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Eritxia

Kontu argia da, urtez urte, gero eta
jende gehiagok, gazteen artean batez
ere, elizari bizkar emanda eratzen duela
bere bizitza. Hau horrela izanik, pentsa
daiteke elizaren eta politikaren arteko
gorabeherek ez daukatela erakargarrita-
sunik, ez dutela ez “gantxorik” ez
gaurkotasunik.

Elizak gizasemeen onerako eta giza-
semeen artean burutu behar du bere
egitekoa eta gizasemeok, ezinbestean,
herriren bateko herritar gara eta herri
horren mugetan eta baldintzetan bizi
gara eta, beraz, herri horretan txertatu
gabe eta herriaren baldintzak kontutan
hartu gabe elizak ez du ezer egiterik.

“Elizaren betebeharra –zioen oraintsu
Etxegarai kardinalak– kontzientziak
iratzarraraztea eta heztea da, gizonak jus-
tizia eta bakezko gizarte baten altxatzen
laguntzeko”. 

Honenbestez, lekuz leku herriaren
zerbitzari izan behar duen elizaren jarre-

ra eta jokabidea bideratzeko honako
puntuak izan beharko lituzke kontutan.

1. Gizon eta emakumeak dira erlijio
bateko sinesmena onartu eta bizi dute-
nak, baina, jakina, gizon eta emakume
horiek kultura bat dute. Horrela, bada,
fedea sinestedunen kultura konkretuaren
arabera taxutzen da eta kultura horren
bidez iristen da fedea norbanakoaren
barne bizipen izatera.

Horregatik jatorrizko kultura propioa
duen Euskal Herrian, elizak –kristau
elizaz dihardugu, gehienbat– emasabel
horretan eskaini behar die herritarrei
fede horren aldarrikapena eta fede hori
bizi izateko aukera. 

2. Bi iturbururen emaitzetatik elikatu
behar du kristau bizitzak: errebelazioz
abiarazitako tradiziotik eta tokian tokiko
kristauek hemen eta orain bizi duten
egoeratik. Tradizioa mendez mende zen-
tzua eta egiatasuna metatuz joateko ire-
kirik irauten duen bidea dugu. Egoera,

aldiz, elizaren mezua hots egiten zaien
gizon-emakumeek bizi duten testuinguru
soziokulturala eta existentziala ditugu.

Herriaren egoeraren erronkei ez
erantzutetik datoz maiz elizatik alde
egiteak.

Laburbilduz, zera esan daiteke, politi-
kagintza herrigintzaren parte bat baino ez
da herritarren nahien eta beharren ara-
bera burutu behar dena eta elizak bide-
ratu behar duen askapen eta salbamen
egitekoa herrigintzan txertatuta eskaini
eta gauzatu behar du, ezinbestean.

Testua: Martin Orbe (Abadea)
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Irailaren 27tik 29ra bitartean ospatuko
dira Loiuko auzo polit honetako San Migel
jaiak.

Lauroetako jaiak betidanik izan dira
entzute handikoak. Orain berrogeita
hamar urte ingurura arte ez egoan
Laurotarainoko bide zabalik, antzinako kal-
tzada zaharrak besterik ez. Baina orduan
be jende asko etorten zan San Migel jaie-
tara; batzuk astoz edo zaldiz eta gehienak
oinez.

Larrakoetxeko tabernaria zan txosna-
ren arduraduna eta Larrakoetxetik
Lauroetaraino astoz edo gurdiz eroaten
zituan txosnarako behar ziran gauzak.
Orduko erromeriak, erromeria ziran!!

Geroago, 1949an bide barria (“kami-
noa”) zabaldu zan ermitaraino, eta ordutik
aurrera askoz erosoago zan haraino hel-
tzea, bizikletak eta motor gitxi batzuk be
baegozan eta. Loiuko autobusak bere
hainbat joan-etorri egin zituen urte haree-
tan eta honela jarraitu eben jaiak 1968ra
arte. Orduan etenaldi bat sortu zan eta
zortzi urte geroagora arte ez zan jairik
ospatu.

Etenaldi honen barruan, 1972. urtean
Lauroetako eta Loiuko gazte talde bat
saiatu zan urte hareetako jaiak antolatzen.
Euskal giroko jaia egin nahian, kantariak,
bertsolariak eta abar kontratatu ziran,
baina dan-dana prest egoala,  jai egun
bezperan, “Goiko ordena” heldu zan eta
jaiak debekatu. Mikel Zaratek holan hasi
eban egun haretan meza bertso bat kan-
tatuz: “Por orden gubernativa jaiak debe-
katu ...” 

Beste lau urte pasa ziran jaiak ganoraz
ospatu barik. Baina 1976an Lauroetar eta
Loiutar gazte talde handi eta adoretsu
batek hartu eban jaien ardurea eta gaur
arte behintzat gogor jarraitzen dau.

Historiari errepaso labur bat egin
ondoren, ikus daigun zer eskeintzen daus-
kuen aurtengo jaiek. Lehen esan dogun
lez, hiru egunez ospatuko dira, baina eki-
taldirik interesgarrienak irailaren 29an,
San Migel egunean, izango dira.

Goizean kalejirak eta 11:30etan meza
ermitan.

Egurdiko 12:30etan Artzain Txakurren
XIX. Erakusketa. 

Arrastiko 6,30etan. Berangoko “Simon
De Otxategi” dantza taldearen ekitaldia.

Eta arrastiko 8etan bertsolariak. Azken
hogeita bost urteotan ez da falta izan ber-
tsolaririk Lauroetako jaietan. Izan be,
Laurotarren artean handia izan da bertso-
zaletasuna. 

Eta jaiei amaiera emoteko bertsolatiak
eurak kantatuko dabe ahuntzaren zozke-
tan atara beharreko zenbakia. Ehun urte
edo gehiagoko ohitura da Samieletan

ahuntza jatea eta ia beste hainbeste ahun-
tzaren zozketa egiten da. Beste leku
batzuetan gauza ezberdinak zorteatzen
dira, baina hemen beti ahuntza.

Zozketarako papeletak erosi dozueze-
noi zorte on eta guztioi jai zoriontsuak.

Aipatutako ikuskizunakaz gozatu eta
egun ederra pasa gura badozue, DANOK
SAMIELATARA!!

LLOOIIUU::  SSAAMMIIEELLAAKK  LLAAUURROOEETTAANN
hhiissttoorriiaa  eettaa  oossppee  hhaannddiikkoo  jjaaiiaakk

SSAANN  MMIIGGEELL  EEGGUUNNAA  ZZAAMMUUDDIIOONN
Urtero egiten dan moduan, irailaren

29an, San Migel eguna ospatuko dabe
zamudioztarrek, Daño auzoko izen bere-
ko baselizan. 12,30etan mezea izango da
eta ondoren bertaraino doazenentzat
lunch-a izango da.

Testua: Juantxu Bilbao



5

Laburrak eta albisteak

Dagoeneko badira urte asko, 1964an
borondate handiko eta baliabide urriko
herritar talde batek jai ekitaldi xume
batzuk antolatu zituztela, nori eta deabrua-
ri gogor egiteko eta armonia eta adeitasu-
na zabaltzeko, hain zuzen ere, komunitate
honetan, zeinetan esperantzak eta lanak
Euskadi gaur den modukoa egin duten.

OOrrdduuttiikk  hhoonnaa  ddeennaa  aallddaattuu  ddaa..
Baina jatorri oneko auzo honetan

badago emoziozko zerbait, gizaldirik gizal-
di geure barruan gorde eta besteei ema-
ten jakin duguna: elkarbizitzaren espiritua;
izan ere, huraxe da auzo honetako lagu-
nak bultzatzen dituena San Migel Jaietan
parte hartzera, ondo pasatzera eta familia-
rekin elkartzera. 

Jai herrikoaren kultura mundu honeta-
tik askatzeko eta pausaldi bat egiteko
modu bat dela ulertu behar dugu, mundu
hau San Migel arkanjeluak eta deabruak,
itxura eta ideia ezberdinen azpian, elkarre-
kin borrokatzeko egunero zapaltzen dute-
na da eta. Oraingoan ere, jai hauek,
jendea erakartzeko duten ahalmenarekin,

topagune egoki bat ezarriko digute eta
bertan nagusituko da salbuespenik gabe-
ko elkarbizitza. 

Luze egin daiteke berba jai hauen
ezaugarriei buruz, baina gure ibar honeta-
ko beste batzuk bezala, euren asmo baka-
rra da, tradizio eta usadioen bidez, bizi
kalitatea hobetzeko jarraibide bat
erakustea.

Datozen asteburu bi hauetan hainbat
eta hainbat ekitaldi antolatu dira mundu
guztiarentzat. Beraz, merezi du denbora
apur bat gordetzea, geldialdi bat egiteko
eta era horretan jai hauen egiazko zentzua
ulertzeko.

Badakizu gonbidatuta zaudena, arkan-
jeluarekin elkar hartuta, denok barruan
daroagun deabrua infernura jaurtitzeko.

Zeuk ere idatz dezakezu San Migelen
historia. Etorri eta gozatu!

GORA SAN MIGEL!

DDEERRIIOONN  SSAANN  MMIIGGEELLEEKK  LLIIBBRRAATTZZEENN  GGAAIITTUU  GGAAIITTZZEETTIIKK
Sinesgabetasuna eta eszeptizismoa nagusi diren

garaiotan, ematen du koitaduen kontua dela alaitasu-
na eta zoriontasuna arkanjelu batek ekarriko digula
sinestea. Bada, dela Jainkoak hala gura izan duelako,
dela jendeak behar dituelako, hara non diren Derioko
San Migel Jaiak. Testua: Kua

22000022--KKOO  MMIIKKEELL  DDEEUUNNAA  JJAAIIEENN  
EEGGIITTAARRAAUUAA

27. Ostirala
19:00  Jai guneko txosnak zabalduko ditugu.
ODOL ARGIA fanfarreak giroa alaituko du
19:30 Txitxiburduntzi eta sangria denontzat .
Pregoia eta txupinazoa
22:00 Kalejira gure DEABRUA eta TXATUN-
GA BEMBE taldearekin
00:00 Gau dantza IRATXO taldearekin.
Atsedenaldian ikuskizun erotikoa izango
dugu.
04:00 IRATXO taldea. Geroago diskoteka
28. Larunbata
10:00 Goizeko traka
10:15 Kalejira txistulariarekin
11:00 Umeentzako jolasak
11:30 Txapelketa gastronomikoa
12:00 Taekwondo erakustaldia
14:00 Lapikoen aurkezpena. Sarien banaketa:
15:00 Bazkari herrikoia. Konpartsen txapelketak
20:30 Herrialdeen arteko topaketak

-Derioko Euskal Dantzak Lainomendi
-Astrabuduko Centro Extremeño
-Sestaoko Centro Gallego

00:00 Gaudantza NUEVO TALISMAN taldearekin
02:00 Traka super indartsua
02:00 NUEVO TALISMAN taldea
07:00 Txokolatada
29. Igandea
08:00 Sokamuturra
10:00 Goizeko traka
10:15 Kalejira txistulariekin
11:00 Haurrentzako parkea
16:30 Sokamuturra
18:30 X. ZEZENKETA
20:00 Gau dantza KOSTA ALAI taldea
4. Ostirala
19:30 Sagardoz egindako txorizoa denontzat
21:00 Karaoke txapelketa
00:00 Kontzertua CAÑAMAN taldea. Gau
dantza URGABE taldearekin eta geroago
diskoteka
5. Larunbata
12:00 Euskal ezkontza
13:00 Euskal dantzak
14:00 Bazkari herrikoia. Txapas eta El Rincón
tabernen eskutik
17:30 Euskal Herriko kirolak
23:00 Gau dantza, DIAMANTE taldearekin
eta geroago diskoteka
6. Igandea
12:00 Bilbainadak INDARRA taldearekin
12:30 Nagusientzako lunch-a
18:00 POZGARRI SALOIAKO DANTZA
LEHIAKETA
22:00 Konpartsen sari banaketa
23:00 Diskoteka
00:00 Jaietako Deabrua erreko dugu jaiei
amaiera emateko
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Aurreko urteetan bezala, aurten ere Loiuko azoka egingo da.
Urriaren 20an, goizeko  10etatik arrastiko 14ak arte bertora hur-
biltzen diren guztiek aukera ederra izango dute antolatutako eki-
taldiekin gozatzeko. 

Azoka honek atal bi ditu ondo bereiztuta: alde batetik, gastro-
nomia, Udaletxe aurreko plazan kokatuko dena, eta, bestetik,
eskulangintza, frontoian ezarriko dena. Atal biotan erakutsiko
diren jaki eta lanak artisauek eginikoak izango dira. 

Era berean, giroa alaitzeko trikitilariak eta txistulariak izango
dira, baita umeentzako ekintzak ere. Horrezaz gainera, bisitariek
ganadu azoka ere ikusi ahal izango dute.

LLOOIIUUKKOO  AAZZOOKKAA,,  EESSKKUULLAANN--
GGIINNTTZZAA  EETTAA  GGAASSTTRROONNOOMMIIAA

Irailean hasi dira Zamudioko Udala barriztuteko obrak. 200
miloi pezeta inguruko aurrekontua daukiezan lanak urtebeteko
epean egitea aurreikusita dago.

Kanpoaldeko itxura bardin jarraituko dauan arren, barrua era-
bat aldatuko da. Bitartean, Uribebarriko etxebizitzetan izango
dabez zamudioztarrek udal bulegoak. Udalak, bertan zituan lonjak
atondu ditu herritarrei zerbitzuak emoteko, eta han dira abuzturik
hona.

UUDDAALLEETTXXEEAA  BBAARRRRIIZZTTEENN
HHAASSII  DDIIRRAA  EETTAA  UUDDAALL
BBUULLEEGGOO  BBAARRRRIIAAKK  IIPPIINNII
DDIITTUUEE  ZZAAMMUUDDIIOONN

Hamaikagarren aldiz egin zan Zamudion txirrinduzaleen
martxa, irailaren 14an. Oraingo honetan eta lehenengo aldiz,
Torrelarragoiti industria guneko zirkuitoari 12 buelta emon
jakozan 30 kilometroak betetzeko. Orain arte egindakoak Parke
Teknologikoan egin dira beti. 

Uda guztian falta izan dogun eguzkia lagun izan eben parte
hartzera hurbildu ziran txirrinduzaleek. Eta nabarmena izan zan
erantzuna. 

Aurreko egunetan bizikletei hautsa kendu, gurpilak puztu, eta
urteteko orduan 250 inguru gizon-emakume, ume, zahar eta
gazte batu ziran. Adin guztietakoentzat pentsatuta dago eta
danak jarraitzeko moduko erritmoa daroa irabazlerik ez daukan
martxa honek. 

Ondoren txahal bat bokadiloetan eta edari gudana banatu
zan partehartzaile eta bertaratu ziran beste hainbat lagunen arte-
an, Bidekoetxe parkean. Egun ederra aprobetxatuz, giro polita
izan zan arratsaldean be.

SSEEKKUULLAAKKOO  EERRAANNTTZZUUNNAA  ZZAAMMUUDDIIOOKKOO  TTXXIIRRRRIINNDDUUZZAALLEEEENNAA
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DDeerriiookkoo  pprroobbaalleekkuu  bbeerrrriiaarreenn
iinnaauugguurraazziiooaa
Uztailaren 31n izandako eguraldi txarra zela
eta, Santiago jaietarako antolatutako hainbat
ekitaldi atzeratu beharra egon zen, besteak
beste, Derioko probaleku berriaren inaugura-
zioa eta Urgabe taldearen kontzertua.
Horrexegatik, jaietako batzordekoek ekintza
horiek urriaren 26an ospatzea pentsatu dute.
Hemen duzue egun horretarako prestatutako
egitaraua:

Eguna: urriak 26
Lekua: Derioko probalekua

Egitaraua

12.00etan
-Derioko alkateak inauguratuko dau 
probaleku barria eta herriko abadeak 
bedeinkatu.
-Aurreskua.
-Idi probak: hiru idiren indarra neurtzeko
proba gogorra izango da.
-Lañesko bikotea
-Jose Angel Bilbaoren hirukotea
17.30 Idi probak (3 bikote)
23.00 URGABE taldeagaz gau dantza

Uztailaren 10etik 20ra bitartean,
Zamudioko Kamara Korala Frantziako hel-
goalderantz abiatu zan. Lyonen Kantoreen
Nazioarteko XXXI. Biltzarra ospatu zan,
eta bertan bost egun emon zituen.

Egun horreetan hiria ezagutu eben,
Rodano ibai bazterrak ontziz korridu, ingu-
ruetako herriak bisitatu, eta bertan bizi
diran Deustu, Gasteiz eta Luzaideko eus-
kaldunak agurtu zituen. 

Bost egun honeek pasatuta, gure opo-
rrak hazi egin ziran eta Grenoble, Annency,
Aix le Bains, Provenzako Aix eta Cassis

herriak ezagutzeko era izan eben. Azkenean,
Marsellatik Zamudiora bueltatu ziran.

Egun zoragarriak, toki politak eta beste
ohitura batzuk ezagutzeko aukera izan
eben. Horretan jarraitzeko prest dagoze-
nez, 2004an Alemaniako Chorfestivalera
joateko ahaleginetan dagoz.

Bertan batu ziran 85 abesbatzen arte-
an, 8. zenbakia izan eban Pays Basqueko
Zamudioko Kamara Koralak. Entsaioetan
abestu...eta halako jende mordoa batzen
dan tokietan egiten dan moduan “olatuak”
praktikatzen.

ZZAAMMUUDDIIOOKKOO  KKAAMMAARRAA  KKOORRAALLAA
KKAANNTTAA  KKAANNTTAARRII  FFRRAANNTTZZIIAATTIIKK

Hona hemen Zamudioko Kamara Korala eta Mañariko Kirikiño abesbatza, Lyoneko Terreaux plazan, Bartholdiren
iturria atzealdean dala.

Testua eta argazkia: Amagoia Guezuraga

Laburrak eta albisteak
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Txorierrik 16.000 biztanle baino gehia-
go dauz sei herritan banatuta, baina
Larrabetzutik Loiura desberdintasunak
handiak dira. Herri handiak daukaguz
Derio edo Sondika, baina badira 2.000
biztanletara heltzen ez direnak. Herri
honeen antolamendua oso desberdina da
eta desberdintasun hau euskeraren egoe-
ran be nabaritzen da. 

Derio eta Larrabetzu konparatzen
badoguz, ez daukie inolako antzekotasu-
nik, Derion euskaldunak ehuneko hogeita
hamarraren inguruan dagoz eta
Larrabetzun, barriz, ehuneko laurogeira
heltzen dira. Beraz, euskeraren erabilera
ez da batere homogeneoa gure haranean. 

Dana batera hartuta, Txorierrin euskal-
dunak ehuneko berrogeita bosta gara,
elebidunak ehuneko hamazazpia eta
erdaldunak ehuneko hogeita hamazortzia.

80ko hamarkadatik aurrera euskeraren
jakite maila handitu egin da. Alde batetik,
hirurogeita bost urte baino gehiago dau-
kiezanak eta, bestetik, hogei urte baino
gitxiago daukiezanak dira euskeraren era-
biltzailerik handienak. 

Gazteengan argi ikusten da eskolatan
D ereduak eduki dauen eragina. Horrezaz
ganera aitatu behar dira helduak alfabeta-
tzeko dagozan euskaltegiak.

Geure hizkuntzaren etorkizuna berma-
tzeko bi bide nagusi ikusten dira: hezkun-
tzaren bidea, ume eta gazteengan, eta
lagun eta familien arteko euskeraren era-
bilkera. Azken finean, euskerarentzako
botikarik onena euskeraz berba egitea da.

EEUUSSKKEERRAARREENN  EEGGOOEERRAA

Testua: Asier Oruetxebarria

DDeerriioo::  EEuusskkaall  eezzkkoonnttzzaa  aannttzzeezzttuukkoo  ddaa
SSaann  MMiiggeelleettaann
Urriaren 5ean, zapatuz, Derioko San Migel
jaietako egitarauren barruan, Euskal Ezkontza
antzeztuko da berriro. Hau da antzezten den
3. aldia. Lehenengoz Derion bertan egin zen
2000ko urriaren 22an, itzelezko jendetzaren
aurrean (gutxi gorabehera, 2.000 ikusle).
Bigarrenez Berangon egin zen bertako
jaietan. 
1.860 lagun inguruko ezkontza da antzezten
dena, ezkontza zibila, bere pertsonai ezberdi-
nekaz: ezkongaiak, gurasoak, herriko notable-
ak, herriko jende xehea, ezkontzako arreoa... 
Antzezpen honetan Derio bertako talde kultu-
ral ezberdinetako ia 200 lagunek parte hartzen
dute, eta aipagarria da bertan erabilitako
jantziak, herriko emakume taldekoak  eginak.

LLaarrrraabbeettzzuu::  hheerrrriiaann  eezzkkoonndduu  eezziinn
Uda honetako albisterik bitxiena Larrabetzuko
Kepa eta Arrate bikotearena izan da, duda
barik. Euren asmoa, bikote askoren antzera
aurten Larrabetzun ezkontzea zen, eta ezkon-
tzeko lagun batengana jo zuten, Aintzina
Lekue zinegotziarengana. Hori adieraztera
udaletxera joan, eta hara non, herriko alkatea
den Tomas Ordeñanak ezetz. Derrigorrean
berak ezkondu behar zituela, "aurrerantzean
Batasunako zinegotziek ez zutela beste inor
ezkonduko" adierazi zien Kepa Uriarte eta
bere neskalagunari. Harridura hedatu zen
Larrabetzun, eta bikoteak publikoki salatu
zuen alkatearen jarrera, herrian zabaldutako
orrien bitartez. Larrabetzuko alkateak
"Maruriko abadeak baino protagonismo
gehiago hartu gura duela" salatu zuten beste-
ak beste. 

Laburrak eta albisteak

Testua: Patxi Gaztelumendi
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Laburrak eta albisteak

Ondo etorri, Goitioltzako espaloi hori!
Aspaldiko auzokideon eskaria (eta beharri-
zana) izan da, eta oraindino guztiz amaitu
barik egon arren, aurpegia irribarretsu
paretan jaku hortik pasetan garan bako-
txean eta lanen martxa ona ikusten dogu-
nean. 

Kale argiekaz batera, geure joan-eto-
rrietarako auzoko (zati baten) oinbide
seguru eta beste herritar batzuen paseale-
ku eder bihurtuko da laster, seguru nago.

Albiste pozgarri honegaz estreinau
gura geunke ataltxu hau. Eta, lanak guztiz
amaitu ondoren, egingo dogu trankiltxoa-
go argazki zehatzagoa, Aikorren hurrengo
zenbakirako behar bada. 

Baina, obserbadore zorrotzak, kritika
lagungarriaren bidetik, ondo egiten diren
gauzak txalotu ez ezik txarto egiten dire-
nak (edo egiten ez direnak) salatu be egin
behar dauz; eta azken honeek, askotan
eta zoliago esan behar izaten dira inork
entzuteko, ze, diruak aginduten dauan
leku gehienetan pasetan dan moduan,
bazterretara beti erdi ingurura baino
beranduago edo/eta eskasago helduten
dira gauzak, eskubide berberak euki arren
eta zergak bardin-bardin ordaindu arren. 

Laster izango dozue gure barri. Ia ba
Txorierriko bazterrak be danon artean bizi-
garriago egiten doguzan. Gero arte.

GGOOIITTIIOOLLTTZZAAKKOO  EESSPPAALLOOIIAA::    OORRDDUUAA
IIZZAANN  DDAA!!!!!!

Testua: Basabildoltza

Gure herrian, besteen antzera udan
eguraldi onik ez du egin. Ez hori bakarrik,
abuztuaren 26an (astelehenez) uriola han-
diak izan ziren. Bizkaiko beste herri
batzuen antzera -Zorrontza, Mungia, Bakio,
Bermeo- Larrabetzun be, goizeko 9ak
aldera errekak gainezka egin eta zerra
ingurua hartu zuen urak. 

Zubitalde auzoko etxe batzuk izan ziren
kaltetuenak. Zerran bertan, makina batzuk
izorratu ziren, eta hurrengo egunetan kon-
pondu behar izan zituzten. Zubitalden
baserri batzuetan nahikoa ur sartu zen
barrura, eta auzo guztia basagaz gainezka
geratu zen arrasti partean. Auzolanean
garbitu ziren lonja, etxe, txoko eta bazter
guztiak. 

UURRIIOOLLAAKK
LLAARRRRAABBEETTZZUUNN

Testua eta argazkia: Patxi Gaztelumendi



TTxxoorriieerrrriikkoo  KKoorrrriiddoorreeaa::  
TTRRAAFFIIKKOO  AARRAAZZOOAARRII  KKOO

Autobia berriari esker, eskualdeko hiriguneek pair

EERRLLEETTXXEE  LLOOTTUUNNEEAA
LLoottuurraa  AA88  aauuttoobbiiddeeaarreekkiinn
BI-637 eta N-634 errepideak zabaltzea
Erletxeko lotunean, trafikoa arintzeko

LLAARRRRAABBEETTZZUU  HHEEGGOOAALLDDEEKKOO  LLOOTTUUNNEEAA
Honen bidez, Txorierriko pasabidea
Larrabetzurekin, Busturialdearekin eta
N-634 errepidearekin lotzen da.

LLAARRRRAABBEETTZZUU  IIPPAARRRRAALLDDEEKKOO LLOOTTUUNNEEAA
Honen bidez, Txorierriko pasabidea
Lezama eta Larrabetzu udalerriekin eta
Busturialdearekin lotzen da.
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OONNPPOONNBBIIDDEE  AAZZKKAARRRRAA
ratzen duten trafikoa %70 gutxituko dela uste da.

Txorierriko autobiak helburu nagusi bi
ditu: alde batetik, A-8 autobideko hegoal-
deko bide-antolaketa izeneko zatiari
konponbidea ematea, eta, bestetik,      aire-
portuko terminal berriak sarbide egokia-
goa edukitzea. Horrela, eskualdeko
herrietatik pasatzen den trafikoa %70
murriztuko dela uste da. Horren ondorioz,
merkantzia arriskutsu gutxiago igaroko da
eta istripuen kopuruak ere behera egingo
du.

Hasiera batean proiektu honegatik
iskanbilak eta aurkako jarrerak izan ziren
eta batzuk kaltetuta gertatu ziren, baina
azkenean iaz hasi ziren autobia eraikitzeko
lanak (Txorierriko autobiari falta zaion
zatiaz ari gara, jakina, Asua eta Derio arte-
ko zatia  aspaldi amaitu baitzen) eta bi
tramutan banatu ziren. Lehenengoa, 8 kilo-
metrokoa, Deriotik Larrabetzura doa, beti
ere Derio, Zamudio eta Lezama erditik
zeharkatzen dituen bidea albora utzita.
Esan beharra dago tramu honetako lanak
atzeratu egin direla eta, ondorioz,
Zamudiok eta Lezamak luzaro jarraituko
dutela trafiko arazoa pairatzen. Izan ere,
obrek 2003ko uztailean amaituta egon
behar bazuten ere, epea luzatu egin da.
Enpresa eraikitzaileen txosten batean azal-
tzen denez, atzerapenaren arrazoiak harro-
bietako langileen greba eta linea
elektrikoen aldaketa dira.

Bigarren zatia Larrabetzuko saihesbi-
dean hasi eta Erletxeko lotunean amaitzen
da. Bertan A-8 autobidearekin lotzen da
Donostiarako norabidean. Tramu honek
1,5 km du. Kasu honetan, obrak nahiko
aurreratuta daude eta uste da martxorako
bertatik pasatu ahal izango direla gidariak.

99  kkiilloommeettrrookkoo  ppaassaabbiiddeeaa
Alternatiba azkarra izateaz gain, pasabi-

de hau ardatz transeuropar berria da eta
komunikazioa errazten du Frantziaren eta

ZZAAMMUUDDIIOOKKOO LLOOTTUUNNEEAA
Honen bidez, Txorierriko pasabidea N-637
errepidearekin lotzen da eta, har tara,
inguruko industriek errepidera sartzeko
aukera dute.

DDEERRIIOOKKOO LLOOTTUUNNEEAA
LLoottuurraa    DDeerriioo--EEnneekkuurrii  zzaattiiaarreekkiinn
Derio udalerria egungo Enekuri-Derio
zatiarekin lotzen du, eta era beran,
Txorierriko pasaidearen era Bilbo-Mungia
BI-631 errepideaten arteko komunikazio-
ak errazten dira
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Kantauri Itsasoko eskualdeen artean,
lotuta baitago martxan dagoen
Txorierriko autobiako lehenengo
fasearekin eta Ar ron teg iko  zub ia re -
k in ,  B i lboko Itsasertzeko ibarrekin
eta A-8 autobidearekin. 

Orokorrean, Txorierriko korridorea
sarrerako kontrolak dituen autobia-
tzat jotzen da. Luzeera 9,5 km-koa da
eta Asua ibaiaren ezker ibarreko
hegaletik igarotzen da. 

Autobiak 3,5 metroko galtzada bi
ditu noranzko bakoitzean, bizpahiru
erreikoak. Bazterbideak zabalak dira
eta galtzada biak bereizten dituen
tartea 2 metrotik 4 bitartekoa da. Era
berean, lotuneetako bide guztiak
argiztatu egingo dira gauez; lau tunel
faltsuetan, berriz, gau eta egun egon-
go da argia. 

Honetaz gain, lurrazpiko kanalak
jarriko dituzte zati osoan. Kanal

horiei esker zuntz optikoaren bidezko
komunikazio linea instalatuko da.

Proiektu hau jorratzeko, Bizkaiko
Foru Aldundiko Garraio eta Herrilan
Sailak ia 100 milioi euro (16.280
milioi pezeta) inbertitu ditu. 

““HHEEMMEENN  EEZZ  DDAAGGOO  EEZZEERR  EEGGIITTEERRIIKK””

Egunero, Txorierriko errepide nagu-
sian hainbat auto eta kamioi ikus ditzake-
gu eta, hauekin batera, inoiz amaitzen ez
diren ilarak. Horrela, ez da harritzekoa
gidariek nerbioak dantzari izatea. Guztiak
doaz arretaz, aurrean duten autoari begi-
rik kendu barik. Hala ere, askotan, pazien-
tzia galdu eta istripuak gertatzen dira.

“Hemen ez dago ezer egiterik”,
komentatzen du Jose Antoniok, Derioko
enpresa batean lan egiten duen mutil
gazte batek. “Batez ere puntako orduetan.
Garaiz heldu nahi baduzu, etxetik hiru
ordu laurden lehenago irten behar duzu
lanera”, kexatzen da, “Gainera, errepidea
nahiko txarra da eta istripu asko izaten
dira”. Haren esanetan, Deriorako sarrera
hartzen duten autoak nahiko azkar etor-
tzen dira eta gehienetan bidea emateko
orduan liskarrak sortzen dira.

Honetaz gain, mutil honek gogoraraz-
ten digun legez, kontuan hartu behar dira
trafikoak sortzen dituen zarata arazoak
eta jasaten dugun airearen poluzioa.

Testua: Itxaso Marina
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AAttaall  hhaauu  TTxxoorriieerrrriikkoo  mmeerrkkaattuu  ttxxiikkiiaa  iizzaannggoo  ddaa..  EEzzeerr
bbaaddaauukkaazzuu  ssaallttzzeekkoo,,  eerroosstteekkoo,,  eeddoo  bbeessttee  eeddoozzeerrttaarraakkoo,,

ddeeiittuu  eeiizzuu  hhoonnaa  eettaa  oorrrrii  hhoonneettaann  aarrggiittaarraattuukkoo  ddoogguu..

GGuurree  hheellbbiiddee  eelleekkttrroonniikkooaa
aaiikkoorrttxxoorrii@@yyaahhoooo..eess  ddaa

((tteelleeffoonnooaa  9944  445522  3344  4477  ddaa))..

llaauukkiittxxoo  bbaatt  33  eeuurroo..

NNoorraa  
Alde batetik, autobiak trafikoa asko
gutxituko du, baina, beste alde bate-
tik, ingurugiroari kalte egingo dio.

JJuuaannttxxoo
Nire ustez, lanek sortzen duten ingu-
rune-inpaktua harritzekoa da. Auto
ilarak beste era batean konpon dai-
tezke. Adibidez, saihesbideak eta
aparkalekuak egin daitezke edo
garraio publikoa ordu erditik ordu
erdirakoa izan beharrean sarriago
jarri, autobus lanzaderak... 

GGaabbrriieell
Normalean Artxandatik etortzen naiz
eta, ikusi dudanaren arabera, oso
aurreratuta daude. Nire ustez, auto-
bia berria oso garrantzitsua izango
da. Orain Zamudion auto ilara han-
diak daude eta, hari esker, egoera
hobetu egingo da.

KKoollddoo  PPeeññaaffiieell
Hasieratik txarto hasi ziren lanekin,
izan ere, aurrekontu osoa ez zeukate-
nez, autobia erdia egin zuten. Horrek
ekarri zuen Lezamak, Zamudiok eta
holako herriek egundoko trafikoa pai-
ratzea. Dena dela, derrigorrean bukatu
behar dute, ez dakit zelan egingo
duten... Ziur asko herritar batzuentzat
kaltegarria izango da, baina lanak
amaitu egin behar dira, Txorierrin
dagoen trafikoa jasanezina da eta.

JJoonn  AAuurrrreekkooeettxxeeaa  ““GGuulluu””
Ez dut beharrik ikusten. Autobide eta
auto gehiegi daude, baina arazoa da
bide sareak txarto eginda daudela
oraindik. Orduan, zenbat eta auto
gehiago egon, bide gehiago eraiki-
tzen dira, eta azkenean ez da geratu-
ko lurrik ez lekurik. Beste aldetik,
ingurugiroa ez da errespetatzen.
Adibide garbiena Larrabetzuko
Aurkulu auzoa da. 

RRoobbeerrttoo  FFeerrnnaannddeezz
Ez ditut ondo ezagutzen, baina uste
izatekoa da errepideak hemen bizi
garenoi lasaitasun handia ekarriko
digula, trafikoa gutxitu egingo da eta.

ZZEERR  DDEERRIITTZZEEZZUU  TTXXOORRRRIIEERRRRIIKKOO  AAUUTTOOBBIIAAKKOO  LLAANNEEII??

Hiru hilabeteko katakume bat opari-
tzen dugu. Tigre itxurakoa, maitagarria.
Tel.: 94 455 56 05.

Zaldiz ibilteko “montura” amerikarra
erosiko neuke. Tel.: 94 452 10 77. Deitu
21:00etatik aurrera.

Zer deritzozu ?
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GGaazzttee--ggaazztteerriikk  mmiilliittaannttzziiaa  ppoolliittiikkoo  eettaa
ssiinnddiikkaalleeaann  mmuurrggiilldduuttaa

1954. urtean jaio zen Goierrin, Erandio
Goikoan. Txikitatik dantza taldean ibilita-
koa, gazte-gazterik pertsona konprometi-
tua izan zen. 

Hasiera batean “Herri Gaztedi” taldean
partaide. 15 urterekin lanean hasi eta
“Frente Obrero”n militatu zuen, ondorioz,
17 urte zituelarik, tortura ezagutu eta
kartzelaratua izan zen 1974an. 

Kartzelatik irtenda, LAB sindikatuaren
sorreran parte hartu zuen eta baita EIA
(Euskal Iraultzarako Alderdia) alderdi politi-
koarenean ere. Azken alderdi honek zera-
man bidea ikusita utzi egin zuen. 

Esan daiteke Sabin izan dela frankis-
moaren azken urteetako eta trantsizio
garaiko politikan zein sindikalgintzan erre-
ferente garrantzitsu bat Txorierrin.

TTxxeeppeettxxaa  AAEEKK  eeuusskkaalltteeggiikkoo  lleehheenn
aarrdduurraadduunnaa..

Gaixotasun latza pasa ostean, buruko
minbiziaz ebaketa egin zioten, kazetaritza
amaitu eta euskal kulturan murgildu zen. 

Euskarazko irakaslea izateko prestatu
ondoren, AEKn sartu zen 1985ean. Urte
horretan Txorrierriko Korrika-4 batzordeak
euskaltegi berria jarri nahi zuen martxan
Derion. Eraketa ardurarako Sabin izan zen
aukeratua. 1985eko irailaren 20an inau-
guratzen da San Migel auzoko pisu baten

10 urtez gogoratuz
SABIN GAZTAÑAGA.

ARRASTOA UTZI ZUEN LANGILEA

Irailean, azken 10 urteetan legez, lagun talde bat bildu da Sondikako 
kanposantuan Sabin Gaztañaga zenari omenaldia egiteko. Bai ezagutu 

zutenek gogoratzeko eta baita belaunaldi barriei ezagutarazteko interesgarria
iruditu zaigu orrialde hauetara bere figura ekartzea.

Baiona Korrika-7 amaierako mezua irakurtzen.
Ikusmena ia galduta juxtu lortu zuen.

Testua eta argazkiak: Jose Angel Mentxaka eta Belen Gana
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Txepetxa euskaltegia. Euskaltegiaren izena
ere Sabinen proposamena izan zen, txori-
zalea izanik bere esanetan euskaltegia
txepetx edo epetx txoria legez izan behar-
ko zuen, txikia, baina berton ondo
sustraitua.

Laster lokal egokiago batzuk behar
ziren eta hainbat lanen ondoren bere
ardurapean oraingo lekura eroan zen eus-
kaltegia. Bertatik Txorierrin eta batez ere
Derion kultur eragile nekagaitza bihurtu
zen.

AAEEKKnn  EEuusskkaall  HHeerrrrii  mmaaiillaakkoo  aarrdduurraann  
iibbiilliittaakkooaa

Sabinen ezaugarri nagusietarikoa zen,
zerbaiten sartuz gero, buru-belarri inplika-
tzen zela. Euskararen munduan sartuta,
laster ardura gehiago hartzen joan zen
AEKn. 

Euskal Herriko antolaketan parte hartu
zuen Bizkaiko arduraduna legez urte
batzuetan. Orduan AEK eta HABEren arte-
ko gatazka pil-pilean zegoen eta berea
zen ezaguna egingo zen esaldia: “Ez dago
AEK desegingo duen gobernurik, ezta
dekreturik ere. AEK herriarengandik sortu
eta HERRIAK mantendutako mugimendua
baita”. 

Korrika-7ko antolaketan ibilitakoa eta
bere kideek kontatzen dutenez Baionan
azken kilometroa korritzera zihoala, azken
urteetan “lagun” izandako buruko minbizia

birsortzen zela nabaritu zuen, bat-batean
oreka eta ikusmena ia galduta, juxtu-juxtu
lortu zuen amaierako mezua mikrofonoe-
tatik irakurtzea. Hilabete gutxira zendu
zen.

EEzzaagguuttuu  zzuutteenneenn  iirriittzziiaann  ““mmiilliittaannttee
ssuuttssuuaa,,  eeuusskkaallttzzaalleeaa,,  bbiiddaaiiaarrii  nneekkaaeezziinnaa
eettaa  ppaarrrraannddaazzaalleeaa””

Sabin ezagutu zutenen iritzian: “mili-
tante diziplinatua, dinamikoa, zintzoa, oso
aktiboa eta batez ere tinko bere printzi-
pioetan. Langile eta abertzaleen defenda-
tzaile sutsua” zen, “analisirako gaitasun
handikoa eta hausnarketa orduan
objektiboa”. 

Nortasunaren aldetik, bat aukeratzeko-
tan bere “karisma” aipatzen dute, “baina
ondo erabilitako karisma, lagunak egiteko
eta proiektu berriak eraikitzeko”. Euskal
kulturaren inguruan ezagutu zutenentzat
“Euskararen berreskurapena zen bere
grina nagusietarikoa eta horretan ere
buru-belarri ibili zen, nekaezina eta animo-
soa beti.”.

Beste alde batetik, bere lagunek diote-
nez  “parrandazale amorratua zen, bidaiari
nekaezina, mundutik zehar ibilia”.

Josemiel Barandiaranegaz Korrika-7 an egin zitzaion
omenaldian

Txepetxa euskaltegiko konpartsan Derioko jaietan

““bbeerree  eessaanneettaann  
eeuusskkaalltteeggiiaa  ttxxeeppeettxx  eeddoo
eeppeettxx  ttxxoorriiaa  lleeggeezz  iizzaann
bbeehhaarrkkoo  zzuueenn,,  ttxxiikkiiaa,,
bbaaiinnaa  bbeerrttoonn  oonnddoo  

ssuussttrraaiittuuaa””

““mmiilliittaannttee  ddiizziipplliinnaattuuaa,,
ddiinnaammiikkooaa,,  zziinnttzzooaa,,  

oossoo  aakkttiibbooaa  eettaa  bbaatteezz
eerree  ttiinnkkoo  bbeerree
pprriinnttzziippiiooeettaann””
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Hiruko hau mendirik mendi sarritan ibi-
lia da. Pirinio eta Alpeetako mendi gehie-
nen gailurrak ezagunak dabez, eta
euretako bat Errusiako Elbrus mendian ibi-
lia be bada. Euren zaletasun honetan
aurrerapauso on bat emon gurean
edo, hasikerako asmoa Andeetako
Aconcaguara joatea bazan be, bertora joa-
teko urtarorik aproposena ez zanez (urta-
rrilean hobe) joan dan urteko gabonetan
Pic Lenin mendira joatea erabagi eben.

Orain dala bost urte bertora joandako
lagun batek emon eutsiezan aholkuekaz
baeukien mendi honen ganeko hainbat
informazino. Martxotik aurrera bidaiaren
prestaketan bete-betean sartu ziran.

Bishkek izeneko uriburua dauan
herrialde honek ez dauka enbaxada edota
kontsuladorik Espainiako Estatuan, eta
orduan, gure mendizaleok Kazajistanek
Madrilen dauan enbaxadara jo eben bisak

lortzeko asmoz. Honetaz ganera,
Errusiako enbaxadara ere joan ziran bisen
tramitazinoa egiteko, Moskutik igaro behar
baitziran.

Tramitazino guztia kostata atara eben,
azken momentura arte urteteko baimena
jasoko eben ez ekiela.

Bilbotik Kirgizstanerako hegazkinen
txartelak euren aldetik prestatu eta antola-

LAINO GUZTIEN GAINETIK......:
PIC LENIN 2002

Testua: Fernando Larrondo

Aurtongo udan euki dogun denpora goibeletik alde egin gurean edo, Txorierriko
lagun bi eta Mungiako beste bat (Gotzon Zubiaur sondikatarra, Jon Arostegi
zamudioztarra eta Javier Gorospe mungiarra) Txinako mendebaldeagaz muga egi-
ten dauan Kirgizstanerantza abiatu ziran, Sobietar Batasuneko Errepublika-ohi
honetan kokatua baitago, hain zuzen be, Pic Lenin mendia. 7134 m altuera dau-
kan mendi honen gailurrera helduteko ametsaz urten ziran Euskal Herritik abuz-
tuaren 4an. Itzulera, gailurra poltsikoan eukiela , abuztuaren 31n izan zan.
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AALLDDIIZZKKAARRIIAAJJAASSOO
GGUURRAA  DDUUEENNAAKK

DDEEIITTUU  BBAAIINNOO  EEZZ
DDUU  EEGGIINN  BBEEHHAARR

TTLLFFNNOOAA::  9944  445522  3344  4477

EEDDOO  EE--MMAAIILLEEZZ  EESSKKAATTUU
aaiikkoorrttxxoorrii@@yyaahhoooo..eess

tu ebezan, eta herrialde barruko garraio
eta ostatuak agentzia baten bitartez egin
eben.

Kirgizstanerako bidean Moskun gau
bat egin behar izan eben eta handik
Bishkek uriburura. 600000 biztanle dau-
kazan uri honetatik Osh herrira heldu ziran
abuztuaren 7an. Berton aldez aurretik
berba egindako pertsona baten etxean
emon eben lehenengo gaua. Han egonda-
ko orduetan leku hartako bizi maila eskasa
ikusteko aukerea euki eben txirotasuna
eta mota guztietako gabeziak begi bista-
koak ziralarik.

Abuztuaren 8an Oshetik kanpamentu
basera mugidu ziran. Kamioi baten 10
ordu emon ostean kanpamentu basera
heldu ziran. Han egoan giroa itzela zan,
beste hainbat espedizino egoalarik.
Agentziaren bitartez antolatuta eukien
hango denda eta janaria, azken hau berto-
ko biztanle nomaden jurta izeneko etxee-

tan prestatua. Gero, bazkaltzeko orduan,
karpa baten batzen ziran mendizale guz-
tiak.

Aklimatazinoa lortzeko bi egun emon
eben 3600 metrotara egoan kanpamentu
base honetan, baita gailurrerantza abiatze-
ko azken gauzak prestetan be. Abuztuaren
10ean ekin eutsien 4300 metrotara
egoan lehen kanpamenturako bideari. 8
ordu behar izan eben ibilbide hau egiteko.
Berton hiru gau emon ostean, 5300
metrotara egoan bigarren kanpamentu-
rantza abiatu ziran. Eurek dinoenez hau
izan zan igoera osoko zatirik gatxena, arra-
kala eta zulo asko egoalako. 

Hara heldu ondoren, eta sherparen
laguntzarik ez eukienez, barriro jatsi behar
izan ziran kanpamentu basean itzitako
materialaren bila. 

Barriro gorantza, eta 6100 metrotara
egoan hirugarren kanpamentuan gau bi
emon ostean, abuztuaren 21ean goizeko
sei eta erdietan gailurrerako azken txanpa-
ri ekin eutsien. Haizete eta hotz itzelak
lagun ebezala, 6-7 ordu emon eben gailu-
rrera helduteko. Bidean, sakabanatu egin
ziran, eta Gorospe izan zan lehenengoa
tontorrean. Handik 15-20 minututara
Zubiaur eta ordu eta erdira Arostegi.

Goien, lainoa sartu baino lehenago,
tradizinozko argazkiak egin eta ikurrinak
ipini ebezan, Zamudiokoa, Euskadikoa eta
hiruko honen abentura diruz lagundu eban
Saint Cobain enpresakoa.

Berantzako bidean, izotzezko zoruaren
eraginez, Gorospek arazoren bat euki
eban, eta ondorioz, erreskate-talde baten
laguntza behar izan eben kanpamentu
basera jasteko, tartean zaldiak be lagun
eukiezala. Abuztuaren 23an, guztiak ego-
zan kanpamentu basean helburua lortuta.
Egun biko atsedena hartu ostean, buelta-
rako bideari ekin eutsien.

Kirgizstandik urteteko, bisa zala eta,
Poliziagaz arazoren bat euki eben.
Holangoetan derrigorrezkoa izaten dan
“negoziazinoa” bide onetik eroan eta gero,
Moskurantzako hegaldia hartu eben. Eta
handik, Euskal Herrira. Abuztuaren 31n
etxean ziran. 

Hiruko mendizale honek Aikor aldizka-
riagaz izandako berbaldian azpimarratu
gura izan dabe Saint Cobain enpresak
emondako dirulaguntza, baita eurak fede-
ratuta dagozan Ganguren Mendi Taldetik
jasotakoa be.

Datorren urteari begira gauzak apur
bat lasaiago hartzeko asmoa daukie, eta
Alpeetan edota Pirinioetan zehar ibilaldi-
ren bat egingo dabe. Hori bai, 2004 urte-
ari begira hasi dira dagoeneko Andeetako
Mendikateagaz zerikusia daukan proiek-
tuaren ganean pentsetan.

““AAkklliimmaattaazziinnooaa  lloorrttzzeekkoo
bbii  eegguunn  eemmoonn  eebbeenn

33660000  mmeettrroottaarraa  eeggooaann
kkaannppaammeennttuu  bbaasseeaann””

““GGoorroossppeekk  aarraazzoorreenn  bbaatt
eeuukkii  eebbaann,,  eettaa  eerrrreesskkaattee--

ttaallddee  bbaatteenn  llaagguunnttzzaa
bbeehhaarr  iizzaann  eebbeenn””
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Udazkenarekin batera, gure mendiak
perretxikoen bila joaten den jende gainez-
ka izaten dira. Izan ere, zaletasun honek
ematen dituen pozaldiak ez dira makalak. 

Lehengo eta behin, fruitu honen bilke-
tak naturaz gozatzen usteaz gain, aukera
bikainak eskaintzen dizkigu sukaldaritzara-
ko. Nork ez du gustuko,ba, saskia bete eta
gero, familiarekin bazkari edo afari ederra
prestatzea? 

Beste aldetik, ezin ditugu ahaztu miko-
logiarako zaletasuna dela eta, goiz-goiz
altxatzen direnak onddo bikain edo “ama-
nita”ren habia ederren topo egiteko
asmoz.

Dena den, perretxikoetan ibiltzeko
udazkena garai egokiena bada ere, uda-
berrian, eta neurri txikiagoan udan eta
neguan, ere aurki ditzakegu perretxikoak
ematen dituzten onddoak. Normalean,
hau gertatzen da hezetasunaren eragina-
gatik. Ernetzeko, espora batek hezetasun
handia behar du (%70ekoa baino handia-
goa) eta udaberri eta udazken eurite
ondoren lortzen da. Honetaz gainera, ten-
peratura epela ere behar izaten da, 10 eta
25 gradu bitartekoa.

NNoonn  aauurrkkiittuu  eettaa  nnoollaa  iiddeennttiiffiikkaattuu
Basoetan espezierik gehien aurki deza-

kegu lurrean pilatzen den materia organi-
koaren aberastasuna dela eta. Horrela,
erreka ertzetako lertxundi, makaldi eta
zumardiez gain, arte eta gaztainondoak
dauzkaten basoetan egoten da perretxiko-
rik gehien, Amanita eta Boletus ugari. Era
berean, pagadi eta hariztiak, besteak
beste, oso emankorrak dira, bereziki
Mycena eta Marasmio espeziei dagokie-
nez.

Saski bete ondoren, bai mikologian
zaletuak bai hasi berriak gehien kezkatzen
duten gaia fruitu hauen arriskugarritasun
maila da. Egia esan, oraindik ez dago jan-
garriak ala pozoitsuak diren  jakiteko arau
zehatzik. Ondorioz, haien ezaugarri botani-
koen bidez ezagutzea da irtenbide baka-
rra.

Hala ere, nahiz eta pozoitsu ez izan,
perretxiko asko toxikoak dira. Orduan, jaki-
teko zein hartu eta zein ez, zientzia-ahol-
karitza apur bat eta mikologiaz dakien
norbaiten laguntza erabili behar dugu.
Zentzu honetan, ezin dugu ahaztu hurren-
go urrezko araua: perretxiko mota baten
aurrean zalantzarik txikiena izanez gero, ez
kontsumitzea da egokiena.

UUddaa  bbuukkaattzzeeaarr  ddaaggoo  eettaa  bbaassoo  ggeehhiieenneettaann  ppeerrrreettxxiikkooeenn
pprreesseennttzziiaa  hhaannddiittuuzz  ddooaa..  HHaallaa  eerree,,  ddaattoorrrreenn  uurrttaarrooaann  ffrruuiittuu

hhaauueekk  bbiillttzzeekkoo  mmoommeennttuu  eeggookkiiaaggooaa  iizzaannggoo  dduugguu..

MENDIKO ALTXORRAREN BILA

BBiillkkeettaarrii  bbuurruuzzkkoo  aahhoollkkuu  bbaattzzuukk
Hasteko, gai honetan ondo jantzita egotea
komeni da. Orduan, ahalik eta liburu gehien
irakurri beharko dugu azken orduko ezusteak
ez izateko. Halaber, bilketarako ekipamendua
zaindu behar dugu: konpartimentuak eginda
dituzten kartoizko kaxak, poltsak edo pape-
rezko kartazalak, labanatxo bat...
Perretxikoa hartzeko orduko, segurtasun neu-
rri gisa, osorik helduko dugu, lur apur batekin,
lurpean zatirik gera ez dadin. Horrela, gidali-
burukoekin konparatu ahal izango dugu.
Bidean honda ez daitezen,  hosto, goroldio
edo belarrez beteta paperezko poltsetan,
bakoitza bere izenarekin, sartuko ditugu
perretxikoak. Etxea ailegatzean, jatekoak eta
ikertzekoak bereiztea izango da lehen lana.

Orrementi-onio

Testua: Itxaso Marina
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TEKNOLOGIA

Ordenagailuek eta Internetek ez eze,
bideo-jokoak eta kontsolak be arrakasta
handia lortu dabe munduan. Ganera, diru
asko mugitzen dabe. Herrialde batzuetan
normala izaten da etxe bakotxean kontso-
la bat edo gehiago egotea. Horretan japo-
niarrak dira zaletasunik handiena
daukenak. Euskal Herrian, barriz, ez dago
oso zabaldurik, baina gero eta gehiago
dira erabilten dabenak.

ZZeerrggaaiittiikk  kkoonnttssoollaa??
Jende askok ordenagailua olgetako

erosi eta erabilten dau. Zer da hobeagoa,
kontsola ala ordenagailua? Gehienen eri-
txiz, olgetako bada, hobeto da kontsola
erostea. Kontsolai jagokenez, badira kon-
tuan hartu behar diran gauza batzuk:

-Kontsola, izatez, ordenagailu txikiak
dira, baina espezializatuta dagoz bideojo-
koak erabilteko.

-Merkeago urteten dabe. Kontsolak
egiten dituenen artean, konpetentzia
gogorra izaten da eta prezioak merkeago
ipinten ditue alkarragaz lehiatzeko.

-Jokoak hobeto ikusten dira pantailan,

telebistara konektatzen diralako; ganera,
DVDn ikusi lei eta musikako ekipora be
konektau lei.

- Badira joko batzuk, bakar-bakarrik
kontsoletan erabili leitekezanak.

- Ordenagailuetan jokoak instalau egin
behar izaten dira eta batzuetan arazoak
emoten ditue.

- Kontsolek jokalari asko onartzen
ditue.

BBiiddeeoo--jjookkooaakk
Ezaugarri fisikoak albora itxita, kontso-

la batek arrakasta eduki daian, gauzarik
garrantzitsuena bideojokoak izaten dira.
Jenderik gehienak halako edo holako kon-
tsola erosten dau, gustetan jakozan bideo-
jokoetan olgau ahal izateko. Esate
baterako, Pokemon bideo-jokoa
Nintendo64 kontsolan baino ez zan ibilten
eta horrexegaitik saldu zan hainbeste.

Tomb Raider (Lara Kroft), Super Mario,
Dragon Ball, Street fightert, Mortal Kombat
dira arrakasta handia eduki daben beste
bideo-joko batzuk.

Bideo-joko batzuk esklusiboak izaten
dira kontsola batentzat, egileak kontratu
bat egiten dabelako.

KKOONNTTSSOOLLAAKK
Testua: Alberto Legarreta

HHeellbbiiddee  iinntteerreessggaarrrriiaakk::
http://www.nintendo.com
http://www.elcorreodigital.com/eva-

sion/ciber.html
http://www.es.ciao.com/ranking/La_

Mejor_Consola_Actual.html

Kontsola berrienak 128 bit-ekoak dira:

Playstation 2.(PS2) PS1-eko joko-
ak eta bideo DVD irakurri leitekez.
Seguruenik, une honetan berau izan-
go da gehien saltzen dana. Bideo-
joko barietate ona dauka. SONYk
egiten dau kontsola hau. Prezioa
249 _-koa da. Argibide gehiago
http://es.playstation.com/home/home01
_generic.jhtml helbidean dagoz.

Gamecube. Merkeena da (199 _).
Jokoak DVD txiki batean etorten dira. 

Makina indartsuak. Jendeak oso
ondo egiten dau kontsola honegaz.
N INTENDOk egiten dau kontsola
hau. (Argibideak: http://www.game-
cube.com).

Xbox. Merketu egin da, lehen garestia
zan eta. Indartsuena da, baina ez da asko
saldu, jokoak ez diralako onak. Ez dauka
joko esklusibo askorik. Microsoftek egiten
dau.

Onena PS2 izango da, gero
Gamecube, eta azkenean Xbox.

Playstation 1 (SONY) eta Nintendo 64
(Nintendo) be merkeago salduten dira.
Txikienentzat izaten dira egokiak.

DREAMCAST (SEGA) desagertu egin
da eta kontsola honentzat ez da joko
berririk egiten.

KK OO NN TT SS OO LL AA     MM OO TT AA KK



NNoonnddiikk  ddaattoorrkkiizzuu  ffuuttbboolleerraakkoo  zzaalleettaassuunnaa??
Batez ere, familiarengandik. Aita futbol

zale amorratua zen eta anaiek futbolean
jokatzen zuten. Txikitan, partiduak ikustera
joaten nintzen eta orduan sartu zitzaidan
grina.

11998888aann  ddeebbuuttaa  eeggiinn  zzeennuueenn  lleehheenneennggoo
mmaaiillaann  AAtthhlleettiicceekkiinn..  ZZeellaann  ggooggoorraattzzeenn
dduuzzuu  eegguunn  hhoorrii??

Real Madriden aurka jokatu genuen.
Nahiz eta 5-0 galdu, oso oroitzapen polita
daukat, niretzat ustekabe handia izan zen

Futbolari hau Derion jaio zen orain dela 33 urte. Familiak kirol honi dion zaleta-
sunak bultzatuta, gazte-gazterik hasi zen entrenatzen. Horrela, 1986an Bilbao B
taldean sartu zen eta 2 urte geroago debuta egin zuen Athleticekin. Pasa den fut-
bol-denboraldian erretiratzea erabaki zuen. Horri eta beste gauza batzuei buruz
hitz egin dugu berarekin. 

AANNDDEERR  GGAARRIITTAANNOO::

2200

““FFuuttbboollaa
uuzztteekkoo

mmoommeennttuuaa  
aaiilleeggaattuu

zzaaiitt””

Testua: Itxaso Marina

““AAtthhlleettiicc  uuzztteeaa  oossoo
ggooggoorrrraa  iizzaann  zzeenn,,  

nniirreettzzaatt    ttaallddee  hhaauu  ddeennaa
zzeenn  eettaa””
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eta. Azken momentuan deitu zidaten eta
egundoko ilusioa hartu nuen. Pentsa...
Athleticekin jokatuko nuen!!!

88  uurrttee  eemmaann  zzeenniittuueenn  AAtthhlleettiicceenn,,  zzeeiinn
ddaa  zzuurree  ggoommuuttaarriikk  mmaaiitteeeennaa??

Debutaz gainera, atseginez gogoratzen
ditut San Mamesen urtero egiten genituen
taldearen aurkezpenak. Egia esan, gauza
asko etortzen zaizkit burura: hainbat entre-
natzaile, Europako Kopa jokatutako urte-
ak... Azken batean, esan dezaket benetako
poztasuna ematen zidana taldearekin
jokatzea zela.

ZZeerr  ddeellaa  eettaa  aallddee  eeggiinn  zzeennuueenn
AAtthhlleettiicceettiikk??    

Ba... ez dakit. Gauzak ez ziren modu
egokian azaldu. Etapa hori amaituta zego-
ela pentsatu nahi dut. Orduan 27 urte
nituen eta oso gogorra egin zitzaidan, nire-
tzat Athletic dena zen eta. Ez dakit burutik
pasatu zitzaidan futbola uzteko ideia...
Baina gero Zaragozako proposamena aile-
gatu zen eta onartu egin nuen. 

ZZaarraaggoozzaann  66  uurrttee  eeggoonnddaa,,  zzeellaann  iikkuussii
dduuzzuu  zzeeuurree  bbuurruuaa  ttaallddeeaarreenn  bbaarrrruuaann??

Oso ondo. Orokorrean, oso harreman
ona izan dut jendearekin. Maitasun handia
sentitu nuen eta ahalik eta ondoen egiten
saiatu nintzen. Pena izan zen bigarren mai-
lara jaistea... Beno, Errege Kopa ere iraba-
zi genuen eta hori hor dago.

HHaaiinnbbeessttee  ppaarrttiidduu  jjookkaattuu  eettaa  ggeerroo,,  5522
ggooll  ssaarrttuuttaa,,  zzeeiinn  iizzaann  ddaa  ggoolliikk  bbeerree--
zziieennaa??

Ezin dut aukeratu, bakoitza berezia da
eta. Beharbada, 88an Calderon estadioan
0-1 irabazi genuenean. Gijonen kontra
sartutako golak ere gogoratzen ditut. Bi
aldiz jokatu genuen haien aurka eta bietan
0-1 irabazi genuen. 

EEnnttrreennaattzzaaiilleeeeii  bbuurruuzz,,  zzeerr  kkoonnttaattuukkoo
ddiigguuzzuu??

Askorekin egin dut lan, baina nire bizi-
tzan garrantzitsuena Iñaki Sáez izan da,
berak eraman baininduen Athleticera joka-
tzera. Beste alde batetik, Txetxu Rojorekin

eta Jupp Heinkesekin ere oso harreman
ona izan dut. Orokorrean, entrenatzaile
bakoitzarengandik gauza onak ateratzen
dituzu, txarrei ez diozu inportantziarik
ematen.

AAuurrtteenn  ffuuttbboolleeaann  jjookkaattzzeeaarrii  uuttzzii  eeggiinn
ddiioozzuu..  ZZeerrggaattiikk??

Ilusioa ez da aurreko urteetakoa. Urte
asko eman ditut futbolean jokatzen eta
atsedena hartzeko unea da. Alde egiteko
momentu egokiena dela pentsatzen dut.

HHeemmeennddiikk  aauurrrreerraa,,  zzeeiinnttzzuukk  ddiirraa  zzuurree
aassmmooaakk??

Lehenengo eta behin ikasi. Futbolean
jokatzeagatik gauza asko baztertuta utzi
ditut eta berreskuratu nahi nituzke.
Honetaz gain, behe mailako taldeak entre-
natzeko aukera eman didate.

GGuussttaattuukkoo  lliittzzaaiizzuukkee  LLeezzaammaann  eennttrreennaa--
ttzzaaiillee  iizzaatteeaa??

Ez dut pentsatu horretaz. Nire asmoa
ez da Lezamara itzultzea, baizik eta jende
gaztearekin lan egitea eta gaia nola doan
ikustea.

AAmmaaiittzzeekkoo,,  zzeellaakkoo  hhaarrrreemmaannaa  dduuzzuu
DDeerriioorreekkiinn??

Ni Leioan bizi naiz eta aurten
Zaragozara joango naiz. Hala ere, askotan
pasatzen naiz Deriotik, familia hantxe dau-
kat eta.

EEttaa  GGaarriittaannoo  ppeeññaarreekkiinn??
Oso harreman ona mantentzen dugu.

Gainera gehienak lagun minak ditut.
Athleticetik alde egin nuenean, laguntza
handia eman zidaten.

““FFuuttbboolleeaann  
jjookkaattzzeeaaggaattiikk  ggaauuzzaa
aasskkoo  bbaazztteerrttuuttaa  uuttzzii

ddiittuutt  eettaa  bbeerrrreesskkuurraattuu
nnaahhii  nniittuuzzkkee””

““NNiirree  bbiizziittzzaann  
eennttrreennaattzzaaiilleerriikk  

ggaarrrraannttzziittssuueennaa  IIññaakkii
SSááeezz  iizzaann  ddaa  zzeerreenn  eettaa

bbeerraakk  eerraammaann
bbaaiinniinndduueenn  AAtthhlleettiicceerraa

jjoollaasstteerraa””

““GGaarriittaannoo  ppeeññaann  llaagguunn
mmiinnaakk  ddiittuutt..  AAtthhlleettiicceettiikk

aallddee  eeggiinn  nnuueenneeaann,,
llaagguunnttzzaa  hhaannddiiaa  eemmaann

zziiddaatteenn””

Ander Garitano Euskal Selekzioarekin
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Uriko plazatik irtengo gara Morgarako
biderantz eta 40 metrotara dagoen bide-
gurutzean ezkerretara doan auzobidea
hartuko dugu, Anguleri jauregia eskuine-
tara utzita.

Ibilbidean aurkituko dugun lehen
baserria Basagune da. Errepidea laga eta
baserriaren atzealdeko gurpidera joko
dugu. Metro gutxitara Basaguneko iturria
eta labadero zaharra aurkituko ditugu.
Haiek eskuinetara utzi eta aurrera joko
dugu. Trokako bidegurutzean eskuinetara
hartu behar dugu, handik 15 metrotara
dagoen hurrengo gurutzean ezkerretara
eta gora doan bidea hartzeko. 

Pinudian sartu gara. Ezkerretara
egiten badugu, Burdin Gerrikoa edo
‘Cinturón de Hierro’ izeneko trintxera
ikusiko dugu.

Lehengo gurpidea hartuko dugu
berriz ere gora egiteko, pinudia amaitu
arte. Landara irten gara eta 25 metro
gorago Bolunburuatze baserria aurkituko
dugu. Baserriraino joango gara eta eskuine-
tara dugun ikuslekutik bai Goikoeleizalde,
Alaio, Barrenetxe eta Erkinko auzuneak, bai
Goikogane eta Bizkargi mendiak begiztatu
ahal izango ditugu.

Paisaiaz gozatu eta gero, gora egingo
dugu, etxe gainaldeko munatik ezkerreta-
ra joanez, eskuinetara dagoen ereinotz
handi baten albotik sakonean ikusten den
hariztira abiatzeko. Hemendik ere, ikustal-
di ederra dugu: Oiz, Anboto eta Gorbeia
mendiak, besteak beste.

Iparralderantz jarraituko dugu eskui-
netara beresia dugula, Loroño auzuneko
asfalto bidera irten arte. Loroñoko auzo
bidetik Iparralderantz joanez gero
Loroñobekora  ailegatzen gara.

IBILBIDE BAT LARRABETZUN ZEHAR
Testua: Itxaso Marina
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Bideari jarraituz, Loroñogoikora heldu-
ko gara. Berriro ere, iparralderantz jarraitu-
ko dugu lehen bidegurutzeraino, eta
pinudian behera eskuineko gurpidea
hartuko dugu Larra baserriraino. 

Orain, etxetzarretik iparralderantz doan
gurpidea hartuko dugu. Gaztelumendi
aurrez aurre dugu: inguruan pinuak, arka-
ziak eta haritzak. Azken haritzean zurezko
hesi bat gainditu eta trokarroko beresi-
rantz goaz. Gurpidea bidezidor bihurtzen
da eta sahats eta haritz artetik errekara
helduko gara. Zeharkatu eta aldapan
behera joango gara ezkerreko barrenetik
gaztainondo, haritz, arkazi, arte eta lizar
artean.

Ostera, 20 bat metro behera eginez,
arkaziak nagusi diren gune bat ikus deza-
kegu. Halaber, hesi ondotik jarraituz eta
beste errekatxo bat zeharkatu ondoren
pinudia aurkituko dugu. Beti errekaren
ezkerraldetik beherantz jarraituko dugu,
arkazi, hurritz eta haritz artean, aipatutako
errekatxo biek bat egin arte. 

Ekialderantz jarraituz, erreka pinudian
sartzen da. Bi hesi gainditu eta gero      txa-
bola bat aurkituko dugu. Beronen    ipar-
ekialderantz dagoen gurpidetik beste
errekatxo bat zeharkatu eta metro gutxi-
tara S. Joan baselizaren hondakinak
topatuko ditugu.

Bideari jarraituko diogu Alaio auzunera
heldu arte. Hemen Errepublika garaian
egin eta ia erorita dagoen auzo eskola bat
ere ikusi ahal izango dugu. Hemendik
hego-mendebalderantz dagoen baserrira
jo behar dugu. Bertara goazela, bi edo hiru
aldiz alanbrezko hesiak zeharkatu beharko
ditugu Gangoiti baserrira ailegatzeko.

Baserri honen mendebaldera dagoen
trokarrora abiatuko gara errekarekin topo
egin arte. Errekaren ezkerraldetik jarraitu-
ko dugu. Pinu ugari badago ere, pagoak,
haritzak, lizarrak eta makalen bat ikusi ahal
izango ditugu.

Pinuditik irteterakoan, Goikola auzune-
tik 500 metrotara aurkitzen gara. Segi
erreka bazterretik eta eskuinetara ikusten
dugun lehen baserria Ametza da. 

Bidatzak eta ibilbideak Larrabetzun zehar
liburutik ateratako informazioa

U r i k o  p l a z a  -  B o l u n b u r u  –  L o r o ñ o  
–  A l a i o  –  G o i k o l a  -  U r i k o  p l a z a

AAnngguulleerr ii
jj aauurreeggiiaa

B a l i t e k e
Z u g a z t i t a r re n
dorretxe zaharra
kokaturik zegoen
l e k u a n  X V I I .
mende erdialde-
ra  eraikitako jau-
re txea  i za tea .
177an berreraikia
izan zen. 
Jauregi honek
M e a b e t a r r e n
armarria du  ikus-
gai etxe osteko
ate gainean. 

BB oo ll uu nn bb uu rr uu
bbaasseerrrriiaa

X VI .  mendeko
estiloko eraikina,
abeltzaintzarako
eg ina ;  beheko
a ldean  ko r t a ,
lehenengo solai-
ruan bizilekua eta
b i g a r r e n e a n
lastatia ditu.



FFOOIIEE  GGAAIINNAA,,  
OONNDDDDOOEEKKIINN

OOssaaggaaiiaakk
Foie fresko erdia (ahate-foie)
150 gr. onddo (xaflak) 
moldeko ogi-xerra bi
olioa
Saltsarako: kipula erdia

porru erdia
2 dl Pedro Ximenez ardo
3 dl okela-salda

PPrreessttaattzzeekkoo  mmoodduuaa
Saltsa: Lehenengo eta behin, kipula

eta porrua erdi-egosi behar ditugu. Gero
Pedro Ximenez gehitu eta nahastutakoa
zukutu edo gutxituko dugu okela-salda
botatzeko. Minutu batzuetan irakiten izan-
go dugu eta birrindu egingo dugu.

Foie eta onddoak gatzaz eta piperraz
ondu ostean, sutan gorrituko ditugu. Ogi-
xerrak hartu eta biribil itxura emango
diegu. Olioaz frijituko ditugu.

Platera egiteko:
Ogi-xerra bakoitza foie zabalduko

dugu eta onddoak jarriko ditugu. Ondoren,
beste kapa bat foie eta onddo gehituko
dugu eta hiru minutuan labean sartuko
dugu. Azkenean, saltsa botako dugu. 

TTXXIIPPIIRROOIIAAKK
((OOssaaggaaiiaakk  44  llaagguunneennttzzaatt))

- Kilo 1 txipiroi
- Kinpula
- Zanahorie
- Berakatza
- Porrue
- Oliba olio birjina
- Piper berdea
- Tomatea

PPrreessttaattzzeekkoo  mmoodduuaa
Lau bat koilarakada oliba olio ipini pre-

siozko kazuela batean. Txikitu kinpula
handi bat, hiru berakatz atal, zanahori bi,
porru bat (berdea kenduta), piper berde bi
eta tomate heldu bat eta ipini bigunduten.
Hau apur bat bigunduta dagoenean, bota
txipiroiak garbituta. Kazuela itxi eta bost
bat minutuan egosten euki. Atara txipi-
roiak lurrezko kazuela batera eta bota ogi
azal apur bat eta lau tinte sobre (naturala
ez badaukazu) berdura artera. Euki hamar
minutuan irakiten eta pasatu berdura guz-
tia txinotik txipiroian gainera. Hau guztia
euki beste bost bat minutuan irakiten.

EETTXXEEKKOO  SSUUKKAALLDDAARRIITTZZAA

Mari Tere Onaindia
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““RRookkee  iizzeenneekkoo  kkoommuunnaa””
Antton Dueso
Nikolas aitonaren baserrian

dago oporrak igarotzen. Handik eta
hemendik ibiliz, behin ganbarara igo
eta hitz egiten dakien Roke komu-
narekin topatuko da.

““IInneessaarreenn  bbaallaaddaa””
Hasier Etxeberria
Abenturazko nobela hau XVIII.

mendean kokatzen da. 
Kortsario eta piraten artean, pro-

tagonista dan Inesaren ihesaldi eta
asmoen munduan sartzeko aukera
dogu.

AARRRRAAUUTTZZAA      

Esan zuen andereñoak: 
-Oilar batek arrautza bat egiten badu Euskal

Herriaren eta Frantziaren arteko mugan, norentzat
izango da? 

Erantzuten du Josebak: 
-Euskal Herrikoentzat. 
Orduan, andereñoak galdetzen dio: 
-Zergatik Joseba? 
Josebak erantzuten du: 
-Euskal Herrikook arrautza gehiago daukagulako. 
Andereñoak esaten dio barre eginez: 
-Oilarrek ez dute arrautzarik egiten.

GGOOMMEENNDDIIOOAAKKGGOOMMEENNDDIIOOAAKK

LLIIBBUURRUUAAKK

““EElleeaarreenn  llaaiinnooaann””
Olatz Zugasti
Olatz Zugastiren  hirugarren dis-

koa. Berak sortutako hamabi kantaz
osatuta dago. Hitzak Itxaro Borda,
H e n r i e t t e  A i re  e t a  O l a t z
Zugastirenak dira.

““EExxppeeddiicciióónn””
Silvio Rodriguez
Hiru urtean ezer argitaratu barik

egon ostean, hau da Silvio
Rodriguezek ateratako musika.
Hamabi abestiz osatuta, kubatar
konpositoreak aspaldian idatzi baina
argitaratu bako abestiak eskeintzen
deuskuz.

DDIISSKKOOAAKK

Hirudi bien artean aurkitu 6 ezberdintasun. Zein
da Loiuko benetako eleiza?

UUMMOORREEAA

66  eezzbbeerrddiinnttaassuunnaakk

EESSAAEERRAA  ZZAAHHAARRRRAA
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Askotan, presaka ibiltzea
okerragoa izaten da. Hobe
izaten da patxadan ibili eta
egiten duguna jakinaren gai-
nean egitea. Gehienetan,
presakako lanak ez du ondo-
rio onik ekartzen.

HHOOBBEE  DDAA
OOIINNEEZZ  EETTAA
SSEEGGUURROORRAA

EETTAA  EEZZ
ZZAALLDDIIZZ  EETTAA
ZZUULLOORRAA!!!!!!

AAmmaaggooiiaa  GGeezzuurraaggaa

SSOOLLUUZZIIOOAA



AAGGEENNDDAA
LLEEZZAAMMAA

ESkualdeko pilota txapelketarn hasiera.
Urritik aurrera, barikuro, 20:00etan.
Lezamako frontoian. Lezamako Pilota
Elkarteak antolatuta.

Aloñarako mendi irteera. Urriaren
13an, goizeko 8:30etan. Gailur mendi tal-
deak antolatuta.

Gorbeiarako mendi irteera. Urriaren
27an, goizeko 8:30etan. Gailur mendi
taldeak antolatuta.

Tricicleren azken ikuskizuna kuste-
ko irteera. Urriaren 26an. Arriaga antzo-
kian. Galdetu Lezamako Udal Liburutegian
94.455.61.26.

Zaragozarako bidaia. Azaroaren 1etik
3ra arte. Galdetu Lezamako Udal
Liburutegian 94.455.61.26.

Nafarroa oinezerako irteera. Urriaren
20an. Galdetu Lezamako Udal
Liburutegian 94.455.61.26.

Seme-alaben heziketa eta haiekiko
komunikazio ikastaroa. Azaroko marti-
tzenetan. Galdetu Txorierriko
Mankomunitatean 94.454.03.50 (Mireia)
edo Lezamako Udal Liburutegian
94.455.61.26.

ZZAAMMUUDDIIOO
Kilometroak-erako irteera. Urriaren

6an. Zamudioko Udalak antolatuta.
Nafarroa oinezerako irteera. Urriaren

20an. Zamudioko Udalak antolatuta.
“Irudiak”. Pedro Txillidaren erakus-

keta. Urriaren 7tik 20ra bitartean.
Zamudiotorren. Zamudioko Udalak   anto-
latuta.

Erlaxazio lantegia. Eguenetan,
19.00etatik 21.00etara. Zamudioko esko-
lan. Zamudioko Udalak antolatuta. Prezioa:
6 euro. Urriaren 24an hasiko da.

Areto-dantzak. Martitzenetan,
19.30etatik 21.30etara, eta zapatuetan,
10.00etatik 11.30etara eta 11.30etatik
13.00etara. Prezioa: 24.04 euro.
Zamudioko Udalak antolatuta.

Zamudioko ortuari eta abere azoka.
Azaroaren 3an.

Bideo emanaldiak. Bariku guztietan,
19.30etan umeentzat eta 21.00etan nagu-
sientzat. Zamudioko Udalak antolatuta.

Tricicleren ikuskizuna kusteko irtee-
ra. Urriaren 17an, 20.00etan, eta urriaren
19an, 19,30etan. Prezioa: 15 euro (sarrera
+ busa). Zamudioko Udalak antolatuta.

LLOOIIUU  
Ganadu azoka. Urriaren 13an eta 20an
Eskulangintza eta gastronomia

azoka. Urriaren 20an

SSOONNDDIIKKAA
Warner Bros Parkera txangoa .

Urriaren 5 eta 6an
Kilometroak-erako irteera. Urriaren 6an
Nafarra oinez-erako irteera. Urriaren 20an

DDEERRIIOO
San Mikel Deuna jaiak. Irailaren 27tik

urriaren 6ra.
Egitaraua 5. orrialdean

Euskal ezkontza. Urriaren 5ean
Probaleku berriaren inaugurazioa.

Urriaren 26an.

KKUURRTTSSOOAAKK,,  IIKKAASSTTAARROOAAKK  EETTAA  TTAAIILLEERRRRAAKK

Aurreko urteetan bezala, Txorierriko udalek hainbat urte osorako tailerrak eta ikastaroak programatu egin dituzte. Adibidez,
Loiun eta Zamudion bai Saloi dantzaren kurtsoak bai erlajazioa tailerrak,batak beste, egongo dira. Era berean, Larrabetzuko udalak

pandero eta eskulanen ikastaroa antolatu du. 
Beste aldetik, Sondikan eta Lezaman familia giroan komunikazioari buruzko emanaldiak izango dituzu eta Derion argazki-

gintza tailerrak.
Dena den, hau aurrerapen txikia baino ez da udal bakoitzak ekitaldi gehiago proposatzen dizu eta. Interesatuta bazaude

hurbildu eta eskatu informazioa. Anima zaitez!!!

AALLDDIIZZKKAARRIIAANN
PPUUBBLLIIZZIITTAATTEEAA
JJAARRRRII  GGUURRAA

DDUUEENNAAKK  DDEEIITTUU
BBAAIINNOO  EEZZ  DDUU
EEGGIINN  BBEEHHAARR

TTLLFFNNOOAA::  9944  445522  3344  4477
668866  5588  9922  3388

EE--MMAAIILL::  aaiikkoorrttxxoorrii@@yyaahhoooo..eess
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DERIO LARRABETZU SONDIKALEZAMA LOIU ZAMUDIO

NORTZUK GARA?

BEHARGINTZA TXORIERRI S.L. irabazteko

asmorik gabeko Txorierriko sei udalek osaturi-

ko elkarte publikoa da.

Egunero Txorierriko empresa eta langabe-

tuentzat lan egiten dugu

NON GAUDE?

Behargintza Txorierri SL

Txorierri Etorbidea, 46 • Polígono

Berreteaga 13ª

48150 SONDIKA

Tlf: 94 453 63 70 • Faxa: 94 453 13 44

E-mail: behargintza@txorierri.com

http: www.behargintzatxorierri.com

Laguntza autoenpleguari eta enpresen sorkuntzari:

TXORIERRIKO ENPRESA IDEIEN I LEHIAKETA
Enplegua lortzeko laguntza: lan poltsa, praktika programak, lanerako orientazioa...

PRESTAKUNTZA IKASTAROAK  AZKEN PLAZAK!!
Enpresei laguntza

Txorierriko ekonomia garapen sustatu eta bultzatzeko laguntza




