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Martxoaren 17an, Carlos Lesmes
Bo tere Judizialeko Kontseilu
Oroko rraren eta Auzitegi Go -

reneko (BJKO) presidenteak hau esan eban
alkarrizketa baten: “zeren epailea egurra-
gaz eta zanoriagaz kontrolaten baita”.
Epaileen alkarteetariko bi sutsu agertu
ziran esandakoaren kontra. Jueces para la
democracia alkartekoek halan erantzun
eben: “Bere ikuspuntuagaz bat datozanei
zanoria eskaintzen deutse, saria edo izen-
dapena; legitimoki beste pentsaera bat
daukienei, barriz, egurraz jazarten jake”.
Era berean, Fancisco de Vitoria alkartekoek
hau esan eben: “Lesmesek zama daroen
astoak legez trataten dauz epaileak”.

Lesmes igaz aukeratu eben BJKOren
presidente, erakundearen 20 botoetatik 16
alde euki zituala. Komunikabideek “alde
kontserbadorearen ordezkaria” moduan
aurkeztu eben, eta alderdi batzuek bere
hau taketa adostu ebela iragarri eben,
nahiz eta hori BJKOren kideen betebehar

esklusiboa izan. Baina esandakoa ez da
bape ha rrigarria, parlamentariek botoen
hiru bostena lortuta BJKOren kideak auke-
ratzen da bezalako. Bestalde, Manuel Ruiz
de Lara magistraduak hau idatzi eban arti-
kulu ba ten abenduan, BJKOren 12 kideren
hautaketaren haritik: “Kide barrietariko
batzuek harreman bereziak daukiez, fami-
liarrak barne, Estaduko goi karguetan
dagozanakaz edo egon diranakaz”. 

Lesmes Aznarren gobernuko Justizia
Ministerioaren zuzendari orokorra izan zen
zortzi urtean. Sortu alderdiari Partidu Po -
litikoen Erregistroan sartzea ukatu eutsan
epaiaren txostengilea izan zan, eta orain
dala gitxi Garbiñe Biurruni debekau eutsan
Foru Sozialean parte hartzea. Berak, ostera,
ez dau inongo oztoporik FAESen hitzaldie-
tan (PPko erakunde ideologikoan) parte
hartzeko.

Beraz, ez da harritzekoa Europako
Kontsejuaren Ustelkeriaren Kontrako Tal -
deak Espainiako BJKOren independentzia

IÑAKI EGUSKIZAGA
(Abogadu erretiradua)

zalantzan jartzea, eta, hori aldatzeko,
2015erako bete behar diran hainbat aholku
emon izana. Ezta 2013an World Economic
Forumak, independentzia judizialari lotuta-
ko mundu mailako sailkapenean, Espainia
72. postuan kokatzea be, Bostwana, Rwan -
da, Costa Rica, Malasia, Ghana, Txina eta
Zambiaren atzetik eta Iranen parean.

Egia esan, guztiok dakigu podere politi-
koaren eta judizialaren artean ez dagoala
independentziarik; teoria ofiziala zabaltzen
dauan zuzenbidean oso adituak diranek
izan ezik, antza.

Gure arbaso emakumezkoek burua
altxatuko balute, ziur ezusteko
latza hartuko luketela. Urteak

eman dituzte borrokan, mutilen eta nes-
ken arteko berdintasuna bermatze alde-
ra. Urte askotako ahalegina, ordea, kolo-
kan da. Barkatuko didazue baina, gaur-
koan, gaur egungo neska batzuen jarrera
gogor kritikatuko dut. Berdintasuna bai
baina, askok, muga hori gainditu dute.
Ha ragi zati soila izango balira bezala. Ta -
malgarria. Eta ez naiz janzkeraz ari. Ba -
koitzak nahi duen arropa eraman deza-
ke-eta.

Nire pentsamendu sakon hauek, aur-
tengo Munduko Futbol Txapelketarekin
batera hasi ziren, orain gutxi. Txileko
ema kume ‘kazetari’ batek paparra eraku-

tsi zuen bere selekzioa animatzeko. Hor -
txe bertan, prentsa-aretoan, gainerako
kazetariak lanean zebiltzala. Okerrena da
berak normaltzat hartu duela keinu hori.
Normala iruditzen zaizue? Paparra eraku-
tsi beharra al dago animatzeko? Ba ez,
eta are gutxiago ‘lanean’ zaudenean.

Sanferminetan beste adibide bat aur-
kitu dut. Neska batzuk, lagunen bizkar
gainean, titiak erakusten. Eta makina bat
be so inguruan, zerbait ukitzeko irrikan.
Edo bi neska, bata besteari titiak zurrupa-
tzen, mutilen begirada lizuna lagun. Pe -
nagarria eta lotsagarria. Hori, edo ni za-
harkituta gelditu naiz.

SARA GANDARA
(Kazetaria)

Emakumeak XIX. mendean

Independentea, bai ala ez?
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Sondikako euskara elkarteak iraila-
ren 20an ospatuko du bere eguna. Goiz -
eko 11etan umeentzako jolasak egongo
dira Ikurrinaren plazan, eta goizeko
12etan he rriko elkarteak batuko di ra
guztien artean Euskara da Euskal Herri
kanta osatzeko. Parte-hartzaile bakoitzak
hitz bat idatzita duen kartoi mehe bat
hartuko du eta kartoi guztiak batuta
esandako abestiaren hitzak osatuko di -
tuzte. Ekintza hori ere Ikurrinaren plazan
izango da. Buru handiak atera ondoren
dantza poteoa egingo dute Ipar Elaiak

Altzora Eguna txistu taldearekin eta Gorantzai leak dan-
tza taldearekin.

Bazkaria eguerdiko 2:30ean edukiko
dute. Txartelak irailaren 15ean eros dai-
tezke eskolako guraso elkartearen egoi-
tzan, Egarri tabernan, Batzokian edo 635
75 35 95 telefono zenbakira deituta. Baz -
kalondoa Taberna Ibiltariak girotuko du,
eta Pentagrama, Ipar Elaiak eta Go -
rantzaileak taldeek Euskara da Euskal
Herri cup song-a egingo dute arratsalde-
ko 6etan. Akerbeltz taldea iluntzeko
8etan igoko da eszenatokira. Egun horre-
tan txosnan batzen den dirua AIKOR! al -
dizkariari emango dio Sondikako euska-
ra elkarteak.

“Nire lagun maitea”
argazki lehiaketa 

Lehiaketa Loiuko Udalak antola-
tu du eta parte-hartzaileek animalia
baten argazkia aurkeztu beharko
dute. Argazkia herriko txoko batean
egin beharko da eta parte-hartzaile
bakoitzak gehienez hiru argazki aur-
keztu ahal izango ditu. Lanak aurkez-
teko azken eguna abuztuaren 14a
izango da. Lanak Udaletxean aurkez-
tu behar dira 13:30ak baino lehen.
Zuri-beltzezkoak zein koloretakoak
izan ahal dira, jpg formatua eduki
behar dute eta CD batean sartuko
dira. CD hori gutun-azal baten
barruan egongo da eta han “Loiuko
II. Argazki Lehiaketa” idatzi beharko
da. Gutun-azalaren barruan beste
gutun-azal txikiago bat ipiniko da
CDarekin batera eta bertan egilearen
datuak zehaztu beharko dira.

Argazkiak irailaren 4tik 19ra bi -
tar tean ipiniko dira ikusgai herriko
tabernetan eta herritarrek beren bo -
toa emango dute. Ebazpena irailaren
25ean jakinaraziko da. Sari bi eman-
go dira: 250 euro irabazlearentzat
eta 100 euro herriko egilerik onena-
rentzat. Irabazleak adin txikikoak
badira, materiala erosteko txartela
jasoko dute. Informazio gehiago:
www.loiu.org.    
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Auzoak ere jaietan Santimami 
(Zamudio)

Irailak 12, barikua
–18:00-20:00: Dj Iñigo.
–24:00-04:00: Akerbeltz taldea.
–04:00-06:00: Dj Iñigo.
Irailak 13, zapatua
–11:00: Marmitako Txapelketa.
–Kalejira, Ipar Elaiak txistu taldearekin.
–11:00-14:00: Haurrentzako parkea. 
–11:30: Kalejira, Triki Xabierrekin.
–14:00: Marmitakoa aurkeztea.
–17:00: Futbol Txapelketa Triangula rra:
Apurtuarte + Sondika + Loiu.
–19:30: Tenderete kaleko antzerkia.
–23:30-05:30: Celtas Cortos + Dj Jon Ur -
bieta.

Irailak 14, domeka
–11:00: Kelejira, Ipar Elaiak txistu taldearekin.
–11:00-13:15: Marrazketa eta Pintura Le -
hiaketa, umeentzat.
–11:00-14:00: Haurrentzako parkea.
–12:00: Meza eta ohorezko aurreskua, Go -
rantzaileak dantza taldearen eskutik.
–13:00: Kalejira herriko tabernetatik, Ola -
güe abesbatzarekin.
–18:00: Dantzen agerraldia, Goran tzai leak
dantza taldearen eskutik. 

Santa Kurtze
(Sondika)

Abuztuak 16, zapatua
–14:00: Jaien hasiera eta txupinazoa.
–14:30: Herri bazkaria.
–18:30: Umeentzako pailazoak.
–21:00: Sardina-jana.
–22:00: Erromeria, Lotxo taldearen
eskutik.
Abuztuak 17, domeka
–Umeentzako puzgarriak, egun
osoan zehar.
–12:00: Meza, ermitan.
–13:00: Trikitilariak.
–14:00: Sukalki Txapelketa.
–16:30: XVIII. Mus Arin-arina (Izena
ematea, 16:00ak arte Santimami
zelaian). 
–20:00: Tortilla Txapelketa.
–21:00: Txitxi-burruntzia.
–22:00: Erromeria, Arizgoiti taldeare-
kin.
–24:00: Sorgina erretzea eta txokola-
tada.
Abuztuak 18, astelehena
–12:00: Meza, ermitan.
–13:00: Omenaldi-kopaua, auzoko
nagusientzat.
–Jaien amaiera eta agurra.
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Abuztuak 23, eguaztena
–17:00: Bolandera nagusia.
–Mus Txapelketa.
–20:30: Txitxi-burruntzia eta erromeria.
Abuztuak 24, eguena
–12:30: Meza, ermitan.
–Paella Txapelketa. 
–Omenaldi-kopaua, auzoko nagusientzat.
–14:00: Paellak aurkeztea.
–19:30: Idi probak.
–21:00: Sardina jana eta erromeria, Dj Paco
Sanchezekin.
Abuztuak 25, barikua
–12:30: Meza, ermitan.
–Umeentzako jolasak, puzgarriak, zum -
ba...
–Sokatira: emakumeak gizonen kontra.
–19:00: Zaldi probak.
–20:00: Patata tortilla Txapelketa 
–Erromeria, Dj Paco Sanchezekin.
–23:30: Mozorroak, Jose Mari eta Juan -
joren agurra.
–01:30: Erromeria eta jaien amaiera.

San Bartolome
(Zamudio)

Sandoni 
(Zamudio)

Abuztuak 14, eguena
–19:00: Egin irri umeentzako ikuski-
zuna, Largabista eta Martinbertso -
rekin.
–20:00: Lore eskaintza, Aitor Irazolari.
–20:30: Saiheski errea.
–21:15: Diskofesta.
–00:00: Begoñako basilikara irteera.

Erromes Eguna
(Larrakoetxe)

Abuztuak 29, barikua
–18:00: Txupinazoa eta ikurrina jaso-
tzea.
–18:00: “Joseba Bilbao” Futbol Txapel -
keta Triangularra: CD Loiu + CD Son -
dika + Gatika KT.
–19:30: Umeentzako pelikula.
–21:30: Tortilla Txapelketa.
–22:30: Kontzertua.
–23:30: Berbena, Akerbeltz taldearekin.
Abuztuak 30, zapatua
–14:30: Herri bazkaria. Ostean, Mus, Tu -
te eta Briska Txapelketak.
–17:30: Herri kirolak, umeentzat.
–19:00: Animalien erakustaldia, Gorriti -
ren eskutik. 
–22:00: Mozorro festa, txikientzat.
–22:30: Mozorro festa, nagusientzat.
–00:00: Berbena, Triki Ta Ke taldearekin.
Abuztuak 31, domeka
–11:00: Auzoko hildakoen oroimenez-
ko meza eta aurreskua.
–12:00: Gorantzailak dantza taldearen
emanaldia.
–13:00: Omenaldia auzoko nagusiei eta
kopaua.
–14:00: Piper eta Paella Txapelketak.
–17:00: Apar jaia, umeentzat.
–18:00: Dj Xaibor.
–22:00: Jaien bukaera.

Larrondo

Abuztuak 30, zapatua
–Umeentzako puzgarriak eta jokoak,
egun osoan zehar. 
–10:30: Txupinazoa.
–Paella Txapelketa.
–12:00: Meza ermitan, auzoko defun-
tuen oroimenez. 
–Euskal kantak.
–14:00: Paellak aurkeztea.
–16:30: Mus Txapelketa.
–Txapelketako sariak banatzea.
–20:30: Txitxi-burruntzia.
–21:00: Dantzaldia, Txinparta taldea-
rekin.
Abuztuak 31, domeka
–12:30: Meza, ermitan.
–Dantzen agerraldia, Iru-bat Zamu -
dioko dantza taldearen eskutik.
–20:00: Idi probak.
–Txitxi-burruntzia eta musika.
Irailak 2, martitzena
–12:00: Meza, ermitan.
–Auzoko nagusientzako omenaldia.
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a: Proyecto Superdown, Platanoboligrafo

Alex Angulo aktore erandioztarra
uztailaren 20an hil zen, Errioxan, auto-
istripu batean. Aktoreak 61 urte zituen.
Angulok duela 40 urte Zamudioko esko-
lan ibili zen irakasle. Oso harreman ona
izan zuen ikasleekin eta urtean behin
afariak antolatzen ziren, azken bolada
honetan elkartu ez badira ere. “Oso jato-
rra zen, sentibera, baina jenioa ere
bazuen... Berak aitortzen zuen behin eta
berriro irakaskuntza ez zela bere boka-
zioa, eta laster irakasteari utzi zion”, esan
digu Sorkunde Landeta ikasle ohiak.
“Garai hartako irakasleak ezberdinak
ziren, dikatdurakoak, serioagoak, ez Alex

Alex Angulo gogan
bezain hurbilak. Tira, ia-ia gure adinekoa
zen. Behin, gure irakaslea zela, joan gi -
nen Son dikako jaietara bere antzezlan
bat ikustera. Harrigarria izan zen maisua
taula gainean ikustea”, esan du Andoni
Zarate beste ikasle ohi batek.    

Bestalde, Alex Angulok Igor García
sondikaztarraren Superdown film labu-
rrean hartu zuen parte iaz. “Eskarmentu
handiko aktorea zen eta grabaketan ba -
zekien zer nahi nuen, eta gehienetan au -
rrea hartzen zidan”.

Angulo ezaguna zen telebistan eta
zineman hainbat film eta telesaio egitea-
gatik: El día de la bestia, Muertos de risa,
Periodistas... Gainera, zenbait antzezlan
ere egin zituen. Goian bego! 

Erduzie Larrabetzuko
Gazte Egunera!

Larrabetzuko Hori Bai gaztetxeak
Gazte Egunaren 30garren edizioa an -
tolatuko du aurten. Abuztuaren 2an
egingo da. Antolatzaileek “Erdu zie
Larrabetzuko Gazte Egunera” bideoa
eskegi dute YouTuben, ekintzaren be -
rri emateko eta gazteak parte hartze-
ra animatzeko. Urtero moduan, jaiak
Euskal Herriko gaztetxeen eta gazte
asanbladen lana bultzatzea du helbu-
ru, eta hainbat lekutatik etorritako
gazteek hartuko dute parte jaialdian.
Jai-egitaraua oparoa da: 11:00etan
eskalada-erakustaldia antolatu dute
eta goiz osoan zehar trikitilariek giro-
tuko dute eguna. Geroago, 14:30ean,
bazkaltzeko ordua izango da, eta os -
tean, bingo txouuua egingo da.
17:30an gaztetxe eta gazte asanbla-
den arteko olinpiadak jokatuko dira.
Gauean, 23:00etik aurrera, musikaren
txanda etorriko da eta han Zea Mays,
Kop eta Skakeitan taldeak izango
ditugu entzungai. Revolutionary
Brothers, King Consul eta Dj Kaiku
disc-jockey-ek amaiera emango diote
jaiari.
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a: Aner Mentxaka

Aurten, 30 urte bete dira GALen
sorreratik, eta uztailaren 2an txorierritar
talde bat batu zen Derion, gerra zikina-
ren Txorierriko biktimei omenaldia egite-
ko. Azaldu zuten moduan, talde parapo-
lizialek milaka laguni eraso zieten, bahi-
tu, bortxatu... Laurogeita bost hildako
egon ziren, eta bereizi gabeko ia mila
eraso.

Antolatzaileek Ana Tere Berroeta eta
Mikel Goikoetxea txorierritarrak ekarri zi -
tuzten gogora. Ana Tere Loiukoa zen eta
1980ko urtarrilaren 10ean bahitu, bor-
txatu eta hil egin zuten GAEko kideek
(Gru pos Armados Españoles). Mikel
Goikoe txea derioztarra 1983ko abendua-
ren 28an zauritu zuen GALeko frankotira-
tzaile batek, bere emaztearekin eta ala-
barekin Donibane Lohitzuneko etxera
zihoala. Lau egun geroago hil zen zauri
larrien ondorioz. 

Omenaldian salatu zuten hedabideek,
historia ofizialak eta instituzioek urteak
daramatzatela gezurrezko bertsioa eskain-
tzen. Eta ezinbestekotzat jo zuten gertatu-
takoari buruz hitz egitea eta egia azalera-
tzea.  

Hamarkadetan izandako gatazka eta
konfrontazioa gainditzeko aukerak erron ka
berri bat dakarrela esan zuten: egia, oroi-
men kolektiboa eta askatasuna batzea,
aurreko konpromisoek eta gaur egungoek
ere bat egin dezaten. “Hori da hain zuzen
ere gatazka eta bere ondorioak gainditze-
ko gakoa. Ez dugu onartzen errealitatearen
gure bertsioa aintzat ez hartzea. Egia eta
askatasuna helburu di tugula, prest gaude
norabide horretan ekarpena egiteko”.

Bestalde, irakurri zuten testuan oroitza-
penezko hitzak ere izan zituzten Jose
Ramón Goikoetxearentzat. Esan zuten
moduan, 29 urte bete dira loiuztarra kar-
tzelan hil zela “Estatuaren espetxe-politika
kriminalaren ondorioz”.

Omenaldia, Derion

Topaeguna, euskara
elkarteen eguna

Derion izango da urriaren 11n, eta
Euskal Herri osotik etorritako euskara
elkarteek hartuko dute parte bertan.
Antolatzaileek azaldu digutenez,
Topaeguna esperientziak trukatzeko
eguna izango da, elkarren berri izate-
ko eguna. Hala, umeei zein helduei
zuzendutako ekitaldiak antolatuko
dira, ondo pasatzeko eta egunaz
gozatzeko. Egun horretarako egita-
raua Tximintx Derioko euskara elkar-
tea dabil osatzen, Txorierriko eta ingu-
ruko beste hainbat euskara elkarteren
laguntzarekin. “Txorierriko euskaltzale
guztiak gonbidatu nahi ditugu egun
horretan parte hartzera. Gorde data,
beraz”. “Ein daigun topa” esaldia hartu
da ekintzaren lelotzat eta irailetik
aurrera informazio gehiago jakinarazi-
ko da egun horretan egongo diren
ekintzei buruz. “Ein daigun topa eus-
kaltzaleon alde, mugimenduaren alde
eta auzolanaren alde”.

Lezamako lasterketan
izena ematea

“Lezamako Mugetatik” mendi ibi-
laldia eta lasterketa bederatzigarren
aldiz egingo da abuztuaren 31n. Izena
ematea zabalik dago eta hura
www.lezmakomugetatik.com webgu-
nearen bitartez egin behar da. Proba
Mugetatik klubak antolatu du; talde
horretan Lezamako hainbat herritar
eta elkarte batu dira. Ezaugarriei
dagokionez, ibilbideak 24 kilometro
ditu eta 1.000 metroko desnibel posi-
tiboa. Gehienez 300 korrikalarik hartu
ahalko dute parte lasterketan, baina
ez da ibilaldian aritzeko kopuru-
mugarik egongo. Izena emateak 14
euro balio du, eta, lekurik izanez gero,
probaren egunean bertan egiten
bada, 15 euro. Opariak banatuko dira
parte-hartzaile guztien artean eta
piper-jana eskainiko da. 
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a: Elkarrekin Aurrera

Inisitue Zamudioko Gazte Asanbla dak
eta Elkarrekin Aurrera herriko langabe-
tuen elkarteak eztabaida-mintegi bat
antolatu zuten. Ekitaldiak gazteek paira-
tzen duten enplegu- eta ekonomia-kolo-
katasuna aztertzea eduki zuen helburu
eta han Jon Bernat Zubirik hartu zuen
parte. Zubiri EHUko ekonomia-ikerlaria da.

Egungo gazteriaren testuinguru eko-
nomikoa eta lan munduan sartzeko di -
tuzten aukerak nahiko latzak dira. Zubirik
azaldu moduan, hori indarrean dagoen
eredu ekonomikoaren barruan sortu den
espezializazio-prozesu bat da, zeinetan
eraikuntza eta turismoa izan baitira azken
hamarkadetan gazteek lana topatzeko
eduki dituzten aukera nagusiak. “Erai -
kuntza oso krisi larrian dago 2008tik hona
eta ostalaritza arloan ere lan aukerak oso
ezegonkorrak dira. Etorkizunera begira,

sektore ekonomiko berriak sortu behar
dira, gazteek herri mailan lan egiteko”.

Sexuen araberako ezberdintasunak
be adierazi zituen adituak. Hala, mutilek
logistika arloan eta industria laguntzaile-
etan gero eta lan aukera gehiago dituz-
ten bitartean, neskek batez ere zaintza
arloan eta esparru soziokulturalean topa-
tzen dituzte aukerak. Euskal Herriaren eta
Estatuaren artean lan arloan dauden
ezberdintasunak ere azaldu zituen eta
kooperatibismoa eduki zuen hizpide.

Zubiriren esanetan, erakunde publi-
koek inbertsio publikoak egin behar di -
tuzte lana sortzeko, eta batez ere lan in -
tentsiboak dauden sektoretan. “Hau da,
Abiadura Handiko Trena egiteko jartzen
diren 100 euro bakoitzetik bakarrik sei
edo zortzi euro dira langileentzat. Horren
kontra, baliabide publikoak ipini behar
dira, langileei inbertitutakoaren ehuneko
handiagoa ematea ahalbidetzen duten
sektoreak sortzeko”. Halaber, herri maila-
ko plangintza bat egitea beharrezkotzat
jo zuen, tokian tokiko beharrak asetzeko.
Plangintza horretan herri eragileek, en -
presa txikiek, koadrilek... hartu beharko
lu kete parte. Jorratu ahalko lituzketen es -
parruen artean hauek azpimarratu zi -
tuen: nekazaritza ekologikoa, garraio pu -
blikoa, zaborren kudeaketa, eta zaintza
kolektiboak.

IGO kanpaina
“Irakurri, gozatu eta oparitu”

kanpaina Derion, Zamudion eta
Larrabetzun egin da. Egitasmoak
euskaraz irakurtzea bultzatzea eduki
du helburu, eta hark iraun duen
bitartean 182 umek eta 47 helduk
hartu dute euskarazko liburu bat
Derioko liburutegian. Zamudion 56
parte-hartzaile egon dira eta
Larrabetzun ere pozik azaldu dira
herritarren erantzunarekin. Parte-
hartzaileen artean 30 euroko txarte-
lak zozketatu dira, euskarazko libu-
ruak erosteko. Irabazleak hauek izan
dira: Paula, Derion; Anartz Garetxena
eta Naia Puentes, Zamudion; eta
Aimar Garai eta Daniele de la Horra,
Larrabetzun. Egitasmoa Tximintx,
Lagatzu eta Arrekikili elkarteek eta
Larrabetzuko Udalak antolatu dute.

Janariarekiko 
intolerantziaren ikerketa

INCLIVA Ikerkuntza Sanitarioko
Institutua janariarekiko intoleran-
tziaren arrazoi genetikoak zeintzuk
izan daitezkeen ikertzen dabil.
Garmitxa elkarteak 18.000 euro
eman dio egitasmoari. “Uste dugu
diru-ekarpen txikia dela, hau bezala-
ko ikerketa batek ekarri ahal duena
kontuan hartuta. Nolanahi ere, eta
ikerketa zuzentzen duen doktorea-
ren esanetan, baliteke ahalegin
honek saririk ez izatea. Baina behin-
tzat, badakigu zerbait egiten gabil-
tzala gaixotasunaren jatorria topa-
tzeko”.

Gazteen lan aukerak, hizpide
Zamudion
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Baskale elkarteak eta Lau Haizetara Gogoan plataformak
Kondor Legioaren historia kontatzen duen erakusketa
ibiltari bat antolatu dute. Erakusketa Lezamara ekarri zu -
ten ekainean, Lezama Bizirik eta Oxangoiti elkarteen es -
kutik. Hitzaldi bat ere eman zuten eta han Alemania eta
Espainiako estatuaren arteko lankidetza izan zuten hizpi-
de.

t: Itxaso Marina

Noiz hasi zen lankidetza hori?
Franco eta Hitler baino lehen, Rifeko

gudan. Lehen Mundu Gerraren ostean,
Alemaniari berrarmatzeko debekua ipini
zioten arren, alemaniarrek berehala ekin
zioten lan horri, Weimarreko Errepubli -
karen gobernu ezberdinen babesa zute-
la. Alemaniak eta Espainiak Lehen Mundu
Gerran izandako lankidetza armamentis-
tak 20ko hamarkadan jarraitu zuen, gerra
kolonialetan. Hala, Espainiak Alemaniatik
ekarritako gas pozoitsua erabili zuen
Rifeko matxinatuen aurka, Afrikako ipa-
rraldean. Estatu bien arteko lankidetzak
urteetan iraungo zuen, eta Gernikaren
eta beste herri batzuen bonbardaketa
horren isla dugu.

Soldadu alemaniarrak turista mo -
duan sartu ziren Estatura...

Eta hegazkinak eta bestelako apara-
tuak desmuntatuta, paketetan sartuta,
merkantzia zibil moduan deklaratuta...
Aurretik izena aldatu zieten itsasontzie-
tan bidali zituzten kolpistek kontrolatuta-
ko guneetara, eta han, Junkers Ju 52
hegazkinetan jarri ziren bonbak. Lehen
esan bezala, Alemania berehala hasi zen
berrarmatzen eta hegazkingintza zibila-
ren bidez lortu zuen aireko armada era
azkar batean prestatzea. Izan ere, Ju 52
hegazkina hegazkingintza zibilerako era-
bili zuen hasieran. Aireko base militarrak
eraikitzen ere hasi zen poliki-poliki. Tres -
nak bazituen, beraz, baina horiek proba-
tzea falta zitzaion. Altxamendu faxistari
emandako laguntza testuinguru horretan
kokatu behar da.

“Egia, justizia eta ordaina 
ditugu zutabe nagusitzat”

ANDREA HEUSCHMIND l Baskale elkarteko kidea



Erakusketa antolatzeko ideia orain
dela urte bi Alemaniara egindako bi -
daia batean sortu zen. Baskale elkarte-
ko kideek Kondor Legioa aztertzen
zebilen Hannoverreko historialari talde
bat ezagutu zuten eta ikerketa berton
ere zabaltzea adostu zuten. “Lantaldea
80ko hamarkadan hasi zen lanean.
Nazien osteko gobernu askok gertaera
ilun hauek kendu dituzte liburuetatik,
oroimen kolektibotik ezabatu nahi izan
dituzte, eta historialariek argitara atera
dituzte”.

Wunstorf herria Hannoverreko es -
kualdean dago eta han aire-base bat
dago; Kondor Legioa base horretan
sortu zen. Ikerlariek baseko jeneralen-
gana jo zuten informazio bila, baina
erantzuna bertan Espainiako gerrari
buruzko daturik ez zegoela izan zen.
“Mesfidantza eta errefusa topatu zituz-
ten, baina lanean jarraitu zuten, eta

denboraren poderioz datuak eta leku-
koen testigantza batu zituzten. Alema -
niako artxibo militar nagusira ere jo zu -
ten eta han herritarren aurka airetik
egingo ziren erasoak modu zehatzean
azaltzen zituen dokumentazioa topatu
zuten. Baita lortutako arrakastak ba -
tzen zituzten agiriak ere”.

Azaldutakoaren arabera, Wunstorf
he rriko aire-basean besoak zabalik
har tu dituzte beti Kondor Legioaren
be teranoak eta Ju 52 hegazkinen mu -
seo bat ere antolatu da, “horiek Ger -
nika eta beste herri batzuk suntsitzeko
erabili zirela ezkutatuz”. Nolanahi ere,
erakusketaren egileek garaipen bere-
zia lortu zuten iaz, erakusketa Wuns -
torf herrian bertan ipini baitzuten.
“Historia mingotsa da, jakina. Baina he -
rri horrek bere oroimen historikoaren
atal bat berreskuratzeko eskubidea du,
atsegina izan ala ez”.

Kondorraren atzetik

Kolpistek Kondor Legioaren Estatu
Nagusiari eman zioten agintea, gaine-
ra.

Ondorioz, Wolfram von Richthofen
ma riskala Kondor Legioaren arduradun
nagusia ez ezik iparraldeko frontean ari-
tzen ziren aireko indar faxisten burua ere
izan zen. Estrategia bere esku utzi zuten
eta edozein krudelkeria egiteko agintea
zuen. Gernikan ikasitakoa beste herri ba -
tzuei erasoa egiteko erabili zuten Bi -
garren Mundu Gerran. Esate baterako,
1939ko irailean Poloniari eraso zioten eta
hegazkin guztietan gutxienez Kondor Le -
gioan aritutako pilotu bat bazegoen.

Kondor Legioaren historia ezkuta-
tzen saiatu da. Zergatik?

Alde batetik, antikomunismoagatik
eta Gerra Hotzak sortutako giroagatik; eta
bestetik, ezin dugu ahaztu Alemania ren
be rreraikuntzan erregimen naziko askok
har tu zutela parte. Bigarren Mundu Ge -
rraren ostean, Alemaniak ez zuen ar mada
sortzeko baimenik, baina 1956an zigorra
kendu zenean, nazien armadan aritutako-
en beharra izan zuten. Armada ko kideen
% 80 inguru SS, SA eta bestelako erakun-
deetan ibilitakoak izan ziren ustea dago;
baina ez bakarrik armadan, nazi ohiek po -
litikan, epaitegietan... ere izan zuten pisu
handia. Jende askok pentsatzen du Ale -
manian kalte-ordainak egon zirela, eta
horren adierazle moduan Nurembergeko
epaiketa datorkigu burura. Egia da alia-
tuek buru ezagun batzuk epaitu zituztela,
baina nazi askok beren bizitzarekin jarrai-
tu zuten, ezer gertatu barik.

Zein da zuen egitasmoaren ekar-
pena?

Faxisten arabera, errepublikanoek
beraiek eman zioten sua Gernikari eta
Espainiako gobernuak oraindik ez du
gezur hori zuzendu. Horregatik oso
garrantzitsua da gure historia herritik
kontatzea; hitzaldietara beti gonbidatzen
ditugu herriko lekukoak. Haiek badakite
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“Hitza eta oroimena
lekukoenak dira; guk

bakarrik oinarriak
eskaintzen ditugu”

“Oroimen historikoa
modu kolektiboan 
jorratuz gero, gure 

historiaren jabe 
izango gara”

zer gertatu zen eta erakusketaren bidez
aukera ematen diegu gertatu zenari
buruz hitz egiteko. Eurenak dira hitza eta
oroimena; guk bakarrik oinarriak eskain-
tzen ditugu.

Oroimen historikoa ardaztzat duen
lana da.

Izan ere, oso garrantzitsua da gure ira-
gana ezagutzeko, ulertzeko eta egindako
akatsak ez errepikatzeko. Oroimena gor-
detzen saiatzen garenok egia, justizia eta
ordaina ditugu zutabe nagusitzat. Izan
ere, Euskal Herrian gertatutakoak, bon-
bardaketak-eta, gerra-krimenak izan dira,
planifikatuak eta asmo txarrarekin egin-
dakoak. Dena dela, argi utzi nahi dugu
oroimen historikoa lantzea ez dela men-
dekua bilatzea, zauriak ixteko bidea bai-
zik. Diktadurak, errepresioa, gudak, tortu-
rak, hilketak, fosak... trauma kolektiboak
direlako, belaunaldiz belaunaldi sendatu
barik transmititzen direnak. Trantsizioan
egin zen bezala, ezin da esan “hau gertatu
da eta kitto”; gogoratzen dugunari buruz
hitz egin behar dugu eta biktimek onar-
pena behar dute. Oroimen historikoa
modu kolektiboan jorratzen badugu, ilun-
pean dagoen guztia argituz, gure historia-
ren jabe izango gara.



t/a: Gaizka Eguzkitza

Zelan hasi zinen gimnasian?
Betidanik izan naiz kirolaria. Txikitan,

de netarik egiten nuen: futbola, pilota...
Gainera, saltoka ibiltzen nintzen kaletik,
bankuetatik, hormetatik... Interneten bi -
deoak ikusi nituen eta oso ikusgarria iru-
ditu zitzaizkidan. Izekok esan zidan Bil -
bon gimnasia eta saltoak egiten zirela, eta
hara joan nintzen. Garai hartan, 12 urte
nituen. Izugarri gustatu zitzaidan, eta
orain ere gustatzen zait. Bizkaian ho -
rrelakorik egiten den leku bakarra da.
Gimnasiaz aparte, boxeoan eta krav ma ga
defentsa pertsonalean ere aritzen naiz. 

Eta zergatik erakartzen zaituzte
saltoek?

Heziketa etengabea eta amaiezina
delako. Beharbada, horixe gertatu zitzai-
dan beste kirol batzuetan. Gogor entre-

Kalean saltoak egitea gustatzen zitzaion, eta jolasa zena
kirol eta pasio bilakatu da. Ander Aurre sondikoztarrak 19
urte ditu, eta zazpi daramatza gogor entrenatzen tranpo-
linean. Oraindik ez du lortu, baina dominaren bat irabaz-
tea du helburu.

“Salto egiten duzunean, ez
diozu hobetzeari uzten”
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ANDER AURRE l gimnasta
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bezain handia. Eta nire mailan edozeinek
egin dezake. Nik ordu biko saioak egiten
ditut hiru-lau aldiz astean. Entrenamen -
duetan ariketa fisikoa egiten dut batez ere
denboraldi aurrean. Hori oso gogorra da,
bai. Baina denboraldian zehar entrena-
menduak batez ere teknikoak dira: saltoak
egiten, dakizkidan elementuak hobetzen,
gauza berriak asmatzen...  

Gutxieneko kirola da zurea. Nolako
baliabideak dituzue?

Gutxieneko kirola da, bai, baina gero
eta jende gehiago dator. Saltoka klubeko

natu arren, aurrerapena eten egiten zen,
eta aspertu egiten nintzen. Hala ere, salto
egiten duzunean, aurrerapenak ez du
mugarik, ez diozu hobetzeari uzten. Eta
beti saiatzen naiz gauza berriak egiten.
Gim nasia oso kirol polita da, eta animatu
nahi dut jendea gimnasian aritzera. Kirol
ho rrek gorputzaren gaineko kontrola eta
koordinazioa irakasten dizkizu.

Dirudien bezain gogorra da?
Tira, kirol gogorra da, futbola baino

go gorragoa, esate baterako, baina nire
mai la ez da Olinpiadetako gimnastena



Tranpolina
Tranpolina ez da jarduera olinpi-

koa eta horrek kentzen dio ospea, ziu-
rrenik. Guztira, hiru modalitate dau -
de: tumbling-a, minitramp bikoitza
eta ohe elastikoa. Anderrek lehenen-
go biak egiten ditu. “Tumbling-ean 25
metro luzeko pista batean zortzi
akrobazia (elementu esaten zaie)
egin behar ditut; minitramp bikoitza
izenekoan salto eta akrobazia bi egin
behar ditut ohe elastiko txiki baten
gainean”. 

Bai, Ander kirolari lotuta bizi da.
Kiroleko goi mailako zikloa dabil ikas-
ten eta datorren urtean bukatuko du.
“Hasiera batean Soin Hezkuntza ikasi
nahi nuen, baina urte gehiegi dira eta
lana topatzea ez da batere erraza, be -
raz, ez dut hori egiteko gogorik.
Ikasten bukatzen dudanean, nire ka -
buz bilatuko dut lana. Proposa mena
egingo dut ahal dudan lekuetan mini-
tramp bikoitza eskolak emateko”. 
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Nola ikusten duzu etorkizuna? No -
lako helburuak jartzen dizkiozu zeure
buruari?

Baikorra naiz. Alde batetik, truku izu-
garriak egiteko gauza izatea dut helburu;
bestetik, dominaren bat lortzea gustatuko
litzaidake. Horretarako, gogor-gogor en -

kidea naiz eta nirekin batera 8-10 lagun
daude. Gainera, 60 ume ere badaude.
Normalean Bilbon entrenatzen dugu, eta
noizbait Gasteizera joaten gara. Tamalez,
gure materiala ez da oso ona, eta batzue-
tan arazoak izaten ditugu behar bezala
entrenatzeko. Moldatu egiten gara, baina
tira... Aurten minitramp bikoitz berri bat
erosi dugu, eta egokia da, baina ez dugu
lekurik tumbling-a behar bezala egiteko,
leku gutxi dugulako. Horregatik, espero
dut udan Galiziara joatea, bertan entrena-
tzera. Oso harreman ona dugu eurekin,
eta eurek oso material egokia dute. 

Zailtasunak zailtasun, txapelkete-
tan hartzen duzu parte. Nolako emai-
tzak lortu dituzu?

Euskadin oso gutxi dira gure moduko
gimnastak, eta horregatik hartzen dugu
guk parte beti Estatuko txapelketan. Bai -
na kanpoan guk baino baliabide gehiago
dituzte eta normalean guk baino emaitza
hobeak lortzen dituzte. Era berean, legeak
mugak jartzen dizkigu harrobia lantzeko,
12 urte baino gazteagoak diren umeek
ezin dutelako txapelketetan parte hartu.
Hori Estatuko beste tokietan ez da gerta-
tzen.  

“Truku izugarriak 
egitea eta dominaren

bat lortzea 
ditut helburu”

trenatzen jarraitu beharko dut, baina uste
dut hori lortzeko aukera dudala. Azken
txapelketan, esate baterako, zorte txarra
izan nuen orkatilan min hartu nuelako.
Nire ustez, banuen maila nahikoa finalean
egoteko, baina ezin izan nintzen behar
bezala aritu. 
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Euskara ikasi, garun-osasuna h  o
Zientziak iradoki du hizkuntza bat

baino gehiago hitz egiteak zenbait gaixo-
tasun neurodegeneratibotatik babestu
ahal gaituela, hala nola Alzhei merretik,
eta gainera, lagungarria dela arreta jar-
tzeko eta distrakzioak kontuan ez hartze-
ko. Horrela, gaitasun kognitibo ba tzuk
ho betzen dira. Elebidunak diren pertso-
nengan onura horiek azaltzen dira, nahiz
eta bigarren hizkuntza nagusitan ikasi
duten.

Aipatutakoaren haritik, Txorierriko
Zer bitzuen Mankomunitateak eta Basque
Center on Cognition, Brain and Language
(BCBL) zentroak hitzarmen bat sinatu
dute, GARUNA proiektua martxan jartze-
ko. Egitasmoak helburu sozio-sanitarioak,
hezitzaileak eta zientifikoak ditu, eta ber-
tan soilik gaztelania hitz egiten duten 60
urtetik gorako 120 txorierritarrek hartuko
dute parte. Lagun horiek euskara ikasiko
dute eta, bitartean, BCBL zentroko ikerla-
riek jarraipen indibidual eta iraunkor bat
egingo diete, beren egoera orokorra eta
garun-osasunaren hobekuntza etenga-
bea baloratzeko.

Parte-hartzaileek, haien inguruan ba -
liagarria den hizkuntza bat ikasten duten
bitartean, ikerlariei lagunduko diete ho -
beto ulertzen zelan ikaskuntza-prozesua-

ri esker gaitasun kognitiboak hobetzen
di ren. Proiektu honen bidez, praktikan
ipiniko dira elebitasun arloan izandako
azken ezagutzak eta horiek garunean du -
ten eragina. Horrezaz gainera, datu osa-
garriak lortuko dira, neurozientzialariek
ele bitasunaren, zahartzearen eta gaixota-
sun neu rodegeneratiboen arteko harre-
manean sakondu ahal izateko.

GARUNA proiektuan elebitasunean
adi tuak diren zientzialari hauek arituko
di ra: Jon Andoni Duñabeitia, proiektua-
ren ikerlari nagusia; Manuel Carreiras,

BCBL zentroaren zuzendaria; eta Itziar
Laka, Eus kal Herriko Unibertsitatekoa.

Parte-hartzea
Proiektuari urrian emango zaio hasie-

ra eta ikasturte osoa iraungo du. Izena
emateko, Txorierriko Mankomunitatera
edo bakoitzari dagokion udaletxera jo
daiteke. Eskola Derioko Helduen Hezkun -
tzako Ikastetxean emango da, Eusko Jaur -
laritzaren mendekoa dena, eta irakasleak
nagusiei lotutako gaietan eskarmentu
han dia duten profesionalak izango dira.

Do you speak English?
Ingeles apur bat hitz egiten duzu? Ez

zara ondo moldatzen? Praktikatu nahi
duzu? Txorierriko Zerbitzuen Mankomu -
ni tatetik zure hitz-jarioa hobetzeko auke-
ra ematen dizugu, eta ingelesez hitz egi-
tera animatzen zaitugu. Ez ingelesa ikas-
teko, dakizuna praktikatzeko baizik.

Txorierriko gazte bat bazara, 15 urte-
tik 29 urtera bitartekoa, zure ingeles
maila hobe dezazun tailer ezin hobea
dugu: English Speaking Time. Gurekin
zure ahozkoa hobetuko duzu. 

Urriaren 1etik abenduaren 17ra bitar-
tean, 15 gaztek osatutako talde bat eta
dinamizatzaile bat batuko gara eguazte-
netan, Derioko Kultur Birikan. Ohiko ego-

eretan besteekin ingelesez komunikatze-
ko gai bazara, askoz hobeto pasatuko
duzu atzerrian oporretan zaudenean: ez
zara galduko, lagun interesgarriak eza-
gutuko dituzu, erosketak egiteko lagun-
garri izango duzu, besteekin harremane-
tan jartzeko... Gainera, balio erantsia da
lana topatzeko, enpresek asko balora-
tzen du telako beren langileek ingelesez
egitea.

English Speaking Time tailerra doa-
koa da, Bizkaiko Foru Aldundiak diruz
laguntzen baitu, Gaztedi Txorierri hitzar-
menaren haritik. Beraz, azkar ibili eta
izena eman lekua amaitu baino lehen!
Izena emateko azken eguna irailaren 26a
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 obetzeko HERRIA DATA ORDUA LEKUA

ZAMUDIO Irailak 8 (astelehena) 11:00etan Zamudiotorren

DERIO Irailak 8 (astelehena) 17:00etan Nagusien etxean

SONDIKA Irailak 11 (osteguna) 17:00etan Nagusien etxean

LEZAMA Irailak 11 (osteguna) 18:30ean Nagusien etxean

LARRABETZU Irailak 10 (asteazkena) 17:00etan Nagusien etxean

LOIU Irailak 10 (asteazkena) 18:30ean Nagusien etxean

Hitzaldiak proiektua azaltzeko eta bertan izena emateko 

Irakasleek komunikazioa eta ikaskuntza
naturalista edukiko dituzte oinarri.

Proiektuak ikaskuntzaren bitartez hel-
duen gaitasun kognitiboak eta garun-osa-
suna hobetzea du helburu. Hori dela-eta,
ikastaroak doan izango dira eta hizkuntza
modu erraz batean irakatsiko da, talde
bakoitza osatzen duten parte-hartzaileen
adinera egokituko dena.

Euskara ikasteaz gainera, parte-har-
tzaileek beren ekarpena egingo diote eza-
gutza zientifikoari. Horretarako, proba
erraz batzuk egingo dituzte Txorierrin ber-
tan zein BCBL zentroan. Datuak eskuratu-
ta, ikerlariek ikusiko dute zeintzuk izan
diren, hizkuntza berria ikasten joan ahala,
lagun elebakarrek beren garunean eduki
dituzten aldaketak.

Jon Andoni Duñabeitiaren esanetan,
“arlo honetan egin diren ikerketen arabe-
ra, garun elebidunen eta garun elebaka-
rren arteko ezberdintasunak nabariagoak
dira hirugarren adinean. Izan ere, hizkun-
tza bi erabiltzearen ondorioz maila kogni-
tiboan dauden ezberdintasunak modu
biziago batean azaltzen dira”.

Bestalde, Lander Aiarza Txorie rriko
Zer bitzuen Mankomunitateko presiden-
teak adierazi du proiektua oso interesga-
rritzat jo dutela. “Be rritasuna dakarrelako

eta 60 urtetik gorako lagunei dagoelako
zuzenduta. Horiek biztanleriaren laurden
bat dira Txorierrin, eta bereziki zaintzea
gustatzen zaigun sektore bat ere badira.
Ikastaroek garun-osasun ar loan ez ezik
beste arlo batzuetan ere ekarriko dizkiete
hainbat onura, esa te baterako, bizitza
sozial aktiboago bat eta parte-hartzaileen
arteko lo tura”.

Nazio arteko mailan egin berri diren
ikerketetan frogatu den bezala, pertsona
elebidunengan elebakarrengan baino be -
randuago azaltzen dira gaixotasun neuro-
degeneratiboen seinaleak, adibidez, na -
rriadura kognitibo arina eta Alzheimer.
Ze hatz-mehatz, 4-5 urte beranduago.

Nagusiek hizkuntzak ikastea
Neurozientzia kognitiboaren ar loan

egin diren ikerketa gehienen arabera, ga -
run elebidunaren eta elebakarraren arte-
ko ezberdintasun na gusiak hizkuntza bi
erabiltzeak eskatzen duen arreta-esfortzu
handiaren ondorioak dira. Esfortzu ho rrek
arreta kudeatzen duten garunaren alde
batzuk beste era batean garatzea ahalbi-
detzen du. Horre gatik pentsa liteke hiru-
garren adinean bigarren hizkuntza bat
ikasteak parte-hartzaileen gaitasun ko -
munikatiboak ho betzea ekar lezake, baita
erreserba kognitibo handiago bat eman-
go dieten garun-aldaketei lotuta dagoen
hobekuntza kognitibo bat ere.   

izango da eta hura Derioko Gazte
Bulegoan egin behar da. Bulegoan
bertan edo www.e-txorierri.com
web gunean topatuko du zun eska-
ria bete behar da horretarako. Infor -
mazio gehiago nahi baduzu, taile-
rraren arduradunarekin jarri ahal
zara harremanetan telefono hone-
tan: 688 62 99 65. Lekuak irailaren
28an zozketatuko dira, 11:00etan,
Txorierriko Mankomunitatean.

Bestalde, gogoan izan ikastaroa
amaitzen duzunean zure atzerrira-
ko bidaia Derioko Kultur Birikako Bi -
daiatekan antolatu ahal duzula,
edota Gazte Bulegoan beherape-
nak izateko gazteentzako txartelak
eskatu. Ez izan ingelesez hitz egite-
aren beldur eta gurekin etorri prak-
tikatzera!

rriak Mankomunitatearen webgunean
egongo dira eskuragarri, eta informazio
gehiago jasotzeko, Gazte Informazio Bu -
legoko telefonora jo daiteke: 688 62 99 65.          

Lehiaketa 15 urtetik 29 urtera bitarte-
ko txorierritarrei dago zuzenduta. Horiek
udako oporretan izandako esperientziak
era original eta erakargarri batean jaso
beharko dituzte ikus-entzunezko euskarri
batean: argazkiak, bideoak, audioak, ani-
mazioak... Gazte bakoitzak gehienez hiru
lanetan hartu ahalko du parte. Lanak
CD/DVD batean aurkeztu beharko dira,
eta lan bakarra egiten bada, horrek gehie-
nez 10 minutu iraun beharko du. Saria
lagun birentzako Interrail bidaia bat izan-
go da. Lanak aurkezteko azken eguna
urriaren 10a izango da. Epaimahaiak hiru
finalista aukeratuko ditu eta gizarte-sare-
etan emango du horien berri. Bere ebaz-
pena urriaren 31n jakinaraziko du. Oina -

Txorierritik Auskalo!-ra
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a: Roberto Gómez, Gaizka Eguzkitza

Etxe bat, AIKOR! bat. Halan irakurri eite-
kean Lagatzu Eguna-Euskal Jaian, Zamu -
dio ko eskola zaharraren aurrekaldeetari-
ko baten altzau zan muralean. Orain dala
hilabete batzuk jakinarazo genduan mo -
duan, krisi ekonomikoaren eraginez, al -
dizkaria oso egoera larrian dago, eta, neu-
rriak hartu badira be, ez dakigu egoera
ho rri noiz arte eutsi ahalko deutsagun.
Tes tuinguru honetan, Lagatzu euskera al -
karteak erabagi eban aurtengo jaialdian
aldizkariaren egoeraren barri emon eta
he rritarrak harekiko sentikor bihurtu. Eus -
kera alkarteko kideakaz batera herriko
beste eragileak ibili ziran beharrean eta
guztien artean ekintza zoragarriak asmau
ebezan.

Ekainaren 28an, jentetza handia batu
zan Zamudioko eskola zaharrean, umeak,
gazteak zein helduak. Guztiak, mural
erraldoi baten inguruan. Parte-hartzaile
ba kotxak esku bat ipini eban muralean.
Kolore askotako eskuak izan ziran, berde-
ak, moreak, larrosak, laranjak, urdinak,
marroiak... Eta guztien artean oso mural
koloretsu eta dotorea osatu eben. Mural
horretan esku handi bat be baegoan eta
haren barruan “Etxe bat, AIKOR! bat” iraku-
rri eitekean. Esaldi hori bazkidetza kanpai-
nari jagoko, izan be, kanpainaren helbu-
ruetariko bat Txorierriko etxe bakotxean
aikor!lagun bat egotea da. AIKOR! aldizka-
riaren ikurra dan txoria be ipini zan mura-
lean, eta beste esaldi bat, adorea emote-
ko: “Etorkizuna gure eskuetan dago”. Mu -
rala amaitu eta oso momentu hunkigarria

eta berezia bizi genduan ha altzau eta
eskolako aurrekaldeetariko baten zabaldu
zanean. Guztiok pozik egindako beharra-
gaz.

Eta eskolatik Leizaola Lehendakari
plazara arte umeek eta helduek suge
erraldoi bat osatu eben, eta, umeak lurre-
an, nagusiak mahaietan, Euskara da Eus kal
Herri cup song-a egin eben. Horre tarako,
al dizkariari laguntzeko atera diran eda-
lontziak erabili ebezan. Barriro erabilteko
eda lontziak dira eta Txorierriko he rrietako
eta auzoetako jaietan ipiniko dira salgai.
Beraz, adi egon eta hartu zurea!

Aitatutakoak ez ziran goizean egon zi -
ran ekitaldi bakarrak. Azokea be egin zan
eta Lagatzuko produktuez, gaztaiaz, txa-
kolinaz eta ogiaz gainera, edalontziak be
ipini ziran salgai eta bazkideak egiteko
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lekua atondu zan. Era berean, kale-jira-bi -
ra-dantza-poteoa izan zan eta dantzariek
eta musikariek ikuskizun bikaina es kini
eben: musikariek balkoietan jo, eta dan-
tzariak plazan dantzatu.

Eskola zaharrean batu ginan barriro.
Han ipinitako karpan ia 600 lagun alkartu

ginan herri bazkarian parte hartzeko
prest. Bazkaldu baino lehen, Lagatzuko
ki deek aldizkariaren egoerea azaldu
eben eta jentea animau eben aikor!lagun
egitera. Berbek helburua bete eben, hain-
bat lagunek mahaietan itxitako bazkide-
tza-orriak beteta itzuli ebezan-eta. Era

be rean, ekainaren 28an Gay Harrotasuna -
ren Eguna izan zan, eta anfitrioiek keinua
egin eutsien gayekiko, lesbianekiko, bise-
xualekiko eta transexualekiko tolerantzia
eta be girunea aldarrikatzen dauan egu-
nari be bai. Eta bapo eta goxo bazkaldu
ostean, eszenatokira igon ziran Taberna
Ibil taria taldeko kideak eta herriko alkar-
teko kideak abestera eta arratsaldea giro-
tzera. Erromeria Trikizio taldearen esku
izan zen. Umeentzako jolasak be egon
ziran.

Aurreko urteetan bezala, txosna bat
ipini zan eta barra barruan egon ziranek
behar handia euki eben arratsalde osoan
ze har. Aurten txosnan batu dan dirua
AIKOR! aldizkariari emon deutsie eta jarre-
ra bihotz-zabal hori zamudioztarrei ez
ezik Txorierriko herrietariko bakotxetik
txosnan txandea egitera etorri ziran lagu-
nei be eskertu behar deutsegu. Guztien
laguntzea ezinbestekoa izan zalako be -
harra aurrera atera ahal izateko eta egun
horretarako ipinitako helburuak bete
ahal izateko.

Eta halan harrapau ginduzan gauak,
lagun eta kopa artean, abesten, dantza-
tzen, berbetan, barreka... Parrandeagaz
ja rraitzeko gogoa genduala. Eta halan
egin genduan, bakotxak bere erritmora



eta indarrek itxi arte. Egun ederra pasa
genduan Zamudion, euskerearen eta
AIKOR! aldizkariaren alde. Egunaren labur-
pena you tuben ikus daikezue: Lagatzu
Eguna 2014.  

Zamudion moduan, gainontzeko he -
rrietan be ekimenak egiten dabilz aldiz-
kariaren burujaubetasuna eta jarraipena
bermatzeko. Indarrak bazkidetza kanpai-
nearen inguruan batu dira eta hori haize
alde dabil. Aikor!lagun barriak dagoz
herri guztietan eta auzoko eta herrietako
jaietan mahaiak ipini dira aldizkariaren
egoerea azaldu eta bazkideak egiteko.
Edalontziak be saldu dira Zamudioko,
Son dikako eta Goitioltzako jaietan. Goi -
tioltzan, adibidez, ia 300 edalontzi saldu
ziran eta, horrezaz gainera, jai-batzorde-
ak izandako irabazien zati bat emon deu-
tso aldizkariari. Lauroeta ko jai-batzorde-
ak adierazo deuskun be zala, hareek be
jaietan batuko daben di ruaren zati bat
emongo deutsie aldizkariari. Hegalariak
Sondikako areto-futbol taldeak be eda-
lontziak erosi deuskuez al dizkariari eko-
nomikoki laguntzeko.

Larrabetzuko jaietan be salgai ipiniko
dira edalontziak eta Altzora Sondikako
eus kera alkarteak Altzora Egunean ba -
tzen dauan dirua AIKOR! aldizkariari
emon go deutso. Ekitaldia irailaren 20an
izango da. Horreei guztiei, lehengo bazki-
deei zein bazkide barriei eta beharra era
anonimo eta desinteresau baten egiten
zabilzenoi, batzarretara ideia barriak eta
urtenbideak ekarri deuskuzuezanoi, mila
esker bihotz-bihotzez.
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“Herriko jaiak oso
monotono bihurtzeko
arriskuan egozan eta

aldaketak lagungarriak
dira jentea motibetako”

a: Intxurreta jai-batzordea

Zer topauko dabe larrabetzuarrek
aurtengo jaietan?

Buelta bat emon deutsagu programa-
zinoari eta gauza barri batzuk sartu doguz.
Halanda be, betiko moduan, musikea, jola-
sak, afariak, bazkariak, kirola, ohitura zaha-
rrak... egongo dira. Lagun guztientzako
ekintzak dagoz, herritik sortutako jaiak iza-
nik herritarrentzat diralako, eta bertan
adin ezbardinetako personek hartzen da -
belako parte. Honenbestez, ezinbestekoa
izango da jentearen parte-hartzea.

Aurreko urteetako formula berari
ja rraitu deutsazue, baina aldaketakaz.

Ekintzak moldatu doguz, barriak sartu
doguz eta antxinako ekintzak be berresku-

ratu doguz... Aldaketa hau beharrezkoa
dala uste dogu. Izan be, gure herriko jaiak
oso monotono bihurtzeko arriskuan ego-
zan eta aldaketak lagungarriak dira jentea
motibetako.

Berreskuratutako ekintzen artean,
zein azpimarratuko zeunkie?

Antxinako ohitura horreek jenteak ha -
lan eskatu daualako berreskuratu dira, eta
hareen artean sokamuturra azpimarratu-
ko genduke. Hori ikusteko gogoa dau jen-
teak.

Azpimarratuko zeunkiezan beste
ekintza batzuk?

Esate baterako, nesken eskupelotea
eta pala partiduak. Euskal Herrian ezohiko
ekintza bat dalako eta uste dogulako
pausu bat dala kirol horretan nesken
parte-hartzea bultzatzeko. Bestalde, La
Colla Castellera Kataluniako taldearen
ikuskizuna eta tailerra be aitatu gurako
gendukez. Eta abuztuaren 16an Umeen
Eguna izango dala eta han Saharatik eto-
rritako umeek parte hartuko dabela.

Zein izango da ekitaldirik erakarga-
rriena, zuen ustez?

Ekarpen barri guztiak izango dira era-
kargarriak aurten, barria danak erakarten
daualako. Baina beti egongo dira indar-
tsuak diran ohiko ekintzak, esate baterako

abuztuaren 13ko herri afaria eta kaleko
antzerkia.

Txapelketen sariak be mamintsua-
goak izango dira.

Ekintza asko lehiaketak dira eta orain
arteko sariak ez dira nabarmenak izan.
Aurten sariak emongo dira txapelketa guz-
tietan, eta, diruz gainera, materiala be opa-
rituko da. Era berean, jai-egitarauan iraga-
rrita ez dagoan beste ekintza baten be
emongo da saria: karrozarik onena. Hori
antxinako ohitura bat da. Herriko koadrilak
mozorrotuten ziran jaietako edozein egu-
netan eta urtetan eben herria girotzera.
Ohitura hori indarra galtzen joan da den-
porearen poderioz, eta barriro indartzeko
asmoa dogula, saria ipini dogu. Umeek,
gazteek eta nagusiek karrozak egin daie-
zan eta kalera mozorrotuta urten daien,
taldean.

Emeteriak be prestau dozuez. Zer
kontau ahal deuskuzue horreei buruz?

Emeterietan be ekintza barriak sartu
doguz, eta beste batzuk moldatu. Apurka-
apurka indarra galtzen doazan jai honeei
be emon gura deutsegu bizitasuna: kon-
tzerturen bat ipiniz, txapelketak antolatuz,
aurten zikiro-jana antolatuz...

Krisia nabarituko da?
Krisia beti nabaritzen da, baina herrita-

rren eta ingurukoen parte-hartzeagaz jai
txukunak egin daitekez, diru gitxiagogaz
be. Horretarako, herria girotu, festarako
grina sortu eta parte-hartzea sustatzeko
ekintzak be egingo doguz jai aurretik.
Adibidez, orain dala hilabete bat goitibe-
hera tailerra egin zan, herritarrek goitibe-
hera ezbardinak sortu daiezan, eta horreek
jatsieran erabili daiezan. Beste alde batetik,
uztailaren 30ean jaien aurkezpena egingo
da igerilekuan, horreen barri emoteko.

“Herritik sortutako jaiak
dira, eta herritarrentzat”

Intxurreta Larrabetzuko jai-batzordeak herritarren parte-
hartzea sustatzea eta jaiak indarbarritzea hartu dauz hel-
burutzat aurten. Helburuok lortzeko erabili daben estra-
tegiaren barri emongo deuskue hurrengo lerroetan. 

INTXURRETA JAI-BATZORDEA
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Jai-egitarauak

Abuztuak 12, martitzena
–17:00: Futbol 7 Txapelketea (Kanpora -
ketak, 12 urtera artekoak eta 12 urtetik
gorakoak. Izena emotea: abuztuaren
9a baino lehen, igerilekuan).
Abuztuak 13, eguaztena
–17:00: Futbol 7 Txapelketea: finalau-
rrekoak eta finala.
–20:00: Herri afaria + Futbol 7 Txa -
pelketearen sariak banatzea. 
–22:30: Kantuke: herriko musikariak
eta kantu lehiaketea. Banaka, taldeka,
zuzenean, play back... Euskeraz.
Abuztuak 14, eguena
–20:00: Txupinazoa, herriko trikitilari-
kaz, txistularikaz, Akermarigaz, Paskua -
lagaz eta Matxinegaz.
–22:00: Erromeria, Urrats taldeagaz.
Abuztuak 15, barikua
–08:00: Sokamuturra.
–10:30: Hamaiketakoa, plazan.
–12:00: Kalejirea, txistularikaz, Akerma -
rigaz, Paskua lagaz eta Matxinegaz.
–13:00: Pintxoak dastatzea eta euskal
dantzen erakustaldia, Amilotx dantza
taldearen eskutik.
–18:00: Nesken arteko pelota partidua:

Abuztuak 30, zapatua
–12:30: Kalejirea eta txupinazoa.
–14:00: Marmitako Txapelketea.
–17:00: Mus Txapelketea.
–19:00: Akarbike bizikleta martxea.
–22:30: Kontzertua: Damba.
Abuztuak 31, domeka
–12:30: Kalejirea, Akermarigaz,
Paskualagaz eta Matxinegaz.
–13:00: Bertsolariak: Xabier Amuriza
eta Anjel Mari Peñagarikano.
–17:00: Briska Txapelketea.
–18:00: Idi-probak.
–19:30: Zikiro jana.
–20:00: Kantaldia: saioa, bikoteka.
Irailak 1, astelehena
–12:30: Kalejirea, herriko trikitilariakaz.
–13:00: Gaztelumendi abesbatzearen
emonaldia.
–17:00: Umeentzako jokoak.
–19:00: Kontzertua: Kherau.

Nafarroa vs Bizkaia. Ostean, Larrabetzuko
nesken paleta partidua, gomazko pelote-
agaz. 
–20:00: Kaleko antzerkia: Konga, Trapu
Zaharrak taldearen eskutik.
–21:00: Kalejirea, Dunbots txarangagaz.
–23:00: Kontzertua: Emon.
Abuztuak 16, zapatua
–11:00: Bizikleta martxea.
–11:00: Umeentzako puzgarriak, igerile-
kuan. 
–12:00: Argazki jaia, plazan. Fotokola.
–12:00: Castellers tailerra, La Colla Cas -
tellera Kataluniako taldearen eskutik. 
–13:30: Herri kirolak: Larrabetzu vs Morga.
–14:00: Umeentzako bazkaria.
–14:30: Sukalki Txapelketea.
–18:00: Goitibeherak.
–20:00: Castellersak, La Colla Castellera
taldearen eskutik.
–Ostean, Dantza Lehiaketea.
–22:30: Kontzertua: Tik-tara. 
–Ostean, erromeria, Tximeleta taldeagaz.
San Bartolome
Abuztuak 24, domeka
–Goizean, igoerea San Bartolomera
–14:30: Paella Txapelketea.
–17:00: Briska Txapelketea.
–17:30: Urkaritxo Txapelketea.

ANDRA MARIAK 

EMETERIAK
(GOIKOELEXALDE)
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“Lezamako Mugetatik” mendi martxa
eta lasterketagaz eta San Antolin Eguna -
gaz motorrak berotzen hasiko dira leza-
marrek. San Antolin Egunean, herri baz-
karia egongo da, paella, eta txartel bako-
txak hiru euro balioko dau aldez aurretik
erosten bada; eta bost euro, egunean
bertan erosten bada. Lezama Saretzen al -
karteak diruz lagundutako ekitaldia da.
Ostean, Briska eta Mus Txapelketak izan-
go dira. Briska Txapelketan izena emote-
ak bederatzi euro balio dau hirukoteko;
eta 20 euro bikoteko, Mus Txapelketan
izena emoteak. Herriko produktuak
emongo dira saritzat.

Andra Mari jaiei irailaren 5ean, bari-
kuan, emongo jake hasierea. Arratsal -
dean, Pelota Eskolako umeen partiduak
egongo dira eta Andra Mari Txapelke -
tearen finalaurrekoak, zaletuen mailan.
Sarrera doan izango da. Txupinazoaren
eta Kurutze dantza taldearen ekitaldiaren
ondoren poteoa egingo da, Zaparrada
batukadak girotuta. Sari bat zozketatuko
da parte-hartzaileen artean. Txosnak
gaueko 10etan zabalduko dira eta ordu
ho rretan be Mozorro Lehiaketea hasiko

da. Aurtengo gaia “Lanbideak” izango da
eta gazteen kategoriako irabazleak 30
euro jasoko du saritzat; 100 euro, nagu-
sien kategoriako irabazleak. Gainera, mo -
zorrotzen diranek 2x1 eukiko dabe, ka txi
bat garagardao edo kalimotxo hartzen

badabe, eta umeei gozokiak emongo
jakez. Afaltzeko, odolosteak eskainiko di -
ra herriko tabernetan eta jatetxean, eta
Kolapso, SharkRiders eta Garilak 26 talde-
ak igoko dira eszenatokira. 

Zapatu goizean umeentzako jolasak
egongo dira, eta Lezama Saretzen alkar-
teak herriko hiru upeltegitara antolatuta-
ko urteera bat. Tren txu-txu bat aterako
da plazatik. Arratsaldean be umeentzako
eta gazteentzako jolasak izango dira eta
Frontenis Txapelketearen finala jokatuko
da. Frontenis Txapelketea lehenengo
aldiz egingo da eta bertan 1998. urtetik
aurrera jaiotakoek hartu ahalko dabe
parte. Informazino gehiagorako www.
lezamakojaiak.com webgunea edo jai-
batzordearen facebooka bisitatu daite-
kez. Bestalde, Trapu Zaharrak antzerki tal-
deak La Conga beharra eskainiko dau.
Zapatuan be odolosteak egongo dira
herriko tabernetan eta jatetxean afaltze-
ko eta gauari honeek ipiniko deutsie
musikea: Enkore, Esne Beltza eta Trikizio.

Mendiko txirrindularitza zaleek hi -
tzordua dabe domekan, goiz-goizean,
Zo rribike taldeak Andra Mari BTT Las -
terketea antolatu dauelako egun horreta-
rako. Zorrizketan euskera alkarteak be
hamaiketakoa antxinako erara prestau
dau domekarako eta Ekidazu abesbatzak
eta Les Poly´ Sons Belgikako abesbatzak
emonaldia eskainiko dabe goizean. As -
trapala musika taldeak eguerdiko poteoa
girotuko dau eta arratsaldean DrumBreak
musika, break dance eta perkusioa uztar-
tzen dituan ikuskizuna aurkeztuko dau
Deabru Beltzak taldeak.

Zaindariaren eguna astelehenean
izango da. Ausartak Lezamako antzerki
tal deak antzezlan bat eskainiko dau
Kultur Aretoan arratsaldean, eta Andra
Mari Pelota Txapelketearen finala jokatu-
ko da. Umeentzako eta gazteentzako dis-
kofestea be egongo da. Bola-Lekuko jaiak
eguaztenean egingo dira. Paella Lehiake -
tea, umeentzako jolasak, txokolatadea
eta erromeria Hontza taldeagaz izango
dira. 

Andra Mariak ate joka

Frontenis 
Txapelketea egingo 
da lehenengo aldiz

Basobaltz Lezamako jai-batzordeak dana dau
prest aurtengo jaiak guztiz arrakastatsuak 

izateko. Nobedadeak egongo dira, eta betiko
formulak, herritarrak gozarazoko deutseezanak
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Kurtze auzoa be jaietan
Jaiak irailaren 12an hasiko dira eta

irailaren 15era arte iraungo dabe. Txupi -
nazoa bota ostean, idien erakustaldia
egongo da eta KZ musika talde ibilitariak
bere abestiakaz girotuko dauz auzoko
ta bernak eta txosna. Bertso afaria be
egongo da Etxahun Lekue eta Fredy
Paiaren eskutik.

Sukalki Txapelketea zapatuko ekital-
dirik inportanteenetariko bat izango da.
Parte-hartzaileek 45 euro ordaindu be -
harko dabe eta jai-batzordeak honeek
emongo deutsez: mahai bat, sei ahulki, 3
kg haragi, 2 kg patata eta ogi bat. Txar -
telak auzoko eta Lezamako tabernetan
eta dendetan egongo dira salgai iraila-
ren 10era arte. Sukalki Txapelketea auzo-
an oso sustraituta dagoan ekintza da, eta
aukera ezin hobea egunaz lagun eta fa -
miliagaz gozatzeko. Tortilla Txapelketea
be egongo da eta umeentzako jolasak,
egun osoan zehar. Umeentzako jolase-
tan parte hartzen daben eta 12 urte
baino gitxikoak diranentzat bazkaria
egingo da. Txartel bakotxak zazpi euro
balio dau eta irailaren 10era arte be
egongo dira salgai auzoko eta Lezamako
tabernetan eta dendetan.

Gurasoentzako jolasak antolatu dira
arratsalderako eta iluntzean ogitarteko-
ak banatuko dira. Txinparta taldea ber-
benean arituko da eta sorgina gaueko
10etan erreko da. Suak egongo dira eta
txokolatada bat. 

Domekan Santa Kurtze Eguna ospa-
tuko da eta ermitara hurbiltzen direnek
aukera paregabea eukiko dabe han, kan-
poaldean zein barrualdean, egin diran
berriztatze-beharrak ikusteko. Horreek
2013an hasi ziran eta, besteak beste,
erretaula barrokoa eta bertako irudiak
ba rritu ziran: Kristoa, Amabirjina eta
Santa Juana. Meza ostean, dantzak
egongo dira eta kopaua eskainiko da. As -
telehenean be mezea egongo da ermi-
tan.      
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Jai-egitarauak
LEZAMA

Abuztuak 31, domeka
–08:30: IX. Lezamako Mugetatik
mendi martxea.
–10:00: IX. Lezamako Mugetatik las-
terketea eta martxa txikia. 
Irailak 2, martitzena. 
San Antolin Eguna
–12:30: Mezea. 
–13:00: Kopaua trikitilariek girotuta.
–14:00: Azken ordua herri bazkarirako
txartelak erosteko.
–14:30: Herri bazkaria: paella-jana.
–Briska eta Mus Txapelketak.
Irailak 5, barikua
–18:30: Lezamako Pelota Eskolako
umeen partiduak + Andra Mari
Txapelketea, zaletuen mailan (finalau-
rrekoak). Sarrera doan. 
–19:30: Txupinazoa. Ostean, Kurutze
dantza taldearen ekitaldia.

–20:30: Poteoa herrian zehar, Zarrapada
batukadak girotuta. 
–22:00: Txosnak zabaltzea.
–22:00-24:00: Mozorro Lehiaketa.
–23:00: Kontzertuak: Kolapso +
SharkRiders + Garilak 26.
–Afaltzeko, odolosteak herriko tabernetan
eta jatetxetan.
Irailak 6, zapatua
–12:00-14:00: Umeen jolasak: Tringili-tron-
golo.
–12:00: Urteera, herriko hiru upeltegitara.
–14:00: Nagusien bazkaria, Adintsuen etxean.
–16:30-18:30: Umeen jolasak: Tringili tron-
golo.
–16:30-20:30: Umeen eta gazteen jolasak:
Paint ball.
–18:00: Frontenis Txapelketearen finala. 
–19:30: La Conga kaleko antzerkia, Trapu
Zaharrak taldearen eskutik.
–22:00: Txosnak zabaltzea.
–24:00: Kontzertuak: Enkore + Esne Beltza
+ Trikizio.
–Afaltzeko, odolosteak herriko tabernetan
eta jatetxetan.
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SANTA KURTZEIrailak 12, barikua
–19:45: Txupinazoa eta jaien hasierea.
–20:00: Idien XXX. erakustaldia (pisu
librea). 
–KZ musika talde ibiltaria.
–21:00: Bertso-afaria, Etxahun Lekue
eta Fredy Paiagaz.
–24:00: KZ musika talde ibiltaria txos-
nan eta tabernetan.
Irailak 13, zapatua
–09:00: Sukalki Txapelketarako osa-
gaiak banatzea.
–11:00: Umeentzako jolasak.
–11:30: Tortilla Txapelketan izena emo-
tea.
–14:00: Sukalkia eta tortillak aurkez-
tea, eta sariak banatzea.
–Umeen bazkaria.

–18:00: Gurasoentzako jolasak.
–20:00: Solomo eta hirugihar ogitarte-
koak. Herri kirolei lotutako sariak ema-
tea.
–21:00: Berbenea, Txinparta taldeagaz.
–22:00: Sorgina erretzea. Suak eta txo-
kolatadea.
Irailak 14, domeka. 
Santa Kurtze Eguna
–12:30: Mezea, ermitan.
–13:00: Dantzak, Kurutze taldearen
eskutik.
–Kopaua, musikak girotua.
Irailak 15, astelehena
–12:30: Mezea ermitan eta jaien
amaierea.  

Irailak 7, domeka. 
–09:30: VI. Andra Mari BTT Lasterketea.
–11:30: Hamaiketakoa antxinako erara.    
–12:30: Mezea. Ostean, Ekidazu abesba-
tzaren eta Belgikako Les Poly´ Sons abes-
batzaren emonaldia.
–14:00: Kantu-poteoa, herriko taberneta-
tik. Astrapala musika taldeak girotuta.  

–17:30: Umeentzako jolasak eta puzga-
rriak.
–19:30: DrumBreak ikuskizuna, Deabru
Beltzak taldearen eskutik.
Irailak 8, astelehena. 
Andra Mari Eguna
–12:30: Mezea.
–18:30: Antzerkia, Kultura Aretoan.
–18:30: Lezamako Pelota Eskolako ume -
en partiduak + Andra Mari Txapelketea,
zaletuen mailan (finala). Sarrera doan.
–19:30: “Arima eroa” ume eta gazteen-
tzako diskofestea.
Irailak 9, martitzena
–12:30: Mezea.
Irailak 10, eguaztena. 
Bola-lekuko jaiak
–12:00-13:30: Izena emotea, Paella
Lehiaketan.
–14:30: Paellak aurkeztea eta sariak
emotea.
–17:00: Umeentzako jolasak eta taile-
rrak.
–18:30: Txokolatadea.
–19:30: Erromeria, Hotza taldeagaz.
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Fundaziotik adierazi duten moduan,
proiektuaren berri eman zutenetik hona
hamaika lan eta egokitze egin behar izan
dituzte, hura aurrera atera ahal izateko.
Egokitze nagusia eraikinari berari dago-
kio. Hasierako baserriak 2.000 metro koa-
dro zeuzkan, eta 2,4 milioi euroko kostua.
Proiektuaren sustatzaileek ez zuten hain
eraikin handia egiteko asmorik, baina ber-
tan ematekoak ziren zerbitzu guztiak kon-
tuan hartuta, beharrezkotzat jo zuten
gune zabal bat eraikitzea. Baina krisi eko-
nomikoak eragina izan zuen banketxeen
jarreran, eta “dena” ematetik “ezer ez”
ematera pasatu ziren. Hala, egoera berrira
egokitu behar izan zuten, eta berriro
hasieratik hasi.

“Eraikinari goiko solairua eta etxabea
kendu zaizkio eta 850 metro koadro ditu
orain. Beheko solairua bere horretan utzi
egin da, aurreikusitako ekintza guztiak
aurrera eraman ahal izateko. Aurrekontua
ere erdira etorri da eta 1,1 milioi eurokoa
da orain”. Proiektuaren, eraikinaren eta
negozio ereduaren tasazioa egin ostean,
ELKARGI Elkarrekiko Garantia Elkarteak
abala ipini du eta banketxea mailegua

emateko prest agertu da. “Aurten hasiko
da Baserri Antzokia eraikitzen, Derioko
antzinako seminarioren atzean, Bizkaiko
Parke Teknologikoan”.

Lantaldeak lan eskerga egin behar
izan du azken urte bietan, eta ardura eta
kezka handiak izan ditu gizarteari eman-
dako hitza betetzeko. “Gainera, proiektua-
ren porrotak Txorierriko euskalgintza osoa
ipiniko zuen zalantzan. Hori guzti hori

gainditzeko aukera bakarra lana ondo
egitea besterik ez dugu izan. Eta beldu-
rrak eta izerdi hotzeko gauak gaindituta-
koan proiektua aurrera aterako da”.

Banketxeak eta ELKARGIk baldintza
bat ipini diete Baserri Antzokiaren susta-
tzaileei: haiek proiektuaren kostuaren %
30 inguru jartzea; hau da, haiek ere
proiektuan konfiantza izatea. Baldintza
bete ahal izateko, nahi duen guztiarentzat

TOTOAN Txorierriko Euskara Elkarteen Federazioak orain
dela urte bi azaldu zigun Derion Baserri Antzokia (BAN)
eraikitzeko asmoa. Proiektua Txorierriko Zerbitzuen Man -
komunitatearen parte-hartzearekin sustatu du, eta es -
kualdeko euskaltzaleen topagunea izatea du helburu.
Lehenengo fasean Baserri Antzokia Fundazioa sortu zu -
ten, eta beharrezko izapideak egin eta sostengu ekono-
mikoa lortu ostean, laster hasiko da eraikina egiten.

Laster gure artean



zabalik dagoen inbertsio plan bat egin
du te. Formula horri esker, dirua jartzen
duenak banketxean baino interes gehia-
go hartuko ditu eta, era berean, Funda -
zioari banketxearen mailegua baino mer-
keago aterako zaio. Hamar mila eurora ar -
teko inbertsioa egiten bada, Euriborra
ge hi % 2,5 jasoko da lehenengo bosturte-
koan; eta 50 mila eurora artekoa bada,
Euriborra gehi % 3.   

Parte-hartzea 
“Hogei bat pertsona batu gara inber-

tsio plan horretara, baina ez dugu ahal
eta inbertitu gura duen inor kanpoan utzi

nahi. Gainera, beharrezkoa dugu beste
batzuen parte-hartzea, eskatutakoa bete
ahal izateko. Hori dela-eta, nahi duen
guztia animatzen dugu plan honetan
parte hartzera”. Informazio gehiago esku-
ratzeko, 685 71 93 15 telefono zenbakira
deitu ahal da, eta proiektuaren sustatzai-
leek interesdunei deituko diete herri mai-
lan egingo diren informazio-batzarretara.
“Gogora ekarri nahi dugu egitasmoa mar-
txan jarriko duen fundazioa irabazte
asmorik gabekoa dela, eta irabaziak kul-
turan inbertituko direla”.

Kultura eta giza arloko helburuei
dagokienez, Baserri Antzokiak hasierako
helburu berberei eusten die. Horrela,
bada, euskara eta euskal kultura sustatze-
ko gunea izango da, eta Txorierriko eta
inguruko euskaltzaleen topagunea.
Ostalaritzari, euskal kulturari eta kirolari
lotutako ekintzak egingo dira bertan, eta
irabaziak kultur eta kirol ekitaldietan era-
biliko dira berriro. Egitasmoak kulturaren
eta giro euskalduneko aisialdiaren errefe-
rentziazko topagunea izatea du helburu,
eta bere sustatzaileek ahalegina egingo
dute Txorierriko gizarte osoa euskal kul-

turara erakartzen eta euskal kulturan
integratzen. 

“Kultur eta kirol ekitaldiak eskainiko
dira eta zerbitzuak txorierritarrei, bisita-
riei zein gure bailarara lanera datozenei
egongo dira zuzenduta. Enpresei ere
eskainiko zaizkie zerbitzuak, eta lankide-
tza sustatuko dugu enpresen eta gure
artean. Halaber, bertoko merkataritza eta
lehenengo sektorea bultzatuko ditugu,
eta gune bat zabalduko dugu bertoko
enpresen teknologia erakusteko”.

Euskarak eta euskal kulturak, beraz,
leku berri bat izango dute laster
Txorierrin. Baserri Antzokiaren lehenengo
harria datozen hilabeteetan ipiniko da.
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Egitasmoa martxan
jarriko duen fundazioa

irabazte asmorik 
gabekoa da, eta 

irabaziak kulturan
inbertituko dira

BAN euskara eta euskal
kultura sustatzeko
gunea izango da, 
eta euskaltzaleen 

topagunea
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t/a: Gaizka Eguzkitza

Orhan Yigit duela 49 urte jaio zen An -
karan, Turkian. Gaztea zela, 17 urte zitue-
la, bere herria utzi zuen “arrazoi politiko-
engatik”, eta Londresera abiatu zen. Ber -
tan 18 urte egin zituen, eta gero beste al -
daketa handi bat eman zion bizitzari, eta
Bartzelonara joan zen. “Itsasotik gertu
bizi nahi nuen. Gainera, Katalunian egu-
raldia askoz hobea da”. Eta han Galiziako
neska bat ezagutu zuen. “Eva Bilbon bizi
zen eta azkenean neu ere hona etorri nin-
tzen. Egia esan, Euskal Herria beti iruditu
zait oso erakargarria: gastronomia, norta-
sun nazionala, kultura...”.

Eta horrela, duela 4 urte, Txorierrira,
Larrabetzura ailegatu zen. “Niri betidanik
gustatu zaizkit natura eta animaliak, birzi-
klatzea... Era berean, saiatzen nintzen ge -
ro eta osasuntsuago jaten eta tokian toki-
ko produktuak kontsumitzen, eta apurka-
apurka hurbildu nintzen baserriko bizi-
tzara, ia nahi gabe. Bitartean, baserrian
bi zitzeko eta lan egiteko aukera sortu zi -
tzaidan. Orain barregarria iruditzen zait:
aldaketa nahi nuen neure bizitzan, eta
azkenean uste baino askoz handiagoa
izan da aldaketa (kar, kar)”. 

Gaur egun, Basaras auzoan bizi da
Orhan, eta bertan ere egiten du lan neka-
zari. “Begiratzen badakizu, lurrak azkar
irakasten dizu”. Eta Orhanek arin-arin ikasi
du. Baratzean denetarik ekoitzen du: po -
rruak, garia, kipulak, letxugak, kalabazi-
nak... Eta produktu bakoitzeko hainbat
barietate gainera: “sei patata mota; 14

Turkiar irribartsua

“Larrabetzuarrek 
apurka-apurka 

ezagutu naute eta
onartu egin naute”

Orhan Yigit turkiarra Londresen eta Bartzelonan bizi izan
da, baina duela lau urte Larrabetzura heldu zen eta ber-
tan betiko gelditzea du helburu. Orhan nekazaria da eta
oso lagun jatorra eta hurbila da. Eta beti irribartsu.

ORHAN YIGIT l Turkiako nekazaria, Larrabetzun
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indaba mota, 11 kalabaza mota... Gauza
be rriak dastatu nahi ditut, eta niri jaten
gustatzen zaizkidan barazkiak lantzen
ditut”. Orhan Gurpide ekoizleen elkarteko
kidea da eta bat dator elkartearen filoso-
fiarekin. “Zortzi-hamar baserritarrek Larra -
betzu bezalako herri bati eman ahal diote
jaten. Hori hezkuntza baino garrantzitsu-
goa da, janaririk gabe, inork ez duelako
ikasten”. 

Larunbatero herriko azokan saltzen
di tu turkiarrak barazkiak. “Askotan esze-
denteak ditugu baratzean, eta prezioare-
kin espekulatzen ibili beharrean, produk-
tuak oparitzen ditugu azokan. Hala ere,
herrikoek ez dituzte opariak oso ondo
hartzen; normalean, ordaindu egin nahi
dituzte, edo, bestela, ez dute nire postura
itzuli nahi. Uste dute zerbait zor didatela,
baina nik ez dut horregatik egiten; nik
oparitzen ditut soberan ditudalako eta
guztiok larrabetzuarrok garelako”. 

Larrabetzu
Orhan leku batzuetan bizi izan da,

baina hemen betiko gelditzea du helburu.

Gustura dago Larrabetzun. “Herri berezia
da. Oro har, hemengoek primeran hartu
naute. Neure aldetik, esfortzua egin behar
izan dut herrian integratzeko, noski, eta
herriko ekimenetan parte-hartu behar
izan dut, esate baterako. Gainera, jendeak
badaki hemen egiten dudala lan, eta horri
esker, hesi pilo bat gainditu ditut. Larra -
betzuarrek apurka-apurka ezagutu naute
eta onartu egin naute”. 

Turkiarrak euskaldunok ere ezagutzen
gaitu. “Hemengo lagunak zintzoak zarete,
solidarioak, jatorrak, justuak... Egia da
hasiera batean nahiko itxiak zaretela,
baina tira... Beste leku batzuetan, Britaina
Handian, esate baterako, atzerritarrak har-

tzeko eskarmentu handiagoa dute eta ire-
kiagoak dira. Era berean, Erresuma Batuan
atzerritarrek britainarrek beste aukera
dute aurrera egiteko, baina hemen ez dut
uste kanpokoek aukera berberak ditugu-
nik. Dena dela, ni ezin naiz kexatu”.

Larrabetzu oso herri euskalduna da,
baina Orhanek oraindik ez daki euskaraz.
“Euskara ez jakitea da nire akatsa. Hitz ba -
tzuk badakizkit eta gutxi gorabehera uler-
tu egiten dut, baina ikasi egin behar dut.
Ikasteko asmoa dut, eta laster-laster ekin-
go diot. Esan didate esaldien eraikuntzek
turkiarren antza dutela, beraz, errazagoa
niretzat”. Euskaraz zein gazteleraz, Or -
hanek irribartsu jarraituko du.

“Euskara ez jakitea 
da nire akatsa, baina
laster-laster ikasteko

asmoa dut”
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Erremintari esker, 
derioztarrek herriko
kudeaketan modu 

aktibo batean parte
hartu ahalko dute 

“Derio zabaltzen” on lineko 
plataforma ipini da herritarren eskura

Derioko Udalak “Derio zabaltzen” on
lineko plataforma ipini du martxan web-
gune honetan: zabaltzen.deriokouda -
la.net. Egitasmoak Udala herritarrengana
hurbiltzea du helburu, eta udal gaietan
herritarren partaidetza bultzatzea. Hala,
derioztarrek udalari buruzko berriak topa-
tuko dituzte webgune horretan, eta herri-
ko kudeaketan modu aktibo batean hartu
ahalko dute parte.

Azaldu duten moduan, webgune be -
rrian partaidetzari eta gardentasunari
lotutako edukiak ipiniko dira herritarren
eskura. Gainera, topaketa birtualen bidez,
derioztarrek udal ordezkariekin zuzenean
hitz egiteko aukera izango dute. Lehenen -
go topaketa birtuala ekainaren 25ean
egin zen. Ordu biko solasaldian, Lander
Aiarza Derioko alkateak herritarrek egin-

dako 33 galderei eman zien erantzuna.
Jakinarazi zuen moduan, hurrengo topa-
keta irailean izango da. Era berean, herri-
tarrek beren iritzia eman ahalko dute
webgunearen bidez egingo diren inkeste-
tan.

Bestalde, “Derio zabaltzen” platafor-
mak “Kalezaindu” atala ere badu. Erre -
minta horren bidez, hiri-altzariak apurtu
badira, aparteko gorabeherarik egon
bada edo zerbait hobetu ahal dela uste
badute, herritarrek horren berri eman
ahal diote Udalari. Gainera, atalak app bat
ere badu sakelako telefonorako. Smart -
phone bat erabilita, derioztarrek testuak
eta argazkiak bidali ahal dizkiote Udalari
kalean dauden arazoak jakinarazteko.
Arduradunek ahalik eta lasterren emango
diote konponbidea arazoari. “Kalezaindu”

atalari esker, derioztarrek Udalari lagun-
duko diote hiri-altzariak eta gune publi-
koak egoera egokian mantentzen.

Gardentasuna
“Derio Zabaltzen” plataforma handi-

tzen eta hobetzen joango da denboraren
poderioz. Hala, aurrerago gardentasunari
lotutako beste atal bat zabalduko da eta
udal kudeaketaren daturik esanguratsue-
nak argitaratuko dira: aurrekontuak, gas-
tuak, osoko bilkuretako aktak eta Hiri An -
tolamenduko Plan Orokorra, besteak bes -
te.

“Derio Zabaltzen” plataforma Bizkaiko
Foru Aldundiko BiscayTIK Fundazioaren
eta Derioko Udalaren elkarlanaren emai-
tza da; “Udala Zabaltzen” tresna pertsona-
lizatzearen emaitza, hain zuzen ere. Hori
BiscayTIK Fundazioak gobernu irekiari eta
gardentasunari lotutako ekintzak ezarri
na hi dituzten udalen eskura ipintzen
duen on lineko plataforma bat da. Pla -
taformari esker, herritarren parte-hartzea
errazten da, arina, intuitiboa eta moder-
noa den lanabes baten bitartez, udalerri
bakoitzaren beharrizanetara egoki daite-
keena.
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t: Juan Luis Goikoetxea / a: Aritz Albaizar

Artikulu honetako izenburua Paulo
Zamarripa sondikoztarragandik hartu
dot; haren KILI-KILI izeneko liburutik. Pa -
blo Agustin Jesus Zamarripa Uragak dino,

gurako leukeela adiskideak  betiko lagun
izatea, baina, zoritxarrez, aldi baterako
baino ez dirala izaten.

Guk badakigu, dana dala, pertsonak
edo adiskide taldeak alkarregaz ondo
konpontzea ez dana borondate kontua

Adiskideak: aldizkideak ala betikideak?
bakarrik. Lagunarteetan, euskarako alkar-
teetan, bakotxaren izakeratik, karakterre-
tik aparte, arauak dagoz, etika bat erabil-
tzen da.

Talde jakin bateko kide  izateak talde
horregaz identifikatzea indartzen dau,
baita taldeko proiektuak eta balioak nor-
beraren barruko egitea be. Horren kon-
trara, taldeko kide ez diranekin mesfidan-
tzara eta lehia jarrerara eroaten gaitu.

Etikoki kide perfektua da helburu
pertsonalen bila ez dabilena; hau da, tal-
deko balio nahiz proiektuen aurkako hel-
buruen bila ez diharduana. Beste era
batera esanda, talde barruko hartu-emo-
netan armonia sortzen dauana eta beste
taldeakazko jardunean lehia praktikatzen
dauana.

Hori guzti hori holan izanik, gizarte-
an, adiskide batzuk aldizkide legez joka-
tzea ez da arraroa ze, danok ez gara, ez
talde bereko, ez herri bereko, ez txoko
berbereko be; ezta balioetan be pareko.

Ondorioa da, herrigintzari, euskalgin-
tzari ekin gura deutsagunean, adiskide ez
diran herritarrekin jokatzen ikasi beharko
dogula, ahaztu barik, beti be, lagun-lagu-
nak, adiskide-adiskideak, hots, betikide-
ak, urri, bakan, mehatz aurkitzen ditugula
bizitzan. Horrexegaitik estimatzen ditugu
adiskideak eta estimatu be hainbeste eze,
txakolina hartzera be pozarren konbida-
tzen ditugun.
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danean, gulak gehituko doguz. Eragin -
go deutsagu, eta hotzitzen itxiko dogu.
Ondoren, piperrak beteko do guz.

SALTSEA:
Barazkiak garbitu eta txikitu egingo

doguz. Erregosi egingo doguz. Sal dea
gehituko dogu. Gatza bota, eta irabiau
egingo dogu. Piperrei gainetik bo tako
deutsegu. Piperrak berotu eta serbidu
egingo doguz.

Etxeko sukaldaritza

Gulaz eta barazkiz 
betetako piperrak 

Osagaiak (lau lagunentzat):
–1.200 g sandia bat
–Meloi 1
–16 kereiza
–8 mahaspasa handi
–Laranja-likorea
–Erregaliz-hautsa
–Gatza

Prestetako erea:
Meloi-bolatxuak egingo doguz,

eta ontzi baten ipiniko doguz.
Laranja-likore apur bat botako deu-
tsegu, eta 15 minutuan eukiko do -
guz beratzen. Mahaspasak be bera-
tzen ipiniko doguz, ondo hidratau-
ta egon arte. Brotxetak egingo do -
guz: zotza baten kereiza bi (hazur
barik), mahaspasa bat eta meloi-
bolatxu bat ipiniko doguz. Beste
alde batetik, sandiari haziak kendu,
eta gatza botako deutsagu. Erre -
galiz-hautsa apur bat be botako
deu tsagu eta zehatu egingo dogu.
Hoz kailuan sartuko dogu ondo ho -
tzitzeko. Sandia-zopea kopetan ser-
biduko dogu, brotxeteakaz ba tera.           

Sandia-zopea,
meloiagaz

Maite Lekerika

Osagaiak (lau lagunentzat):
BETEGARRIA EGITEKO: 
–16 pikillo piper
–200 g gula
–Tipuleta bat
–Berakatz-atal bi
–200 g kalabazin
–Koilarakada txiki bat urun
–100 ml esne
–Orioa eta gatza

SALTSEA EGITEKO
–Kipula txiki bat
–Porru txiki bat
–Azenori bat
–Berakatz-atal bi
–Tomate heldu bat
–300 ml okela-salda arin
–Orioa eta gatza

Prestetako erea:
BETEGARRIA: 
Pikillo piperrak izan ezik, beste ba -

razki guztiak garbitu eta txikitu egingo
doguz. Oriotan erregosi, eta behar bes -
te gatz botako deutsegu. Uruna gehitu-
ko dogu; eta azkenik, esnea. Lodi tzen
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Zer irakurri?

Jose Angel Mentxaka (Liluraturia)

Aspaldian irakurritako liburuak berri-
rakurtzeko gogoa izaten da noizbehinka.
Baina zein? Nik neuk hiru liburu “mardul”
dauzkat berrirakurrita; hirurak, lodi-lodiak.
Zergatik horiek? Duda barik, zerbait utzi
dutelako nigan. Hauek dira:

–Joxe Austin Arrietaren Manu militari
(Elkar, 1987). Oso aspaldian lehen aldiz ira-
kurri nuen liburua da, eta kontatzeko era
bereziak eta erregistro ezberdinek erakarri
ninduten. Egia esan, berriro irakurri oste-
an, hainbat urte pasa eta gero, ez nau
hainbeste liluratu.

–Joseba Sarrionaindiaren Lagun izoz-
tua (Elkar, 2001). Hau bai berriro erakarri
nauela eta berandu baino lehen hiruga-
rrenez ekingo diot. Ea barneratuta dauz-
kadan istorioaren irudiek intentsitate ber-
bera daukaten berriro nigan: Kalaportuko

Berrirakurketak

umezaroa, oihanaren sargorian izoztuta-
ko erbesteratua, etxe euskaldun isolatua,

eta bereziki Antartika hotzera doan bela-
ontziaren irudia. 

–Joan Mari Irigoienen Lur bat harata-
go (Elkar, 2000). Ahalegin apur bat han-
diagoa eskatzen du honek, baina hasieran
bakarrik. Jarraitu ahala harritu eta gozatu
egiten nuen ia orrialde osoko esaldi luze
bakarrak erraz irakurtzen; Axularren ere-
duaren erara. Kontrakoa eman arren, erraz
ulertzen den nobela historiko erakarga-
rria da, XVII. mendeko Nafarroako men-
dialdean kokatua. Orduko –eta oraingo-
ko?– munduen arteko talkak eta aukeratu
beharra: Gaztela ala Nafarroa, erlijioa ala
zientzia, tradizioa ala modernitatea, etxe-
lurra ala itsaso zabala, guraso hertsiak ala
osaba Juanikot askatasunzalea...

Aipatutakoak dira, beraz, nire gomen-
dioak; liburu luzeak eta sakonak. Baina
zerbait laburragoa eta arinagoa irakurri
nahi izanez gero, badago non aukeratu...
AIKOR! aldizkaria hilero irakurtzea ere ez da
aukera txarra.
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>
Derio

Erdi Aroko Azoka. Irailaren 20an eta
21ean, Oinezko aldean. 

>
Sondika

Balkoi Apainduen Lehiaketaren argaz-
kiak. Irailaren 15tik urriaren 9ra arte,
Erakusketa Aretoan.

>
Sondika

“Hiria, nire auto barik”. Irailaren 21ean,
10:30ean, Artebe kiroldegian.

>
Derio

Euskal Herriko mapak. Irailaren 3tik
30era, Kultur Birikan.

>
Derio

“Euskal Herriko mapak”. Irailaren 3an,
19:30ean, Kultur Birikan.

>
Derio

Kepa eta Areneren oroimenezko IV.
herri lasterketa. Irailaren 14an,
10:30ean, herri ikastetxean. Gure
Señeak elkarteak antolatua.

Kirola

Tokiko Agenda 21. Irailaren 24an,
19:30ean, Kultur Birikan.
DerioKOmunikazioak antolatuta.
Lore eskaintza. Irailaren 24an,
12:30ean, Uribe Parkean.

>

>

Derio

Azokak

Hitzaldiak

Erakusketak

Ikastaroak

>
Sondika

Udal ikastaroak eta tailerrak. Izen ema-
tea: irailaren 2tik 12ra, liburutegian.  

>
Zamudio

San Martin jaietako Kartel Lehiaketa.
Lanak aurkeztea: irailaren 26ra arte.   

Bestelakoak

Txorierri
Kilometroak eta Nafarroa Oinez. Izena
ematea: irailaren 15tik urriaren 15era.

>

>

>

Larrabetzu
Patchwork eta Margogintza. Izena
ematea: irailaren 22tik 29ra.
Zoru pelbikoa indartzea. Izena ema-
tea: irailaren 29tik urriaren 3ra.

>

>

>

Zamudio
Meditazioa. Irailaren 18an, 20:00etan,
eskolako areto nagusian.
Zen meditazioa. Irailaren 19an,
20:00etan, eskolako areto nagusian.
Udal ikastaroak. Izena ematea: iraila-
ren 26ra arte.    

>
Zamudio

Zikloturista. Irailaren 13an.   

>

>

>

Zamudio
Pirinioetara. Irailaren 5etik 7ra, Arroeta
mendi taldeak antolatua.
Zangoza eta Javier. Irailaren 20an.
Izena ematea: irailaren 16ra arte.
Valderejo-Lalastra. Irailaren 28an,
Arroeta mendi taldeak antolatua.  

Irteerak






