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ERITXIA
Aspaldiko partez ekologistek  “oroko-

rrean pentsatu eta tokian ekin” asmatu ei
eben. Agian pentsamolde horrek jadanik
ez dauko zentzu handirik. Globalizazioaren
aroan bizi gara eta ekonomia urrezko lege
nagusia izanik gure inguruan be beren
aztarnak nabarmen somatzen doguz. 

Txorierrin punta batetik bestera haz-
kunde ekonomikoa eta enblema moder-
noen ikurrak agertu dira nongure. Loiuko
“uso” berriak ez deutso Zamudioko Parke
Teknologikoari zertan enbidiarik euki
behar. Asuatik Deriora datorren korredore-
ak laster bere beso barria ezagutuko dau,
Erletxetaraino helduko dana. Eta Artxandan
be tunel barriak berehala zabalduko ditue.
Azkarrago mogituko gara. Ala ez?  Autobide

barrietatik gero ta kotxe ta kamia gehiago
ibiliz gero, ez dira epe laburrean ilara eta
kongestioak be etorriko? Eta orduan zer?
Nondik segituko dogu?  

Lege apurtezina dirudi gaur egun azpie-
gitura eta proeiktu erraldoien gorakadak.
Noz arte?  Ezinbestean, ekonomiak agintzen
dau. Eta emoten dau zeruko norbaitek
zuzentzen dauela kontu hau. Ba, ez! Egia da
enpresa multinazional poteretsuek zerikusi
asko daukela, baina bertoko potere ekono-
mikoak be. Eta bertoko agintari politikoek.
Gauzak egiten dira ala ez dira egiten, modu
batean zein bestean aurrera ala atzera doaz,
gehien baten, bertoko elite ekonomiko eta
politikoen gustoen arabera. Erabaki guneak
eta kudeatzaileak ez dagoz hain urrin.

Gure geografia txikiaren kudeatzaileak
berton dira eta gure etxetatik kilometro
gutxitara hartzen deurie erabaki asko ta
asko. Bertoko bizilagun eta herritarrek
espektadore pasiboarena egin daikegu ala
gure lurraren etorkizunerako planifikazio-
an parte hartu. Ez gara hain bereziak,
gurean bezala milaka lekuetan dabiz arazo
berdinei eusten. Globalizazioak aurpegi
lokalak ditu, ondorio eta erabakietan. Eta
erantzunkizun politikoa gure eskutartean
dago. Ekologista batek zioenez: “Ez gara
munduaren jabe, gure seme-alabentzako-
prestamoan hartu dogu eta”.
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GLOBALIZAZIOA EDO GLOKALIZAZIOA?

Testua: Iñaki Barcena. Gizarte eta Komunikazio
Zientzien Fakultatea UPV/EHUko irakaslea



LABURRAK ETA ALBISTEAK  

Partaidetza handia izan zan martxoaren 9an Larrabetzun
jokatutako txirrindularitza proban, 135 txirrindularik hasi zeu-
ren lasterketa. Horretatik Segobiako Pablo de Pedro izan zan
onena. Ia karrera osoa, beste 10 bat txirrindularigaz eskapa-
tuta ibili ostean, Lezamatik Biberora igo ostean, lehenengo
postuan jarri –bere aurretik joandako txirrindularia bidean
okertu zan- eta beheranzko bidea arin baten egin, eta
Goikoelezaldeko metara itzelezko abantailagaz heldu zan
segobiarra, Periko Delgadoren jarraitzailetzat dekiena.
Euskaldunen artean Baque eta Olarra taldeko kirolariak ibili
ziren finen. 

Loiuko “Gure Etxea” jubilatuen elkarteak 280.000 pezeta
lortu zituen Santa Ageda egunean kantari ibilita. Elkarte
honek azkeneko zazpi urteotan egin izan duen bezala, esku-
ratutako diru guztia DYAko erakundeari eman zion, haren
beharrizanetan laguntzeko. Dirua emateko ekitaldia otsailaren
22an egin zen, eta bertan Iñaki Gaztañaga Loiuko alkatea,
Jesus Aurrekoetxea “Gure Etxea” elkarteko presidentea eta
Eusparitza DYAko ordezkaria egon ziren. 

LOIUKO “GURE ETXEA”
ELKARTEA 

PABLO DE PEDRO SEGO-
BIARRAK IRABAZI ZEUEN
JESUS LOROÑO LASTER-
KETA. 

Askok Loiuko auzo polit honen izena Lauro [Láuro] dala
pentsako dau eta, horregaitik, ikastola be halan deituten dala.
Beste askok, loiuztarrok batez be, jakin badakigu auzoaren
izena Lauroeta (batuaz) dana, [Láurota] esaten izen dotzegu-
lako beti eta horrexegaitik gutzako Lauro geuze bat da eta
Laurota beste bat. Baie orduen zeitik deko ikastolak hori izen
hori? Nondik dator? Zoritxarrez, gitxik dakie honen barri: jaio-
tzez lauroztarrak dizenak eta loiuztar aitite-amamak. Nik neuk
be, lauroztar batzuk esanda jakin dot eta seguru nago zuota-
riko askok eta askok hau artikulu hau irakurri arte ez dozuela
jakingo.

Orain ikastola dagoen lekuen lehen Lauro [Lauró] baserrie
egoan. Ikastolearen lehelengo edifizioa egiteko baserrie bota
egin eudienez, honen izena ipini jotzien ikastoleari.
Horregaitik, sano pozgarrie izengo letike jenteak Láuro ikas-
tola esan beharrean, Lauró ikastola esatea, hori dalako bere
jatorriko esateko modue.

Ikastolearen ekintzatxu hau eredu lez hartu beharko gen-
duke dan-danok eta edifizio, etxe, kale, e.a.-eri kanpoko ize-
nak ipini beharrean, hoba genduke bertoko leku izen zaha-
rrak ipini. Izen be, zoritxarrez toponimo asko eta asko deko-
guz Txorierrin galdute edo erdi-galdute eta holan sikeran
beren, lotuten dizenak galdu eztea lortuko geunke.

Eskerrak Goitikoko Juantxuri eta Jesusari eta Laskitortako
Bernardineri hain lekuko onak izetearren. Segiduizue holan-
txe !!

LEHENGO ETA ORAINGO
LAURO

Testua: Oihana Irati Astobieta 

ARREKIKILIK PREST
DEKO URTEKO 
PROGRAMA

Arrekikili euskara elkarteak, batzar zabal bat egin eta aur-
tengorako prest dekozen ekitaldi eta ikastaroak aurkeztu
zituen jendaurrean. Dantza ikastaroa, literatura tailerra, ani-
mazio ikastaroa eta artoa lantzea izango dira jardun nagusiak.
Horrez gain, euskara bultzatzeko beste ekintza batzuk be bul-
tzatuko ditu Arrekikilik. Larrabetzun bereziki Euskararen plan
estrategikoa bultzatu gure da.



ZORRIZKETAN-EKO URTEKO 
BATZAR NAGUSIA
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Asmoa zein dan? -Txorierriko euskaltzaleak batzea eta giro dotore
eta ederrean jai kultural berezi bat ospatzea.

Zergatik dotorezia? –Euskaltzaleon  irudiaren balioa nabarmentze-
ko. Ez gara beti baldresak eta ganorabakoak. Badakigu

dotore izaten, lan egiten eta gure kultura bultzatu, indar-
tu eta disfrutatzen. Hori argi eta garbi  ikusi ahal izan
genuen jai horretara etorritakook eta Deriotik ikusi gin-

tuenak. Jendea benetan dotore jantzita ikusi
genuen. Gainera jendeak disfrutatu zuen eta sano
gustura egon zen, batek baino gehiagok sorpresa
itzela hartu zuelarik. 

Txorrierrin euskararen egoera dela eta, ekital-
di hau aprobetxatu genuen hausnarketatxoa egi-
teko eta honetarako egitarauan, oso esangura-

tsua den Bitoriano Gandiagaren olerkia gogora
ekarri genuen.

Sarrera legez, globalizazioaren ideia kontuan
hartuta agurra lau hizkuntzatan egin genuen. Kolore
bakar bateko mundua baino nahiago dugulako kolore
guztiak errespetatzen dituen mundua, eta bertan gure

euskarak  presentzia izan behar du.
Segituan, afari ederra ondo dotorea. Kafeagaz

bertso saioa, Ortzi Garitano eta Etxahun Lekueren
eskutik. Ondoren  Txan Magoak bere magia ikaraga-

rriarekin harritu eta liluratu gintuen. Gero entzuteko
eta gozatzeko musika Banja Luka taldeagaz eta

ondoren jantza gehiago egiteko aukera  egon zen goizeko ordu txikiak arte.
Etorritakoen oniritzia jaso ondoren hurrengoa prestatzeko animo eta gogoa gelditu

zaigu eta horretarako konbidatuta zaudete.

Arrakasta handiz martxoaren 1ean Txorierriko AEKk antolatuta II. Dotorezia afaria
ospatu zen. Bi urterik behin, korrika ez dagoen urtean, AEKk Txorierriko euskaltzaleak
batzeko eta haiekin giro ederrean ospatzeko ekitaldi bat egitea pentsatu zuen duela bi
urte. Eta izandako harrera ona ikusita aurten ere antolatu du.

Gogoetarako hona hemen
B.Gandiagaren olerkia:

Hemen euskaraz ez

dakienak berak jakingo du 

zergatik ez dakien

Baina hemen euskaraz ez

dakienak ez digu uzten eus-

karaz egiten

Baina hemen euskaraz

jakin arren euskaraz mintza-

tzen ez denak ere ez digu

uzten euskaraz egiten.

Txorierri, Mungialdea eta Uribe Kostako bertsolariak BBK txa-
pelketako finalera heldu ziren. BBK lehiaketa honetan talde bi
dagoz, 18 urtetik beherakoak, eta 23 urte bitartekoak. Txikietan

Mungiako Miren bertsolaria oso ondo aritu da, eta nagusietan
Fredi eta Xabier Paiagaz batera Etxahun Lekue larrabetzuarra
egon zan finalean. Busturialdeko taldearen kontra jokatu zeuren.

IPAR URIBE BBK TXAPELKETAKO FINALA 

LABURRAK ETA ALBISTEAK  

Testua: Derioko AEK Euskaltegia



LABURRAK ETA ALBISTEAK  

Langintza horretan Sabin Arana larra-
betzuarra izan dogu lagun. Bera aspaldiko
urteatan Larrabetzuko historia arakatzen
dabil, eta fin dabil bere ikerketa zaletasun
horretan. Berak diñonez "Berresonagako
leinuetxeak ere bazeukan bere errota".
Agiri zaharretan eta topetan ibiltzen da
Sabin, eta XVII. mendean bereziki aipatzen
dala esan dosku, baina bere iritzien XVI.
mendean be errota hori hor egoan dagoe-
neko. Horretarako Urkuluko burdinola
egin zeneko garaietara jotzen deu
Sabinek, "burdinola egin zanean ezin izan
zeurien presa gorago eroan, eta horrek
esan gure deu errekaren probetxamendue
Berresonagatarren esku zegoela ordura-
ko". Hortik erizten dotzo Sabin Aranak,

XVI. mendekoa izan behar deuela, oin XXI.
mendearen hasieran oharkabean galdu
dogun errota honek.

Bersoako errota hau, orduan
Berresonaga leinukoak baiño ez zeuren
erabilten, harik eta Baserritik Bilbora bizi-
ten joan ziren arte. Baserrie izan aurretik
ordea, errota baino ez zan izan eraikuntza
hori. Sabin Aranak jakitera emon doskunez
errotako presiak, Gallartza eta Leginako
urak batzen zituen eta errota bera hasie-
ran gaur egun ezagutzen doguzan "errota-
zahar" edo "bolum" horietakoa zan: gurpil
bertikalduna eta linternaren bidez harriak
mugitan zituenetakoa. Gerora, errotaren
ondoan etxebizitza bat egin zeurien erren-
tadoreak erabilteko.

BERSOAKO ERROTA

Larrabetzun oin denbora gitxi errota etxe bat galdu dogu, Berresonaga errota izena
euki deuen baserrie. Txorierriko korredorea egiteko, besteak beste oingo bide bazte-
rrean kokatutako etxea be bota deurie oin ez aspaldi. Eta horregatik atzera begira jarri
gara barriro be, Bersoako errota zanan historie arakatuten.

SASOI EURITSUAK ORDUKOAK
XVI. mendeko agirietan begira ibilita daki
Sabinek oso sasoi euritsuak izan zirela
ordukoak. Orduko errekak oingoak baino
ur gehiagogaz etorten ei ziren, ondorioz
euri gehiago egiten zeuela suposatu
beharko dogu. Horregaitik behar bada,
errotaren ondoan egindako etxebizitza
hori, apur bat gorago kokatua egon zan.
Etxe hori oin dala hamarkada batzuk
desagertu zan, eta errota bera eta bere
ganeko etxea oin desagertu jakuz. 

Argazkian ikusten dogun etxe hau, XX.
mendean eraikitakoa bada be, bistan
danez, errota bera gitxienez XVI edo XVII.
mendekoa da. Eta Sabin Arana bera kexu
da ikusitakoak ikusita: "Orain arte mende-
etan zehar eraikitako hainbat etxe eta tra-
mankulu mantendu dira eta egun batetik
bestera makinatzar hoiek tarteko arrasto
barik geratuko gara". Garai bateko lan
tresnak, erramintak, errotak... Larrabetzuko
historiaren zati dira. Errota eta olak izan
ziren gurean, eta testigantza historiko bat
galdu dogu, ia konturatu barik. Ez da ezer
errekuperatu, ez harririk, ez tresnarik ez
ezer. Gure osteko belaunaldieri be ez
dotzegu gauza handirik itxiko.

Erreportaia honen helburua hori baino ez
da, Jesus Galarzak "Txus"-ek egindako
argazki eder horretatik gogoeta bat egi-
tea, eta oin dala gitxirarte Luzio Landetan
etxea izandakoa, historiara pasatzea,
baina ez edozelan. Gure ardure eza ez
daitela historiaren kontrako tresna.

Testua eta argazkia: Patxi Gaztelumendi
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LABURRAK ETA ALBISTEAK  

Zazpi urte igaro dira gaztetxu batzuek, herriko gazteriaren
hutsune nabarmenei aurre egiteko, biltzen hasi eta Gazte
Asanblada sortu zutenetik. Herrian, berria bilakatu, gogotsu ekin
eta ilusioz aseturik, lanean hasi ziren hain desitxuratua zegoen
gazte izaera gorpuzteko, aldarrikatzeko, hezteko eta, ze osti!, bizi-
tzeko asmoz.

Zazpi urtez herriko kaleak astintzen, herriko taldeekin harre-
manetan jartzen, euskal kultura sustatzen eta gazteon beharriza-
nei aterabideak bilatzen eta topatzen;  zazpi urtez sortzen eta
asmatzen, egiten eta ereiten, argitzen eta iraultzen; zazpi urtez
gazte harremanak sendotzen, antolatzen eta gazteak izaten.

Zazpigarren urtea kalean, bai; kalezaleak zeharo, kaleratuak

maiz eta oraindik ere kale gorrian. Herrian oraindik ez dugu non
elkar topatu, non jezarri eta mintzatu, non bildu, non elkartu... Ez
daukagu gaztetxerik, ez daukagu gazteon etxerik, akaso batzuen-
tzat ez gara hain errentagarriak. Hala ere, indarrak soberan ditu-
gun heinean lanean jarraitzen dugu eta jarraituko dugu. Ibilbide
mardula baina bizipen aberatsez betea da gurea eta horrek ere
ospatzeko arrazoiak ugaritzen dizkigu. Horregatik, apirilaren 13an
gure 7. urteurrenaren jaialdia egingo dugu, ez gazteren jaialdia
alegia. Eta hau gutxi balitz, “Bihotz bakartiaren kluba” taldearen
olerki emanaldia izango dugu apirilaren 11n eta jada martxan
dagoen argazki lehiaketa bat. Beraz, gazte sentitzea betekizun
bakarra delako etor hadi eta parte hartu!

ZAMUDIOKO GAZTE ASANBLADA: 7 URTEZ KALEAN

LARRABETZUKO GEROAZ GOGOETA
Larrabetzun herritar talde bat batu eta herrien etorkizu-

nan ganean gogoeta egiten hasi da. Izan be, aspaldien gure
herrie sano aldatzen dabilela eta horren ganean herritarran
eritzie batu eta zeozer egitea planteatuko da. Azpiegitura

handiak, etxe barriak, pabeloiak, telefono mobilentzako ante-
nak, kutsadura, lurrak gitxi batzuen esku egotea.... guzti
horrek zer pentseu emon deu, eta horretan dabiz. Geroari
buruz hausnarrean. 

Larrabetzuko baserri
baten aztarnak



Noiz sortu zen taldea?
Orain dela sei urte.

Zenbat ikasle dituzue eta zein adineta-
koak?

Momentu honetan 63 ikasle daude,
hiru urtetik hasi eta 45 urtera arte. Hala
ere, sei urte hauetan pandero eta beste
tresna batzuk jotzen ikasi eta utzi dutenak
ere hainbat dira.
Hainbesteko zaletasuna dago Zamudion?

Gehienak zamudioztarrak dira, baina
Txorierriko herri guztietatik etortzen zaizki-
gu eta baita Mungialdekoak ere.
Ze musika tresna irakasten duzue?

Momentu honetan trikitixa, panderoa
eta txalaparta, baina honetaz gain paluak
jotzen, kantatzen eta irrintziak egiten ere
irakasten zaie. Gero, horien guztien arteko
nahasketak ere lantzen dira. Garai baten,
alboka eta gaita klaseak ere ematen ziren,

gaur egun ez dauzkagu, baina gure taldea
euskal tresna guztiak lantzeko jaio zen eta
gustatuko litzaiguke, txorierritar guztiontzat
gauza polita izango litzateke eta, gaitero
eta albokariak izatea. Beraz, inor animatzen
bada, gugana jo dezala.
Klaseak noren esku daude?

Hasieratik profesional handien esku.
Duela bi urte, Maurizia Musika Eskolako
Arkaitz Allur arduratzen da trikitixaz. Ene
Bada taldeko kide Edurtzeta Aniak, berriz,
panderoa irakasteko ardura du azken bost
urte honetan. Lan ikaragarria egiten ari
dira.
Ikasi bai, baina plazaratzen duzue ikasi-
takoa?

Ahal dugun guztietan. Iaz 50 saio ingu-
ru egin genituen. Jaietan, ezkontzetan,
herri ekimenetan eta beste edozein ospa-
kizunetan parte hartzen dugu.

Apirilaren 21ean, Zamudion dute zita aurten Euskal Herriko Trikitilari eta Trikitizaleek.
Antolakuntza BERTOKO Soinu Tresnen Elkartearen esku izango da 

EUSKAL HERRIKO
TRIKITI EGUNA
ZAMUDION
Txorierri osora zabalduko da ospakizuna

Elena Iglesias, BERTOKO taldearen presidentea dugu
eta berarekin euren lanari buruz hitz egiteko aukera izan
dugu.

“Momentu  honetan Ikasleek trikitixa, panderoa
eta txalaparta jotzen dute, baina honetaz gain

paluak, kantatzen eta irrintziak egiten ere irakas-
ten zaie”
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Hiri eta herri handietan egiten dira
honelako ospakizunak, zelan Zamudion?

Iaz taldea sendotu zen. Getxon ospatu
zen Trikitixa egunera joan ginen eta guk V.
urteurrena ospatu genuen. Bizkaian egin-
go zen hurrengoa lau urteren buruan izan-
go zenez, horretaz pentsatzen hasi ginan,
ordurako prest egongo ginatekelakoan.
Urtarrilean, guk antolatzeko aukera
geneukala esan zigutenean, nahiz eta den-
bora gutxi zegoen, jo ta ke hasi ginan lane-
an. Ezinezkoa zirudien arren, izan dugun ilu-
sioak posible egin du ametsa, eta hemen
dugu, Zamudion, aurtengo Trikitixa Eguna.
Jende asko espero duzue?

Bai, milaka batzuk batuko garelakoan
gaude. Euskal Herri osoko 70 talde etorri-
ko dira. Eta 1.500 laguni bazkaria emate-
ko karpa bat ere izango dugu.
Eta dena prest duzue? Laguntza ere
beharko zenuten antolatze lanetan?

Bai egitaraua prest dugu. Federazioaren
laguntza ere izan dugu eta lan egiteko
ikasleak, gurasoak, lagunak, beste herriko
elkarteetakoak eta inguruko herrietakoak
ere izango ditugu. 

Dirutan ere, hainbat beharko zenuten.
Nola konpondu zarete?

Zortzi miloitako aurrekontua dugu,
baina Zamudioko Udalaren, Bizkaiko Foru
Aldundiaren eta Eusko Jaurlaritzaren diru
laguntzak izan ditugu garrantzitsuenak.
Txorierriko Mankomunitateko Udalen
(Larrabetzu, Lezama, Zamudio, Derio,
Sondika eta Loiu), Erandioko Udalaren,
BBKren eta herriko enpresen diru lagun-
tza ere izan dugu.
Beraz, Zamudiotik Txorierrira ere zabal-
duko duzue jaia?

Bai, igandean Txorierriko herri guztie-
tatik ibiliko dira etortzekoak diren talde-
ak, baina larunbatean txorierritarrontzat
antolatu dugu eguna. Goizeko 10,30etan
BERTOKO Taldeko trikitilariak herri guz-
tietatik egingo dituzte kalejirak, hurrengo
eguneko jaia iragarriko duen tranbia
baten laguntzarekin. Arratsaldeko
16,00etan Zamudioko plazan saio bat
emango dute ikasle guztiek eta
18,00etan jende guztiarentzat txitxibur-
duntzi eta merienda izango da eta Zugan
taldearekin erromeria.

BERTOKO taldeko zuzendaritza batzordea buru belarri
dabil antolatze lanetan. Felix Bilbao bertako kidea da eta
jaiaren prestakuntzari buruz hitz egin zigun.



Zelako beharrizanak somatu ziren
1989an Txorierriko Mankomunitatea
sortzeko?

Garai hartan, Txorierrirako oinarrizkoak
ziren arlo batzuk erregulatu egin behar
zirela ikusi zen. Batez ere, ongizate arloa,
euskara arloa eta bide zein herrietako gar-
biketa zerbitzua nolabait zentralizatu egin
behar zirela pentsatu genuen. Herri guz-
tiek arazo berdinak zituztela ikusita, elkar-
tzeko erabakia hartu zen. 

Nahiz eta Txorierrin zazpi herri egon,
horietako bat, Erandio alegia, ez dago
Mankomunatetan. Zergatik?  

Arlo askotan elkarrekin lan egiten
dugu, baina Txorierriko beste herriekin
konparatuz gero askoz ere handiagoa
denez, antolatzeko modu ezberdina eta
askotan beharrizan ezberdinak izaten ditu.
Oso zaila izango litzateke batera lan egite-
ko koordinatzea. Horretaz gain, orain
hamar urte Mankomunitatean sartzeko
ahalegindu ziren.
Mankomunitateak betidanik dauzkan zer-
bitzuez gainera, badauka arlo berririk?

Udal Mankomunitateak betidanik
eskaini izan dituen zerbitzuez gainera, hasi
berri diren batzuk ere badauzka. Horien
artean, bide garbiketa eta Behargintza
daude. Horietaz gain, betiko zerbitzuek
lanean jarraitzen dute. 

Momentu honetan, Mankomunitatea
zertan dabil lanean?

Behargintza sortu berri da eta erabat
finkatu gabe dagoela esan daiteke. Beraz,
gehienbat, arlo hori zehazten gabiltza.
Zehazki, ostalaritza eta denda txikien jabe-
ekin batzartzen gabiltza euren beharriza-
nak zeintzuk diren jakiteko. Enpresari
hauen eskakizunen arabera (askok sukal-
dariak, zerbitzariak eta abar behar dituzte)

Tx o r i e r r i k o  U d a l  Ze r b i t z u e n
Mankomunitatea 1989ko apirilaren 20an
eratu zuten Loiu, Sondika, Derio, Zamudio,
Lezama e t a  Lar rabe tzuko uda lek.
Mankomunitatearen barneko funtziona-
mendua eta antolakuntza araupetzen dituz-
ten estatutuak ere orduan finkatu ziren.
Erakunde honek udal eskumeneko zerbitzu
batzuk mankomunean eskaintzea du hel-
buru, zerbitzuon kudeaketa eta kalitatea
ahalik eta onenak izan daitezen. Gaur egun,
Maria Ines Dañobeitia lezamarra da
Txorierriko Mankomunitateko presidentea.

TXORIERRIKO ZERBITZUEN
MANKOMUNITATEA

“Herri guztiek arazo ber-
dinak zituztela ikusita,
elkartzeko erabakia

hartu zen”

Mankomunitateak beti-
danik eskaini dituen zer-
bitzuez gainera, orain-
tsu martxan jarri diren

bide garbiketa eta
behargintza daude

Maria Ines Dañobeitia da Mankomunitateko presidentea

Testua eta argazkia: Maite Aranburu
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Mankomunitatearen zerbitzuak
- Bide garbiketa 
- Hiri hondakin solidoak, papera,

kartoia, pilak, ontzi, altzariak eta eta
ezertarako balio ez duten etxeko tres-
nak batzeko zerbitzua.

- Herriko argien mantentze-lanak.
- Gizarte zerbitzuak,

Mankomunitateko herrietako arazo
sozialak konpontzeko laguntza batzuk
eskaintzen dituztenak: 

-Etxez etxeko laguntza zerbitzua 
-Gizarte-Bereizkeriaren aurkako

Legean aurreikusitako laguntza ekono-
mikoen kudeaketa.

-Gizarte larrialdiko laguntza ekono-
mikoak eta gizarteratzeko gutxieneko
diru-sarrera.

-Hirugarren adinekoentzako egote-
txe lagunduetan sartzeko eskabideen
tramitazioa.

-Adinez txikiekin gizarte-hezkun-
tzan parte hartzeko plangintza.

-Gizarte prestazioen tramitazioa
-Drogamenpekotasunen preben-

tziorako zerbitzua.
-Euskara zerbitzua.
-Txorierriko Udal Euskaltegia.
-Helduentzako heziketa iraunkorra

(Txorierriko HHI)
-Behargintza Txorierri S.L.

Behargintzak hainbat ikastaro antolatuko
ditu. Horrela, enpresariek zein langabeek
irabazten dute. Beste alde batetik, enpre-
sekin berba egiten hasi gara, hitzarmena
egiteko. Horren bitartez, ikastaroak egiten
dituztenek aukera izango dute enpresetan
praktikak egiteko edo zuzenean lan egiteko.
Hasi al dira ikastaroak ematen?

Informatikako ikastaroak ematen hasi
dira. Haietan jende askok eman du izena,
Behargintzaren bitartez lana bilatzeko.
Gainera, enpresekin konbenioak dauzka-
gunez, lana ziurtaturik dagoela esan daite-
ke eta horrek Behargintzaren ekimenak
arrakasta izan dezan ahalbidetzen du. 
Behargintzak enpresa berriak sortzeko
laguntzak emango ditu? Eta diru-lagun-
tzak?

Bai, enpresak sortzeko laguntzak
emango ditu, baina bakarrik prestakuntza-
rako eta aholkularitzarako izango dira.
Behargintzak zuzenean ez du dirurik
emango, baina BBK-k proiektu honetan

parte hartzen duenez, litekeena da ordain-
tzeko erraztasunak ematea, nahiz eta guz-
tiz zehaztu gabe dagoen oraindik.
Zein da jendeak gehien erabiltzen duen
zerbitzua?

Ezelango duda barik, gizarte zerbitzuak
dira gehien erabiltzen direnak. Egunero
izaten da jendea, Mankomunitateko
herrietako arazo sozialak konpontzeko
laguntza eskatzen duena. 
Zelako arazoekin aurkitu zarete?   

Askotan, ura, argia, alokairua eta horre-
lakoak ordaindu ezin dituen jendea etor-
tzen zaigu; edo etxean leihoetatik haizea
eta euria sartzen zaizkiola eta obrak egitea
beharrezkoa duen norbait. Bere egoera
ekonomikoa eta soziala aztertu ondoren,
egoera estu horretatik irteteko laguntzak
ematen saiatzen gara. Horrelako kasuak
izaten dira normalenak, nahiz eta era guz-
tietako beharrizan eta egoerei aurre egite-
ko prest gauden. 

“Behargintzak hainbat ikastaro antolatuko ditu. Horrela, enpresariek zein
langabeek irabazten dute. Ikastaroak egiten dituztenek aukera izango dute

enpresetan praktikak egiteko edo zuzenean lan egiteko”

“Bai, enpresak sortzeko laguntzak emango ditu,
baina bakarrik prestakuntzarako eta aholkularitza

zerbitzurako izango dira”



Informazio gehiago:

Behargintza Txorierri
Txorierri etorbidea, 46 - Tf.: 94 453 63 70

Berreteaga industrialdea, 13 A - Faxa: 94 453 13 44
48150 Sondika

behargintza@behargintzatxorierri.com
www.behargintzatxorierri.com

Mankomunitateak enpleguari laguntze-
ko sortu berri duen zentro berria da
Behargintza Txorierri S.L. Batik bat, lau arlo
landuko ditu: enplegurako prestakuntza,
lanerako orientabidea, autoenplegua eta
enpresen zein komertzioen sustapena.
Horien guztien azkeneko helburua hau da:
langabeei laguntzea, enplegatuei presta-
kuntza hobea ematea eta Txorierriko
enpresa eta komertzioak lehiakorragoak

egitea. Behargintza Txorierrin badituzte,
besteak beste, lan-poltsa, ikastaroak eta
lan-informaziorako sarbidea.

Kontratazio konpromisoa daukaten
ikastaroak: sukaldeko laguntzailea, zerbi-
tzaria, barmana, abegigilea, garbitzailea
Enpresetan praktikak dituzten ikastaroak:
trokelgintza, enkofratzailea, geriatria. Beste
batzuk: informatika, administrazio kudeake-
ta informatizatua eta Web-orrien diseinua.

Behargintza Txorierri

Loiu

Sondika

LarrabetzuDerioZamudioLezama



ZER DERITZOZU

Ana España
Denbora gutxi daramat Txorierrin eta ez dut
ondo ezagutzen Mankomunitatearen antola-
kuntza. Horretaz gain, egokia iruditzen zait
herriak batzea eta guztien artean biztanleei
kalitatezko zerbitzuak eskaintzea.

Begoña Piña
Mankomunitateak eskaintzen dituen zerbitzu
batzuk ezagutzen ditut. Badakit orain denbora
gutxi Behargintza sortu dela.

Maria Alvarez
Txorierriko herri guztiak ezagutzen ditut, baina
ez dakit Mankomunitateak nola funtzionatzen
duen. Denbora gutxi egoten naiz hemen.

Jesus Mª Vallecillo
Badakit gazteei laguntzeko zenbait ekintza egi-
ten dituztela, eta zaharrentzat ere bai. Baina,
nire ustez, egiten dutena baino gehiago egin
beharko lukete. Izan ere, penagarria da gure
herrietan hainbeste gazte biltzeko lekurik
gabe egotea.

Ana Fuentes
Herrien garbiketaz arduratzen direla uste dut.
Horretaz gain, badakit Derion euskaltegi bat
daukatela, baina besterik ez.

Xeberino Elorriaga
Uste dut Udalen elkarteak herritarrei gauza
onak ekarriko dizkiela. Denok batera lan egi-
teak abantailak ekarriko dizkigu.

MANKOMUNITATEA EZAGUTZEN DUZU?
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Nondik dator medikuntza honen izena?
Gure medikuntzaren helburua gorputzeko elektrizitatea ore-

katzea da. Guk gorputza pila bat bezala ikusten dugu; polo nega-
tiboa buruan dago, eta positiboa, pelbisean. Gure gorputzeko
elektrizitatea orekatzean datza medikuntza honen izena eta izana.
Non ikasi zenuen eta non erabiltzen da medikuntza hau?

Nik Zaragozan ikasi nuen. Euskal Herrian, Espainian eta
Kolonbian erabiltzen da gehienbat. 
Noiz erabaki zenuen medikuntza tradizionala uztea Poloetako
Oreka praktikatzeko?

Medikuntza amaitu nuenean medikuntza tradizionala ez egitea
erabaki nuen. Medikuntza tradizionalak ez zuen bete nik espero
nuena eta beste ezer egitea erabaki nuen. Geroago bizkarrezu-
rreko mina hasi zitzaidan. Urte askotan izan nuen arazo hori.
Medikuntza egin ondoren osteopatia egin zuen lagun batengana
jo nuen eta nire arazoa  azaldu nion. Berak Poloetako Oreka eta
Magnetika egiten zuela esan zidan eta berak tratatu ostean, guz-
tiz  harrituta geratu nintzen. Horren ostean teknika horri buruzko
ikastaro bat egitea erabaki nuen. 

Zer desberdintasun dago medikuntza tradizionalaren eta
Poloetako Orekaren artean?

Medikuntza tradizionalak gehienbat kimika erabiltzen du (boti-
kak, analisiak...) eta gure oinarria, ostera, energia da, fisika beraz.
Azken batean, larru zati bat hartu eta zati txikitan zatituz gero, ato-
moak geratzen zaizkizu, eta atomo hauen elkarrekintzaren oina-
rria euren karga elektrikoak dira. 
Zelako eragina daukate eremu elektromagnetikoek gugan?

Guretzat dena da bibrazio bat, uhinak, ondak, energia. Gu geu
ere bai. Zentzu horretan garrantzitsua da onda kaltegarriak zein-
tzuk diren jakitea, guri kalte egiten dizkigutenak.  Gure frekuentzia
bibratorioa laua da eta onda asko ez dira holakoak. Guk horien
eta eremu elektromagnetikoen eragin kaltegarria kentzeko txartel
edo filtro berezi batzuk erabiltzen ditugu. Txartel hauek uhin kal-
tegarriak uhin lau edo zapal bihurtzen dituzte.
Zelako gaixotasunak sendatzen dituzue?

Gugana pertsona asko etorri dira, hainbat gaixotasunekin. Guk
ez dugu pertsonaren gibela, sabela edo burua atal baten moduan
ikusten. Guk edozein pertsona osotasun bat bezala ikusten dugu.
Triste badago, ziur aski, tripako mina izango du. Pentsamendu txa-
rrak badauzka amorrua izango du edo triste egongo da. Gu per-
tsonak esaten digun puntutik hasiko gara osatzen, hau da, triste
badago, litekeena da tristura hori osatzea nahiago duela beste
edozein arazo fisiko tratatzea baino. Tristura hori ikertzean, nor-
malean, arazo fisiko batekin aurkitzen gara, sabeleko mina...

Txorierriko medikuntza alternatiboaren adie-
razle garrantzitsuenetariko bat.

Medikuntza alternatiboen artean Txorierrin arrakasta gehien izan duena “Balance
Polar Electromagnético” edo “Poloetako Oreka Elektromagnetikoa” izenekoa dugu,
inolako zalantzarik gabe. Izan ere, alde batetik, gutxienez lau sendagile eta hainbat
masaje-emaile dauzkagu Txorierrin bertan –kontsultak Bilbon badauzkate ere– medi-
kuntza hau praktikatzen dutenak eta, beste aldetik, ehundaka paziente, batez ere
Derio, Zamudio eta Lezamakoak.

KKARARMMEELELE
AUAURRRREEKKOOEETXTXEEA,A,

Gure gorputzeko elektrizitatea ore-
katzean datza medikuntza honen

izena eta izana.



Teknika desberdina erabiltzen duzue gaixotasunaren arabera?
Ez, teknika berbera da kasu guztientzat. Egiten dugun lehe-

nengo gauza arazoa non dagoen aurkitzea da. Horretarako, pul-
tsua erabiltzen dugu. Txinatarrek 4.000 urte daramatzate teknika
hau erabiltzen. Pultsuak aldaketa batzuk dauzka bere erritmoan
eta horren arabera guk badakigu pertsonaren osasuna zelakoa
den. Gu gaixoaren ondoan jartzen gara eta daukan pultsazioa
transmititzen digu. Filtroak hartu eta banan-banan hartzeaz bate-
ra galdera bat zuzentzen dugu: ze filtro behar dut pertsona hau
hobetu dadin? Gure pultsua filtro horiek ikutzean aldatzen bada,
filtro horrek adierazten duena izango da pertsona horrek daukan
gaitzetako bat, zeren eta gure kanpo elektromagnetikoa osorik ez
dagoenean txarto sentitzen baikara. 
Ze garrantzi dauka elikadurak zuen medikuntza motan?

Guretzat oinarria da. Nire ustez, osasunerako kaltegarriak
diren zenbait elikagai daude, gorputzari min handia egiten diote-
nak. Euretariko bat azukrea dugu. Nahiz eta guk ez jakin, azukre-
ak katarroak eragin ditzake edo bronkitisak. Azukrea bera ez da
arazoa, birfintze edo errefinatze prozesuan dago arriskua. Izan
ere, erremolatxa azido sulfurikoarekin nahasten dute eta hau
berotu ondoren sakarosa sortzen da eta baita kaltegarriak diren
bisulfitoak ere. Horrek toxikazioak sortzen ditu eta gorputzak
pozoi hori ateratzeko, kaltzioa behar duenez gero hezurretatik
hartzen du, mukiak sortuz. Nire ustez oso kaltegarria den beste
elikagai bat esnea da. Oso gogorra delako gure sabelaren diges-

tiorako. Honek ere muki asko eragin ditzake, baita hesteetan aler-
gia ugari ere. Esnearen ordez yogurtak eta esnekiak hartu ditza-
kegu esnea bezain gogorrak ez direlako. 
Zer gomendatzen duzu osasun egokia mantentzeko?

Funtsezkoa da pentsamendu positiboa izatea eta geure burua
onartzea. Gero jendeak pozik bizitzen saiatu behar du eta elika-
gai garbiak jatea ere oso garrantzitsua da. Okela gorriak ere hes-
teetan kalte egiten du, zeren energia asko behar baita hori dige-
ritzeko eta ez da egokiena guk daukagun digestio aparatuaren-
tzat.  Okela jatekotan onena litzateke baserriko okela jatea, ondo
elikatua izan den animalia batekoa. Gainera okela ez da guk uste
dugun bezain beharrezkoa. Onena arroza, fruta eta barazkiak
jatea da. Azukreari dagokionez, betiko azukre morenoa da onena.
Ze tratamendu mota erabiltzen duzu?

Nik, ionizaturik dagoen ura prestatzen dut. Urak edozein infor-
mazio hartzen du. Eta nahasten duzun informazioaren arabera,
medikamentu bihurtzen da. Guk aparatu batekin tratatzen dugu
ura, informazio ionikoa transmitituz. 
Medikuntza mota hau praktikatzen duzuenok sentsibilitate
berezi bat daukazuela esan daiteke?

Teknika hau ikasi egiten da. Medikuntza tradizionala ikasten
den moduan, Poloetako Oreka Elektromagnetikoa ere ikasi daite-
ke.  Egia da medikuntza ikasi duen pertsona batentzat errazagoa
izango zaiola Poloetako Oreka ikastea, gorputzak nola funtziona-
tzen duen badakielako, baina edozeinek ikas dezake. 

“Guk ez dugu pertsonaren gibe-
la, sabela edo burua atal baten
moduan ikusten. Guk edozein
pertsona osotasun bat bezala

ikusten dugu” 



TXORIERRIN

Ola Hezkuntza Berezirako Institutua
1972ko irailean jarri zen abian.
Zerbitzuaren eta bertako jardueren disei-
nuak garai hartako hezkuntza-beharrei
erantzutea zuen helburu. Urteak joan,
urteak etorri, beharrak aldatuz joan dira,
baita hezkuntza-baliabideak ere, beti ere
buruko gaitzak dituzten pertsonak zaintze-
ko eredu berriak barneratuz.

Ikastetxea bilakatu egin zen eta elbarritasun
larriagoak edo adimen-urritasunak zituzten hau-
rrei laguntzeko unitateak sortu zituen. Izan ere,
eskola arruntean gizarteratzen saiatu ondoren,
une jakin batean ez zegoen haur hauen beharri-
zanei erantzuterik.

Harrezkero, Diagnostiko Zentroak ITURLAN
Lanbide Zentroko langileen arreta mediko-psiko-
logikoan parte hartzen du. Era berean, 1983.
urteaz geroztik, BBK-ko 20 Haur-Eskoletako
Aurrezaintza eta Laguntza egitamuetan parte
hartzen du. Eskola hauek 0 urtetik 3 urtera bitar-
teko 1.600 haur dituzte.

Hasiera-hasieratik hezkuntza bateratua izan
dute helburu. Diagnostikoaz gain, orientazioa eta
jarraipena dituzte xede. Banakako laguntza ema-
ten dute. Haur bakoitzaren kasura egokitzen dira
egitamuak haren eskola-jardunbide osoan zehar.
Horrez gain, harreman estua izaten dute familiekin.

Lanean hasi aurretiko trebakuntza ikasle
bakoitzaren baliabideen arabera egiten da. 

Gizarteratzea, haur bakoitzaren burujabeta-
sun-maila gorena lortzea dute helburu, bizi behar
duten gizarte-ingurunera ahalik eta ondoen ego-
kitu daitezen.

Esan daiteke, beraz, BBKko Hezkuntza
Berezirako Institutua, Euskal Herriak urritasunen
arloan duen laguntza-zentrorik aurreratueneta-
koa dela.

BIZKAIKO

Haur bakoitza-
ren burujabeta-
sun-maila gore-
na lortzea dute

helburu

Euskal Herriak urri-
tasunen arloan
duen laguntza-

zentrorik aurrera-
tuenetakoa dela

UME BEREZIEN EGOITZA
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DIAGNOSTIKO ZEIN ORIENTAZIO ZERBITZUAK 

Zerbitzu hauek ere doakoak dira eta Bizkaiko haur eta gazte
guztiei zuzenduta daude.

Psikiatri, psikologi eta psikopedagogi kontsulta anbulatorio-
ak daude elbarrituak diren eta ez diren haur eta gazteentzat. 

Izan ere, adin hauetako arazo psikiko eta pedagogiko guz-
tiak barne hartzen dituzte: eboluzio eta garapen arazoak, hel-
dutasun arazoak, esfinterra kontrolatzeko arazoak, elikadura-
ohiturei buruzko arazoak, jarrera eta jokabide arazoak, norta-
sun arazoak, psikosia, neurosia, fobiak,... 

HEZKUNTZA BEREZIRAKO IKASTETXEA

Eskola garaian (4tik 20 urte bitartean) dauden Bizkaiko
Lurralde Historikoko adimen-ezindu guztientzako doako ira-
kaskuntza. 

Zentroak pedagogi terapeutikorako 15 gela dauzka. Gela
horietan, aukera daukate umeek eduki ditzaketen logopedi,
entzumen eta hizkuntz arazoak lantzeko. Ingurune horretara
egokitzeko trebetasunak lantzeko etxe-tailer bat ere badute,
ikasleek bazkariak prestatzen, etxea garbitzen eta goberna-
tzen... ikasten dute. 

Horretaz gain, Olako zentroak ikasleak lanean hasi aurreti-
ko jardueretan trebatzeko zenbait tailer dauzka. Beraz, lantegi
hauetan umeek alfonbragintza, aroztegia, zeramika, elektrizita-
tea, eskolako baratzeko lanak, informatika eta mekanika ikas-
teko aukera paregabea dute. 

Kirola egiteko beta ere badute, izan ere, gimnasia monito-
re pare bat badira zentroan, estalitako zein aire zabaleko kirol-
instalazioetan kirola praktikatzeko. Gainera, umeak, monitore-
ekin batera, Sondikako udal igerilekura joan ohi dira.

Sarri askotan egin ohi dituzte eskolaz kanpoko egitarauak,
ingurunea ezagutzeko eta gizarte zein bizimodu praktikorako
jardueretan trebatzeko (dirua erabiltzea, bidaiak, errepide-
segurtasuna,...).

Esan beharra dago, ikastetxe berezi honetako langileek
harreman estua bezain etengabea dutela familiekin, aholkuak
eta orientazioa emateko orduan. Familiekin elkarlanean aritzen
dira gizartean bizitzeko trebetasunak garatzeko batera egin
beharreko egitamuak zehazteko. 

Irakaskuntzan badute kezka nagusirik: hezkuntza egita-
muak haur bakoitzaren erritmora moldatzea, bere eskola-jar-
dunbideko etapa guztietan zehar.

EGOITZA - BARNETEGIA 

Bizkaiko Lurralde Historiko osotik datozen erabiltzaileak
hartzen ditu zerbitzu honek. 

Adimen-gaitz larriak (autismoa, psikosia, nortasun-arazo-
ak...) edo izaera zein jokabide arazo larriak dituzten haurrei eta
nerabeei erabateko laguntza ematea du helburu. Horretaz
gain, aldi baterako edo behin betiko hartzen ditu batere mese-
degarriak ez diren gizarte zein famili baldintzetan bizi diren
haur elbarrituak. 

BBK-k diruz lagundutako zerbitzu honek 12 gazte hartzen
ditu bere baitan eta umeak Ola ikastetxean bertan eskolaratzen
dira. Honek, haur bakoitzaren banakako tratamendua, mediku,
psikiatri, psikologi eta gizarte alderdiei dagokienez lan ezin
hobea egitea ahalbidetzen du, familiekiko harremana sendotuz. 

GGAAUURR  EEGGUUNNGGOO  JJAARRDDUUEERRAAKK



Martiaren 12an, Lagatzuk antolatutako
hitzaldi baten egon ziran Arantza Arrien
EHNE baserritarren sindikatuko Bizkaiko
idazkari orokorra eta Olate Arrarte baso-
ingeniaria eta sindikatuko teknikaria.
Baserriaren etorkizunari buruz, alde bate-
tik, baikor agertu ziran eta hainbat alterna-
tiba aztertu ebezan. Baina beste alde bate-
tik ezkor agertu ziran, plangintzetan neka-
zaritzaren aldeko babes neurri handiagoak
behar direlako. Emakumeak baserrian,
nekazaritzan eta honeekaz lotuta dagozan
arlo eta jarduera askotan dauen garran-
tziaz be luze ekin eutsien.

Ikusita gure eskualdean industria gune-
ak hartzen doazen lekua, eta horrek
gure herrietan daukan eragina, zelan
ikusten dozue Txorierrin baserriaren
etorkizuna?

Orokorrean Euskal Herrian, batez be
Bizkaia ta Gipuzkoan, gertatzen danaren
islada dala esan geinke, beharbada
barianteak eta holango azpiegiturak ugal-
du egin dira eskualde honetan, baina ez da
beste leku batzuetatik hain ezberdina.
Etorkizunari buruz, hitzaldian esan dogu
lurra defenditu behar dogula.
Nekazaritzaren alde aho bete berba egite-

az gain, gero plangintzak eta defendatzeko
neurriak ez badagoz, ez daukagu zer egi-
nik hemen.
Eta zer egin leiteke herrietatik arlo
horretan?

Udaletatik, PTS, hau da, nekazaritza,
basogitza eta ingurugiroari buruzko plana
aztertu eta proposamenak egitea. Plan
hau lurra babestekoa da, baina praktikan
kontrakoa egiten da, nekazal lurretan erai-
kuntzak, errepideak... egiten dira. Ez dago
mekanismorik defendatzeko.
Sasoi baten, pinuz eta eukalituz beteta
egon ziran basoak. Suteak direla, garbi-
tzen emoten daben beharra dala...
abandonatuta dagoz azken aldi hone-
tan, ezta?

Datuak sikiera, ez dabe hori emoten,
eta jagon be, geroago eta gehiago egiten
direlakoan gagoz, izugarrizko laguntzak
dagoz horretarako. Beharbada, baserritik
bizi ez diren gazteak askoz be kaletarra-
goak dira eta ez daukie horrenbeste ardu-
rarik, denpora eta behar asko eskatzen
dauelako.
Ba dago laguntzarik bertoko espezieak
landatzeko?

Bai, dirulaguntzak badagoz, baina
pinuak eta... askoz arinagoak dira eta jen-

deak hemengoek baino diru gehiago eta
arinago emoten dabela uste dau. Hori ez
da holan. Guk gaia aztertu dogu, eta
beste espezie batzuk landatuta diru gehia-
go atara leitekela ikusi dogu, askoz be
sanoagoa dala, diberzifikazio gehiagogaz
eta lurra hipotekatu barik. Pinudi produk-
zioagaz lotuta industria indartsu bat be
badago, eta horri aurre egitea ez da erra-
za, baina alternatibarik egon badago.
Azken urteotan nekazal lurretan etxeak
eraikitzeko arazoak egon dira, orain
gune ruralak planteatzen dira herrieta-
ko planeamentuetan, zer deritxozue?

Guk esplotazioei lotuta egotea eska-
tzen gendun, baina nik ez dot txarto ikus-
ten baserri handiak badira eta etxekoen-
tzat bada. Auzoak bizirik mantentzeko
modu bat be bada. Hori etxebizitzen ara-
zoagaz lotuta dago, eta egia da, batez be,
herri txikietan urtenbide bat izan leitekela
gazteentzat. Arazoak be badaukaz, zerbi-
tzuak emon behar dira, tranpak egiten dira
eraikitzeko, sarritan bigarren etxebizitzara-
ko izaten da eta beste batzutan txaletak
egiten dira nekazal gune baten eta inte-
grazio eta nortasun galtze arazoak sortzen
dira... Sakon aztertu beharreko gaia da eta
gu horretan gabiltz.

“LURRA DEFENDATU

DAIGUN”

Arantza Arrien eta Olate Arrarte

Zamudion izan genduzan emaku-
mearen eta baserriaren etorkizunaren
ganean berba egiten. Nahiz eta kale-
tarrok sarritan hirugarren munduagaz
eta urrineko parajeakaz lotzen dogun
borroka eta esaldi sinpatikoa izan,
Euskal Herritik bertotik hauxe izan
zan bialdu euskuen mezu nagusia.
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ZIENTZIA ETA TEKNOLOGIA

Mundu osoan hedatu zen azken gripe-izu-
rrite larria 1968an gertatu zen. Birusak hegaz-
ti basatietan sortzen dira eta, uste denaren
arabera, hegazti-aziendak edo txerriak kutsa-
tzen dituenean bihurtzen da hilgarria. Beste
gripe-barietate batek infektatutako zeluletan,
gizakiak kutsatzea ahalbidetzen duten geneak
hartzen dituzte birusek. 

Orain, abelgorriaren birus sorrak gizakiak
infektatzeko gai diren barietate moduan ager
daitezkeela eman dute jakitera. Hala ere, ez
dakite noiz sortu zen abelgorriaren birusa,
ezta behitik behira kutsatzen den ala ez ere.
Gainera, abelgorriaz gain, beste gordailu asko
egon daitezkeela ohartarazi dute.

Urtero, birusaren azaleko proteinak lekuz
aldatzen direla eta, gripe-barietate berriak
azaltzen dira. Barietate nagusiak detektatu
orduko, txertoak prestatzen dira. Baina anima-
lietatik gizakira zuzenean kutsatzen diren biru-
sak hain ezberdinak direnez, ez sistema immu-
neak ezta txertoek ere ezin diote aurre egin.

Barietate hilgarri horiek 30-40 urtetik
behin azaltzen dira; beraz, hurrengo pande-
mia laster izango dela aurreikusten dute. 

Aurreikuspen gehienen arabera, aurreko
kasuan bezala, gripearen hurrengo pandemia
Asiako hego-ekialdean sortuko da, han,
hegazti-aziendak, hegazti basatiak, txerriak,
azokak eta gizakiak nahasten baitira.
Gripearen barietateak, gero eta gehiago, ani-
malietan sortzen direla susmatzen dute iker-
tzaileek. 

Pandemiaren arriskua ekiditen saiatzeko,
Europako eta Ekialde Hurbileko gripe-barieta-
te ohikoenen azterketa genetikoa egiten ari
dira (lehen Asiakoak aztertu zituzten).
Gainera, birusari espezie batetik bestera
pasatzea ahalbidetzen dion aldaketa geneti-
koak aztertzen ari dira. Informazio horrekin
guztiarekin pandemia izan litekeenari aurre
hartu eta txertoak prestatu ahal izatea espero
dute.

Gizakietan gripea sor dezaketen birusen gordailuetako bat abelgorria izan daiteke-
ela esan dute Londresen egin berri den albaitaritzari eta mikrobiologiari buruzko bile-
ran. Erresuma Batuko albaitari-laborategien agentziako Ian Brown-ek zuzendutako tal-

deak gripearen genea atzeman du lehen aldiz abelgorrietan.

Behiak, gripe-izurriteen iturri?.



Arestian esan dogun lez, Derion sortu
zan, bertoko andra batzuen kezka eta
jakinminak behar dan moduan bideratze-
ko. Derion hasi baina laster baten zabaldu
zan Txorierriko beste herrietara, eta holan,
apurka apurka, lezamar bat, zortzi zamu-
dioztar, sondikar bi eta beste bi loiuztar
osatzen joan dira, ehun eta hogeita zazpi
derioztarrakaz batera gaur eguneko
Sutondoan Elkartearen “plantilea”. 

Elkartearen Zuzendaritza Batzordetik
esan jakunez - orain dala gitxi barriztu dan
batzordea -, Derioko eta inguruko herrieta-
ko andrak erakarri gura dabez, ze holan
euren aktibidadeek lortuko daben oihar-
tzuna eta garrantzia gorantza joango dala
uste dabe. Bete behar diran baldintzak oso
errazak dira: Txorierrikoa izatea eta norbe-
re herrian andra-elkarterik ez egotea.

Izan be, elkartea eratu eben andreen
berbetatik zera atara daikegu, herri bere-
koak izan eta alkar ezetuten ez eben
andrak batzeko eta egoera berdinean ego-
zan andrakaz hartuemonak eukiteko balio

SUTONDOAN:

Gaurko honetan Sutondoan Etxekoandre Taldea jatorku orrialdeotara. Alkarte kultu-
ral honek gaur bizi dau bere momenturik indartsuena, sortu zaneko 1992ko abendu-
tik hona ia hamar urteko ibilbidea egin ostean. Hasikera baten 35 andrak osatzen eben
taldeak 140 bazkide inguru dauka, antolatzen dabezan jardueretan egoten dan partizi-
pazinoa beti bardina ez bada be.
Testua: Fernando Larrondo
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ANDRA HONEEKAZ, ATSEDENIK EZ

izan daula alkarteak, bai eta aisialdia hobe-
to aprobetxatzeko eta andra/pertsona
modura hazteko be. Alkarteko batek dino-
anez, eurena jardunbide arrakastatsua
izan da, eta hau ahoz aho zabaltzen joan
da azkenengo urteotan.

Baina, zertan emoten dabe andra
honeek euren denporea?

Irakurle jaun-andrea, ez da laburra
aurreko itaunak eskatzen dauan erantzu-
na. Antzerkia, euskera eskolak, abesbatza,
bolilloak, artisautza, biajeak, jostea, andre-
en arazoakaz zerikusia daukien berbal-
diak... Orain dala gitxi, martiaren 8an, bere
urteroko bazkari ofiziala egin eben. Beste
batzuk be egiten dabez, zelan ez, baina
egun horretakoari garrantzi handia emo-
ten deutsie.

Baina, duda barik, teatroa da eurek
burututako aktibidadeen artean denpora
gehien kenduten deutsena. Azkenengo
hiru urteotan beste horrenbeste antzezlan
prestatu eta aurkeztu dabe jentearen
aurrean.

Abesteak be hainbat buruko min emo-
ten deutse, honen adibide zezeilean herri-
tik zehar egindako Santa Agedako kanta.

Bestalde, euskera eskolek hiru urte
daroe bizirik. Hasieran, hogeita bost ikas-
lek izena emon baeben be, gaur hamahiru
andrak jarraitzen deutse euskera ikasteari.
Ez dago, ez, bape txarto.

Euren esanetan, alkarteak burutu
dituan ekintzek Derion euki dabe oihar-

tzun edo indar gehien. Zentzu honetan,
aitatzen dabe Derioko jaietan gero eta
partizipazino handiagoa hartzen doazela,
bai prestaketean zein kaleko jai giroan,
sanjuanada antolatzean, karnabaletan...

Hor dogu, atzerantza denpora lar bota
barik, Derion egin zan Euskal Ezkontzean
euki eben presentzia.

Hau guztia irakurri ostean, argi lotuko
jatzun, irakurle, Txorierriko andreen poten-
tziala, onerako zein, batek daki, txarrerako.

Amaitzeko, gauza bi. Lehenengoa,
euren egoitzea Eskola Publikoetako gela

baten dagola, Institutuko zuzendariari
esker lortu ahal izan dabena. Behin eta
barriro eskatu deutsie Derioko Udalari
lokal bat itziteko, baina oraindino eskaera
honek ez dau jaso aldeko erantzunik.
Dana dala, eta hau argi geratu daitela gura
dabe, dirulaguntzak emon izana eskertu
behar deutsie Derioko Udalari, bai eta
Emakunderi be.

Bigarrena, eta ohiturari jarraituz, dato-
zen hilabeteetarako (martia eta apirila)
aktibidadeen egitaraua erakutsi gura izan
deuskue.

Herritk zehar ibili ziren kantatzen Santa Ageda egunean



Zergatik erabaki zenuen Lezamara etortzea?
Bilbora etorri nintzenean, 500 urtetik gorako baserri bat alo-

katzeko aukera izan nuen Lezaman; bertan zaldi eskola jartzeko
baldintzak oso onak ziren eta herri honetan bizitzen jartzea era-
baki nuen. Kontuan hartu behar da, mundu honetan hasi nintze-
nean, inguru honetan ez zegoela zaldi-kultura handirik eta 16
urteen buruan harro esan dezaket gero eta jende gehiago ani-
matzen dela zaldiaren munduarekin harremanetan jartzen. 
Zein zerbitzu eskaintzen dituzu zeure eskolan?

Lezamako Zaldi Klubean jarduera bat baino gehiago egiteko
aukera dago: asteburuetan ibilaldiak egitea (horretarako hitzor-
dua eskatu behar da aurretik), ekitazioari buruzko urtebeteko has-
tapen ikastaro osoak, udako ikastaro trinkoak... 
Zenbat ume daukazu eskolan?    

Zaldiz ibiltzen bakarrik asteburuetan etortzen diren umeak
kontuan hartuta, 5etik 10 urte bitarteko 60 bat ume daude izena

emanda. Baina horiez gainera, jende asko etortzen da asteburue-
tan edo egun puntualetan goizez zaldiz ibiltzera, denbora pasan.
Zure eskolara doazen umeak federatuta daude?

Sarritan edo beti etortzen diren ume guztiak federatuta daude
Euskal Hipika Federakuntzan. Esan beharra dago zentro hau oina-
rrizko irakaskuntza zentrotzat hartzen dela eta umeak oinarrizko
ekitazio ezagupenak ikastera etortzen direla. Adinean gora egin
eta kategoria gainditzen dutenean, klub hau utzi eta beste klub
edo disziplina zehatzago batera igarotzen dira: zaldi-heztea, sal-
toak, pasiuak edo raid delakoa. 
Zure ustez, zenbat denbora behar izaten dute oinarrizko eza-
gupenak ikasteko?

Urte batean astean behin etortzen badira, nire iritziz, nahikoa
da oinarria eurenganatzeko. Hala erem komenigarria da sarri
etortzea, hau da, ganoraz etortzea, benetan ikas dezaten zaldiz
ibiltzen eta zaldiaren mundua ezagutzen. 

JANE MOLONEY-ren

ZALDITEGIA
Jane Moloney 1986an heldu zen

Irlandatik Bilbora, bere ekitazio-
eskola sortu eta urteen buruan pila-
tutako jakintza praktikan jartzeko
asmoa hartuta. Lezaman jarri zen
bizitzen eta Bizkaiko lehenengo ira-
kaskuntza zentroa ireki zuen.
Horrela bete zuen bere amets han-
dienetariko bat: zaldiaren mundua-
ri lotutako negozio bat martxan jar-
tzea. Berak dioen bezala: "Aukera
etorri zenean, ez nuen birritan pen-
tsatu eta buru-belarri ekin nion".
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Beste gai  batera pasatuta, zein ordutan hasten da zure "lanal-
dia"?

Esan liteke haztegi honetan lan egiten dugunok bulego baten
ordutegia daukagula. Txandaka ibiltzen gara, goizeko bederatzie-
tatik arrastiko ordu biak arte eta arrastiko bostetatik iluntzeko zor-
tziak arte. Asteburuetan ordutegia aldatu egiten da, izan ere,
zapatuetan egun osoan behar egiten dugu, eta domeketan hama-
rretatik ordu biak arte bakarrik. Zaldiz ibiltzen zenbat jende etor-
tzen den... 

Gogorra da zaldiak jagotea? ¿Behar handia ematen dute?
Mundu honetan bizitza osoa igaro ondoren, ez zait gogorra

egiten zaldiakaz behar egitea. Ohituta nago eurekin behar egiten,
euren gaixoekin, gurariekin... Jende askok uste du gaitza dela ani-
maliekin behar egiten, baina ez da horrenbesterako, beti ere
beste edozein lanbidetzat hartzen baduzu, zeure ordutegia eta
erantzukizunak betez... 
Zein zaldi mota daukazu?

Era askotako zaldiak dauzkagu. Bertokoak, odolgarbien eta
arabiarren arteko nahasteak... Ez daukagu arraza berezirik, guz-
tiak daude bata bestearekin gurutzatuta. Garrantzitsuena da zaldi
mantsoak izatea, gure ikasleen maila ez delako altua. Kontuan
hartu behar da hona jende mota asko etortzen dela, hasi 40 kilo-
ko umeengandik eta domekaz pasiuan datozen 100 kiloko nagu-
siak arte.
Zaldiz ibiltzen ez ezik zaintzen ere irakasten diezue umeei?

Asteburuetan etortzen diren umeak ederto batean pasatzen
dute zaldiekin. Goiz osoa pasatzen dute gainean ibiltzen, eskuilaz
garbitzen eta kortak garbitzen. Gainera, zaldiak hobeto ezagutze-
ko eta, bide batez, lagunak egiteko, ona da lan horiek guztiak egi-
tea. Era berean, garrantzitsua da animaliekin ohitzeko, ordu asko
pasatu behar dira zaldiak ondo ezagutzeko.

Euren zaldiak dauzkan jenderik badago...
Badira familia batzuk, euren zaldia daukatenak, baina zaintze-

ko korta egokirik ez daukatenak. Apopilo ekartzen dituzte. Guk
ahalik eta ondoen zaintzen ditugu, jabeak datozenean, eurekin
goza dezaten.
Kirol hau egiteko aparteko gaitasunik eduki behar da?

¡Inondik ere ez! Hona nahi duen guztia etor daiteke, nahi due-
nean eta aparteko gaitasunik eduki barik. Eskolan 5etik 65 urte
bitarteko ikasleak dauzkagu. Edozein adinetan egin daitekeen
kirola da, beti ere gorputzak eusten badio!!
Kirol segurua da?

Oso segurua da. Ekitazio irakasle egon naizen urte guztietan
inoiz ez dut susturik izan. Argi dago arauzko soinekoekin eta kas-
koarekin bazoaz, ez dagoena arrazoirik ezer jazoteko. Gainera
derrigorrezkoa haiekin joatea. 
Zein aholku emango zenieke, ekitazioan hasteko gogoa eduki
arren, ausartzen ez direnei?

Mundu honetan sartzeko, lehenengo eta behin, kontaktua
hartu beharra dago animaliarekin, lekua ezagutu behar da, baita
jendea ere; horrela lortzen da guztura egoten. "Animaliarekin
kontaktuan jartzea" fasea gainditu ostean, irakaskuntza dator eta
era jarraituan eta maitasunez lortuko dugu animalia eder hauekin
gustura egoten. Gainera, animaliok oso esker onekoak eta atse-
ginak dira.

"Animaliarekin kontaktuan jartzea
fasea gainditu ostean, irakaskuntza
dator eta era jarraituan eta maitasu-
nez lortuko dugu animalia eder
hauekin gustura egotea”



Osagaiak  lau lagunentzat:
-Garbitutako eta txikitutako kilo erdi txipiroi
-Tipula handi bat
-2 tomate heldu handi
-Baratxuri ale bat
-Bezperako ogi gogor pusketa bat, xerratan moztua
-Urdaiazpiko on baten hezurra
-Txipiroi tinta (lau sobre)
-Arrain salda (litro erdi gutxi gora behera)
-Olioa
-Gatza

Kazola batean olioa jarri. Baratxuria bota eta ondoren, tipula txiki-txiki eginda eta urdaiaz-
piko hezurra. Frijitzen utzi. Beste eltze batean lau ogi xerra frijitu. Gorritzen utzi eta kazolan
jarri. Tomatea eta ardo txuri pixka batekin nahastutako tinta gehitu. 

Frijitzen utzi eta arrain salda pittin bat bota. Gatza bota eta egosten utzi ordu erdiz. Saltsa
iragazi. Aldez aurretik betetako eta urre kolorea hartu arte olioaz salteatutako txipiroiak gehi-
tu. Ordu erdiz txipiroiak saltsan egosten utzi. Txigortutako ogi pusketekin zerbitzatu.

Odoloste-pastela potxa-kremaduna 
Mikel Barinagarrementeria 

Osagaiak (4 lagunentzat)

1 kg odoloste / 3 kg indaba zuri / Porru
bat / Azenario bat / 4 patata egosi /
Kalabazin bat / Tipula bat

Prestatzeko modua 

Lehenengo, indabak egosiko ditugu
porruarekin eta azenarioarekin, egosi
normal bat balitz bezala. Egosita daude-
nean, turmixetik pasatuko ditugu,
krema fina egiteko. Albo batean utziko
dugu. 

Kalabazina ere krema egingo dugu eta
albo batean utziko dugu.

Zartagin batean, odolostea xehatuko
dugu, kalabazin-krema erantsiko diogu
eta dena nahastuko dugu. Bero dagoe-
nean, moldean ipiniko dugu.

Aurkezteko modua 

Plateraren erdian indaba-purea ezarriko
dugu, gainean odoloste moldea ipiniko
dugu eta apain-apain utziko dugu porru
frijituarekin, mahaira ateratzeko prest.

Txipiroiak tintan

Bilboko kanutiloak kremarekin
Osagaiak 4 lagunentzat: 

-hostorea (hojaldre masa)
-ahihori lodia (gorringoak, azukrea, bainila eta esnea)
-azukre mehea 

Ahihoriaren osagaiak: 
-6 gorringo 
-litro erdi esne 
-100 gr. azukre mehe 
-bainila-hautsa 
-Ura

Lehenbizi, ahihorea prestatu behar da. Horretarako gorringoak, azukrea eta bainila nahas-
tu eta ondoren nahaskinari esnea bota apurka-apurka, hotzik, eta eragin aldi berean. Esnea
neurriz bota behar da, ahihorea lodi egongo bada. Jarri dena Maria bainuan eta kendu sutatik
irakin baino lehen. Beste toki batean hostore mehea jarri (aurrez prestatua). 5 bat zentimetro-
ko diametroa duen objektu zilindriko erregaitz baten inguruan bildu behar da, eta zilindroaren
muturrak estali gabe utzi. Labean egosiko dugu minutu batzuez; ondoren atera eta hozten utzi.
Hotzik dagoela, zilindroak utzitako hutsunea lehen egin dugun ahihoreaz bete eta gainetik azu-
kre mehea bota diogu.



Thailandiako Noodle izugarriak 
Javi Cillero
Arg: Alberdania 
Itsas abentura bat da Bilbon

barrena. Thailandiako neskato batek
antzinako formula magiko bat txarto
erabili, eta uholde ikaragarri bat sortu
du nahi gabe. Honela Thailandiako
noodle edo espagetiez gainezka
ageri dira Bilboko kaleak. Mundua
hankaz gora jarri ondoren, ahalegin
handia egin behar da dena berriro
konpontzeko.

Baina bihotzak dio
Montoia Revuelta, Xabier
Arg: Elkarlanean
Hamahiru ipuin: hamiru herrialde-

tan ibiliko gara liburuan zehar.
Londresa au-pair doan ezpeletarra,
Indian neba jonkiaren bila dabilen
laudiarra, K2ra igo nahi duen mendi-
zale nafarra, Afrikako portu batean
dagoen marinel bizkaitarra... Gizon-
emakume gazte eta sasoiko, haurrak
nahiz zaharrak ditugu istorio haueta-
ko protagonistak.

Oxigenoa jarri

Gizon batek andrea haurdun zuen, eta, klinikan zego-
ela, ea eduki ote duen edo kezkatuta, joan da korrika eta
sartu da urgentzietara: 

-Doktore jauna, doktore jauna, begira, nire andreak
haurra izan du, eta ikusi nahi nuke. 

-Nor zara? 
-Xabier Martin. 
-Bai, hirugarren solairuan. 
Badoa da hirugarren solairura, eta beste ate bat ireki, eta...
-Doktore jauna, doktore jauna, nire andreak haurra

izan du eta ikusi nahi nuke. 
-Begira, zure andrea oso ondo dago. Ez da inongo

arazorik izan, baina semeak... 
-Zer pasa da, zer pasa da semearekin? 
-Ez, pasa ez da ezer pasa. Oxigenoa jarri behar izan

diogu. 
-Diooossssss! Nik Xabier jarri nahi nion eta.

GG OO MM EE NN DD II OOAKAK
LLIIBBUURRUUAAKK

Kantuz sortu naiz eta
Martikorena, Erramun
Erramun Martikorena IparEuskal

Herriko kantu popularraren irudirik
esanguratsuena dugu. Azken disko
honetan aurkezten dituen kantuak
eta poesiak olerkari ezagunek
(Xalbador, Etxahun, Mendiague,
Otsobi,  Attuli, Harozteguy, Labeguerie,
Lete, Sarasua, Badiola, Alkat,
Larre...)idatziak dira. Hamabost kantuz
osatua.

Arditurri
Beltran, Juan Mari
Lan hau musika tresnen ondare

tradizionalean oinarritzen da.
Zapore unibertsala apaindurik egon
arren, euskal sena eta usaina dario.
Diska honetaz gain esan behar da,
Juan Mari Beltranek herri musika
txokoa zabaldu duela Oiartzungo
Ergoien auzoan. Bertan 400 musika
tresna daude ikusgai.

DDIISSKKOOAAKK

Irudi bien artean aurkitu 6 ezberdintasun. Zein da
Zamudioko benetako eleiza?

UMOREA

6 ezberdintasunak

ESAERA ZAHARRA

25

Norbaiti, urteak betetzen
dituenean, zorionak emate-
ko esaera egokia. Luzaro bizi
dadila esan nahi zaio urteak
betetzen dituenari, edo kon-
kretuki, urte askotan jantzi
dezala txapela. Hainbat era-
biltzen dugun "urte askota-
ko" espresioaren antzekoa
da. 

URTE ASKOAN
TXAPELA
KASKOAN



AAGGEENNDDAA
Zamudio

-Trikitixa eguna ospatuko da datorren apirilak 21ean
Zamudion.

-Emakumea eta oinarrizko eskubideei buruzko tailerra egongo
da datorren apirilak 11tik aurrera Zamudioko Dorretxean. 20
orduko ikastaro hau ostegunetan izango da 19.00etatik
21.00etara eta ASTI elkarteko abokatu batek emango du.

-Erlaxazio ikastaroa izango da datorren apirilak 11tik aurrera
Zamudioko Dorretxean. Ikastaroak 20 orduko iraupena izango
du, eta ostegun guztietan emango da 19.00etatik 21.00etara.
Ikastaroa ASTI elkarteko espezialista batek emango du.

-Bideo emanaldiak: Datorren apirilak 19an “Bichos” eta “Los
padres de ella”. Apirilaren 26an “Antz” eta “El pacto de los lobos”.

-Erakusketak: Apirilaren  16tik Maiatzaren 2rarte " Insektuak"
Bonifacio

-Liburu eguna ospatuko da datorren apirilaren 23an. Hau
ospatuz, Zamudioko Liburutegiak apirilaren 25rako, Ipuin konta-
lari saio bat antolatu du Dorretxean arratsaldeko 18.00etan.
Hiruki taldeak "Detektibeak" ikuskizuna antzeztuko du. 

Sondika
-Komunikazio positiboa eta autoestimari buruzko ikastaroa

izango da apirilaren 10etik ekainaren 19ra arte Sondikako Kultura
Aretoan. Ordutegia 19.15etatik 21.15etara izango da. 

-“Sondika Udala” futbito txapelketa izango da datorren apirilak
6tik aurrera. Finalaurrekoak apirilaren 28an jokatuko dira herriko
kiroldegian.

-Gazte zinearen emanaldiak datorren apirilak 5ean hasiko dira
gaueko 20.00etatik aurrera. Emanaldiak 14 urtetik gorakoentzat
izango dira.    

-“Entreislas”, Jose Alberto Ubiernaren argazkien erakusketa
ikusgai dago Sondikako erakusketa aretoan datorren apirilak 12ra
arte. 

-Lidia de la Puebla eta Karmele Egañaren oleoak ikusgai egon-
go dira Sondikako erakusketa aretoan apirilak 15tik 30ra arte.  

Derio
-"Protocolo y Saber Estar" ikastaroa izango da astearteetan

arratsaldeko 17.00etan, Derioko eskolako DBH gelan.

Loiu

-Tenis ikastaroak burutuko dira apirilaren 13tik ekainaren 23ra.

Taldeak, adina eta mailaren arabera antolatuko dira. Kurtsoaren

prezioa 18 eurokoa  da Loiun erroldatutakoentzat, eta 36 euro-

koa besteentzat. Izena ematea apirilak 11ra arte egin daiteke. 

-Apirilaren 19tik 21era Tarragonara (Port Aventurara) irteera

bat egingo da. Izena eman eta ordaintzeko epea: Martxoaren

21tik apirilaren 9ra bitartean izango da, udal bulegoetan, 9tatik

13,30tara. Kontsultatu prezioak.

-“Carretera Austral en Mountain Bike” dokumentala izango da

martxoaren 21an 19.30etan Gaizka Aseginolaza eta Aitor

Intxaurragaren eskutik, Loiuko Kultur Etxean.

Larrabetzu

-Baionako Bernat Etxepare lizeoko 20 ikasle Larrabetzun

egongo dira datorren apirilak 5, 6 eta 7an. Hori Bai gazte elkar-

teak antolatutako asteburu honetan, Larrabetzu eta Lapurdiko

gazteek Bilbora joateko, Larrabetzu eta lapurtarren arteko pilota

partidua ikusteko, bertso afarian parte hartzeko eta mendi ibilal-

dia egiteko aukera izango dute.

-Larrabetzuri bira mendiz mendi izango da Apirilak 20an.

-“Bitartean heldu eskutik” poesia errezitala izango da Kirmen

Uribe idazleagaz datorren apirilak 23an Liburuaren Eguna dela

eta. Arrekikilik eta bihotz bakartien klubak antolatuta

Lezama

-Errioxara irteera izango da datorren maiatzak 1ean Enciso

herrian dagoen Paleontologi Zentroa ikusteko. Izena emateko

epea apirilaren 8tik 24ra arte izango da, liburutegian.

-Liburu azoka izango da datorren apirilak 26an arratsaldeko

16:00etatik 19:30etara.

-Tatuaje tailerra antolatu du Lezamako Udalak 12 eta 18 urte

bitarteko gazteentzat, apirilaren 28an arratsaldeko 18:00etatik

20:00etara. Izena emateko epea apirilaren 8tik 17ra arte izango

da liburutegian. 






