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Aikor! aldizkariak ez dau bere gain har-
tzen aldizkarian adierazitako esanen edota
eritxien erantzukizunik.

diruz lagundutako aldizkaria
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Erlijioek agindutako paradisuetatik
bat bakarrak ere ez dirudi Pio
Barojak Bidasoako bere errepublika-

rako amestutakoa bezain erakargarria
denik, «apaiz, euli eta karabinero»rik gabe-
ko lurralde bat, askok bizi nahi genukeen
Euskadi horren metafora bat.

Halako adierazpen filoakratek eta ele-
berrietan Erregimen Zaharraren aldeko
gogorrenak tratatzean erakutsitako mes-
pretxuak karlismorik intrantsigenteenaren
herra ekarri zioten Barojari, eta, zeharka,
hari bizia kentzekotan egon ziren 36ko
gerrako lehen egunetan, Molaren osteak,
odol eta gar, Irunerantz zihoazenean
Bidasoa errekaren bideari jarraiki.

1936ko uztailean, Barojak denboraldi
bat pasatu zuen Itzean, Berako bere etxean.
Hirurogeitaka urteko gizon ipurterre eta
haserrekor bat zen, gaizki disimulatutako
eszeptizismo batez ikusten zituena gertae-
ra horiek, zeinak, lehenik, Errepublika
aldarrikatzera eta, ondoren, haren iraupen
gutxiko existentzia gorabeheratsura era-
man baitzuten.

Orduko gertakari haiekiko halako
urruntasuna izan arren, Barojaren barruan
zerbait inarrosi bide zen jakin zuenean
Iruñetik Nafarroaren iparraldera zihoazen
matxinatuen zutabeetariko batek misiotzat
zuela, Lesakatik sartuz, Oiartzunerako
bideko blokeoa haustea eta horrela
Donostia ondoraino hurbiltzea.

“Joño! —esan omen zuen— Santa
Kruzek egin ohi zuen ibilbide bera!” eta
Berako bere bi lagun konbentzitu zituen
lagun zezaten Errepublikaren aurka altxa-

tutako erreketeen urratsen atzetik.
Ondoren gertatu zirenak Barojak berak

kontatu zituen “Ayer y hoy” delakoan,
zeina artikulu eta saiakera batzuk baitira,
gehienak Iparraldeko eta Pariseko erbeste-
aldian idatziak eta 1939an Txileko Santia-
gon argitara emanak.

Santa Kruz apaizaren harako ibilaldi
hura berdindu behar zuen zutabeak bidean
atzeman zituen Baroja eta haren lagunak,
eta atxilotu egin zituen; ondoren,
Narbarten fusilatuak izateko zorian egon
ziren, José Morenok, Iruñeko militar falan-
gista batek, idazlea ezagutu eta tropako
erreketeak haren gainean botatzen saiatu
baitzen. Idazleari papar hegaletatik heldu
eta oihuka hasi zitzaion: “Hau, hau da
Baroja! Putakumea, beti Erregeri eta
Erlijioari irainka! Gezur asko idatzi ditu
karlisten aurka! Begira iezaiozue! Galtzak
beldurrez zikindu ditu! Fusilatu egin behar
dugu!”

Barojak eta haren lagunek bizia salbatu
zuten, ordea; zutabea agintzen zuten mili-
tarretariko batek zerbait xuxurlatu baitzion
Morenori belarrira, eta hark orduan utzi
egin baitzion idazlearen aurkako jarrera
erasokorrari. Ez dago dokumentaturik nor
zen Barojaren bizia salbatu zuen militarra.
Baliteke Gasteizko kapitan bat izatea,
Tejero abizenekoa, zeinak ordu batzuk
geroago idazleari bisita egin baitzion
Doneztebeko Herriko Etxeko ziegetan,
Baroja han baitzegoen atxiloturik Guardia
Zibilaren zaintzapean, eta jakinarazi bai-
tzion ez zeukala zertan beldurrik izan, bera
haren liburuen irakurle sutsu bat zela.

Tejero kapitainak agiri bat eman zion
idazleari, eta harekin lortu zuen Barojak
Berara onik heltzea; handik oinez abiatu
zen mugara, eta erbestealditik ez zen itzu-
liko harik eta urtebete baino gehiago igaro
arte, bere bizia arriskuan ez zegoela ziur
jakin arte.

Baroja
Eritxia
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IÑAKI BERAZATEGI
(Kazetaria)

Pertsonon artean badira keinu eta
jarrera batzuk inongo araudiek
jasotzen ez dituztenak, baina ego-

era jakin batzuetan elkartasuna edo
esker ona adierazteko arau bihurtu ditu-
gunak. Esate baterako, Euskal Herrian
beste lurralde batzuetan baino errotua-
go dago mendirako joera eta, jakina,
eremu honek ere badu bere legea.

“Horiek ez dira euskaldun ere”
zioen nire aitaginarreba zenak, menditik
etxerakoan, basoan kontrako norabide-
an zetorrenen batek aurpegira begiratu
ere ez eta, mamarro-mamarro, agurra
ukatzen zionean. Izan ere, errepidean
zuzen edo borondate onez jokatzen
duen txoferrari eskua jasotzen zaion
bezala, mendigoizaleek ere badute
euren kodea eta, agur edo konbertsazio
luzeagorik ezean, eup! edo (i)ep(a)!
lagunkoia eskaini barik ezin utzi toki
bakartian topatzen den gizasemea.

Ez dut aitaginarrebak beste esango,
baina neu ere arrazoi berberarengatik
amorratuta etxeratu izan naiz azkenal-
dian, Txorierrin, urbanizatze zoroak

oraindik jan gabeko bidexka politen
batean zehar egindako pasieratik. 

Gutako askok munduko herrialde
txiro eta behartsuetan pasatu ditugu
oporrak inoiz eta toki hauetako bizila-
gunen irribarre zabal eta abegikortasu-
nak harrapatuta bueltatzen gara. Ez
dute ezer eta zoriontsu bizi dira. Ez ete
gara indibidualtasunaren azken muga
pasatzen ari? Merezi al du elkarri irriba-
rrea edo diosala ukatzeraino garama-
tzan ongizate gizarteak?

Mendigoizaleen kodea 

ASIER BIDAURRATZAGA
(Irakaslea)
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Gutunak

Hamaika ikusteko jaioak gara! Hauteskun-
de programetan azken urteotan sarritan
entzun dogun arren, eta gazte eta ez hain
gazteen ahotan aspaldidanik ibili izan
arren, zurrumurrua egi bihurtu da: Za-
mudioko gaztelekuaren eraikitze lanak
hasi dira. Deigarria da benetan. Izan be,
Zamudioko Gazte Asanblada bederatzi
urtean ibili da herriarentzat zein gazteen-
tzat beharrean, eta ibili be luzaroan ibili da
lokal baten eske, bere jarduera aurrera ero-
ateko, Udalaren erantzuna trabak jarduera-
ri eta ezetza gaztetxeari izanik. 

Eta orain, hauteskundeen atarian… ze-
lango kasualitatea! Gazte Asanbladak gaz-
tetxea egiteko eskatzen eban lekuan, zer eta

gaztelekuaren obrak. Harrigarria benetan.
Zamudion zer egiteko asmoa dagoen ez
dakigu, baina beste herri batzuetako gazte-
lekuen funtzionamendua ezagutzen dogu,
eta horren kontra gagoz. Gaztelekuaren
inguruko hausnarketa puntu bitan oinarri-
tzen dogu:

Lehenengo eta behin, zer egiteko asmoa
dozue? Gu herriko gazteak gara, eta ez da
inor gugana etorri, bertan egingo danari
buruzko informazio minimo bat emotera.
Ezta gure eritxia jasotzera be.

Bigarrenez, ez dogu nahi ez Udalak, ez

enpresa pribatu batek, ez inork gure jar-
duera gestionatzea. Ez dogu nahi 20 urte
ingurugaz, begirale batek gure lokalean zer
egin daitekeen eta zer ez agintzea. Ez dogu
nahi gure lokalera sartzeko ordutegi finko
bat eduki. Eta zergatik? Gazteak garalako
eta ez umeak, ezta marionetak be! Zamu-
dioztarron pentsaera desbardinez eta gaz-
teon lanaz eraikitako lokala gura dogu.
Guk geuk gestionatuta! Horretarako, gazte
talde antolatu bat egoteari derrigorrezkoa
deritzogu. Berau ez dagoen bitartean gaz-
tetxeak ez dauka zentzurik! Beraz, gazte…
segi antolatzen eta borrokatzen!

Zamudioko Gazte Mugimendua

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@yahoo.es

Gaztelekurik ez!

Duela 10 hilabete esperantza haundia sortu
zan Euskal Herriko jendartean, gure he-
rriak askatasun demokratikoak eta bakea
behingoz eskuratuko dituala pentsatu gen-
duan gehienok. ETAk Madrilen egin dauan
ekintza armatuaren ostean, itxaropen ho-
rrek behera egin dauala esan leiteke. Askok
bizi dogun biolentzia-egoeraren errua
ETAri botatzen deutsie, baina beste asko
eta asko ez gatoz bat horregaz.

Herri txiki honen kontrako indarkeria
ETA sortu baino lehenagotik dator: 1936.
urtetik, gitxienean. Franco hil ondoren be
ez ziran Euskal Herriaren aurkako zapal-
kuntza eta demokraziarik eza konpondu,
eta 1978ko erreferendumean Euskal He-

rriak ez eban onartu gaur egungo Espai-
niako Konstituzioa.

Iazko martiaren 22an tregua iragarri
eban ETAk, baina Espainiako Gobernuaren
aldetik ez da ezelako erantzun onik egon,
hainbat erantzun gaizto baino. Hona he-
men adibide batzuk: Ibon Meñikaren atxi-
loketa pasa dan udan; Iñaki de Juanaren
kasua; presook dispertsatuta jarraitzea;
gaixo larria daben sei presok kartzelan ja-
rraitzea eta lege barriak asmatzea, kartzela-
denbora luzatzeko eta bertatik ez urtetako
(Parot doktrina).  

Gaur egungo egoeraren errurik nagu-
siena hor dago, gure ustez. Espainiak bio-
lentziagaz erantzuten dau autodetermina-

zio-eskaeraren aurrean. Gu inposizioaren
kontra borroka egiteagaitik gagoz kartze-
lan, eta borrokan jarraituko dogu inposizio
horren kontra, autodeterminazio eskubidea
lortu arte. Asuntoa eskubide demokratiko
horregaz konponduko da, eta ez Gernikako
Estatutuaren moduko sasi konponketagaz. 

Euskal Herriak hurrengoa behar dau:
bere erabakia errespeta daitela eta amnistia
egon daitela eskubide horren alde borroka
egin daben guztiontzat. Autodeterminazio
eta Amnistiaren alde, zezeilaren 24an da-
nok Bilboko manifestaldira.

Arkaitz Hormaetxe eta Josemigel Etxeandia,

Aranjuezeko kartzelatik

Autodeterminazio eta amnistiaren alde



Suak kalte handiak eragin ditu Lezamako Baserritarren Sindikatuan.– Urtarrilaren
18an sutea izan zen Lezamako Baserritarren Sindikatuan. Sua gaueko 10:30ak inguru
sortu zen elektrizitate-panel orokorrean. Bertara suhiltzaile-kamioi hiru hurbildu ziren,
sutea amatatzera. Arantza Zaratek azaldu digunaren arabera, suak galera handiak eragin
ditu sindikatuan. “Dena belztuta dago… Animalientzako pentsua, ongarriak… galdu
ditugu, eta berton genituen txitak hil egin dira. Lehenengo pisuan ere hondamendi han-
dia izan da: sabai-lanparak lurrera erori dira eta kristalak apurtu dira…”. Hala ere, zorio-
nez, sua ez da fitosanitarioak gordetzen dituzten lekura sartu. “Onik atera dena ea balia-
garria den ikusi beharko dugu orain”.  

Espainiako Auzitegi Gorenak Jarrai, Haika
eta Segi erakunde terroristak direla eraba-
ki, eta auziagatik epaitutako 24 laguneta-
tik 23ri sei urteko espetxe-zigorra ezarri
die; beste auzipetua aske utzi du. Auzitegi
Gorenak gazteak atxilotzeko agindua
eman du.

Zamudioko Ibon Meñika dago auzipe-
tuen artean. Gazteak prentsaren bidez
izan du epaiaren berri. “Gazte mailako
borroka eta antolaketa zigortzeko tresna
bat nahi zuten, eta helburua lortu dute.
Baina hau ez da soilik gure aurka izan;
gaur egun antolatuta dauden gazteek

edota datozen belaunaldiek ere etorkizu-
nean jaso dezaketen zigorra da”. Meñi-
karen esanetan, epaiak aurrekari bat eza-
rri du eta horrek eragina izan dezake abia-
tutako beste auzietan ere bai: Udalbiltza,
Batasuna, Egunkaria, 18/98… “Argi dago
terrorismoa kontzeptu zabaltzat jotzeko
intentzioa eduki dutela. Izan ere, epaiketa
egunean fiskalak terrorismo-izaera eta 10
urteko espetxe-zigorra eskatu zuen
bakoitzarentzat, eta Gorenak epaiaren
bidez estaldura eman dio horri. Euskal
Herriaren aldeko apustua egiten duten
pertsonen eta kolektiboen kontrako era-

soa da”.
Auzitegi Gorenak ezarritako sei urtee-

tatik bost urte eta 10 hilabete bete beharko
ditu Meñikak, aurretik hilabete bi bete
zituen-eta.

Espainiako Auzitegi Nazionalak Ja-
rrai, Haika eta Segi legez kanpoko era-
kundeak zirela erabaki zuen 2005eko ekai-
nean, baina fiskaltzak eta AVT-k helegitea
sartu zuten, erakundeetako kideei 10 eta
15 urteren arteko espetxe-zigorra eskatuz.
Gorena 2005eko epaia aztertzen aritu da
azkeneko asteetan eta urtarrilaren 19an
jakinarazi zuen erabakia.
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Albisteak eta laburrak

Inauteriak, Loiuko
jai-batzordearen esku-
tik

Loiuko jai-batzordeak Inauteriak
antolatu ditu aurten lehenengo aldiz.
Inauteriak otsailaren 10ean, zapatuaz,
izango dira, eta hurrengo ekitaldi hauek
egingo dituzte:

17:00: Haurrentzako parkea, Zaba-
loetxeko pilotalekuan

18:30: Pailazoak
19:00: Triki poteoa, herritik zehar
21:30: Harrera, jatetxean
22:00: Herri-afaria, Landatxueta

jatetxean
00:00: Gau-pasa, Landatxueta jate-

txeko diskotekan

Beste alde batetik, Udalak ere
Inauteriak ospatuko ditu otsailaren 20an,
martitzenaz, frontoian. Arratsaldeko
5:30tik aurrera umeei zuzendutako hain-
bat ekitaldi izango dira bertan: txitxibur-
duntzi, txokolatada eta ikuskizun bat,
haien artean.

Meñika atxilotzeko agindu du Auzitegi Gorenak
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Albisteak eta laburrak

Santzoka elkarteak
badu bere bloga
Derioko Santzoka gazte elkarteak bloga
abian jarri berri du www.blogari.net/
santzoka helbidean. Horrezaz gainera,
txalaparta ikastaro bat prestatzen dabilt-
za, eta bertan parte hartu nahi dutenek
eurekin jar daiteke harremanetan, san-
tzoka@gmail.com korreoko helbidera
mezu bat bidalita.

Beste alde batetik, elkarteak truke
azoka antolatu zuen abenduaren 29an,
Derioko gaztelekuan. Azokan 20 bat
lagunek parte hartu zuten, eta trukatze-
ko eraman zituzten gauzen artean
hurrengo hauek aipa daitezke: arropa,
diskoak, liburuak, aldizkariak eta bideo-
jokoak. Gauzek ez zuten preziorik eduki;
gazteek elkarri trukatu zizkioten beharri-
zanen arabera. Bigira ibili ziren hainbat
pertsona ere hurbildu ziren azokaraino. 

Zuhaitz Eguna,
Sondikan
Otsailaren 26an Zuhaitz Eguna izango
da Sondikan, bertako Udalak antolatuta.
Goronda Beko kiroldegian tailerrak
egongo dira 10:30tik 11:30ra bitartean,
eta horien ostean zuhaitz landaketa egin-
go dute. Horrezaz gainera, partehartzai-
leei hamaiketakoa eskainiko zaie 12:00e-
tan, eta umeentzako jolas parkea eta po-
niak izango dira. Festa 15:00etan amaitu-
ko da. 

Loiuko Gaztegunea ireki dute
Loiuko Udalak Gaztegunea zabaldu berri du
Kultur Etxean. Herriko gazteek hainbat zer-
bitzu izango dituzte eskura bertan: diana,
ping-pong mahaia, Interneterako sarbidea
duten bi ordenadore, bideo-jokoak eta
mahai-jokoak. Ana Landa Kultura teknika-
riaren esanetan, Gazteguneak gazteen aspal-
diko eskariari erantzuna ematen dio, eta gaz-
teak biltzeko balio izango du. Astelehenetan
eta astearteetan itxita egongo da, eta gainon-
tzeko egunetan, hurrengo ordutegia izango

du: 17:30tik 21:30ra arte. Hala ere, erabiltzai-
leen iradokizunak kontuan hartuko dira, zer-
bitzuak, eta ordutegia-eta aldatzeko.

Gaztegunea Loiuko Gazte Planaren
barruan eskaintzen diren zerbitzuetakoa da.
Horri esker, gazteek bidaiak egin dituzte,
besteak beste. Gainera, gazte txartela eskain-
tzen da. Txartelak udal zerbitzuetan (ikasta-
roak, pilota partidak Larrondoko pilotale-
kuan…) beherapenak izateko aukera ematen
du.
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Albisteak eta laburrak

Urtarrilaren 4tik 6ra bitartean “Baserritik
herrira” erakusketa egin da Derioko Goiko
Kaleko lonja batean, Txoriberri elkartearen
ekimenez. Erakusketa honen helburua da
herritarrei erakustea antzina zelako bizi-
modua egiten zen baserrietan.
Erakusketa aretoko atetik sartu eta beste
sasoi bateko etxe batera sartzeko aukera
izan zuten hara joandako guztiek.
Antolatzaileek baserrietan lehen izaten
ziren gelak eta altzariak prestatu zituzten:
beheko sua, logela eta hainbat eratako ara-
sak, besteak beste. Horrezaz gainera,
sukaldeko tresnak eta soroko erremintak
ere ikusgai izan ziren erakusketan.

Antzinako baserria, Txoriberri
elkartearen eskutik

Uriko herritar talde batek Larrabetzu
Sahararekin bat kanpaina abian jarri zuen
abenduaren 26an. Kanpainak janaria ba-
tzea zuen helburu, Saharara agintzeko eta
herri horrek dituen beharrizanak arintzen

laguntzeko. Kanpaina hasi baino lehen,
AFTAL Getxoko Sahararen aldeko elkarte-
arekin harremanetan jarri eta zein produk-
tu mota batuko ziren adostu zuten.

Antolatzaileak oso pozik agertu dira
ekimenaren emaitzarekin, izan ere,  400 kg
elikagai inguru batu dute: 172 kg arroz, 132
kg dilista, 62,5 kg atun, 51 kg azukre eta 15
kg konpresa, hain zuzen ere. Horrezaz gai-
nera, antolatze lanetan ere –propaganda,
lokala, txandak, garraio lanak…- inplika-
zio itzela izan dela azaldu dute. “Horre-
gatik, Larrabetzuko herriak emandako
erantzuna eskertu eta zoriondu nahi
dugu”. 

Otsailean elikagai-karabana bat Euskal
Herritik aterako da Sahararantza.

400 kg elikagai batu da Larrabetzun,
Saharara agintzeko

II. Herri Lasterketa,
Teknologia Parkean
Otsailaren 3an, 17:00etan, Herri Laster-
keta egingo dute Bizkaiko Teknologia
Parkean. Lasterketak 2. edizioa beteko du
aurten eta bertan Javier Conde eta Martin
Fiz korrikalariei omenaldia egingo zaie.
Horiek ere parte hartuko dute lasterke-
tan.

Barco eraikina irteera eta helmuga
izango da eta korrikalariek 7.182 metroko
korrikaldia egin beharko dute. Izen ema-
teak Bilboko Bikila kirol dendan (Fer-
nandez del Campo, 15) eta www.aisia-
tek.com helbidean egin daitezke. Par-
tehartzaileek 6 euro ordaindu beharko
dute izen ematea otsailaren 2a baino lehe-
nago egiten badute, eta 10 euro irteeran
bertan eginez gero. Horniketa, elastikoa,
asegurua eta oparien zozketa daude pre-
zioaren barne. 

Beste alde batetik, umeei zuzenduta-
ko lasterketa 18:00etan hasiko dela aipa-
tzekoa da. Hori doan izango da 14 urtera
arteko umeentzat.

Pedro Espeso I.
Memoriala egin dute
Sondikan
Sondikako Hegalariak taldeak Pedro
Espeso I. Memoriala egin zuten abendua-
ren 31an. Espeso Hegalariak taldeko dele-
gatua izan zen eta uztailean hil zen. 
Memorialean areto futboleko hurrengo
taldeek hartu zuten parte: Durangoko
Sasikoa (Nazional A), Altamira Bar
Txutxi (Nazional B) eta Hegalariak
(Preferente). Carmen, Espesoren alargu-
na, seme-alabarekin joan zen ekitaldira,
eta emakumeak ohorezko sakea egin
zuen. 
Partiduaren ostean, oroigarrizko plaka
bana jaso zuten gonbidatutako taldeek,
eta Carmeni Hegalariak taldeko jokalari
baten emazteak egindako koadroa eman
zioten.

Testua eta argazkia: Bestorrene



Albisteak eta laburrak
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Perea tabako dendak eta Liliak loradendak irabazi
dute Derioko I. Erakusleiho Txapelketa

Urtarrilaren 8an, Derioko I. Erakusleiho
Txapelketako sariak banatu ziren Larraba-
rri baserrian. Ekitaldia Gurutze Beitia eta
Gemma Martinez aktoreek aurkeztu zuten.
Guztira, bost sari eman ziren eta bozketan
200 derioztarrek baino gehiagok hartu
zuten parte. Perea tabako dendak eta Liliak
loradendak boto kopuru bera jaso zuten
eta lehenengo saria ex aequo jaso zuten.
Mamen lurrindegiak bigarren saria eskura-
tu zuen; Bustamante parafarmaziak, hiru-
garrena; Soraya ileapaindegiak, laugarrena
eta Cormoran dendak, bosgarrena.

Irabazleei sari ematen ibili zirenak
hauek izan ziren: Lander Aiarza Derioko
alkatea, José Garmendia Ekonomia Susta-
peneko zinegotzia, Zuriñe Argatxa Berdin-
tasun eta Gaztediko zinegotzia, Susana
Ortega Danerik paraje! Derioko Zerbitzu
eta Merkataritza Elkarteko presidenteorde-
ak eta Jorge Ayo Bizkartea Merkatarien
Elkarteko presidentea. 

Liliak, bigarrena Bizkaia mailan
Beste alde batetik, urtarrilaren 10ean

Bizkaiko Erakusleiho Txapelketaren sariak
banatu ziren Euskalduna Jauregian. Mer-
kataritza-Ganberak urtero antolatzen du

txapelketa hori, eta aurten 23. edizioa bete
da.

Liliak Loradendak bigarren saria esku-
ratu zuen bertan. “Oso pozik gaude saria-
rekin”, esan digu Amaia Rementeriak,
“Alde batetik, txapelketan 600 komertzio

baino gehiagok parte hartu dutelako, eta
horien artean, oso firma eta erakusleiho-
dekoratzaile onak izan direlako. Eta beste
alde batetik, oraingoa sari bat eskuratzen
dugun bigarren aldia izan delako.
Txapelketan hiru aldiz hartu dugu parte”. 

Loradendako erakusleihoa apaintzeko,
Benito Lertxundiren abesti baten bertsoak
–“maite ditut, maite gure bazterrak lanbro-
ak  izkutatzen dizkidanean”- hartu dituzte
oinarritzat. “Bizitzaren edozein egoeratara
aplika daitekeen mezua da. Ikusten dugu-
naren azpian beti dago ezkutatuta zerbait
miresgarria. Eta guk baso zati bat irudika-
tu nahi izan dugu: enborren artean iratxo-
ak, txoriak… ezkutatuta agertzen dira”.
Muntaian erabili dituzten enborrak pago-
enborrak dira eta Nafarroatik ekarri dituz-
te.

Liliak loradendari lehenengo saria
eman zioten txapelketaren aurreko edizio-
an, baina bigarrena ere atsegin handiz
hartu dute aurten. “Irabazleen artean egote
hutsarekin zoriontsuak gara. Gainera,
lehenengo saria inportantea izango da,
baina bigarrena ere garrantzi handikoa
da”.



Derioko Udalak etxebizitza-politika berria-
ri ekin, eta 100 etxebizitza tasatu zozketatu
ditu Ganbegoikoan. Pisuek batez beste 75
metro koadro edukiko dituzte, eta horiekin
batera, garajea eta trastelekua ere zozketa-
tu dira. 

Sukibide eraikuntza-enpresak egingo
ditu etxebizitzak, eta lanak 2008. urteko
amaieran bukatuta egotea espero da. En-
presa horrek 160 pisu eraikiko ditu Gan-
begoikoan; horietatik 100 urtarrilaren 13an
zozketatu ziren eta gainontzekoak geroago

zozketatuko ditu Udalak.
Etxebizitzek 210.000 euro inguru balio

izango dute. Lander Aiarza Derioko alkate-
ak azaldu zuen legez, hori merkatuarena
eta etxebizitza babestuarenaren arteko pre-
zioa da. Gainera, 20 urte pasa ondoren,
etxebizitza libre bihurtzen da.  

Aurtengoa Derion egiten den etxebizi-
tza tasatuen lehengo zozketa izan da, eta
bertan, 257 lagunek parte hartu dute. Zoz-
ketak ikusmin handia sortu zuen eta herri-
ko frontoia jendez gainezka egon zen; gaz-
te asko, euren artean. “Etxebizitzarena gaz-
teen kezkarik nagusienetarikoa da eta zoz-
keta honen bidez, arazo horri konponbidea
eman, eta gazteak herrian gelditzea lortu
nahi dugu”, esan zuen Aiarzak. Beste alde
batetik, Ganbegoikoan zozketatu diren 100
etxebizitzetatik 13 hurrengo sektore hauei
zuzenduta daudela aipatzekoa da: elbarri-
tuei, 70 urte gorako lagunei, familia ugariei
eta guraso bakarreko familiei. “Pozik gau-
de, hala ere, aurpegi tristeak ikusi dira
frontoian, eta horrek oraindik lan handia
dugula esan nahi du. Dena dela, aukera ge-
hiago egongo dira, izan ere, laster babes o-
fizialeko etxebizitzaren zozketa egingo du
Eusko Jaurlaritzak eta Udalak ere etxebizi-
tza tasatua bultzatu eta zozketatuko du”. 
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100 derioztarrek etxebizitza 
eskuratu dute

Lurdes Diez zortea aldekoa izan zue-
netarikoa da. Gazteak 27 urte ditu eta
bere bolatxoa bonbotik atera zenean,
ez zuen sinesten. “Zer nahi duzue
esatea, bada? Oso pozik nago, gazte-

ok etxebizitza arazoa dugu eta…
atiko bat suertatu zait! Atiko bat!”.
Gainera, poza bikoitza izan da, bere
lagun batzuei ere etxebizitza suertatu
zaie-eta. 

Atikoa 
Lurdesentzat

Albisteak eta laburrak



Loiuko Gazte Plana harrera aparte-
koa izan du, eta dagoeneko 45 dira
loiugazte txartela eskuratu duten
lagunak. Txartel horri esker, behe-
rapenak dituzte hainbat ekintze-
tan; Salamancarako bidaian, esate
baterako. Halaber, doan eman
zaizkie herrian antolatzen diren
pilota partiduetarako sarrerak,
baita Athletic-Gales eta Athletic-
Serbia partidak ikusteko sarrerak
ere. Beste alde batetik, gazteak
dauden taldeak subentzionatu
egin ditu Udalak, eta logotipo
lehiaketa egin da. 
“Poltsa antzeko bat ireki dugu,
gazteek umeak zaintzeko eta klase
partikularrak emateko, eta oso
ondo funtzionatzen du. Horrezaz
gainera, udaletxean bertan edo
udalerako lan egiten duten enpre-
setan praktikak egiteko deialdia
zabaldu dugu, eta hilabete bitan
herriko neska bat izan dugu lanean
kultura arloan”.
Loiuko Udalak gazteei zuzenduta-
ko zenbait ekintza antolatu ditu
Gabonetan —perkusio eta magia
tailerrak eta diskoteka—, eta duela
gutxi, gaztegunea ireki du. “2007.
urtean Gazte Plana dinamikoagoa
izatea espero dugu. Jarraituko
dugu martxan dauden jarduerekin,
baina proposamen berriak gazteek
eurek egitea nahi dugu”.

Gazteen txokoa
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Gazte Plana 
aurrera doa, Loiun

Loiuko gazteek 
Salamanca bisitatu dute

Ana Landa Loiuko kultura teknikariaren
esanetan, gazteei zuzendutako bidaia egi-
tea ez da lan erraza izan. Aurretik beste
saiakera batzuk izan arren, bidaiak bertan
behera gelditzen ziren, bertan parte hartze-
ra lagun gutxi animatzen ziren-eta.  

Salamanca herriko gazte batek propo-
satutako norakoa izan da. “Esperientzia
ezin hobea, benetan. Bidaian 14 urtetik 21
urtera bitarteko 19 lagunek hartu dute par-
te, eta adin ezberdinetakoak badira ere, pri-
meran konpondu dira euren artean.
Horrezaz gainera, oso arduratsuak izan
dira”. 

Irteeran egin dituzten ekintza guztiak
gazteek eurek erabaki dituzte: paint ball,
Salamancako parte zaharrera bisitaldi gida-

tua… Horrezaz gainera, nor bere kasa ibil-
tzeko denbora libre eduki dute, eta Loiuko
Gazte Planaren berri eman zaie. Bidaiak
166 euro balio izan du, baina loiugazte txar-
tela eduki dutenek 99 euro ordaindu dute.   

Gazte gehienek oso ondo baloratu dute
irteera. “Bidaia zoragarria izan da, inoiz
ahaztuko ez dudana. Eskerrak antolatzaile-
ei”, esan digu Olaiak. “Nik ere oso ondo
pasatu nuen Salamancan, baina hurrengoa
luzeagoa izan dadila, mesedez!”, gaineratu
du Aitorrek. Izan ere, gazteek bidaia gehia-
go antolatzeko eskatu diote Udalari.
“Hurrengoa Bartzelonara egiteko asmoa
dugu. Martxoan izango da eta partehar-
tzaileen adina 13 urtetik 27 urtera arte luza-
tuko dugu”, azaldu digu Landak.

Loiuko 19 lagunek Salamancara bidaia egin dute aben-
duaren 1etik 3ra bitartean. Herriko Gazte Planaren
barruan antolatutako bidaia izan da, eta hiria bisitatze-
az gainera, Gazte Plana bera sakonegi ezagutzeko
aukera eduki dute gazteek.  

Argazkiak: Ana Landa



13

Gaztea eta

Alaitz Zabala eta Oihana Astobieta, txorierritar neska ausartak ETBko Mihiluze saioan

“Zenbat jendek ikusi 
gaituen harritzekoa da”

Zelan okurridu jatzuen saioan parte har-
tzea?
Oporretan alkarregaz tokatu jakun imin-
tzioetara jolastea. Ondo egiten genduanez,
telebistara aurkezteko komentatu gendun.
Telefonoz informazinoa eskatu eta izena
emotera joan ginan. Baina Mihiluzeko au-
rreko edizinoa zan eta epea itxita egoan.
Larrabetzun, AEKegunean egin zanean,
aurkeztu eta irabazi egin gendun. Oraingo
edizinorako eurek deitu deuskue.
Zelan izan da prozesua?
Aurretik kasting bat egiten dabe: bertako
proba batzuk egin kamara aurrean, eta au-
rrera. Aukera handia izan gendun, zeren
neskak eta bizkaitarrak gitxi egozan. Mira-
monen grabatzen da, Donostian. Gosaria e-
moten deutsue, eta gero lehiakideak alka-

rri aurkeztu. Ostean, makilajera zoaz, pote
kapatzarra ipintzen deutsue aurpegian.
Gero proba batzuk egin… zer egin behar
dozun, zer ez egin, ordena, non kolokatu...
eta platora. Egun baten aste osokoa graba-
tzen da: goizean programa bi eta arratsal-
dean beste bi. Bitartean arropa aldatu be-
har dozu, beste egun baten gagozala emo-
teko. Goizeko 10etatik arrastiko 7etara-edo
egoten zara bertan, eta buruko mina ahale-
koagaz ateratzen zara. Bero itzela, fokoak,
nerbioak, dana... 
Zelan joan jatzuen?
Ederto, bigarren saiora ailegatzea gendun
helburua, eta hori lortuta, pozik. Bigarren
saio horretan botea irabazi gendun, eta po-
zik be bai. Hirugarren eta laugarren saioe-
tan finalera ailegatu ginan, baina ez gen-

dun botea eroan, hitz bat ez asmatzeagai-
tik. Bosgarren saioan beste lehiakideak gu-
re kontra ibili ziran, baina normala da den-
bora asko daroenen kontra joatea. Esaten
euskuen "zuek ezin zarie kejatu daroazuen
diru guztiagaz! Benga, etxera". Imintzioka
toka jakun, guretzat onena, baina erantzu-
na txirrinaren gainean esan gendunez, ba
kanpora. Segundu bategaitik!
Aurkezleak kamara aurrean agertzen
diran bezalakoak dira?
Kike Amunarriz bai, bardin-bardina da.
Interesa jartzen dau, gugaz egoten zan,
publikori burlezar egin... Ilazki gitxiago
egoten zan, makilajean-eta denbora asko
emoten ebalako.
Nork prestatzen ditu probak?
Lantalde bat dago, euskarazko berbak
aukeratzerakoan Kike be sartuta dagoala
uste dogu. Herri ezbardinetako euskerari
buruzko liburuak daukiez. Derioztarren
euskara be bai. Txorierriko berba asko a-
gertzen ziran probetan, baina guri oso gitxi
tokatu jakuzan. 
Asko praktikatu zenduen joan aurretik?
Udan, jaietako txosnetan, baina bakarrik
imintzioka egitearena. Mezuetan Oihanak
itzelezko kailua dauko, eta ganera liburux-
ka bat dago, Kikek berak argitaratuta. Be-
giratzen egon ginen. Hieroglifikoak euska-
raz topatzea, barriz, oso gatxa da, ez dago
gauza handirik. Bildurrez joan ginan, bai-
na ez zan hain gatxa izan, guk probako hi-
rurak asmatu genduzan, imajinazinoa be-
har da.
Zer esango zeunskioe jendeari?
Jendea animatzen saiatu gara, baina ez du-
gu inor joatea lortu. Guk oso ondo pasatu
gendun, eta gainera dirutxoa be irabazi
gendun: 1844 euro bakotxak. Harritu gai-
tuena da zenbatek ikusi gaituen. Derion
bertan, gitxien itxaroten dozunak kalean
lotu eta ikusi zaituela esan. Euskaraz ez
dakienek be, zapping egiten ibili, gelditu,
eta ikusten eben.

Alaitz eta Oihana urritik aurrera apur bat ezagunagoak
egin dira herrian. Zer dala-ta? Tximintx eta Lainomen-
diko kamisetak jantzita ETBko Mihiluze saioan agertu
eta oso paper ona egin ebelako. Hurrengo alkarrizketan
azalpen gehiago emon deuskue. 

Testua eta argazkia: Bestorrene



Gero eta ikasle gehiago dago bertoko
ikastetxetan…
Azkenengo bost urteetan ikasle kopurua
handituz joan da eta gaur egun 1.500 bat
ikasle ditugu sei ikastetxeetan. Datorren
ikasturteari dagokionez ezin dugu orain-
dik zifrarik eman, baina zenbakiak antze-
koak izango direla uste dugu. Ume asko
jaio da Txorierrin 2000. urtetik aurrera eta
horrek eragina zuzena izan du ikasle kopu-
ruan. Beste alde batetik, eta Euskadiko
Eskola Kontseiluaren datuen arabera,
Txorierriko ikasleen %90 eskola publikora
etortzen da. Euskadiko daturik altuenetari-
koa da hori. Bertako eskolek oso lan ederra
egiten dute, ziur asko.
Horrek alde ona du, baina txarra ere bai.
Txorierrin arrakasta handia du
Irakaskuntza Publikoak; jendea pozik dago
egiten dugun lanarekin, eta hori ona da.
Baina ikasle kopuruak handitzen jarraituz
gero, institutuan ez dugu lekurik izango
guztiontzat. DBHko maila bakoitzeko lau
ikasgela ditugu gaur egun, 14 ikasgela oro-
tara. Eta aurrekuspenen arabera, 16 gela
beharko ditugu urte bi barru… eta hemen-
dik sei urtera bost ikasgela maila bakoitze-
ko. Hori dela-eta, iaz delegatuarekin batu
eta aulario berri bat eraikitzea derrigorrez-
koa genuela azaldu genion. Institutuak
eskolako eraikin bat erabiltzen du gaur
egun, eta aularioa egiten denean, eraikina
eskolari bueltatuko zaio, horiek ere gero
eta leku gehiago behar dute-eta… Sondika
eta Derion ikasle batzuk leku barik gelditu
dira ikasturte honetan.
Zer eskaintzen die Irakaskuntza Publi-
koak txorierritarrei?
Lehenengo eta behin, hurbiltasuna. Ikas-

leek etxetik oso hurbil dute eskola, eta ho-
rren ondorioz, gurasoek ere tratu hurbila
dute irakasleekin. Horrezaz gainera, eskola
guztiak oso ondo hornituta daude arlo
guztietan: informatika arloan, gimnasia
arloan… Ikasgela bakoitzean dagoen ikas-
le kopurua ere ez da oso handia: 16-17
lagun batez beste. Eta bertoko ikastetxeek
beste abantaila bat dute: euren arteko koor-

dinazioa. Horri esker, institutuan hasten
diren ikasleen eboluzio akademikoaren
berri dugu hasiera-hasieratik, eta eskolako
irakasleek ere jarraipena egin ahal diete
ikasle ohiei.  
Aularioa eraikitzea institutuaren erronka-
rik nagusiena da; besterik?
Atzerriko hizkuntzak bultzatu nahi ditugu
eta, horretarako, ingelesa eta frantsesa lan-
tzen gabiltza talde batzuekin. Euskara
maila eta horren erabilpena bultzatzea ere
helbururik nagusienetarikoa dugu. Hala-
ber, sei ikastetxeen artean badugu plan-
gintza bat eta horri dagokionez, irakurke-
ta, adierazpen idatzia eta ahozkoa lantzen
gabiltza.

Irakaskuntza Publikoan izena emateko epea  otsailaren lehenengo hamabostaldian
zabalduko da. Txorierriko eskola publikoek (Larrabetzu, Lezama, Zamudio, Derio
eta Sondika) eta institutuak (Derio) ikasketak eskaintzen dizkiete 2 urtetik 18 urte-
ra arteko ikasleei D ereduan. Kerman Ibarra sei ikastetxeen arteko koordinatzaileta-
riko batekin izan gara solasean. 

Txorierriko ikasleen %90
eskola publikora joaten da

“Ikasleei eta gurasoei
hurbiltasuna eskaintzen

diegu, batez ere”

Gaur egun 1.500 bat ikasle daude Txorierriko sei ikastetxeetan. 
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Enprender Zerbitzua 2001. urtean sortu
zen. Handik hona bilakaera inportantea
izan du eta gaur egun guztiz finkatuta
dagoela esan dezakegu. Azken urtean
sortu diren 24 enpresa horren lekuko dira.
Negozio horiekin batera aurreko urteetan
martxan jarri direnak ere kontuan hartzen
baditugu, orotara, 55 enpresa sortu dira
Enprender Zerbitzuari esker.

Aipatutako negozioen %92k aurrera
egitea lortu du. Hori oso datu pozgarria
da, izan ere, sortu berriak diren enpresen
biziraupen-batezbestekoa hiru urtekoa iza-
ten da.

Enpresa gehienak (%56) hirugarren
sektorean eta ostalaritzan jarri dira: ilea-
paindegiak, estetika-zentroak, iturginak,
argiketariak, okindegiak, landa-etxeak,
tabernak, kafetegiak… Hala ere, beste
ezohiko sektore batzuetan ere sortu dira
enpresak: teknologia berrien arloan, ener-
gia berriztagarrien sektorean eta laborate-
gien arloan, esate baterako.

Enpresa arrakastatsu bat sortzeko,
negozio-ideia on bat izatea ez da nahikoa.
Beste faktore batzuen artean, proiektua
lantzen dabilen pertsonak gaitasun eta
portaera aproposak eduki behar ditu,

negozioa era egoki batean kudeatzeko
gauza dela bermatzeko. Horrezaz gainera,
enpresa-ideiaren bideragarritasuna aldez
aurretik aztertu ere egin behar du.

Ideiaren bat izanez gero, ezinbestekoa
duzu Negozio-plana egitea, hori aurrera
eraman baino lehen

Enprender Zerbitzuan zure enpresa
sortu eta finkatzeko behar duzun lagun-
tza guztia topatuko duzu:

Zure ideia aztertu eta interesgarritzat
har ditzakezun aspektu ezberdinen berri
emango dizugu: laguntzak, betekizunak,
enpresa martxan jartzeko tramiteak…
Halaber, hurrengo zerbitzu hauek eskain-
tzen dizkizugu: banakako aholkularitza;
enpresak sortzeko prestakuntza, Eusko
Jaurlaritzak homologatuta; lehentasunez-
ko finantzaketa-lineak; laguntza eta
subentzioen kudeaketa; enpresa-zentroen
moduluetan sartzea; enpresa finkatzeko
programa eta abar. 

55 enpresa sortu dira
Enprender Zerbitzuaren bidez

Behargintza Txorierrik enpresa sortzeko aukera eskaintzen die negozioa jarri nahi
duten pertsonei Enprender Zerbitzuaren bidez. Hori negozioaren sortzea, martxan
jartzea eta finkapena bultzatzeko zerbitzu integrala da.
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Enprender Zerbitzuan
izena emateko epea 
zabalik dago. Plaza 

mugatuak dira. Zure
ideia ekarri eta 

martxan jartzen 
lagunduko dizugu
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48150 – Sondika ( Bizkaia)
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www.garapen.net

autoempleo@e-txorierri.com 

 

Publierreportajea



Mª Elenak eta Julenek Arri-Ortua landa-
etxea 2005. urtean sortu zuten, Enprender
Zerbitzuaren bidez. Enpresari berriek eu-
ren esperientzia kontatu digute.
Zer-nolako enpresa da zuena?
Proiektuak kokatuta dagoen ingurua du
ezaugarririk bereziena. Derion dagoen
landa-etxea da, Txorierri erdian dagoena,
hain zuzen ere. Hori alde geografiko estra-
tegikoa da, Txorierriko Korridorea eta ber-
toko errepide eta garraio-zerbitzu publiko-
ari esker, aireportutik, Zamudioko
Teknologia-Parketik, Bilbotik eta inguruko
herrietatik oso hurbil dagoelako. 
Ideia landu, horren bideragarritasuna
aztertu eta egokitzapen-lanak egin ostean,
Arri-Ortua Baserria landa-etxea sortu
dugu. Bertan sei logela daude –bikoitzak,
banakakoak, telebistaz hornituak eta bai-
nugela osoa-; guztientzako eremuak –jan-
egongela, terrazak eta lorategiak- eta beste
zerbitzuk batzuk: parkinga, gosari-zerbi-

tzua eta Interneterako hari gabeko kone-
xioa, esate baterako. Landa-etxea natura-
gune batean dago, eta gureneraino hurbil-
tzen denari tratu ezin hobea eskaintzen
diogu.  
Nola sortu zen ideia? Zeintzuk dira izan
dituzuen zailtasunik handienak, enpresa
martxan jartzeko orduan?
Erabiltzen ez genituen etxea eta lursail ba-
tzuk genituen. Landako turismo-sektorea
atsegin dugu, eta bertan  jarri nahi genuen
negozioa. Lehen aipatutako etxea eta lur-
sailak aukera asko ematen zizkiguten.
Enpresa sortzeko topatu ditugun arazoak
hurrengo hauek izan dira: proiektuaren
bideragarritasunaren ezagutzarik eza, gure
prestakuntzarik eza sektore horretan eta,
batez ere, gurea bezalako negozio bat
martxan jartzeko bete behar den burokra-
zia. Hala ere, instituzioek tratu ona eman
digute, eta trabak pixkanaka-pixkanaka
gainditu ditugu.

Zein pausuri jarraitu diozue, landa-etxea
sortzeko? Zeintzuk dira izan dituzuen
laguntzak?
Behargintza Txorierriko Enprender Zerbi-
tzuaren bidez, negozio-plana egin genuen,
proiektuaren bideragarritasuna aztertzeko.
Bertan eman behar genituen pausuen berri
eman ziguten eta gaur egun dauden
laguntzak jakinarazi ziguten. Halaber,
enpresaren sortze-prozesu guztian eta
horren finkatze-fasean ere lagundu digute. 
Beste alde batetik, dirulaguntza jaso dugu

hainbat instituziotatik: Lan Azpiegitura
(Bizkaiko Foru Aldundia), SPRI (Eusko
Jaurlaritza) Mendikoi, Nekatur… Horiek
guztiak ezinbestekoak izan dira, proiektua
aurrera ateratzeko.
Nola baloratzen duzue esperientzia?
Gaur egun arte positiboa izan dela esan
dezakegu. Baina adi egon behar gara, mer-
katua oso aldakorra delako eta enpresa bat
erabat finkatzeko, denbora behar delako.
Ilusio eta esfortzu nahikoa dugu, aurrera
egiten jarraitzeko! 
Zein aholkua emango zeniekete promoto-
re berriei?
Lehenengo eta behin, eta enpresa martxan
jarri aurretik, negozio-plana egin dezatela,
proiektuaren bideragarritasuna aztertzeko.
Izan ere, enpresa sortzeko orduan, ezinbes-
tekoa da hori kokatu nahi duzun merkatua
ezagutzea. Era berean, adituen laguntza
guztiz lagungarria da, eta ez diezaioten
inoiz prestakuntza jasotzeari utzi, ezta en-
presaren lehiakortasuna hobetzeko, gogor
lan egiteari ere.

“Ez zaio inoiz 
prestakuntza jasotzeari
utzi behar, ezta gogor 

lan egiteari ere”
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Arri-Ortua Baserria landa-etxea
San Kristobal auzoa, 29, 48160-Derio

Tel: 94 454 30 44 / Faxa: 94 454 55 75
www.nekatur.net

casarural@arriortua.com

“Proiektuaren 
bideragarritasuna aztertzea

ezinbestekoa da”

Publierreportajea

Mª Elena Fernandez eta Julen Fernandez,
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Etxahun Lekue, Bizkaiko Bertsolari Txapelketako txapeldunordea

Etxahun Lekue larrabetzuarrak bigarren egin
zeuen joan dan abenduan Euskalduna Jau-
regian jokatu zan Bizkaiko Bertsolari Txapel-
ketan. Txapelketaz gainera, bertsolaritzaz be
aritu gara beragaz.

“Ni ez naz bertsolari 
diferente bat”

Testua: Gotzon Barandiaran
Argazkiak: Niko Moreno. Iturria: XDZ / Aikor!



Egizu zeure saioaren irakurketa.
Zortziko nagusien ez neuen biderik ego-
kiena hartu, kontrara pareu nintzelako, eta
igual lagun eginda, saio hobea egingo gen-
duleko. Baina nik ikusi neuen lehenengo
bertsotik hori zala hartu behar neuen pos-
tura eta saio txukuna izan zala uste dot,
hortik gorakorik ez; Arkaitz ni baino hobe-
to ikusi neuen. Zortziko txikien gustura eta
gusturen, lehenengo zatiko beharrari jago-
konez, hamarreko txikien: pentsetan dot
hiru bertsoak onak izan zirela, hirugarre-
nagaz, ganera, gaia nahiko ondo erremateu
neuela. Gero, puntuari erantzuten normal,
beste munduko ezer egin barik eta bakar-
kako beharragaz ez nintzen lar gustura
geratu; bertso biak bete neituzen, problema
barik bete neituzen, baina ezer askorik
esan barik. Hortik urten eta pentseu neuen
niretzat saioa hortxe akabeu zala eta gustu-
ra egon nintzen neure buruegaz saio
dexentea egin neuelako, batez be urte bi
lehenago ez nintzelako bape sentsazino
onagaz geratu finalaren ostean. Atzealdera

joan ginenean erlajatu egin nintzen, Xabiri
esan neutson nik neuk behintzat bera ikus-
ten neuela buruz burukorako. Barriro jesa-
rri ginen eta orduan etorri zan arrastiko
momenturik larriena niretzat. Buruz buru-
kora pasetan nintzela esan zeurienean
poztu egin nintzen baina baita larritu edo
blokeatu be eta zortziko txikien hastea
kosta egin jaten: lehenengo bertsoa sano
txarra bota neuen, trabeu egin nintzen bi
hiru biderrez eta eskerrak akabeu zan ber-
tsoa beste akats nabarmenik egin barik.
Hortik aurrera trankildu egin nintzen, ez

dakit, bertso hain txarra botateak trankildu
edo mesede egin eusten eta hortik aurrera
sano gustura egon nintzen, bai zortziko txi-
kiko bertsoatan, bai sei puntukoatan eta
bakarkakoagaz be bai. Eta hortik aurrera
kriston poza hartu neuen. Emaitzak hartu
aurretik neure burua bigarren ikusten
neuen, baina sano gustura egon nintzen,
sano pozik neure buruagaz.
Zenbateko garrantzia euki dau txapelketa
honek Bizkaian?
Unai Iturriaga eta Igor Elortza ez egokeran,
erreafirmazio bat izan dala uste dot. Guk
badakigu zenbat egiten dogun bertsotan,
baina hori jendeari erakutsi egin behar
jakon. Aurrekoetan apur bat eklipseta
geratuten zan Bizkaiko bertsogintza Unai
eta Igorren azpian, eta jendeari erakutsi
egin behar jakon badagoela beste talde bat
eta ez txikia bertsotan egin ahal dauena.
Izan be ez gara bakarrik finalean egon
garen zortziak, gure antzeko mailan dabi-
len talde handia dau Bizkaian. 
Pentsetan dot jendearen erantzuna izan
dala inportanteena. Izan be inoizko han-
diena izan da. 
Eta zenbateko garrantzia euki dau zeure-
tzat?
Nik ez dotsiet inportantzia lar emoten
holango gauzei. Nik txapelketa lehiatu egi-
ten dot, ahalik eta ondoen egitera urtetan
naz. Gainera gustatu egiten jata, horren
atxakiz bertsolari lagunekaz batu eta pres-
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“Emaitzak hartu aurretik
neure burua bigarren
ikusten neuen, baina
sano gustura egon 
nintzen, sano pozik 

neure buruagaz”

“Jendearen erantzuna
izan da inportanteena,

izan be, aurtengoa 
inoizko handiena 

izan da”

Txapelketa Xabi Payák irabazi eban
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tatu egiten garelako. Gero horrek zer eka-
rriko dauen? Ez dakit eta ez doste ardura.
Zelan hasi zintzen bertsotan?
Zortzi bat urtegaz hasi nintzen Larra-bet-
zuko bertso-eskolan. Orduan nagusien eta
umeen taldeak egoazan. Ni umeen taldean
nengoan eta nagusiena desagertu eta gurea
bakarrik geratu zan. Xabier Arriaga “Txi-
plas” zan gure irakaslea. Gero Joseba Etxe-
barria eta Joseba Paketek hartu zeurien
ardura. Eskolako bosgarren mailan Jon
Lopategi hasi zan eskolara etorten eta bera-
gaz batuten hasi ginen. Hortik bapateko
txapelketetan parte hartuten hasi gintze-
zan. Seigarren mailan nengoala hartu
neuen lehenengoz parte Bizkaiko Eskolar-
teko Bertsolari Txapelketan, nahiko sufri-
duta gainera. Gerora bakarrik lotu nintzen,
bertso-eskola desagertu egin zan eta saio-
txo batzuk eta Kanpatxuko barnetegietara
joan arren, bertsolaritzagaz lotura handirik
ez neuen euki.
Geroago, eskolarteko txapelketak utzi eta
nagusien Bizkaiko Txapelketan parte har-
tzea erabaki neuenean Zornotzara joaten

hasi nintzen. Bertan batzen ziren Ibon Iza,
Kepa Intxausti, Arkaitz Ugartetxea eta
Beñat Gaztelurrutia eta hori niretzat
mundu barri bat izan zan: esperientziadun
bertsolariak ziren eta pilo bat ikasi neuen
eurengandik. Ikasketak amaitu eta segi-
duan bertsoak irakasten hasi nintzen eta
orain oso harreman estua dekot bertsoa-
gaz; bertsoetatik bizi naz, bertsolaritza da
nire lanbidea eta sano gustura nago. Gauza
asko emon dostez bertsoak, lagun piloa,
eta holan nagoen bitartean aurrera egingo
dot.
Bertsolari lez, zer uste dozu hobetu behar
dozula?
Ez dakit, nire gabeziarik handiena ideia
falta izango da; nik ez dekodaz beste ber-
tsolari batzuk dekiezan ideia apurtzaileak.
Horixe da faltan botaten dotena. Horixe da
jendeari gustetan jakona. Neuri be, bertso-
zale lez, gustetan jatena da, bertsoa ondo
formuleta eta goitik behera etortzeaz gane-
ra, batez be, ideia originalak botatea, espe-
ro ez dozuna entzutea.
Zelan ikusten dozu bertsozaletasuna
Larrabetzun?
Larrabetzun badau, ez txapelketa sasoian
soilik, berrogei laguneko taldea beti eran-
tzuten dauena, herrien eta inguruen bert-
so-saioren bat antolatuten danean, eran-
tzuten dauena. Hori inportantea da herrien
bertsozaletasuna sustatuteko eta atzetik
datozenek be ikusteko zaletasuna badago-
ena.
Eta Txorierrin?
Ba pena da, baina ez dau holangorik eta
gatx ikusten dot sustatutea, bertsozaletasu-
na ez dalako berez sortuten. Saiorik egiten
ez bada, ez da bertsozalerik berez sortuko.
Bertsozaleak, telebistatik, gutxi zaletu dira,
gutxi-edo.
Bertsozale Elkarteko langilea zara eta
hezkuntza arautuan bertsolaritza erakus-

ten dozu eta gehienbat guraso erdaldu-
nak dekiezan ikasleak dekozuz. Zein da
euren erantzuna?
Ba, bertsolaritza badekie, ez dekie
Ingurunea edo Natur, orduan, normalean,
jarrera nahiko ona da. Baina ez bertsoa ika-
ragarri maite deurielako, ez bada matema-
tika emotea baino dibertigarriagoa dalako.
Danetarik dau baina normalean eskolatan
oso ondo hartzen deurie.
Orduan, hori da elkarteak etorkizunerako
dekon erronketako bat?
Bai, baina ez dakit zenbateraino izan ahal
garen anbiziosoak. Izan be, bertsozalea iza-
teko euskara jakin behar dozu, bertsoa
ulertuteko euskalduna izan behar dozu.
Erdaldunak bertsoa zelan egiten dan, bere
tradizioa-eta ezagutu ahal deituz eta infor-
mazino hori eskura emon behar jako. Baina
bertsoa gozatuteko euskalduna izan behar
da.
Sasoi batean, bertsolaria bere garaiko
kronistatzat hartzen zan. Gaur egun be
halan da edo gehiago kantetan dozue fik-
ziopean?
Ez, fikzinotik be iritzia emon leike, txapel-
ketan be gai gehienak fikzinozkoak izan
dira, baina errealitatetik sortutako fikzinoa
danez norberaren iritzia be emoten da.
Pentsetan dot guk argi dekogula ez garela
iritzi sortzaileak; asko jota iritzi emoileak
gara. 

Nire gabeziarik handiena
ideia falta izango da; 
nik ez dekodaz beste 

bertsolari batzuk 
dekiezan ideia 
apurtzaileak”

Paya eta Lekue,
eskuz esku
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Aipatu izan dozu batez be, Bizkaian kan-
tatzen dozula. Zer da, elitekoak deritzo-
tenak kenduta, herrialde bakotxa berta-
ko bertsolariekaz elikatuten dalako?
Bai eta logikoa ikusten dot. Nafar bat ez
dot ekarriko nafarra dalako. Ekarriko dot
diferentzia marketan deuelako edo bertso-
lari diferentea dalako. Hau da, ekarri
behar doten Gipuzkoako bertsolariaren
antzeko hogei badauz Bizkaian, gurago
dot Bizkaikoa ekarri. Neurri horretan uste
dot nire moduko bertsolariek beste
herrialdeetan badauzena eta logikoa dala
niri beste herrialdeetatik ez deitzea.
Baina bertsolarien arteko oreka, gero eta
handiagoa da, ez?
Bai, izan be, orain danok gatoz bertso-
eskolatik eta teknika danok menperatuten
dogu, batzuk beste batzuk baino gehiago
baina hor sekretu gutxi dau. Beti egongo
da elite bat badauzelako, lehen esan doten
lez, diferentzia marketan deurien bertso-
lariak eta horreei entzutea, gehienontzat,
erakargarriagoa da. Beti egongo da beste-
ak baino gehiago ibiliko dan talde bat.

Gai gehiagori buruz be egin gendun berba
eta gura dauenak www.larrabetzu.org
gunean entzungai dekoz. Etxahunek pla-
zatan kantari segiduko dauela agindu
dosku.

“Erdaldunak bertsoa
zelan egiten dan, bere
tradizioa-eta ezagutu
ahal deituz... Baina 
bertsoa gozatuteko 
euskalduna izan 

behar da”

Etxahunen esanetan, Bizkaiko bertsogintza Iturriaga eta Elortzaren azpian eklipseta geratuten zan, eta “jen-
deari erakatsi behar jako badagoela beste talde bat bertsotan egin ahal dauena”.



Burua ondo dauka oraindino eta gripe
apur bategaz dabilen arren, sasoi onean
dago amama Juli. Edade horretara ailega-
tzeko sekreturik ez dagoala esan deusku,
ez dala inon firmatu behar. “Lan egin eta
aktibo egon, besterik ez. Burua erabiltea
be oso inportantea da: letra-zopak egiten
dodaz egunero. Ganera, jatuna naz… eta
sukaldari ona be izan naz. Jesus! Askori
emon deutset jaten berton!”. 
Urte asko dira ehun urte, eta lezamarrak
mila gauza entzun, ikusi eta bizi izateko
aukerea eduki dau; gerrea euren tartean.
“Oroitzapen asko dodaz buruan, asko. Sei
urtegaz eskolan hasi eta hamabi urtegaz
itxi egin behar izan neban. Aita esne-sal-
tzailea zan eta Bilboraino laguntzen neu-
tsan, etxerik etxe esnea saltzen…”. Gazte
garaian gauza gitxi egiteko egoan Leza-
man: domeketan lagunakaz eleizan bildu,
eta orduak panderoa joten emoten ebezan.
“Ederto pasatzen genduan… Ni pandero-
jole haundia izan naz”. Dana dala, Julik ez
dauka zalantzarik: orain lehen baino
askoz hobeto bizi da. Bera Zamudion jaio
eta Lezamara ezkondu zan. Seme bi ditu.
“Ezkondu aurretik, lanean; eta ezkondu
ondoren, lanean be bai. Gizonek moilan
edo Euskaldunan egiten eben lan, eta
emakumeok jostun edo neskame mo-
duan”. Orain dala gitxira arte ez da Txo-
rierritik atera; gaztetan egiten ez ebana
laurogeita bi urtegaz egiten hasi zan.
“Galizian izan naz, Marbellan, Huelvan,
Benidormen… Ondo pasatu dogu! Egun

Amama Julik
mende bat bete dau
Nork esango eutsan amama Juliri ehun urtean biziko
zala! “Ai, ama!”. Lezamarraren zorionak Errege
Egunean izan ziran, eta mende bat egunero betetzen ez
danez, festa handia antolatu eutsien herrian hurrengo
domekan. Poz-pozik dago Olabarri baserriko Juli
Eguren Bilbao; Lezaman dagoan Eguren bakarra eta
herriko pertsonarik adintsuena.
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Testua eta argazkiak: Itxaso Marina

“Gaztetan egiten ez 
nebana 82 urtegaz egiten

hasi naz: Benidormen
izan naz, Galizian...”



bateko txangoak be egiten dodaz. Iaz,
adibidez, Donostiako Maria Kristina
hotelean izan ginan…”. Baina aurten ez
dala inora joango dino, “Hankek huts e-
gin, eta lurrera jausteko bildur naz… Be-
no, etxeko kotxean bai, txangoren bat
egingo dot oraindino!”.
Egin behar eban guztia egin dau amama
Julik eta bizi izan dituan esperientzien
artean gehien harritu dauana ordu-alda-
ketea izan da. “Zergaitik erlojua aurrera-
tu eta atzeratu?”. Lezaman be aldaketa
asko egon dira ehun urteotan. “Pisu
barriak egin dabez, asko!”.
Hainbat urtean biziko danik ez ebala
inoiz imajinatzen dino, halan be, bizitza
luzeko familia da berea. “Ama laurogeita
hamar urtegaz hil zan; ahizta bat, lauro-
geita hamazazpi urtegaz eta izeko bat,
ehun eta bat urtegaz”. Bizitza arrunta
daroa: goizeko bederatzietan ohetik al-
txatu, eta logela atondu egiten dau.
Gosaldu, eta paseotxo bat emoten dau

baserriaren inguruan. Bazkaldu, letra zo-
pak egin, siestea… “Hilean behin Adin-
tsuen Elkarteraino hurbiltzen naz, txoko-
latea edan eta bingoan olgetara”.  Tele-
bista ikusi be egiten dau… “Batez be, pi-
lota partidak ikustea gustatzen jat.
Pilotazale amorratua izan naz betida-
nik”. Eta Asegarce eta Aspeko pilotariek,
hain zuzen be, opari ederra egin eutsien
bere urtebetetze egunean, “begira, album
honetan dodaz pilotariek firmatutako
argazkiak”. Udalak eta Foru Aldundiak
be oroigarrizko plaka bana emon, eta,
horrezaz ganera, opari asko jaso ditu.
“Pozik nago. Jaungoikoak nahi arte”.   

“Burua erabiltea oso
inportantea da: 

letra-zopak egiten 
dodaz egunero”
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Aikor!lagun kanpaina

Bego Vicario, EHUko irakaslea eta zinemagilea (Lezama). Erakunde publikoek jakin badakite proiektu baten alde gares-
tiena ideia-eta abian jartzea dela, eta hori Aikor!ekin oso merke atera zaie, lagun askori esker. Erakundeak gero eta gauza gehia-
go ari dira poltsiko pribatuetan uzten eta horrek bere buelta izango du, hau da nire atxikimenduaren eta haserrearen arrazoia. 

Aikor!lagun: gero
eta gehiago gara

Urtarrilean Aikor!lagun kanpaina martxan
jarri zuen TOTOAN Txorierriko Euskara
Elkarteen Federazioak. Kanpainak harpide-
dunak hartzea du helburu, eta dagoeneko,
69 txorierritar Aikor!lagun egin dira.
Herritarrak, kultura elkarteak, merkatariak,
kirolariak, musikariak, irakasleak, politika-

riak… gizartearen arlo guztietako lagunek
bai esan diote Aikor! aldizkariari. Hurren-
goa ZEU izan zaitezke. Nola? Aikor!lagun
fitxa bete eta postaz bidali; e-mail bat idatzi
aikortxori@yahoo.es helbidera; 94 452 34 47
telefonora deitu edo zure herriko euskara
elkarteko kideren bati esan.

Aitor Badaia, Derioko Euskara zinegotzia eta Oga-
suna eta Giza Errekurtsoetako zinegotzia. Euskara
guztiona delako.

Olabarrieta bikotxak (Goitioltza, Lezama). Aikor! eta
euskerea futbolera eta kirol mundura be zabaldu gura dogu-
zalako.



Aikor!lagun kanpaina

Bertoko Soinu Tresnen Elkartea (Zamudio). Euskara et musika lau haizeetara zabaldu
behar ditugulako

Gabriel Etxebarria, industria antola-
kuntzan teknikaria (Zamudio). Euskal-
duna izanik, Aikor!lagun izatea naturala da.

Teodoro Apraiz (Lezama). Bakoitzak
apur bat, danon artean asko. Geure alde egi-
tea da, gainera, geu gara-eta euskera.

Iker Amarika, pilotaria (Larrabetzu).
Txorierri bailarako lagunen, elkarteen, albiste-
en, mugimenduen, informazioaren igorlea
delako, eta garrantzitsuena, beti euskaraz.

Hori Bai gaztetxea (Larrabetzu) Aikor!-

eko orriak okupetan jarraituko dogu!

Txus Trabudua (Derio). Aikor! bertokoa
da, gai hurbilak jorratzen ditu eta aurpegi
ezagunak topa ditzakegu bertan.

Mª Asun Basaras, Txorierri institutuko
Historia irakaslea. Aikor! aldizkarian
Txorierriko historia lantzen da, artikulu sa-
no interesgarriak idatzi dira edozeinen esku-
ra ipiniz (trenaren adibidez). Nik klasean
sarri erabilten dodaz
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Matsa Lezamako Landetxea eta Landa
hotela. “Q” kalitateaz saritua eta Aikor!la-
gun (www.ruralmatsa.com).
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Aikor!lagun kanpaina

Ixone Urrutikoetxea eta Natalia Villares, Derioko ludotekako begiraleak. Aikor!

aldizkarian umeek euren burua, lagunak eta gustuko gauzak ikusita, aldizkaria arrunt bihur-
tu dabe, irakurketa eta euskera landuz.

Ziortza Sanz, Txepetxa euskaltegiko irakaslea (Derio). Aikor!ek herri egiten gaitu,
horregatik herritarrok Aikor! sostengatu behar dugu.

Txema, Kurtze auzoko Lezamako
“Gaztedi” tabernakoa. Aikor!, hilero eus-
karaz dastatzen dugun errezeta bikaina.

Alexander Zabala, Lezamako Ekidazu
Abesbatzaren izenean. Aikor! dogu Txo-
rierriko euskal melodiarik politena.

Oxangoiti Kultur Elkartea (Lezama). E-
txea kendu guran badabiltz be, herriaren bi-
hotza dan euskaragaz jarraituko dogu Eus-
kal Herria eraikitzen.

Arantxa, Lezamako Sindikatukoa. Ai-

kor! be bertoko geure produktua dalako.

Jose Antonio Zabala, komertziala (Za-
mudio). Ni txorierrikoa izanik gaur egun
ez naiz Txorierrin bizi. Eta Txorierriko
berriak jaso ahal izateko norekin Aikor!ekin
baino hobeto?

Ritxar Zarate (Lezama). Aikor!laguna
naz euskerea bitrinetatik plazara atara behar
dogulako danon artean.

Jose Mª Quijano, Quijano farmazia-
koa (Zamudio). Euskara ikasten ari naiz,
berezeroekin euskaraz hitz egiten saiatzen
naiz. Euskaraz hitz egiteari beldurra galdu
nahi diot.

Josu, Lezamako BBK-ko langilea. Ai-
kor!lagun izateko geure kontu korronteetan
ere sartu behar dugu.

Jesus Landa, Libreria Sondikakoa. He-
rri komunikabideak irakurri ez ezik, lagun-
du ere egin behar diegulako.

Pedro Legarreta eta Bego Laita, SAT LEGU negutegikoak (Lezama). Aikor! be, neka-
zaritza lez, bizirik mantendu behar dogu!.

Mª Mar Mellado, ASDER aholkulari-
tzakoa (Derio). Aikor! Txorierriko ekitaldi
kulturalen berri emoten doskun komunika-
bide bakarra da.
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Aikor!lagun kanpaina

Joseba Gotzon, kantautorea (Loiu). Txoriek libertatea adie-
razten dute eta informazioa libre izan behar da. Horregatik, aupa
Aikor!

Sondikako Zerurena jatetxekoak. Gure
mamia ostabere aurkitzeko Amalurrak e-
mandako tresna da euskara.

Zamudioko Eskola. Eskolaren euskal-
duntze lanean lagungarri garrantzitsua
delako.

Jose Antonio Uriarte, Geriatriako erizaintzako laguntzailea (Zamudio). Euskaldu-
nak garelako eta gure hizkuntza eta herri kirolak maite doguzalako. 

Iraultza FT (Zamudio). Gu ere Aikor! gara! Iraultza FT eta Aikor! Txorierri indartzen
Ibon Meñika, 18/98 + lantaldeko kidea (Zamudio). Txorierri eta txorierritarron bene-
tako izaera erakusten duelako.

Elizalde Guraso Elkartea (Zamudio).
Euskera eskolan amaitzen ez delako eta kale-
an euskera bizitzen jarraitu behar dugulako.

Aitziber Zabala, S.D. Zamudio K.E.
batzordekidea (Zamudio). Aikor!laguna
izatea, euskarari egin diezaiokedan ekarpen
apala da.

Arbolantxa Pilota KE (Zamudio). Gure
kirola, gure kultura, gure hizkuntzaren alde.

Laiak Emakumeen Elkartea (Lezama).
Lezamako emakumeok ere euskararen alde!

Hiru Bat dantza taldea (Zamudio). Euskararen alde, euskal kulturaren alde.



Irlandako Dungarvan Co. Waterford he-
rrian jaio zinen. Bilbora ezkondu, eta hi-
pika eskola zabaldu zenuen Lezaman…
Txikitatik izan dut oso harreman estua zal-
dien munduarekin. Zaldiketa-irakaslea
naiz eta ikasketak Irlandan, Ingalaterran
eta Estatu Batuetan burutu nituen. Horre-
zaz gainera, British Horse Society elkartea-
ren kidea naiz. Bilbora etorri nintzenean,
La Galea klubeko eta Laukizeko Hipika
Klubeko jendea ezagutu nuen, eta horiek
klaseak ematera animatu ninduten. Mun-
du honekin inongo harremanik ez zuen
jendeari zuzendutako zentrorik ez zegoela
konturatu nintzen, eta nire eskola zabalt-
zea erabaki nuen. Hainbat lekutan begiratu
ostean, Lezamako Olasarre baserrian jarri
genuen.
Hasierak beti dira gogorrak… Etxetik
urrun egonda askoz gogorragoak, ezta?
Eta emakumea izanda, gainera! Duela 20
urte zegoen mentalitatea ez da gaur egun-
goa, eta ni Lezamara ailegatu nin-
tzen… praka estuak eta zaldiz ibil-
tzeko botak jantzita! (kar, kar). Gai-
nera, zaldiak baserrian lan egiteko
erabiltzen zituzten berton, eta nik
hipika eskola bat irekiko nuen…
Baina, tira, horiek hasierako gauzak
dira eta orain guztiok ezagutzen du-
gu elkar. 
Zelan dabil eskola?
Oso ondo. Bost urtetik gorako ikasle-
ak ditugu, eta oinarrizko gauzak ira-
kasten dizkiegu. Hau aire zabalean,
kanpoan egiten den kirola da, lan-

dan egiten dena, eta gurasoek izugarri ba-
lioesten dute hori: seme-alabak gurera e-
tortzea nahiago dute, telebista aurrean e-
gon daitezen baino. Batzuek kirol garestia
dela diote, baina ni ez nago ados, prezioak
ez dira gehiegizkoak… Baserrian 25 zaldi
ditugu. Horietako batzuk eskolakoak
dira eta beste batzuk zaindu egi-
ten ditugu. Eta horrela, au-
rrera ateratzea lortzen

dugu. Negozio honetan gastu handiak
daude eta une gogorrak pasatu behar di-
ra… Gorriak ikusi ditugu inoiz… Baina
lantalde paregabea dut eta aurrera jarrai-
tzera animatzen naute. Oso harro nago nire
lantaldeaz eta eskolan egiten dugun lanaz.
Zail izan duzu Lezamara bertokotzea?
Ez, ni herri txiki batean hezi naiz, eta base-
rriko bizitza oso antzekoa da Irlandan, Le-
zaman eta beste edonon. Animaliak maite
dituzunean, ez dago mugarik. Hizkuntza-
rekin, berriz, arazo handiak izan nituen, e-
torri nintzenean ez nekielako gaztelaniaz
egiten. Ikasi behar! Orain euskara ez ikastea
leporatzen didate bertoko lagunek, baina

Jane Malone, gure artean 20 urte daramatzan irlandarra

Eguraldia lagun ez izan arren, jaialdi ederra egin zuten abenduaren 17an Lezaman,
Jane Malone hipika eskolaren 20. urteurrena ospatzeko. Ekidazu abesbatzak parte
hartu zuen jaialdian eta Meñakako Ricardoren txakurrek saio zoragarria eman zuten.
Horrezaz gainera, luncha eskaini, eta eskolako ikasleak mozorrotu egin ziren.
Janerekin birpasatu dugu bere bizitza Txorierrin. Testua eta argazkiak: Itxaso Marina

“Oso harro nago nire lantaldeaz
eta eskolan egiten dugun lanaz”
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“Baserriko bizitza oso
antzekoa da Irlandan,

Lezaman eta beste 
edonon. Animaliak maite

dituzunean, ez 
dago mugarik”



Lezamako Andra Mari jaiak

nik gaelikoa ikastera bidaltzen ditut! (kar,
kar). Gaelikoa ere oso hizkuntza zaila da.
Eta zelan hartu zaituzte lezamarrek?
Guztioi kostatu zitzaigun hasieran, baina
gaur egun ezagutzen nauenak badaki oso
emakume zintzoa naizela… Badaukat
anekdota bat kontatzeko. Frontoiko taber-
nara sartu nintzen lehenengo aldia txikite-
roz beteta zegoen. Irlandarra peto-petoa
naizenez, garagardo bat edatera nindoan,

baina tabernara sartu nintzen eta bat-bate-
an isiltasuna egin zen. Guztiak nire ipur-
diari begira zeuden eta nik lotsaren lotsaz
ez nekien non sartu neure burua. Bertako
andreak zer nahi nuen galdetu, eta –“One
beer, please”- erantzun nuen nik. Herriko
emakumeek ez zutela eguerdian tabernara
joateko ohiturarik azaldu zidan geroago.
Eta, noski, are gutxiago praka estuak eta
botak jantzita! (kar, kar). Lagun handiak

gara gaur egun.
Zerbaiten falta sumatzen duzu?
Irlandarren umore-sena, berton serioagoak
zarete-eta. Eta horrezaz aparte, ezer gutxi.
Euskal Herriko kostaldea eta jaio nintzen
herria oso antzekoak dira… Barrualdekoa
ez, Euskal Herria oso menditsua delako eta
Irlanda, berriz, oso laua. Bertoko autopis-
tak askoz hobeak dira; Irlandan  autopista
txiki bi baino ez ditugu! (kar, kar). Eta eus-
kal sukaldaritza! Liluratu egiten nau! 
Irlandara bueltatzeko asmorik?
Ez! Irlandarrok eta euskaldunak joaleak
gara eta sustraiak bota ohi ditugu bigarren
etxea egiten dugun lekuan. Ederto nago ni
Lezaman! Ah, eta amaitzeko gauza bat
esan nahi nizueke gaelikoz: SlaíntE. Horrek
agur esan nahi du.

Jane Murphy´s-ekin. Zaldiak garagardoaren izena du, “Bera ere irlandarra peto-petoa delako”
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“Irlandarren umore-
senaren falta 

sumatzen dut”

“Euskara ez ikastea 
leporatzen didatenak 

gaelikoa ikastera 
bidaltzen ditut”



2007. urtea hasi eta Sondikari irabazi.
Lehiakortasun berezirik dago Txorierriko
taldeen artean?
Beti dago lehiakortasuna, gertu bizi gara
eta, baina harreman ona dogu Txorierriko
taldeakaz. Normalean alkarri emoten deu-
tsaguz sarrerak eta abar… Iraultza FT be
laguntzen dogu. Zelairik ez dabenez,
hemengo arduradunari guk ordaintzen
deutsagu, arropak eta materiala gordetze-
ko lekua ixten deutsegu....
Lehenengo taldea sendo dabil atzean, oso
gol gitxi jaso ditualako…
Marka ona da, bai. Entrenatzailea “amarra-
tegi” bat dala dinoe bazkideek. Nik, ordea,
taldea atzetik hasi behar dala uste dot. Eta
hori ez da hemen gertatzen dan gauza bat,
Lehenengo Mailan be jazotzen ari da.
Halan be, jendeak ikuskizuna nahi dau,
baina emoitzak hobeak dira atzean gogor
zabiltzanean. Eskarmentu handiko entre-
natzailea dogu (35 urte daroaz entrena-
tzen) eta bere sistema badabil. 
Etxean kanpoan bezain ondo aritzen zare-
te. Hori ez da normala, ezta?
Kanpoan zelai artifiziala badago, botea
ezberdina da eta pilota ez da etxean bezain
ondo kontrolatzen.
Iaz lau taldek zuek baino puntu gitxiago
lortu ebezan eta, halan be, ezin izan
zeuntsien mailari eutsi. Kolpe haundia

izan zan?
Zamudio bajatu dan azkeneko bi aldiak
igualak izan dira: ezin izan geuntsan mai-
lari eutsi, talde-arrasteak egon ziralako.
Denboraldi-aurrea hasteko zorian egoane-
an, Beasainek kanporaketa galdu eta
orduan jakin genduan bajatu egin ginala.
Taldea egiteko deborarik be ez genduan
euki. Taldeko bizkar hezurrari eutsi ahal
izan geuntsan, zorionez, baina hamar joka-
lari barri etorri ziran. Eta hainbeste jende
berrigaz oso zaila da taldea osatzea.
Bajatzea etsipen handia izan zan, gure tal-
dea baino txarragoak ziran batzuk 3. mai-
lan gelditu ziran eta. Gu pase laburren
bidez jokatzen saiatzen ginan, eta beste
batzuek, ordea, futbol zuzena egiten eben.
Geroztik, 3. Mailara itzultzea dozue hel-
buru nagusia, noski; eta bidean zagoze...
Aurten ondo gabiltza baina partidaz parti-
da goaz. Buruan hurrengo partida baino ez
dogu, beste taldeekiko aldea zein dan pen-
tsatu barik. Partida bakotxa hiru puntu

dira eta talde guztiak errespetatzen doguz.
Maiatzean ikusiko dogu zer gertatzen dan.
Orduan presioa eta urduritasuna sortuko
dira. Patxadaz jokatu behar dogu. 
Hamar taldek osatzen dabe kluba, guzti-
ra. Handitzeko asmorik dozue? Emaku-
mezkoen talderen bat sortu, agian?
Ez. Nesken areto futboleko taldea egon
zan, baina ez egozan ados gugaz eta azke-
nean Deriora joan ziran. Lehen eskubaloi
taldea be egon zan, baina gora egin ahala,
gero eta beharrizan gehiago ebezan eta
banandu egin ziran.
Dirua arazoa izaten da klub txikerren-
tzat...
Bai, guk be gauza asko ordaindu behar
dogu: fitxak, mutualitatea, ekipajea… Eta
errifakaz soilik ezin da dana ordaindu.

Elkarteak / Taldeak

S D Zamudio KE “Taldea atzetik hasi

“Zamudio bajatu 
dan azkeneko bi aldiak 

igualak izan dira: talde-
arratseak egon dira”

Iaz mailaz bajatu zan,
talde-arrasteak zirala-eta,
baina aurten sendo dabil-
tza Lurraldeko Ohorezko
Mailako lidergoan. Hiru-
garren Mailara itzultzeko
itxaropena dau SD Zamu-
dio KE futbol taldeak, eta
horretarako, defentsa la-
nari gogor ekiten dabiltza.
Jose Mari Meabe presi-
denteak klubaren bulego-
an hartu gaitu, eta horren
barri emon deusku.
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1996an taldeak 2.B Mailan jokatu eban 



Gainera, gero eta diru gitxiago lortzen
dogu zelaietako tabernen bidez, zaleek
gitxiago edaten dabelako, alkoholemia
kontrolei beldur deutsee eta. Gure aurre-
kontua 170.000 eurokoa da eta hori bete-
tzen Udalak eta enpresa batzuek lagun-
tzen deuskue. Batzuek uste dabe dirua
parrandarako dala, baina guk dana justi-
fikatzen dogu. Eta jokalari guztiek ko-
bratzen dabe; bestela, alde egiten dabe.
Beste arazoren bat nabarmenduko
zeunke?
Txorierritarrei esan gura deutset euren
taldeak animatzera joateko. Jenderik e-
gonez gero, zaletasuna piztuko da. Izan
be, gaur egun hainbat kirol dagoenez,
gero eta jende gitxiago dator futbolera.
Antxina, umeak etorten ziran eta ezin
genduzan guztiak hartu. Orain, ostera,
umeak bilatu egin behar doguz taldeak
osatzeko. Orduan, jokalaria eroso senti-
tzen da eta horrek lehiakortasun falta
sortzen dau. Nire ustez, fenomeno hori
Athleticera be ailegatu da. Ez dagoz one-
nak direnak, txarrenak ez direnak baino.
Horregaitik, Athleticek oinarritik landu
behar dau harrobia.
Zenbat urte dauka taldeak?
1943an lagun koadrilla batek sortu eban
taldea. Rufino Perez, Mateo Romero eta
Emeterio Eguskiza izan ziran lehenengo

pausoak emon zituenetako batzuk.
1996an, 2.B mailara igotzea lortu eban eta
han hiru urte emon zituan. Hauxe izan
da Zamudiok euki dauen mailarik altue-
na. Ordurik ona birritan bajatu da. Beraz,
azkeneneko 12 urteetan 3. mailan egon
gara, batez be. Talde txikerra gara eta
behin baino gehiagotan esan deuste
jende gitxi etorten dala zelaira. Halan be,
gure herrian 3.000 lagun baino ez dira
bizi, eta Zamudion Portugaleten, esatera-
ko, baino jende gehiago etorten da futbol
zelaira, jagokon heinean. 
Nongoak dira jokalariak?
Danetarik dago. Gure asmoa gazte talde-
tik etorten diranei bigarren taldean
behintzat jokatzeko aukera emotea da.
Maila erakusten badabe, lehenengo tal-
dean jokatu ahal dabe. Baina aspaldian
ez da agertu horren moduko jokalaririk.
Izan be, oso zaila da, oso salto haundia
dago gazte ligatik 3. mailara: abiadura,
kalitatea, fisikoa… Jende askok gaitzes-
ten du 3. maila, baina ez dira kontura-
tzen zer zaila dan. Adibide bat jarriko
deutsut: txandaka lan egiten daben joka-
lari batzuk doguz taldean, eta horregai-
tik, eurek goizez entrenatzen dabe.
Inguruetako jokalari batzuk enteratu
ziran eta entrenatzera joateko baimena
eskatu euskuen. Guk baietz, baina ez
eben astebete be iraun.
Duela urte bi Athletic etorri zan Zamu-
diora denboraldi-aurrean…
Bai. Kontua zan Lezaman obretan egoza-
la. Eta orduan galdetu euskuen ea etorri
ahal ziran. Baietz esan genduan eta eurek
gure kontra jokatu ebezan partida pare
bat. Athleticeko jokalari batzuek esan
eben Zamudion Lezaman baino hobeto
egozala gimnasioa eskurago egoalako. 

behar da”
“Athleticen be ez dabe

onenak direnak 
jokatzen, txarrenak ez 

direnak baino”
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Testua eta argazkiak: Gaizka Eguskiza



Osasuna
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Ikerlari taldeak arazo kognitiboak dituzten
184 gaixoren osasun-historialak aztertu
zituen 2002. urtetik 20005. urtera bitartean.
Gaixoetariko 91k hizkuntza bakarra hitz
egiten zuten eta 93 elebidunak ziren.
Azken horiek hurrengo hizkuntza hauek
hitz egiten zuten: poloniera, “yiddish”
–Erdialdeko Europako judutarren dialek-
toa-, alemanera, errumaniera eta hungarie-
ra, besteak beste.  Era berean, 132 gaixok
Alzheimer eritasunaren sintomak zituzten,
eta gainontzekoek beste dementzia mota
batzuk. 

Hizkuntza bakarra hitz egiten zuten
taldea aztertu, eta pertsona horiengan
dementziaren sintomak 71,4 urteekin
agertzen hasi zirela ikusi zuten; elebidun
taldeko pertsonengan, berriz, 75,5 urtee-
kin. 

Horrezaz gainera, ikerlariek beste para-
metro batzuk ere kontuan hartu zituzten
ikerketa egiteko orduan: kultura ezberdin-
tasunak, etorrera, lana eta sexua. Baina
emaitza berdina lortu zuten kasu guztie-

tan. 
Dena dela, atariko emaitzak dira horiek

eta Kanadako ikerlariak elebitasuna eta
dementziaren sintomen arteko erlazioa
sakonegi ikertzen dabiltza. 

Beste alde batetik, ikerlariek hainbat
azterlan egin zituzten aurretik. Bertan ele-
bitasunak umeengan zein helduengan
arreta eta kontrol kognitiboa hobetzen
dituela erakutsi zuten. Halaber, bizitzaren
azken urteetan bizimoduak (jarduera fisi-
koa, hezkuntza, gizarte-maila…) “erreser-
ba kognitiboan” eragina duela frogatu zu-
ten. Hori neurona-plastikotasun hobetuari
dagokion berba dugu; hau da, burmuineko
alde ezberdinak txandaka erabiltzen dira,
beste aldeetan galdu diren gaitasunak
betetzeko eta garaun-baskulatura joritze-
ko. 

Elebitasunak 
zahar-dementzia

atzeratzen du
Kanadako ikerlari talde batek egindako iker-
lanaren arabera, elebitasunak lau urtean
atzeratu ahal ditu zahar-dementziaren sinto-
mak, hizkuntza bakarra hitz egiten dutenen
aldean. Ikerlana Torontoko Zahartzea eta
Burmuina Ikertzeko Baycrest Zentroko
Rotman Ikerketa Institutuan egin dute eta
otsailean argitaratuko da Neuropsychologia
aldizkarian.

“Hizkuntza bakarra 
hitz egiten zuten taldeko

pertsonengan 
dementziaren sintomak
71,4 urteekin agertzen
ziren; elebidun taldeko
pertsonengan, berriz,

75,5 urteekin”
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Teknologia

Deustuko Unibertsitateko Ingeniari-
tza Fakultateak Software Libreari bu-
ruzko blog berria sortu du urtarrilean.
Hori http://softwarelibre.deusto.es/
index.php/ano-nuevo-blog-nuevo
helbidean jarri dute. Blogak Software
Libre, Kode Irekia eta lizentzia libreen
gaineko berrikuntzak unibertsitate-
komunitateari helaraztea du helburu,
eta, horretarako, albisteak, ekitaldien
agenda eta iritzi artikuluak eskegiko
dituzte bertan. Umoreari zuzendutako
lekua ere egongo da. Bloga gaztelaniaz
egin dute, hala ere, euskarazko testuak
sartzen ahaleginduko dira. 

Software Libreari
buruzko albisteak

Deustuko
UnibertsitatetikTelekomunikazioen Merkatuko Komi-

sioak baimena eman dio Ekoplc enpresari,
Internetera sartzeko zerbitzuak sare elek-
tronikoaren bidez eman ditzan. Ekoplc
halako zerbitzuak eman ditzakeen lehe-
nengo enpresa izango da, eta, horretarako,
PLC-in-building sistema erabiliko du. 

Edozein Internet, ADSL edo banda
zabal-konexioa oinarritzat hartuta, kon-
painiak eraikinen barneko sare elektroni-
koaren bidez diseinatu eta garatu egiten
ditu bere datu, ahots eta bideo-konponbi-
deak. Hori Eko Suite plataforma teknolo-
gikoari esker egiten du. Plataforma horrek
software, hardware eta zerbitzu-osagaiak
uztartzen ditu, PLC-in-building proiektu
integrala emateko.

Euskaria Fundazioa talde abertzale eta
euskaltzale guztien arteko elkarlana bul-
tzatzen duen talde independentea da.
Fundazioak duela gutxi web orria jarri du
www.euskaria.eu helbidean. Bertan fun-
dazioaren gaineko argibideak ematen
dira, eta, era berean, sinadura bilketa
zabaldu dute burujabetzaren prozesua
berpizteko agiri baten alde. Web orrialde-
an dokumentuarekiko atxikimenduak
azaltzen dira. 

Beste alde batetik, albiste edo testu
interesgarrietarako loturak daude euska-
ria.eu helbidean, eta fundazioak antolatu-
tako ekitaldien berri ere ematen dute. 

ADSLa sare 
elektrikoaren bidez

Euskaria Fundazioak web orria jarri du abian



Zelan hasi zinan eta nondik jatortzu
musikarako zaletasuna?
Zazpi urtegaz hasi nintzan Larrabetzu
Musika Eskolan eta han jarraitu dot amai-
tu arte. Musika beti gustatu izan jat.
Txikitako irudia dot buruan, eskolan nen-
goela 4-5 urtegaz, sarritan kantetan gen-
duala eta behar bada hor sortu jatan. Gero
neuk jarraitu dot. 2005ean piano ikasketak
amaitu eta segiduan, Tere Loroñok esanda,
bertan jarraitu dot irakasle moduan,
Lezaman eta batez be Derion eskolak emo-
ten.

Irakasle edo pertsona bereziren bat urte
honeetan?
Irakasle on asko euki dodaz. Hamasei urte-
gaz zulo antzeko baten sartu eta itxiteko
egon nintzan. Lagundu eustan Lezamako
jaietan Zorrizketan-en eskutik antolatu zan
kontzertu baten joteak, eta, batez be, Ager
Loroño irakasleak asko animatu ninduala
aurrera segiduteko.
Zer da musika zuretzat?
Gozamena, pentsarazoteko bidea, emozi-
noak kanalizatuteko tresnea…, egunero
behar dodan dosia. Segun ze umoregaz al-

tzetan nazen estilo bat edo bestea aukera-
tuko dot: trikitixagaz alaitasuna eta umore
ona, Mikel Urdangarin eta holangoakaz
tristura, instrumento sendoakaz jotako
musikeagaz amorrua…
Musikako profesionala zara? Bizi daiteke
musikatik?
Musika zalea eta ikasle saiatua naz, beste
barik. Aurrerantzean, musika irakasle
moduan zeozer egin neike, edo aparteko
gauzatxuren bat talde baten kolaboratuz,
baina piano-jole moduan bizimodua atara-
tea oso gatx ikusten dot.
Musika eta ikasketa unibertsitarioa buz-
tartu leitekez?
Bai, posible da. Bakotxaren gogoak eta
indarrak neurtuta, orduak sartuta, jende
askok egin dau hori.
Musika klasikoa edo gaurkoa?
Kontzentratzeko, lasaitzeko eta beste
gauza batzuetarako musika klasikoa, baina
normalean gaurko musikea entzuten dot
egunero, batez be irratian. 
Abesti bat?
Baratze bat.
Abeslari bat?
Mikel Urdangarin.
Gorroto dozun musikea?
Diskotekatan entzuten dodazan asko eta
Operación Triunfo be.
Zer gura esan deutsazu gazteei musikaren
munduan benetan sartuteko edo zaletute-
ko?
Musikea hizkuntza unibertsala dala eta,
liburuetan gertatuten ez dan moduan,
munduko musika  guztiak ezagutu, ulertu
eta gozatu leitekezala. Musikan hasten
zarenean, instrumentu bat hartzerakoan
nahiko ibilbide indibiduala eta gogorra
egin behar da, batez be hasieran, eta horrek
jendeari atzera eragiten deutso, ia bakarrik
egin behar dozulako dana, baina gero ez
zara damututen, taldean joteko aukerea
dozunean, edo jendearen aurrean, edo
beste barik norberarentzako joten dozune-
an.
Etorkizunerako proiekturik?
Klaseak emoten jarraitu eta karrerea amai-
tu.
Zure ametsa?
Orkestra baten barik, talde baten eta lagun
artean jotea.

Musika
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“Emozinoak 
kanalizatuteko 

tresnea da 
musika”

Leire Iturrioz, piano-jole gaztea

Ez da erraza arauzko musika ikasketak amaitzea uni-
bertsitateko beste ikasketak alde batera itxi barik edo,
gura bada, alderantziz. Leirek 21 urte dauz eta bi dira
piano karrerea amaitu ebala. Gaur egun, Ingenieritza
Teknikoko ikasketak egiten dabil, piano klaseak emo-
ten dauazan bitartean.

Testua eta argazkia: Pospolin



Parrokia-liburuetan azaltzen dan legez,
meza entzutera inguruetako elizetara joa-
tea debekatu jaken Sondikako eliztarrei
1657. urtean. Herritarrek, beraz, derrigo-
rrean entzun behar eben Meza Nagusia
San Joan Bataiatzaile elizan. Arrazoia hau
zan: bertako parrokoa eliztarrek atabakan
utzi zituen dohainetatik bizi zan eta hareek
beste eliza batera joanez gero, ez eban
nahikoa diru-sarrera izango.

Domingo de Legina Ofizio Santuko
komisarioak Sondika bisitatu eban behin,
Bernardo de Hontiveros Calahorrako apez-
pikuaren izenean. Eliza inguruetan egiten

ziran jaietan mutil eta neska gazteek eben
dantzatzeko erak kezkatzen eban komisa-
rioa. Izan be, bere esanetan, jai horreek ez
ziran santuen ohorez egiten, gazteak lizun-
kerietan ibiltzeko baino. Komisarioak eliz-
tarrei kargu hartzeko agindua emon eutsan
herriko apaizari, gazteek “jainko paganoen
ohorez” egiten zituen dantzak eraldatzeko.
Horrezaz ganera, abade batzuen ohiturak
be zigortu zituan Domingo de Leginak.
Azaldu eban bezala, abade batzuk mozo-
rrotu egiten ziran herri antzerkietan parte
hartzeko eta tabernarik taberna ibiltzen
ziran. Abade horreei eskumiku nagusia

emongo eutseelako mehatxua bota eutseen
eta, penitentzia moduan, zigor hau ezarri
eutseen: zapatu guztietan, arrastiz, Salbea
abestu behar eben Arimenean. 

Endika de Mongrobejok beste bitxike-
ria bat topatu eban parrokia-liburuetan.
1668. urtean dantza egitea debekatu zan
Sondikan. Baina, paradoxikoki, sei urte
geroago parrokoak berak 80 erreal emoten
eutsan herriko danbolinteroari, urte osoan
zehar egiten zituan emanaldien ordaine-
tan. Parrokoa 1684. urtean, barriz, ez zan
hain eskuzabala izan danbolinterogaz,
horreri 72 erreal baino eutsan ordaindu eta.

Derion kokatuta, berau da hotel ekologiko
bakarra energia berriztagarrien sistemei
esker. 

Hidromasajeaz hornitutako 38 gela ditu.
Gainera, euskal gastronomia dastatu ahal
izango duzu, antzinako errezetak zein sukal-
daritzarik berritzaileena.

Spa zentroak relax zirkuitu hau eskaint-
zen dizu: sauna, vaporiuma, jacuzzia eta
dutxa inguratzailea. 

Parke teknologikoa

Eraikina 806. Derio (Bizkaia)
Tel. 94 431 76 80
Fax 94 431 76 81
laia@saviat.net 
www.saviat.net

Asmatu galdera eta bi lagunentzako aste-
buru batean gau bat pasa Laia Hotel
Museoan, gela bikoitza, buffet-gosaria eta Spa
zirkuitua, barne. Hilabete honetako galdera
zera da:

Zer ireki berri 
dute Loiuko 

Kultur Etxean?

Bidali erantzunak, hilaren 15a baino lehe-
nago, telefonoz (944523447), e-mailez (aikor-
txori@yahoo.es), edota postaz (Aikor! aldiz-
karia, Aresti kalea 2, 48016, Zamudio).

(Saria Laiaren eskaintza duzue).

��LLAAIIAA  HHOOTTEELL  MMUUSSEEOOAA��
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Aurreko 
galderaren 
erantzuna: 

100 etxebizitza
Irabazlea:

Jorge Gaztelu

Lagunak dantza taldea (1955) Gorantzaileak dantza taldea (1966)

Txorierri ezagutu

L E H I A K E T A

Asko dira urteetan zehar Sondikan izan diran pasadizoak eta bitxikeriak. Endika de
Mongrobejok parrokia-liburuak aztertu eta pasadizook Sondika´ko elizatearen kon-
daira liburuan bildu zituan 1987. urtean. Guk orrialde honetara ekarri doguz horre-
etako batzuk.

Apaizei eta dantzei buruz

Argazkiak: Gorantzaileak Dantza Taldearen 40. urteurrena liburua



Etxeko sukaldaritza
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Osagaiak:
–1 Kg. txirla 
–2 berakatz, xehe-xehe ebakita 
–1⁄4 l. ur edo arrain salda 
–3 koilarakada oliba olio 
–2 koilarakada perrexil xehatu 
–1 koilaratxo irin 
–1 zorrotada ardo zuri

Egiteko era:
Erregosi oliotan baratxuria, kazola zabal
batean. Baratxuri pusketak oliotan “dan-
tzan” hastean, gehitu irina eta eragin, bizi-
bizi, egurrezko koilararekin. Orduan, ardo
zuria bota eta arrain salda edo ur beroa
erantsi berehala. Irakin minutu batez.
Txirlak berehala sartu eta sutan eduki,
bakarrik ireki arte (ez egosi luzaro txirla,
gogortu egiten da eta; irekitakoan, prest
dago jateko: kaltegarria da hortik aurrera
sutan edukitzea). Zabaldu gainetik perre-
xil xehatua.

www.sukaldeon.org

Prestatzeko era:
Lapiko batean ur epelegaz lentejak,
txorizoa, aznarioak eta piperra (garbi-
tu eta txikituta) ipini su bizian. Era
berean, zartagin batean olio apur bate-
gaz urdaia (zati txikiak eginda) frijitu,
kipula gehitu eta azkenik tomate hel-
dua, erregosita dagoenenan bota lente-
jei. Patatak be txikitu eta erantsi. Ordu
erdi bat su eztitan egosi eta gero,
beharko baleu, bota gatza eta ur gehia-
go.

Osagaiak (4 lagunentzat):
–300 gr. Lenteja
–Azenario bi
–Piper berde bat (Errioxakoa) 
–Tomate heldu bat
–Kipula bat
–Txorizo bi
–150 gr. urdai zuri
–Olioa, ura eta gatza
–Patata bi

Dilistak

Txirlak saltsa 
berdean

Maite Lekerika
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GOMENDIOAKGOMENDIOAK
LIBURUAK

MUSIKA

Amagoia Gezuraga

GAZTEAK
Zuni
P. Añorga
Mattinen haserrea 
A. Kazabon
Irudimena hegan
K. Santisteban
Nora joan da argia
R. Ruiz
Rodolfo banpiroa 
J. Déu Prats
Ur aparretan
K. Gorrindo

NAGUSIAK
Negutegia
I. Rozas
Ergelen nonbrea 
J. E. Urrutia
Ni ez naiz hemengoa
J. Sarrionaindia
Lile
P. Magdalena
Gure gerretako heroiak
R. Ugalde
Euskararen doluminak
L. Haranburu

Sorminetan
A.Duhalde
Lore bat, zauri
bi
X. Lete
Antologia
L. Iriondo

L E T R A Z O P A

A P G A E D A R R A P A S
Y I R T M B D P F E G B H
R D X A E F G A L O E N O
X H L E T K N U Ñ U I H Ñ
I A U K A M K O T Z A O J
B E A F S T J N D I B J X
F D T A L X O R G H O E K
U A L S T R L A J Ñ P I H
S D E K F R E S K U R E A
Z E Y A M S Y Z F P N P G
E M Z U X B E R J I S Ñ L
D U M D N Y O N Ñ Z M R Y

Negua aurrera doa. Aurki
itzazu goiko letrazopan
neguagaz zerikusirik da-

ben beste 7 berba*. Kon-
tutan hartu Txorierrin esa-
ten dan eran idatzita dau-
zela. 
* Derioztarren euskara liburutik
jasoak.

Ezkerraldean Aikor! 55.
zenbakiaren erantzuna.
neguagaz zerikusirik  da-
ben 7 berba

B Y A F I R Ñ G P B F F J
E T X A U H R E P E G E B
D E B S R T H A H L I Y H
U D S E G Ñ R J I A O A D
R D A T E R R I O Ñ G R K
R U O S O U M U J O A R S
E T P T Z F R T P A P E L
A R O Ñ Y X N I S O T G I
D X N Z E M K R E H K U Z
T B U B M D M G I O L K L
A Y F N N Ñ L N K L J M U
X Z X A L A R O P N E T J
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AAggeennddaa

Inauteriak
Loiu
–Otsailaren 10an, 17:00etatik aurrera:
Pailazoak, herri-afaria…
–Otsailaren 20an, 17:30etik aurrera, uda-
letxeko plazan. Txitxiburduntzia, umeen-
tzako saioa…
Zamudio
–Otsailaren 16an, 17:30etik aurrera. Mozo-
rro txapelketa, karaokea…
–Otsailaren 17an, 17:30etik aurrera, Adin-
tsuen Etxean. Tostada lehiaketa, dantza…
Lezama
–Pailazoak, Apika taldearen eskutik. O-
tsailaren 16an, 14:30ean, Kultur Aretoan.
Jaia frontoian, 19:00etatik aurrera.

Txapelketak

Sondika
–Parisa irteeran izena emateko epea: otsai-
laren 5etik 9ra, liburutegian.
–Montmelora irteeran izena emateko
epea: otsailaren 12tik 16ra, liburutegian.
Zamudio
–Don Gil de las calzas verdes antzezlanera
(Arriaga antzokia). Otsailaren 2an, 19:00e-
tan, errepide nagusiko autobus-geltokitik.
–Areta antzezlanera (Arriaga antzokia).
Otsailaren 13an, 19:00etan, errepide nagu-
siko autobus-geltokitik.
–Zugaztietara. Otsailaren 25ean, Arroeta
taldeak antolatuta.
Lezama
–Elurretara bidaian (Cauterets) izena ema-
teko epea: otsailaren 2tik 16ra, liburute-
gian.
–Eretzara, otsailaren 4an, 8:30ean, Gailur
taldeak antolatuta.
–Elurretara bidaia. Otsailaren 11an, 9:00e-
tan, Gurasoen Elkarteak antolatuta.
–Karakatera (Elgoibar), otsailaren 25ean,
8:30ean, Gailur taldeak antolatuta.
Larrabetzu
–Parisa bidaian izena emateko epea: otsai-

laren 5etik 13ra, Anguleri Kultur Etxean.

Ikastaroak
Larrabetzu
–Psikomotrizitate tailerra izena emateko
epea: otsailaren 12tik 16ra. Nagusientzat.

Antzerki eta filmak
Lezama
–Las tres mellizas y Búffalo Bill, otsailaren
2an; Garfield 2, otsailaren 9an; Maroons,
otsailaren 16an eta Las tres mellizas y
Cleopatra, otsailaren 23an. Guztiak 18:00e-
tan, Kultur Aretoan.

Sondika
–Sondikako Jaietako XX. Kartel Lehia-
ketaren oinarriak otsailaren 19tik aurrera,
udaletxean.
Lezama
–Kiroldegiko II. Eskupilota Txapelketan
izena emateko epea: otsailaren 10etik mar-
txoaren 2ra, kiroldegia.

Bestelakoak
Sondika
–Zuhaitz Eguna. Otsailaren 26an, 10:30etik
aurrera, Goronda Beko kiroldegian. Taile-
rrak, zuhaitz-landaketa… 
Zamudio
–Kamara Koralak XXIV. Bizkaiko Abesba-
tzen Astean parte hartzea. Otsailaren 6an,
20:00etan, Begoñako Basilikan.
–Kamara Koralaren kontzertua, otsailaren
10ean, Gran Hotel Puente Colgante hotelean.
–Sasi martxo, otsailaren 11an, Arroeta tal-
deak antolatuta. 
–Zuhaitz Eguna. Otsailaren 17an, 11:30-
ean, ibilbide ekologikoa Zamudion zehar.
Marrazkigintza lehiaketa eta zuhaitz-lan-
daketa 17:00etatik aurrera, ludotekan.
–Pazko jaiak antolatzeko lehenengo batza-
rra. Otsailaren 20an, 19:00etan, udaletxea.

Irteerak

Larrabetzu
–Haur-jaia. Otsailaren 16an, 18:00etan,
frontoian.




