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Udan gaude; oporretara joateko
garai nagusia da, eta norakoak
milaka dira. Kuba, Berlin, Ka-

talunia... norako exotikoak, urrun dau-
denak, kulturarekin lotutakoak... Baina
badira oporretara joaten ez diren lagun
asko eta asko. Dirua edo lana dela-eta,
aukera hau izaten da: hondartzara joan
eta eguna lagun edo etxekoekin pasa-
tzea. Gure herrietatik gertu, baina kan-
po. 

Gure harana ez da leku turistikoa,
zergatik ez? Larrabetzuko hirigunea
kultura-ondarea da; Donejakue Bideak
Txorierri zeharkatzen du; “GR 280” ize-
nekoak ere gure lurraldetik igarotzen
du... Bada garai aproposa leku hauek
eta beste asko ezagutzeko, eta posible
da. Udalek eta Mankomunitateak gure
iragana, natura edo ibilbideak zabaldu
beharko lituzkete, eta Internet baliabi-
derik egokiena bihurtzen da horretara-
ko. KZguneak ditugu, teknologia be-
rriak denon eskura daude; informazio
hori hedatzea besterik ez dago. Txorie-
rri dastatzera baten bat ausartuko da;
eta ez ahaztu ekimen hauek garapena
eta bizi-kalitatea ere badirela, eskaintza
berria, aukera berriak.

Topikoa da, baina topiko gehienak
bezala, guk geuk bihurtzen dugu egia:
ezezaguna dugu hurbil-hurbil dauka-
guna, eta munduan zehar bidaiatzeko
joera dugu. 

ERIKA PEREDA
(Kazetaria)

Oporretan, nora?
Txorierrira!

Duela 400 urte Galileo Galileik zeru-
rantz zuzendu zuen berak eginda-
ko teleskopio berria. Urte horretan

aurrerapauso nabarmena eta erabatekoa
gertatu zen astronomia eta gure unibertso-
aren ikerketan. Hori dela-eta, 2009a Astro-
nomiaren Nazioarteko Urtea izatea eraba-
ki zuen UNESCOk. Baina, zertarako ospa-
tu astronomiaren urtea? Zertarako jakin
nahi dugu zer dagoen unibertsoan? Zerta-
rako bidali espazio-ontzi bat Jupiterrera?
Edo hobeto, zergatik ez erabili espazio-bi-
daia horrek balio duen dirua larrialdian
dauden pertsonei laguntzeko? Galdera lo-
gikoak dira; are gehiago gaur egun dugun
egoera ekonomiko larria kontuan hartuta. 

Zientzialariok zientziaren eginbeharra
zein den ez dugu ondo azaltzen, beharba-
da; zergatik bidali behar den espazio-ontzi
bat Jupiterrera edo Martera. Azalpena
eman baino lehen, hona hemen gogoeta/
galdera batzuk: zertarako behar dugu lite-
ratura? Zertarako musika? Zertarako fut-
bola? Lehenengo mailako futbol talde
arrunt baten aurrekontua eta Martera
espazio-ontzi bat bidaltzeko behar dena
antzekoak dira. Eta zer esan zine-indus-
triari buruz, beharrezkoa dugu pelikula
bat ikustea?

Ikuspegi praktiko batetik, gure uniber-
tsoaren ikerketak onura eta teknologia-au-
rrerapen izugarriak ekarri dizkigu planeta
honetan bizi garenoi. Hona adibideak: la-
ser teknologia, espazioan distantziak neur-

tzeko sortu zena eta gaur egun medikun-
tzan eta industrian behar-beharrezkoa de-
na. Eta begietarako lentillak, teleskopio es-
pazialen ispiluak eta kamerak eguzkiaren
erradiazioetatik babesteko sortu zirenak.
Ehunka adibide daude: GPSa, haur-oiha-
lak, zartaginen tefloia, belkroa eta abar. 

Nire gustukoa den ikuspegi erromanti-
ko batetik, astronomia behar dugu, giza-
kien jakin nahia bete behar delako. Zeruko
izarrei begiratzen diegun bakoitzean, izar
horien iragana ikusten dugu; hau da, gure
unibertsoaren iragana. Eguzkiari begira-
tzen diogunean ere eguzkiaren iragana
ikusten dugu; duela zortzi minutuko eguz-
kia, hain zuzen ere. Azalpen zientifikoa
hauxe da: eguzkia 150.000.000 km-ra dago
gugandik eta berak igorritako argiaren
abiadura 300.000 km/s-koa da. Argiak
denbora tarte hori behar du guregana hel-
tzeko. Gauza antzekoa gertatzen da zeru-
ko izarrekin. Izar bakoitza distantzia ze-
hatz batera dago guregandik, oso urrun,
eta haren argiak distantzia hori egin behar
du guregana ailegatzeko. Ondorioz, guk
ikusi orduko baliteke asko desagertuta
egotea. 

Zientzia hutsak, fisika edo astronomia
esaterako, beharrezkoak ditugu gure uni-
bertsoa nolakoa den jakin eta hobeto uler-
tzeko. Ikerketa horietatik lege fisikoak sor-
tzen dira; eta lege horietatik, lehen aipatu-
tako zientzia aplikatuaren teknologi be-
rriak. Gure gizartea ezagutzaren eta jakin
nahiaren gizartea izan behar da; ez sines-
menarena edo ezjakintasunarena. Ezagu-
tzak aske egiten gaitu. 

2009, Astronomiaren
Nazioarteko Urtea

JON LEGARRETA
(Fisika Zientzietan doktorea)

Gure gizartea 
ezagutzaren eta jakin

nahiaren gizartea 
izan behar da; 

ez sinesmenarena

““
””
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Agindu zure albisteak: aikortxori@aikor.com

Herri txikia bada ere, Larrabetzun asko
dira motorretarako zaletasuna dutenak.
Motorzaleen kontzentrazioa antolatzea
aspalditik buruan eduki duten ideia da, eta
aurten animatu dira aurrera eramatera.
Xaker Kirol Zerbitzuak eta Larrabetzu
Racing elkarteak Motorzaleen Kontzentra-
zioa antolatu zuten lehenengo aldiz, iraila-
ren 18an. 

Ekitaldian 50 motorrek eman zuten
izena, eta guztira, 100 lagun inguruk hartu
zuten parte egun osoan zehar egin ziren
ekintzetan. Batzuk Txorierri eta Bizkaiko
zenbait herritatik etorritako motorzaleak
izan ziren; eta beste batzuk, jakin-minak
bultzatuta hurbildu ziren ekintzetara. 

Goizean 55 kilometroko txangoa egin
zuten, ibilbide-orria hau zela: Larrabetzu –
Morga – Gerekiz – Errigoiti – Forua – Pare-
si – Arrieta – Gamiz – Larrabetzu. Herrira
itzuli eta plazan, ikusgarri jarri zituzten
motorrak. Besteak beste, motor klasikoak,
modernoak eta kroseko motorrak ikusteko
aukera egon zen bertan. Tabernetatik ibili
ostean, herri-bazkaria izan zuten. Bazkaria
Patxi Larruzea sukaldariak prestatu zuen,
eta mahai inguruan 55 lagun batu ziren.
Larruzeak marmitakoa prestatu zien

motorzaleei. 
Bazkalostea Funkers jazz taldeak girotu

zuen, eta arratsaldean Dj bat ibili zen musi-
ka jartzen.

Sariak
Strip-teasea motorzaleen kontzentra-

zioetan faltatu ezin den ekitaldia da, eta
Larrabetzukoa ez zen salbuespena izan.
Gauean emakumezkoen zein gizonezkoen
strip-teasea izan zen. Ekitaldiak eztabaida
sortu zuen, eta antolatzaileek denetariko
kritikak jaso zituzten, “onak eta txarrak”. 

Beste alde batetik, hiru sari banatu
ziren motorzaleen kontzentrazioan. Le-
henengoa Patxi Larruzea sukaldariari
eman zioten, prestatu zuen bazkari goxoa-

gatik; eta bigarrena Unai Ortizek jaso zuen.
Ortizek 1966. urteko vespa eraman zuen
ekitaldira eta honi “motorrik politena eta
zaharrena” saria eman zioten. Ignacio Mu-
jika, Javier Barrenetxea, Eneko Dañobeitia
eta Gabirel Egiluz segurtasun-neurriez
arduratu ziren goizean egin zuten ibilaldi-
txoan, eta horiei ere saria eman zieten. 

Antolatzaileak oso pozik dabiltza lortu-
tako emaitzarekin, eta esan diguten mo-
duan, prest daude motorzaleen kontzen-
trazioa datozen urteetan ere antolatzeko.
“Oso gustura ibili gara guztiok, eta parte-
hartzaileengandik entzun ditugun hitzak
eta Txorierrin halako ekitaldirik ez dagoela
kontuan hartuta, antolatzen jarraitzea me-
rezi duela uste dugu”.

Motorzaleek hitzordua izan dute Larrabetzun

Kontzentrazioan 50 
motorrek eman zuten
izena, eta 100 lagun 

inguruk hartu zuten parte
egun osoan zehar egin

ziren ekintzetan

““
””

Argazkia: Urko Lasarte



Jaietan gagoz eta Txorierrin, herriz herri, auzoz
auzo, erromeriak, lehiaketak eta bestelako 

ekintzak egiten dira. Hona hemen adibide batzuk

Jaiak, bor-bor Txorierrin
Albisteak eta laburrak... Berri gehiago www.aikor.com webgunean
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Abuztuaren 23a, domekea. San Bartolo-
me bezpera
17:00: Bolandera nagusia
17:00: Mus Txapelketea
20:30: Txitxi-burruntzia eta ardaua, doan.
Erromeria, Dantza Alai taldeagaz
Abuztuaren 24a, astelehena. San Bar-
tolome Eguna
12:30: Mezea, ermitan
12:30: Makailaoa Pil-pilean Txapelketea
12:30: Omenaldi-kopaua auzoko edade-
koentzat, trikitilariek girotua
13:30: Makailao kazolen aurkezpena 
19:00: Idi-probak: Lañe, Jose Mari
Urrutia eta Jose Angel Bilbaoren buruak.

Ostean, erromeria Dantza Alai taldeagaz
01:00: Txokolatadea eta gau-dantzea
Abuztuaren 25a, martitzena. San Barto-
lomentxu
12:30: Mezea, ermitan
13:30: Umeentzako jolasak. Sokatira:
emakumeak gizonen kontra. Trikitilariek
girotua. 
19:00: Zaldi desafioa: Ekaitz Basaras eta
Xabier Vidaurrazagaren zaldiak
20:00: Patata Tortilla Txapelketea. Os-
tean, erromeria Dantza Alai taldeagaz
24:30: Mozorroak
01:30: Txokolatadea, gau-dantzea eta jai
amaierea 

San Bartolome (Zamudio)

Irailaren 2a, eguaztena. Sandoni Eguna
10:00: Txupin nagusia
11:30: Mezea, ermitan. Ostean, omenaldia
auzoko edadekoei
17:00: Mus Txapelketea
18:00: Jaialdia, gaztetxoentzat: poniak, ze-
korrak...
20:00: Txitxi-burruntzia
22:00: Dantzaldia, Txinparta taldeagaz 
Irailaren 3a, eguena. Sandonitxu Eguna
11:30: Mezea, ermitan. Ostean, euskal
kantak
12:00: Txakolinaren dastatzea
20:00: Idi-probak
21:30: Txitxi-burruntzia
22:00: Dantzaldia, Txinparta taldeagaz.
Goizaldean, txokolatadea 

Sandoni
(Zamudio)

Abuztuaren 14a, barikua
22:30: Kale antzerki piroteknikoa
00:00: Erromeria, Itziarren semeak taldea-
gaz
01:30: + ke musika diskoparty
Afaltzeko: Txorizoa taloagaz, txosnetan
Abuztuaren 15a, zapatua. Andra Mari
Eguna
Goizean: Azoka, dantzak, mezea...
Arrastian: Idi probak, bertsolariak, txala-
parta erakustaldia, erromeria eta trikitixa
Trikitixa egun osoan zehar egongo da.
Taloa eta txorizoa gura beste eskainiko
dira txosnetan, txakolin edo sagardo
gozoagaz

Andra Mari
(Erandiogoikoa)



Agindu zure albisteak: aikortxori@aikor.com
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Abuztuaren 16a, domekea
10:00: Txupin nagusia
14:30: Herri-bazkaria
18:00: Umeentzako jokoak, Azkona taldeagaz
21:00: Sardina jana
22:00: Gau-dantzea, Lotxo taldeagaz
Abuztuaren 17a, astelehena
10:00: Kalejirea, txistulariakaz
12:00: Mezea, ermitan
14:00: Sukalki Txapelketearen aurkezpena
Bertokoko trikitilariek goiza girotuko dabe

16:00: Mus Txapelketea
18:30: Pottokak, basurdea harrapatzea eta
umeentzako zekorketea, Gorritiren eskutik
20:30: Tortilla Txapelketea
21:00: Txitxi-burruntzia
22:00: Gau-dantza, Arizgoiti taldeagaz
24:00: Sorgina erretzea eta txokolatadea
Abuztuaren 18a, martitzena
12:00: Mezea, ermitan
13:00: Kopaua, auzoko nagusientzat
Jai-amaiera eta agurra  

Irailaren 11, barikua
24:00: Kontzertuak: Akerbeltz + Pog Mo
Thom
Irailaren 12a, zapatua
10:00: Kalejira, Ipar Elaiak txistulari
alkarteagaz
10:30-13:00: Haurrentzako VI. Marraz-
keta eta Pintura Lehiaketea
10:30-14:30: Haur eta gazteentzako par-
kea
14:00: Marrazketa eta Pintura Lehiake-
tearen sari banaketa
17:00: Gorka Fernandezen omenezko fut-
bol partida
19:30: Kale antzerkia: El pisito, Trapu
Zaharra taldearen eskutik
24:00: Dantzaldia: Mahixan + Hesian +
Amaiur
Irailaren 13a, domekea
10:00: Kalejira, Ipar Elaiak txistulari
alkarteagaz
10:30-14:30: Haur eta gazteentzako par-
kea
18:00: Dantzen agerraldia, Gorantzai-

leak dantza taldearen eskutik
Irailaren 14a, astelehena
10:00: Kalejira, Trikitixa Xabier taldeagaz
12:30: Mezea, Santa Kurtze ermitan eta
ohorezko aurreskua
18:30: Yustilandia Show: magia, malaba-
rismoak, pailazoak... 

Santimami (Zamudio-Derio)

Santa Kurtze (Sondika)

Abuztuaren 28a, barikua
18:00: Txupinazoa eta ikurrina jaso-
tzea
18:00: “Eletxolerri” II. Torneoa: Son-
dika vs. Derio
19:30: Umeentzako pelikulea 
21:30: Tortilla Txapelketearen aur-
kezpena
23:00: Berbenea, Baleike taldearen
eskutik
Abuztuaren 29a, zapatua
14:30: Herri-bazkaria. Ostean, Mus,
Tute eta Briska Txapelketak
18:00: Asier Kidam magoaren saioa
22:00: Mozorro festa
23:30: Erromeria, Arizgoiti taldeagaz
Abuztuaren 30a, domekea
11:30: Mezea eta ohorezko aurreskua
13:00: Kopaua, nagusientzat
14:00: XX. Piper Txapelketea
14:00: Paella Txapelketearen plateren
aurkezpena
17:30: Eletxolerri II. Torneoa: Loiu vs.
finalerdiaren irabazlea
18:00: Umeentzako berbenea, Jakin
eta Jolas taldeagaz
22:00: Jaien amaierea

Larrondo 
(Sondika) 

Pog Mo Thom taldea



Nouakchott Mauritaniako bihotza da eta
3.047 kilometrora dago Bilbotik. Zelai ber-
deak hareazko ozeano bihurtzen doaz 3.047
kilometro horietan zehar, eta eguraldi heze-
ak lekua egiten dio idorrari... Horrez gain,
kilometro mordo horietan erabat ezberdi-
nak diren kultura bi uztartzen dira; bizitze-
ko modu ezberdin bi. Asier Onaindiak, Xa-
bier Expósitok, Aritz Bizkarrak eta Jon Goi-
kouriak aipatutakoaren fede eman nahi du-
te, eta horretarako, abentura ikaragarri ba-

tean murgilduko dira abuztuan. “Bidaia-bi-
takoran” Nouakchott hartu dute helmuga-
tzat, eta hilabetean zehar Espainia, Maro-
koko Sahara eta Mauritania zeharkatuko
dituzte autoz.

Bidaia egiteko ideia pasa den urtearen
amaierako arratsalde batean bururatu zi-
tzaien. Afrikara joateko proposamena Ari-
tzek bota zuen eta bost segundo inguruan
pentsatu ostean, “bai, noski” erantzun zio-
ten lagunek. Bidaiari itxura ematen hasi
zitzaizkion astiro-astiro.

Gazteek lur orotako ibilgailu errusiar bi
erosi dituzte; Lada Niva bi, hain zuzen ere.
Vladimir Aritz eta Jonen autoak, esate bate-
rako, 20 urte ditu eta iruditu ez arren, ondo
baino hobeto dabil. Bidaiaren xehetasunak
dituen dossierra ere idatzi dute abenturaza-
leek eta hori besapean zutela, leku batetik
bestera ibili dira diru-laguntza bila. “Krisia
dela eta ez dela, traba asko jarri dizkigute
instituzio gehienek. Dena galduta zegoela
zirudienean, ekonomikoki lagundu digu

Sondikako Udalak”. Era berean, abenturari
buruzko argazki-erreportajea eta doku-
mentala egingo dute, Txorierrira bueltatu
bezain pronto erakusketaren bat antolatze-
ko.

Gainontzeko eginbeharrak prest dituz-
te: informazioa hartu dute, beharrezko txer-
toak hartu dituzte eta, nola ez, bidaiaren
dimentsio izugarriak eta etor daitezkeen
ondorioak barneratu ere egin dituzte.
“Esperientzia ahaztezina izatea espero
dugu”.

Albisteak eta laburrak... Berri gehiago www.aikor.com webgunean
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Jokalariak hartzeko
kanpaina zabaldu du
Hegalariak taldeak  
Hegalariak areto-futbol Sondikako taldeak
14 urte daramatza federatuta, eta Bizkaiko
Lurraldeko Lehen Mailan jokatzen du gaur
egun. Taldeak jokalariak behar ditu, eta
datorren denboraldiari begira, kide berriak
hartzeko kanpaina zabaldu dute. Sondikoz-
tarrek kirola aterpean egiteko aukera eta oso
giro ona eskaintzen dizkiete areto-futbolean
jokatu nahi duten guztiei. 
Beste alde batetik, Hegalariak taldeko jokala-
riek epaile-lanak egiten dituzte txapelketa
hauetan: “Sondikako Udala” Areto-futbol
Txapelketa, “Sondikako Udala” Frontenis
Txapelketa eta “Txorierriko Mankomunita-
tea” Frontenis Txapelketa. Era berean, hiru-
ko torneo bi antolatzen dituzte urtean zehar,
eta Gabonetan Pedro Espesoren oroimenez-
ko partida egiten dute. 

Taldera sartzeko interesa dutenek telefo-
no honetara deitu behar dute: 610 20 78 14
(Oskar); edo mezua agindu, helbide elektro-
niko honetara: hegalariak@kzgunea.net. 

Txorierrik sailkapeneko
lehena jarraitzen du 
Aurrekoetan esan bezala, Harri-zulatzaileen
Euskal Herriko XI. Ligako saioak egiten da-
biltza hainbat herritan. Txorierri taldeak ha-
siera ezin hobea eman zion Ligari eta lehe-
nengo hiru probak irabazi egin zituen. Baina
aurkakoak ere gogotsu dabiltza eta Txorie-
rriko mutilek bigarren postuarekin konfor-
matu behar izan dute Muskizen, Galdame-
sen, Barakaldon eta Santurtzin izan diren
probetan. Hala ere, gure mutilek oso marka
onak lortu dituzte, eta horiei esker, lehenen-
go postuan jarraitzen dute Ligako ranking-
nean, 45 puntu dituztela. Bigarren postuan
Gallarta taldea dago 41 punturekin.

Ligako hurrengo proba abuztu amaieran
egingo da, eta bitartean Txorierri taldeak
Burdinezko Harrizulatzaileak Txapelketako
probetan hartuko dute parte.

Mauritaniara bidaia, Txorierritik

Testua / argazkia: 
Jon Goikouria
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Artetxe eta Hormaetxe
absolbitu dituzte 
Alaitz Artetxe lezamarra eta Arkaitz Hor-
maetxe zamudioztarra urtarrilean epaitu zi-
tuzten Madrilgo Auzitegi Nazionalean. Hor-
maetxeari erakunde armatu baten kide izatea
leporatu zioten eta fiskalak eskatu zuen bera-
rentzat bederatzi urtez preso edukitzeko eta
hamar urtez kargu publikoak betetzea debe-
katzeko. Artetxeri erakunde armatu bati
laguntza ematea egotzi zioten eta fiskaltzak
eskatu zituen berarentzat sei urte eta erdiz
preso edukitzeko, 3.920 euroko isuna jartze-
ko eta hamabi urtez erabat gaitasungabetze-
ko.

Txorierritarrek uztailean jakin izan dute
epailearen ebazpena. Alfonso Guevara epai-
leak absolbitu egin ditu gazte biak. AIKOR! al-
dizkariaren uztaileko alea itxi orduko, ez
dugu aukerarik izan Guevarak epaian eman
dituen argudioak ezagutzeko. 

Lezamako arau 
subsidiarioak, 
baliogabetuak 
Lezama Bizirik auzo elkarteak jakinarazi
duenez, Euskal Herriko Justizia Auzitegi Na-
gusiak Lezamako arau subsidiarioak balioga-
betu ditu, ingurumen-inpaktuaren ikerketan
eta ebaluazioan irregulartasunak egon direla-
ko. Bizkaiko Foru Aldundiak Espainiako
Auzitegi Nagusian helegitea sartzeko aukera
du.   

Uztailean, Azoka Ekologikoa egin da lau-
garren aldiz Elotxelerri auzoan (Loiu).
Azokan 19 ekoizle ekologikok hartu zuten
parte, eta aurkeztu zituzten produktuen
artean hauek aipa ditzakegu: barazkiak,
gazta, sagardoa, ardoa, txakolina, olioa, ez-
tia, mermeladak, hestebeteak, haziak eta
landareak. Eguraldia lagun izan genuen
eta oso egun polita irten zen. Bero handie-
gia egin zuen, beharbada, eta horregatik,

izozki-postua arrakastatsuenetariko bat
izan zen. Ahuntz-esnezko izozkiak azoka-
ren aurtengo edizioaren berritasuna izan
dira, eta Elotxelerrira hurbildu zirenek
zapore askoko izozkiak dastatzeko aukera
izan zuten. Horrezaz gainera, pintxoen
dastatzea ere egon zen: patata tortilla,
oilaskoa ogi arrailetan pasatua, gazta irasa-
garrarekin, eta urdaiazpiko eta kalabazi-
nezko biribilkitxoak, besteak beste.   

Aurreko alean Miriam Ruiz Sondikako
moda diseinatzaileari egindako elka-
rrizketa argitaratu genuen 14. eta 15.
orrialdeetan. Gaztearen bigarren abize-
na Friz dela esan genuen, baina infor-
mazioa ez da zuzena. Neskak Miriam
Ruiz Briz du izena. 

Ahuntz-esnezko izozkiak, Loiuko
Azokaren nobedadea

Barrakek umeei gozarazten die edozein herriko jaietan, eta Txorierrin ere ezin dira falta.
Hala ere, barraketan topatzen dugun informazioa gaztelania hutsean agertzen da gehie-
netan. Euskara Zerbitzutik kartel batzuk banatu dira euskaraz zein gaztelaniaz, barraken
nagusiek euren negozioan jar ditzaten. Karteletan oinarrizko informazioa agertzen da:
bidaiek zenbat balio duten edo arauak, esate baterako. Euskara Zerbitzuak kartelak agin-
du ditu udaletxe guztietara, horiek barraken arduradunei eman diezazkieten. Baten
batek bestelako informazioa barrakan jartzeko beharra badu, hori ere euskaratuko diote.  

Barraketan ere euskaraz

Oker zuzenketa
Argazkia: 
Ixone Urrutikoetxea



Erromesentzat zabaldu zuten Lezamako
aterpe berria ekainean, Uribarri Topale-
kuan. Joan den urtera arte, eskola ondoan
jarritako obra-txabola baten hartzen zuten
ostatu erromesek, eta azpiegitura berriak
zerbitzua hobetzeko aukera ematen du.
Aterpean 22 lagun hartzeko lekua dago,
eta bertan komunak, sukaldea, garbigai-
lua, mikrouhina, arropa zabaltzeko lekua
eta bizikletak uzteko tokia dago. “Oso
pozik gaude, eta aterpea aurretik ezagu-
tzen zuten erromesek ere nabaritu dute
aldea”, esan digu Carlos Erazo Done Jakue
Bidearen Bizkaiko aterpeen arduradunak.

Natalia eta Tatiana Bratislavakoak dira
eta aterpera ailegatu berriak direla harra-
patu ditugu. “Berria da? Ondo dago, eta
sukaldeak denetarik du. Behintzat ohatzea
dugu lo egiteko; Zarautzeko aterpean lu-
rrean egin behar izan genuen lo”.

Iaz 1.080 erromes pasatu ziren Le-
zamako aterpetik, eta aurten kopurua
biderkatzea espero du Erazok. “Edukiera

bikoitza dugu; lagun gehiago hartzeko
aukera. Eta horrek herriko komertzioari
ere ekarriko dio onura”.

Informazio-gida
Izan ere, Bidea eta aterpeei buruzko

informazioaz gainera, Lezaman bertan
dituzten gastronomia-aukeren berri ere
ematen diete erromesei. Horren haritik,
Zorrizketan euskara elkarteak informazio-
gida atera du euskaraz zein ingelesez. Gi-
dan oinarrizko informazioa topa dezake
bidaiariak: jatetxeak, janari-dendak, far-
mazia... Era berean, euskararen nondik
norakoak azaldu dituzte bertan, eta euska-
razko hitz batzuk ere idatzi dituzte, etorki-
nek ezagut ditzaten. Gida herriko komer-
tzio guztietan eta aterpean banatu dute.

Beste alde batetik, aterpea astebetean
itxita egon dela aipatu beharra dago. Uz-
tailean zimitzak topatu dituzte han eta lo-
kala fumigatu behar izan dute. Aterpea
martxan dago berriro ere. 

Albisteak eta laburrak... Berri gehiago www.aikor.com webgunean

Luz Interna kontzertua
irailean egingo dute 
Tirri-Tarra Pasai San Pedroko fanfarreak eta
Txorierriko hainbat abesbatzak Luz Interna
saioa antolatuta zuten joan den uztailaren
4rako. Ekitaldia Larrabetzuko futbol-zelaian
egiteko asmoa zuten, Mankomunitatearen 20.
urteurrenaren haritik. Hala ere, euria zela-eta
bertan behera utzi behar izan zuten kontzer-
tua. Aikor! aldizkariak jakin izan duen bezala,
kontzertua irailaren 26an, 21:30ean, izango da
Larrabetzuko futbol-zelaian. 

Kultura ekitaldiak,
nagusi Gazte Egunean
Hori Bai Larrabetzuko gaztetxeko neska-
mutilek San Ignazio ospatuko dute uztailaren
31n; eta Gazte Eguna, abuztuaren 1ean. Egun
horietako, ekitaldi hauek antolatu dituzte:
Uztailaren 31, San Ignazio
Goizean: Txistulariak eta trikipoteoa
Eguerdian: Herri-bazkaria
22:00: Erromeria, Ohiergi taldearen eskutik
Abuztuaren 1a, Gazte Eguna
Goizean: Murala eta trikipoteoa
15:00: Bazkaria. Ostean, kontzertuak kalean
19:00: Olinpiadak
22:00: Mani-kalejra eta ekitaldia
24:00: Kontzertuak: Ekon, Des-kontrol eta
Maitips 

Ardo mundua hizpide
edukiko dute Sondikan
Irailaren 15etik 20ra bitartean Enologia Astea
egingo dute Sondikan. Egitasmoaren barruan
lau ekitaldi nagusi antolatuko dira: ardo-das-
tatze bat, zinea, txango bat eta ardo azoka bat. 
Ardo-dastatze ikastaroa irailaren 15ean, 16an
eta 17an izango da, 19:00etatik 21:00etara,
Kultura Etxean. Ikastaroan ardo zuriak eta
ardo gorriak dastatzeko aukera egongo da,
eta horrezaz gainera, ardoa eta jakien arteko
elkartzearen gaineko saioa ere egingo da.
Orotara hiru ikastaro izango dira, eta bakoi-
tzak bost euro balio du; hirurak egiten badira;
hamar euro ordaindu beharko da. Izena ema-
teko epea irailaren 1etik 4ra bitartean izango
da, 17:00etatik 19:00etara, Gaztetxean. 

Irailaren 18an, Entre copas filma emango
da Kultura Etxean. Saioa 20:30ean izango da,
doan. Hurrengo egunean, irailaren 19an,
txangoa egingo dute Laguardiara. Bertan
Casa Primicia upeltegia ezagutuko dute.
Kasu honetan ere irailaren 1etik 4ra bitartean
eman behar da izena, 17:00etatik 19:00etara,
Gaztetxean. Azkenik, ardo azoka antolatu da
irailaren 20rako. Azoka Txorierri etorbidean
kokatuko da eta 10:00etatik 15:00etara egongo
da zabalik. 
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Erromes-kopurua biderkatzea
espero dute Lezamako aterpearen
arduradunek





Zelan Loiun?
Ondo. Nire ustez, gustura ibili zen jendea
giro polita sortu zelako. Hala ere, bero
dezente zegoen. 
Azken bolada honetan semearekin ari-
tzen zara, eta Loiun ere Inaxiorekin bate-
ra egin zenuen saioa. Zergatik?
Ni aspaldian nabil harriak jasotzen, eta
semeari ere gustatzen zaio. Elkarrekin joa-
ten gara, bion artean saio politagoak egiten
baititugu. Bera etorriko ez balitz, aspaldian
utziko nion harriak jasotzeari. 
Harreman polita duzue, beraz. Ez dago

lehiakortasunik zuen artean?
Ez, zelan egongo da, ba!
Zelan ikusten duzu semea? Etorkizunari
begira, zure markak gainditzeko gauza
izango dela uste duzu?
Semeak 25 urte ditu, eta lehenengo harria
bost urte zituela jaso zuen. Galdera bera
egin ziguten garai hartan, eta ordutik hona
hainbat aldiz egin digute. Inaxio ondo
dabil, baina ez dakit...
Hainbat errekor dituzu. Esanguratsuak
dira zuretzat?
Errekor guztiek dute garrantzia; bestela, ez

lirateke errekorrak izango. Ahalegin handi
eta entrenamendu gogorraren ondorioa da.
Marka onak ez dira kasualitatez etortzen.
Nik aspaldian lortzen nituen errekorrak,
baina orain 52 urte ditudala, ez dut markak
lortzeko adinik. Gaur egun, aldiz, erakus-
taldiak egiten ditut harriak jasotzeko ilu-
sioari eusten diodalako. Gainera, jendeak
ondo pasatzen du.
Errekorrak lortzeko ez duzu adinik, baina
jarraitzen duzu harriak jasotzen. Noiz
arte?
Ez dakit, ilusioak eta gorputzak laguntzen

Gurean izan da
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“Semeak nirekin saioak egingo
aspaldian utziko nion harriak j 

Iñaki Perurena, harrijasotzailea

Oso gizon lanpetua da Iñaki Perurena. Izatez harakina da, baina aktore, idazle eta
bertsolari ere aritu izan  da. Dena den, ospe gehien eman dion lanbidea harrijaso-
tzailearena da. Orain Inaxio semearekin egiten ditu saioak Euskal Herritik ez ezik,
kanpotik ere. AAiikkoorr!!  aldizkariak Loiuko jaietan harrapatu du. 

Kanpoan ez ezik 
Euskal Herrian bertan 
ere jende askok ez ditu 

harriaren nondik norakoak
gehiegi ezagutzen

““
””Gauza pilo bat egin 

behar izan ditut nire 
bizitzan, baina ez dut
inoiz arazorik izan, 
gauza berriak egitea 
gustatzen zaidalako

““
””

Argazkiak: Ixone Urrutikoetxea



nauten bitartean.
Harriak jasotzea euskal kirola da,
baina zu kanpoan ere ibilia zara. No-
lako harrera izan duzu Euskal Herri-
tik kanpo?
Denetarik dago, hemen eta kanpoan.
Jendeak jakin badaki euskal kirola
dela, eta errespetu handia adierazten
dute. 
Harriaren museoa egin nahi duzula
irakurri dut. Zelan doa ekimena?
Beste norbaitek asmatutako izena da
hori, baina egia da harriaren inguruan
zerbait egiteko ilusioa izan dudala
aspalditik. Izan ere, kanpoan ez ezik
Euskal Herrian bertan ere jende askok
ez ditu ezagutzen gehiegi harriaren
nondik norakoak. Gauza batzuk egiten
gabiltza gaia argitzeko asmoarekin,
baina ez da erraza: igandeetan telefo-
noz deitzen didate museoa ikusi
nahian, baina ezin naiz astebururo
museoan gelditu azalpenak-eta emate-
ko. 
Harakina, harrijasotzailea, idazlea,
aktorea, bertsolaria... Hainbat lanbi-
de izan dituzu, ezta?

Baserritar batek hainbat lan egin behar
ditu. Nik ere gauza pilo bat egin behar
izan ditut, eta ez dut inoiz arazorik izan,
gauza berriak egitea gustatzen zaidalako.
Ahalik eta ondoen egiten saiatu naiz eta
kito!
Telebistan ere aritu zara, Goenkale saio-
an, batez ere. Baduzu beste gauzaren bat
egiteko asmorik?
Ez, ez. Dagoeneko nahiko lanpetuta nabil,
baina ez dakit. Gauzak sortu ahala egingo
ditut. Egunez egun bizi izatea gustatzen
zait, eta ez dakit bizitzak hemendik aurre-
ra zer eskainiko didan. Bizitzen saiatzen
naiz, besterik ez!
Nabarralde elkartearen kidea zara. Zer
da Nabarralde?
Euskal Herriko eta Nafarroako historia
ezagutarazten ahalegintzen den elkartea
da. Historia historia da; arazoa da zelan
kontatzen den. 

Izena: Iñaki Perurena
Jaioterria: Leitza, Nafarroa
Jaiotze urtea: 1956
Lanak: Harakina, aktorea, idazlea,
bertsolaria, harrijasotzailea.
Errekorrak: 
–100 kiloko harria 1.000 aldiz jaso
zuen 1999an. Bost ordu eta lau mi-
nutu eman zuen.
–Esku batekin 267 kiloko harria ja-
sotzeko gauza izan da; esku biekin,
320 kilokoa. 
Egitasmoak: Harri-jasotzea ezagu-
tarazi nahi du Euskal Herrian zein
kanpoan, eta horregatik, museoa
sortzen dabiltza bere etxean.

Zehatz-mehatz

Gurean izan da
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ez balitu,
asotzeari”
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Oporrak heltzen direnean, udalekuen ga-
raia izaten da Txorierriko hainbat ume-
rentzat. Hala ere, udalekuak goizez bai-
no ez dira egiten, eta neska-mutilek arra-
tsaldeetan ere jolastu nahi izaten dute
aire zabalean. “Eta futbolean aritzen ba-
gara, askoz hobeto!”, pentsa lezakete ki-
rol horren zale batek baino gehiagok.
Futbolak eta udalekuek Sondikako Fut-
bol Campusean egiten dute bat. Aurten
seigarren edizioa antolatu da ekainaren
29tik uztailaren 10era bitartean, Bizia KE
eta CD Sondikaren eskutik, eta Sondika
eta Lezamako udalen babespean. Ikasta-
roa 9tik 12 urtera bitarteko neska-muti-

lentzat da eta aurten lehendabiziko aldiz
ez da neskarik egon. 

Aitor Mujika CD Sondika taldeko
koordinatzailea dugu egitasmoaren sor-
tzailea. Koordinatzailea izateaz gain, Bi-
zia KEaren sortzailea ere izan zen, eta
azken 15 urteotan entrenatzaile aritu da
CD Sondikako haur taldean. “Futbolzale
amorratutzat” jotzen du bere burua, eta
horregatik bururatu zitzaion Campusa
antolatzea. “Umeen denboraldia laburra
da, eta duela sei urte ekainean ere entre-
natzea erabaki genuen. Umeak pozik ze-
biltzala ikusita, ikastaroa egitea pentsatu
nuen”. Lehenengo urtean 25 mutil izan
ziren, baina gaur egun Campusean 70
ume biltzen dira urtero. “Ezin dugu ge-
hiagorik sartu, lekurik ez dugulako, ez
aldageletan, ez zelaian”. 

Campus 16:00etan irekitzen da. Gaz-
teak Sondikako Kultur Etxera joaten dira
bideoren bat ikustera. “Futbolari buruz-
ko kultura erakusten diegu: agintari, jo-
kalari edo entrenatzaile mitikoak, golak,

Baloiari lotuak

Ez diegu azalpen 
teorikorik ematen umeei;
bestela, aspertu egiten

dira. Baina Messi aurretik
ere futbola egon dela 
erakutsi nahi diegu

““
””

Bizia KEk eta CD Sondikak
Sondikako Futbol Campusa antolatu

dute aurten seigarren aldiz
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jokaldiak, akatsak eta abar ikusten dituzte.
Munduko eta Europako txapelketen la-
burpenak edo Athleticen historia ere jorra-
tu ditugu, besteak beste. Batzuetan, bide-
oa eten eta azalpenen bat ematen dut. Ez
diegu kontu teknikorik ematen; bestela,
umeak aspertu egiten dira. Baina Messi
aurretik ere futbola egon dela erakutsi na-
hi diegu, beste era batean jokatzen zela...”. 

Diziplina eta ohiturak
Bideoa ikusi eta gero, futbol zelaira

joaten dira. Beroketak egiten dituzte ber-
tan, eta ondoren taldeko zein banakako
teknikak lantzen dituzte. Azkenean parti-
da jokatzen dute. Baloia, beti protagonista.
“Diziplina eta ohiturak umeak barnera-
tzea nahi dugu. Gainera, Campusak gazte-
txoen arteko harremanak ere bultzatzen
ditu”. Aukera ona da, beraz, parte-hartzai-
le guztientzat: “Haurrek primeran pasa-
tzen dute; horregatik, gurasoak ere pozik
daude; eta klubaren ikuspuntutik ere oso
onuragarria da, jokalari gazteak futbolari
buruzko oinarriak hartzen hasten baitira”. 

Futbolaz aparte, irteerak antolatzen di-
tuzte urtero Campusean: San Mames,
Athleticen Lezamako kirol-instalazioak,
Donostiako Aquariuma, Karrantzako Kar-
pin parkea, Pozolaguako kobazuloak...
Batzuk futbolari daude lotuta, baina beste
batzuk ez. Berdin dio, “elkarrekin ibiltze-
ko eta futboletik apur bat urruntzeko as-
moa” baitute bisitek. Azken egunean Son-
dika eta Lezamako alkateek diploma, tal-
de osoko argazkia eta kamiseta bana opa-
ritzen dizkiete parte-hartzaileei. Gero ha-
maiketakoa egiten dute guztiek: jokala-
riak, lau monitoreak, gurasoak eta alkate-
ak.

Testua: Gaizka Eguskiza
Argazkiak: Aitor Mujika 



Sanmartinbaso izeneko lorategi botanikoa
hektarea biko altxor berdea da. Eta altxor
hori Txorierrin berton dogu; Lezaman,
hain zuzen be. Lorategi botanikoa orain
hiru urte Kima Landarak garden centerak
abian jarritako proiektua da. Sanmartin-
bason dagoan harestia abiapuntutzat har-
turik, hemengo zugatzak, lorak eta zuhaix-
kak bost kontinenteetatik ekarritako espe-
zie ez inbaditzaileakaz buztartu ditue.

Lorategiak Txorierrin antxina egozan ba-
soetara eroaten gaitu ibilbide lasai eta atse-
gin baten zehar; baina, era berean, keinua
egiten deutso mundu osoko florari. Hala,
200 urteko haretxak harmonian bizi dira
Australia, Zeelanda Berri edo Txinako zu-
gatzakaz. Paisaia ia mila espezie desberdi-
nek apaintzen dabe: leizarrak, hurretxak,
gorostiak, pagoak, sekuoiak, kaktusak,
palmondoak, astigarrak, Tasmaniako ira-
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Biodibertsitatea, haretx artean
Sanmartinbaso lorategi botanikoa irailean zabalduko 

dabe. Hemengo landarediaz ganera bost kontinenteetako 
zugatzak eta lorak ezagutzeko aukerea emongo deusku



tzeak, azaleak, kameliak, arteak eta itsas
pinuak…, bakar batzuk aitatzearren. 

Basoak bitxiak be ezkutatzen ditu. Ibil-
bidean ginkgo biloba zugatzagaz egiten
dogu topo. Zugatz hori oso zaharra da;
hain zaharra, eze dinosauroen sasoian be
baegoan. Zuhandorra galtzeko zorian da-
goan espeziea da, eta ha be miretsi geinke
lorategian. Arduradunek omenaldi txiki
bat egin gura izan deutsee Txorierriko txa-
kolingileei, eta zugatz eta loren artean txa-
kolina egiteko erabiltzen diran hiru maha-
tsondo mota landatu ditue.

Ikaztegi bat eta San Martin ermitearen
lorratzak zugatzen artean nahasten dira.
Lorategi japoniar batek ikutu exotikoa
emoten deutso inguruari. Laster urmael
bat egingo dabe, eta uretako lorak iminiko
dira han. Baina hareek guztiak zuzenean
ezagutzeko, Sanmartinbaso lorategi bota-
nikora joan behar dogu. Ikastetxeentzat
eta partikularrentzat bisitaldi gidatuak be
egingo ditue lorategian. Aukerea irailetik
aurrera izango dogu.
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Testua eta argazkiak: Itxaso Marina



zuen zoriona jaso genduanean, zuetariko
gehienok esan zeunskuena. Eutsi egin be-
har deutsagula horri, holango momentuak
pasatzeko eta gozatzeko beharra danok
sentitzen dogulako. Herritarron errekono-
zimendua eskertu gura dogu, eta gure tal-
dea arnasa hartzeko gune hori izaten ja-

rraitzeko prest dagoela adierazo. Aurten
hamargarrena izan da, eta guk mezua har-
tu dogu. Datorren urtean? Zeuona da ber-
bea. Laguntzeko prest?

Zelan esan, zelan azaldu... Bihotz barrene-
tik jatorkuzan sentimenduek dinoskuena
esatea ez bada. Berton egon zinienok ondo
baino hobeto ulertuko deuskuzue.

Lagatzu Eguna-Euskal Jaiaren kroni-
kea egiteko eskatu deuskue, eta ez dogu
denbora askorik galduko hau kontatzeko:
azokeak, danborradeak, umeentzako joko
eta tailerrek, dantzari, txistulari, bertsolari
eta Bertokoko kideakaz egindako kaleji-
rak, harrizulatzaileek, bazkariak eta oste-
ko kanta saioak, umeentzako parkeak eta
erromeriak itzelezko egitaraua osatu ebe-
la. Sekulako parte-hartzea egon zala eta
eguna ezin hobeto joan zala. Eguna ez zala
posible izango Udalak emoten deuskuzan
dirua eta azpiegiturak izan ez bagendu-
zan. Herritarren, talde eta elkarteen ezin-
besteko laguntza barik ez zala jairik egon-
go esateko. 

Eguna gugaz ospatzera etorri zinienon
begiek kontatzen ebena, zuen ahotik en-
tzun eta barru-barrutik etozan berbak eka-
rri gura doguz hona. Hainbeste jente, hain
diferente, umeak, gazteak, nagusiak, eda-
dekoak, kalekoak edo baserrikoak, he-
mengoak eta hangoak. Zerk batu ete gai-
tu? Euskaldunak gara eta euskereak batu
egiten gaitu. Beharbada, holango espazio-
en beharra dogu danok. Hori da danok
bizi genduzan emozio momentuetan,

Euskereak batu gaitu 

Testua eta argazkiak: 
Lagatzu, Zamudioko euskera alkartea  
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Jose Antonio Begoña Latxaga “Kiki” Zubi
baserrian jaio zan 1938ko urriaren 16an.
Bizitzea Zamudio eta Derio artean igaro
dau: Zamudion bateatu eben eta lehen jau-
nartzea be egin eban bertan. Derioko esko-
lan ikasi eban eta Zamudioko futbol talde-
an jokatu eban. “Hamazortzi urte bete arte
ibili nintzan talde horretan; hirugarren
mailan egoan orduan. Anaia, Moni eta Ro-
man Askolizagagaz jokatzen neban”. Ko-
rrika egiten Derion hasi zan, eta Deriora be
ezkondu zan zamudioztar bategaz. 
Noiz hasi zinan korrika egiten?

Txikitatik, beti gustau jat karra egitea. He-
rriarteko lasterketak egiten nebazan. Santo
Domingon, San Fausto jaietan, egiten zan
lasterketea, esate baterako, lau aldiz iraba-
zi neban. Hiru ogerleko eta sagardaua ga-
seoseagaz emoten eustezan saritzat. Solda-
diskea Garellanon egin neban, eta sarriago
korrika egiten hasi nintzan han. Hogeita bi
urte nebazan orduan, eta 50 kiloko pisua
neukan. 
Eta soldadiskea amaituta?
Alfred Sagasigaz batera hasi nintzan entre-
netan. Ha Etiopiako korrikalari bat zan,

bere herrian txapeldunordea izan zana.
Fraideek Derion eben ikastetxean bizi zan.
Zein izan zan egin zenduan lehenengo
lasterketea?
Soldadiskatik etorri barria nintzan. Laster-
ketea Santa Maria Portugaleteko ikastetxe-
ko pistan izan zan, eta nik abarkakaz egin
neban korrika. Ostean, Jose Antonio Elola
trofeoan egin neban debuta, Madrilen.
Lasterketa hori 1960. urtearen inguruan
izan zan Casa de Campon. Nik neure ka-
buz hartu neban parte proban. Aurrekoe-
txea izeneko batek eroan ginduzan autobu-
sez Madrilera.
Nortzuk joan zinien?
Sei lagun: Sagasi eta biok, Deriotik; Garay,
Mungiatik; eta besteak Zornotza, Santurtzi
eta Barakaldokoak ziran. Bizkaiko Txapel-
ketea nik irabazi arren, guztiak ginan hasi-
barriak. 
Zenbat kilometroko lasterketea izan zan?
Hamar kilometrokoa. Ni lasterketearen bu-
ruan ninoian; eta nigaz, Sagasi eta Alvarez
Salgado galegoa. Helmugara heltzeko 200
metro falta zirala haize-minak jo eustan.
Sagasi niri laguntzera etorri zan, baina ho-
nelan esan neutsan: “Nik ezin dot. Joan au-
rrera eta irabazi zeuk!”. Ni baino apur bat
lehenago heldu zan helmugara.
Handik hamabost egunera, profesionaleta-
ra pasatu ginan eta Espainiako Federazioa-
gaz korrika egitera konbidau ginduezan.
Ehun korrikalari inguruk hartu genduan
parte lasterketan, eta Mariano Harok iraba-
zi eban.
Non izan zan azken lasterketa hori?
Erretiroan, Madrilen. Jentetza handia e-
goan ikusten. Aurrean Haro eta beste lauz-
pabost korrikalari joiazan, eta ni bigarren
multzoan ninoian. Akabuan hamargarren
sartu nintzan. Han egon ziran portugesak,
frantsesak, Mariano Haro, Fernando Agui-
lar, Maez... onenak! Eta eurekaz batera, Jo-
se Antonio Begoña, “Kiki” ezizenekoa.
Nondik jatortzu ezizena?
Ba, ez dakit. Korrika hasi nintzanean, “au-
pa Txiki!” esaten eusten, eta “Txiki” hori
“Kiki” bihurtu zan. Halan lotu da. 

Kirolak aparteko berezitasun bat hartu ohi dau uda aldean. Hor dogu Frantziako
Tourra, eta iaz Olinpiadak izan ziran Beijingen. Aurten be kirola egiteko aukerea
eukiko dogu geure herrietan. Kirola egiteko eta kirolaren ganean berba egiteko
aukerea. “Kiki” Begoña korrikalariarengana jo dogu horretarako. 
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“Orduko denporak ondo
gogoratzen dodaz” 

“Kiki” Begoña, korrikalari ohia

Testua: Amagoia Guezuraga
Argazkiak: “Kiki” Begoña



Noiz egiten zenduzan entrenamenduak?
Beharretik etorri eta etxeko beharrak egin
ostean. Igeltsero nenbilen Iñaki anaiagaz.
Esnea eraitsi, behartxoak egin eta iluntzean
Santi Mamiko landetan entrenetan nintzan;
Larrondoko presatik, Egiliz baserritik. Ha-
malau edo hamabost kilometro egiten ne-
bazan egunero; afizino handia neban. 
Zein klubetan zara ibilia?
Madrilgo lasterketearen ostean, Getxoko
Kirol Klubetik deitu eusten. Jose Luis Cela-
ya zan entrenatzailea, eta bost urte emon
nebazan han. Ondoren, beste sei urte ingu-
ru izan nintzan Vizcaya Klubean, Antonio
Rojo presidentea zala. Eta akabuan, 20 urte
emon nebazan Academia Almin. Zapatilak
eta gura neban ekipajea emoten eustezan;
eta urte amaieran, eskupekoa. 
Lasterketak egiteagaitik ez eutsuen or-
daintzen? Eta taldean egoteagaitik?
Ez. Ordaindu, kamisetetan publizitatea
eroateagaitik ordaintzen eusten. Dana da-
la, bidaiak eta otorduak ordaintzen euste-
zan, eta baimen osoa neban Guisasola den-
dan zapatilak erosteko.  
Eta Getxoko taldean?
Pistako taldea zan hori; ekipo indartsua.
Txandala emoten eusten. 
Getxora joaten zinan entrenetan?
Ez, neure kabuz entrenetan nintzan, San
Ignazioko pistetan. Neguan krosa egiten

neban; eta, martxotik aurrera, pistea eta
3.000 metroko oztopo-lasterketea. Marka
onak nebazan. 
Elikadurea zaindu beharko zenduan, ze-
lango jakiak hartzen zenduzan?
Barazki asko eta arraina. Amak suabe-sua-
be egiten eustan okelea. Hirurogeita bat ki-
loko pisua neukan orduan, eta ez neban
alkoholik edaten; ezta erreten be. Entrene-
tan gozatzen neban.
Noiz izaten ziran lasterketak?
Asteburuetan, normalean. Beharrak egin
behar ziran etxean, eta esneak neuk erais-

tea gura izaten eban amak. Baina arreba
nagusiaren senarrak beharra ikasi eban eta
ganadua haren ardurapean ixten neban.
Kanpora joateko aukerea euki neban. Ho-
geita zortzi urte nebazala, Bartzelonako Es-
pañol Kirol Taldera joatea eskaini eusten,
baina arreba txiki bi nebazan, eta aita eta
anaia bat hil ziran... 
Irabazitako sarietatik, zein da gehien
gogoratzen dozuna?
Galizian lortutako urrezko medailea, Ria-
zor estadioan. Amak hiru txuleta eta txoko-
latea sartu eustazan maletan bidaia horre-
tarako. Beterano mailan be irabazi dodaz
lasterketak: Elgoibar, Zaragoza, Santan-
der... Estatu mailan hiru aldiz irabazi dot.
Eta gogoa izan arren, joan ez zaren laster-
ketea?
Batzuk egongo dira... Baina pena handia
emon eustan Espainiako V. Txapelketara
joan ezin izateak. Las Palmasen egin zan
eta loba Iñakitxu han egoan soldadiska egi-
ten. Baina hara joateko, aste osoa emon
behar neban etxetik kanpo: sasoi hatan
asterik behin izaten ziran hegaldiak. 
Olinpiadetara joateko aukerarik?
Bai, Munichera. Gitxieneko marka batzuk
bete behar ziran eta, ahaleginak egin arren,
gitxigaitik lotu nintzan sailkapenetik kan-
po. Materialak be ez ziran oraingoen mo-
dukoak. Pistea, adibidez, hauts pistea zan
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lehen, eta orain gomazkoa da.   
Nor joan zan Munichera?
Pepe Fernandez; Tokion be izan zan.
Handik Olan egin zan Bizkaiko lehe-
nengo krosera etorri zan. Hamabi kilo-
metroko lasterketea izan zan, Ina Iba-
rrondoren landetan zehar. Helmugarako
500 metro falta zirala, Fernandezi aurrea
hartu eta neuk irabazi neban. Derioztar
asko joan ziran lasterketea ikustera eta
guztiok ilusino itzela izan genduan. On-
doren, zazpi aldiz irabazi neban Bizkaiko
Krosa: Zornotzan, San Fuentesen, Gobe-
lan... 
Zelan joaten zinan lasterketetara?
Goizeko 8etan Bilborako trena hartu eta,
San Nikolas elizan mezea entzun eta gero,
joan behar neban herrirako trena edo
autobusa hartzen neban. Bueltarako beti
egoan lagunen bat. 
Eta zer gosaltzen zenduan halako egune-
tan?
Frutea, txokolatea eta kafe esnea.
Gatx suertau jatzun lasterketarik?
Egia esateko, danetan ibiltzen nintzan
nahiko ondo: Laredon, Pontevedran,
Pauen... Iriarte doktoreak urtero begiratu
eta kontrolak egiten eustazan Bilboko
Kirol Etxean. 
Paueko lasterketea?
Urtearen lehenengo lasterketea zan, aben-
duaren 8an. Isaac Rueda, Pepe Fernandez,
Eduardo eta laurok gonbidatuta joaten gi-
nan eta dana geunkan ordainduta, taxi eta
guzti. Pauera zazpi urte jarraian joan nin-
tzan. Hango Rene Jurdanok prestatzaile fi-
sikotzat hartu gura ninduan, baina ez ne-
ban onartu. Ezkonduta nengoan eta fami-
lia neban. 
Zelango prestaketa fisikoari jarraitzen
zeuntsan?
Aritmendik, Mariano Harok eta Tomas
Barrisek egindako ariketa-taulak egiten
nebazan. Egun bakotxean ariketa mota
desberdinak egiten nebazan: 100 metroko
50 serie astelehenetan; korrika egin, marti-
tzenetan... San Ignazion be entrenetan nin-
tzan futboleko arbitro batzukaz: Ortiz de
Mendibil, Sainz Elizondo...
Zeu be ibili zara prestatzaile fisiko, ezta?
Kirol-monitore espezialitatea egin neban
Bilboko Kirol Etxean. Froga batzuk egin

behar izan nebazan: igeriketea, gimnasia,
sokatik igotea, teoria... Madrilen, hautesle
nazionala izateko titulua lortu neban. Eta
halan, monitore hasi nintzan Zamudioko
psikiatrikoan. Gaixoakaz gimnasia egiten
neban, urteerak... eta solo bat be egin gen-
duan. Ospitalean beharrean egon nintzan
bitartean, ez eusten inoiz jarri oztoporik
lasterketetan parte hartzeko. 
Alfredo Uriaren entrenatzailea be izan
nintzan, eta garai hatan Kantauriko Jo-
koak irabazi nebazan. Bizkaiko Aldun-
diko Ibarrak harrera ederra egin eustan.  
Kantauriko Jokoak?
Euskadi, Kantabria, Asturias eta Galizia-
ko kirolariok hartzen genduan parte. Ni
hiru probatan aritu nintzen: 1.500 eta
5.000 metroetan, bigarren lotu nintzan; eta
3.000 metroko oztopo-lasterketan, lehe-
nengo.   
Afrikarrak zure garaian be ziran nagusi?
Bai, baina ez ziran asko etortzen: bospasei
lagun. Lasarteko Nazioarteko Krosean ha-
masei aldiz hartu dot parte, eta hara hone-
ek be joaten ziran: Abebe Bikila, Mamo
Wolde eta Zapotek. Etiopiakoak beti nagu-
si; ortozik egiten eben lasterketea.   
Orduan be izango ziran dopinaren gane-
ko kontuak...
Asko ez zan entzuten. Batzuek esaten
eben pastilla batzuk egozala, baina nik ez
neban halakorik ikusi inoz. Garai hatan ez
egoan analisirik, ezta gaur egungo kontro-
lik be.  
Afrikarren aurka ez eze beste “desafio”
batzuetan be ibilia zara... 
1980ko otsailean 100.000 pezeta jokatu zi-
ran, nik Jose Antonio Landa “Sara”ri
Santo Domingoko aldatsa igoten baietz
irabazi. Berak bizikletaz igongo eban al-
datsa; eta nik, korrika. Baina nekatu egin
nintzan eta berak irabazi eban. Gero, pa-
rrandea egin genduan txokoan, eta kito!
Beste behin, Berangoko Josetxo Elorduy-
ren zaldiaren aurkako desafioa egin ne-
ban Santi Mamin: zaldiak hiru kilometro
egin behar eban; eta nik, bi eta erdi. 10.000
pezeta jokatu genduan, eta neuk irabazi
neban.    
Zein izan zan parte hartu zenduan azken
lasterketea?
Urkiolako igoera. Han nabaritu neban

Dopinaren ganean ez zan
gauza askorik entzuten.

Batzuek esaten eben 
pastilla batzuk egozala,

baina nik ez neban 
halakorik ikusi inoz

””

Municheko 
olinpiadetara joateko
aukerea euki neban, 

baina gitxigatik 
lotu nintzan 

sailkapenetik kanpo

““

””

22

Gehien gogoratzen 
dodan saria Galizian 

lortutako urrezko 
medailea da. Amak hiru

txuleta eta txokolatea
sartu eustazan maletan

““

””

““



23

txarto nenbilen berna eta aldaketatik.
Korrika egiteari 55 urte nebazala itxi
neutsan. Aldaka bietako ebakuntza
egin deuste. 
Zure kirol ibilbidea kontuan hartuta,
bitxikeria bat baino gehiago izango
dozu kontetako...
Beno! Behin, Errege Egunean, Urdu-
lizen euki neban lasterketea. Ondo ni-
noian: atzera begiratu eta ez etorren
inor. Agure bat ikusi neban bedar eba-
ten. Kodainea hartu eta bedarra ebaten
lagundu neutsan. Nahikotxo ebagi ne-
ban eta bigarrena baetorrela ikusi ne-
banean, korrika egiteari ekin neutsan
barriro. Lehenengo heldu nintzan hel-
mugara. Sekulakoa!
Beste behin, Mungiako San Antontxu
jaietan, zapatila barriakaz egin neban
korrika, eta min egin eusten. Soloan
egoan baserritar bati bere abarkak es-
katu, jantzi eta korrika jarraitu neban.
Baina honeek be gastauta egozan eta
apurtu nebazan. Ortozik sartu nintzan
helmugara. 
Zertan zabilz gaur egun?
“Apala” eta “Rubio” idiakaz eta solo-
an ibiltzea dot afizino. Idiakaz hogei
urtean jatsi naz Bilboko jaietara. Baina
orduko denporak ondo gogoratzen
dodaz.   

Urrea
–1.500 metro lauak, Kantauriko II. Joko-
etan (Oviedo): 1965 
–1.500 metro lauak, Bizkaiko Udaberri
Txapelketan: 1965
–San Bernabe Txapelketea (Logroño):
1966
–Espainiako Krosa (Barreda): 1968
–Kantauriko V. Jokoak (A Coruña): 1969
–San Anton Krosa (Urduliz): 1974 eta
1976
–Gasteizko XIV. Krosa: 1976
–Gernikako II. Ibilaldia: 1979
–San Martin Krosa (Zamudio): 1980
–Bizkaiko Txapelketea (beteranoak):
1981
–Gasteizko Krosa (beteranoak): 1984
–Euskadiko XX. Krosa (beteranoak): 1984
–Euskadiko II. Krosa: 1985
–Euskadiko XVII. Krosa (beteranoak):
1991
Zilarra
–Gabon Zaharreko Krosa (Galdakao):
1973 eta 1981
–Gernikako XXVI. Krosa: 1974
Brontzea
–3.000 metroko oztopo-lasterketea, Kan-

tauriko II. Jokoetan (Oviedo): 1965 
–3.000 metroko oztopo-lasterketea,
Kantauriko III. Jokoetan (Gipuzkoa):
1966
–San Anton Krosa (Urduliz): 1980
–Laudioko Krosa: 1983
Beste txapelketak
–San Andres Krosa (Usansolo / Gal-
dakao): 1962, 1963, 1965, 1966, 1968,
1969, 1971 eta 1972
–Gabon Zaharreko Krosa (Galdakao):
1963, 1975 eta 1976 
–1.500 metro lauak, Kluben Arteko
Espainiako V. Txapelketan: 1964
–Bizkaiko Txapelketea: 1964, 1965,
1966, 1967, 1968, 1969, 1973
–Hori Bai Krosa (Larrabetzu): 1965
–5.000 eta 10.000 metroko lasterketak,
Getxon. 1965
–Zornotzako Nazioarteko Krosa: 1966
eta 1969
–Juan Zubelzuren oroimenezko Krosa:
1967 eta 1969
–Lasarteko XVI. Nazioarteko Krosa:
1971
–San Anton IX. Krosa (Urduliz): 1977
–Korrikalari Mungiako I. Maratoia:
1978
–Santo Domingora VI. Igoera: 1981

Palmaresa 
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Urre urdinaren lurrina. Euskal idazle gal-
duaren bila liburua blog batean egindako
aipamen baten du hazia, antza. 
Iban Zaldua idazleak hau aipatu zuen:
euskal literatura izan zena izan beharrean;
hau da, abadeek idatzitako liburuez apar-
te, oso kostunbristak eta tradizionalistak
zirenak, interesante izango zela Europako
beste herrialdeetan dauden bezalako no-
belak egotea: burgesia girokoak, erdi mai-
lako klaseen gorabeherak kontatzen dituz-
tenak, industrializazioa... Eta halakorik
gure literatura-tradizioan egon ez denez,
idazle faltsu bat asmatzea proposatu zuen,
eta halako nobela bat gaur egun idaztea,
antzinakoa izango balitz bezala. Ideia
horretatik abiatuta, ezaugarri horiek bete-
tzen zituen XIX. mendeko idazle bat non
topa nezakeen hasi nintzen pentsatzen, ea
halako idazlerik existitu zen. Liburuan
bilaketa horren berri eman dut. 
Eta non bilatu duzu?
Burges-klasean, Bilbon, Donostian, Iru-
ñean... Idazleak banan-banan aztertu

ditut: batzuk baztertu egin ditut; eta beste
batzuek zer egin zuten kontatu dut. 
Lan zaila izan da?
Zaila ez; interesantea. Lan bat zaila eta as-
pergarria bada, ez dut egiten. Gainera,
hau nik nahi izan dudalako idatzitako
liburua da. Nire ustez, interesantea izan
da, eta zailtasuna ere beste eragingarri bat
izan da lanean jarraitzeko. 
Zein idazlerekin egin duzu topo?
Euskal literaturan lehendik ezagunak zi-
ren hainbat idazlerekin: Antton Abbadia
edo Arturo Campion, batzuk aipatzearren.
Baina beste prisma batetik aztertu ditut,
eta haiengandik hain ezagunak ez diren
gauzak ezagutzeko aukera izan dut. Li-
buruan agertzen direnak euren garaian
beste modu bateko literatura egin zuten
idazleak dira. Egia da 500 orrialdetako
nobelarik ez dudala topatu; baina bai, bi-
txiak eta ezezagunak diren gauzak. Ho-
riek autoreren batek inoiz aipatu izana
baliteke, baina gainetik. Nik bildu eta kon-
tatu egin ditut liburuan.

“Txikia bada ere, ez dugu euskal
literatura guztiz ezagutzen”

Jurgi Kintana, historialaria

Jurgi Kintanak liburu bi
argitaratu berri ditu: Urre
urdinaren lurrina. Euskal
idazle galduaren bila eta
Intelektuala nazioa eraiki-
tzen. RM Azkueren pentsa-
era eta obra. Lehenengoan
ezagutzera eman ditu XIX.
mende eta XX. mendearen
lehen erdiko autore ezeza-
gunak; eta bigarrenean,
errepasoa egin die Eus-
kaltzaindiaren sortzailea-
ren pentsaera eta obrari.   

Testua: Itxaso Marina
Argazkia: IM eta Euskaltzaindia
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Emakumerik badago idazle horien arte-
an?
Bai, Francisca Astibia bilbotarra, esate
baterako. Emakumeak poema batzuk-eta
idatzi zituen gerra aurrean, gero, gerra
ostean, Jon Mirandek idatziko zituenen
antzekoak direnak eta Lauaxetarekin ere
harremana dutenak. Baina emakume hori
ez du ia inork ezagutzen. 
Zergatik ahaztu gara idazle horiekin?
Batetik, pertsonaia horiek gerra zibilaren
aurrekoak dira, eta gerraren aurretik egin
ziren hainbat gauza gerraren ondorioz
galdu egin dira: batzuk hil zirelako, edo
beste batzuek egunkarietan edo aldizka-
rietan idatzi zutena gerraren ostean ez
delako aztertu... Bestetik, eredu nagusi bat
ezarri da literaturan, eta horren historia
idatzi dutenek inportantzia handiagoa
eman diete autore batzuei, besteei baino. 
Gure literatura berrikustea merezi duela
diozu; horregatik, beharbada?
Euskal literatura oso txikia delako ustea
dago. Eta, hainbat arrazoi tartean, egia da,
beste herri batzuetako literaturarekin kon-

Herri-tradizioetan 
oinarrituz, proiektu
nazional moderno 

bat sortu nahi 
zuen Azkuek
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paratzen bada. Baina txikia izanda ere, txi-
ki hori ez dugu guztiz ezagutzen. Badago
oraindik zer aztertu, gauza politak.
Intelektuala nazioa eraikitzen. RM Az-
kueren pentsaera eta obra liburuan zure
tesiaren zati nagusia bildu duzu. Azkue-
ren obra oso-osorik hartzen duen lehe-
nengo lana omen da... 
Lan asko daude Azkueri buruz; nirea ez
da bakarra. Gertatzen dena hau da: lan
batzuk filologoek, esate baterako, egin
dituztela eta eurei interesatzen zaizkien
gaiak aztertu dituztela; eta folkloristek,
folklorearekin zerikusia dutenak. Ni histo-
rialaria naiz eta hau egin dut: Azkueren
bizitza aztertu, bere garaian kokatu, eta
bere obra bere bizitza pertsonal eta garai-
ko zirkunstantzien arabera azaldu. Landu
zituen arlo ezberdinak –literatura, hizkun-
tzalaritza, musika...- aztertu ditut, eta zein
helbururekin jorratu zituen azaldu dut. 
Zer nabarmenduko zenuke bere pentsae-
ratik?
Karlista zela uste bada ere, Azkue abertza-
lea izan zen, eta bere obra guztia ideologia
nazionalista batean azaltzen da. Hala ere,
eta alderdi politikoekin harremanak izan
bazituen ere, Azkue ez zen alderdi gizona
izan. Berak euskal kultura nazionala sortu
nahi zuen; herri-tradizioak hartu, eta
horietan oinarrituz, proiektu nazional
moderno bat sortu.
Eta bere obratik?
Kultua zen guztia interesatzen zitzaion.
Euskaltzaindia sortzea bere obrarik nagu-
sienetarikoa izan zen, nire ustez. Hizkun-
tza babesteko, erakunde sendo baten
beharra zegoela ikusi zuen, eta 30 urtean
izan zen harremanetan erakunde publiko-
ekin, Euskaltzaindia sortzeko. Euskal
Akademia 1919n sortu zuen eta Euskal-
tzaindiaren lehenengo burua izan zen.
Frankistek Akademia itxi zuten gerra zibi-

lean, eta berak berriro zabaldu zuen gerra-
ren ostean. Beste lan batzuk ere baditu:
herri-tradizio bilketak, kantutegia... eta
horiek guztiak lehen aipatutako kultura
nazionala sortzeko ikuspegitik ulertzen
dira.
Zergatik Azkue?
Euskal kulturari buruzko zerbait aztertu
nahi nuen tesirako, eta Euskaltzaindian
bazeuden Azkuek idatzitako 6.000 gutun,
sakonki aztertu barik. Gutun horietan
gauza asko kontatzen dira, publikazioe-
tan-eta agertu ez direnak, eta lantzea
merezi zuen.
Loturarik topa daiteke liburu bien arte-
an?
Bai. Tesia lehenago idatzi nuen eta egiaz-
tatu ahal izan nuen moduan, Azkuek
harremana zuen bere garaiko ia euskaltza-
le guztiekin. Urre urdinaren lurrina libu-
ruan agertzen diren idazle asko Azkueren
gutunei esker ezagutu ditut, eta Azkue
bera ere aipatzen dut liburuan.  
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Krisia gogor dabil jotzen, eta diru falta
esparru guztietan igarten dogu. Ez da ha-
rritzekoa, beraz, kultur ekitaldi gitxiago
antolatzea. Larrabetzu ez da salbuespena
izan, eta diru gitxiago –%30, alegia– gasta-
tuko da aurtengo jaietan. “Leku orotan
gertatzen ari dan joera da”, esan deusku
jai-batzordeak. Garai ekonomiko txarra eu-
ki arren, gogotsu ibiliko da jai batzordea,
jaietara ahalik eta jente gehien ekartzeko
helburuagaz. “Asmo berezirik ez dogu:
lagunek parte hartzea eta ondo pasatzea
da gura dogun gauza bakarra”. Eta parte
hartzeko aukerea izango dabe larrabetzua-
rrek: lehenik eta behin Andra Mari jaietan,
eta gero, Emeterietan. Atsedenik ez!

Andra Mari jaiak abuztuaren 14an hasi,
eta 16an amaituko dira. Ganera, abuztua-
ren 24an San Bartolome Eguna be ospatu-
ko dabe herrian. Jaiak hasi baino egun bat
lehenagorako, hau da, abuztuaren 13rako,
ekitaldi batzuk antolatu dira: 18:30ean pa-
leta partidak ikusteko aukerea egongo da,
eta 21:00etan herri afaria egingo da. Afaldu

ostean, jankideek abestiak kantatuko da-
bez. Euren soinuek lekukoa emongo deu-
tsie jaietako lehenengo egunari, abuztua-
ren 14ri. 

Barikuan, 14an botako da txupinazoa
21:00etan. Geroago, herritarrek osatutako
kalejira herrian gora eta behera ibiliko da.
Besteak beste, txistulariak eta Akermari gi-
roa berotzen saiatuko dira bertan. Indarrak
ez galtzeko, odolosteak eskainiko dira La-
rrabetzuko tabernetan 22:00etatik aurrera.
Erromeria 24:00etan egingo da, eta horrek
emongo deutso amaiera egunari.

Zapatuan musikak lagunduta esnatuko

Abuztuaren 13a, eguena: 
18:30: Umeentzako pelota partidak
21:00: Herri afaria / Kantuz Kantu
Abuztuaren 14a, barikua: 
21:00: Txupinazoa 
21:00: Kalejira: txistulariak, Aker-
mari...
22:00: Odoloste jana tabernetan
24:00: Erromeria, Tirauki taldeagaz 
Abuztuak 15a, zapatua:
12:00: Dantza kalejira
13:30: Pintxoen dastatzea plazan
18:30: Asto lasterketea
19:30: Bertsolariak, balkoitik-balkoi-
ra
22:00: Erromeria, Haitzama taldea-
gaz
23:00: Kale antzerkia: Lehiaketa ikus-
kizuna, Trapu zaharrak talderaen
eskutik 
24:00: Erromeria 
Abuztuaren 16a, domeka:
11:30: Kalejira, erraldoiak, Ondalan
taldeagaz
12:30: Umeentzako jokoak
14:30: Umeen bazkaria
17:00: Pelukeria eta Makillaje Txa-
pelketea (15 urtera arte) 
18:30: Goitibehera Tokiko Txapelke-
tea 
20:00: Erromeria, Gure-Etxean
22:00: Erromeria, Zurrust taldeagaz
Abuztuaren 24a, San Bartolome
13:30: Bizikleta igoerea
14:00: Paella Txapelketea
17:00: Briska Txapelketea

Larrabetzuko Andra Mari jaiak eta Emeteriak

Krisia dala-eta 
%30 jaitsi egin 

da jaietako 
aurrekontua

““
””

Andra Mari
jaiakAndra Mari jaiak eta Emeteriak 

ospatzen dira abuztuan Larrabetzun

Jai bikoitza



dira Larrabetzuko bizilagunak. Izan be,
12:00etan dantza kalejirak zeharkatuko
dau herria. Ondoren, pintxoak dastatu ahal
izango dira plazan. Arrastian asto lasterke-
tea egingo da, eta saioa eskainiko dabe ber-
tsolari batzuek. Erromeriez ganera, kale
antzerkia ikusteko aukerea egongo da
gabean. Krisia dala-eta, ez da aurten pelota
partidarik jokatuko. Jai-batzordeak eraba-
giak hartu behar izan ditu aurrekontua
egokitzeko eta “penaz” pelota partidak
bertan behera itxi behar izan dabez, “ikus-
le gitxi hurbiltzen ziralako”.

Domekea umeen eguna da. Goizean
erraldoiak nagusi izango dira kalejiran.
Beranduago, jolastu eta bazkaldu egingo
dabe txikienek. Arrastian Pelukeria eta Ma-
killaje Txapelketea antolatu dabe 15 urte
baino gitxiagokoei begira. 18:30ean Goi-
tibehera txapelketea jokatuko da. Errome-
ria bik biribilduko dabe jaia gabean. Halan-
daze be, azken txanpa San Bartolome Egu-
nean egingo da. Goizean bizikletaz ibiliko
dira kirolariak, eta arrastian Paella eta Bris-

ka Txapelketetan hartuko dabe parte zen-
bait lagunek. 

Jarraian, Emeteriak 
Atseden hartzeko denporarik ez dabe

eukiko larrabetzuarrek, egun batzuk pasa
eta gero Goikolexea auzoan Emeteriak os-
patuko diralako. Jaiek abuztuaren 29tik
irailaren 1era bitartean iraungo dabe. Le-
henengo egunean Jesús Loroño X. Txirrin-
dularitza Klasikoa antolatu dabe. Arrastian
Akermari igoko dabe Goikolexeara eta txu-
pinazoa botako dabe txistularien doinuek
lagunduta. Marmitako Txapelketea ailega-
tuko da bazkaltzeko orduan, eta digestinoa
egin eta berehala, Barrenetxeara igoko dira
mendizaleenak. Gabean erromeria egingo
da. 

Domekan Mus eta Briska Txapelketak
jokatuko dira eta musika erromeriari esker
etorriko jaku ostera be. Era berean, Kantari
Gazte Ezezagunen Txapelketea be antolatu
dau jai-batzordeak. Astelehenean baserria-
ri begiratuko deutsie jaiek. Goizean ardi

txakurren erakustaldia, eta arrastian idi-
probak ikusi ahal izango dira. Tartean, ber-
tsolariak izango dira, eta gabean erromeria
eskainiko dau Patxi bat, bi, hiru taldeak.
Azken egunean, Irailaren 1ean, trikitilariek
esango deutsee agur jaiei.

Abuztuaren 29a, zapatua
10:00: Jesús Loroño X. Klasikoa
13:00: Akermari igotzea, Goikolexeara 
13:30: Txupinazoa (txistulariak)
14:00: Marmitako Txapelketea
19:00: Barrenetxera igoerea
22:00: Erromeria
Abuztuaren 30a, domeka: 
12:00: Mus Txapelketea (finala arrastian)
17:00: Briska Txapelketea
19:00: Aizkolarien erakustaldia

22:00: Kantari Ezezagunen Txapelketea
(15 urtera arte)
22:00: Erromeria, Arizgoiti taldeagaz
Abuztuaren 31, astelehena: 
12:00: Ardi txakurren erakustaldia
13:30: Bertsolariak
19:00: Idi-probak
21:00: Erromeria, Patxi bat, bi, hiru tal-
dearen eskutik
Irailaren 1a martitzena: 
12:00: Trikitilariak

Larrabetzuko Andra Mari jaiak eta Emeteriak

Emeteriak
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Andramariak ospatuko
dabez lezamarrek 

Txupinazoa irailaren 4an botako bada be,
“Lezamako Mugetatik” mendi martxa eta
lasterketeak eta San Antolin Egunak “ha-
sierea” emongo deutsee aurtengo jaiei.
Mendi lasterketea abuztuaren 30ean egingo
da, talde honeek antolatuta: Basobaltz jai-
batzordea, Lezama Bizirik auzo alkartea,
Zorrizketan euskera alkartea, Ekidazu
abesbatza, Goitioltzako jai-batzordea eta
Gurasoen Alkartea. San Antolin irailaren
2an ospatuko dabe, eta zalantza barik, he-
rri-bazkaria egun horretako ekintzarik era-
kargarriena izango da. Izan be, urtero ehun-
ka lagun batzen dira mahai inguruan. Txar-
telak Lezama eta Larrabetzuko denda eta
tabernetan jarriko dira salgai euro bitan.

Esan dogun moduan, Lezamako jaiak
irailaren 4an, barikuan, hasiko dira ofizial-
ki. Pregoia irakurri ostean, trikipoteoa egin-
go da herriko tabernetatik, eta gaberako
Mozorro Lehiaketea antolatu da. Gaia “Ba-
serria eta bere mundua” da, eta mozorrorik
onena janzten dauanak bertako produktuen
saskia jasoko dau saritzat. Era berean, txos-
netara mozorrotuta hurreratzen direnei
“2x1” eskaintza egingo jake, kalimotxoa
edo garagardoa edaten badabe. Ganera,
bertako produktuen beste saski bat zozke-
tatuko da gabean. Ticketak jai-batzordeko

txosnan eskuratu ahal izango dira.
Zapatuan pintxorik goxoena aukeratu-

ko dabe herriko tabernetatik, eta domekan
herri-bazkaria egingo da, Zorrizketan eus-
kera alkarteak antolatuta. Bazkalostea As-
trapala Proiektuko kideek girotuko dabe.
Astrapala herriko musikari batzuek sortu
eben 2008. urtean. Proiektuak musika eta
herri-kultura lezamarren artean zabaltzea
dau helburu.

Odoloste Egunak bidea emongo deutso
Andra Mari Egunari. Irailaren 8an, marti-
tzenean, Mortimer antzezlana aurkeztuko
dau Kukubiltxok, eta erromeria Lotxo tal-
dearen kontura izango da. 

Kontzertuen aldetik be indartsu etorri-
ko jakuz Lezamako jaiak. Noizean Behin
eta Gatibu taldeek musika jarriko deutsee
bariku eta zapatuko gabeei, hurrenez hu-
rren.

Azkenik, irailaren 10ean Bola-lekuko
jaiak izango direla aipatu beharra dago; eta
irailaren 13tik 15era bitartean, Kurtzekoak.  

Lezamako Andra Mari jaiak

Aurtengo Mozorro
Lehiaketearen gaia 

“Baserria eta bere mundua”
da. Irabazleak bertako 

produktuen saskia 
jasoko dau saritzat

““
””

Irailaren 4tik 10era bitartean Andra Mari jaiak izango
dira Lezaman. Halanda be, horreek ez dira herritarrek
eukiko dabezan jai bakarrak, irailean be San Antolin
eta Santa Kurtze ospatuko dabez-eta. Argazkiak: Asier Saenz
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Lezamako Andra Mari jaiak

Abuztuaren 30a, domekea
08:00: Izena emotea, “Lezamako Muge-
tatik” mendi martxa eta lasterketean. 
Irailaren 2a, eguaztena. San Antolin
12:30: Mezea. Ostean, trikitixa eta kopaua
14:30: Herri-bazkaria
16:00: Mus eta Briska Txapelketak
Irailaren 4a, barikua
19:00: Partiduak, pelotalekuan. Pelota
Eskolaren eskutik
20:00: Txupinazoa eta pregoia. Ostean,
trikipoteoa herriko tabernetatik. Odolos-
teak, tabernetan
22:00: Txosnak irekitzea
22:00-24:00: Mozorro Lehiaketea. Gaia:
baserria eta bere mundua
23:00: Kontzertuak: Deadly + Noizean
Behin + Trikizio
02:00: Mozorro Lehiaketearen sari-bana-
keta
Irailaren 5a, zapatua
12:00-14:00: Pintxo Lehiaketea herriko
tabernetan, trikitixak eta panderoak alai-
tua
18:00-20:00: Umeentzako jokoak eta txo-
kolatadea
18:30: Bingoa eta merienda, Adintsuen

Etxean
20:00: Lehiaketa antzezlana, Trapu Za-
harra taldeagaz
23:00: Kontzertuak: Esne Beltza + Gatibu
+ Triki Ta Ke
Irailaren 6a, domeka
13:00: Lezamako Ekidazu eta Hernaniko
abesbatzen kontzertua, elizean
15:00: Pintxo Lehiaketearen sari-banaketa
15:00: Herri-bazkaria, Zorrizketanen
eskutik. Bazkalostea, Astrapala Proiek-
tuak girotua
17:30: III. Txapela Txapelketea, Zorrizke-
tanek eskutik
19:00: Pelota partidu profesionalak, fron-
toian
19:00: Euskal dantzak, Gurutze dantza
taldearen eskutik
Irailaren 7a, astelehena. Odoloste Eguna
Gabean: Odolosteak, herriko tabernetatik
Irailaren 8a, martitzena. Andra Mari
Eguna
12:00: Mezea
13:00: Kopaua, Adintsuen Etxean. Trikiti-
lariak, herritik
19:00: Berbenea, Lotxo taldeagaz
21:00: Mortimer antzezlana, Kukubiltxo
taldearen eskutik. Ostean, berbenea Lo-
txo taldeagaz
Irailaren 9a, eguaztena
12:00: Mezea
Irailaren 10a, eguena. Bola-lekuko jaiak
12:30: Izena emotea, paella-txapelketean
14:30: Paellen aurkezpena eta sari-bana-
ketea
17:00: Umeentzako jokoak eta txokolata-
dea
20:30: Berbenea, Luhartz taldeagaz

Jai egitaraua SANTSANTAA KURKURTZETZE
Irailaren 13a, domeka
16:00: Txupinazoa eta jaien hasierea
16:30: Mus Txapelketea, Gaztedi jate-
txeak antolatua
18:00: Gorritiren animaliak: poniak,
zezentxoak, basurdea... 
Irailaren 14a, astelehena. Santa
Kurtze Eguna 
12:00: Mezea, ermitan. Ostean, kopaua
auzokoentzat
20:00: Idi gazteen probak, harri txikia-
gaz
Irailak 15a, martitzena
12:00: Mezea, ermitan
20:00: Sorginari su emotea, eta jaien
amaierea 



Zelan sartu zinen mundu honetan? 
Nik Hezkuntza Berezian egiten dut lan, eta
Madrileko Unibertsitate Konplutensean
urte biko zaldiketa terapeutikoaren gaine-
ko graduatu-ondoko ikasketak eta prakti-
kak egin ditut. Duela bi urte, neure kabuz
hasi nintzen lanean Lezamako Jeanen zal-
ditegian, beste inork ez baitzuen eduki
konfiantzarik arlo berri honetan.
Zertan datza terapia hau?
Hiru oinarri ditu: lehena zaldiaren tenpe-
ratura da, 38ºC ingurukoa, giharrak eta zai-
nak erlaxatu egiten dituena; bigarrena, zal-
diak igortzen dituen inpultsuek, 90-100 mi-
nutuko, estimulazio neuromuskularra sor-
tzen dutena da eta eremu neuronal berriak
martxan jartzen dituztena, eremu berri
hauek txarto daudenak ordezkatu egiten
dituzte; eta azkenik, hirugarrena garuneko
paralisia dutenena da. Hauek ezin dute bu-
rua artez mantendu, eta ondorioz, ezin di-
ra ibili. Beraz, zaldi gainean ibiltzea oinez
ibiltzea, baina jesarrita, bezalakoa da eu-
rentzat. Oreka ariketa batzuk eginda lepoa
eta bizkarreko muskuluak indartzen dira,
eta garunak ibiltzearen patroiak ikasten
ditu, geroago oinez ibiltzea ahalbidetuko

dituztenak.
Esandakoaz gain, besteak beste, ukimena,
entzumena, ikusmena, oreka, koordina-
zioa, harremana, portaera oldarkorrak, au-
to-diziplina, auto-estima eta arnasketa lan-
tzen eta hobetzen dira.
Nori dago zuzenduta?
Erabilera nahiko zabala dauka, baina batez
ere arazo neuromotoreak (garun paralisia-
ren eta auto-istripuen ondorioz sorturiko-
ak), psikomotrizitate ingurukoak edo ara-
zo psikikoak dituztenentzat da egokia.
Edozelan ere, kasu bakoitzari egokituz era-
bili behar da terapia.
Zein maiztasunarekin ezartzen da senda-
bide hau?
Kasurik gehienetan astero ordubetez era-
biltzen dut terapia. Baina esan dudan mo-
duan, kasu bakoitzarentzat protokolo eta
programa bana egiten dut modu indibi-
dualean; eta zenbait kasutan, autonomia-
ren arabera, taldetan. Izan ere, autonomia
nahikoa dutenentzat oso garrantzitsua da
zaldia ile-eskuilatu, zaldia ukitu, zaldia
jagon... honek guztiak ere aurreko trebeta-
sunak garatzen laguntzen baitu. Gainera,
zaldiak talde-sena du, eta ez dauka aurrei-
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Gizakiak sendatzen dituzten
Berrikuntza ez da indus-
triari soilik dagokion ter-
minoa, gaixoen sendabi-
deak ere berritu egiten di-
ra etengabe. Hala ere, ani-
malien bidezko terapiak
ez dira oso entzunak, eta,
are gutxiago, zaldi-tera-
pia. Sendabide mota hau
da, hain zuzen ere, Eunate
Guarrotxena larrabetzua-
rrak darabilena; bakarra,
Bizkaian.

Zentzumenak, oreka, 
portaera oldarkorrak,

auto-diziplina, 
auto-estima edo 

arnasketa lantzen dira
zaldi-terapiaren bidez

““

””Zaldiak talde-sena 
du, eta ez dauka 

aurreiritzirik; 
gainean eramaten du 
zaldizkoa, horrengan 

harrotasuna sortuz eta 
auto-estima handituz

““

””

Argazkiak: Eunate Guarrotxena



ritzirik; hau da, berdin zaio zelakoa zaren,
eta gainean eramaten du zaldizkoa, ho-
rrengan harrotasuna sortuz eta auto-estima
handituz. Horrezaz gain, zaldiak beti sortu
izan du magia antzeko zera hori, bai ume-
engan, bai nagusiengan.
Zelakoak dira emaitzak?
Emaitzak nahiko azkarrak dira kasu gehie-
netan, geroago hobekuntzak astiroago gau-
zatzen badira ere. Kasu batean, adibidez,
oreka eta psikomotrizitatea oso txarra zuen
ume bat sei hilabetean pasa zen bizikletaz
ibiltzera, eta horrek, zelan ez, indar handia
eman zidan aurrera egiteko. Beste ume bat
terapiaren ondorioz oinez ibiltzen hasi da,
eta poztasun itzela ematen dizu horrek. 

Zelan dago berton zaldi-terapiaren egoe-
ra?
Madrilen eta beste zenbait lekutan gaixoen
elkarteak daude, eta euren bidez diru-la-
guntzak edo azpiegiturak lor ditzakezu.
Hemen, ostera, ez dago inolako laguntza-
rik, oraingoz trabak baino ez dira topatzen.
Izan ere, dauzkadan bezero guztiak ahoz
aho egindakoak dira, esan dugun moduan,
emaitzak adierazgarriak baitira. Eta arra-
kasta ikusita, zenbait lekutan hasi dira in-
teresatzen orain. Honela, Gurutzetako os-
pitaleko errehabilitazio taldetik ere deitu
naute esperientzia hau azaltzeko, nire
kasuren batzuen aurrerakuntza ikusitako-
an. Hala ere, medikuntza tradizionala na-

hiko geldoa da berrikuntzak bereganatzen,
baina gazteak zabalagoak dira eta astiro-
astiro interesa sortzen dabil. 
Zein da terapia honen etorkizuna?
Nik uste dut zentro handi bat beharrezkoa
dela, leku egokia izango lukeena, baita
pista estalia ere, langileak behar den mo-
duan kontratatuta eta baldintza egokiak
edukiko lituzkeena. Zeren lan hau egiteko
bi pertsona behar baitira: bata, zaldia era-
mateko; eta beste bat, kasu honetan neu,
ariketak, jolasak eta postura aldaketak egi-
teko.
Momentu honetan proiektu bat lantzen na-
bil. Gaixoen elkarteak prest egongo lirate-
ke horrelako proiekturen bat sustatzeko. 
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Bazkaria pilota partida baten haritik hasi
ziren antolatzen 1960. urtean. Iñaki, Isasi,
Andoni, Koldo Agirre eta gainontzeko la-
gunak Anoetara joatekoak ziren, pilota
partida bat ikustera. Astero diru-kopuru
bat jartzen zuten, egun horretako bazkaria
eta ikuskizunaren sarrerak ordaindu ahal
izateko. Baina patua apetatsua da, eta Son-
dikako gazteak sarrera barik lotu ziren.
Parranda barik ere lotuko ziren? Ez, inon-
dik inora!

Aurreztutako diruarekin zer egin azter-
tu ostean, aukerarik onena bazkari bat egi-
tea zela erabaki zuten aho batez. Alkan-
dora zuria, praka urdinak eta abarketak
jantzi, eta pilota partidarako sarrerarik ez
izateak eguna hondatuko ez ziela hartu zu-
ten helburutzat. Berrogeita hamar urte pa-
satu dira harrezkero, eta hartutako erabaki
hura urtero eutsi izan dioten ohitura bihur-
tu da. 

Lehenengo bazkari horretan herriko
zortzi lagun batu ziren, baina urteak pasa
ahala, lagun gehiago animatu ziren parran-
dan parte hartzera. Karmelo tartean izan
zen. Gaur egun 12 gizonek osatzen dute
koadrila. Aurreko lerroetan aipatutako jan-
tziak Sondikako koadrilaren uniforme ofi-

ziala bilakatu dira. “Abestea izugarri gus-
tatzen zaigu, eta askok abesbatzaren baten
partaideak garela pentsatzen dute. Egia
esan, oso parranda ederrak egiten ditugu”.
Lagunak goizeko 10ak inguru lotzen dira
herriko taberna batean, eta han motorrak

berotzen hasten dira. Hamarretakoa har-
tzen dute bost litroko ardo botila batek
lagunduta, eta eztarriak afinatzeari ekiten
diote, eguerdiko poteoan behar bezala kan-
tatu ahal izateko. Ondoren, bazkalduko
duten herrirantz abiatzen dira.

Kostaldea nahiago
Bizkaiko ia geografia osotik ibili da la-

gun-taldea: Urduña, Mungia, Bakio, Elan-
txobe... Baina kostaldera nahiago dute
joan, “mugimendu handiagoa dagoelako.
Taberna gehiago daude eta txikiteoa luza-
tzeko aukera ematen digu. Gainera, he-
rriak hurbil daude bata bestetik eta geldial-
diak egin ditzakegu bidetik”. Bazkaria
arratsaldeko 3etan egiten dute, eta jatetxe-
an utzi dieten arte izaten dira, lokala euren
abestiz girotzen. Iluntzean Sondikara itzul-
tzen dira, “apur bat afaldu, hamarretakoan
irekitako ardo botila bukatu eta indarrak
galdu arte jarraitzen dugu parrandan!”.  

Sondikako lagunek 18 urte inguru zute-
netik ezagutzen dute elkar, eta koadrila
osoa urtean behin baino ez da elkartzen
gaur egun. Horrexegatik ondo prestatu be-
har da irteera. “San Andres egunaren ingu-
ruan afari bat egiten dugu irteerari buruz

Sondikako betiko koadrila

Elkarteak / Taldeak
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Ohitura polita hasi zuen
duela ia bost hamarkada
Sondikako lagun-talde ba-
tek. Gazteak zirela lagu-
narteko bazkaria hasi zi-
ren antolatzen, eta denbo-
raren joan-etorriak ez die
elkarrekin egoteko gogoa
kendu; guztiz kontrakoa,
indartu egin du. Karmelo
Gaztañagak eta Iñaki Za-
ballak istorio honen berri
eman digute.

Mende erdia bete duen 
lagunarteko bazkaria

Testua: Itxaso Marina / Argazkiak: K.G. eta  I.Z.



hitz egiten hasteko. Urte bakoitzean tal-
dekide bati dagokio bazkaria-eta antola-
tzea. Aurten Armintzara-edo joango ga-
rela uste dugu”.

Joan den urtean botatako parranda
gogoan dute oraindik, eta aurtengoa aile-
gatzeko irrikan daude. Hitzordua San
Ignazio egunaren inguruan izango dute.
“Uztailaren amaieran-edo antolatu ohi
dugu bazkaria, lehen, gehienak oporreta-
ra abuztuan joaten ziren-eta”.

Lagun minak dira, baina aukera gutxi
dute elkarrekin egoteko. Batzuk kanpora
joan dira bizitera, eta zaila da guztiak
batzea. Uztaileko bazkaria, ondorioz, oso
inportantea da eurentzat. “Osterantzean,
ez genuen elkar ikusiko”. Era berean, tu-
rismo apur bat egiteko ere aprobetxatzen
dute.

Ahal izan arte
Elkarrekin egoteko gogoa handia ba-

da ere, gero eta korapilatsuago dute baz-
karia antolatzea. “Badakizue, dagoeneko
ez gara 20 urteko mutilak eta ajeekin hasi
gara: kolesterola... Kide baten batek huts

egin du inoiz, baina bazkaria urtero egi-
tea lortu dugu”. Taldean 64 urtetik 78 ur-
tera bitarteko lagunak daude, eta bidean
kide bi galdu dituzte, zoritxarrez. Aspal-
diko lagunak dira, txikiteroak, Sondika-
ko tabernetatik poteotan eta abesten egu-
nero ibiltzen zirenak. Euskal Herriko ta-
bernetan gaur egun ikusten zaila den
arraza horretarikoak. “Orain bost lagun-
edo lotzen gara noizean behin, txikito pa-
re bat hartzeko”.

Eurek hasitako ibilbidea eta ohitura
urteetan zehar irautea dute helburu.
Horretarako, ezinbestekotzat jotzen dute
taldean jende berria eta gaztea sartzea.
“Honek aurrera jarraitzea nahi dugu.
Bazkaria eta irteera ahal izan arte antola-
tzeko asmoa dugu”. Urte askotarako! 

Elkarteak / Taldeak
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Bazkaria antolatu 
ezean, jadanik ez 

genuen elkar ikusiko

””
““

Koadrila, 1960. urtean
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Berbaldioi Olatzek eman zien hasiera astele-
henean. Kubara eroan gintuen, Habanara.
Bidaia Karibeko itsaso urdinetik haratago
joan zen: kubatarren bizimoduan barrena.
Ezin hobeto erakutsi zigun turistek disfruta-
tzen duten Habana, bai eta bertakoek bizi
dutena ere. Blokeoa gaindituz, oinarrizko
beharrizanak betetzeak ekartzen duena;
kultura, hezkuntza eta medikuntza aldetik
duten maila ikaragarria. Kubatarren espiri-
tua ulertzeko, esaldi bi jarri zituen hangoen
ahotan: “Zaharrak gazteen atzeraguardia
dira” eta “Kuban ez dugu soberan dauka-
guna ematen, baizik eta banatu egiten dugu
daukagun apurra”. Patxada handiko herria
izanda ere, denek dute zereginen bat, eta zer
konpartitu besteekin. Eta jakina, dantza eta
musika edonon ikus daitezke. 

Mari Carmen eta Jose Angelekin Nord-
Kappera joan ginen asteartean. Suedian ha-
sita, paisaiak lasaitasunera gonbidatzen du.
Muino txikiak, pinuak eta urkiak, lakuak,
gorriz pintatutako egurrezko etxeak... bide-
etan inor ez da arin ibiltzen. Herriak eta hi-
riak aproposak dira bizikletaz paseatzeko.
Stockholm hiri ederrean irlak eta itsasoa di-
tugu, alde zaharra eta modernoa, txalupak,
museoak... den-dena ondo zaindua, lorate-
giz betea.  

Mapan gora, desagertzen doa gaua. Zir-
kulu polarra gurutzatu eta Sami herrira (La-
ponia) ailegatu gara. Elur-oreinak edozein
momentutan ager daitezke bide erdian. Une
batean, Finlandian; gero, Norvegian; eta
itsasoa berriro. Laster Nord-Kappera heldu-
ko gara. Bidea amaitu da, ezin da iparralde-
rago joan. Milaka bisitari auto-karabanaz
eta autobusez etorri dira. Guztiak gaueko
12ak noiz jo zain daude. Lainorik gabe

eguzkia sartzen doa eta, itsasoa ukitu baino
lehen, igotzen hasten da berriro: “gauerdiko
eguzkia da”. Itzuli egin behar. Norvegia
basatia da, ederra. Fiordoak, ur-jauziak edo-
non, bide estuak, kurbak, tunelak... astuna
gidatzeko. Oslon derrigorrezko geldiunea
egin behar da: Munch pintorea, Giveland
parkeko eskultura biluziak, eski saltoko ins-
talazioak... Guztira, 12.000 kilometroko bi-
daia da, baina merezi du. 

Asteazkenean Kristinaren txanda izan

zen. Aldaketa nabarmena, Hegoafrikara
joan baikinen. Kamioia hartu, eta Namibia-
rantz. Paisaia zoragarriak eta animaliak
nongura: errinozeronteak, lehoiak, gepardo-
ak, jirafak, ñuak eta elefanteak. Basamortu
itzela da, itsasoraino. Eta hondartza han-
dian hezurrak eta fokak izaten dira, fokak
eta fokak. Kayukoak. Safaria oinez egin
dugu. Segurtasun-neurri bakarra hau da:
“korrika egiten badut, zuek ere egin korrika
nire atzetik”. Padurak eta eltxoak. Lataz

Txorierritarrak munduan 

Derioko bost lagunek munduan zehar egindako bi-
daiak kontatu dizkigute herriko bost lekutan. Berbal-
diak “D5K: derioztarrak, bost kontinenteetan” ekime-
naren barruan eskaini dituzte. 

Testua eta argazkiak: Bestorrene

Derioztarrak bost kontinenteetan
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Txorierritarrak munduan 

egindako txabolak daude herrian. Umeen
aurpegiak, argazki zoragarriak. Anima-
liak gauero etortzen dira kanpineko
putzura. Hotza izaten da gauetan, eta
beroa, eguerdietan. Egunsenti ederrak.
Kolore-festa ikaragarria; gorria, bizi-bizia.
Ilargia eta eguzkia batera daude. Lasai-
tasuna, baretasuna. Eta gosea. Jateko gutxi
dago; baina kakahueteak, nongura. Victo-
riako ur-jauziak itzelak dira, luze-luzeak
eta basati-basatiak. Eguzkiak itsasoa be-
sarkatzen du. Afrika da.

Prisa barik
Atotzen eskutik New Yorkera abiatu

ginen ostegunean. Izaera desberdineko
auzoen deskribapena egin zigun. Ezagu-
nena Manhattan da: Central Park fama-
tua, New Yorken “birikia”; finantza-gu-
nea; etxe orratz izugarriak; Empire State; 0
gunea; Chinatown; Guggenheim muse-
oa... Brooklyn auzorik populatuena da: bi
milioi eta erdi biztanle du! Eta Bronx,
arriskutsuena: banden arteko borrokak
ohikoak izaten dira han. Gidariak autobu-
setik ez jaisteko aholkua eman die turistei,
baina jaitsi egin behar, artelanak diren
graffitiei argazkiak egiteko. Hain berezia
den hirian arraza eta kultura guztietako
jendea dago: zuriak, beltzak, latinoak, txi-
natarrak, juduak, kristauak, budistak, ar-
gal gutxi eta lodi ugari, famatuak leku
guztietan, finantzako andre-gizonak alde
batetik bestera korrika... Zelako nahaste-
borrastea eta estresa! Turista bezala ikus-
tea merezi duen hiria da, baina ez ei da
gomendagarria bertan bizitzeko. 

Mari Carmen eta Julenen furgoneta os-
tiralean hartu genuen, eta Asian zehar ibili
ginen 10 hilabetean, prisa barik. Europa
amaitu eta Turkian sartu gara. Gero, Kur-
distanen, Iranen, Pakistanen, Ladakhen,
Katxemiran, Nepalen eta Indian. Eremu

zabalak dira, kilometro askokoak. Beste-
lako kulturak ikusi ditugu, bestelako erli-
jioak, janzkerak, aurpegiak... Baina atsegi-
nak dira guztiak, abegikorrak; geu baino
askoz gehiago. Hainbeste bizipen labur-
tzea ez da erraza, eta argazki ikusgarriek
laguntzen digute behar horretan. Edozein
lekutan izaten dute autoa konpontzeko
abilidade ikusgarria: piezak lortu ezin ba-
dituzte, eurek egiten dituzte. Bidaiaren
sorpresarik handiena Iranen topatu ge-
nuen: emakumeen “egoki” jantzi beha-
rra... Baina zein jende atsegina! Kultua,
etxera gonbidatzen zaituena. Nepal ikus-
garria da, India... Hala ere, arriskutsuegia
da azken herrialde horretatik gidatzea.
Hizkuntza arazoa da, baina elkarri uler
diezaiokegu, eta lagunak egin. 

Amaitu da aurtengo bidaia; gehiago
etorriko dira. Esaldiak dioen bezala, “txa-
pela buruan eta ibili munduan”. Eta gero,
kontatu.

Turistek disfrutatzen
duten Habana ezagutu

dugu, eta bertakoek 
bizi dutena

””
““

Gidariak autobusetik ez
jaisteko aholkua eman die
turistei Bronxen, baina

jaitsi egin behar, graffitiei
argazkiak egiteko

””
““
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Teknologia

Prestazio handiko posta elektronikoa da
eta ezaugarri hauek ditu: doakoa da era-
biltzailearentzat; mezuak bidali eta jaso-
tzeko aukera ematen du; postontziak 5
GBko edukiera du; kontaktuak kudeatze-
ko aukera eskaintzen du; zereginen egute-
gia du; euskaraz eta gaztelaniaz dago; iris-
garritasunaren A bikoitza du, minusbalio-
tasunen bat dutenek ere erabili ahal izate-
ko; eta ez du publizitaterik.  

Aldundiaren ustez, posta elektroniko
hau Toki Administrazioaren eta bizkaita-
rren arteko komunikazio digitalerako for-
mula bihurtuko da. Izan ere, herritarrek
edozein gairi buruzko informazioa lortu-
ko dute haren bitartez: dirulaguntzak, lan
eskaintzak, kontratu publikoak eta eskae-
ren epeak, esate baterako.

Hamalau urtetik gorako bizkaitar guz-
tiek gutun pertsonalizatu bat jasoko dute
eta hartan posta elektronikoa aktibatzeko
kode bat eta www.bizkaia.eu webgunerako
esteka bat azalduko dira. Erabiltzaileak
posta elektronikoaren kontu berria sortze-
ko aukera izango du bertan, bizkaia.eu do-
minioari lotua. Erabiltzaileak nahi duen
izena jar diezaioke kontuari. Era berean,
posta elektronikoaren helbide bat eta doa-
ko telefono bat jarriko dira erabiltzailearen
eskura, bizkaia.eu posta elektronikoaren
gaineko zalantzak argi ditzaten.

BiscayTIK
Bizkaia.eu posta sistema BiscayTIK

proiektuaren ardatzetako bat da. Proiek-
tuak helburu nagusi bi ditu: alde batetik,
informazioaren teknologiak herritarrei
hurbiltzea eta haien erabilera sustatzea;
bestetik, Bizkaia informazioaren eta eza-
gutzaren teknologia berrien Europako
erreferente bihurtzea. Horretarako, 45 mi-
lioi euroko inbertsioa egingo da eta hiru
ardatz landuko dira: bizkaitar guztientza-

ko doako posta elektronikoa sortzea; uda-
lek erabiltzen dituzten sistema informati-
koak berritzea eta webgune bat sortzea,
herritarrek administrazioarekiko izapide-
ak egiteko; eta nazioartean aitzindaria den
teknologia zentro bat sortzea, proiektu
berritzaile hau garatzeko.

Doako posta elektronikoa
da; postontziak 5 GBko

edukiera du; eta euskaraz
zein gaztelaniaz dago

””
““

Bizkaia.eu

Bizkaiko Foru Aldundiak doako posta elektronikoa
jarri du abian bizkaia.eu dominioan. Bizkaitarrok tres-
na hori erabili ahalko dugu bai administrazioarekin
harremanetan jartzeko bai geure kontu pertsonaletara-
ko. 

Bizkaitarron doako
posta elektronikoa



Derioko Zutik dantza taldeko kideak 1972. urtean

Antxinako argazkia

Asmatu galdera eta sari hau lortu:
Bi lagunentzako tratamendua: 

TXOKOTERAPIA 
(gorputza txokolatez estaltzea)

Hilabete honetako galdera zera da:

ZZeennbbaatt  mmoottoorr  
bbiilldduu  zziirreenn  

LLaarrrraabbeettzzuunn??

Bidali erantzunak, hilaren 15a baino lehen: 
–Telefonoz: 94 452 34 47
–e-mailez: aikortxori@aikor.com
–Postaz: Aresti kalea 2, 48170, Zamudio

LEHIAKETA

Aurreko erantzuna: Txakolinaren Eguna
Irabazlea: Joserra Bajo 

1 Aitziber Mugarra  2 M. Isabel Loustanau  3 Jon Aiarza  4
Alberto Aurre  5 Joseba Pascual 6 Andoni Aiarza  7 Lurdes
Puertas  8 Lander Aiarza  9 Jon Ander Begoña  10 Jesus Lopez  12
Raquel Iñarra  13 Flora Luci Garcia 14 M. Carmen Manteca?  15
Ascen Manteca  16 Olga Iñarra  17 Irene Aiarza?  18 Marta
Gonzalez  19 Gotzone Zarraga  20  Leire Begoña  21 Osane
Oruetxebarria  25 Rosa M. Manteca  26 Nerea Larrabeiti  27 M.
Carmen Martin  28 Argi Iturbe  29 Anastasia Lopez  30 Nerea
Begoña 31 Gotzone Ibarzabal  32 Alazne Landa  33 Anabel
Arziniaga  34 Esther Aurre  35 M. Jose Galindo 36 M. Elena
Aiarza  37 Miren Igone Larrabeiti  38 Elvira Garitano  39 M. Jose
Fernandez  40 Pili Garcia  41 Bego Lopez  42 Amaia Bolunburu
43 Angel M. Arevalo  44 Esther Mateos  45 Julian 46 Mikel
Goikoetxea  47 Susana Madariaga  48 Carlos Fernandez  49
Victor Manuel Aiarza  50 Pili Carballo 51 Jose Ignacio Perdea 52
Bego Goikoetxea 53 Igone Larrabeiti 54 Txaro Martin  55 M.
Mar Inoriza
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Pistoa

Sukaldaritza

Etxeko sukaldaritza

Osagaiak (4 lagunentzat):
–4 kalabazin
–Kinpula bat
–Piper gorri bat
–Piper berde bat
–Tomate heldu bat
–Arrautza bi
–Olioa
–Gatza

Prestatzeko erea: 
Osagai guztiak prestau behar dira;
hau da, garbitu, zuritu, haziak kendu
eta txikitu. Lapiko baten olio apur bat
botako dogu eta, bero dagoanean,
osagaiak gehituko doguz banan-
banan: lehenengo, kinpula; hiru
minutu geroago, piperrak; geroago,
tomatea; eta, azkenik, kalabazinak eta
gatza. Su eztian izango dogu. 
Arrautzak irabiatuko doguz.
Lapikoan dogun nahastea biguntzen
danean, arrautzak botako doguz.
Danari eragin, eta minutu baten itxi-
ko dogu egosten.  

Osagaiak (6 lagunentzat):
–750 g patata
–Kinpula bat
–6 arrautza
–Olioa eta gatza
Saltsarako:
–50 g pernil (txikitua)

–100 g txanpiñoi (txikitua)
–4 gazta-xerra
–200 ml esnegain
–4 berakatz atal (txikituak)

Prestatzeko erea:
Patatak eta kinpulea garbitu eta txikituko
doguz. Zartaginean olio ugari imini eta,
bero dagoanean, patatea botako dogu.
Bost minutu geroago, kinpulea gehituko
dogu. Gatza botako dogu. Zartaginari es-
talkia iminiko deutsagu eta 15 minutu in-
guruan eukiko dogu su eztian (gorritu ba-
rik). Olioa kenduko dogu. Arrautzak ira-
biatuko doguz eta patatea gehituko deu-
tsegu. Tortillea egingo dogu.
Saltsea: Berakatzak olio apur bategaz
gorrituko doguz. Gainerako osagaiak or-
dena honetan botako doguz: txanpiñoiak,
pernila, gaztaia eta esnegaina. Saltsea
apur bat loditzen danean, tortilla gainetik
zabalduko dogu. 

Patata tortillea txanpiñoi saltseagaz

Maite Lekerika,
sukaldaria



GOMENDIOAKGOMENDIOAK
LLIIBBUURRUUAAKK

MMUUSSIIKKAA

AAmmaaggooiiaa  GGeezzuurraaggaa

NAGUSIAK
Apokalipsia, guztioi erakutsia 
J. Gabilondo
Off-on 
Y. Arrieta
Erlojugilea 
A. Serrano
Arrain abisalak 
X. Etxeberria

HAUR ETA GAZTE
Torrepeko zalduna 
A. Olaizola
Kuku egiten ez zekien erlojua
L. Baquedano
Molly Moonek mundua geldiaraz-
ten du
G. Byng
4 urte, 6 hilabete eta 3 egun geroago 
M. Bourdier
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Txanpirrin pintxona -haur kan-
tak-
Nahixan
Nahixan
Sosegua 
G. Mendizabal-txistu-
4 
Sei Urte

Sei urte taldea

L E T R A Z O P A

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

Umeakaz berba egiterakoan
lexiko berezia aztertuko dogu
berriro. Ea letra-zopan gai
zaran umeakaz erabiltzen

diran 7 berba aurkitzen*.
Kontuan hartu egizu Txorierrin
esaten dan eran idatzita
dagozela. 
* Derioztarren euskara liburutik

jasoak.

Ezkerraldean Aikor! 83ko letra-
zoparen erantzuna. Umeakaz
erabiltzen diran 7 berba.

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



Sondika
–Kilometroak eta Nafarroa Oinez. Izena
ematea: irailean, liburutegian. 
Zamudio
–Europako mendiak, irailaren 11tik 13era
bitartean. Arroeta mendi taldeak antola-
tua.
–Errioxa, irailaren 13an. Txirrin-Txirrin
taldeak antolatua. 
–Besaide, irailaren 20an. Arroeta mendi
taldeak antolatua. 
–Kilometroak eta Nafarroa Oinez. Izena
ematea: urriaren 1era eta 15era arte, hurre-
nez hurren. 
Larrabetzu
–Madariaga dorretxea. Irailaren 12an, Gu-
re Etxeak antolatua. 

Irteerak

Sondika
–Dantza modernoa eta perkusioa. Izena
ematea: irailaren 1etik 6ra, gaztetxean. 
–Udal ikastaroak. Izena ematea: irailaren
8tik 14ra, liburutegian.  
–Feltrozko apaingarri tailerra. Irailaren
12an, gaztetxean.
–Larruzko eskumuturreko tailerra. Irai-
laren 26an, gaztetxean. 
Zamudio
–Udal ikastaroak eta tailerrak. Izena ema-
tea: irailaren 7tik 25era arte. 
Lezama
–Udal ikastaroak eta tailerrak. Izena ema-

Ikastaroak 

Ekitaldi gehiago aikor.com webgunean

Erakusketak
Zamudio
–VII. Pintura Lehiaketaren lanak. Irailaren
21etik urriaren 5era arte, Zamudiotorren.  
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Bestelakoak
Sondika
–Mugikortasun Iraunkorraren Astea. Irai-
laren 14tik 26ra: erakusketak, tailerrak...
Zamudio
–San Martin jaiak antolatzeko batzarra.
Irailaren 15ean, 19:30ean, udaletxean. 
–Olentzeroren Eguna antolatzeko batzarra.
Irailaren 22an, 19:30ean, Gazte-estazioan. 
–Mugikortasun Iraunkorraren Astea, iraile-
an.
Lezama
–Mugikortasun Iraunkorraren Eguna. Irai-
laren 25ean, 17:30etik 20:30era, eskolan eta
kiroldegian. Bide-segurtasuna jorratzeko
zirkuitua, zazpi legoatako botak, segway...  
Larrabetzu
–Mugikortasun Iraunkorraren Astea. Irai-
laren 16tik 22ra. Irailaren 18an, jai handia:
patinete tailerra, bike trial... 

Derio
–¿Habéis visto mi grito?, Luna Llena taldea-
ren eskutik. Irailaren 18an, Gurea Aretoan.  
Zamudio
–Abba musikala. Irailaren 5ean, 18:30ean,
Arriaga Antzokian. Izena ematea: irailaren
2ra arte.   

Antzerkia eta filmak

Zamudio
–Zamudioko Zikloturista. Irailaren 19an,
9:30ean, Bidekoetxe parkean. Bazkaria,
erromeria... 
–Derio – Zamudio XVII. Lasterketa. Iraila-
ren 20an, 11:00etan, Derioko kiroldegian. 

Kirolak

Txapelketak
Sondika
–Billar Txapelketa. Irailaren 6an, gaztetxean.
–Trivial Txapelketa. Irailaren 26an, gaztetxe-
an. 
Zamudio
–San Martin jaietako VIII. Kartel Lehiaketa.
Lanak agintzeko epea: irailaren 30era arte,
udaletxean. 

AAggeennddaa
tea: irailaren 15etik urriaren 3ra, liburute-
gian. 



Gora Lezamako jaiakGora Lezamako jaiak




