer?" bilduma honeta-
ko kontakizunean, neskato bat larri
dabil bere ikasgelako beste guztiek
baino beldur kopuru gehiago due-
lako. 

KKaarraa  aall  ssooll

Mozkor bat joan omen zen taberna batera eta, barra-
ren atzean, Francoren argazkia. Eta hantxe lau-bost baso-
erdi edanda zegoen eta Francoren fotografiari: 

-Ka-ka-ka-kalamidadea! Zuregatik pasa genuen hain-
beste gose. Ka-ka-ka-kalamidadea! Zuregatik ibili zen
nire ama, bizkarrean zaku-patata egunero, egunero, egu-
nero. Ka-ka-ka ka... 

Eta bapatean 
-Ka ka ka kara al sol con la camisa nueva... 
Eta tabernariak: 
- Baina ze, ze , ze... oraintxe kalamidadea eta kalami-

dadea aritu zara! 
Mugitu egin dela iruditu zait eta!

GGOOMMEENNDDIIOOAAKKGGOOMMEENNDDIIOOAAKK
LLIIBBUURRUUAAKK

AAllaanniiss  MMoorriisssseettttee--rreenn  lleehheenn  ssiinn--
ggeellaa  ssaallggaaii

Laster esku tartean izango
dugun diskoaren aurrerapen singela
Hands clean izenekoa da eta bertan,
Awakening Americans, Unprodigal
daughter eta Symptomps izenekoa-
bestiak entzingo ditugu. Horretaz
gain, disko berriaren grabaketa pro-
zesua bilduko duen DVDa presta-
tzen ari da.

CCOOUUNNTTHHRREEEE  
Mikel Garikoitz & Denali 
Country estilora ahalik eta

gehien inguratzen saiatu da Mikel
Garikoitz & Denali taldea
"Counthree" izenburua daraman
CDan, nahiz ez den hau bertan
entzun daitekeen musika mota
bakarra. Bere hirugarren diska den
honek, hamabi  kanta ditu eta
musika Mikel Garikoitzek egin du.
Kanten hitzak, berriz, Jesus Mari
Mendizabal eta Xabier Gezala
idazleenak dira. 

DDIISSKKOOAAKK

Joko honetan letren ordez zeinu berezi batzuk jarri
ditugu. Zeinu bakoitzari bere letra dagokio. Hasi konbi-
nazioak egiten ea testua osatzen duzun. Gabriel
Arestiren ipuin batetik hartua dago pasarte hau.

UUMMOORREEAA

� G� N D E E� � J� � E G� N E� � N,
� E � E  � E � � S O � �  � O N P O N -
� Z E N  E � �  � � O N � Z E N
Z� � � E N.

� S � E  � � � E � N  E G � N � � O
P � N � � G � Z � � � � L � � N �

� � L� Z E N Z� � � E N � E� � S O E-
� � N,  � E� � S O� � E H� N� � � N-
� � E � � N ,  E � �  � � N � � � �

H� M� � N� .

MMEEZZUU  EEZZKKUUTTUUAA

� �  �  �  �  �   �  

�A

�  K
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AAGGEENNDDAA
ZZaammuuddiioo

-Aconcagua - Zamudio 2002 espedizioaren hitzaldi-diapora-
ma izango da otsailaren 27an, 19.30etan, Zamudioko Gazte
Asanbladak antolatuta.

-Emakume langilearen eguna dala eta, kontzentrazio bat egon-
go da ONCEko kioskoaren alboan. Martxoaren 8an, 20.00etan,
Zamudioko Gaste Asanbladak antolatuta.

-“II. Ardo Ikastaroa” egingo da Mikel Garaizabalen eskutik
martxoaren 5, 6 eta 7an. Izena emateko, 944 520 204 telefono-
ra deitu beharko da eta, gehienez, 24 laguneko taldea osatuko da.
Bazkideek 10 euro eta bazkide ez direnek 20 euro ordaindu
beharko dabe.

-“Baserriaren etorkizuna eta emakumea” hitzaldia emango du
Maite Aristegik dorretxean. Ekitaldi hau martxoaren 12an izango
da, 20.00etan.

-Bertso afaria, Igor Elortza, Unai Iturriaga eta Etxahun Lekue
bertsolarien eskutik. Martxoaren 22an.

LLooiiuu
-Eskualdeko abere-azoka, Loiuko Udalak antolatuta.

Martxoaren 10ean eta 17an.

DDeerriioo
-“II Dotorezia afaria” antolatu du Txorierriko AEK euskaltegiak,

euskararen egoeraren inguruan hausnarketa egiteko. Martxoaren
1ean, gaueko 21:30etan. San Isidro jatetxean. 

-Sutondoan etxekoandeen elkarteak aldarrikapen bazkari bat
antolatu dau. Helburua, Derioko herria emakumearen egoera zein
den ezagutu dezan da.

LLeezzaammaa
-Zabalik da Aste Santuko kolonietara apuntatzeko epea, 6

urtetik 16ra bitartekoentzat. Aurten, Baratze Ingurugiro Baserri
Eskolara (Urdaibai) doaz. Izena emateko, 94 455 61 26 telefono-
an deitu behar da.

-“Molestias Klownicas” antzerkia eskainiko dute Oihulari
Klownekoek datorren martxoaren 3an, 18:00etan (nagusiei
zuzenduta eta gaztelaniaz).

-“Betiko eta betirako ipuinak” kontatuko ditu Ipuin Kontalari tal-
deak 6 urtetik goragoko umeentzat. Martxoaren 3an, 18:00etan.

-Zuhaitz eguna. Irteera Udaletxeko plazatik izango da, eta
zuhaitzak landatu ondoren, Sasimartxoa egingo da. Martxoaren
10ean, 10:30etan.

-Udalak eskaintzen dituen ikastaroetan izena emateko epea
zabalik dago (apiriletik ekainera). Martxoaren 4tik 20ra arte eman
behar da izena liburutegian. 

LLaarrrraabbeettzzuu
-“III. Jesus Loroño txirrindularitza txapelketa”. Klasika naziona-

la da. Elite eta sub 23 kategorientzako. Martxoak 9an Goiko
Eleixaldetik irtengo da 15,00etan. Antolatzaileak: Mikel Artetxe txi-
rrindularitza elkartea eta Laukiz F.T.

“II. Ardo ikastaroa” izango da Mikel Garaizabalen eskuitk Zamudion






