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Erraza da baserrian konposta egitea,
eta baserri txiki gehienetan egin ere
egiten da. Hala ere, azken urteotan,

nekazaritza industriala garatzen hasi
zenetik, asko aldatu da egoera. Lehenta-
suna produktibitateari eman zaio era
horretako baserrietan, eta hondakinak
bota edo erre egiten dira.

Konposta egiteko moduak hainbat
dira, eta gehienak, errazak. Gainera, auke-
ratzen den eredua bata edo bestea izan-
da ere, esango nuke hondakinak zaborte-

gira botatzea edo erretzea baino hobea
dela ingurumenerako. Nik dakidala, be-
hintzat, 30 urte baino gehiago dira Euro-
pan gai hau aztertzen eta esperimenta-
tzen hasi zela. Eta esperientzia ezberdi-
nak daude nonahi, baserriko edota hiriko
hondakinak konpostatzeko.

Baserrietan sortzen diren hondakin
guztiak, edo ia guztiak, konposta daitez-
ke: belarrenak, ortuarienak, fruta-arbolen
inausketatik sortzen direnak (xehaka-
tuak)... Eta etxeko hondakinak ere kon-
posta daitezke: errautsak eta janariare-
nak. Gainera, lehen esan dugun moduan,
konposta egiten bada, mesedea egiten
zaio ingurumenari eta beste helburu bi
ere lortzen ditugu. Alde batetik, hondaki-
nak aprobetxatzen ditugu; eta bestetik,
lurra ontzen da, hau da, lurrari humusa
gehitzen zaio. Era berean, hondakin
ezberdinak proportzio egokian nahasten
baditugu, askoz ere konpost hobea lortu-
ko dugu. Dena dela, teknikak ezagutu

JOSE ANTONIO LEKUE

(Baserritarra)

nahi izanez gero, hainbat liburu daude
argitaratuta eta informazioa Interneten
ere aurki daiteke.

Antzinako baserritarrek ere bazekiten,
satsa kortatik solora zuzenean botatzea
baino hobe dela hura pilatuta edukitzea.
Eta noizbehinka buelta ematen bazaio,
askoz hobeto, oxigenatu egiten delako
eta zizareek euren lana hobeto egiten
dutelako.

Guk ere jarraitu beharko dugu tekni-
kak hobetzen. Eta beste aurrerapauso bat
emateko, guztioi interesatzen zaigu etxe-
an sortzen ditugun hondakinak bildu eta
konpostatzea. Izan ere, Europako araute-
giaren arabera, 2020. urterako etxeetan
sortzen den hondakinen % 50 birziklatu
beharko da.

Konposta baserrietan ez ezik herrigu-
neetan ere egin daiteke eta, egia esan,
toki batzuetan dagoeneko badabiltza
konposta egiten. Sekretua konpost-
ontzia jartzeko toki egokia bilatzea da. 

Ratzinger Aita Santuak orain dela
gutxi dimititu izanak agerian
utzi du eliza katolikoak hainbat

hamarkadetatik hona duen krisi sako-
na. Hura domeketako mezetan ikus-
gai dagoen krisia da, gero eta eliztar
eta apaiz gutxiago dituzten mezetan.
Gelditzen doazen banakak alferrik eta
halako egoerak erremediatzen dituen
miraririk ez dagoela agertzen dira,
aldi berean zenbat parrokiaren beha-
rrizanez arduratzeko.

Eliza katolikoak duen bezeroen
galera eta bokazioen falta, sakonagoa
eta estrukturala den krisi baten ice-
bergaren tontorra dira. Tirania mora-

laren krisia da, azken hamazazpi
mendeetan sekta kristau honek his-
torikoki erabili duena, Erromako
estatu inperialaren erlijio ofiziala
bihurtu zenetik hona.

Eliza katolikoaren boterea, ha-
ren eragin politikoa eta soziala, tira-
nia moral horretan hain zuzen ere
dago oinarrituta; tirania, hura, mun-
du osoan zehar milaka pertsonen
kontzientzian oraindik eragina due-
na. Ona da zama hau arrailtzea eta
kontzientziak askeak izatea, nahiz
eta horrek eliza katolikoaren amaie-
ra ekartzen duen. Nigatik bada...
infernura joan daitezen!

IÑAKI BERAZATEGI

(Kazetaria)

Tu es petrus...

Konposta
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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: Totoan, Aresti kalea 2, 48170, Zamudio edo aikortxori@aikor.com.

Gure idazkiaren esparrua gai honetan
erreferentziatzeko lehenengo pauso mo-
duan esan behar da idazkiak aitatzen dauan
garagarrilaren 22/2011 Legea, Hondakinen
eta Lurzoru Kutsatuen ganeko Legea dala.
Ez dau ezer esaten lur kutsatuen ganean.
Datu hori garrantzitsua da, Lege horrek jada
kutsatuta dagozan lurzoruen tratamendua
aztertzen daualako, eta ez kutsatuko diran
lurren tratamendua. Gure ikuspuntutik,
hondakin nahiko itxi doguz jada gure Txo-
rierri maitearen lurrean, behingoz ikasi dai-
gun eta egin behar ez doguna gogoan
ondo hartu daigun. Eta Txorierrik behar ez
dauana, bere lurretan edozein motatako
hondakin organotik abiatuta sortutako bio-
hondakinak sartzea da. Gure apustua, ondo
aukeratutako etxeko hondakin organikoak
erabiliz lortutako kalidade handiko konpos-
ta lortzea izango da beti. 

Aitatutako legeak, beste alde batetik
Bildukoei betetzea hainbeste gustetan
jaken legeak bezala espainiarra dan lege
horrek, 22. artikuluko A paragrafoan hona-
ko hau dino zehazki: «2020a baino lehen,
berrerabilera eta birziklapenerako prestake-
tan erabili beharreko etxeko eta merkatari-
tzako hondakinen kopurua, paper, metal,
beira, plastiko eta bio-hondakinen zatikie-

Bosgarren edukiontziaz
tarako edo beste zatiki birziklagarri batzue-
tarako, danetara hartuta, gitxienez % 50
izan beharko da pisuari jagokonez».

Ez dauka ezelan be zerikusirik Bilduk
interpretatzen dauanagaz. Berrerabili eta
birziklatu beharreko % 50a, birziklatu eta
berrerabili ahal diran hondakinen ganekoa
dala dino. Ez zaborraren poltsaren ganekoa.
Hori Txorierriko Mankomunidadera eroan-
da, hau da, irakurrita eta aztertuta, legea
betetzen dogula ikusten dogu.

Datozen hilabeteotan Tratamentu Me-
kaniko Biologikoaren Instalazinoa inaugura-
tu ostean, Bizkaiak 2013an –Legeak ezar-
tzen dauana baino 7 urte lehenago– berre-
rabili eta birziklatu ahal diran materialen
% 50 baino gehiago berrerabilera eta birzi-
klapenerako erabiltzearen helburu hori lor-
tuko dau. Eta «0 isurketa gordina» be lortu-
ko dau, hau da, etxeko lehen mailako hon-
dakin bat be zabortegi batera heldu ez dai-
tela.

Bide batez, hondakin gitxiago sortzeko
programen bitartez zabor poltsaren pisua %
10 murriztu beharko dala be dino. Hor
behar handia daukagu danon artean egite-
ko, baita erronka bat be.

EAJ/PNVk apustua egin dau sentsibili-
zazinoaren alde, herritarrak birziklapenaren

garrantziaz konbentzitzearen alde, eta ez
inposaketearen alde. Politika horren emoi-
tzea da gaur egun bizilagunen % 85ek
dagozan edukiontzietan birziklatzen dabela
eta % 80 guztiz pozik dagozala birziklape-
nerako edukiontziak egoteagaz, adibidez
edukiontzi horiagaz. Beharra dago oraindi-
no egiteko, baina argi daukagu hori dala
bidea.

Zenbakiak, portzentajeak ezartzea oso
estetikoa da, baina kudeatzea, askoz erreali-
tate korapilatsuagoa da.

BHHKPI 2005-2016 da geure Legea. Hori
da geure Foru Araua, geure autogobernua.
Eta Ezker Batua bazter itxita, abstenidu
zanez, Bizkaiko Parlamentuko gainontzeko
ordezkariek –gaur egun Bildu koalizioan
dagoan EAk be bai– ontzat emon eben. Ber-
ton dago barriro zehaztuta zer dan konpos-
tajea Bizkaian eta Bizkaiarentzat. 

Txorierrik, gaur egungo sistemagaz,
planteatu dauan azterlanagaz eta guztion
ekarpenakaz, hondakinaren arazoa hobetu
ahal badau, hobetu egingo dau eta
EAJ/PNVk hori bultzatuko dau. 

Ez gara sartuko Bilduk interes politiko
eta ekonomikoen gainean egiten dauan
probokazinoan. Baina galdetu ahal dogu:
zer da Garbitania? Nor aritzen da bilketa-sis-
tema sinple batzuen aurka dagozan pertso-
nak mehatxatzen?

Txorierriko EAJren zinegotziak
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Aragoiko Argazkilari profesionalen
Elkarteak Goya sariak antolatzen ditu bi
urterik behin 1985. urtetik hona. Joseba
Apezetxea Zamudioko argazkilaria hain-
bat aldiz proposatu dute sarietarako eta
aurten horietako bat eskuratu du. Apeze-
txeak lehenengo saria jaso du industria-
publizitate kategorian. Lehiaketara 448
argazki aurkeztu ziren eta 40 argazkilari
hautatu ziren. Azaldu duen moduan,
Apezetxea pozik baino pozago dago
Goya sariarekin. Eta ez da gutxiagorako,

sari horiek Estatu mailako saririk garran-
tzitsuenetarikoak baitira. Zamudiozta-
rren argazkiak txukunak, orijinalak eta
adierazgarriak dira. Horrela, bada, bere
lanak zenbait sari jaso du, Gaztela-Man-
txako Argazkilari Profesionalen Elkarteak
antolatzen duen Quijote saria esate bate-
rako. Sari hori iaz irabazi zuen. Horrezaz
gainera, FEPFIk (Argazkigintzan eta iru-
dian diharduten profesionalen Espainia-
ko Federazioa) argazkilari gailen izendatu
zuen orain dela urte gutxi.

Putxera Eguna, Loiun
Aurten Putxeren Nazioarteko Txa-

pelketa egin da bigarren aldiz Loiun.
Besteak beste, Sopela, Barakaldo,
Bakio, Santurtzi, Lanestosa eta Txorie-
rriko lagunek hartu zuten parte txa-
pelketan eta orotara 80 putxera aur-
keztu ziren. Lehenengo saria Matxaki-
to Mallabia Sestaoko koadrilari eman
zioten; bigarrena, Sopelako Leku Ede-
rri; eta hirugarrena, Turtziozko Putxe-
ra-kofradiari. Irabazleak 500 euro, txa-
pela eta urrezko putxera jaso zituen
saritzat; bigarrena gelditu zenak, 300
euro eta zilarrezko putxera; eta hiru-
garrenak, 200 euro eta brontzezko
putxera. Herriko saria mendi taldeak
jaso zuen. Horrezaz gainera, garaiku-
rrak eta ardo eta txakolin kutxak
banatu ziren laugarren postutik 20
postura bitartean gelditu zirenen
artean. Frontoian 400 lagun inguru
batu ziren bazkaltzeko eta Taberna
Ibiltariak girotu zuen bazkalondoa. 

Aste Santuko 

campusa 
Hegalariak Sondikako areto-fut-

bol taldeak campus bat antolatu du
Aste Santuko oporrei begira. Campu-
sa sei urtetik 12 urtera bitarteko
umeei dago zuzenduta eta apirilaren
2tik 5era egingo da Goronda Beko
kiroldegian. Izena emateak 50 euro
balio du eta martxoaren 25era arte
egin daiteke hegalariak@
kzgunea.net helbidera mezua biladu-
ta. Asegurua, hamaiketakoa eta
diploma daude prezioaren barruan.   

Apezetxeak Goya saria irabazi du
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Otsailaren 28an Gaixotasun arraroen
Nazioarteko Eguna da. Euskadin, 170.000
lagun baino gehiagok dute gaixotasun
arraro bat; hiru milioik, Estatuan; 27
milioik, Europan; eta 25 milioik, Ipar Ame-
rikan. FEDER Gaixotasun arraroen Espai-
niako Federazioa da, eta bertan 230
elkarte baino gehiago daude. Federazio-
ak 13 proposamen egin ditu 2013. urtera-
ko eta erakunde publikoei helarazi dizkie,
horiek Lan-egitasmo bat garatu eta eu-
ren konpromisoa, solidaritatea eta eran-
tzukizuna adierazteko. Gure señeak De-
rioko elkarteak bat egin du errebindika-
zioekin. Azaldu duten bezala, krisi ekono-
mikoa oso eragin handia izaten ari da gai-
xotasun arraro bat duten lagunengan,
zeinak laguntza handiagoa behar dute-
nak baitira, eta osasun arloko murrizke-
tek ere atzerapena ekarri dute pertsona
hauen eskubideei dagokienez. 

Besteak beste, puntu hauek batu
dituzte errebindikazioetan: Estatuko Osa-
sun Sistemak (EOS) gaixotasun arraroak
gaixotasun kronikotzat hartzea, eta horiei
lehentasuna ematea; familiek koordain-
ketarik egin behar ez izatea; familiek me-
dikamentuak baldintza beretan eskuratu
ahal izatea; Osasun sistemaren barruan
dauden gutxienez 50 zentrotan gaixota-
sun arraroak egoki tratatuko direla ber-
matzea; ikerketa bultzatzea; beste estatu

Gure señeak-k bat egin du FEDER
erakundearen errebindikazioekin

kide batera joan behar diren pertsonei
behar duten arreta bermatzea; eta lan-
integrazioa sustatzea.

Bestalde, Gure señeak elkarteak ekin-
tza bi antolatu ditu Gaixotasun arraroen
Egunaren haritik. Haietako bat Bizkaia
Aretoan egin zuten otsailaren 24an eta
han Behotsik orkestrak eta Ipar-Alde De-
rioko abesbatzak hartu zuten parte. Bes-
tea otsailaren 28an izango da, 19:00etan,
Derioko Kultur Birikan. Han ere musika
saioa eskainiko da.

Truke azoka
Lezamako Trukazaleak taldeak

truke azoka antolatu dute martxoa-
ren 10erako. Jubilatuen etxean egin-
go dute goizeko 11etatik aurrera eta,
eguraldi ona badago, plaza ere erabi-
liko dute. Azokara egoera onean
dagoen eta erabiltzen ez den edozer
eroan daiteke: liburuak, arropa, jos-
tailuak, diskoak... Gainera, zerbitzuak
trukatzeko aukera ere egongo da.
Edozein zalantza argitzeko, mezua
agin daiteke helbide honetara: leza-
makotrukazaleak@gmail.com. 

Boxeo-emanaldia,

Zamudion
Martxoaren 2an Boxeo Bizkaiko

Txapelketaren finalaurrekoak izango
dira Zamudioko kiroldegian. Emanal-
dia Aldekoa boxeo taldeak eta Bizkai-
ko Boxeo Federazioak antolatu dute.
Ekitaldia arratsaldeko 7etan hasiko
da eta bertan 12 borrokaldi inguru
egingo dira. Sarrera doan izango da
bazkideentzat, eta gainontzekoek
bost euro ordaindu beharko dute.
Gonbidatuen artean, Imanol Amaña
boxeolari ohia egongo da.
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“Mikel Zarate” Saria

Iaz Gaizka Arostegik irabazi zuen lehiaketa.

tzatzea. Lehiaketara lehen hezkuntzako
ikasleei (sei urtetik 12 urtera bitartekoak)
zuzendutako kontakizunak aurkez dai-
tezke. Lanak euskaraz izan behar dira,
jatorrizkoak, beste inondik moldatu
gabeak, eta aurretik saririk jaso ez dute-
nak edo argitaratu ez direnak. Lanek
gutxienez 10 orrialde eta gehienez 50
edukiko dituzte, DIN-A4 formatuan aur-
keztuko dira eta lerro artean tarte bikoi-
tza utziko da.

Parte-hartzaileek idazlanen hiru ale
agindu beharko dituzte helbide honeta-
ra: Lezamako Udala – Mikel Zarate Saria,
Aretxalde 1, 48196 Lezama. Idazlanekin
batera gutun-azal txiki bat agindu behar-
ko dute eta haren kanpoaldean idazlana-
ren izenburua idatziko dute; kanpoalde-
an datu hauek adieraziko dituzte: egilea-
ren izen-abizenak, helbidea, telefonoa
eta nortasun agiriaren fotokopia. Lanak
hartzeko azken eguna apirilaren 30a izan-
go da.

Epaimahaia Leire Bilbao, Miren Agur
Meabe eta Xabier Mendiguren idazleek
osatuko dute, eta erabakia beranduenez
maiatzaren 31rako hartu beharko dute.
Irabazleak 3.000 euro jasoko du saritzat,
eta, horrezaz gainera, Elkar etxeak bere
lana argitara emango du. Informazio
gehiagorako: liburutegia@lezama.org
edo 944556126 (Lezamako Udala); libu-
ruak@elkar.com edo 943310267 (Elkar
argitaletxea).

Lezamako Udalak eta Elkar argitale-
txeak “Mikel Zarate” Haur literatura Saria
antolatu dute laugarren aldiz. Hura Mikel
Zarate idazle lezamarraren omenez anto-
latutako saria da eta helburu bikoitza du:
batetik, haurrentzako irakurgai berriak
sortzea; eta bestetik, idazleen lana bul-

Landare-hondakinak

batzeko zerbitzua 
Sondikako Udalak landare-

hondakinak atez ate batzeko zerbi-
tzua jarri du abian. Egitasmoak
herritarrek hondakin horiek egoki
kudeatzea du helburu. Zerbitzua
erabiltzeko 900 720 631 telefono
zenbakira deitu behar da astelehe-
netik ostiralera, 09:00etatik
13:00etara. Inausketetatik sortuta-
ko egurra txikitu egin beharko da
eta plastikozko poltsetan sartu;
uztetatik datozen landare-honda-
kinak hermetikoki itxi ahal diren
poltsetan sartuko dira. Poltsak
etxetik kanpo utziko dira bilketako
zerbitzuarekin adostutako egune-
an.

Alemaniako zaporea,

Lezaman
Martxoaren 1ean eta 2an Bier-

fest jaialdia egingo da Lezamako
Kurtze auzoan. Txosnak ipiniko dira
eta Alemaniako ohiko jatekoak zer-
bitzatuko dira bazkaltzeko eta afal-
tzeko. Garagardoa ere protagonis-
ta izango da eta prezio berezian
jarriko da salgai. Horrezaz gainera,
musika, kontzertuak eta mus txa-
pelketa ere egongo dira. Kontzer-
tuak Akerbeltz, Kartzarot eta Tito y
sus mariachis taldeek eskainiko
dituzte eta dj-ak ere egongo dira.
Txosnak iluntzeko 8etatik aurrera
zabalduko dituzte barikuan; eta
eguerdiko 1:30etik aurrera, zapa-
tuan.
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Adinekoentzako

behatoki bat sortu

dute Derion 
Derioko Udalak behatoki bat

jarri du martxan, adinekoen premia
sozialak antzemateko. Zerbitzua 75
urtetik gorako herritarrei dago
zuzenduta, bakarrik edo 75 urtetik
gorako lagunekin bizi direnak eta
aldez aurretik Udalaren informazio-
orria jaso dutenak. Egitasmoak
egoera ahulean dauden pertsonak
aldian-aldian bisitatzea du helburu,
eta zailtasun handienak dituztenen
bizi-baldintzak hobetzen saiatu.
Besteak beste, alderdi hauek azter-
tuko dira: nagusiek dituzten harre-
man sozialak eta haien aldizkatasu-
na, jasotzen duten laguntza, eta
bizi diren etxebizitzaren egokita-
sun-maila. Bestalde, aipatu beharra
dago azaroan su-detektagailu bat
ipini zela Derioko 87 etxebizitzatan.
Etxebizitza horietako bakoitzean 75
urtetik gorako lagun bat bakarrik
bizi da. 

da, 19:00etatik 21:00etara, Larragoiti jau-
regian. Bazkideek eta berbalagunek 25
euro ordaindu beharko dituzte; eta gai-
nontzekoek, 25 euro. Izena emateko, dei
daiteke 94 452 34 47 telefono zenbakira,
edo lagatzu@lagatzu.org helbidera mezu
bat bidali. Ikastaroa Roberto Sarriugarte,
Iñaki Uribe, Iñaki Lopetegi eta Olaia Elo-
rriaga sumillerrek emango dute.

Lagatzu Zamudioko euskara elkarte-
ak diaporama emanaldia eta ardo-dasta-
tze ikastaroa antolatu du martxorako. Irati
Andak Hamarkada bat harkaitzen artean
diaporama aurkeztuko du Emakumearen
Nazioarteko Egunaren haritik. Ekitaldia
martxoaren 4an, iluntzeko 8etan, izango
da Zamudiotorren. Ardo-dastatze ikasta-
roa martxoaren 5ean, 7an eta 8an egingo

Diaporama emanaldia eta
dastatze ikastaroa 
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–Martiaren 15ean, Musika Eguna,
eleizan.
–Apirilaren 19an, Kirol Eguna,
eskolako kiroldegian.
–Maiatzean, dokumentala.
–Ekainaren 15ean, Jai nagusia,
eskolan.

Hitzorduak

Urteurrenaren haritik, kamisetak jarri
ditu salgai Lezama Eraiten alkarteak eta
badabilz gaurko eskolearen zein eskola
zaharren argazkiak biltzen. Alkarteagaz
harremanetan jarteko lezamaereiten@
gmail.com helbide elektronikoa erabili
daiteke, edo facebook-en daben profila:
facebook.com/lezama.ereiten.

Jaialdia

Bestalde, aitatu beharra dago ekaina-
ren 15ean jaialdi handia egingo dala
eskolearen urteurrena ospatzeko. Baina
ez da ekintza bakarra izango, hemendik
ekainera arte beste ekitaldi batzuk be
egingo diralako. Halan, Musika Eguna
antolatu da martxoaren 15erako. Herriko
musikariek, eskolako trikitilariek, Larra-
betzuko Musika eskolan ikasten dabilzan

lezamarrek, Ekidazu abesbatzakoek eta
Gurutze dantza taldekoek emonaldia es-
kiniko dabe eleizan. Ostean kopaua izan-
go da eta Astrapala proiektuaren partai-
deakaz batera tabernaz taberna joango
dira dantzan eta kantuan.

Apirilaren 19an, eskolako kiroldegian,
futbito eta pelota partidak jokatuko dira
ikasle eta ikasle ohien artean, eta maia-
tzean Lezamako hezkuntzaren historia ja-
soten dauen dokumental bat ikusteko
aukerea egongo da. Besteak beste, argaz-
kiak eta hainbat protagonisten testigan-
tzak batu ditue bertan. Datozan eguno-
tan zehetasun gehiago jakinarazoko dira
esandako ekintzen inguruan. Horrezaz
gainera, aitatu beharra dago eskolako
umeek antzezlan bat eskini ebela otsaile-
an.

a: Asier Olazar

Hogeta bost urte bete dira Lezamako
gaur egungo eskolea eregi zala eta,
urteurrena ospatzeko, Lezama Ereiten
herri ekimena sortu dabe irakasleek, gaur
egungo ikasleen gurasoek eta ikasle
ohien gurasoek, ikasle ohiek eta udal
ordezkariek. Alkartea eta eskolearen ur-
teurrena otsailean aurkeztu zituen jente-
aurrean, eta horretarako, Lezamako esko-
la zaharra aukeratu eben eszenatoki. Ber-
tan Kultur Etxea, Zaharren Egoitzea eta
liburutegia dagoz gaur egun. Aurkezle
Igor Urrutikoetxea eta Pello Madariaga
ibili ziren. Aretoan jentetza handia batu
zan eta batzuk kanpoan gelditu behar
izan ziran. Ekitaldian bildutakoen artean,
irakasle, ikasle eta gurasoen alkarteko ki-
de ohiak izan ziran.

Eskolearen eraikin barria 1988. urtean
egin zan eta aurkezpenean data horren
inguruan, bai mundu mailan, bai Leza-
man bertan, izan ziran gertaerarik inpor-
tanteenetarikoak ekarri zituen gogora.
Aitamen berezia be egin eutseen eskola-
ren alde beharra egin daben hainbat
laguni, eta bereziki maisu Kepari, ekital-
dian bideo baten bidez parte hartu
ebana. Era berean, Lezaman hezkuntza
publikoa eta euskalduna egon zedin, ira-
kasleek eta herritarrek egindako ahalegi-
na azpimarratu eben, eta gaur egungo
eskolea baino lehen herrian egon ziran
beste auzo eskolen garrantzia gogoratu
eben. Ekitaldiaren ostean, kopaua eskini
zan eta alkartzeko eta solasaldietarako
momentua izan zan.

Lezama Ereiten alkartea
jente-aurrean aurkeztu da
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GGeellddooeettaattiikk        
Deriora ailegatu berriak ginela, egun euritsu eta zakar batean emaztea eta biok leku honetaraino igo ginen. Geldo auzoko eskola

zaharrera heldu ginenean, paisaiari begiratu genion eta ikuspegiak betiko liluratu gintuen. Gaur egun, urte asko pasatu direla eta esko-
la zaharra berritu dutela, ikuspegi horrek gogora dakarzkigu Txorierrin eman ditugun urteak.

Testua eta argazkia: 
Iñaki Aránguiz



t: Gaizka Eguzkitza / a: Jon Goikouria

Barriro etorri zara Larrabetzura zu-

re liburuetako baten barri emotera...

Bai, halan eskatu deuste eta ni poz-
pozik etorri naz. Larrabetzun lagunak eta
irakurleak dodaz, eta polita da hona etor-
tea, zeri buruz eta nire azken liburuari
buruz berba egitera. Beste liburuak be
berton aurkeztu nituan, eta barriro deitu
deuste 19 kamera aurkezteko. Seinale ona
da hori! 

Zer da 19 kamera?

Nire azken liburua. Aurrekoak mo-
duan, eleberri baltza da, baina estiloari ja-
gokonez, apur bat ezbardina da: lehenen-
go aldiz Euskal Herrian kokatu dot isto-
rioa, Bilbon. Egoera tragikoak azaltzen do-
daz, baina aurreko liburuak ikusita, hau ez
da horren tragikoa. Eta umorea sartu dot.
Ganera, pertsonaia sortu dot, Touré, bera-
gaz sagea egiteko asmoa dodalako. 

Zergaitik kokatu dozu liburua Bil-

bon?

Jenteak eskatzen eustelako. Eta Euskal
Herriko eremuan Bilbo da lekurik apropo-
sena eleberri baltza kokatzeko, eta, batez
be, San Frantzisko auzoa. Alde batetik,
ondo ezagutzen dodalako, eta bestetik
eleberri baltzak eskatzen dituan osagaiak
ditualako: ahaztuek edo baztertuek osa-

tzen dabe auzoa, droga, etorkinak, prosti-
tuzinoa, pobrezia... San Frantzisko ghetto
handia da. 

Liburuetan zure helbide elektroni-

koa idazten dozu...

Noizean behin baten batek astakeriak
idazten ditu, baina horreek anekdotak
dira. Oro har oso lagungarria iruditzen jat.
Helbide elektronikoa jarten dot jentearen
benetako eretxia jaso gura dodalako. Nor-
malean gustetan jakena eta gustetan ez
jakena adierazoten dabe, baina niri biga-
rrena interesetan jat, batez be saga bat
idatzi gura dodalako. Eretxiak kontuan
hartzen dodaz, batik bat errepiketan dira-
nean. Nik mezuak eskertzen dodaz eta
beti erantzuten deutset. Holan, hartu-
emon polita sortzen dogu. 

Literaturea alde batera itxita, bi-

daiek egin zaitue ezagun. Nondik jator-

tzu zaletasuna? Zelan hasi zinan?

Kasualidadez: 18 urte nituala, Euskal
filologia ikasten hasi nintzan, eta, bitarte-
an, euskerazko eskolak emoten nituan
diru apur bat irabazteko. Ez neban jakin
dirua zelan gastau eta gehiegi pentsau
barik, bidaia egitea erabagi neban. Opo-
rretan beti joaten nintzan kanpora, eta
gero horren inguruan hasi nintzan idaz-
ten. Nire bizitzan literaturea eta bidaiak
lotuta egon dira. 

Normalean bakarrik joaten zara.

Zergatik? Ez zara aspertzen?

Ez. Nire ustez, oso inportantea da
bakarrik egoten ikastea, eta askoz inpor-
tanteagoa bidaiaria izatetik idazlea izatera
pasau nintzanetik hona. Beste bategaz
joanez gero, hobeto pasauko dozu eta
seguruago ibiliko zara, beharbada, baina
bakarrik joaten zaranean zuk egiten
dozun hausnarketa eta jenteagaz dozun
hartu-emona sakonagoak dira. Eta hortik
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Jon Arretxe (Basauri, 1963) alde askotako gizona da:
musika, hezkuntza fisikoa eta euskera ikasi zituan, baina,
batez be, bidaiaria eta idazlea izateagaitik ezagutzen
dogu. Basaurikoa Larrabetzun izan da bere azken elebe-
rria aurkezten, 19 kamera.

JON ARRETXE l idazlea

“Oso inportantea da bakarrik egot
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“Nire bizitzan 
literaturea eta 
bidaiak lotuta 

egon dira”

“Euskalkiak 
apurka-apurka 

desagertuko dira 
gura ala ez”
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ateraten dituzun esperientziak oso balia-
garriak dira idazteko, eta, oro har, bizitze-
ko be bai. 

Bakarrik bidaiatu eta bakarrik ida-

tzi. Bakartitzat joten dozu zeure burua?

Ez, inondik inora. Bizitzan danerik egi-
teko dago denporea. Jenteak pentsau
daike txakur berdea nazala, baina ez da
egia. Lagun asko dodaz esparru guztietan
(musikan, kirolean, literaturan...) eta itzel
gustetan jat eurakaz egotea. Dana dala,
azken bolada honetan gero eta bidaia
gitxiago egiten dodaz, edo behintzat
laburragoak dira, eta normalean idazteko
atxakiagaz. Bidaiatzen edo idazten nagoa-
nean bakarrik egiten dot, baina, bestela,
oso jentezalea naz eta kalean egotea asko
gustetan jat.  

Hainbat tokitan egon eta gero,

orain Nafarroan, Arbizun, bizi zara. Zer

dala-eta?

Ez dakit. Gustura nabil Euskal Herri
osoan. Nafarroan kasualidadez amaitu ne-
ban. Gasteizen bizi nintzan neskalaguna-
gaz, eta pentsau genduan etxe merkea
eta polita erostea, baina Gasteizen oso
gatxa zan. Gero eta urrungo hasi ginan
topatzen, eta azkenean Arbizun amaitu
genduan. 

Han biziko ez bazina, non biziko zi-

nateke? 

Idearik ez. Bizkaitarra naz, Basaurikoa,
eta gustura nabil Euskal Herrian, batez be
eremu euskaldunetan. Ni leku guztietan
ibili naz primeran: Afrika, India, Amazo-

ra batuak tokian tokiko euskalkiak

desagerrarazoten dituala?

Euskalkiak apurka-apurka desagertu-
ko dira gura ala ez. Baina hori baino kez-
kagarriagoa da euskera naturala galtzea.
Txorierriko edo Arratiko betiko euskerea
ez da euskera batua; bakotxak baditu
esamolde edo ezaugarri fonetiko bere-
ziak. Euskera aberasteko, batuak hartu
behar ditu tokian tokiko ezaugarri berezi
horreek, lekua badabe eta. Ezin da bako-
txak dauan kutsu natural eta propio hori
galdu. Halan, gure euskerea ez da artifi-
ziala izango.

nian, Frantzian, Espainian... Baina bizi iza-
teko, Euskal Herriko edozein leku izan
daiteke aproposa. 

Zein izango da hurrengo bidaia?

Ez dakit. Aurreko liburua Tangerren
eta Bamakon kokatu neban, eta, atxakiaz
baliatuz, hara joan nintzan behin baino
gehiagotan. Baina azkena Bilbon dago
kokatuta. San Frantziskora joatea be
bada bidaia ederra. Hurrengoa hara izan-
go da, gure San Frantziskora, ez Estadu
Batuetan dagoanera. 

Basauriko euskereari buruzko iker-

ketea egin zenduan. Uste dozu euske-

en ikastea”



t: Itxaso Marina

AIKOR! aldizkarian zure artikulu bat

irakurtzeko aukerea euki dogu.

Kazetaritza tailerra antolatu zan Iza-
rren distira! lehiaketearen barruan eta, ha-
lako gauzak egitea, antzeztea, berba egi-
tea... asko gustetan jatanez, animau egin
nintzan han parte hartzera. Gainera, ahiz-
tak be gura eban nik parte hartzea... eta
irabaztea, noski. Gauza asko ikasi neba-
zan: barri motak, kronikak egiten, irudiak
zelan ipini behar diran...

Eta zure beharretako batek saria

jaso eban.

Asko postu nintzan; eta ahiztea, are
gehiago. Baina irabazteari baino gehiago
eskarmentuari emoten deutsat nik ga-
rrantzia, zerbait barria ikasteari. Gogoa
horrek pizten deustalako.

Talentu lehiaketa bera be irabazi

zenduan zeure taldekideakaz batera.

Aurreko lehiaketan be hartu neban
parte dantza bategaz, eta bigarren lotu
nintzan. Oraingo honetan be dantza bat
aurkeztu gura neban lagun bigaz batera,
baina antzerki talde baten nago eta talde-
kideok geure artean egin genduan berba,
eta lehiaketan zerbait egitera animau gi-
nan. Ikuskizun bi aurkeztu genduzan cas-
tingetara eta epaileek hareetako bat au-
keratu eben, galara eroateko. Eta irabazi
genduan. 

Antzezlan bat zan, zer kontau zen-

duen bertan?

Ideia nik euki neban. Amama batek lo-
bei kontau deutse zelakoa zan bere bizi-
modua gerra garaian eta zelako zaltasu-
nak zituan euskeraz egiteko. Eta guk ez
deutsagu horri garrantzirik emoten eta
gazteleraz egiten dogu berba... Amama-
gaz egin neban berba informazinoa har-
tzeko. Eszenatokian mobimentuakaz jo-
lastu ginan, sentimentuakaz, begirada-
kaz... Umorea be erabili genduan ikusleen
arretea hartzeko eta dana hain triste ez
izateko.

Odolean daroa artea, “be-
rau abizenetan be dauka-
dalako beharbada: Duarte
Uriarte”, esan dau txantxe-
tan. Idurre Sondikakoa da
eta 13 urte ditu. DBHko bi-
garren mailan dago eta ai-
tak oso ikasle ona dala ai-
tatu deusku. Gazteak den-
pora nahikoa eukiten dau
ikasketak hainbat zaleta-
sunegaz buztartzeko: dan-
tzea, antzerkia, argazkigin-
tzea, apaingarriak egitea...
Orain dala gitxi erakutsi
deusku zein erreztasun
handia daukan kazetari-
tzarako eta interpretazino-
rako.

“Saririk inportanteena 
ikusleen txaloak dira”

AIKOR! 123 l 2013ko otsaila
www.aikor.com14 GAZTEA ETA

IDURRE DUARTE l artista izateko bidean

"Irabazteari 
baino gehiago 
eskarmentuari 

emoten deutsat 
garrantzia”



“Antzerkia aste 
osoan izan 

dodazan presinoak 
eta estresa kentzeko

modua da”
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tzea, musikea... entretenigarriagoa izan
zalako eta, gainera, beste parte-hartzaile-
engandik ideak hartzeko aukerea euki
gendualako. Izan be, zeure beharra ez ezik
besteena be balorau behar dozu, hareen-
gandik ikasi eta oso behar ona egin dabela
onartu. Halako egitasmoak oso ondo
dagoz, gazteok geure talentua erakutsi
ahal daigun.

Berba egin zure antzerki taldearen

inguruan.

Lehen esan bezala, bost urte nebazala
hasi nintzan taldean, eskolaz kanpoko jar-
duerea zan. Eskolatik urten genduanean,
pena handia emon euskun taldea itxi
beharrak, eta han jarraitzea erabagi gen-
duan. Zortzi lagun gara eta eguenetan bil-
tzen gara Sondikako gaztetxean. Irakaslea
dogu eta oso serio gabilz eskoletan. Asko
gustetan jaku, inprobisazinoak egiten
doguz, barreka ibilten gara, dibertigarria
da... eta uste dot talentua daukagula. Gai-

Ez zinan bape urduri egon, ezta?

Ez, antzerki taldean bost urte nebaza-
netik nabil eta jente-aurrean gauzak egite-
ko ohiturea daukat. Egia esateko, hasi nin-
tzanean, baneukan lotsa apur bat... baina
kendu egin jatan eta orain bardin deust
nor dagoan niri begira. Gainera, gustetan
jat eszenatoki gainean egotea, jenteari
zeure talentua erakusten deutsazulako.
Saria jasotea ez da inportantea. Nire ustez,
saririk onena hau da: ikusleei egiten dozu-
na gustetea eta hareen txaloak entzutea.
Ni pozik nago, jenteari gustau jakolako
egin genduan antzezlana. Gainera, mezua
jentearengana ailegau zan, esaten ebelako
egia zala, askotan gaztelera joten dogula.

Zelan ikusi zenduzan gainerako

parte-hartzaileak?

Oso urduri egozan. Azken lehiaketan
aurrekoan baino gazte gehiagok hartu
dabe parte eta hori ondo dago, gauza
ezbardinak egin ziranez, antzezlanak, dan-
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nera, guztiok daukagu grazia handia, eta
ideia asko daukaguz. Antzezlanak-eta urte-
an behin edo bitan antzezten doguz jente
aurrean. Batzuetan gatxa da pertsonaia
batzuk egitea, baina gatxa dan pertsonaia
egiteak badauka bere xarmea, besteek
ondo egiten dozula esatea be gustetan
jatzulako.

Gustauko litxakizu etorkizunean

antzerki munduan aritzea?

Niri asko gustetan jat antzerkia, eta,
gainera, aste osoan izan dodazan presino-
ak eta estresa kentzeko modua da. Baina,
etorkizunari begira, gatx egiten jat ogibide
bat edo beste bat aukeratu behar izatea,
gauza asko gustetan jatazalako: margo-
tzea, artea, dantzan egitea, kazetaritza-
mundua, ikuskizunak, umeei laguntzea,
jenteagaz hartu-emonetan egotea, berba
egitea... berba asko egiten dodala esaten
deuste etxean. Ez dakit, oraindino ez dot
argi. 

“Hasi nintzanean,
baneukan lotsa apur

bat, baina orain bardin
deust nor dagoan 

niri begira”

“Besteen beharra be
balorau behar dozu,

hareengandik ikasi eta
oso ondo egin 

dabela onartu”



AIKOR! 123 l 2013ko otsaila
www.aikor.com16 TXORIERRIKO ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

Urtarrilaren 21ean, osoko bilkura
egin zen, eta Mankomunitateak 2013.
urterako edukiko duen aurrekontua
onartu zen. Aurrekontuko partida han-
diagoa jaso duen atal bakarra ondasun
arruntei eta gastuei zuzendutakoa da,
hau da, bigarren atala. Gainontzekoek
iaz baino diru-partida txikiagoa jaso
dute. 

Bigarren atala aurrekontuaren guz-
tizkoaren % 89,16koa da eta hain inpor-
tantea da, ezen beharrezkoa baita azal-
tzea zein ondasunei eta zerbitzuei buruz
hitz egiten ari garen. Hurrengo lerrootan
atal horren barruan dauden zerbitzuak
eta haiei dagozkien diru-partidak azal-
duko ditugu. 

Gasturik handiena bide garbiketa eta
hiriko hondakin solidoak kudeatzeko
zerbitzuak sortzen du. Horren haritik,
aurreikusi da gure kaleak garbitzea eta
hondakinak batu eta tratatzea –bai hon-
dar-frakzioak, bai gaika batzen direnak,

hala nola papera, kartoia, tresnak, etxean
erabilitako olioa, eta berrerabilgarriak
diren tresnak (ehun-gaiak, liburuak, jos-
tailuak, gailu elektriko txikiak...)- txorie-
rritarroi 3,5 milioi euro kostatuko zaigula,
aurrekontuaren % 51,76. Gainera, aipa-
tutako hondakinei organiko biodegrada-
garriak gehitu behar dizkiegu, zeinak las-
ter gaika batzen hasiko baikara. Zerbitzu
berri honek ez du bilketa eta tratamen-
du-kostuen igoerarik ekarriko, izan ere,
hondar-frakzioak batzeko edukiontzi
batzuk kenduko dira eta biltze-maiztasu-
na ere gutxiagotuko da. Hala, zerbitzu
berriak dakarren kostuaren gehikuntza
neurri bi horiei esker ordainduko da.

Argiteria publikoko zerbitzu integra-
la arreta merezi duen beste zerbitzu bat
da, 850.000 euro baino apur bat gehiago
jasotzen duena. Zerbitzu horrek aldaketa
sakona izango du. Orain arte, soilik argi-
teria publikoaren mantentze-lanak sartu
dira haren barruan, baina laster indarre-

an egongo den kontratu berri bat sinatu
da, eta bertan beste zerbitzu batzuk ere
hartu dira kontuan: kontratatutako
enpresak beharrezkoa den elektrizitate-
az hornituko gaitu, lanak egingo ditu
energia kontsumitzen duten instalazioak
hobetu eta berritzeko, eta energia-
aurrezki eta energia berriztagarrien arlo-
ko inbertsioak egingo ditu.

Udalek finantzatua 

Handitu den beste diru-partida bat
Gazteria sailari dagokiona da: 74.091,84
euro. Gazteentzako informazio zerbi-
tzuaz gainera, azaroan 10 urte beteko
dituena, aurtengo ekitaldian 30.000 euro
bideratuko dira gazteen ekintzetarako.
Bestalde, Esku-hartze komunitario sailak
91.669,98 euroko diru-partida edukiko
du. Zerbitzu honek txorierritarron osasu-
na bultzatzea eta gure bizi-kalitatea eta
gizarte ongizatea hobetzea ditu helburu.
Euskara sailak 177.280,56 euroko aurre-

2013rako aurrekontua: 
zerbitzu guztiei eusten diegu
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kontua du, eta batez ere euskararen era-
bilera sustatzen dituen programak jarri-
ko ditu martxan.

Azkenik, orotara 928.488,08 euro
bideratu dira hurrengo zerbitzuetara:
etxez etxeko laguntza, gizarte-hezkun-
tzazko proiektua, eta adingabekoei zu-
zendutako ebaluazio, diagnostiko eta
esku-hartze psikologikorako zerbitzua.
Atalaren barruan dauden beste zerbitzu
batzuk hauek dira: Txorierrin dauden 22
desfibriladoreak mantentzea, abandona-
tu diren etxeko animaliak jasotzea eta
artxibategiak mantentzea.

Bigarren atalaren gastuen zatirik
handiena, % 88, Mankomunitatea osa-
tzen duten Udalek finantzatzen dute.
Gainontzekoa, Bizkaiko Foru Aldundia-
ren eta Eusko Jaurlaritzaren diru-lagun-
tzen bidez eta beste diru-sartze batzuen
bidez, hala nola etxez etxeko laguntzako
zerbitzua erabiltzen dutenen diru-ekar-
pena, ordaintzen da. 

Martxoaren 8a Emakumearen
Nazioarteko Eguna da. Hura ospaki-
zunerako eguna da, baina errebindi-
kaziorako eguna ere bai. Hala, Txo-
rierriko Zerbitzuen Mankomunita-
tea osatzen duten sei Udaletik hain-
bat ekintza sustatu dira, zeinak
herritar guztiei zuzenduta baitaude,
emakumezkoei, gizonezkoei, umeei,
gazteei, helduei...

Martxoaren 8an, herri poteoa
egingo da Loiun eta Las mujeres
serias no gustan lana antzeztuko da
Sondikan. Derion, ekintza sorta
zabala izango da aste osoan zehar,
hala nola zineforum bat, wordcafe
bat, hitzaldi bat eta kale-agerraldi
bat. Zamudioko Gazte estazioan
ekintzak landuko dira gazteekin eta
liburutegian eta ludotekan ere egin-
go dira zenbait ekitaldi. Era berean,
Evita antzezlana eskainiko da mar-
txoaren 8an, adin tarte guztietako
lagunei zuzenduta dagoena. Ausar-
tak Lezamako antzerki taldearen
emakumeek Me quiere, no me quiere
ikuskizuna antzeztuko dute, eta,
haren ostean, kopaua eskainiko da.

Zamudio: Aresti gelan (Postetxearen
lehengo bulegoa).

Larrabetzu: Anguleri kultur etxean.

Martxoak 15 (barikua), 17:00etatik

20:00etara; eta 16 (zapatua), 10:00eta-

tik 13:00etara

Sondika: liburutegian.
Lezama: Udaletxeko behealdean.

Martxoak 22 (barikua), 17:00etatik

20:00etara; eta 23 (zapatua), 10:00eta-

tik 13:00etara

Loiu: eskoletan, herriko plazan.
Derio: Kultur Birikan.

Diru-partida 
handiagoa jaso duen
atal bakarra ondasun

arruntei eta gastuei
zuzendutakoa da

Gasturik handiena 
bide garbiketa eta 

hiriko hondakin 
solidoak kudeatzeko
zerbitzuak sortzen du

Bigarren atalaren 
gastuen % 88 

Txorierriko 
Udalek 

finantzatzen dute

Guztion artean 
berdintasuna eraikitzen!

Bosgarren edukiontziaren kit-a 

Martxoan, kit-ak banatuko ditu-
gu bosgarren edukiontzia erabiltze-
ko izena eman dutenen artean. Kit-
ak doakoak dira eta hauek osatzen
dituzte: kubo bat, poltsa biodegra-
dagarriak eta edukiontzia zabaltze-
ko giltza. Kit-ak hurrengo egunetan
eta lekuetan banatuko ditugu:

Martxoak 8 (barikua), 17:00eta-

tik 20:00etara; eta 9 (zapatua),

10:00etatik 13:00etara

Larrabetzun, ipuin kontalaria antolatu da
gaztetxoentzat eta martxoaren 10ean Ai
ama antzezlana eskainiko da. Martxoaren
8tik 15era bitartean, “Munduko emaku-
meak”erakusketa ikusgai jarriko da Angu-
leri kultur etxean.

Ekitaldi guztiak udalerrietako agen-
detan eta webgunetan iragarriko dira,
baita Mankomunitatearen webgunean
ere.

Informazio gehiago:

Tel: 672 36 70 27 
www.ontzimarroia.com



Eskopetak-eta ehiztarien kontua izan dira beti Euskal Herrian. Azken bolada honetan,
hala ere, beste erabilera bat eman diote zale batzuek jarduera horri, eta field target-en
aritzen dira. Zamudion, Roberto eta Mónica senar-emazteak ditugu. Tiratzaileak dira,
tiratzaile bikainak: mutila munduko txapelduna da eta neska, Espainiakoa. Hara zer pun-
teria!
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ROBERTO CABALLERO ETA MONICA LOPEZ l tiratzaileak

Punteria bikaineko bikotea
´ ´



Biek irabazi dute 
Espainiako txapelketa,
eta Robertok, gainera,
Mundukoa ere lortu du
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t: Gaizka Eguzkitza

Oso gaztetxoa zela, Roberto Caballe-
rok karabinarekin egiten zuen tiro, eta,
denboraren poderioz, umeen jolasa hel-
duen zaletasun bihurtu zen. “Txikitan, ka-
rabinarekin jolasten ginen; geroago, utzi
egin nuen, baina duela sei urte jakin nuen
bazegoela aire konprimituzko armei lotu-
tako kirol bat, eta txapelketak antolatzen
zirela, eta zaletasuna berreskuratu nuen
orduan. Eskopeta erosi eta hasi nintzen
informazioa bilatzen, tiro egiten, entrena-
tzen eta bidaiak egiten”. Mónica López,
aldiz, bere senarraren bitartez sartu zen
field target munduan. “Askotan, Roberto-
rekin joaten nintzen txapelketetara, eta
neure buruari galdetzen nion ea ni ere
izango nintzen tiro egiteko eta helburuan
jotzeko gauza. Txapelketa horietako bate-
an, eskopeta bat zozketatu zuten eta to-
katu egin zitzaidan”.

Harrezkero, biek hartzen dute parte
txapelketetan, eta askotan oso emaitza
onak eskuratzen dituzte. Horrela jarraituz
gero, laster ez dute etxean hainbeste ga-
raikur jartzeko apalategirik izango. Móni-
ca, esate baterako, Espainiako txapelduna
izan zen 2010ean, eta txapeldunordea,
2011n. “Lehenengo txapela polita izan
zen. Nire lehenengo txapelketetako bat
izan zen, eta hara joatea eta irabaztea oso
pozgarria izan zen. Indarra eman zidan
aurrera jarraitzeko”. 

“Kirola berri-berria da eta oraindik ez
dago oso hedatuta. Gainera, oso neska
gutxi aritzen dira”, esan digu Mónicak lor-

penari garrantzia kendu nahian. “Balio
handiagoa izango luke gizonezkoen kon-
tra arituko bagina eta haiei irabaziko
bagenie...”. Oraindik ez du gizonezkoei ira-
bazterik lortu, baina gertu dago, hiruga-
rrena lotu zelako Euskadiko sailkapen
orokorrean. “Gogor entrenatzen badut
eta arma ona badut, posiblea da irabaz-
tea”, dio Mónicak.  

Era berean, Robertok ere oso palma-
res ederra du; Mónicarena baino oparoa-

goa, egia esateko. Espainiako zein Euska-
diko txapelak jantzi ditu, eta garaipenak
lortu ditu hainbat lehiaketatan. Baina
bere arrakastarik handiena iaz lortu zuen
Norvegian, Munduko Txapelketa irabazi
zuenean. “Ni nahiko lasaia naiz, nahiko
hotza, eta nekez adierazten ditut neure
sentimenduak. Baina oso hunkigarria izan
zen garaipena. Norvegian hiru egun
eman genituen tiroka: lehenengo egune-
an nahiko txarto ibili nintzen; bigarrene-
an, hobeto; eta hirugarrenean, primeran.
Egunek aurrera egiten zuten eta nik ez
nekien zeintzuk diren lehiakideen emai-
tzak, eta tentsio handia izan nuen azken
jardunaldian. Txapelketa nire ibilbidearen
gailurra izan da, eta hura sei urteren bu-
ruan baino ez dut lortu”. Robertok Eskan-
dinavian bizi izandako esperientzien berri
www.euskalft.org webgunean eman
zuen. 

Garaipena oso gozoa izan zen; txapel-
ketaren antolaketa, ordea, ez zen batere
aproposa izan. Hala ere, Robertok lehiaki-
deen arteko giroari ematen dio garran-
tzia. “Munduko Txapelketan ez ezik, field
target-eko gainerako lehiaketetan ere la-

Roberto (Rupher du ezizena): bilbota-
rra da eta 38 urte ditu. Gimnasio bate-
an egiten du lan monitore, Abadiñon.

Palmaresa: (2010) Euskadiko Li-
garen txapelduna eta Espainiako
txapeldunordea; (2011) Espainia-
ko txapelduna eta Iberiar Garaiku-
rraren irabazlea; bigarrena, Euska-
diko txapelketan eta Zumarragako
Nazioarteko openean; eta lauga-
rrena, Munduko Txapelketan;
(2012) Munduko eta Espainiako
txapelduna; bigarrena, Euskadiko
Ligan eta Iberiar Garaikurrean. 

Mónica: zamudioztarra da eta 36 urte
ditu. Erizaina da Gurutzetako Ospitale-
an.

Palmaresa: (2010) Espainiako txa-
pelduna; (2011) Espainiako txapel-
dunordea.

Bikotea
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Field target-a Ingalaterran sortu zen
1980ko hamarkadan. “Ehiza egiteko ohi-
tura handia dago bertan, eta gaur egun
aire konprimituzko karabinarekin ehiza
egitea legezkoa da, esate baterako”, azal-
du digu Robertok. Tiratzaileak ibilbide
bat egin eta itu finkoetan jo behar du.
Ituak 20 zentimetrokoak dira eta anima-
lia-itxura dute. Erdian 1,5-4 cm-ko zulo-
txoa dute, eta bertan asmatu behar da.
Ibilbide bakoitzean 40-50 itu daude eta
tiratzaileengandik 20-50 metrora jartzen
dira, edozein lekutan: lurrean, arboletan,
kobazulo ilunetan... Tiratzaileek denbora
mugatu batean bukatu behar dute ibilbi-
dea. 

Field target-ean kategoria bi daude:
springer eta pcp. Lehenengoa betiko ka-
rabina da, osagarri mekanikoez egina,
malgukiaren bidez jaurtitzen duena; bi-

Zer da field target-a?

guntzen diogu tiratzaileok elkarri. Batez
ere kirolean hasiberria zarenean, lehiaki-
deok gomendioak-eta ematen dizkiogu
elkarri. Ez dago inbidiarik, eta oso harre-
man ona dugu”. 

Oreka, harremanean

Mónica eta Robertoren artean ere ez
dago inongo inbidiarik, ezta lehia handi-
rik ere, beharbada kategoria ezberdine-
tan aritzen direlako: Roberto, springer
kategorian; Monica, pcp kategorian. Muti-
la zerebralagoa da eta neska, oldartsua-
goa; senarrak alde teknikoak menpera-
tzen ditu eta arma prestatzen dio emazte-
ari. “Nik zaletasuntzat hartzen dut field
target-a, eta Robertok, ordea, serioago.
Gizonak gomendioak ematen dizkit, nik
baino eskarmentu handiagoa duelako. Ni-
ri tiro egitea gustatzen zait eta kirolaren
alde teknikoek (eskopeta zelan ajustatu
eta abar) aspertu egiten naute eta horre-

Mónica: “Niri tiro 
egitea gustatzen zait,
baina kirolaren alde

teknikoek aspertu 
egiten naute”
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garrena modernoagoa da eta, malgu-
kiaren ordez, airez betetako botila txiki
batek laguntzen du tiro egiten. “Biga-
rrena da onena, gutxiago mugiarazten
zaituelako eta tiroak zehatzagoak dire-
lako. Goi-mailako tiratzaileek haiexek
erabiltzen dituzte. Springer eskopetak
kontrolatzea zailagoa da, baina tradi-
zioa maite dugunok haiek nahiago di-
tugu. Lagun baten arabera, batzuk Fe-
rrari dira, eta besteak, Seat 600”. 

“Tiratzailerik onenak Ingalaterrako-
ak dira, tiratzaile gehienak hantxe dau-
delako. Duela bi edo hiru urte, Guadala-
jarako (Espainia) José Redondok Mun-
duko txapelketa irabazi zien lehendabi-
ziko aldiz ingelesei. Australian, Hegoa-
frikan, Italian eta Estatu Batuetan ere
badaude tiratzaile onak. Euskadin 40-
50 bat tiratzaile gara”.

gatik laguntzen dit berak. Baina horren
guztiaren truke, nik eskopetak garbitzen
ditut (kar, kar)”.  

Bioi gustatzen zaie lehiatzea, eta egu-
nerokotasunak ekartzen dienaren osaga-
rri aproposa da field target-a, baina modu
ezberdin batean. Robertok monitore egi-
ten du lan gimnasio batean, eta lanak ez
du urduritzen. Beraz, “gozatu egiten dut
lehiak sortzen duen emozioaz”. Mónica
erizaina da eta haren lana, aldiz, ez da
batere lasaia. “Egunero ikusten ditudan
miseriak ahazten laguntzen dit kirolak”.
Gainera, yoga egiten du eta horrek kon-
tzentrazioari eusten laguntzen dio txapel-
ketetan.

Field target-a ez da kirol erraza. Aire
konprimituzko armek tiro eliptikoak egi-
ten dituzte eta horregatik hartu behar
dira kontuan hainbat irizpide tiroa behar
bezala egiteko: esate baterako, eguraldia.
“Euria edo haize handia egiten badu, oso
zaila da bete-betean asmatzea. Teleobjek-

Bioi gustatzen zaie
lehia, eta kirola 

egunerokotasunak
ekartzen dienaren 

osagarri aproposa da
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tsua dela umeen eskuetan, baina baita
botila bat lixiba edo labanak ere. Gure
armek ez dute potentzia handirik”. 

Honekin batera, tiratzaileek badute
beste arazo handi bat: ez dute entrena-
tzeko lekurik. “Normalean urrun dauden
inguruak aukeratzen ditugu eta hara aste-
an behin joaten saiatzen gara”. Toki-falta
horri konponbidea emateko, Roberto
harremanetan jarri da Zamudioko Udala-
rekin, eta tiro-zelaia egitea proposatu dio.
Eta posiblea bada, baita erakustaldi bat
ere. “Ahal den beste egitea gustatuko
litzaidake; ea zer esaten didaten Udaleko-
ek. Nik kirola hedatu eta entrenatzeko
leku aproposa –egokitutakoa eta segu-
rua– sortu nahi dut, egunero edo astero
hara joateko: orain ia ezkutuan egin
behar dugu...”. Gogor entrenatzen badute
txapel gehiago ekarriko dituzte Zamudio-
ra. Hurrengo aukera Ingalaterran izango
dute, maiatzean, bertako tiratzailerik one-
nen aurka. Baietz asmatu!

tiboak kalkulatzen laguntzen dizu zein
tarte dagoen zu eta ituaren artean, baina
gutxi gorabeherako kalkulua baino ez da”.
Gainera, ituak txikiak dira eta nahiko
urrun jartzen dira. Bestalde, tiratzaileak
osasuntsu ibili behar dira. “Txapelketek
lau ordu irauten dute, eta batzuetan ibil-
bideak nahiko gogorrak dira: aldapan
gora eta behera, haizea, euria... Hori dela-
eta, fisikoki nekatzen zarenean, burua ere
nekatzen da, eta horrek gelditzeko gogoa
ematen dizu, ahalik eta lasterren bukatu
nahi duzu. Nekatzen zarenean, kontzen-
trazioa galtzen duzu”.  

Zaila izateaz gain, field target-a kirol
garestia da. “Betiko karabinak 150 euro
balio du; eta mira teleskopikoak, beste
150 euro. Hori guztia, hasteko, eta handik
aurrera, nahi beste. Elkartean gomendio
bera ematen diegu guregana datozen
guztiei: hasteko, merkea erosi eta, gusta-
tzen bazaizu, diru gehiago gastatu. Kalita-
teak asko balio du: Mónicak 450 euro

ordaindu zizkion Ingalaterrako artisau ba-
ti eskuz eta neurrira egindako eskopeta
egitegatik. Esku-aztarna bidali genion
berak eskopeta egin ahal izateko. Arma-
ren kolorea eta beste ezaugarriak ere
aukeratu genituen... Merezi izan zuen”. 

Gutxieneko kirola

Field target-a zale gutxiren kirola da
eta, ondorioz, horrek baditu beste arazo
batzuk. Esate baterako, armen kontrako
aurreiritziak. “Informazio falta handia
dago. Jendeak uste du aire konprimituzko
armak hilgarriak direla, baina ez da egia.
Alde batetik, gizakiok garelako tiro egiten
dugunak; bestetik, ez dugulako balarik
erabiltzen, balinak baizik; istripuak gerta-
tzen dira gure kirolean, eta besteetan ere
bai. Gure iritziz, segurtasuna funtsezkoa
da eta arauak hitzez hitz betetzen ditugu.
Gainera, armek segurtasuneko babesgai-
luak dituzte eta ia ezinezkoa da tiroa
berez irtetea. Argi dago eskopeta arrisku-

Mónicak 450 euro
ordaindu zizkion 

artisau bati eskuz eta
neurrira egindako 

eskopeta egiteagatik



ESKAINTZAK
HILEKO
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Eta kolorez, munstroz, animaliaz, ira-
txoz, astronautaz, estralurtarraz... bete
dira Txorierriko kaleak, tabernak, esko-
lak... Eta batez ere haserrez eta gaitzes-
penez. Aurtengoak oso errebindikazio
handiko inauteriak izan direlako. Osasun
eta hezkuntza arloko murrizketak, ustel-
keria-kasuak, kaleratzeak, langabezia,
Barcenasen gutun-azalak... txorierritar
askok irudimena atera dute kalera eta
gogaituta daudela adierazi dute. Eta
hori umore-dosi handiak erabilita. Eus-
kal Herrian eta Estatuan euria barra-ba-
rra egiten duen arren, umorea ez dugu-
lako galdu.

24 INAUTERIAK 2013

Irudimena atera dugu kalera...
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t: Itxaso Marina

Korrika euskerearen aldeko lasterketa
erraldoia martxoaren 14an aterako da
Andoainetik eta martxoaren 24an aile-
gauko da Baionara. Euskerearen lekukoa
18. aldiz pasauko da eskuz esku Euskal
Herri osoko geografiaren zehar eta,
“Eman euskara elkarri” lelopean, bi mila
kilometro baino gehiago egingo ditu.
Txorierrira martxoaren 21ean helduko da.
Larrabetzutik 14:40ean sartu eta handik
Erandiogoikora abiauko da; gitxi gorabe-
hera 26 kilometro egingo ditu gurean.

Txepetxa AEK euskaltegiko arduradu-
nek Korrika 18ren gaineko zehetasunak
emon deuskuez, eta datozan egunetara-
ko herrietako Korrika-batzordeek, euske-
ra alkarteek eta taldeek antolatu dituen
ekintzak be jakinarazo deuskuez. Hori
otsailaren 22an Zamudiotorren izandako
aurkezpen batean egin dabe. 

Azaldu daben bezala, batzordeek eta
taldeek oso behar handia egin dabe eta
herri guztietan jarrera positiboa eta pres-
tutasuna erakutsi dabe. Gainera, parte-
hartzea gero eta handiagoa dala azpima-
rratu dabe, eta aurten irudimena ezinbes-
teko lanabesa izan dala. Halan, ia dirurik
ez dabela, gauza izan dira oso kultur egi-
tarau zabal bat antolatzeko. Txorierriko
Korrika Kulturala ekitaldiz beteta etorriko
jaku: erropea desfilea, antzezlanak, jaiak,
bazkariak, afariak, jolasak, tailerrak...
Baina bereziki lehenengo aldiz egingo
dan ekintza bat nabarmendu dabe: pin-
txo-poteo maratoia. “Ekintzea gazteek
eurek proponidu dabe eta oso erakarpen

dunek deia egin dabe antolatze-beharre-
tan ahal dauan guztiak lagundu daian.
Herrietako eragileen eta udaltzainen
laguntzea be ezinbestekoa izango da.
“Baina, bestalde, eskolako umeek nagu-
siakaz batera parte hartu ahalko dabe
benetako Korrikan, eta hori oso inpor-
tantea da guretzat. Herri guztietan leku
bat atonduko da umeek han arazo barik
korrika egin ahal daien”.

Behar eta ilusino handiko egunak
dira martxokoak. Eta Korrikaren ardura-
dunek horreek ahalik eta lagun gehiena-
kaz konpartitzea gura leukie, “nahiz eta
guzurra iruditu, asko Korrika hareen
albotik pasau arte ez diralako enteretan”.
Era berean, aitatu dabe diru eske ibilteko
oso momentu ona ez dala, baina gogora-
razo deuskue AEK-k oraindino diru eska-
tzeko beharra dauala, euren jarduerak
aurrera egitea gura badabe. Horregaitik,
Korrikaz gainera, irakasleei zein ikasleei
laguntzeko beste modu batzuk martxan
jarteko eskatu deutsee Gobernuari eta
inguruko agintariei. 

garrantzitsua izan da guretzat. Egun
osoko ekitaldia izango da eta, hareen
inplikazinoa erakusteaz gainera, gazteek
lotsa barik eta modu alai baten adierazo-
ko dabe euskeraz bizitzeko aukerea”.
Korrikaren haritik antolatutako ekitaldi
guztiak oso herrikoiak izango dira eta
arduradunek espero dabe han ahalik eta
txorierritar gehienek parte hartzea.

Guztion laguntzea 

Euskerearen aldeko lasterketea arra-
tsaldean ailegauko da Txorierrira. Lagun
asko beharrean egongo dira eta ardura-

Ekitaldi herrikoiak 
izango dira eta espero

da han ahalik eta 
txorierritar gehienek

parte hartzea

Alkarri emongo
deutsagu euskerea 

Korrikak 18. aldiz zehartuko ditu Txorierriko
herriak eta kaleak martxoaren 21ean
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Martxoak 1, barikua

–Larrabetzu: Erropa desfilea, Hori
bai gaztetxean.
Martxoak 2, zapatua

–Derio: Lingua Navajorum antzezla-
na, 20:00etan, Gurea Aretoan. Txi-
mintx euskera alkartearen eskutik.
Sarrerak, AEKn eta Kultur Birikan sal-
gai.
Martxoak 3, domeka

–Derio: Horma-irudia pintetea. Ume-
ei zein nagusiei zuzendutako ekintza.
Martxoak 7, eguena

–Sondika: Laburbira film laburren
emonaldia Altzora euskera alkartea-
ren eskutik, 19:00etan, Kultur Areto-
an. Euskeraz ekoiztutako zortzi film
labur ikusteko aukerea egongo da:
Beerbug, Desentxufatuak, Deust et
machina, Oinaze egoitzak, Tortila,
Elkartea, Hamaiketakoa eta Berriro igo
nauzu. 
Martxoak 8, barikua

–Erandiogoikoa: Jai handia egingo
da eta, besteak beste, dantzak, musi-
kea, koreografiak eta Mikel Zarateren
taldearen emonaldia izango dira han.
Saski bat be zozketatuko da.
–Zamudio: Kuestazioa.  
Martxoak 9, zapatua

–Txorierri: Pintxo-poteo maratoia.
Autobus bat ipiniko da jentea eroate-
ko herri batetik bestera, pintxo-pote-
oa Txorierrin zehar egin daien. Izena
emotea martxoaren 6ra arte egin dai-
teke Txepetxa AEKn (94 454 39 67)
edo pintxopoteomaratoia@gmail.
com helbidera mezua bialduta. Par-
te-hartzaileek 18 urte baino gehiago
euki behar ditue edo gurasoen bai-
mena aurkeztu. Korrikalariz janzteko
eta Korrika petoa eroateko eskatzen
da. Informazino gehiago: www.face-
book.com/txorierrikoaek.txepetxa-
euskaltegia. Herri guztietan egingo
dira ekintzak poteolariei harrerea
egin eta eguna girotzeko.
–Sondika eta Derio: Kuestazioa,
12:00etan.
–Lezama: Jaia, 19:00etan. Umeen-
tzako jolasak egongo dira, nagusien-

tzako spinning-a eta aerobica, musikea,
herriko taldeen emonaldia...
Martxoak 10, domeka

–Larrabetzu: Kuestazinoa eta materiala
salgai.
Martxoak 16, zapatua

–Erandiogoikoa: Afaria, musikea eta
zozketak.
–Sondika: Bazkaria, 14:30etan.

–Larrabetzu: Bazkaria eskolan,
enkantea eta kontzertuak Hori bai
gaztetxean.
Martxoak 17, domeka

–Loiu: Umeentzako jolasak, tailerrak
eta Korrika txikia, herriko plazan.
–Derio: Puzgarriak, tailerrak eta lur-
irudia pintetea, 11:00tan, Sollube eta
Beheko kaleetan. Eguraldi txarra
balego, frontoian. 
Bazkaria, 14:30etan, txokoan.
Martxoak 19. martitzena

–Derio: Bertso Korrika, 19:00etan,
Kultur Birikan. Itallen Larrabetzuko
bertso eskolaren eskutik.
Martxoak 21, eguena

–Txorierri: Korrika.
–Sondika: Txokolatadea eta Gau-jaia
Trapero del río taldeagaz.
Martxoak 22, barikua

–Lezama eta Zamudio: Bertso-afa-
ria egingo da Lagatzu Zamudioko
euskera alkartearen eskutik, eta han
Etxahun Lekue, Arkaitz Estiballes eta
Fredi Paia arituko dira bat-batean.
Txartelak Zamudioko leku honeetan
eros daitekez: Estankoan, Mari Eline-
an, Batzokian eta Susterrak tabernan.
Era berean, 94 452 34 47 telefono
zenbakira deitu daiteke edo mezu
bat agindu lagatzu@lagatzu.org hel-
bidera.
Martxoak 24, domeka

–Txorierri: Autobusa jarriko da Baio-
nara joateko.

Korrika Kulturala, Txorierrin



t/a: Sabin Arana

Esan bezala, ohikoa zen leinuek haien
arteko aliantzak ezkontzen bidez ixtea,
izan ere, hala lortzen zuten haien ondasu-
nak handiagotzea. Hordoño Zamudio eta
Zugasti Maria Frantziska Martiartu eta
Getxotarrarekin ezkondu zen, baina Ma-
ria Frantziska hil zen eta Hordoño Bilboko
Petronila Zurbano eta Zurbarandarrare-
kin ezkondu zen bigarren aldiz. Petroni-
lak 15 urte zituen. Gorabehera handiko
ezkontza izan zen, eta, agirietan ondo
azalduta ez dagoen arren, Bizkaiko korre-
jidorea ezkontza saihesten ahalegindu
zen. Hordoñoren aberastasun-gosearen

aurka egitearren, badaezpada, edo Petro-
nilaren gurasoek horrela eskatu ziotelako.
Neskaren gurasoak Amerikan zeuden,
Gaztelako erregeak enkomienda bat (ko-
lonizazio-sistema) eman zielako. Dirutza
handia egin zuten enkomienda horri es-
ker, eta Amerikan eraiki zituzten etxeez

Aurreko alean, Zamudio-

Zugasti leinuaren historia

kontatzen hasi ginen, eta

zenbait ataletan aurkeztuko

genizuela aipatu genuen.

Esku artean duzue bigarren

atala

gainera, Zurbaran dorretxea berreraiki
zuten Bilbon, Santiago katedralaren au-
rrean. Hordoñok aitaginarrebaren dirua
administratzeko asmoa zuen, errentak
ondo aprobetxatuko zituelakoan, baina
horretan denboraldi labur batez ibili zen,
emaztea ezkondu ziren urte berean hil
zelako. Petronila seme-alabarik gabe hil
zen. Are gehiago, baliteke erditzean ber-
tan hil izana, garai hartan ohikoa baitzen.
Gerta ala gerta, kontua da ezkontzaren
bidez lortutako errentagarritasuna amai-
tu egin zela Hordoñorentzat.

Baina gure Hordoño “ezkongaia” zen
lanbidez, eta, errenta potoloago baten
bila zebilela, Ana Manrique Osoriorekin

Zamudio-Zugasti eta Txorierri (II)
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Gondomarreko kondeak etxe hau erosi zuen Valladolid hirian eta berreraiki egin zuen. Udal liburutegia da gaur
egun, baina erdiko balkoian oraindik ikusgai dago sendiaren armarria. Gondomar hiria Galizian dago; beraz, bertan
ere badago sendiaren jatorria.

Calatravako zaldunen ordenako armarria. Ordena hau
1158. urtean sortu zen Gaztelako erreinuan. Egoitza
Calatravako gaztelu berrian zuen, Ciudad Realean.
Hordoño Zamudio eta Zugasti ordenako priorea izan
zen, eta soldata ederra jasotzen zuen horregatik.

!
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ezkontzeko aukera eduki zuen. Ezkontza
honen bitartez ondasun ikusgarririk lortu
ez bazuen ere, Anaren familiak Madrilgo
gortean zituen harremanek abantaila
handia ekarri zioten. Bizkaian ere izan
zituen postu politikoak, erregearen gor-
tera hurreratu ondoren Calatravako zal-
dunen ordenako nagusi edo priore izen-
datu zutelako. Errenta ederra ere eman
zioten. Baina ez dezagun pentsa irabaz-
ten zituen errentekin nahikoa zuela, or-
daindu gabeko zorrek hainbat aldiz epai-
tegira eraman baitzuten. Hala ere, bere
aurka egitea ez zen erraza, handikiek zi-
tuzten abantailek askotan salbuesten zu-
telako.

Hordoñok eta Anak lau seme-alaba
eduki zituzten: Tomás, Diego, Lorenzo eta
Leonor. Lehenengo biak ezkontzeko
adina bete baino lehen hil ziren eta
Lorenzo Amerikan desagertu zen. Ondo-
rioz, Leonor oinordeko bihurtu zen. Ema-
kumea Francisco Novoa y Feixo (edo Fei-
joo) jeneralarekin ezkondu zen. 

Gerora, Txorierriko familia honen on-
dorengoak gehienbat Sevillan, Madrilen
eta Kordoban finkatu ziren eta gero eta
harreman estuagoa lortu zuten Espainia-
ko handiekin. Horrela, bada, Leonorri
Montalboko markesa titulua eman zioten
1630. urtean, eta haren alaba, Frantziska,
Diego Sarmiento Toledo y Acuñarekin ez-
kondu zen, zeina Gondomarreko kondea
baitzen. Handik aurrera, Txorierriko fami-
lia tituluak pilatzen hasi zen.

Gondomarreko lehenengo kondea
Felipe II. eta III. Gaztelako erregeen enba-
xadorea izan zen Ingalaterran, Frantzian
eta Alemanian. Haren semea, Gondoma-
rreko bigarren kondea, aitaren ospeari
esker bizi izan zen ondo. Bestalde, Zamu-
dio eta Zugasti leinuak Gondomarreko
kondearekin bat egiteak handikiekin
harremana izateko aukera ekarri zien.
Erregearen gortearen inguruan zeuden,
beraz, toki egokian ezkontza onuraga-
rriak adosteko.

Maria de Salazar Enriquez: Luis
de Salazar eta Nafarroako Maria Enri-
quezen alaba izan zen. Azken hau
Enriquez de Lacarra-Nabarra eta Gar-
ciaren alaba izan zen, zeina Ablitase-
ko zortzigarren jauna izan baitzen.     

Pedro de Toledo eta Leiva: Lei-
vako zazpigarren jauna izan zen;
Mancerako lehenengo markesa
(1623); Galiziako eta Peruko errege-
ordea; enbaxadorea, Alemanian eta
Venezian; Felipe III.-aren gerra-kon-
tseilukoa; eta Esparragosako komen-
dadorea. 1650. urtean hil zen.

Manuel de Guzman: Gonzalo
Nuñez de Guzmanen semea; Toralgo
zortzigarren jauna; eta Aviadoseko
jauna, Boñarreko bailaran.

Francisca Maria de Toledo

Osorio Feijoo de Novoa eta Lei-

va: Belviseko markesa; Montalboko
lehenengo markesa, 1630. urtean;
Zamudio eta Zugastiko anderea. 

Diego Sarmiento de Acuña

eta Sotomayor: Diego de Sar-
miento de Acuñaren semea; Gon-
domarreko bigarren kondea; Baio-
nako gobernadorea; eta Santiago-
ko zalduna. Bere aita Gondomarre-
ko bigarren jauna eta lehenengo
kondea izan zen; Toro eta Veste hi-
rietako korrejidorea; aholkularia,
Sevillan; eta enbaxadorea, Ingala-
terran eta Fantzian. Costanza de
Acuña eta Avellanedarekin ezkon-
du zen.

Petronila 
Zurbano 
Zurbaran

Hordoño de Zamudio 
eta Zugasti Martiartu 

eta Getxo

Ana 
Manrique 

Osorio

Tomas 
Zamudio

Diego
Zamudio

Lorenzo
Zamudio

Frantzisko Novoa 
Feixo (Feijo) 

(jenerala)

Leonor 
Zamudio

(Belvisko markesa)

Luisa Feijoo Novoa eta
Zamudio Zugasti

(Belviseko markesa)

Pedro de Toledo 
eta Leiva

Maria de Salazar 
Enriquez

Manuel de Guzmán
Diego Sarmiento de

Acuña eta Sotomayor 

Francisca Maria de
Toledo Osorio Feijoo
de Novoa eta Leiva      

2 3
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1 2
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Koldoren esanetan, pelota alkarte
baten funtzionamentua gauza barria zan
batzarkide guztientzat, eta lehenengo
urtea hainbat kontu ikasten emon behar
izan eben: administrazino-gaiei zein kiro-
lari berari lotutakoak. “Ondoren, buru-
belarri sartu ginan egitasmoan. Guk ad-
ministrazino arloko gauzak kudeatzen
doguz eta enpresa batek kirol arloaren ar-
durea dauka: entrenatzailea, lehiaketak...”.

Alkarteak helburu bi daukaz: alde ba-
tetik, umeek kirola egitea, “eta euskeraz,
gainera”; eta bestetik, pelotariren bat ate-
ratea. “Ume gehienek futbola egiten da-
be, baina badagoz ume batzuk beste ki-
rol baten jardun gurago dabenak, eta us-
te dogu azken hareei be aukera bat emon
behar jakela. Gure eretxiz, eskupelotea
oso egokia da umeek kirola egin daien
eta horregaitik gagoz hemen. Frontoia
dogu herrian, pelotea euskal kirola da...
kirol honen alde derrigorrean egin behar,
beraz!”.

Arbolantxa alkartean 21 pelotari gaz-
tetxu dagoz, bost urtetik bederatzi urte
bitartekoak. Danak mutilak dira eta ben-
jamin kategorian jokatzen dabe. Bikote
bat kimu kategoriara pasauko da dato-
rren urtean. “Orain dala urte batzuk neska
bi izan ziran taldean, baina itxi egin eben.
Beste herri batzuetako neskek paletan
jokatzeko taldea osotu dabela jakin do-
gu, eta geuk be pala taldea sortzea pen-
tsau dogu. Hau da, beste aukera bat
emon, ea lagun gehiago animaten dan...
Dana dala, pala talde hori ez litzateke
neskentzat bakarrik izango, gura dauen
guztiak hartu ahal izango leuke parte
bertan. Guk ez dogu sexu-diskriminazi-
norik egiten: gura dauenak egin leike es-
kupelotan gurean; eta azkenean pala tal-

dea sortzen bada, gura dauena be ibili
ahal izango da bertan”.

Oraindino oso gaztetxoak diran arren,
alkartean badagoz hiruzpalau ume gai-
lentzen diranak. Noraino ailegauko diran,
bihar-etzi jakingo dogun gauzea da hori;
halanda be, aitatu behar dogu Uribe Kos-
tako Eskola arteko Txapelketan parte

hartu dabela eta han euren onena emon
dabela. Txapelketea eragingarri polita da
umeentzat, baina, Koldoren eretxiz, la-
burra, azarotik otsailera artekoa bakarrik
dalako. Horregaitik, zuzendaritza-batzor-
dea beste aukera batzuk aztertzen dabil,
urteko beste hilabeteetan be umeek bul-
tzagarri bat euki daien. “Zamudio maila-

Alkartea orain urte batzuk sortu bazan be, 2010. urtean
barriztu zan guztiz haren zuzendaritza-batzordea, taldea-
ri beste norabide bat emoteko. Koldo Zabala Zamudioko
Pelota Alkarteko presidenteordea da gaur egun, eta
zuzendaritza-batzordearen asmoen, filosofiaren eta han
dabilzan umeen ilusinoen barri emon deusku.

Euskal jokoa, bihotzean 

30 ELKARTEAK / TALDEAK

ARBOLANTXA ZAMUDIOKO PELOTA ALKARTEA

Alkarteak helburu bi
daukaz: umeek kirola
egitea, euskeraz, eta

pelotariren bat ateratea

Eskolan 21 pelotari 
gaztetxu dagoz, bost
urtetik bederatzi urte

bitartekoak

Gaztetxoak onena 
emoten dabilz Uribe 

Kostako Eskola 
arteko Txapelketan
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ko txapelketa bat antolatzeko asmoa
daukagu. Hori martxotik aurrera jokatuko
litzateke, eta gauzek ondo urteten bada-
be, izan leiteke Txorierriko beste pelota
alkarteakaz berba egitea eta datorren
urterako-edo eskualde mailako txapelke-
ta bat antolatzea”.

Jazkera barria

Pelota alkarteak Zamudio Udaletik ja-
soten dau diru-laguntza bat, eta, eskola-
kirola bultzatzen dabenez, espero dabe
datorren urtean Bizkaiko Foru Aldundiak
be laguntza apur bat emotea. “Umeek ez
dabe inongo kuotarik ordaintzen, argi
daukagulako kirola egiteko aukerea doan
izan behar dala, eta euskeraz. Tartean di-
ru-laguntzea badago, ez dogu uste inori
kirola egiteagaitik kobrau beharko deu-
tsagunik. Eta are gitxiago gu gabilzan
mailea kontuan hartzen badogu. Beste
gauza bat izango litzateke etorkizunean
goiko kategorietan egongo bagina eta fi-
txak bete beharko balira”. Alkarteak ekin-
tza batzuk egiten ditu urtean zehar; esa-
terako, Pelotearen Eguna eta tailerrak,
eta partidak antolatzen ditu bai afizionau
mailan, bai eskolan dagozan umeen arte-
an. Eta, gaztetxoak pelotan jokatu ahal
izateko beharrezkoa dan guztia bete on-
doren, diru-laguntzatik dirurik lotzen ba-
jake, urteeraren bat egiteko erabilten
dabe. “Umeak pelota-partidak ikustera
eroan doguz, esate baterako, Miribillara
eta Markinara”.

Edozein alkarte aurrera eroateko, be-
har handia egin behar da, musu-truk eta
zaletasunari ordu asko eskiniz. Arbolan-

topau dogu, eta dagoaneko alkarteak
badauka bere arropea. Orduan, umeek
ikusten dabe eurak be telebistan urteten
daben pelotarien moduan janzten dirala,
eta horri esker beste garrantzi bat emo-
ten deutsie egiten daben kirolari. Beneta-
ko kirola dala pentsaten dabe eta beste
era baten hartzen dabe”.

txa Zamudioko Pelota Alkartekoak halan
dabilz, jo eta ke, egitasmoak aurrera egin
daian eta umeek kirola egiteko beste
aukera bat euki daien. “Oso pozgarria da
umeak ondo dagozala ikustea, ondo
pasetan dabela, barre egiten dabela...
Adibidez, orain dala gitxi arte jazkera ofi-
zial barik jokatu dabe, baina babesle bat
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Berbalagun proiektua oso zabala da
eta bertan denetariko lagunak daude:
neskak, mutilak, helduak, gazteak, eus-
kaldun berriak, euskaldun zaharrak... Gal-
detegia egin diegu hiru berbalaguni, ba-
koitzaren esperientzia jasotzeko: euskal-
dun berria eta gaztea den bati, Arrate; eta
euskaldun zahar nagusiago biri, Josune
eta Txaro.  

ARRATE, 20 urte (Lezama)

1) Euskaltegian nago. Ikasturte hone-
tan erabaki dut euskara gehiago jakin
nahi dudala eta Berbalagun proiektuan
hasi naiz. Derioko Kultur Birikan biltzen
naiz euskaltegiko beste kide batzuekin,
astelehenero. Batez ere solasean ibiltzen
gara: asteburuan egin duguna kontatzen
diogu elkarri, esate baterako.

2) Gure taldea oso ona da: gehienak
emakumezkoak gara, eta soilik gizonezko
bi. Adinari dagokionez, denetarik dago.
Ni gazteenetariko bat naiz, baina oso
ondo esaten didate. 

3) Barre egiten dugu eta primeran
pasatzen dugu.

4) Ni lotsatia naiz eta taldeak irekia-
goa izateko aukera ematen dit. Era bere-

an, hitz egiteko orduan egiten ditugun
akatsak taldean bertan zuzentzen ditugu. 

5) Asteburu oso bat pasatuko nuke
taldekideekin. 

6) Talde asko daude eta hainbat jar-
duera egiten dira, edozeinen neurrira.
Guztiok pasatzen dugu ondo.

JOSUNE, 50 urte (Zamudio)

1) Ni euskaldun zaharra naz eta ba-
tuera ikasi gura neban. Horregaitik nago
hemen, beste euskaldunei ulertu ahal
izateko (kar, kar). Aurten hasi naz.

2) Euskaltegiko lagunak dira. 
3) Oso pozik nago. Ez dot lotsarik

euki, ez nire euskerarengaitik, ez adina-

rengaitik. Bizkaieraz, arazorik ez, baina
batueraz arazoak ditut, ia-ia  ez dot pipe-
rrik ulertzen (kar, kar). Gatxa iruditu jat
batuera ikastea, baina konpontzen naz
beste berbalagunakaz. 

4) Hobeto hitz egiten lagundu deust.
5) Hainbat gauza egiten ditugu. Ez

neuke ezer aldatuko.
6) Gu oso pozik gagoz, eta jenteak

ondo pasaten dau. 

TXARO, 67 urte (Derio)

1) Tximintx Derioko euskera alkarteko
kidea naz, eta haren bidez hasi nintzan
Berbalagun proiektuan. Ea berba egitera
animaten garan... Nire taldea Derion

Hiru berba, hiru lagun
1) Zergatik erabaki zenuen Berbalagun proiektuan izena ematea?

2) Nolakoa da zure taldea?

3) Gustura zaude Berbalagun egitasmoan? Zergatik?

4) Zelango onura ekarri dizu Berbalagun taldean egoteak?

5) Zer jarduera berri egingo zenuke? Zer asmatuko zenuke?

6) Zelan animatuko zenituzke beste batzuk Berbalagun proiektuan sartzera?

Txaro euskaldun zaharra da.Josunek eta Arratek primeran pasatzen dute berlagunekin hitz egiten.



Euskaraz egiteak ez gaitu inoiz
berbalagunok nekatzen: geure hiz-
kuntza maite dugu, eta ahal dugun
bakoitzean batzen gara euskararen
bidez primeran pasatzeko. Eta hori-
xe egin genuen otsailaren 8an,
Lezamako txokoan, Goitioltza auzo-
an. Guztira, 80 berbalagun eta eus-
kaltzale batu ginen bertan, eta afal-
du be ederto afaldu genuen: haste-
ko, entsalada eta odolostea; geroa-
go, bakailaoa piperrekin; eta buka-
tzeko, postrea. Bapo jan eta gero,
afalondo ederra izan genuen, Taber-
na Ibiltariaren musikari esker. Musi-
kariek euskal kantak jo zituzten eta
guztiok poz-pozik abestu genituen
kantok. Oso giro polita izan genuen
gaua osoan. Lezaman, berriro ere
euskaldunak garela ospatzeko au-
kera izan genuen. Ez da azken aldia
izango, ez horixe!
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batzen da, eguaztenero. Astean behin
batzen gara, baina batzuetan taldekidea-
kaz gelditzen naz kartetan jolasteko eta
euskeraz be egiten dogu. 

2) Taldea jator-jatorra da. Danetariko
lagunak dagoz: ni baino nagusiagoa dan
bat, gazteagoak... 

3) Oso pozik nago Berbalagun talde-
an. 

4) Batez be batueraz berba egiten
ikasi dot. Oso gatxa izan da batuera ikas-
tea, baina gustura egin dot. Orain biz-
kaieraz eta apur bat batueraz egiten dot.
Berbalagun guztiek laguntza emon deus-
te. 

5) Gagozan moduan ondo gagoz.
Gauza asko egiten dogu (kar, kar). Jentea-
gaz gustura nago kafea hartzen, museoe-
tara joaten... Niri euskerea eta bertoko
ohiturak itzel gustetan jataz: dantzak eta
abar. Hareek batzeko aukerea emoten
deuskue herritarroi eta hori oso inportan-
tea da. Berbalagun proiektuan guztiok
gagoz pozik, euskaldun barriak zein eus-
kaldun zaharrak. Guztiontzat da aberas-
garria. 

6) Kartetan jolastea gustetan jat, eta
halan egiten genduan hasieran, baina
batzuek itxi egin eben azkenean.

Afaltzen, kantatzen... 
Euskaraz egiten

INFORMAZIOA:

Telefonoa:

635 75 35 95
E-mail:

txorierri.berbalaguna@gmail.com
Bloga: 

www.aikor.com/txokoa/berbalagun



AIKOR! 123 l 2013ko otsaila
www.aikor.com34 TEKNOLOGIA

t: Xabier Díaz, BTEKeko zuzendaria

Gaur egun, asko dira aisiaz gozatzeko
gure esku dauden ekintzak, asko dira
ondo pasatu eta lagunekin egoteko
aukerak, eta BTEKen ere bagatoz gazteei
zuzendutako ekintza berri batekin.

Aurtengo Pazko-astean, gure ateak
zabalduko dizkiegu bederatzi urtetik 16

urte bitarteko gazteei, BTEK Kanp kanpa-
menduez goza dezaten. Asteartetik osti-
ralera, goiz eta arratsaldez, euskara, joko-
ak, tailerrak, kirola eta teknologia uztar-
tuko dituzte, ondo pasatzen duten bitar-
tean, jakin-minaz, elkarlanaz eta zientziaz
eta teknologiaz busti daitezen. Gazteek
era dibertigarri batean gaitasun ezberdi-
nak garatzea dugu helburu nagusitzat,
eta horretarako, hainbat arlotan batutako
askotariko ekintzak egingo dira: joko eta
jolasak, kirol ekintzak, ingumenari lotuta-
ko dinamikak, proiektu teknologikoak
eta Parkean dauden enpresa eta teknolo-
gia zentroetara bisitak, banaka batzuk
baino ez aipatzearren.

Erabiliko den metodologia jolasean,
ikerketan eta arazoen konponbidean
egongo da oinarrituta, eta bereziki talde-
lana eta proaktibitatea sustatuko dira.
Hala, proiektu teknologikoa garatzeko
orduan, gazteek albo batera utzi beharko

dituzte mekanikoki erabiltzen ikasten di-
ren erremintak, eta beharrezkoak diren
baliabideen oinarriak ikusi ondoren, ara-
zoen aurrean nola jokatu asmatu behar-
ko dute eta, era berean, irtenbide guztien
artean bat aukeratu

Hezkuntza etengabekoa

Proiektu honetan, MITek garatutako
Scratch softwarea erabiliko dugu, haren
ezaugarriak egokiak baitira planteatzen
dugun metodologia aurrera eramateko.
Programazioaren ikuspuntutik erraza ba-
da ere, software honek aukera asko es-
kaintzen dizkio bertan sakondu nahi due-
nari. Gainera, euskaraz dago eta askea da,
edonork etxeko ordenagailuan eta siste-
ma ezberdinak erabiliz instalatzeko mo-
dukoa (Linux, Windows, Mac...).

Aurreko artikulu batean aipatu ge-
nuen bezala, harrobia zaindu behar du-
gu, etorkizun duin bat izan dezagun eta
izan dezaten nahi badugu. Eta horretara-
ko, ez daukagu hezkuntza baino baliabi-
de hobeagorik. Esandakoa bezain argi
dugu hezkuntza etengabekoa dela eta
nonahi gertatzen dela, eta hartaz era di-
bertigarri batean baliatu behar garela,
euren eta, bide batez, geure burua janz-
teko.

Informazio gehiago: 

www.btek.org 
www.parque-tecnologico.net

Bederatzi urtetik 16 
urte bitarteko 
gazteentzako 

kanpamentuak 
antolatu dira BTEKen, 

Pazko-asterako

Euskara, jokoak, kirola...
uztartuko dituzte, ondo

pasatzen duten 
bitartean gazteak 

zientziaz eta teknologiaz 
busti daitezen

Jantzi burua!
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t: Juan Luis Goikoetxea / a: Aritz Albaizar

Geldoetako eskolea 1923an zabaldu
zan eta 1967an itxi. Harrezkero, 26 urtez
bertan behera egon da. Orain, Zamudio-
ko udalak eraikuntza zaharra barriztatu
eta txoko bihurtu dau. Inaugurazinoko
ekitaldiak 2013ko zezeilaren 3an ospatu
dira.

Eskolako kroniketan, ia beti irakasle-
ek egiten dabe berba, nekez ikasleek.
Gaur, ostera, 1948an jaio zan ikaslearen
anekdotea dakargu hona; gerra aurreko
maistren jokabide euskaltzalea hurren-
gorako lagata.

“Bikandi zan gure maistrea –Angela
Dolores Vicandi Marin, Geldoetan 1953tik
1962ra arte izan zan irakasle, Amagoia
Gezuragak Zamudiorainen idazten daue-
nez–. Lantzean reglazo batzuk emoten
euskuzan. Gero, esaten euskun reglea

berakatzagaz untetea dala ona; apurtu
egiten dala jokeran. Berakatzagaz igurdi
ezkero, apurtu egiten dala reglea, baina
ez zan apurtan. Usaina bai, usain itzela
botaten eban regleak.

Geuk emoten geuntsan berakatza
regleari bera ez dagoan artean; guk eka-
rri berakatza etxetik eta igurdi haregaz.

Berakatz burua eroan, erdibitu eta igurdi
reglea.

Reglea mahai gainean egoten zan
eta maistrea joaten zanean suetera, gu
izten ginduzan zeozer egiten. Guk igurdi-
keran igarriko euskun harek guri, baina
tira!

Bazkaria berantzako egiteko joaten
zan sukaldera, noizik behinean begitu-
ten”. Hara hemen J. M.k zortzi urte euka-

zanean bizitako pasadizoa. Ostean, ber-
balagun onaren teknika erabiliz, osotu
egiten dau Geldoetako eskolearen ingu-
ruko istorioa: “Bikandi maistrea Zazpi
Kaleetakoa zan. Trenean etorten zan
Derioraino eta gero oinez Geldoetaraino
egun guztietan”.

(*) Ahozko moduan esaten dana, letra baltzez doa

Geldoetako eskola: 
Erregela eta berakatza
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Etxeko sukaldaritza

Maite Lekerika, sukaldaria / a: eladerezo.com

Osagaiak (6-8 lagunentzat):

–Litro erdi esne 
–Litro erdi esnegain 
–75 g azukre 
–Koilarakada bat bainila-azukre 
–Gelatina neutro sobre bi 
–250-300 g frutu gorriak: mailukiak, ara-
biak, andere-mahatsak...

Prestateko erea:

Esne apur bat gordeko dogu, bertan
gelatinea urtzeko. Bestea esnegaineagaz
batera ipiniko dogu berotzen. Azukerea
eta bainila-azukerea gehituko doguz. Ira-
kiten hasten danean, gelatina botako do-
gu (ondo urtuta). Surtatik kendu, eta on-

do eragingo dogu. Moldera bota eta
epeltzen danean, hozkailura sartuko
dogu, hotzitu arte.

Frutu gorriak garbitu eta txikituko
doguz. Horreek era bitan gehitu deikeo-
guz panakoteari. Alde batetik, frutuak
moldearen hondoan ipini eta hareen
gainean lehen azaldutako nahastea
bota daikegu. Epeltzen danean, hozkai-
lura sartuko dogu. Bestetik, nahastea
hotzitzen danean, haren gainean ipiniko
doguz frutak, eta azukre apur bat be bai.
Hozkailura sartuko dogu barriro, eta han
ordu erdian eukiko dogu, harik eta fru-
tak beratzen diran arte. Zerbiduteko
orduan, gaileta batzuk apurtu (gurinez-
koak badira hobetu) eta gainetik bota
geinkez. 

Panakota frutu gorriakaz 

Txipiroi ezustekoa,
gula eta pikillo

piperrakaz
Osagaiak:

–Kinpula bat
–Piper berde bat
–4 pikillo piper 
–Kalabazin bat
–4 txipiroi
–6 otarrainxka
–Gula bandeja erdia 
–Berakatz bi
–Oliba orioa
–Ogi txigortua    

Prestateko erea:

Betegarria egiteko, honeek
ipiniko doguz sueztitzen: kinpu-
lea, piper berdea, kalabazina eta
otarrainxkak. Txipiroia betega-
rriaz bete eta zotz bategaz itxiko
dogu. Plantxan erreko dogu. Ogi
txigortu xerra baten pikillo piper
bat ipiniko dogu, eta haren gaine-
an, txipiroia. Gulak berakatzakaz
salteau eta txipiroiaren gainean
botako doguz.            
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Hileko galdera

Janaria-edo kontrako eztarrira joaten
zaigunean, bizkarrean kolpeak emateko
ohitura dugu, baina hori batzuetan ez da
batere komenigarria. Are gehiago, arazoa
larriagotu egin dezake. Asfixia mota
horrek oso egoera larria ekar dezake eta
heldu bati laguntza emateko, urrats hauei
jarraitu behar diegu: besoak gaixoaren
gerrikoaren inguruan ipini eta ukabila zil-
borraren gainean itxi behar dugu. Ostean,
presioa egin behar dugu sabelean, gogor,
harik eta eztarriko trabamendua kentzen
den arte.    

Komenigarria da 
bizkarrean kolpeak
ematea, eztarriko 
trabamendua 
kentzeko? 

? 1 8
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8 4

6 5

1
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Sudokua



Hitzaldiak

Nazioarteko jardunaldiak: elikadura-
burujabetza. Martxoaren 1ean eta
2an, Kultur Birikan. Tokiko agenda 21
eta EHNEk antolatua.
Bosgarren edukiontzia. Martxoaren
7an, 19:00etan, Kultur Birikan.
Abegia, Done Jakue bidean. Martxoa-
ren 12an, 19:30ean, Kultur Birikan.
Untza mendi taldeak.

>

>

>

Derio
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>

Ikastaroak
Zamudio

Udal ikastaroetan eta txakurrentzako abi-
lidade eskolan izena emateko epea: mar-
txoaren 27ra arte.

>

Larrabetzu

Margolaritza ikastaroan izena emate-
ko epea: martxoaren 4tik 20ra, Angu-
leri kultur etxean.     

>

>

>

>

Larrabetzu

Bosgarren edukiontzia. Martxoaren
5ean, 19:00etan, Anguleri kultur etxean.
Literaturaz berbetan: Elurretazalea eta
Zenbat lur behar ditu gizon batek? libu-
ruak. Martxoaren 7an, 20:00etan, Angu-
leri kultur etxean. Arrekikili euskara
elkarteak antolatua.
Goiener kooperatibaren aurkezpena.
Martxoaren 13an, 19:30ean, Anguleri
kultur etxean.
Konposta egitea. Martxoaren 20an,
19:00etan, Anguleri kultur etxean.  

Ikuskizunak

>

>

Derio

Gazta zati bat dokumentala. Martxoa-
ren 15ean, 19:00etan, Kultur Birikan.
Tximintx euskara taldeak antolatua.
Bosgarren solairua antzezlana. Martxo-
aren 22an, 20:30ean, Gurea Aretoan.  

>

>

Derio

Bakio – Armintza. Martxoaren 10ean,
07:30ean, Nagusien etxean. Untza
mendi taldeak antolatua.
Gernika – Larrabetzu. Martxoaren
17an, 08:00etan, Nagusien etxean.
Untza mendi taldeak antolatua.   

>

Sondika

Berretin – Sarria. Martxoaren 10ean.
Izena emateko epea: martxoaren 7ra
arte, liburutegian.

Erakusketak

“El poeta y el artista”. Martxoaren 5etik
apirilaren 4ra, Erakusketa gelan.
D´Artez. Martxoaren 4tik apirilaren 2ra,
Kultur Birikan. 

>

>

Sondika

Udal ikastaroetan eta lorategiak, bal-
koiak eta landareak egoki zaintzeko
ikastaroan izena emateko epea: mar-
txoaren 11tik 15era.

>

Sondika

Teknologia Parkeko Zientzia Museoa.
Martxoaren 14an, 17:00etan.

>

Zamudio

Zuhaitz Eguna. Martxoaren 17an,
11:00etan, plazan. 

>

Lezama

“Oporrak bakean” egitasmoan parte
hartzeko izena ematea: martxoaren
22ra arte, liburutegian.
Irakurketa kluba. Martxoaren 22an,
arratsaldean, Anguleri kultur etxean. 

>

>

Larrabetzu

Baltzola. Martxoaren 17an, 09:30ean,
eskolan. Gailur mendi taldeak antola-
tua.
Eretza. Martxoaren 24an, 08:30ean,
Herriko plazan. Gailur mendi taldeak
antolatua. 
Las Batuecas eta Sierra Francia (Sala-
manca). Aste Santuan. Gailur mendi
taldeak antolatua.   

>

>

>

Lezama

Irteerak

Lezamako trenbide zaharra. Martxoa-
ren 24an, 09:15ean, Derioko tren gel-
tokian (oinez); eta 09:15ean, Kurtze
Lezamako auzoan (bizikletaz). Zorribi-
ke, Arroeta eta Bizitxorierri taldeek
antolatua. 

>

Txorierri

Ezagutu zure bizikleta! ekintza: bide-
segurtasuna, janzkera eta elikadura
egokia. Martxoaren 23an, 16:30ean,
Agirre Lehendakaria plazan.

>

Kirolak
Zamudio

Bestelakoak

Tokiko Agenda 21. Martxoaren 13an,
19:30ean, Kultur Birikan. DerioKOmu-
nikazioak antolatua. 

>

Derio

>

>

>

Larrabetzu

Udaberriko kontzertuak. Martxoaren
9an, 20:00etan, Andra Mari elizan. 
Herri oihua eta Makulu ken taldeen
kontzertua. Martxoaren 16an,
21:00etan, Hori bai gaztetxean. 
Musika eskolako ikasleen kontzertua.
Martxoaren 19an, 20:00etan, Anguleri
kultur etxean.
Trikitixa, alboka eta pandero emanaldia.
Martxoaren 22an, 19:30ean, Anguleri
kultur etxean.    






