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Azken istripu nuklear larria Japonian
izan da. Lehenago Estatu Batuetan
(Harrisburgekoa) izan zen; eta

geroago, Ukranian (Txernobilekoa). Eta
hori, entzutetsuenak baino ez aipatzea-
rren. Baina zenbat gorde dute isilpean
enpresetako arduradunek/bakoek eta
nazioarteko erakundetakoek, antza, inor
artega ez dadin? Ez ote da susmagarria
“gure mesedetan” darabilten isilpeko
jokabidea?

Energia nuklearraren aldekoek, haren
arriskugarritasuna ezeztatu gabe, aho
batez esaten dute babes- eta kontrol-
neurri handienez baliatzen direla. Eta,
gainera, ikatzarekin, petrolioarekin eta
gas naturalarekin alderatzen bada, ener-
gia-iturri hori garbiagoa eta merkeagoa
dela. Eskarmentuak argiro erakutsi digu-
nez, ordea, zorioneko neurriak hutsaren
hurrengoa izaten dira estualdietan, fisio-
erreakzioek indar betean aurrera jarrai-
tzeko joera dutelako. Etena zenbait proto-
koloren arabera egin behar da, astiro-asti-
ro, eta hortaz, kasu askotan ez da egoten

okerra zuzendu eta kontrola berreskura-
tzeko adina denborarik.

Garbitasunari dagokionez, egia da,
bai, zentral nuklearrek ez dutela berotegi-
efekturik areagotzen, ez dutelako karbo-
no dioxidorik eguratsera botatzen. Ho-
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PATXI UGALDE

(Aktore ohia)

rren truke, tonaka hondakin erradioakti-
bo uzten dituzte, eta guk ez dakigu zer
egin sastar pozoitsu horrekin, non/zelan
batu, ekosistemari kalterik ekar ez die-
zaion. Irtenbideak behin-behinekoak di-
ra, ez dute epe luzera balio; eta epe labu-
rrera ere, ozta-ozta. Ondare ederra gero-
ko gizaldientzat, arraioa!

Eta zer esan merketasunari buruz?
Espainiako estatuan zentral nuklearrak
elektrizitate-sarera konektatu zirenetik,
argindarraren fakturari zerga berezi bat
gehitu zitzaion, ekoizleentzako laguntza
moduan. Hura oraindik ere ordaintzen
dugu “zerbitzuak eta bestelako kontzep-
tuak” eufemismo polit horren barruan. 

Alemaniako agintariek energia nukle-
arra behingoz baztertzea erabaki berri
dute. Hedatuko ahal da munduko txoko
eta bazter guztietara ereduzko irizpide
hori! Hala bedi.    

Ekainaren 25ean Zamudion egon
ginanok badakigu ha zergaitik dino-
dan. Goizean goiz hasi eta goizaldera

arte bizitako giroa ez dot inon sekula
ikusi... Lehenengo orduan, spinninga Txi-
rrin-bike taldeagaz. Batzuek halan pentsau
genduan: zein zorori bururatuko jakon
halako ezer egitea? Eta hara non txanda bi
egon behar izan ziran. Ostean, ume pilo
bat izan ziran kartoi bandan, instrumentu
eta guzti. Aitagarria da eskolaren eta fami-
lien parte-hartzea. Azokan be giro ederra
egon zan, euskal produktuak eta hamaike-
tako goxoa. Eta euskal produktuen artean
berezia izango dan Baserri Antzokia. Kaleji-

ran, txistulariak, trikitilariak, dantzariak,
bertsolariak... zer gehiago eskatu leiteke?

Bazkarian, 500 personatik gora batu
ginan; 600etik hurbil esango neuke nik.
Bazkaldu ostean, taldeak zein alkarteak
izan ginan protagonista eszenatokian. Es-
pero baino askoz jente gehiago animau
zan kantetera, eta horrek gehiago berotu
eban giroa. Eztarriak berotuta, hankak be
berotu behar. Erromeria baino hoberik ez
dago horretarako, eta banango lehiaketa
eta guzti egin zan. Umeek, gazteek eta ez
hain gazteek altzau eben hanka, zeinek
baino zeinek gorago, trikitilariei atzama-
rretatik sua urten arte. Egun ederra, baina

ez bakarrik antolatutako programagaitik,
baizen jenteak erakutsi eban gogoagaitik
eta alkarlanagaitik be bai. Enbidia sano
apur bategaz bada be, zorionak benetan!

...+ Fukushima +...?

IXONE ZUBIETA

(Tximintx Derioko euskera alkartearen kidea)

Zorionak Lagatzu!



Zeure eritxia agertu gura badozu, gutunen atal hau zabalik daukazu. Ahalik eta eritzi gehienek
lekua euki dagien, ez da komeni makinazko 15 lerro baino luzeago idazterik gutunotan. Izena,
telefonoa, helbidea eta nortasun agiriaren zenbakia agertu beharko dira. Laburtu behar izan
ezkero, AIKOR!-ek bere esku dauka horretarako eskubidea. Zure eritxia aginduteko helbidea: Toto-
an, Aresti kalea 2, 48170, Zamudio edo aikortxori@aikor.com.
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egarri aseezina, bihar-etzirako lursailak
prest izateko.

Kapitalak (diruak) tresna ugari ditu
eskura bere helburuak lortzeko; haietari-
ko bat Udala da. Herri ordezkariek aukera
paregabea dute herritarren iritziekin eta
interesekin bat egiteko, eta ez kapitalak
ezarritako bideari nahi eta nahi ez jarrai-
tzeko. 

Inor ez dago garapenaren aurka,
baina neurgailua noren eskuetan dagoen
ikusi behar da. Herritarren parte-hartzea
zenbat eta zabalagoa eta prestatuagoa
izan, erabakia hainbat egokiagoa izango
da Lezamaren etorkizunerako, ziur asko.
Azken batean, herria herritarrok egiten
dugulako, eta herritarron esku izan
beharko litzateke zein motatako Lezama
eraiki nahi dugun. 

Txoko honetatik, deia udal kideei:
jokatu gardentasunez eta bermatu herri-
tarron erabaki eskubidea. Lezamarrok
badugu zeresanik geure herriaren etorki-
zunaz.

Jabi Agirre

Kapitala, Lezama bortxatzeko

prest

“Bilbotik hurbil, eta ondo baino ho-
beto komunikaturik”: errepideak, trena,
korridorea, aireportua. Aspaldi dabiltza
Bilbo txukuntzen eta Ibaizabalen alde
bietako enpresa “itsusiak eta zaharki-
tuak” handik ateratzen. Eta, jakina, “non-
bait kokatu behar dira horiek”.

Hartu mapa eta hasi lursailak margo-
tzen. Oraingoan, Kurutze eta Ugarte jarri
dituzte kolore urdinez, industriguneak
direla adierazteko; Lezamako alde bi
hauek geroago bat egiteko asmoa dute-
la, ia Aretxalde osoa industrigune sailka-
tuz.  

Kontraesan nabaria: alde batetik, kri-
sia dela-eta garatu gabeko hainbat in-
dustrigune eta pabilioi, hutsik; eta, beste-
tik, lur berriak konkistatzeko kapitalaren

Berbalagunak 

datorren ikasturteari

dabiltza begira   
Berbalagunek amaiera eman diote
ikasturteari. Atzera begira eta pozik
azaldu dira, izan ere, urtean zehar
hainbat ekimen antolatu dituzte eta
guztiak erabat arrakastatsuak izan
dira. Mendi ibilaldiak, maskara taile-
rra, afariak, padel ikastaroa, bidaien
aurkezpena, kultura-bisitaldiak,
hitzaldiak... Era berean, Euskal Herri-
ko gainontzeko berbalagun taldee-
kin batera hartu dute parte Mintza
Egunean. Bestalde aukera parega-
bea eduki dute astean behin, bitan...
elkartu eta kafea euskaraz hartzeko,
paseoa euskaraz emateko... Orotara
100 txorierritarrek hartu dute parte
aurten Berbalagun proiektuan.
Datorren ikasturterako izena ema-
tea irailean zabalduko da. Hura 635
75 35 95 telefono zenbakian edo
txorierri.berbalaguna@gmail.com
helbide elektronikoan egin daiteke.
Aurreratu diguten bezala, 2011-
2012 ikasturtea nobedadez beteta
etorriko da.  
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Uretan aire 

zabalean murgiltzeko

aukera  
Derioztarrek dagoeneko aukera
dute uretan aire zabalean murgil-
tzeko; izan ere, zabaldu egin dira
herriko igerileku irekiak uda
honetan. Azpiegitura Uribe parke-
an dago, eta igerileku bi atondo
dituzte han: bata, gazte eta nagu-
sientzat; eta bestea, txikientzat.
Era berean, aisiarako berdegunea,
harrera-lekua eta aldagelak ipini
dituzte. Igerilekuak irailaren 9ra
arte egongo dira zabalik.

Zikloturista
Irailaren 17an Zamudioko Ziklotu-
rista izango da. Goizeko 9:30ean
tiketak eta kamisetak banatuko
dira Bidekoetxe parkean, eta las-
terketa 11:30ean aterako da.
Eguerdiko 13:00etan ogitartekoak
banatuko dira eta ostean, bazka-
ria egongo da. Bazkalostea orkes-
tra batek girotuko du. Zikloturis-
tan izena emateko epea irailaren
16ra arte egongo da zabalik, eta
hura kultura teknikarien bulegoan
egin beharko da. Herrian errolda-
tuta dauden 18 urtetik beherako
lagunek bi euro ordaindu behar-
ko dute; eta 18 urtetik gorakoek,
hiru euro. Erroldatu gabeek,
berriz, bost euro ordaindu behar-
ko dute. Txartel bi daude prezioa-
ren barruan: kamisetari dagokio-
na, eta ogitartekoari eta edariei
dagokiena.  

a: Patxi Diez de Ulzurrun

Uztailean, Txorierriko 20 bat lagun
elkartu ziren Sondikan, Motosegaren
Eguna ospatzeko. Ekimenaren helburua
Lezamako trenbide zaharraren zati bate-
an sastrakak kentzea izan zen. Lanabesak
eskuan, ibilbidea egin zuten Sondikako
tuneleraino eta han ibili ziren tunelaren
sarrera garbitzen eta inguruko sasiak ken-
tzen.

Lezamako trenbide zaharra berresku-
ratzearen aldeko mugimendua duela urte
bi sortu zen eta ibilbidea prestatzeko
eskatzen dute, handik paseatu eta bizikle-
taz ibili ahal izateko. Adierazi dutenez,
dagoeneko aurkeztu dute proiektua Txo-

rierriko Mankomunitatean, Bilboko Uda-
lean, Bizkaiko Foru Aldundian eta Eusko
Jaurlaritzan, eta, guztiek interesgarria iri-
tzi dioten arren, oraindik ez da ezer egin.
Motosegaren Egunaren bidez politikarien
arreta deitu nahi izan dute. Esan dutenez,
Vías Verdes Madrilgo Fundazioari aurkez-
tu diote proiektua, eta fundazio hori prest
agertu da lanak ordaintzeko, lurrak euren
eskura jartzen badira.

Bestalde, Sondikako tunela orain dela
gutxi zeharkatu dute. Tunela 500 metro
luze da eta, zatirik handiena oinez egin
zuten arren, azken zatia igeri egin behar
izan zuten, ur maila gero eta altuagoa bai-
tzen. Datozen hilabeteetan ere beste eki-
men batzuk egiteko asmoa du taldeak. 

Lezamako trenbide zaharra, garbiago 



a: Asier Olazar

Gaizka Peñafiel lezamarra grabazio-
estudioan dabil buru-belarri. Izan ere,
gazte hau bere lehenbiziko lana graba-
tzen ari da bakarlari moduan. Diskoa
udazkenean kaleratuko da eta hamar
abestik osatuko dute. “Neureak dira
doinu eta letra guztiak. Auto-ekoizpena
izango da. Ekoizpen orokorraz neu ardu-
ratuko naiz eta Asier Olazar izango dut
laguntzaile. Ekoizpen musikalaren ardura
Asier Ercillak hartuko du”. Diskoan espe-
rientzia handiko musikariek hartuko dute
parte, eta instrumentu hauek joko dituz-
te, besteak beste: bateria, baxua, gitarra
akustikoa eta elektrikoa, biolina, metal
hirukotea, pianoa eta trikitia. Ahots

nagusia Gaizkarena izango den arren,
bizpahiru abeslariren kolaborazioak ere
izango dira. 

Lezamarrak azaldu digunaren arabe-
ra, diskoa konturatu gabe etorri den
proiektua da. “Aste Santuan gitarra hartu,
eta egun batetik bestera azaleratu ziren
abestiak. Bat-batekoa denez, musika eta
hitzak ere naturalak dira, eta, hain zuzen
ere, freskotasun hori islatu nahi dugu
lanean. Album landua izango da, baina ez
hamaika aldiz mastekatua”. Diskoan hain-
bat musika estilo uztartuko ditu, hala
nola rocka, popa eta folka, eta askotariko
gaiak ere jorratuko ditu abestietan. Dis-
koaren ekoizpen prozesua www.gaizka-
penafiel.com webgunearen bidez jarrai
daiteke.     

Gaizka Peñafiel diskoa

prestatzen dabil
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Euskal ezkontza, 

Sondikan   
Gorantzaileak Sondikako dantza tal-
deak Euskal Jaia antolatu du iraila-
ren 9tik 11ra bitarteko asteburura-
ko. Dantza taldeak saio berezia
eskainiko du barikuan eta han elkar-
te hauek ere hartuko dute parte:
Txuma Olagüe talde korala, Txuma
Olagüe abesbatza, Pentagrama kul-
tura taldea, eta Ipar Elaiak txistu tal-
dea. Ekimena arratsaldeko 7,30ean
izango da Goiri Plazan. Gaueko
12,30ean berbena egongo da
Luhartz taldearekin. Zapatuan eus-
kal ezkontza egingo da hirugarren
aldiz eta parte-hartzaileek 1.880
urtearen inguruko ezkontza bat
antzeztuko dute. Segizioa arratsal-
deko 7:30ean aterako da Goronda
Beko bidetik, eta iluntzeko 9,30ean
arreoa eta ezkontza-hitzarmena aur-
keztuko dira Goiri Plazan. Ostean,
herri afaria egingo da Larrabarrena
parkean. Erromeria ere egongo da
Trikileku eta Bizkaiko Gaiteroak tal-

deen eskutik, eta Aker-
beltz taldeak berbe-

na eskainiko du.
Hurrengo egune-
an, goizeko
11etan, gazta
eta txakolina-
ren dastatzea
egongo da
Goiri plazan.
Umeentzako

herri kirolak ere
antolatu dituzte

egun horretarako.



Auzoak ere jaietan
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Erromes Eguna
(Larrakoetxe, Loiu)

Abuztuaren 14a, barikua

20:00: Lore eskaintza, Aitor Irazolari.
20:00: Saiheski errea.
21:00: Diskofesta.
00:00: Irteera, Begoñara.

San Migel 
(Zamudio)

Irailaren 29an, eguena

12:00: Meza. Ostean, kopaua.   

Santa Kurtze
(Sondika)

Abuztuan eta irailean jaiak izango dira Txorierriko
auzoetan. Hona hemen aurrerapena

Irailaren 14an, eguaztenean

11:00: Kalejira, Trikitixa Xabierrekin.
12:30: Meza eta aurreskua.
18:30: Umeentzako diskoteka.
Irailaren 16an, barikuan

24:00: Kontzertua, Groovies taldearekin. 
01:30: Dantzaldia, Izargi taldearekin.
Irailaren 17an, zapatuan

10:30: Kalejira, Ipar Elaiak txistulari talde-
arekin.
10:30: Marrazki eta Pintura Lehiaketa,
umeentzat.
10:30: Umeentzako jolas parkea. 
17:30: Futbol partida: Ohore Maila.
20:00: Agusssto antzezlana, Gorka Agina-
galde eta Gurutze Beitiarekin.
24:00: Kontzertuak: Ke no Falte eta Aker-
beltz.
Irailaren 18an, domekan

10:30: Kalejira, Ipar Elaiak txistulari talde-
arekin.
10:30: Umeentzako jolas parkea. 
18:00: Dantzen agerraldia, Gorantzaileak
dantza taldearen eskutik. 

Irailaren 2a, barikua

18:00: Txupinazoa eta ikurrina jasotzea.
18:30 “Elotxelerri” IV. Torneoa: Sondika
vs. Derio.
19:30: Umeentzako pelikula.
21:30: Tortilla Txapelketa.
23:30: Berbena, Badajaun taldearekin.  
Irailaren 3a, zapatua

14:30: Herri bazkaria. Ostean, Mus, Tute
eta Briska Txapelketak.
19:00: Animalien erakustaldia, Gorriti-
ren eskutik. 
22:00: Mozorroak, txikientzat.

22:30: Mozorroak, nagusientzat.
24:00: Erromeria, Laiotz taldearekin.
Irailaren 4a, domeka

11:30: Meza eta ohorezko aurreskua,
hildakoen omenez.
13:00: Omenaldia eta kopaua, nagu-
sientzat. 
14:00: XXII. Piper Txapelketa.
14:00: Paella Txapelketa.
18:00: Apar jaia.
18:30: “Elotxelerri” IV. Torneoa: Loiu
vs. finalaurrekoaren irabazlea.
22:00: Jaien amaiera.

Larrondo (Loiu)
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San Bartolomé (Zamudio) Txorierrik utzi egin du

Euskal Herriko Liga
Komunikatu baten bitartez jakinara-
zi duten moduan, Txorierri Elkarta-
suna Zamudioko herri kirol taldeak
Harrizulatzaileen Euskal Herriko Liga
uztea erabaki du, “urteetan jasotzen
ari garen erasoagatik”. Era berean,
taldeak ez du parte hartuko Harrizu-
latzaileen Elkarteak antolatzen
dituen ekimenetan. Azaldu dutena-
ren arabera, zigorrak ipintzen dituen
erakundeak puntuak kendu dizkie
sailkapen orokorrean, taldekide
batek izandako jarrera ez egokiari
erantzuna emateko. “Baina uste
dugu erabakia bidegabea dela eta
ez datorrela bat errealitatearekin.
Gurea gaur egun dagoen talderik
iraunkorrena eta prestatuena da, eta
Liga hirugarren aldiz irabazteko au-
kera handia badugu ere, hura behin
betiko uztea erabaki dugu. Datozen
urteetan ere ez dugu bertan parte
hartuko”. Hala ere, ez dute taldea
desegiteko asmorik, eta aipatu dute
herri kirol arloko beste modalitatee-
tan arituko direla. “Txapela ahal
dugun guztietan jantziko dugu”.  

Irailaren 2an, barikuan

Puzgarriak, umeentzat. 
11:00: Txupinazoa.
11:20: Meza. Ostean, omenaldia edade-
koei.

16:30: Mus Txapelketa.
20:00: Txitxi-burruntzia. 
22:00: Dantzaldia, Laja bigarrena taldea-
rekin.
Irailaren 3an, zapatuan

12:00: Meza.
13:00: Hiru bat dantza taldearen emanal-
dia. 
20:00: Idi probak.
21:30: Txitxi-burruntzia. Ostean, dantzal-
dia Laja bigarrena taldearekin.

Sandoni 
(Zamudio)

Abuztuaren 23an, martitzenean

17:00: Bolandera nagusia.
17:00: Mus txapelketa.
20:30: Txitxi-burruntzia eta ardoa dasta-
tzea. Ostean, erromeria Dantza alai talde-
arekin.
Abuztuaren 24an, eguaztenean 

Bakailaoa pil-pilean Txapelketa.
12:30: Meza, ermitan. Ostean, omenaldi-
kopaua auzoko edadekoentzat, Bertokok
girotua. 
13:30: Bakailaoa aurkeztea.
19:00: Idi-probak. Ostean, erromeria Dan-
tza alai taldearekin.
01:00: Txokolatada eta erromeria.
Abuztuaren 25ean, eguenean

12:30: Meza, ermitan.
13:30: Umeentzako jolasak, maskarak eta
sokatira: emakumeak vs. gizonak. Berto-
kok alaitua. 

20:00: Tortilla Txapelketa. Ostean, erro-
meria Dantza alai taldearekin. 
00:30: Mozorroak.
01:30: Txokolatada, erromeria eta jaien
amaiera.
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Jesus Sustatxa eta Luis Gómez loiuz-
tarrek herriko historia batu dute hainbat
urtez, etxerik etxe herritarrengana joz eta
argazki zaharrak berreskuratuz. Bostehun
argazki batu dituzte guztira, eta irudion
bidez Loiuko historiaren zati bat osatu.
Argazkiok herriko jaietan jarri zituzten
ikusgai. Herritarrak Zabaloetxeko eskola
zaharreko atetik sartu, eta iraganeko mila
oroitzapen etorri zitzaizkien akordura.
Izan ere, Loiuko azken mendeko historia-
ko protagonistak izan zituzten bertan
begira erakusketa aretoan atondutako
tauletan. 

Pertsonaia xelebreak, herritik kanpo
ere ospetsuak direnak, etxeko andreak,
eskolako umeak, kirolariak, gudariak, ba-
serritarrak, bertsolariak, El bueno, el feo y
el malo filmean estra ibili zen soldadua...
guztiek izan dute euren lekua “Loiuko
oroitzapenak” argazki erakusketan. Eta
haiekin batera, herritarrentzat garrantzi-
tsuak izan diren lekuak eta zerbitzuak:
Lujua konpainiaren antzinako autobusa,
Amor Misericordioso ikastetxearen erais-
tea, Giltza erreka, eta Asua ibaia, banaka
batzuk aipatzearren. Era berean, gazteegi

zirela joan ziren loiutarren argazkiak ere
egon ziren erakusketan.

Album digitalak 

Argazkiak ez ezik, hainbat dokumentu
interesgarri ere topatu dituzte Sustatxak
eta Gómezek euren ibilaldi historikoan:
gerran kontzentrazio-esparru batean sartu
zuten herritar baten kontrol-txartela, 1941.
urteko zerga, 5 eta 100 pezetako billeteak,
eta 1939. urtean Bizkaitik ibili ahal izateko
baimena, esate baterako. Dokumentuok
ere ipini zituzten ikusgai erakusketan.
“Loiuko oroitzapenak” lana osatzen duten
argazkietariko batzuk digitalizatu, eta hiru
album eman dituzte argitara. Album bakoi-
tza 40 euroren truke eskura daiteke. Horre-
zaz gainera, herriak eta herritarrek bizi
izandako momenturik adierazgarrienak
batu dituzte dokumental batean, eta ko-
piak proiekziora joan zirenen artean bana-
tu zituzten. 

Jesusen eta Luisen lana ez da amaitu.
Azaldu digutenaren arabera, argazkiak bil-
tzen eta grabazioak egiten jarraituko dute,
herriaren eta herritarren bilakaeraren
dokumentu grafikoak ondorengoei uzteko. 

Mende bateko argazkiak
Gazteen Eguna  
Larrabetzun, Gazteen Eguna egingo
da uztailaren azken zapatuan, Hori
Bai gaztetxeak antolaturik. Aurten-
goa 27garrena da eta hainbat ekin-
tza prestatu dituzte egun horretara-
ko: herri bazkaria, antzerkia eta kon-
tzertuak, besteak beste. Eguneko
egitarauari eguerdian emango zaio
hasiera. Txistulariak eta trikitilariak
kalejiran irtengo dira eta arrastiko
2,30etan herri bazkaria izango da.
Txartelak horibaigaztetxea@gmail.
com helbide elektronikoan eskura
daitezke, bertara mezu bat bidaliz.
Bazkalostean, antzerkia egongo da,
eta arrastiko 6,30etan, gaztetxeen
eta gazte asanbladen arteko olinpia-
dak. Ondoren, Elektrotxarangak har-
tuko du txanda, eta gaueko 10etan,
Mani+Festa+Akzioa ekimena egingo
da. Kontzertuak gauerdian hasiko
dira plazan. Eszenatoki gainean talde
hauek ikusteko aukera egongo da:
We Are Standard, Gose eta Itziarren
Semeak. Horrezaz gainera, gaztetxe-
an DJak izango dira gau osoan.       
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Eguraldi ona, 

negua izateko!  

Uda ez da oso beroa izaten Euskal
Herrian, ezta eguzkitsua ere. Baina uztai-
lean eduki dugun eguraldia ohikoagoa
da neguko edo udazkeneko hiletan.
Zerura begira eta hodeiak baino ez ditu-
gu ikusi, euria, eta tenperatura ere ez da
batere atsegina izan. Eguraldi ona izango
litzateke, neguan izanez gero; hala ere,
uda da...  

Argazkia: Jon Goikouria Larrabeiti   



t: Itxaso Marina / a: Jon Olabarriaga

Trikizio taldearekin batera ikusi zai-

tugu eszenatoki gainean, zergatik?

Uda honetan haiekin nabil abeslari.
Xabik, taldearen abeslariak, eztarriko gai-
xotasuna du eta ezin du denboraldi bate-
an abestu. Beraz, ni nabil bera ordezka-
tzen.

Zelan moldatzen zara?

Egia esan, ikaragarri nabil disfruta-
tzen. Oso musikari onak izateaz gainera,
oso jende jatorra ere badelako, bai talde-
kideak, bai teknikariak.

Uda korapilatsua izango da? Izan

ere, kontzertuak emango dituzu Triki-

zio taldearekin, eta ez dakigu EtxEre-

kin ere aterako zaren biran...

Ez horrenbeste. Uda hasi baino lehen
banekien bakarlari bezala ez nuela ia kon-
tzerturik emango. Kontzertu akustikoren
bat egitea gustatuko litzaidake, beharba-
da, baina ez dut ezer zehatzik itxita. Ondo-
rioz, Trikizio taldearekin ibiltzeko aukera
aprobetxatu nahi dut, eta horretan nabil
buru-belarri.

Zuri buruz arituko gara orain.

Lehendabiziko diskoa, Zatoz nirekin,

zeuk ekoiztu zenuen 2005. urtean. Bi-

dea eginez 2007. urtean eman zen argi-

tara; eta Heldu eskutik, 2009. urtean... 

Bilakaera egon da disko batetik beste-
ra, edo behintzat hori egiten saiatu naiz.
Ahalegina egin dut abesti landuagoak
sortzen, eta denboraren poderioz ikasi
dudana islatu nahi izan dut abestietan.
Hurrengo diskorik badago, ziur han ere
aldaketaren bat egongo dela. 

Eta zein da zuk, musikari bezala,

urte hauetan izan duzun bilakaera?

Ez naiz momentu batean ere geldirik
egoten. Musika munduan 15 urte nituela
hasi nintzen, eta gehienek bakarlari beza-
la ezagutzen banaute ere, aurretik Nabari
taldean aritu nintzen baxu-jotzaile. Bestal-
de, gaur egun Mafia taldean ere banabil,
eta bertan ere baxua jotzen dut. Momen-
tu honetan Trikizio taldearekin nabil abes-

Iñaki Etxezarraga “EtxE” bakarlariaren ahotzaz gozatzeko
aukera izan genuen Lagatzu Egunean. Berrizkoa Trikizio
taldearekin aritu zen Zamudioko euskara elkartearen
urteurrenean, eta erromeria zoragarria eskaini ziguten.
EtxErekin izan ginen solasean.

“Barrutik ateratako
abestiak dira nireak”
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“Denboraren poderioz
ikasi dudana islatu 

dut abestietan”



ten, eta bakarlari-proiektua apur bat gel-
dirik utzi dut... Nolanahi ere, beti nabil sal-
tsaren batean edo bestean sartuta. 

Zure musika entzun dugu; adituek

lerroak idatzi dituzte zure lanari

buruz... Baina zelan definituko zenuke

zuk zeuk?

Ez dakit inoiz galdera horri zelan
erantzun. Momentuan ateratzen zaidana
islatzen dut nire abestietan, eta ez dakit
hura zelan definitu. Beti esan dut barrutik
ateratako kantuak direla.

Trikizio taldearekin buru-belarri

zabiltzala aipatu duzu lehen; etorkizu-

neko asmorik baduzu EtxErentzat?

Trikiziorekin udako kontzertuak ema-
ten ditudan bitartean, banabil nire kantu

hiatu ere egin nuen, eta gaur egun ere
bizikletaz ibiltzen naiz. Joan den urtean
omenaldia egin nahi izan nien euskal txi-
rrindulariei eta Pirinioetara joaten diren
zaleei; horregatik konposatu nuen Mal-
dan gora abestia Euskaltel-Euskadi talde-
rako.

Eta abenturazalea ere bai, El Con-

quistador saioaren azken edizioan

ikusi zaitugu-eta.

Oso esperientzia polita eta gogorra
izan da, baina berriz errepikatzeko modu-
koa. Handik bueltatu nintzenean, pentsa-
tu nuen Maiderrekin abesti bat egitea.
Hura saioaren finalean jo genuen eta jen-
deari gustatu zitzaion. Gogoa dut estu-
dioan sartu eta abestia grabatzeko.

berriak konposatzen. Gainera, dena ondo
irteten bada, urte amaieran Espainiara
bakarlari bezala ateratzeko asmoa dut.

Musikaria izateaz gainera, zaleta-

sun handia ere baduzu txirrindulari-

tzarako. 

Zale amorratua naiz. Zaletasuna fa-
miliatik datorkit. Gazteagoa nintzela le-
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Espainiara bakarlari

bezala ateratzeko
asmoa dut”
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ARMAN IMAZ l futbolariat: Gaizka Eguskiza

Zelan bizi izan duzu igoera?

Oso pozik. Guretzat izugarrizko urtea
izan da, Amorebieta inoiz ez delako Biga-
rren B Mailara igo. 

Zeintzuk izan dira gakoak?

Batzuetan, futbolean ez da nahikoa
talde ona izatea, zortea ere hartu behar
izaten da kontuan. Iaz, gertu ibili ginen,
baina azkenean ez genuen lortu. Aurten,
helburu berdina genuen, igoera, eta lortu
egin dugu.  

Zelan bizi izan du Zornotza he-

rriak?

Bigarren B Mailan eta Hirugarren Mai-
lan jende gutxi joaten da futbola ikustera.
Askoz jota, 1.000 lagun hurbiltzen dira.
Kanporaketan, 2.000 etorri ziren Zorno-
tzara, gu ikustera. Herriak bat egin du
gurekin. Oso pozgarria izan da. 

Zelan egin zenioten aurre Manaco-

rren aurkako kanporaketari?

Horrelako kanporaketetan ez duzu ja-
kiten zer topatuko duzun: ligan zehar
hainbat talderen kontra aritzen zara, bai-
na kanporaketetan beste ligetako talde
baten kontra jokatu behar duzu. Guri
Manacor taldea egokitu zitzaigun, eta
ondo atera zen dena. Gola ere sartu nuen.
Askotan esaten da uharteetako taldeek
ondo jokatzen dutela, baina Manacorrek
ez zuen joko ikusgarririk egin. 

Zeintzuk dira datorren urterako

helburuak?

Badakigu urte gogorra izango dena.
Ligan, oso talde boteretsuak daude: Za-
mora, Palentzia, Alavés, Salamanca, Ei-
bar.... Batzuek probintzietako hiriburuak

ordezkatzen dituzte, eta lehia sutsua
izango da. Euskadin ez da oso ohikoa,
baina hemendik kanpo futbolari gehie-
nak profesionalak dira Bigarren B Mailan.
Beraz, oso erronka polita izango da talde-
arentzat, eta gogor egingo dugu lan,
mailari eusteko.

Bigarren B Mailan baduzu eskar-

mentua, Barakaldo taldean, ezta?

Duela urte bi jokatu nuen han. Sestao
taldean ere jokatu ahal izan nuen, baina
azkenean Barakaldora joan nintzen, garai
hartan Bizkaiko bigarren taldea zelako.
Talde ona genuen, baina Bigarren B Maila
oso zaila da, eta Barakaldoko jendeak,
beharbada, gehiegi espero zuen. Hasiera
batean, titular jokatu nuen, baina denbo-

Aitak futbolean jokatzen
zuen, eta anaiak ere futbo-
lariak ditu. Ez da harritze-
koa, beraz, Arman Imaz
derioztarra futbolaria iza-
tea. Aurten igoera lortu du
bere taldearekin, Amore-
bietarekin, eta hurrengo
denboraldian Bigarren B
Mailan jokatuko du.

“Euskadin oso zaila da futbolari
erabat profesionala izatea”
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raldi erdian arazoak sortu ziren, entrena-
tzailea aldatu zuten, eta jokatzeari utzi
nion. Nire ustez, oso garrantzitsua da
jokatzea eta horretaz gozatzea, eta horre-
gatik, urtea bukatu zenean, beste talde
batera joatea erabaki nuen. Barakaldoko-
ek nik jarraitzea nahi zuten, baina nik
nahiago izan nuen Hirugarren Mailako
Amorebietara etorri. Heldua naizenetik,
Barakaldokoa izan zen nire urterik txarre-
na. 

Zamudion ere ibili zinen...

Bai, Danok Bat taldean jokatu nuen
gazte mailan, eta gero, Zamudiora. Garai
hartan anaia biak zebiltzan jokatzen
Zamudion, eta kluba primeran ezagutzen
nuen. Denboraldi politak egin genituen

“Erronka polita izango
da Bigarren B Mailan
jokatzea, eta gogor

egingo dugu lan, 
mailari eusteko”

“Heldua naizenetik,
Barakaldokoa 
izan zen nire 

urterik txarrena”

Prest egongo zinateke kanpora joa-

teko ere? 

Auskalo! Aukeraren bat egon da kan-
pora joateko, baina oso gustura nabil
etxean. Gainera, kanpoan ez dizute ezer
ziurtatzen. Baditut lagun futbolariak; ba-
tzuk Lorca, Polideportivo Ejido eta Sala-
manca bezalako taldeetan ibili dira eta
arazoak izan dituzte kobratzeko. Kanpoan
etxean baino askoz larriagoa da egoera:
bakarrik zaude, alokairua ordaindu behar
da.... Euskal Herriko taldeek gutxiago
ordaintzen dute, baina kanpokoak baino
serioagoak dira, hau da, sinatzen dena or-
daintzen dute. Euskadin ez dago proble-
marik, baina kanpoan kontu handiz ibili
behar da.

bertan: lehenengo urtean, Hirugarren
Mailara igo ginen, eta hurrengoan Biga-
rren B Mailara igotzeko zorian ibili ginen. 

Amorebietak Zamudioren kontra

jokatu du aurten, Ligan. Zer falta zaio

Zamudiori igoera lortzeko?

Batez ere, dirua. Dirurik baduzu, joka-
lari hobeak fitxatzeko aukera izango duzu;
bestela, zaila da. 

Gustatuko litzaizuke futbolari pro-

fesionala izatea?

Bai, luxua izango litzateke, baina
badakit oso zaila dena erabat profesiona-
la izatea; batez ere, Euskadin. Ia ezinezkoa.
Ametsa izango litzateke, baita Athleticen
jokatzea ere, edozein jokalari bizkaita-
rrentzat bezala. 

–Jaioterria: 1987, Derion.
–Taldeak: Danok Bat (04-06), Zamu-
dio (06-08), Barakaldo (08-09), Amo-
rebieta (09-?).
–Postua: Ezker hegaleko erdilaria.
–Familia: Aitak Iraultza, Derio eta
Zamudio taldeetan jokatu zuen;
Ager anaiak Zamudio taldean joka-
tzen du, Hirugarren Mailan; besteak,
Unax, Gatikan, Ohorezko Mailan. 
–Ikasketak: Elektrizitatea, Erdi Mai-
lako Heziketa Zikloa.

Ibilbidea



t: Itxaso Marina / a: Politeknika

TKNIKA Lanbide Heziketarako Berri-
kuntza Zentroa da, eta Jon haren partai-
dea da. Zentroak hainbat proiektu berezi
jarri ditu abian. Haien tartean “Bereizmen
handiko telebista eta hiru dimentsiokoa”
dago. Proiektuak hiru dimentsioko (3D)
teknologia ondo ezagutzea du helburu,
materiala osatu eta beste irakasle ba-
tzuek hori erabil dezaten. Aconcaguara-
ko espedizioa 3Dan grabatzeko ideia
handik sortu zen. “Mendia oso leku apro-
posa da halako proiektuak egiteko, oso
irudi ikusgarriak hartzen direlako”.

Ikastegiak baimena eman ostean

Panasonic enpresarekin jarri ziren harre-
manetan. “3Dko materiala oso garestia
da eta enpresa horrek behar genituen
kamerak-eta utzi zizkigun”. Ondoren, Jua-
nito Oiarzabalen atera jo zuten. “Juanito-
rekin egin nahi genuen hainbat arrazoi-
rengatik: alde batetik, bagenekielako
espedizioak gogoz antolatzen zituela; eta
bestetik, mendiaren munduan mitoa
delako. Gainera, kameren aurrean lan
egiteko ohitura du eta oso mediatikoa
da. Oso erreza izan da berarekin lan egi-
tea”.

Hamaika lagunek osatutako espedi-
zioa urtarrilean abiatu zen Aconcaguara.
Hango girora moldatu eta 15 egun ingu-
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Hiru dimentsioko Aconcagua
Jon Arisketa eta Jokin Goioaga Politeknika Ikastegia Txorierriko irakasleek inork baino
gorago eraman dute hiru dimentsioko teknologia: Aconcaguara (6.979m), hain zuzen
ere. Argentinako mendian zehar Juanito Oiarzabal mendizalearen eskutik ibili dira, eta
goi-mendiko espedizio bat hiru dimentsioan grabatu den lehenengo aldia izan da.

ru eman zituzten Amerikako mendirik
altuenean. Jon eta Jokin mendizaleak
dira, baina hala ere ez zen erreza izan ele-
mentuei kamera eskuan zutela aurre egi-
tea. “Hotz handia zegoen eta egun bate-
an minus 25 gradutan egon ginen. Altue-
rak guregan eragindako nekea ere oso
handia izan zen. Eta grabazioa egoerak
sortu ahala egin behar izan genuen:
espedizioko lagunak mugitzen baziren,
guk ere mugitu behar genuen, haiek
aurreratu behar genituen, berriro atzera
itzuli... Egia esan, etxeko grabazioa izan
da, baina oso meritu handia duena, balia-
bide gutxirekin eta tripode barik egin
dugulako. Izan ere, 3Dko teknologiarekin
zera gertatzen da, planoak txarto hartzen
badira ez dutela ezertarako balio”. Juani-
toren laguntza eta aholkuak ere ezinbes-
tekoak izan dira. “Oso ondo portatu da
gurekin, oso profesionala izan da eta beti
azaldu da laguntzeko prest”. Mendizaleak
oso jenio bizia du, “baina oso umore ona
ere bai”, azpimarratu dute Politeknikako
irakasleek. Hori dela-eta, anekdota ede-

“Juanito oso 
profesionala izan da

gurekin eta beti azaldu
da laguntzeko prest”
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rrak dituzte kontatzeko. “Bazkaria berak
prestatzen zigun: paella, egun baterako;
patatak Errioxako erara, besterako... Oso
giro ona sortu zen guztion artean”.

Hezkuntza-materiala

Pozik daude irakasleak eta Politekni-
kako gainontzeko langileak egindako
lanarekin. Irakasle ausartek ordu eta erdi-
ko muntaia egin dute, eta 3Den gaineko
jardunaldi batzuetan, Bilboko Alhondi-
gan, aurkeztu dute orain dela gutxi. “Ikus-
garria da Aconcagua mendia 3Dan ikus-
tea: amildegiak, haitzak...”. Muntaia egite-
korakoan arreta handiz aukeratu behar
izan dituzte grabatutako planoak, eta
lanean orduak eta orduak eman dituzte
ikasle birekin batera. Postprodukzio-lane-
tan asko ikasi dutela esan digute. “Plano
onak aukeratzeaz gainera, istorioari zen-
tzua ere eman behar zaiolako”. Dokumen-
tala hezkuntza-materialtzat erabiliko da.
Azaldu digutenaren arabera, Politeknikan

3Dko telebistaren gaineko ikasgaia eman-
go dute eta proiektuak irakasleek tekno-
logia hori zuzenean ezagutzea eduki du
helburuen artean. “Gauza bat delako teo-
ria azaltzea eta beste bat zeri buruz ari
zaren jakitea”. Horren haritik aipatu digute
Nafarroako enpresa bat izan ezik, Euskal
Herrian ez dagoela 3Daren munduan gai-
lentzen den enpresarik, “eta guk teknolo-
gia honen inguruko heziketa eskaintzen
duen lehenengo ikastetxe bihurtu nahi
dugu”.

“Teknologia honen
inguruko heziketa
eskaintzen duen 

lehenengo ikastetxe
bihurtu nahi dugu”
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Ekainean, Sondika Urban Circuit egin zen lehenengo aldiz.
Ekimen hori Sondika Motor elkarteak antolatu zuen San

Joan jaietako egitarauaren barruan, eta erabat arrakasta-
tsua izan zen. Motorrak indarrez egin zuten orro Zangroiz

industrialdean atondutako zirkuituan. 

Motorrak orroka
ibili dira gure artean 
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t: Itxaso Marina / a: Sondika Motor

Eguzki galdatan, gidarien trebetasu-
nak eta ibilgailuen motorrek egindako
zaratak berotu zituzten –are gehiago be-
rotu, bero kiskalgarria egiten zuelako– zir-
kuitura etorri ziren lagunak. Antolatzaile-
en arabera, 1.000 zale baino gehiago batu
ziren han, bai Bizkaitik bai inguruko
herrialdeetatik etorriak. Guztira, 33 gida-
rik hartu zuten parte ekimenean. Gidariok
lehen mailako probetan dabiltzan profe-
sionalak izan ziren eta Estatuko hainbat
txokotatik heldu ziren Sondikara.

Pistan kategoria hauek egon ziren
ikusgai: formulako automobilak, rallyko
auto klasikoak, moto klasikoak, car-cros-
sak eta supermotardak. Gainera, super-
motard kategoriako proba puntuagarria
izan zen Euskadiko Txapelketarako. Las-
terketa Abel Urizarbarrenak irabazi zuen,
eta oso anekdota bitxia gertatu zen. Abel
lurrera erori zen lehen txandako lehenen-
go biran, eta gainerako gidariek alde han-
dia atera zioten. Bat-batean, ez dakigu
zergatik, pilotu batek amaitutzat jo zuen
txanda, nahiz eta artean hiru bira falta
ziren txanda amaitzeko. Beste gidariak ere
gelditu egin ziren, baina Abelek jarraitu
egin zuen lasterka, ez zuelako bandera
koadroduna ikusi. Gidariek txanda amai-
tuta ez zegoela konturatu orduko, Abelek
oso alde handia atera zien eta ezin izan
zuten hura harrapatu. Bigarren txandan,
bigarren lotu zen, baina txanda bietan
egindako denboraren batez bestekoa egi-
nik, txapela eraman zuen. Loiuko pilotu

batek, Borjak, bigarren postua eskuratu
zuen; eta hirugarrena, Luismik.

Moto klasikoen kategoriari dagokio-
nez, 40 urte inguruko ibilgailuak ikusi
ziren zirkuituan, GP txapelketetan ibiliak,
eta motoak euren jabeek gidatu zituzten
kasu gehienetan. Irabazlea Bruno izan
zen, Ducati 450 bat gidatu zuena; Pedro
Mujika bigarren heldu zen (Derby 250 2t);
eta Faustino Hernández, hirugarren (Ossa
250 GP). Lasterketan, neska batek ere
hartu zuen parte, Ducati batekin. 

Bestalde, formulako automobil bik
erakustaldia egin zuten: 70eko hamarka-
dako Formula Ford bat, eta Alfa Romeo
motorra zuen Formula 3 bat. Rally auto
klasikoen kategoriara aparteko automo-



AIKOR! 106 l 2011ko uztaila
www.aikor.com20 GAI NAGUSIA

Zirkuituak zailtasun
handiko gune bi izan

zituen: sacakozkor
bihurgunea 

eta ahateena

Prestatze-lanetan 50
lagun inguru ibili 

ziren; herriko gazte
asko, tartean

Ekimenean, 33 gidarik
hartu zuten parte, 

eta 1.000 zale baino
gehiago etorri ziren

bilak eraman ziren: Renault Alpine bat, R5
Turbo 2 bat, Ford MK2 bat, eta 1979. urte-
ko EX WRC 131 abarth bat. Azkenik, car-
crossek egindako irristatzeek gozatzeko
aukera eman zieten ikusleei. Kategoria
honetako pilotuen artean, Josu Mentxaka
derioztarra izan zen. “Kalitatea eta espek-
takulua eskaini nahi genizkien ikusleei;
pilotu onak ekarri, aparteko automobilak
gidatzen dituztenak. Pozik gaude lortuta-
ko emaitzarekin eta zaleek emandako

erantzunarekin. Proba gainditu egin du-
gula uste dugu”, aipatu digu Unai Atxa
antolatzaileetariko batek. 

Zirkuituak, kilometro bat baino zer-
bait luzexeagoa, Zangroiz industrialdean
prestatu zuten. Gidariak pozik azaldu
ziren ibilbidearekin, eta oso dibertigarria
eta egokia zela adierazi zuten. Izan ere,

zirkuituak baditu berezita-
sun bi. “Estatu Batueta-

ko Laguna Seca zir-

Bost kategoria egon
ziren: formulako 

automobilak, rallyko
auto klasikoak, moto
klasikoak, car-crossak

eta supermotardak
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kuituan oso ospetsua den bihurgune bat
badago, aldapan behera dagoen bihurgu-
ne bikoitza delako, eta hari sacacorchos
edo “kortxo torlojua” esaten diote. Gure
zirkuituan badugu oso antzekoa den
beste bihurgune bat, eta hari “sacakozkor”
deitu diogu. Beste alde batetik, zirkuitua-
ren zailtasun handiko beste gune bat aha-
teen bihurgunea da ”.

Hitzordu finkoak

Sondika Urban Circuit ekimena berta-
ko Udalak babestu du, eta hainbat enpre-
saren laguntza izan du. Baina, batez ere,
herriko gazteek egindako ahalegina azpi-
marratu dute antolatzaileek. “Prestatze-
lanetan 50 lagun inguru ibili gara; gazte
asko, tartean. San Joan jaiak izan arren,
ahalegina egin eta dena eman dute guri
laguntzeko, eta ekimena ondo irteteko”.
Sondika Motor elkarteak Sondika Moto
ekimena antolatu zuen iazko azaroan.
Goronda Beko kiroldegian balio ekonomi-
ko eta historiko handiko 112 moto jarri
ziren ikusgai eta, besteak beste, José
Ángel Mendivil, Herri Torrontegi eta Efrén
Vázquez pilotuek hartu zuten parte ekin-
tzetan. Ekimen hura ere erabat arrakasta-
tsua izan zen, eta Sondika Urban Circuit
haren harira egin da. “Urtean zehar herrian
antolatzen diren beste ekitaldi batzuen
aldean, motor munduaren inguruko eki-
menak ezberdinak dira, eta oso ikusga-
rriak. Hala, hona etortzen dira bai mundu
hau gustatzen zaienak eta bai zale amo-
rratuak ez direnak ere. Errutinatik irteteko
aukera ematen duelako”.

Sondika Motor Elkartea 2010ean sor-
tu zen, helburu birekin: motor mundua
dinamizatzea eta sozializatzea. “Gu ez gara
herriko errepideetatik astakeriak egiten
dabiltzan zoroak. Guri auto lasterketak
gustatzen zaizkigu, motoak, abiadura...
baina zirkuituetan eta leku egokietan egi-
ten ditugu lasterketak, zuhurtziaz. Motor
mundua zaletasuna eta kirola da guretzat,
eta nahi dugu herritarrek bereiz ditzaten
lehen aipatu ditugunak eta gure moduko-
ak direnak”.

Elkartekideek mahai inguruan esertze-
ko asmoa dute, eta ekimen biak –Sondika
Moto eta Sondika Urban Circuit– euren
osotasunean aztertu. “Argi dugu gustatu-
ko litzaigukeela biak hitzordu finko bihur-
tzea motor munduaren egutegian. Dina-
mika egonkorra har dezatela, eta inguruko
zaleak gure artera etor daitezela”.



a: Lurdes Etxebarria

Motorrak berotzen hasteko, futbol
zelaira joatea ideia ona dala erabagi dau
jai batzordeak. Halan, abuztuaren 12rako
Futbol 7 Txapelketearen kanporaketak
antolatu dabez. Txapelketan parte hartu
gura dabenek abuztuaren 1etik 12ra arte
emon behar dabe izena igerilekuan. Fina-
laurrekoak eta finala hurrengo egunean
(zapatuan) jokatuko dira. Egun horretara-
ko “Kantuz kantu” herri afaria eta “Larra-
betzubision” Kantu Txapelketea antolatu
dira.

Txupinazoa domeka arrastian jaurti-
ko dabe. Baina lehenago, pala partiduak
eta triatloia egingo dira. Triatloi proban
izena emoteko epea abuztuaren 13ra
arte egongo da zabalik, igerilekuan. Txis-
tulariak kalejiran urtengo dabe Akarmari,
Paskuala eta Matxinegaz, eta Dj Xaibo-
rrek diskotxoua eskiniko dau. Erromeria
Triki Ta Ke taldearen eskutik izango da.
Abuztuaren 15ean (astelehenean), Andra

Mari Eguna ospatuko da, eta kalera le-
hengo eran jantzita urteteko proposame-
na egin deutse jai batzordeak herritarrei.
Eta karrozak dotore-dotore apaintzeko
be bai. Eguerdian, larrabetzuarrek pres-
tautako pintxo gozoak dastatzeko erea
izango da, eta arrastian arrakasta handia-
goa daben ekitaldietariko bi izango dira:
Asto Lasterketea eta “Balkoitik balkoira”
bertso saioa. Aurton, Gorka Ostolaza eta
Jone Uria bertsolariek jardungo dabe
bat-batean. Antzerkiak eta erromeriak
amaiera emongo deutsie zaindariaren
egunari. Asto Lasterketan parte hartzeko,
abuztuaren 14ra arte emon leiteke izena
igerilekuan.

Bartolome 

Martitzenean goiz altzau beharra
dago. Izan be, mendi bizikleta martxea
antolatu dabe goizerako. Lehenengo
aldia da martxa hau egiten dala, guztiek
hartu ahal izango dabe parte, ume, gazte
nahiz zahar izan, baita ustelduek be.

Eguerdian, umeentzako bazkaria egingo
da, eta txartelak txosnan jarriko dira sal-
gai. Nagusiek Sukalkin Txapelketea egin-
go dabe. Besteak beste, mago baten
emonaldia, jolasak eta erromeria izango
dira arrastiko 4etatik aurrera. 

Atseden txikia hartu, eta abuztuaren
24an berriro ekingo deutsie jaiei. San Bar-
tolome ospatuko dabe egun horretan,
eta egun osoan hainbat ekimen izango
ditue: bizikleta igoera, Paella, Briska eta
Ugelaxo-toka Txapelketak, eta erromeria,
hain zuzen be. Emeteriek abuztuaren
30ean hartuko dabe txandea. Txupinazoa
eguerdian botako dabe Goikoelexalden,
eta handik aurrera, hiru egunean zehar,
herritar guztientzako jai-ekitaldiak izan-
go dira nagusi auzoan. Herri kirolak, Mar-
mitako Txapelketea, erromeria... geldirik
ez egoteko moduko ekitaldiak izango
dira martitzenean. Hurrengo egunerako
honeek antolatu dira: orienting probea,
bertso-saioa, Briska Txapelketea, idi-pro-
bak eta kontzertua. Irailaren 1ean, umeak
izango dira protagonistak, ondo baino
hobeto pasauko dabelako krosean eta
mundu osoko jolasetan parte hartzen
daben bitartean.

Eta laster aseko dogu, andramariak eta emeteriak ospa-
tzekoak diralako abuztuaren 12tik irailaren 1era arte La-
rrabetzun. Guztientzat pentsautako eta guztiek parte
hartzeko moduko jai-egitaraua prestau da aurton be.

Jai egarria dogu!
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Larrabetzubision 
ekimena eta mendi 

bizikleta martxea egingo
dira lehenengo aldiz 
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13:00: Herritarrek egindako pintxoak
dastatzea.
13:00: Eskolako trikitilariak eta pande-
ro-joileak, eta Gaztelumendi abesbatza. 
19:00: Asto Lasterketea.
20:00: Bertsolariak balkoitik balkoira:
Gorka Ostolaza eta Jone Uria.
22:00: Erromeria, Haitzama taldeagaz.
23:00: Kaleko antzerkia: Atsoak lana,
Pikor taldearen eskutik.
00:00: Erromeria.
Abuztuaren 16a, martitzena. 

10:30: Mendiko Bizikleten I. Martxea,
ume, gazte, zahar, heldu eta ustelduei
zuzendua.
12:00: Txistulariak, Akarmari, Paskuala
eta Matxin.
12:30: Umeentzako jolasak, Kulki talde-
aren eskutik.
14:00: Umeentzako bazkaria.
14:30: Sukalki Txapelketea.
16:00: Tor magoa.
18:00: Goitibeherak. Ostean, txistula-
rien, Akarmari, Paskuala eta Matxinen
kalejirea plazaraino.
19:30: Kuadrillen arteko jokoak.
20:00: Erromeria, Gure Etxean. 
22:30: Erromeria, Trikizio taldeagaz.
Abuztuaren 24a, eguaztena. 

San Bartolome

13:00: Bizikleta igoerea.
14:30: Paella Txapelketea.
17:00: Briska Txapelketea.
18:00: Ugelaxo-toka Txapelketea.
19:00: Erromeria, Aldats taldeagaz.

Abuztuaren 30a, martitzena

12:00: Txupinazoa, txistulariakaz, Akar-
mari, Paskuala eta Matxinegaz.
13:00: Herri kirolak, bertoko kirolariakaz.
14:00: Marmitako Txapelketea.
17:00: Mus Txapelketea.
19:00: Igoerea Barrenetxera.
22:30: Erromeria, Trikizio taldeagaz. 
Abuztuaren 31, eguaztena

11:00: Orienting proba. Ea nor beran-
duen galdu!
13:00: Bertsolariak: Miren Amuriza eta
Sustrai Colina.
17:00: Briska Txapelketea.
19:00: Idi-probak.
21:00: Kontzertua. 
Irailaren 1a, eguena

17:00: Umeentzako krosa eta “Zure
esku” mundu osoko jolasak.

Andramariak

Emeteriak
(Goikoelexalde)

Abuztuaren 12a, barikua. 

17:30: Futbol 7 Txapelketea: kanpora-
ketak.
Abuztuaren 13a, zapatua. 

18:00: Futbol 7 Txapelketea: finalau-
rrekoak eta finala. 
21:00: “Kantuz kantu” herri afaria.
“Larrabetzubision” Kantu Txapelketea. 
Abuztuaren 14a, domeka

12:00: Euskal selekzinoko nesken arte-
ko pala partiduak.
18:00: Triatloia.
20:00: Txupinazoa: txistulariek Akar-
mari, Paskuala eta Matxinegaz urten-
go dabe Kukubiltxotik.
22:00: Diskotxoua, Xaiborregaz.
00:30: Erromeria, Triki Ta Ke taldeagaz. 
Abuztuaren 15a, astelehena. 

12:30: Txistulariak, Akarmari, Paskuala
eta Matxin.
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t/a: Itxaso Marina

Oliver Barry badabil Bosnia-Herzego-
vinara joateko faltan dituen egunak zen-
batzen. Gazteak 16 urte ditu, Derion bizi
da eta DBHko laugarren kursoa amaitu
barri dau Gaztelueta ikastetxean. Orain
dala gitxi beka bat emon deutsie Mundu
Batuaren Eskolan ikasteko, Móstarren.
Mundu Batuaren Eskolea irabazi-asmorik
bako erakundea da, eta guztira 13 ikaste-
txe ditu Amerikan, Asian, Europan eta
Afrikan. Eskola 1962. urtean sortu zan
helburu hau ebala: bakea eta nazinoarte-
ko aditzea kultura anitzeko hezkuntzaren
bitartez bultzatzea.

Azaldu deuskun bezala, arrebak be
lortu eban bekea orain urte batzuk, eta
horrengaitik animau zan eskaera egitera.
“Ilusino handiz agindu neban, baina, egia
esan, ez nintzan oso baikorra, normalean
bekea nik baino urte bat gehiago daben
ikasleei emoten deutseelako. Aukeratze-
prozesua gainditu eta lortu dot; pozik
baino pozago nago”. 

Móstarren urte bi egingo ditu eta
Nazinoarteko batxilerra ikasiko dau ber-
tan. Zehatz-mehatz ez daki abentura
honek zer ekarriko deutsan, baina auke-
rea ahalik eta gehien aprobetxauko daua-
la ziurtatu deusku. “Oso aberasgarria
izango da, bai ikasketa arloan, bai arlo
pertsonalean”. Oliverrek 80-100 herritako
gazteakaz ikasiko dau eskolan, eta face-

booken bidez jarri da kontaktuan haree-
tako batzuekaz. “Susmo ona hartu dot,
eta uste dot ondo konponduko garala.
Lagun barriak egiteko gogo bizia dot”.

Aspertuta

Oso ikasle ona ez dala esan deuskun
arren, 9,2 batez besteko notea dau bere
espediente akademikoan. “Beti hobetu
ahal da. Aitortu behar dot gehiena azken
momenturako ixten daben ikasle horieta-
riko bat nazala, baina hemendik aurrera
asko ikasiko dot, eta egunero”. Etorkizu-
nean zertan ibili gurako leuken oraindik

ez dakiela aitatu deusku; argi dauan
gauza bakarra da ezaguerea euki gura
dauala ahalik eta gai gehienen inguruan.
Ingelesa eta frantsesa hitz egiten dau; eta
euskerea, gitxi. Oliver Vigon jaio zan. Ama
hangoa da eta aita ingelesa da. Txorierri-
ra orain dala lau urte etorri ziran. “Asko
gustaten jat, oso leku nasaia dalako”. 

Aspertuta dabilela dino, denpora
libre gehiegi daualako. “Batez be orain,
udan”. Halanda be, guk ezin dogu ulertu
zelan aspertu ahal dan, hamaika zaleta-
sun dau-eta. Besteak beste, eskrima Eus-
kadiko txapelduna da bere mailan; pia-
noa eta bateria joten ditu; arku-tiroa egi-
ten dau; saskibaloian be badabil; mendi-
tik ibiltzea izugarri gustaten jako; libu-
ruak, filmak eta musika iruntsi egiten
ditu... Horrezaz gainera, boluntarioa be
bada bere ikastetxeak dituen zenbait
proiektutan. “Gauza asko ditut egin barik:
urpekaritza eta parakaidismoa, esate
baterako. Gitarra joten ikastea be gustau-
ko litxakit... Ahalik eta esperientzia ge-
hien izan gura dot; danetarik egitea gus-
tauko litxakit”. Bitartean, Mostarren izan-
go dau hurrengo esperientzia. Bertara
abuztuaren 21ean abiauko da.

“Esperientzia
asko bizi 
gura dot”

OLIVER BARRY l 
bekea lortu dau Mundu 
Batuaren Eskolan ikasteko

“Oso aberasgarria 
izango da, bai ikasketa

arloan, bai arlo 
pertsonalean”
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a: Lezamako Udala

Ohikoa dan bezala, abuztuaren azken
domekarako “Lezamako Mugetatik” men-
di martxea eta lasterketea antolatu dabe
herriko alkarte honeek: Lezama Bizirik,
Gailurrek, Basobaltz eta Goitioltzako jai-
batzordeak, Gurasoen Alkarteak, Zorriz-
ketanek, Ekidazuk eta Oxangoitik. Probea
puntuagarria izango da Euskal Federa-
kuntzak antolatzen dauen mendi laster-
keten Euskal Koparako, eta izena emotea
www.lezamakomugetatik.com webgu-
nearen bitartez egin behar da. Ekimenak
Andramariak hurbil baino hurbilago
dagozala igarriko deutse lezamarrei eta
gainontzeko txorierritarrei.

Txupinazoa arratsaldeko 7,30ean
izango dan arren, herri bazkaria egingo
da Legina auzoan, irailaren 2an. Paella
prestauko da, eta tiketak hiru euro balio-
ko dau aldez aurretik erosten bada; bost
euro, bazkarian bertan erosten bada.
Ostean, Briska eta Mus Txapelketak egon-
go dira eta irabazleek Lezamako produk-
tuak jasoko dabez saritzat. Txupinazoa
bota ostean, dibertimentua nagusi izan-
go dan zazpi egunei emongo jake hasie-
rea. Eta jaiak konplexu barik hasteko,
Mozorro Lehiaketea egingo da barikuan.
Aurtengo gaia “Mitologia” da, eta izena
emotea Jai-batzordeko txosnan egin be-
harko da gaueko 9etatik 10etara arte.
Musikea Gatazka eta Trikizio taldeen es-
kutik izango da.

Zapatuan Goitibehera jatsierea egin-
go da lehendabiziko aldiz. Jatsierea arra-
tsaldeko 3etan izango da tren-geltokia-

ren ondoko aparkalekuan, eta izena
emotea ordu erdi lehenago egin beharko
da. Halanda be, goitibeheraklezama@
hotmail.com helbide elektronikoaren
bitartez be egin daiteke. Epea abuztua-
ren 31ra arte egongo da zabalik eta
mezuan datu honeek zehaztu beharko
dira: izen-abizenak, NA zenbakia, partai-
de kopurua, lizentziarik daben ala ez, eta
telefono zenbakia. Asegurua izatea beha-
rrezkoa izango da jatsieran parte hartu
ahal izateko, eta ez dauanak 10 euro
ordaindu beharko ditu. Lasterketea Eus-
kal ligarako izango da puntuagarria eta
kategoria bakotxeko hiru sari emongo
dira. Txapeldunak 90 euro jasoko ditu
saritzat; 60 euro, bigarrenak; eta 30 euro,

Basobaltz Lezamako jai-
batzordeak asmau dau
beste behin be. Andrama-
riek ez deuskue atsedenik
emongo, eta zazpi egune-
an zehar hamaika aukera
izango doguz jai-giroan
murgiltzeko.

26 LEZAMAKO JAIAK

Goitibeher
egingo da le
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hirugarrenak. Gauean kaleko antzerkia
eta kontzertuak egongo dira: Larregi,
Gatibu eta Gora Herria musika taldeenak,
hain zuzen be.

Euskal jaia 

Domekan goiz altzau beharko da, BTT
Lasterketea ez galtzeko. Gainera, egun
horretarako Euskal jaia / Baserritarren
Eguna antolatu da, eta deia egingo da
herritarrak euskal jantzia daroela kalera
urtetera animau daitezan. Ekidazu abes-
batzak eta talde konbidatu batek kontzer-
tua eskainiko dabe, eta herri bazkaria
egingo da. Besteak beste, umeentzako
jolasak eta Astrapala taldearen emonaldia
egongo dira arratsaldean. Odoloste Egu-
na eguaztenean izango da. Herriko taber-
nariek odolosteak banatuko dabez beze-
roen artean eta arratsaldea trikitilariek
girotuko dabe. Eguenerako, zaindariaren
egunerako, pelota partiduak antolatu dira
eta Kurutze taldeak dantzen agerraldia
eskainiko dau. Ausartak antzerki taldea
Casting-adas lana aurkeztuko dau. 

Barikua Nagusien Eguna izango da,
eta bazkaria eukiko dabe Adintsuen alkar-
tean. Era berean, profesionalen pelota
partiduak egongo dira, eta gazteek auke-
rea izango dabe skate eta roller tailerrez
gozatzeko. Mariatxi eta TrikiTaKe taldeek
musikea jarriko deutsie gauari. Bola-Leku-
ko jaiek amaierea emongo deutsee Leza-
mako andramariei. Goizean Paella Lehia-
ketea izango da. Izena emotea goizeko
12etatik 13etara arte egin beharko da, eta
kazuelak 14:30ean aurkeztuko dira. Arra-
tsaldean umeentzako jolasak eta txokola-
tadea egongo dira eta Izargi taldeak alai-
tuko dau gaua. 
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Egitaraua

22:00: Kaleko antzerkia: Spectrum. Pla-
zan.
23:00: Kontzertuak: Larregi + Gatibu +
Gora Herria.
Irailaren 4an, domekan. 

Euskal jaia, Baserritarren Eguna

10:00: BTT IV. Lasterketea, Zorribike txi-
rrindulari taldeak antolatua.
12:00-14:00: Umeentzako jolasak.
12:30: Mezea. Ostean, Kontzertuak: Eki-
dazu abesbatza + talde konbidatua.
15:00: Herri bazkaria, Zorrizketan alkar-
teak antolatua. 
17:00-20:00: Umeentzako jolasak.
17:00: Astrapala eta antzerkia. 
Irailaren 7an, eguaztenean. 

Odoloste Eguna

19:00: Trikitilariak eta odolosteak, taber-
netan.
Irailaren 8an, eguenean. 

Andra Mari Eguna

12:00: Mezea.
18:00: Pelota eskolaren partiduak, Pelota
alkarteak antolatuta.
19:00: Kurutze dantza taldearen emo-
naldia, plazan.
20:00: Casting-adas lana, Ausartak an-
tzerki taldearen eskutik. Laiak alkarteak
antolatua. 
Irailaren 9an, barikuan. 

Nagusien Eguna

12:00: Mezea. 
Trikitilariak.
Bazkaria, Adintsuen alkartean.
18.00-21:00: Gazteentzako tailerrak,
Hilario Astorki plazan: skate eta rollers.
22:00: Profesionalen pelota partiduak,
Pelota alkarteak antolatuak. 
23:00: Kontzertuak: Mariatxi + TrikiTaKe.
Irailaren 10ean, zapatuan. 

Bola-lekuko jaiak

Paella Lehiaketea.
18:00: Umeentzako jolasak eta txokola-
tadea.
23:00: Berbenea, Izargi taldeagaz.

a jatsierea
hendabizikoz

Abuztuaren 28an, domekan

08:30: “Lezamako mugetatik”VI. mendi
martxea.
10:00: “Lezamako mugetatik” VI. laster-
ketea eta martxa txikia. 
Irailaren 2an, barikuan. San Antolín

Legina Auzoan

12:00: Mezea. Ostean, kopaua eta triki-
tilariak.
14:30: Herri bazkaria.
16:00: Briska eta Mus Txapelketak.
Herrian

19:30: Txupinazoa.
19:30: Kurutze dantza taldearen emo-
naldia. Ostean, trikipoteoa taberneta-
tik.
21:00: Txosnak zabaltzea. 
22:00-24:00: Mozorro Lehiaketea.
23:00: Kontzertuak: Gatazka + Trikizio.
Irailaren 3an, zapatuan

11:00: Umeentzako tailerrak.
14:30: Goitibehera jatsieran izena
emotea. 
15:00: Goitibehera jatsierea.



AIKOR! 106 l 2011ko uztaila
www.aikor.com28 LEZAMAKO JAIAK



AIKOR! 106 l 2011ko uztaila
www.aikor.com LAGATZU EGUNA 29

a: Lagatzu

Ekainean Lagatzu Eguna-Euskal Jaia
egin zan Zamudion, bertako euskera
alkartearen 12. urteurrenaren haritik.
Egun polita urten zan eta zamudioztarrek
zein Txorierriko gainontzeko euskaltzale-
ek bat egin eben ekimeneagaz. Egun
osoan zehar antolatutako ekitaldi guztie-
tan ehunka lagun batu ziran.

Lagatzu Eguna-Euskal Jaiari kirola
egiten emon eutsien hasierea, herri ikas-
tetxean spining maratoia egin zan-eta.
Ehun eta berrogeta hamar lagunek –hel-
duak zein umeak, tartean– osatutako kar-
toi banda kalejiran atera zan herritik, eta
bertoko produktuen azokea ipini zan Lei-
zaola plazan. Hamaiketakoari esker inda-
rrak barritu ostean, kalejira-bira-danba-
poteoa egin eben tabernaz taberna, txo-
koz txoko.

Herri bazkarian 600 lagun inguru
bildu ziran, eta hareek, postrerako, perre-
txiko gozoa pastela dastatzeko aukerea
izan eben. Pastela urteurrenerako atera
dabe Lagatzukoek Bizkaiko Gozogileen
Alkarteagaz batera, eta Aramendi Zamu-

Jai goxoa
dioko gozotegian egiten da, herritarren
eskura edozein momentutan egon dai-
ten. Pastelak Lagatzu alkarteak herriari
egiten deutsan beste ekarpen bat izatea
dau helburu, zamudioztarrentzat zein
bisitarientzat erakargarriena izan daite-
keena. Bazkalostea Taberna Ibiltariak
girotu eban eta jolasak antolatu ziran
umeentzat. Gaua Trikizio musika taldea-
ren eskutik luzatu zan. Beste alde batetik,
aurreko egunean be, barikuan, Lagatzu
Eguna-Euskal Jaiari lotutako ekimen bat
egin zala aitatu behar da. Xabi San Sebas-
tian abeslariak kontzertua eskaini eban
eta han be jentetza batu zan.  
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Jantzi Jarauntsi Troupe e-
kainean aurkeztu zan jen-
te-aurrean. Derioko alkar-
teak dauan helburua gu-
rean egiten diran ekimen
guztietan euskal jantzia
berreskuratzea da. Esther
Apraiz eta Nekane Aiarza
troupelariek emon deus-
kuez kakoak.

30 ELKARTEAK / TALDEAK

t: Itxaso Marina / a: JJT

Zergaitik taldea sortu?

Igaz, Olentzero Egunean, euskal jan-
tzia bakarrik egun horretan janzten gen-
duala komentau genduan gure artean, eta
beste data batzuetan be eroatera animau
ahalko ginala. Era berean, inguruan begi-
ratu, eta batez be umeek janzten ebela
konturatu ginan; gurasoek eta aitita-amo-
nek ez dabe euskal jantzia erabilteko ohi-
turarik. Horregaitik erabagi genduan lehe-
nengo pausua guk emotea, eta jentea
hainbat ekimenetan euskal jantzia janzte-
ra animau. Halan sortu zan ideia da, eta
ilusinoz beteta dagoanez, aurrera egin
dau.

Beraz, euskal jantziari berriro emon

gura deutsazue antxinako protagonis-

moa.

Bai, eta ez bakarrik Derion edo Txorie-
rrin antolatzen diran ekimenetan. Izan be,
badogu taldearen mamina beste herri
batzuetara zabaltzeko asmoa. Esate bate-

gara; eta lauzpabost, beste herri batzueta-
koak. Ekitaldietara seme-alabak eroaten
doguz gugaz. Baina gurea ez da talde itxia
eta gura dauan guztiak jarri daiteke gugaz
harremanetan: jaja@jajatroupe.com. Bar-
din deutso Deriokoa edo beste herri bate-
koa izan. 

Izen deigarria da zuena.

Alde batetik, aitita-amamen janzkera
berreskuratu gura dogu, eta horregaitik
aukeratu genduan izentzat “jantzi jaraun-
tsi”. Bestetik, ikutu moderno bat be emon
gura geuntsan, eta handik dator “troupe”.
Tradizinoaren eta modernitatearen arteko
fusioa da. 

Taldearen aurkezpen ekitaldiari be

oso izen arraditsua ipini zeuntsien:

Revival Janzkera 2011.

Taldea hasi barria zan, eta bagenkian
jente askok ez ginduzala oraindino ezagu-
tzen. Horregaitik aukeratu genduan izen
hori, deigarria zalako eta herritarrengan
kuriosidadea bizteko. Aurkezpen ekitaldia
oso ondo urten zan. Aitor Elizegi eta Elena

rako, Gorlizetik deitu deuskue poteo
baten parte hartzeko, eta deia Olabeaga-
tik be jaso dogu. Euskal Jaia egingo da
bertan eta guk girotzea gura dabe.  

Nortzuek osatzen dozue taldea?

Hogeta hamar lagun inguru gara,
hogeta hamar urtetik berrogeta hamar
urtera bitartekoak. Gehienok derioztarrak

“Euskal jantziaren bitartez gura d
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Unzueta izan genduzan aitabitxi eta ama-
bitxi, eta triki-poteoan ibili ginan herritik.
Bazkaria be euki genduan.

Zelan hartu dabe herritarrek tal-

dea?

Jentea hasi da gu ezagutzen, interesa
dabe taldeagazko eta galdetu egiten
deuskue antolatzen doguzan ekimenen
inguruan.

Oso talde gaztea izan arren, dagoa-

neko hainbat ekimen antolatu dozue. 

Buruko zapia ipinten ikasteko tailerra,
txangoak, Bilboko Etnografia-museora
urteera, trikiti eta pandero ikastaroa, jota
ikastaroa... Talde dinamikoa izan gura
dogu eta batzordeak sortu doguz gure
baitan. Bakotxa datorren ikasturtera begi-
ra zer antolatu daitekeen aztertzen dabil.

Zuen beharrak osagai didaktikoa

be badau. 

Arretaz begiratzen bada, ikusi daiteke
jenteari bardin deutsala euskal jantziagaz
urteteak, baina zapatilak jantzita dabeza-
la, buruko zapi barik... Guk detaile horreek
guztiek daben garrantzia erakutsi gura
deutsagu jenteari. Buruko zapia ipinten
ikasteko ikastaroak, esate baterako, zapia
zergaitik ipinten dan azaltzea eban helbu-
ruen artean, eta  merezi dauan inportan-
tzia emon ekiola. Horren haritik, zapia Txo-
rierrin antxina zelan ipinten zan ikertzeko
asmoa dogu, eta gauza bera egingo dogu
euskal janzkera osatzen daben beste ele-
mentu batzuekaz: txapela, garrikoa... 

Ekarpen polita egingo deutsezuena

Txorierriri eta herritarrei.

Euskal jantzia berreskuratzea dogu
helburu, eta harenganako interesa biztu.
Euskal jantziaren bitartez gura dogu go-
zau, eta berau jantzita dogula eroso senti-
du. Jenteari sentimentu hori kutsatu gura
deutsagu.

“Taldearen mamina
beste herri batzuetara

zabaltzeko 
asmoa dogu”

ogu gozau”
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t/a: Gaizka Eguskiza 

Jesus Angel Bravo Strelia arabar en-
presako zuzendaria da. Streliak informati-
ka eta berrikuntza lantzen ditu. Teknolo-
gia, beraz, izugarri interesatzen zaio Jesus
Angeli, eta zaletasuna bere 14 urteko
semeari helarazten saiatu zen era diberti-
garri batean. Orduan udaleku teknologi-
koak sortzea bururatu zitzaion. “Estatu
Batuetan ohikoa izan arren, Estatu mailan
ez dago ezer antzekorik. Hemengo udale-
ku teknologikoa erabat aitzindaria izan
da”, esan digu. Udalekua uztailean zehar
egin da Bizkaiko Teknologia Parkean.  

“Eskolatik Kanpo, hizkuntza edo kiro-
lari lotutako hainbat ekimen daude, bai-
na batek ere ez du teknologia jorratzen.
Hutsune hori bete nahi izan dugu. Eskolek
interes handia dute proiektuan, euren
plangintzak osatzen laguntzen diegulako”.
Ikastetxeetarako ez ezik, umeentzat ere
bada onuragarria udalekua. “Gazteek
jokoen bidez ikastea nahi izan dugu. Egu-
nero erronkak jarri dizkiegu umeei. Ho-
rrek sormena eta irudimena pizten ditu,
eta, era berean, parte-hartzaileek aukera
dute arazoak konpontzeko gauza direla
ikusteko”.

Ikastaro mota bi eman dira udalekuan:
batak, Bots week, robotika landu du.
Modulu horretan Lego enpresak sortuta-
ko hezkuntza-proiektuari jarraitu diote
antolatzaileek: umeek lego piezen bidez
robota eraiki eta programatu behar izan
dute. Beste ikastaroan, Videogames week,
Scratch software askeko plataforma erabili

Biharko ingeniariak

Umeek kirola edo hizkuntzak jorratzen dituzte eskolaz
kanpoko ekintzetan. Ez dago ezer teknologiari buruz.
Edo ez zegoen, hobeto esatearren: uztailean udaleku tek-
nologikoak antolatu dira estreneko aldiz BTEK Teknolo-
giaren Interpretazio Zentroan, Zamudion. Guztira Euskal
Herritik zein kanpotik etorritako 200 gaztek hartu dute
parte.

Gazteak robotak 
eta bideojokoak 
diseinatzen ibili 
dira udalekuan

Estatu mailan 
ekimen aitzindari

horrek gazteek 
jokoen bidez ikastea

izan du helburu
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dute neska-mutilek, bideojokoak diseina-
tu eta garatzeko. “Ikastaro biak antzekoak
dira: bideojokoena, artistikoagoa; robote-
na, mekanikoagoa”. Gazte batzuek surf
ikastaroa ere egin dute arratsaldeetan,
Sopelan. Hala edo nola, giro dibertigarri
eta alaian ibili dira umeak elkarlanean.

% 90, mutilak

Guztira, 200 umek hartu dute parte
udalekuan, baina txandaka hurbildu dira
Zamudiora: 50, aste bakoitzeko. Taldeak
handiak badira ere, batez ere hiru lagunek
osatutako talde txikietan ibili dira lanean.
Parte-hartzaileak hainbat lekutatik etorri
dira: txorierritarrak (Lezamakoak edo
Zamudiokoak, esate baterako), bizkaita-
rrak, arabarrak, gipuzkoarrak, Frantziako-
ak, kataluniarrak... Teknologia gizonezkoei

lotzen zaie askotan, eta udalekua ez da
salbuespena izan; hara joan diren gehie-
nak, % 90, mutilak izan dira.  

Udalekuaren hizkuntza nagusia inge-
lesa izan da, baina horrek ez die oztoporik
ekarri umeei. Hala dio Sarak, umeen begi-
raleetako bat. “Ingelesa ez da arazorik izan,
gazte guztiek gutxi gorabehera ulertzen
dutelako. Gainera, euren artean, euskaraz
eta gaztelaniaz egin dute. Zamudiokoa ez
da hizkuntza-udalekua izan, teknologia-
udalekua baizik”. Jesus Angelen ustez,
“teknologiaren hizkuntza ingelesa da, eta
horregatik azalpenak, softwarea-eta inge-
lesez eman dira. Horrela, beste hizkuntza
batean lan egiteko ohitura hartzen dute,
beldurrik gabe”. 

Sarak oso interesgarria deritzo campu-
sari. “Umeek gauza berriak ezagutzeko
aukera izan dute udalekuan. Guk bidea
eman diegu, eta, gero eurek euren irudi-
mena landuz, nahi izan dutena hartu dute.
Gainera, primeran pasatu dute”. Beste
abantaila baten berri eman digu antola-
tzaileak. “Hemen erabili dituzten progra-
mak etxean ere erabil ditzakete. Beraz,
udalekua amaitu eta gero, aukera dute
teknologian murgiltzen jarraitzeko”. 

Umeak gurasoak bezain pozik ibili dira
udalekuan, baita antolatzaileak ere. “Dato-
rren udan berriro egiteko asmoa dugu; are
gehiago, hurrengo ikasturtean, hau da,
irailetik aurrera, teknologiari lotutako
eskolaz kanpoko jarduera antolatu nahi
dugu, eta eskolek interes handia adierazi
dute”. Ekimenak aurrera eginez gero, ordu
gehiago hartuko dute umeek teknologia-
ra hurbiltzeko. Baita Jesus Angelen seme-
ak ere.

TEKNOLOGIA 33
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Bi lagunentzako tratamendua: 

TXOKOLATEZKO ESTALDURA

Nor dabil 
diskoa 

prestatzen?

Bidali erantzunak, hilaren 15a baino lehen: 
–Telefonoz: 94 452 34 47
–e-mailez: aikortxori@aikor.com

LEHIAKETA

Aurreko erantzuna:

Jantzi Jarauntsi Troupe  
Irabazlea: 

Alberto Gainza

AIKORRIZKETAN 35

–Zu izan zara inoiz Luki hondartza
nudistetan?

–Gutxitan. Dena dela, udatiar batzuk
beti ibiltzen dira larrugorritan; beste
batzuk, aldiz, biluzik baina sonbreiruare-
kin; beste batzuk biluzik, baina esku-
larruak kendu gabe. Eta badakizue nafa-
rrak nola? 

–Nola ibiltzen dira nafarrak Luki?
–Behin Iñigo euskaltzainak kontatu

zidan, Txantreako erdaldun batek galdetu
ziola: Nola igarriko zenioke hondartza
nudistako bati nafarra dela? Eta erdaldu-
nak berak eman ziola erantzuna: Ba nafa-
rra izango da jertsea besapean daramana,
“por si refresca”.

Oporretan biluzik

t: Juan Luis Goikoetxea / i: Aritz Albaizar 

–Egun on Luki!
–Halan ekarri berbalagun taldeko

lagunok!
–Kafea hartzera gonbidatu zaitugu

oporretan goaz-eta.
–Mila esker.
–Aiko hemen, Luki, zuk erantzuteko

prestatu ditugun galderak.
–Bota ba!
–Zu zelan janzten zara udatean?
–Ikusi!: mangutsik eta oinutsik edo

ortozik. Gazteak, berriz, bernak agerian
ere ibiltzen dira.

–Zure ustez, Luki, eguzkia hartzea ona
da?

–Niri egun argiak optimismoa ematen
dit, baina eguzkia 10 minutuz edo baino
ez dut hartzen. 

–Zer da Luki ez daukanak daukanari
ematen diona?

–Lotsa! Lotsarik ez duena biluzik dabil
kalean. Bera ez da lotsatzen, baina inguru-
ko ezagunak eta etxekoak bai.  Lotsa ari-
maren jantzia da.

–Oso ideia polita Luki.
–Bai! Gainera, lotsabakoek Kaiman

uharteetan hartzen dute eguzkia, paradi-
su fiskaletan. Adanek eta Ebak pikondoa-
ren orri latzekin estaltzen zituzten parte
erotikoak lur paradisuan. Ostera, Kaiman
uharteetako zerga paradisuan, aberatsek
opor fiskalak hartzen dituzte; kentzen
dute lotsaren janzkia eta interesen izpi
ultramoreak hartzen dituzte potroz gora
etzanda. 
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Perretxiko eta ahuntz-gaztai

entsalada epela Gatzatu flana  

Etxeko sukaldaritza

Osagaiak (lau lagunentzat):

–Letxugea
–4 arrautza egosi
–16 karramarro-taket
–200 g perretxiko
–4 ahuntz-gaztai xerra
–100 g ogi arraspaua
–100 g intxaur
–Koilarakadatxu bat azukre
–Koilarakadatxu bat ezti
–Koilarakadatxu bat ur
–Oliba-orioa
–Modena ozpina
–Gatza eta piperbeltza

Prestateko erea:

Letxugea garbitu eta plater handi
baten ipiniko dogu. Arrautzak xerra
mehetan ebagiko doguz.
Intxaurrak kara-
melatze-

ko, ontzi batean jarriko doguz azukerea,
eztia eta ura. Kolorea hartzen hasten
diranean, intxaurrak botako doguz eta
surtan 5-10 minutuan eukiko doguz.
Ontzitik atera eta hotzitzen itxiko
doguz. Perretxikoak garbituko doguz
eta plantxan egingo doguz oliba-orio
apur bategaz. Ozpin-orio saltsea egite-
ko, hiru koilarakada orio, koilarakada
bat ozpin eta koilarakada bat ezti erabi-
liko doguz. Gatza eta piperbeltza bota-
ko doguz. Gaztaiaren gainean ogi arras-
pau apur bat ipini, eta zartaginean
gorrituko doguz xerrak. Entsaladea
halan atonduko dogu: letxugea, karra-
marro-taketak, arrautza, eta perretxiko-
ak. Ozpin-orio saltsea botako dogu eta
gainean gaztaia eta intxaurrak jarriko
doguz.

Maite Lekerika, sukaldaria

Osagaiak:

–4 arrautza
–Litro bat esne
–2 sobre gatzatu
–6 koilarakada azukre
–3 koilarakada azukre, ur apur baten
karamelatuak

Prestateko erea:

Surtan litro erdi esne ipiniko
dogu eta azukerea botako deutsagu.
Sobra dogun esnetik litro lauren bat
bereiziko dogu eta hara gatzatuak
botako doguz. Surtan dagoan esnea
irakiten hasten danean, nahasketa
gehituko deutsagu. Surtan izango
dogu berriro irakin arte. Hotzitzen
itxiko dogu. Bestalde, arrautzak bes-
te litro lauren esnera botako doguz.
Irabiauko doguz. Dana ondo nahas-
tuko dogu eta nahasketa molde
karamelatuetara botako dogu. La-
bea 180 gradutan berotuko dogu
eta flanak 40 minutu inguruan euki-
ko doguz han, Maria bainuan.
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Gomendioak

LITERATURA: NAGUSIAK

–Un ange passe. Isilaldietan, Pello Liza-
rralde
–Zer barkaturik ez, Alberto Ladrón
Arana
–Orbelak airez airez, Batzuk
–Biziaren bidean, Odon Noblia
–Aita artzain zen, Panpeia Etxebarnere

HAUR ETA GAZTEENTZAT

–Pozik, Mies Van Hout
–Irakurriko al didazu ipuin bat?, Batzuk
–Heroia izan nahi zuen mutikoa, Sylvain
Trudel
–Nimen uhartea, Wendy Orr
–Azken udako espiritua, Susana Vallejo

MUSIKA

–Homo sapiens?, Su ta gar
–Rat-zinger, Rat-zinger
–Copenhague, Kea
–Kantadantzak, Batzuk
–Umeen zentzune, etxean entzune,
Batzuk 

6

4

4 5

8

2 3

9

4
5

8 1 9 6 5
4 1

7

2

5 7

4

9 2

8

Sudokua



Ontón – La Arena hondartza. Irailaren
25ean, 9:15ean, eskolako aparkalekuan. 

>

Sondika

Santo Domingo de Silos – Covarrubias –
Lerma. Irailaren 10ean. Izena emateko
epea: irailaren 6ra arte.
Errioxa. Irailaren 18an, Arroeta mendi tal-
deak antolatua. Informazio gehiago:
946088285. 
Asturias. Irailaren 30etik urriaren 2ra,
Arroeta mendi taldeak antolatua. Infor-
mazio gehiago: 946088285.

>

>

>

Sondika
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Irteerak Bestelakoak

Udal ikastaroetan izena ematea: iraila-
ren 6tik 12ra, liburutegian. 
Autorik gabeko eguna. Irailaren 22an,
17:00etan, Goronda Beko kiroldegian:
tailerrak, jolas-parkea...
Altzora euskara elkartearen aurkezpe-
na. Irailaren 23an, 18:00etan, Kultur
Etxean.

>

>

>

Sondika

Altzora euskara elkarteak antolatutako
Argazki Lehiaketaren lanak. Irailaren
22tik urriaren 11ra arte, Erakusketa
Aretoan. 

>

Sondika

Piratas del Caribe, en mareas misterio-
sas filma (aire zabalean). Abuztuaren
6an, 22:00etan, Kolitza plazan. 
Como perros y gatos II, la revancha
filma (aire zabalean). Abuztuaren
20an, 22:00etan, Sollube kalean. 

>

>

Derio

Txotxongiloak: Adarbakar urdina. Irai-
laren 24an, 11:30ean, liburutegian. 

>

Zamudio

Ikuskizunak

Erakusketak

VI. Azoka ekologikoa. Irailaren 4an,
10:30etik aurrera, Elotxelerrin. 

>

Loiu

Azokak

>

Kirola
Zamudio

Plater-tiro Bizkaiko Txapelketa. Iraila-
ren 11n, Teknologia Parkeko tiro-
zelaian. Txorierri Ehiza eta Arrantza
elkartearen eskutik. 

Hobetu zure mugikortasuna! Irailaren
16an, 16:30ean, frontoian: antzerkia,
ibilbidea...; irailaren 17an, Bidekoetxe
parkean: zikloturista; irailaren 20an,
Aresti gelan: eraginkor gidatzeko ikas-
taroa (izena emateko epea: irailaren 6ra
arte, Udaletxean); irailaren 22an: Zamu-
dio ibilgailu barik. 
Jai-batzordeko batzarra. Irailaren 20an,
19:30ean, Udaletxean. 
Udal ikastaroetan izena ematea: iraila-
ren 23ra arte.

>

>

>

Zamudio
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