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Ezin dogu sinistu! Oraindik ezin dogu
etorkizuna imajinau zu gure artean egon
barik, zure planak, zure irria, zure indarra
euskal kantak abesten, zure “bua chaval!”,
edota “basta ya!”... Egia esan, berba hone-
ek prestaten genbiltzala “baina hau...
Zaloaren ardurea zan!” komentaten gen-
duan gure artean. Gure koadrilan bera
zan “prentsa arduraduna”, baita bozeroa-
lea be askotan... bere berbakaz eta idaz-
teko trebetasunagaz, berbak eta esaldiak
goxotasunez laztanduz... eta hori gitxi
bazan, euskeraz! Gure euskera maitean!
Hainbeste maite eta hain ondo trataten
zeuen gure hizkuntzan. 

Koadrila Eguna, Tourrera gure ostera-
txuak, koadrila bazkariak (Santo Bartolo-
meko paella, Larrabetzuko jaietako baz-
karia, Goikoelexaldeko gure marmitakoa,
urterik urte hobea zana...), koadrilako
nesken barikuetako “batzartxua” aste ba-
rruko gorabeherak komentetako eta as-
teburuaz gozaten hasteko, etorkizuneko
planak, bidaiak (Australia zenduan hu-
rrengo helburu, orain dala 15 egun koa-
drilakoakaz Londresen egon ostean)...
Zenbat gauza! Zenbat alaitasun eta
momentu polit biziko genduzan zure on-
doan! Eta orain... Zin egiten deutsugu
egongo dirala, eta inoiz baino gehiago zu
gugaz egongo zarala! Halan baino ezin
da izan... Gure koadrilaren bizitzea, den-
porea pasa ahala, tinko mantenduko dan
zureganako omenaldia izango da!

Asko ikasi dogu zure alboan, asko go-
zau... Zenbat opari zure ondoan bizitzeko
aukerea izan dogunontzat! Gauzak pasi-
no handiagaz egiten zenduzan... Zelako
indarra! Hori bai energia! Eta, gainera, be-
netan barriztagarria... amaitzen ez dane-
takoa! Aurrera joateko, gauza barriak
ikusteko, munduko zirrikitu guztiak ikus-

teko eta ezagutzeko irrika berezia, kultu-
ra, tokiak, hizkuntza... Baina beti zure
herria, Euskal Herria eta Larrabetzu, biho-
tzeko tokirik xarmagarrienean izanda...
Lagunok, adibide hori goiburutzat hartu-
ta ekingo deutsagu hemendik aurrera
bideari, bai! Hori izango da gure leloa,
...aldapa goratan eta baita bidea erraz
bilakatzen danean, eguzki, euri, trumoi...
dana dalakoa izandakoa be... hor egongo
da! Eta nasai egon daitezan zure lagunak,
koadrilakoak, lanekoak, alderdikideak...
zure testigua hartu dogu! Eta bidea ere-

Zaloa Jaka AIKOR! aldizkariaren ko-
laboratzaileak joan dan hilean itxi gin-
duzan, ustekabean eta oraindik oso
gaztea zala, gazteegia. Lerro honeek
irakurtzen zabilzen orrialdeotan Zalo-
aren berbak irakurri dozuez askotan,
pil-pilean egozan han eta hemengo
gaiak zorroztasunez eta abileziaz az-
tertuz. Zaloa ez da gurean berriro azal-
duko, baina bere berbak, irribarrea,
jarrera positiboa eta izaera, Zaloa be-
ra, aldizkari honen parte izango dira
betiko.

Lagunek eta senideek omenaldi
hunkigarria egin eben apirilean Zaloa-
ren omenez, Larrabetzun, bere he-
rrian. Ekitaldian jentetza batu ginan,
150 lagun dinoe; jente askok maite
zaitu Zaloa, ez da harritzekoa. AIKOR!
aldizkarian be omenaldi xumea egin
gura deutsugu, eta lerro honeek es-
kaini. Berbak sobran dagoz batzuetan,
baina gure beharra eta zurea komuni-
ketea da, eta barruan dagoana zabal-
tzeko beharra dogu. Zagozan tokian
zagozala, ez adiorik! 

Beti izango zara, Zalo!
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Telefonoa hartu eta “Aupa, AIKOR!” esaten zeunskun irribarrez. Beti, erantzun alai
hori. Beti, jarrera ona. Behin baino gehiagotan lagundu deuskuzu: bai testuren bat
idatzi behar zanean, bai Aikorlagun kanpainea zabaldu genduanean. Kolaboratzai-
leak eta aikorlagunak: hareek dira AIKOR! aldizkariaren inguruan dagoan giza sarea
osatzen dabenak, gure funtsa, eta zu hareetako bat zinan, hareetako bat zara. 

Euskereagaz eta euskalgintzeagaz izan dozun atxikimendua itzela izan da beti.
Eta igarri-igarrian dago hori zure artikuluetan. Zeure beharra politikeagaz lotuta
egon arren, danetariko gaiak jorratu dozuz zeure testuetan: gizarte zein kirol arlo-
koak; hemengoak nahiz kanpokoak. Euskera txukuna erabiliz, ikuspegi alai eta argi-
tsu batetik emon deuskuzu errealidadearen barri.

Zaloa, joan zara, baina gogoan izango zaitugu beti, eta geure orrialdeotan
egongo zara betiko. 

“Aupa AIKOR!” erantzuten zenduan irribarrez. Aupa Zaloa!

AIKOR! aldizkariko langileak

giz egingo dogu aurrera, zu izango zara
gure iparrorratza lainoa dagoanean;
argia, iluntasunean; animoa, atsekabean;
freskotasuna, itoaldietan... bai, zeu izango
zara Zalo!

Eskerrik asko, Zalo! Eta mila aldiz,
eskerrik asko! Emon deuskuzun guztia-
gaitik eta emongo deuskuzunagaitik...
Beti egongo zara gure ondoan, gure koa-
drilaren ekitaldi guztietan presente, gure
bihotzean, gure pentsamentuan, gure
eguneroko bizitzan... Eta ziur gagoz zu be
beti egongo zarala gugaz, zure indar,

kemena, irrika eta alaitasuna gure artean
zabalduz... Eta, nasai! Zure testigua eskue-
tan tinko hartu eta aurrera jarraituko do-
gu zuzen eta alai, Zuk egingo zendukean
moduan! Guk zainduko doguz zure eus-
kera maitea, Larrabetzu, gure aberria, Eus-
kal Herria... zuk hain barnean zenduza-
nak... Ez arduratu, zuk zabaldutako bidea-
ri jarraituko deutsagu! Eta beti izango ga-
ra zure koadrila! Bihotz-bihotzez, mosu
handi bat!

Koarilakoak   
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Elkarte berria, 

Sondikan 
Maiatzaren 5ean, eguenean, Iri-

farrak sortuz, mugarik ez, elkartea
aurkeztuko dute Sondikako Kultur
Etxean. Hura El Salvador herriari
atxikimendua eta laguntza emate-
ko sortu den elkartea da. Ekitaldia
arratsaldeko 7etan hasiko da.
Proiektuaren nondik norakoak
bideo baten bitartez azalduko
dituzte, eta, horren ostean, Txanpa
Payés kantautoreak emanaldia
eskainiko du. Era berean, Paz con
dignidad elkarteko boluntario bik
Zaragoza El Salvadorreko herrian
izandako esperientzia azalduko
dute. Ekitaldirako gonbidapenak
kultur etxeko txarteldegian banatu-
ko dira. Pertsonako lau gonbida-
pen emango dira.

Banango ikastaroa 
Hiru bat Zamudioko dantza tal-

deak Banango dantza ikastaroa
antolatu du. Azaldu dutenaren ara-
bera, dantza hura Lagatzu euskara
elkarteak ekainean antolatuko
duten Euskal Jaian dantzatzeko
asmoa dute, eta, horregatik, entse-
gu txukunak egin nahi dituzte.
Dantza taldekoek ikastaroan parte
hartzeko gonbidapena luzatu diote
herritarrei. Maiatzaren 27an, arra-
tsaldeko 7etan, batuko dira esko-
lan, eta, ikastaroa egiteko prest
dagoen lagun-kopuruaren arabera,
zein egunetan eta zein ordutan
egingo duten zehaztuko dute.

a: Nagore Sustatxa

Jesus Sustatxa eta Luis Gómez loiuz-
tarrek urteak daramatzate herriko histo-
ria batzen. Horretarako, argazkiak jaso-
tzen ibili dira, eta hainbat ekimenetako
irudiak grabatu dituzte. Irudiekin doku-
mental bi egiteko asmoa dute, eta haie-
tan era askotariko gaiak uztartuko dituz-
te: antzinako eta gaur egungo ohiturak,
ospakizunen bilakaera eta herritar xele-
breei egindako elkarrizketak, banaka
batzuk aipatzearren. Lehenengo doku-
mentala udazkenerako egongo da prest,
eta laster hasiko dira bigarrena atontzen.
Hala ere, ez dakite azken hura noiz egon-
go den kalean, babesleak behar dituzte-
lako, gastuei aurre egiteko.

Baina ilusioz dabiltza lanean eta apiri-
lean 35 lagun batu dituzte, bigarren
dokumentalean sartuko den Amatxo
abestia grabatzeko. Vicente Arteagoitia
Loiuko alkatea, udal ordezkariak, elkarte-
etako kideak eta gaztetxoak izan ziren
kantarien artean. Iñaki Basabe gitarra-
joleak eta Eneritz Larrañaga trikitilariak
ere hartu dute parte grabazioan. Abestia
Sustatxak idatzi du, eta bertan aitita
galdu duen ume batek Loiuri buruz di-
tuen oroitzapenak azaldu ditu. 

Bestalde, Sustatxak eta Gomezek
dokumentala egin dute Elotxelerri auzoa-
ren gainean, Arrietane Fundazioaren
laguntzarekin. Dokumentalaren aleak
maiatzaren 1ean banatuko dituzte, meza
ostean.

Abestia grabatu dute Loiun



Aurreko urteetan bezala, Mankomu-
nitateko Euskara Zerbitzuak autobusa
jarriko du aurten, ikastolen aldeko jaieta-
ra joateko. Mankomunitatean bertan edo
liburutegietan eman beharko da izena
epe hauen barruan: Herri Urrats, maiatza-
ren 4ra arte; Ibilaldia, maiatzaren 9tik
25era arte; Araba Euskaraz, maiatzaren
30etik 15era arte; Kilometroak, irailaren
12tik 28ra arte; eta Nafarroa Oinez, iraila-
ren 26tik urriaren 12ra arte. Izen ematea

arrastiko 3etan itxiko da adierazi diren
epeetako azken egunetan. Parte-hartzai-
leek bost euro ordaindu beharko dute,
baina hiru euro itzuliko zaie bidaia egin
ostean. Jaietara bakarrik joan nahi duten
adingabeek gutxienez 14 urtekoak izan
beharko dute irteera egunean. Gainera,
gurasoen baimena aurkeztu beharko du-
te; Herri Urratsera joateko, nortasun agi-
ria eta Ertzaintzaren baimena edo pasa-
portea ere beharko dira.

Ikastolen aldeko jaietara joateko

autobusak
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IV. CDR
Santzoka Derioko gazteen elkar-

teak CemenDerioRock ekitaldia anto-
latu du maiatzaren 7rako. Ekimena
laugarren aldiz egingo dute aurten.

Goizeko 12etan umeei zuzendu-
tako patinete ikastaroa egongo da,
eta arratsaldeko 15etan hasiera
emango diote Long Board txapelke-
tari. Parte-hartzaileek hiru proba egin
beharko dituzte: eslaloma, irristatzeak
eta jaitsiera librea. Iluntzeko 8:30eta-
rako herri afaria antolatu dute. Aurre-
ko edizioetan bezala, lagun koadrilek
janaria eta mahai-tresnak eraman
beharko dituzte, eta antolatzaileek
plantxa jarriko dute. Kontzertuak
gaueko 10:30ean hasiko dira eta
eszenatoki gainean hurrengoak aritu-
ko dira: Mental eraser, Seismo, Fran-
tzeska eta Nebula Selektah. Institutu
ondoan karpa bat jarriko da eta eki-
taldiak bertan egingo dira. 



Sondika-Goiri argazkilaritza elkarteak
argazki rallya antolatu du maiatzaren
8rako, goizeko 10:30etik 17:00ak arte.
Nahi duten argazkizale guztiek hartu ahal
izango dute parte ekimen honetan; elkar-
tearen bazkideek eta Gazte txartela dute-
nek sei euro ordaindu beharko dute eta
beste guztiek, bederatzi euro. Dirua BBK-
ren 38-3006143-1 kontu korrontean sartu
behar da, edo rally egunean bertan
eman. 

Irteera Artebe kiroldegitik egingo da.
Parte-hartzaileei haraneko mapa eman-

go zaie eta azalduko zaie zeintzuk
diren rallyko gaiak, ibilbidean zehar
pasatu beharreko kontrolguneak eta
bestelako informazioa. Argazki digita-

lak egingo dira, eta argazki-kameraren
memoria-txartela hutsik egon beharko
da. Gainera, data eta ordua ere egon
beharko dira egoki zehaztuta. Antolatzai-
leek informatika programa baten bitartez
egiaztatuko du argazkiak rally egunean
eta ordutegiaren barruan egin direla. 

Sariak maiatzaren 28an banatuko di-
ra, goizeko 11:30ean, Sondikako Kultur
Etxean. Orotara hiru sari emango dira:
250 euro, bildumarik onenari; 150 euro,
argazkirik onenari; eta 150 euro, argazki-
rik originalenari. 

Informazio gehiago: 
sondikargazki@gmail.com

Argazki rallya, Sondikan
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Abegi-familiak behar

dira 
Udan ume sahararrak eta errusia-

rrak etxean hartzeko kanpaina jarri
da martxan, Sondikan. Interesa
duten familiek bertako udaletxera jo
ahal dute (94 453 51 71), informa-
zioa jasotzeko. Kanpainaren ardura-
dunek laguntza emango diete egin
beharreko kudeaketa-lanak egiten,
eta, era berean, abegi-familiei zuzen-
dutako diru-laguntzen berri ere
emango diete. 

Emakumezkoen 

Txorierriko sari 

nagusia  
Txorierri SC Zamudioko taldeak

Emakumezkoen Txorierriko sari
nagusia antolatu zuen laugarren
aldiz apirilaren 17an. Proban 174 txi-
rrindularik hartu zuten parte. Ana
eta Irene Usabiaga ahizpek irabazi
zuten lasterketa elite eta junior kate-
gorietan hurrenez hurren. Alicia
Gónzalez txapelduna izan zen kade-
te kategorian. Txorierriko lasterketak
hasiera eman dio Espainiako txapel-
ketari, eta baliagarria da Euskal
Federazioak antolatzen duen Euskal-
dun torneorako. Era berean, Bizkaiko
Txapelketaren barruan dago. Antola-
tzaileen esanetan, lasterketa arrakas-
tatsua izan da parte-hartzeari zein
antolakuntzari dagokienez. “Are
gehiago, urterik urte parte-hartzaile
gehiago eta arrakasta handiagoa
duen lasterketa da”.    



Arbolantxa Zamudioko Pilota Eskolak
Pilota Eguna antolatu du maiatzaren
21erako. Ekimena iaz egin zuten lehenen-
go aldiz. “Zamudioko lagunak ez ezik
Lezamakoak ere hurbildu ziren frontoira
eta ekitaldi arrakastatsua izan zen. Hura
urtero antolatzea pentsatu dugu”. Goize-
ko 11etan pilotako hainbat modalitate-
ren erakustaldia izango da, eta jokoak ere
egingo dituzte. Eguerdiko 12etan pilota
partidak jokatuko dituzte eskolako u-
meek. “Gazteek zein nagusiek gurekin bat
egitea espero dugu. Nahi duenak aukera
du frontoira etortzeko, nahiz eta Zamu-
diokoa izan ez. Umeen gurasoak ere
anima daitezke”.

Pilota Eguna 
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Emakumeen 

Osasunaren Eguna
Maiatzaren 28an Emakumeen

Osasunaren aldeko Nazioarteko
Eguna izango da, eta  gurean zen-
bait ekimen antolatu dira data
horren inguruan. Besteak beste,
hitzaldiak eskainiko dira Txorierriko
herri guztietan. Ugalketa-eskubide-
en aldeko Emakumeen Munduko
Sareak batzarra egin zuen 1987an
Costa Rican, eta handik honako
ondorioa atera zuten: data bat ipin-
tzea beharrezkoa zela, politikei eta
programei buruzko hausnarketa
egiteko, eta munduko emakumeen
osasunaren aldeko ekimenak pro-
posatzeko. Emakumeen Osasunaren
aldeko Nazioarteko Eguna batzar
horretan sortu zen, beraz. Egunak
emakumeek osasunerako eskubi-
dea dutela aldarrikatzea du helbu-
ru, traba edota bazterketa barik, eta
euren bizitza osoan zehar. 
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“Nahi dudalako”, 

gazteentzat eginiko

kanpaina 
Mankomunitateko Euskara Zerbi-

tzuak “Nahi dudalako” kanpaina jarri
du martxan, euskararen erabilera
sustatzeko eta indartzeko. Kanpaina-
ren berri eman zaie, etxean, Institu-
tuan ari diren hamasei urteko gazte-
ei, eta gonbitea egin zaie euskaraz
ikasten jarrai dezaten. Itxaso Paia
bertsolariak ikasleontzat eginiko
hitzaldi bi eman zituen eta haietan
azaldu zien zelan hurbildu zen bera
euskararen mundura; ikasleek euren
zalantzak azaltzeko aukera izan
zuten. Gainera, www.nahidudalako.
com webgunea bisitatu eta aztertu
zuten. 

a: Nekalur

Egun polita irten zen apirilaren 17an,
eta lagun asko animatu ziren Larrabetzu-
ko Txakolinaren Egunera. Azoka hamar-
garren aldiz egin da aurten, eta Irene Par-
do Nekazaritzako foru diputatua eta To-
mas Ordeñana Larrabetzuko alkatea izan
ziren han bildutakoen artean. Andoni
Ojanguren Erdikoetxe txakolindegikoak
kortxoa kendu eta brindisa Txorierriko
txakolin-egileek egin zuten. Antolatzaile-
ek azaldutakoaren arabera, guztira 1.150
kopa saldu ziren, 1.100 litro txakolin gutxi
gorabehera. Ekoizleek zein bisitariek ber-
toko txakolinaren kalitatea goraipatu zu-
ten. Azokan 36 postu jarri ziren eta ber-
tan Txorierriko bederatzi txakolin-egilek
hartu zuten parte. Ciriaco Dañobeitia Sa-
sines txakolindegikoari 150 euroko txe-
kea eman zioten saritzat, epaimahaia
osatzen zutenen iritziz, posturik ederrena
berak jarri baitzuen.

Txakolinaren Eguna egin zen

Larrabetzun

Irteera, upeltegi 

batera 
Loiuko Larrakoetxeko Jai batzor-

deak irteera antolatu du maiatzaren
28rako. Loiuztarrek Heredad Ugarte
Errioxako upeltegia bisitatuko dute.
Larrondotik goizeko 8,30etan irtengo
dira eta geldialdi bi egingo dituzte:
bata, Herriko Plazan (Loiun), eta bes-
tea, Jesusen Bihotzaren plazan (Bil-
bon). Handik Errioxara abiatuko dira.
Upeltegiko instalazioetatik bisitaldi
gidatua egingo dute eta hiru ardo
mota dastatu. Pintxoren bat jateko
aukera ere izango dute. Ostean,
beste geldialdi bat egingo dute Bias-
terin, eta arrastiko 3etan bazkaria
izango dute Heredad Ugarte upelte-
giko jatetxean. Bazkaldu ondoren,
Bastidan lotuko dira eta Loiura gaue-
ko 10etan itzuliko dira. Maiatzaren
1etik 14ra arte eman behar da izena
Zabaloetxeko eskola zaharrean,
11:00etatik 13:30era bitartean. Argi-
bide gehiago nahi bada, bertan
emango da.





eta oso dibertigarria da hori. Normalean,
laguntza eskatzen diet haurrei, eurek ere
parte hartzeko eta ondo pasatzeko.
Umeak ezin daitezke egon denbora luze-
an ezer egin gabe, eta ikuskizunaren par-
taide direla sentitu behar dute. Beste alde
batetik, umeek ondo pasatzen dute isto-
rioak ikusten eta entzuten, baina gainera
ipuinak zerbait irakasteko ere kontatzen
dira. 

–Baina uste duzu haurrek irakaspena
harrapatzen dutela?– galdetu zion kux-
kuxeroak.

–Bai. Agian ez dira ohartzen, baina
umeak oso sentikorrak dira, helduok bai-
no sentikorragoak. Umeak esponjak be-
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t: Gaizka Eguskiza / a: I.B. eta Argiñe Garabaya

Behin batean, Nafarroako printzesa
bat etorri zen Zamudioko liburutegira
ipuinak kontatzera. Inés Bengoa zuen
izena, eta lehen aldia zen Txorierrira zeto-
rrela. Inések era berezi bat izaten zuen
istorioak kontatzeko: Kamishibai Japonia-
ko teknika. Herrian inork ez zuen teknika
horren berririk, eta kuxkuxero bat ausartu
zen galdera batzuk egiten:

–Zertan datza Kamishibai teknika?–
galdetu zion Inési.

–Hitz egiten dudan bitartean, umeek
irudiak ikusten dituzte kutxatxo batean.
Irudiok lagungarriak dira ipuinaren hitz-
jarioari jarraitzeko. Horri esker, adin guz-
tietako umeengana hurbiltzeko era iza-
ten dut –erantzun zion printzesak.

–Baina zeintzuk dira teknika horren
abantailak?

–Umeek parte hartzeko aukera dute

Izatez aktorea da Inés,
baina 2002tik ipuinak 

kontatzen ditu  

“Umeek parte 
hartzeko aukera dute,

eta hori oso 
dibertigarria da”

Inés Bengoak umeentzako ipuinak kontatu
zituen apirilaren 16an, Zamudioko liburutegian

Istoriotxoak, japoniar eran



zalakoak dira, dena hartzen dute, eta eu-
ren barruan mugimendu itzela dago–
azaldu zuen gazte nafarrak. 

Inések oso harreman ona izaten zuen
umeekin, eta izugarri gustatzen zitzaion
eurei barre eragitea. Hala ere, oso publiko
zorrotza izaten omen ziren txikiak. Izan
ere, burura etortzen zitzaien lehenengo
gauza ozenki esaten zuten. “Ez zait gusta-
tzen”, edo “aspertu egiten naiz” adierazten
zuten lotsa barik, gehiegi pentsatu barik.
Printzesak oso esperientzia politak izaten
bazituen ere, ikuskizunaren amaiera alde-
an, batzuetan nekatzen eta mugitzen has-
ten ziren, “umeak direlako, eta umeak ha-
lakoak direlako”. Horrelakoak gertatzen zi-
renean, printzesa saiatzen zen haurrak
harritu zitezen: espero ez zuten zerbait
egiten edo esaten; ustekabean harrapa-
tzen, azken batean. 

Herrikoak liluratuta zeuden printzesa-
rekin, eta galderak egiten hasi ziren berri-
ro: 

–Zelan hasi zinen ipuinak kontatzen?
–Ni, izatez, aktorea naiz, baina 2002an

ipuinak kontatzeko aukera sortu zitzai-
dan. Eta gaur egun jarraitu egiten dut; eta

oso gustura, gainera. Aktorea eta ipuin
kontalaria izatea jarduera osagarriak dira,
jendaurrean hitz egin behar dut batean
nahiz bestean. Horrek eskarmentua eman
dit, eta gainera lotsa galtzeko ere balio
izan dit. Aktoreok adierazkortasuna landu
behar dugu, bai ahozkoa, bai fisikoa; hau
da, hitz eta keinu bidezko komunikazioa.
Ipuinak kontatzen ditudanean, hitz egin
behar dut, baina animazio lanak ere egin
behar izaten ditut askotan. 

–Eta zein da zure ipuinik kuttunena?
–Kamishibairi dagokionez, Sukaldari

mutur beltza izenekoa gustatzen zait.
Ustekabez beteta dago, eta oso polita da.
Umeak pixkanaka-pixkanaka sartzen dira
ipuinean, eta oso dibertigarria da. Ipuin
arruntei dagokienez, Elurrezko panpina
esango nuke. Oso barregarria da eta hau-
rrek primeran pasatzen dute. 

Printzesak istorio zoragarrien berri
eman zien zamudioztarrei, eta haiek pri-
meran pasatu zuten. Datorren urtean,
agian gehiago entzuteko aukera izango
dute. Hori hala bazan, sartu dadila kalaba-
zan, eta atera dadila Zamudioko liburute-
gian.
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Kamishibaik paperezko drama
esan nahi du japonieraz. Gainera,
bada ipuinak kontatzeko era bat.
Joera Japoniako tenplu budistetan
sortu zen XII. mendean, baina Mende-
baldean 1920tik 1940ra bitartean ber-
piztu eta zabaldu egin zen. Ipuina
aurrera joan ahala, hizkera (ipuina
bera) eta irudiak (kutxatxo batean sar-
tuta) uztartzen dituzte kontalariek.
Duela bi urte, teknika horren inguru-
ko ikastaroa eman zuten Iruñean, eta
Inési “desberdina eta interesgarria”
iruditu zitzaion. “Umeek, gainera, pri-
meran pasatzen dute”.

Kamishibai teknika
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t: Itxaso Marina / a: Indra Murugarren

Hakima Lezamakoa da eta 14 urte
baino ez ditu. Hala ere, taula betetzen du
bere mugimendu zorabiagarriekin. Dan-
tzatzen orain dela urte bi hasi zen, “gusta-
tzen zaidalako eta dantza egiten dudane-
an libre sentitzen naizelako”. Joan den
urtean funky klaseak hartu zituen, baina
aurten akademiara joateari utzi egin dio.
“Autodidakta naiz eta nire kabuz ikasi
nahiago dut: telebistan agertzen diren
dantzariak ikusten, ispilu aurrean entsea-
tzen... Fama saioa ikusten dut normale-
an”. Ez da erreza izan behar, batez ere
dantzetan hainbat estilo uztartzen ditue-
la kontuan hartzen badugu. “Funky, hip-
hop, reggaeton... Balleta izan ezik beste
dantza mota guztiak gustatzen zaizkit.
Eta dantzatzeko, erritmo handiko abes-
tiak nahiago ditut: Black Eyed Peas talde-
arenak, Rihanna abeslariarenak...”.

Lagunekin edo bakarka; berdin dio
Hakimari nola dantzatzeak. Mireslerik
amorratuenak etxean eta lagunen artean
ditu. “Oso ondo egiten dudala esaten di-
date eta dantza zaletasuntzat izatera ani-
matzen naute. Baina nik uste dut oso
maila baxua dudala”. Gure ustez, oso nes-
ka apala dela esan diogu guk. 

Txorierritik Famara 

Hakima izenak “jakintsua” esan nahi
du, eta erro arabiarrek nolabaiteko eragi-
na izango dute gazteak dantzatzeko
duen erraztasunean, beharbada. “Sabele-
ko dantzarekin ere saiatu naiz, oso diber-
tigarria da”. Eskolak, hipikak eta bestelako
ekintzek astia uzten baliote, dantza aka-

demia batera joatea gustatuko litzaiokee-
la esan digu, eta inoiz dantzari profesio-
nala izatea. “Baina dantzarena bigarren
mailakoa da niretzat. Nik zaldizkoa izan
nahi dut eta hipika eskolara noa horreta-
rako. Aurreko egunean zalditik erori nin-
tzen eta ospitalera eraman ninduen. Zal-

diak salto eman zuen eta ustekabean
harrapatu ninduen... Zorionez, sustoa
mina baino handiagoa izan zen”. Dena
dela, ziurtatu digu dantzari moduan au-
kera ailegatuko balitzaio, ez lukeela gal-
duko.

Izarren Distira galan bere gaitasunen-
gatik nabarmendu egin zen eta merezita-
ko bigarren postua lortu zuen. Gala biga-
rren aldiz antolatzen bada, bertan eman-
go du izena berriro. Eta 18 urte betetzen
dituenean, Fama saioan edo hura bezala-
ko beste saioren batean saiatzea baliteke.
Adi egongo gara, Hakima etorkizun
haundiko dantzari gaztea delako. Zuhur
ibili, Shakira! 

“Dantza egiten 
dudanean libre 
sentitzen naiz”

Hakima, 
Hakima

Aldakak mugitzen pareko-
rik ez duen abeslari kolon-
biar baten abesti batean
bere izena esaten zuten
batera. Baina gu etxeko
dantzariarekin geldituko
gara oraingo honetan. Ha-
kima Vélezek odolean da-
rama erritmoa, eta aho be-
te hortz uzten ditu bera
dantzatzen ikusten duten
guztiak.
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t: Gaizka Eguskiza / a: J.L.

Zelan hasi zinan korrika egiten?

Ni betidanik egin dot kirola. Ikastolan,
guztiek legez, futbolean aritu nintzan,
baina ondo egiten nebana korrika egitea
zan. Anaiak be korrika egiten eban. Eta
serio hasi nintzan atletismoa egiten: Gal-
dakaoko klub batean eta entrenatzaile
baten aginpean. 

Eta korrika egitetik bizikletara...

Bai, soilik korrika egiten nebanean,
behin baino gehiagotan hartu neban
mina. Zauriak osatzeko bizikletaz ibilteko
gomendatu eusten, eta zaletasuna hartu
neban. Nik kirola egunero-egunero egi-
ten dot, ezin naz etxean egon arrasti
osoan. Orduan korrika eta bizikleta uztar-
tzea bururatu jatan eta dauala urte bi
duatloiak egiten hasi nintzan. Gero eta
hobeto egiten dot, eta hobetzeko marji-
na be badodala uste dot. 

Zelango lasterketetan hartzen do-

zu parte? Zein nahiago dozu?

Neguan atletismoa egiten dot, hau
da, krossak-eta. Eta eguraldi ona datorre-
nean, duatloiak egiten dodaz. Normalean
Estatu mailan ibilten naz, baina Alema-
nian eta Frantzian be egon naz. Hiru dua-
tloi mota dagoz: sprint (5 km korrikan, 20
km bizikletaz eta 2,5 km korrikan); laburra
(10 km, 40 km eta 7,5 km) eta luzea (12
km, 75 km eta 12 km). Niri berdin deust:

ondo entrenatuz gero, edozein egiteko
gauza naz. Ni batez be korrika egiten naz
ona, eta lehenengo zatian ondo ibilten
naz.  

Kirol zaila da?

Korrika egitea errazagoa da, baina
duatloietan teknika da oso garrantzitsua.
Hasiera batean korrika egiten dozu, baina
gero bizikleta hartu behar da. Aldaketa
hura landu behar da denborarik ez gal-
tzeko. Eta duatloietan aldaketa bi dagoz:
korrikatik bizikletara, eta bizkletatik korri-
kara ostera be. Hori ikasteko denborea
behar da, baita material ona be. Nirea,
esate baterako, ez da goi-mailakoa, nik
ordaindu behar dodalako eta oso gares-
tia dalako. 

Dirua aipatu dozu. Laguntzarik ez

dozu?

Ez, bat be ez. Gernikako talde batean
nabil, baina nik ordaintzen dot fitxa.
Beste alde batetik, lasterketetan parte

16 LARRABETZUKO ATLETA 

Bizitza osoa emon dau korrika egiten Julen
Larruzeak: txikitan atletismoa egiten hasi zan
gazte larrabetzuarra; geroago, duatloietan ibil-
tea erabagi eban, eta bere hurrengo erronka
triatloiak dira. Momentuz bere kabuz entrena-
tzen dau, baina laster entrenatzaile baten agin-
pean jarriko da agian.

“Hil arte ibiliko naz bizikletaz”
JULEN LARRUZEA l atleta

“Kirola egunero-
egunero egiten dot,

ezin naz etxean egon
arrasti osoan”
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hartzeko izen-emotea be ordaindu behar
dot. Urtean 1.000 euro gastatzen dot soi-
lik horregatik. Eta materiala (zapatillak,
bizikleta....) nahiko berezia eta garestia
da. 

Apirilean Euskadiko duatloi txa-

pelketan ibili zara Arrigorriagan. Ze-

lan?

Ondo, pozik. Zortzigarren postuan
amaitu neban lasterketa. Gogorra izan
zan, baina espero baino bigunagoa. 

Triatloiak be egin nahi dozuz. Dua-

tloitik triatloiera, ez da oso salto han-

dia?

Triatloien denboraldia ekainean hasi-
ko da. Aurten uger egiten hasiko naiz, eta
nahiko ilusionatuta nabil. Saltoa? Bai,
uger egin behar dalako, baina niretzat ez
da izango hainbesterako. Soroslea izate-
ko titulua eskuratu neban eta ondo mol-
datzen naz uretan. Ez naz itoko (kar, kar).
Momentuz musturra baino ez naz sartu-
ko mundu horretan. 

Zein izan da zure lorpen handirik

kirolean?

Gaztea nintzala, Euskadiko atletismo
txapelduna izan naz birritan edo hirutan.
Ganera, kadete mailan Estaduko lauga-
rrena izan nintzan. Azken bolada
honetan, 23. postuan amaitu
neban Espainiako duatloi
txapelketa. Ez zan garai-
penik izan, baina itzelez-
ko esfortzua egin ne-
ban, izugarrizko espe-
rientzia bizi izan neban
eta oso harro nago.  

Zelan eta non en-

trenatzen dozu?

Momentuz ez daukat entrenatzailerik,
baina orain serioago hartu gura dot, eta
agian baten bat hartuko dot. Izan be, 28
urte dauzkat eta kirol honetan adinik
aproposena da. Entrenatzaileren bat har-
tzen badot, planifikazinoa hobea eta dizi-
plina handiagoa izango litxateke; gaur
egun astero egiten dot planifikazinoa eta
oso nekatuta ailegatzen banaz etxera,
beharbada ez naz ateratzen. Lekuari jago-
kionez, Galdakaoko atletismo pistara joa-
ten naz; bestela, Larrabetzuko inguruko
mendietatik ibilten naz. 

Noiz arte emango dozu korrika egi-

ten?

Ez dakit. Erretzeak hil egiten omen du,
baita korrikak be. Oso gogorra da eta nor-

malean lesinoak ekartzen dauz.
Korrika egiten, ez dakit, baina bizi-

kletaz hil arte ibiliko naz. Eta
bizikletan ez bada, beste

gauza batean izango da. Niri
gauez ibiltea ez jat inoiz gus-

tatu, baina orain askoz
gitxiago. Izugarri ondo pasa-

tzen dot kirola egiten eta
astebururo-astebururo las-

terketan hartzen dot parte. 

Neguan atletismoa 
egiten dot; eta 
eguraldi ona 

datorrenean, duatloiak
egiten dodaz
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Hamabost urte bete dira Bertoko
Zamudioko soinu-tresnen elkartea sortu
zenetik. Urteurrena ekainaren 4an, zapa-
tuan, ospatuko dute. Egunari goizeko
11etan emango diote hasiera eta, besteak
beste, hauek egongo dira goizean: kaleji-
ra, umeentzako jolasak, hamaiketakoa eta
trikipoteoa. Herri bazkaria ere egingo
dute, eta arratsaldean umeentzako puz-
garriak, kantuz kantu ekitaldia eta erro-
meria izango dira. Erromeria Izargi talde-
ak girotuko du.

“Ibilbide honetan gure kultura ibili
gara sustatzen, arrakastaz. Eta ibilbide eta
arrakasta horiek gure artean ez ezik
zamudioztar guztiekin ere ospatu nahi
ditugu. Gainera, herritarrak guregana
hurbiltzea eta gure lana ezagutzea nahi
dugu”, esan digu Josu Aretxabaleta Berto-
koren presidenteak.

Baina hau ez da urteurrenaren haritik
egingo duten ekintza bakarra. Horrela,
Lagatzuk antolatzen duen Euskal Astean
hartuko dute parte maiatzean, eta ekai-
nean ekintza batzuk egiteko asmoa dute,
herria girotzeko. Gainera, azaldu digute-
naren arabera, aurreko hilabeteetan mu-

sika tailerrak ere antolatu dituzte. Gaur
egun 120 lagun inguru daude Bertokon,
soinuren bat ikasten. Eskolak sei irakaslek

zuzentzen dituzte eta, era berean, elkarte-
ak musu truk lan egiten duten laguntzaile
sare handia ere badu. 

Bertokok urteak bete ditu
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a: Bizkaiko Dantzarien Biltzarra

Euskal Herriko Dantzarien Eguna
1978. urtean egin zan lehenengo aldiz.
Handik hona, lurralde osoan zehar ibili da
urterik urte, eta oraingo honetan gurera
iritsiko da, Erandiogoikora hain zuzen be.

Dantzariek zazpi herrialdeetako dantzen
alardea eskiniko dabe, eta kolore anitzeko
ikuskizunaz gozeteko aukerea eukiko
dabe futbol zelairaino hurbiltzen diranek.
Gainera, aukera parebakoa izango da,
dantzariek euren arteko harremana sen-
dotu daien. “Hitzordu honen bitartez

herrialdeetako dantza taldeetan dabilzan
gazteen beharra azaldu gura dogu jente-
aurrean. Era berean, bertoko dantzearen
sena erakutsi gura dogu”, esan dabe anto-
latzaileek. Halanda be, Dantzarien Eguna
ez da bakarrik dantzen agerraldia izango,
egun guztian zehar jai giroa egongo da-
ta. Euskal Herriko dantza taldeak batzen
dituan Euskal Dantzarien Biltzarrak anto-
latu dau ekimena.  

Egunari goizeko 11:30ean emongo
jako hasierea. Aitatu bezala, dantzen era-
kustaldia egingo da Erandiogoikoko fut-
bol zelaian, eta dantzariek hurrengo erre-
pertorio hau eskiniko dabe: Ezpata dan-
tzea, Agurra eta Zinta dantzea (Gipuz-
koa); Orbaitzetako joko dantzea eta Auri-
tzeko ingurutxoa (Nafarroa); Dantzari
dantzea, Makil joko nagusia, Arku dan-
tzea eta Dominguillo (Bizkaia); Txakolin,
Estradillas de Arrastaria eta Jota de la
Perra (Araba); Soka dantzea, Euskaldu-

Maiatzaren 1ean Euskal
Herriko Dantzarien Eguna
ospatuko da Erandiogoi-
koan. Han gure Herriko
bazter guztietatik etorrita-
ko lagun andana batuko
da, euskal folklorea bizirik
dagoala erakusteko. Jai-
egun handia izango da.

20 DANTZARIEN EGUNA

Euskal Herria dantzan
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nak, Sorginak eta Kadrila (Nafarroa
Behea); Ahurtiko makil dantzea, Makil
txiki barri eta Beteluren fandangoa
(Lapurdi); eta Barrikada arribada, Ostaler-
sa, Satanak, Aitzina pika eta Godalet dan-
tzea (Zuberoa). Ikuskizunak eguerdiko
13:30ak arte iraungo dau eta arratsaldeko
16:30ean, bazkaldu ostean, erromeria
egongo da Luhartz taldearen eskutik. 

Sustraietan murgildu 

Bestalde, aurreko egunerako be, api-
rilaren 30erako, antolatu egin dabez
hainbat ekimen. Halan, dantzari txikiek
dantzen agerraldia eskiniko dabe Astra-
buduan, goizeko 11:30ean. Ekitaldian
Txorierriko eta Uribe Kostako dantza tal-
deek hartuko dabe parte, Goi-Alde, Tra-
budu eta Uztargi Erandioko dantza talde-
akaz batera. Nagusiek arratsaldean izan-
go dabe txandea. Altzagako udal merka-
du zaharrean Euskal Herriko folklore
zabalari errepasoa egingo deutsie eta
dantzarik esanguratsuenetariko batzuk
dantzatuko dabez. Ekitaldia iluntzeko
8:30ean izango da, eta bertan herriko tal-
deak arituko dira. Kanpoko talderen bat
be konbidatuko dabe eurakaz dantza-
tzera.

Azkenik, erakusketa bi egongo dira
maiatzaren 2ra arte. Lehenengoa Astra-
budua eta Altzaga auzoetako saltokietan
jarriko da. Komertziotan dantzarien jan-
tziak izango dira erakusgai. Eta bigarrena
Josu Murueta Astrabuduako kultura etxe-
an izango da. Kultura Etxean Iraultza As-
trabuduako taldearen kide baten jantziak
jarriko dira erakusgai.

Euskal Herriko Dantzarien Egunak
egitarau luzea ekarriko deusku aurton:
dantzak, erromeria, erakusketak... Aukera
ezin hobea da gure folkloreari eta ohitu-
rei eusteko, eta euren sustraietan bete-
betean murgiltzeko.

“Gazteen beharra 
azaldu gura 

dogu jente-aurrean,
eta bertoko 
dantzearen 

sena erakutsi”



t/a: Itxaso Marina

Albertok ireki digu Salamandra pube-
ko atea. Barrura sartu, eta oroitzapenak
etorri zaizkigu burura. Esan digun bezala,
puba 1971ko urrian zabaldu zen. “Lokalak
solairu bi hartzen zituen. Beheko solai-
ruan whiskitegia zegoen eta bikoteentza-
ko toki pribatua ere bazegoen. Lehen so-
lairuan, diskoteka genuen. Hura Txorierri-
ko zein Bilbo Handiko diskotekarik one-
netariko bat zen. Jendetza handia batzen
zen gurean, baina txiki gelditzen hasi zen
eta itxi behar izan nuen orain dela 29
urte. Kafetegia jarri nuen, baina ez zen
ondo joan, eta behin betiko ixtea erabaki
nuen. Pubarekin baino ez nintzen geldi-
tu”.

Alberto 1973an heldu zen Salaman-
drara. “Zerbitzari lan egiteko proposame-
na egin zidaten eta onartu egin nuen. Lo-
kala eta bertoko giroa gustatzen zitzaizki-
dan eta, geroago, neuk erostea erabaki
nuen”. Hasieran, barra atzean, esmokina
jantzi zuela gogoratu du; eta ttattarra ere
bai, orain dela gutxi arte.

Aulki luze batean eseri gara, barra on-
doan, eta egin dugun lehenengo gauza
apalategian dagoen binilo bildumari
erreparatzea izan da. Musikazale amorra-
tuak garelako izango zen, eta musikak
taberna bateko elementurik garrantzi-
tsuenetariko bat delako, beharbada. “Mu-
sika ona jarri dugu beti: Elvis Presley, The
Beatles, Santana, Bee Gees, AC/DC... Bini-
lo horiek oso zaharrak dira, altxorrak. Gor-
deta nituen eta animatu naiz haiei hautsa
kentzera eta berriro erabiltzera”.

Baina biniloak ez dira tabernan dau-
den altxor bakarrak. Albertok azaldu di-
gunaren arabera, oso aldaketa gutxi egin
dira Salamandran, eta altzari guztiak

AIKOR! 103 l 2011ko apirila
www.aikor.com22 GAI NAGUSIA

Salamandra pubera sartu, eta gauzak lehen bezala daudela konturatu gara: barra, aul-
kiak, billarra, arrainontziak, hormetako harria eta egurrezko habeak... Ematen du denbo-
ra gelditu egin dela hor barruan. Tokia eta anfitrioiak berberak dira, nahiz eta antzezle-
ak aldatu egin diren urteak aurrera egin ahala. Zamudioko lokal mitiko hau hainbat
belaunalditako gautxorien habia izan da; aitita-amamek, gurasoek eta seme-alabek
parranda bat baino gehiago egin dituzte bertan.

Hainbat belaunalditako puba 



“Oso aldaketa gutxi
egin dira tabernan 
eta altzari guztiak

1971koak dira”
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1971. urtekoak dira: barra, toki pribatuko
mahaitxoak eta aulkiak, dantzatzeko pista
txikia, hango zutabe bat gaineztatzen
duen oihal granatea, koadroak... Hala
ere, logikoa denez, urteak pasa
ahala beste elementu batzuk
jarri dira pubean: billarra eta
dardo-makina, esate batera-
ko. Tabernak hasierako xar-
ma izaten jarraitzen du, be-
raz. Eta karaokea?

“Ai!, hori aspaldian hil
zen; jasanezina zen! Kara-
okea 1994. urtean ipini
nuen. Garai hartan mo-
dan jarri ziren karaokeak,
eta jendea Bilbora joan ohi
zen, halako lekuetara. Ani-
matu nintzen Salamandran
bat jartzera, baina beldur nin-
tzen, ez nekielako bezeroek ja-
sango zuten. Eta astuna zela esaten
bazuten ere, erronda bat barik, erron-
da bi, hiru... eskatzen zuten. Baina moda
igarokorra izan zen hori... Zenbat aldiz
apurtu ote diren bafleak!”.

Bat-batean, arrainontzietako pirañak
etorri zaizkigu burura. “Kendu nituen, az-
kena 45 zentimetroraino ailegatu zen eta
hori gehiegi da. Bestalde, hor dauden
arrainetako batzuek urteak dituzte, e!”.

Leporaino

Astelehenetan izan ezik, Salamandra
astegun guztietan dago zabalik, arratsal-
deko 7etatik gaueko ordu txikietara arte.
“Lehen, egunero zabaltzen genuen, baina

duela 14 urtetik hona bakarrik nago
tabernan, eta, urteek gogortzen bazaituz-
te ere, atsedena behar da. Tabernari

batzuon bizimodua da: gauez lan egin,
eta egunez lo egin...”.

Orduaren arabera tabernara
gazte talderen bat hurbiltzen

den arren, helduak dira Sala-
mandrako bezeroak, eta
haien tartean batez ere osta-
laritzan lan egiten duten
lagunak daude. “Taberna
edo jatetxea itxi eta hona
datoz, trago bat lasai eda-
tera, billarrera jolastera...”.
Krisialdiaren eragina naba-

ritzen duela dio Albertok,
eta taberna jendez beteta

zegoeneko garaiak nostalgiaz
gogoratzen dituela. “Lehen, in-

guruan, ez zegoen tragoren bat
non edan, eta hau leporaino bete-

tzen zen. Geroago beste taberna
batzuk ireki dituzte eta lehia handiagoa
da. Gainera, krisia dela-eta, jendeak diru
gutxiago du tabernetan ibiltzeko”. Gabo-

“Lokalak solairu bi 
hartzen zituen lehen:
whiskitegia zegoen 

eta diskoteka”
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“Athleticek liga azken
aldiz irabazi zuenean,
Argote eta Dani purua

ahoan zutela sartu
ziren tabernara. 
Hura zalaparta!”

netan, tabernan lagun asko batzen zirela
kontatu digu. “Enpresetako langileek Txo-
rierrin gelditzen ziren bazkaltzen edo afal-
tzen, eta gero hona etortzen ziren, parran-
datxoa egitera. Baina orain Bilbora doaz,
bertan aukera gehiago dituztelako”.
Athleticen jokalariak ere ohiko bezeroak
izan dira Salamandran. “Liga azken aldiz
irabazi zutenean, Argote eta Dani purua
ahoan zutela tabernara sartu zirela gogo-
ratzen dut. Hura zalaparta! Txato Nuñez,
Txetxu Rojo... ere izan dira gure bezeroak.
Entrenatzaileak, zuzendaritzakoak eta
jokalariak etorri ziren gurera”.    

Athleticen jokalariak ez ezik hainbat
belaunalditako txorierritarrak ere sartu
dira Salamandra pubeko atetik. Sartu eta
orduak han eman. “Aitita-amamek, gura-
soek eta seme-alabek. Eta egia esan, gus-
tuen aldetik ez dago ezberdintasun na-
barmenik euren artean. Gaurko gazteak
lasaiagoak dira, beharbada. Euren gauze-

tara doaz eta edukazioz portatzen dira.
Noizean behin errieta bota behar diet, ez
pentsa: kuxinak desordenatuta uzten di-
tuztela... Hala ere, kasu egiten didate, eta
ez dut arazorik eurekin”. Haien aurrekoak
borrokazaleagoak ziren galdetu diogu,
eta taberna guztietan bezala han ere lis-
karren bat egon dela erantzun digu. “Bai-

na lasaitu egin direnean, txarto egin dute-
la konturatu dira, eta barkamena eskatu
dute”. Eta baten bati ahaztea gustatuko
litzaiokeen anekdotaren bat ere. “Eta
horiek tabernako hormen barruan geldi-
tzen dira, e!”. Txantxetan ibiltzea ere gus-
tatzen zaigu txorierritarroi, antza. “Hamai-
ka broma egin didate! Aulkiak hartu eta
taberna erdian barrikadak egin, esate
baterako. Baina umorez hartu ditugu
beti”.

Guztion etxea

Hainbat amodiozko istorioren lekukoa
izan da Salamandra taberna, eta askok
han bertan erabaki dute ezkontzea. “Eta
ez soilik Txorierriko bikoteak; Bilbotik,
Mungiatik, Santutxutik ere bazetorren
jendea eta batzuek hemen ezagutu dute
elkar”.

Salamandrak 40 urte eman ditu per-
tsiana itxi barik, eta hiru belaunalditako
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“Ez dago ezberdintasun
nabarmenik 

belaunaldien artean.
Gaurko gazteak 

lasaiagoak 
dira, beharbada”

“Hainbat amodiozko
istorioren lekukoa 

izan da Salamandra
taberna, eta askok 
han bertan erabaki

dute ezkontzea”

topagunea izan da. “Gurea guztion etxea
da, giro atsegina eta lasaia eskaintzen
ditugu eta bezeroek eskertzen dute. Ho-
rregatik jarraitzen dute gurera etortzen”.
Lehengo bezero-kopurua egon ez arren,
mugimendua badago pubean, eta Alber-
tok aipatu digu ez duela inoiz arazorik
izan auzokideekin. “Ez lehen, mugimendu
handiagoa zegoenean; ez orain. Hala ere,
tabakoaren kontrako legea dela-eta, egia
da batzuk apur bat haserre dabiltzala. Izan
ere, bezeroek kanpora irteten dira erretze-
ra, eta, solasean badabiltza, zarata apur
bat egiten dute... Sakondu egin beharko
dugu horretan; tragoa tabernaren ba-
rruan uzteko ohitura hartu beharko dute”.
Ditxosozko lege horri dagokionez, bera
pozik dagoela ziurtatu digu. “Egia da ta-
bernarioi kalte egin digula, baina egoera
berrira egokitzen ikasi beharko dugu.
Tabakoaren ohiturak aldatzen diren hei-
nean, irteteko ohiturak ere aldatzen dira.
Jendeak, adibidez, nahiago du etxetik
beranduago irten edo arratsaldeko lehe-
nengo orduak terraza batean eman. Nire
kasuan, taberna beranduago zabaltzea
erabaki behar izan dut, baina ziur nago
egoera bere onera etorriko dela”.

Azken hilabeteotan bi aldiz sartu dira
Salamandrara lapurtzera. Nolanahi ere,
gaur egun lehen baino lasaiago ibili ahal
dela dio Albertok. “Orain dela hamarkada
batzuk garai gatazkatsuak bizi genituen
Txorierrin, eta tabernatik bazter batetik
bestera begiratuta atera behar ginen.
Lapur batzuk zeuden eta ez zegoen babe-
sik. Nik sudurra apurtuta ere eduki dut,
lapurrei aurre egin baino beste erreme-
diorik ez zegoen”.

Etorkizunaz galdetu diogunean, asmo
handirik ez duela esan digu. “Gaur egun-
go egoerari eutsi beharko zaio, ea krisial-
dia pasatzen den eta lehengo garaiak be-
rriro etortzen diren”. Bitartean, Salaman-
dra pubeko ateek zabalik jarraituko dute,
bai taberna ondotxo ezagutzen dutenen-
tzat, bai datozen belaunaldientzat.
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Jaiak ate joka doguz 
a: Jesús Lagunas, Iñaki Aranguiz, Juanjo Fdez. Imaz

San Isidro jaiei maiatzaren 13an
emongo jake hasiera ofiziala. Halanda be,
aurreko zapatuan be hainbat ekintza
egingo dira, motorrak berotzen hasteko.
Eta jaiei heltzeko, gastronomia ekitaldi
bategaz hastea baino gauza hoberik ez
dago. Maiatzaren 7an, Sukalki Eguna
izango da Ipar-Alde abesbatzaren esku-
tik. Egunean zehar, txapelketea, umeen-
tzako tailerrak, bazkaria eta Taberna Ibil-
tariak girotutako bazkalondoa egongo
dira frontoiaren ondoko aparkalekuan.
Baina ez dira ekimen bakarrak izango.
Egun horretan bertan, Txorierriko Nagu-
sien Jaia izango da barruko frontoian, eta
Santzoka alkartekoek CemenDerioRock
jaialdia egingo dabe laugarren aldiz, es-
kola inguruan. Astintze 53-60 seminario-
ko ikasle ohien alkarteak be musika eki-
taldia antolatuko dabe seminarioko kapi-
llan. 

Ipar-Alde abesbatzak pregoia iraku-
rriko dau hurrengo barikuan. “Hogeta
hamabost urte bete dira abesbatzea sor-
tu zanetik. Ganera, oso alkarte dinamikoa
da eta beti dago prest herrian antolatzen
diran ekitaldietan laguntzeko”, aitatu dau
Jesus Lagunas kultura zinegotziak. Txupi-
nazo ostean, txitxi-burruntzia eskiniko
da, eta berbenea 3gabe2 taldeak alaituko
dau. 

Kirola nagusi izango da zapatuan. Ha-
lan, alde batetik, Uribe Kostako Areto-fut-
boleko Txapelketearen finalak jokatuko
dira; eta, bestetik, Tiragoma Txapelketea
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Kirola, berbenak, txapelketak, azokea, umeei
eta gazteentzako ekimenak... Etxean 

gelditzeko atxakiarik ez dago!
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Maiatzaren 7an, zapatuan. 

Sukalki Eguna

–Sukalki Txapelketea, kiroldegiko par-
kingenean eta kanpoko frontoian. Ipar-
Alde abesbatzaren laguntzagaz.
–11:30-19:00: VII. Nagusien jaia, kirolde-
gian.
–12:00-04:00: IV. CemenDerioRock, es-
kolako gunean eta frontoian, Santzoka
alkarteak antolatua.
–16:00-19:00: Animazinoa, Taberna ibil-
taria taldeagaz.
–19:30: Leioako udal kontserbatorioko
ahots gazteen musika emonaldia, Se-
minario txikiko kapillan, Astintze 53-70
alkarteak antolatua.
Maiatzak 13, barikua 

–19:30: Konpartsen jatsierea, txapelke-
tea eta animazinoa Tamsna taldeagaz
eta Ku-klux band fanfarreagaz.
–20:30: Pregoia, Ipar-Alde abesbatzea-
ren eskutik. Txupinazoa eta txitxi-bu-
rruntzi, Odol argia eta Subyke taldeen
laguntzagaz.
–23:30: Kontzertua 3gabe2 taldeagaz
eta diskotekea, txosna-gunean. 
Maiatzak 14, zapatua

–10:00: “Uribe Kosta” Txapelketearen
finalak, kiroldegian, Arteaga FS taldeak
antolatua.
–11:00: Tiragoma Txapelketea, frontoi
ondoko kirol pistetan, Tiragomaren Biz-
kaiko lagun-taldeak antolatua. 
–11:30-14:00: Umeentzako tailerrak.
–13:30: Ipuin-kontalaria.
–16:00: “Derioko Udala” III. Slaloma

–10:30-14:30: Elikagaien eta Eskulan
tailerren XVI. Azokea, Kultur Birika
inguruan. Txakolinaren eta oilaskoaren
dastaketea, zanpantzarrak, umeentza-
ko tailerrak, familiarentzako jolasak eta
erakusketa etnografikoa. 
–11:30: Mezea.
–11:30: Futbol partidua: Athleticen be-
teranoak vs. Txorierriko selekzinoa, I-
baiondoko futbol zelaian, Gure señeak
alkarteak antolatua. 
–17:00: Pintura Lehiaketearen eta Ibil-
taldi neurtuaren sarien banaketea. 
–18:30: Briska Txapelketearen sarien
banaketea. Ostean, txitxarrilloa, Cock-
tail orkestagaz.   
–19:00: Idi-probak, probalekuan. 
–19:30: Dantza latindarren erakusketa,
Nagusien etxea alkartearen eskutik.
Maiatzak 16, astelehena. 

Umeen Eguna

–11:30-14:00: Puzgarriak eta ludotekea.
–12:00-14:00: Gazteentzako ekintzak,
Mikel deunaren plazan.
–12:30: Marrazki Lehiaketea, Odol Argia
taldeak antolatua.
–16:30-19:30: Puzgarriak eta Ludote-
kea.
–17:00-20:00: Gazteentzako ekintzak,
Mikel deunaren plazan.
–18:00: Marrazki Lehiaketearen eta
konpartsen jatsierearen sarien banake-
tea.
–19:00: Habanerak eta bilbainadak,
Iñaki Basabegaz.
Jaien amaierea eta txokolatadea.

lurrean, Seminario aurrean, Motorzaleen
Bizkaiko alkarteak antolatua. 
–17:00: “Derioko Kopa” Pelota Txapelke-
tea, lau t´erdikoa, azpi 22-promesak, fron-
toian, Atxiki taldeak antolatua.  
–18:00: Dantzen agerraldia, Lainomendi
taldearen eskutik.
–20:30: Diva di palo kaleko antzerkia, kan-
poko frontoian, Teatro-teatro taldearen
eskutik. 
–23:00: Kontzertua Damba taldeagaz eta
diskotekea, txosna-gunean. 
Maiatzak 15, domeka. San Isidro eguna

–III. Aide zabaleko Pintura Lehiaketea.
Izena emotea, Kultur Birikan.   
–08:00 (nagusiak) eta 09:00 (helduak):
XXV. Ibiltaldi neurtua, Herriko plazan,
Untza mendi taldeak antolatua. 

Egitaraua
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egingo da kiroldegiko pistetan. Txapelke-
ta biak goizean izango dira. Arratsaldean,
barriz, slaloma egongo da seminarioan;
eta “Kopa Derio” Lau eta Erdiko I. Txapel-
ketea, frontoian. Han promesa kategoria-
ko punta-puntako pelotariak ibiliko dira
lehian. Kirola ez eze dantza alardea be
izango dogu Lainomendi taldearen esku-
tik, eta Danba taldeak hartuko dau ber-
benea girotzeko ardurea.   

Patroiaren eguna

Ibiltaldi neurtua klasiko bat da Derio-
ko jaietan. Untza mendi taldea orain dala
hogeta bost urte hasi zan ekimen hau an-
tolatzen, eta aurtengo edizinoa oso bere-
zia izango da bere kideentzat. “Zenbakia-
gaitik eta omenaldia egingo jakelako
Angel Egia eta Juan Manuel Silva “Txano”
taldekideak ziranei”, azaldu deusku Lagu-
nasek. Ibiltaldia domekan izango da, San
Isidro Egunean, hain zuzen. Azoka be
patroiaren egunean egingo da, eta orain-

go honetan nobedadea ekarriko deusku.
“Lekuz aldatu eta Kultur Birika kultur
etxearen ingurura eroango dogu. Kultur
etxea bera zabalik egongo da goizean,
eta bertan zerbait antolatuko da azokea-
ren eskutik; udal tailerren erakusketea,
tartean”. Aurreko urteetan legez, Pintura
Lehiaketea egongo da, eta Ibaiondoko
futbol zelaian futbol txapelketea jokatu-
ko da, Gure Señeak alkarteak antolatua.
“Athleticeko jokalari beteranoen eta Txo-
rierriko futbol taldeetako jokalarien arte-
ko partida izango da. Sarrerak bost euro
balioko dau nagusientzat; eta doakoa

izango da umeentzat. Dirua alkarteari
emongo jako”. Eguna biribiltzeko, idi-pro-
bak egingo dira arratsaldean, eta Nagu-
sien Etxean sortutako talde batek dantza
latindarren erakustaldia eskiniko dau He-
rriko Plazan. 

Herria girotu 

Astelehena umeentzako eguna izan-
go da. Jai eguna izango da Derion, eta
hainbat ekitaldi antolatuko dira etxeko
txikiak eta gaztetxoak gozatzeko: puzga-
rriak, ludotekea, marrazki lehiaketea, wii,
zezen mekanikoa... Jolas-parkeak Herriko
Plazan eta Mikel Deuna Plazan jarriko
dira; euria bada, kiroldegian edo fron-
toian. Habaneren emonaldiak eta txoko-
latadeak amaiera emongo deutsee jaiei.  

Lagunasek esan dauenaren arabera,
txosnak eta eszenatokia Almazene kalean
ipiniko dira aurton; azoka txikia egiten
dan gunean. “Kale ha zabalagoa da eta
ondorioz, hobeto bete leitekez segurta-
sun neurriak”. Barrakak kiroldegi aurrean
jarriko dira; beheko eta goiko aparkale-
kuetan. “Eguraldia lagun izatea espero
dogu. Edozelan be, karpa handi bat aton-
duko da txosna-gunean, eguraldi txarre-
tik babestu ahal izateko”. Egun guztietan
eukiko dogu zer ikusi eta zertaz gozau
Derioko jaietan, baina lagun gehiago ba-
tzen dauen eguna San Isidro izango da,
beharbada. “Gure aldetik herritarrak, koa-
drilak, alkarteak... animau gura doguz
ahalik eta ekitaldi gehienetan parte har-
tzera, ahalik eta ondoen pasetera, egun
guztietan kalera urtetera eta herria giro-
tzera”. 

“Azokea kultur etxearen
ingurura eroango 

da; eta txosna-gunea,
Almazene kalera”

“Maiatzaren 7an, 
hainbat ekitaldi 

egongo dira 
jai-egitarau 

nagusitik kanpo”
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t/a: Itxaso Marina

Eduardok Estadu Batuetatik ekarri
dau ideia. Mueta honetako eraikuntzeki-
ko jakin-mina   orain dala bost urte biztu
jakon, eta informazinoa eta dokumenta-
zinoa batzen hasi zan. “Pozua” zehartzera
be animau zan eta halako proiektuetan
dabilzan onenetariko bategaz ibili zan Es-
tadu Batuetan, bere proiektuak aztertzen
eta bere teknikak ikasten. “Zuhaitzetako
etxeak beste herrialde batzuetan era pro-
fesionalean egiten baziran, geuk be ber-
ton egin geinkela pentsau genduan. Le-
henengo proiektua geure etxean bertan
egin genduan eta, ondoren, beste etxe-
txu bi eregi doguz. Enkargu asko jaso
doguz”. 

Etxetxuak segurtasun-neurri zorro-
tzei jarraituz altzaten dira, ezbeharrak eta
istripuak ekiditeko. Eduardok azaldutako-
aren arabera, edozein muetatako zuhaitz
gainean egin daitekez, palmondoetan i-
zan ezik, azala oso biguna dabelako. Au-
kerak be ugariak dira: zuhaitz txikia bada,
eraikuntza bere inguruan egin daiteke,
zuhaitz gainean pisurik ipini barik; oso
zuhaitz handia bada, ostera, gauza izan-
go da etxetxuaren pisuari berak bakarrik
eusteko; eta ertaina bada, posteak jarri
leitekez lurrean, pisua zuhaitzaren eta
posteen artean banatzeko. Gainera, etxe-
txuak neurrira egindakoak dira eta zu-
haitz baten gainean ez eze zuhaitz biren,

Miniatura-gotorlekuak
Gutariko askok zuhaitz baten gainean etxetxua izateko amesa euki dogu, gaztetxuak
ginala. Gurasoengandik eta ingurutik urruntzeko miniatura-aterpe bat, geure-geurea
izango zana, eta ez beste inorena. Atzerriko telesaioetako protagonistak bai zoriondu-
nak zirala! Amesa egia bihurtu geinke orain, Eduardo Gómez lezamarraren eskutik.
Gotorleku txiki bat seme-alabentzat, edo, zergaitik ez, guretzat be bai.
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hiruren, lauren... gainean be altzau leite-
kez. “Eraikuntza honeen ezaugarririk in-
portanteenak etxetxua zuhaitzari atxiki-
teko erabilten doguzan euskarri flotatzai-
leak dira. Euskarriok era naturalean mugi-
ten eta hazten ixten deutsie zuhaitzari.
Egiturak ez dau esfortzurik jasan behar e-
ta, era berean, ez deutso minik egiten zu-
haitzari. Horretara, bada, egiturea iraun-
korra izatea bermatzen da, baita zuhai-
tzaren bizitasuna eta edertasuna be”.

Diseinuak be aukera zabala emoten
deusku eta, besteak beste, umeentzako
jolasgunea, txori-behatokia edo laguna-
kaz partekatzeko txoko txikia egin gein-
kez. “Pinuaren zura erabilten dogu eta
tratamentu berezia emoten deutsagu, e-
txetxua urteetan egoera onean manten-
duko dala ziurtatzeko”. Etxetxuaren neu-
rriak zuhaitzaren tamainua kontuan har-
tuta erabagiko doguz, “hiru metro karra-
tutik 12 metro karratura bitarteko egitu-
rea izan leiteke”. Etxetxuaren itxurea eros-
leraren gustuen eta nahien arabera aton-
duko da.

Erabat seguruak

Altuera dala-ta gurasoak kezkatuta
egoten dira. Halanda be, nahikoa da etxe-
txua lurretik metro bat eta erdira edo
metro bira altzetea. Umeek bost metroko
altueran egongo balira moduan disfru-
tauko dabe, eta gurasoak nasaiago ibiliko
dira. “Guztiz seguruak dira, eta hainbat
erispide kontuan hartuta egiten doguz.
Arriskua egon leiteken lekuetan, esate
baterako, leiho finkoak jarten dira; eta al-

tuera gitxira dagozan etxetxuetan, edegi
leitekezanak”. Eta oso sendoak dira. “Etxe-
an dogunak ziklogenesi bi jasan dau, eta
ez dau kalterik izan”.

Zuhaitzeko etxea egiten aste bitik lau
astera bitarteko denpora-tartea emoten
dau Eduardok, beharraren zailtasunaren
eta eguraldiaren arabera. Eta prezioa be

beharraren araberakoa da, “plataformak
balio dauen 2.000 eurotik aurrera”. Egitu-
rea desmuntagarria da, ez dau argi edo
uraren hornidurarik, eta altzetako ez da
baimenik behar. 

Zuhaitzen gainean etxetxuak ikustea
ez da ohikoa gure lurraldeetan, baina
Eduardo baikorra da eta ez dau zalantza-
rik bere proiektuaren arrakastaren ingu-
ruan. “Zuhaitza lorategiko elementurik
politena bihurtzeko proposamena egiten
dogu. Eta etxetxua jostailua da, landua,
diseinuzkoa, neurrira egindakoa, eta
berezia bere diseinuagaitik eta kokapena-
gaitik. Jakin-mina sortu dau”. 

Informazino gehiago: 
www.casitasenarboles.com.

“Zuhaitz baten, biren,
hiruren... gainean egin
leitekez eta diseinuak 

be aukera zabala 
emoten deusku” 
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Euskalakariak gara
Korrika 17k gure bailara zeharkatu zuen 

apirilaren 16an. Euskararen lekukoa eskuz 
esku pasatu zen Larrabetzutik Erandiora. 

Haren atzean, milaka euskalakari, tipi-tapa 

Argazkiak: Urko Lasarte eta Aner Mentxaka
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Poeta hilen kluba

t/a: Gaizka Eguskiza

“O, kapitaina, nire kapitaina!” esaten
zioten ikasleek Robin Williamsek jokatu-
tako literatura irakasleari, 1989ko Poeta
hilen kluba filmean. Pelikula hartan mai-
suak liluratuta uzten zituen ikastetxe kon-
tserbadore eta zorrotz baten ikasleak
poesia eta bizitzari buruzko solasaldietan.
Derioko Udalak ere kluba sortu zuen, eta
asteazken arratsaldero 10-15 lagun bil-
tzen dira irakurri, idatzi eta oro har litera-
turarako zaletasunaz elkarrekin gozatze-
ko. Lehen liburutegian batzen baziren
ere, orain Kultur Birika areto berrian egi-
ten dute tailerra. 

Derioko taldeko “kapitaina” Iñigo La-
rroque da. Bere esanetan, ikastarora etor-
tzen direnek interesa dute literaturan, bai
oso sarritan irakurtzen dutelako, bai idaz-
ten dutelako. Baina tailerraren helburua

ez da idazleak sortzea, “lantegi bat izango
bagina moduan”, parte-hartzaileen jarre-
ra kritikoa bultzatzea baino. “Ni batez ere
gogoa helarazten saiatzen naiz. Nahi
duena, idazlea izan dadila; nire aldetik,
problemarik ez, baina tailerrean ez dut
ikasgai magistralik ematen. Literaturara
hurbiltzeko lehen pausua da, besterik ez”. 

“Hasieran datozenek ez dakite zehatz-
mehatz zer topatuko duten: jokoak egon-
go diren, irakurketak, idazlanak...”. Eta egia
esan, denetarik dago. Tailerra bi zatitan
dago banatuta normalean. Lehenengoan,
irakurmena da nagusia. “Liburu bat ira-
kurtzen dugu hilean eta horren gainean
hitz egiten dugu; bestela, nik egileren
baten zatitxoa irakurtzen diet eta horren
inguruan egiten dugu berba”. Bigarren
zatian, idazmenak hartzen du lekukoa,
eta ikasleek eurek idatzi behar dute zer-
bait. “Nahi duenak ozenki irakurtzeko

Askori gustatzen zaie irakurtzea, baina sarritan zaila da
zaletasun berbera duten beste lagunak topatzea. Derion
irakurle eta idazleen topagunea sortu zuten duela bost
urte, eta bertan lehenengo pausuak ematen dira litera-
turan.

DERIOKO LITERATURA TAILERRA

aukera du eta denon artean komentatzen
dugu”. Ikasleek idatzitakoa plazaratzen
dute urte amaieran Huellas liburuan.

Talde anitza

Irakurtzeak idazteak beste garrantzi
du literaturan, eta hori jakinarazi die Iñi-
gok ikasleei. “Irakasleak gehiago irakur-
tzeko deia zabaldu zigun eta horri esker,
hobeto idazten dugu gaur egun”, esan
digu Fernando ikasleak. Harekin batera,
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lagun-talde anitza biltzen da tailerrean
literaturaz mintzatzeko: emakumezkoak,
gizonezkoak, jubilatuak, gazteak, etxeko-
andreak, abokatuak, txorierritarrak, kan-
pokoak.... Gaiei dagokienez ere, oso ani-
tza da ikastaroa: poesia, prosa, klasikoak,
garaikideak.... Ikasleek egileen ezberdi-
nen berri izaten dute, besteak beste Sha-
kespeare, Nurakami, Unamuno, Chéjov,
Cabrera Infante, Juan Ramón Jiménez
edo Kirmen Uribe. Normalean Iñigok pro-

posatzen ditu liburuak, baina behin
baino gehiagotan ikasleek ere iradokizu-
nak zabaltzen dituzte. 

“Etortzen dena, gelditu egiten da,
ikasle zintzoak garelako eta ondo pasa-
tzen dugulako”, dio Fernandok. Adibide
haietako bat Oihana da. “Amak irakurtze-
ra etorri nahi izan zuen, eta laguntzeko
esan zidan. Hasiera batean txarto pasatu
genuen idazteko ohiturarik ez genuelako,
baina gero hobeto ibili ginen, eta orain

poz-pozik gabiltza”. Bikoteak bigarren
aldiz eman du izena ikastaroan aurten. 

“Idatzi eta irakurri bakarka egiten
dugu eta batzuetan zaila da zaletasun
horrekin bat egiten duen bateren bat
topatzea. Eta hori ikastaroan dugu. Nor-
beraren lanari buruz elkarri egiten dizkio-
gu kritikak eta, horrela, pausoz pauso,
gauza asko ikasten dugu”, dio Iñigok.
“Oso giro polita sortu da taldean: irakas-
lea jatorra da, ez dugu gauzak ozenki esa-
teko edo proposamenak plazaratzeko
beldurrik, elkarri laguntzen diogu....”, ai-
patu du Fernandok. 

Liburuak dira ikastaroaren funtsezko
osagarriak, noski, baina ez bakarrak. Izan
ere, batzuetan zine-foruma ere egin dute
Gurea Aretoan. Literatura abiapuntutzat
hartuta, irteerak egitea edo arte-erakus-
ketak ikustera joatea ere pentsatu dute
inoiz. Beste proiektu bat tailerra euskaraz
ematea da, baina momentuz egitasmoa
baino ez da. Poeta hilen kluba filmeko ira-
kasleak bizitzaz gozatzeko esaten zien
ikasleei; Derioko lagunek ere primeran
pasatzen dute, eta inoiz aspertzen badira,
libururen bat izango dute eskura.
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“Tailerraren helburua 
ez da idazleak sortzea,

parte-hartzaileen 
jarrera kritikoa 

bultzatzea baino”



Sustatzaileek azaldutakoaren arabe-
ra, SEG egitasmoak baditu berezitasun
bi. Alde batetik, gramatika digitala da
eta ez dau, beraz, gramatika arrunten
itxura: gramatika liburuetan testuakaz
batera ez dira erabilten Interneten ohi-
koak diran edizinorako tresnak; esate
baterako, argazkiak, irudiak edo barneko
nahiz kanpoko estekak (hainbat hizkun-
tzatakoak). Tresnok guztiok agirian dira
SEGn. Bestetik, gaiak kontuan hartzen
badira, gramatika arrunta baino gehiago
dala esan leiteke, ezohiko gaiak be trata-
ten ditualako. Halan, gramatikariek be-
harrean erabilten dituen materialak
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eskaintzen ditu: testuak, hiztegiak, hi-
tzen erabilerak, euskalkien ganeko a-
rauak... Hareek guztiok modu autono-
moan kontsultau leitekez. Baina bestela-
ko materiala be ipinten dau erabiltzaile-
en eskura: besteak beste, hizkuntzaren
jabekuntzea, prozesamendua, hizkun-
tzen arteko kalkoak eta zalantzak argi-
tzeko aukerea.

Bizia eta dinamikoa 

SEG egitasmoan honako atal honeek
dagoz: hiztegia, morfosintaxia, euskerea
eta gizakia, euskerea eta gizartea, hiz-
kuntzalaritza aplikatua, fonetikea eta

fonologia, euskerearen historia eta za-
lantzen txokoa. Atalok autonomia dau-
kie eta, ondorioz, erabiltzaileek zuzene-
an kontsultau leikie hiztegi bat, edo
zelan erabilten dituen berbak idazleek
eta kazetariek. Goenkale saioan egiten
dan euskerearen erabilerea be jaso da
aplikazinoan. 

Euskera modernoa, gaur egungoa,
batu da Sareko Euskal Gramatikan. Hiz-
tegiaren atalean, adibidez, 2000. urtetik
aurrera idatzitako testuak baino ez dira
kontuan hartu. Guztira, 25 milioi berba
bildu dira egitasmoan.

Proiektu bizia eta dinamikoa da eta
eten barik elikatuko da. Halan, datozan
hilebeteetan eta urteetan materiala sar-
tzen jarraituko da. Arduradunen esane-
tan, gramatikea baino “Hizkuntzaren
Entziklopedia” emoten dau egitasmoak,
eta lagungarria izango da urteak pasa
ahala hizkuntzeak izaten dituan aldake-
tez ohartzeko, eta XXI. mendeko ahozko
euskerea hobeto ezagutzeko. 

Euskal gramatika, sarean

Euskal Herriko Unibertsitateko Euskara Institutuak Sare-
ko Euskal Gramatika (SEG) egitasmoa prestau dau eta
www.ehu.es/seg webgunean jarri dau eskuragarri.
Proiektu barritzaile honen lehen urratsak orain dala hiru
urte egin ziran. 
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Apirilaren 8an, EAJ-PNVk hurrengo
udal eta foru hauteskundeetarako hauta-
gaien aurkezpena egin eban. Ekitaldia
Astrabuduako Josu Murueta plazan izan
zan eta Txorierriko udaletarako hauta-
gaiez gain, Jose Luis Bilbao, Bizkaiko
Ahaldun Nagusirako EAJ-PNVren hauta-
gaia eta Ana Madariaga, Batzar Nagusie-
tako presidentetzarako hautagaia, bertan
izan ziran. 

Hirurehun persona inguru batu ziren
alkategai bakotxaren proiektuak ezagu-
tzeko asmoz.

Maria Luisa Mezok, Larrabetzuko al-
kategaiak, herri planeamendu barriak he-
rritarrei eskaintzen jakezan zerbitzuak
handitzea ahalbideratuko dauala dino,
mediku kontsulta barria, aparkamendu
gehiago eta errekaren bideratzea. Ga-
rraio moduak aniztea bere lehentasune-
tako bat izango dala adierazo dau.

Bestetik, Igotz Lopezek, Zamudioko
alkategaiak, gobernu lanean aurreikus-

penei eta kudeaketa ekonomiko eragin-
korrari garrantzia emon deutse. Bizi do-
gun garaiei aurre egiteko, administrazino
publikoek austeritatea presente euki be-
har dabe euren gestinoan. Zamudion
ikuspegi honegaz gobernau da, horregai-
tik, orain gaitasuna daukagu, zamudioz-
tarren eskaerei aurre egiteko, etxebizitza,
enpleo eta aparkamendu arloetan.

Modu berean, Lander Aiarzak, Derio-
ko alkategaiak, merkataritzaren aldeko
apustua eginda dauka. Herriko merkata-
ritza bultzatzeko ekimenak aurrera atera-
ko dauz, berau sendotu eta herria merka-
taritza zentro irekia bihurtu daiten. Maila
lokalean sustapen ekonomikoa egiteko
modu bat da hau eta gainera negozioak
herriko bizitzan inplikatzeko modua.

Gorka Carrok be, Sondikako alkate-
gaiak, gazteentzako politikak egitea etor-
kizuna bermatzeko erabagiak hartzea da-
la, bai etxebizitza, bai enpleoa, bai aisi
aukerak lantzeko asmoa dauka, modu

parte-hartzailean, gazteentzako ekime-
nak gazteakaz diseinau gura dauz eta.

Bizente Arteagoitiak, Loiuko alkate-
gaiak, herritarrentzako garraioak hobe-
tzea dauka erronka nagusitzat, horretara-
ko Bizkaiko Foru Aldundiagaz behar bes-
te hartu emon izango dauz.

Alaitz Etxeandiak, Lezamako alkate-
gaiak, gizarte zibilaren garrantziaz jardun
du, alkarteen eta herritarren eretxiak be-
har doguz bere biztanleen zerbitzura da-
goan herriak aurrera egiteko. 

Azkenik, Erandioko Alkategaia dan
Joseba Goikouriak, bere lehentasuna per-
sonen problemei erantzutea izango dala
adierazo eban. Enpresak erakarteko
proiektuak, etxebizitza babestuak eta
gizarte ekintza arloko ekimenak proposa-
tu ebazan.

Ilusino handiz aurkezten dira alkate-
gaiak, proiektu adierazgarriak daukiez es-
ku artean beti Txorierriko biztanleen bizi
kalidadea hobetzeko asmoagaz.

Ezkerretik eskumara: Igotz Lopez (EAJ-PNVko alkategaia Zamudion), Maria Luisa Mezo (alkategai jeltzalea Larrabetzun), Lander Aiarza (Derioko zerrendaburu jeltzalea), Joseba
Goikouria (Erandioko EAJ-PNVren zerrendaburua), Jose Luis Bilbao (Bizkaiko Ahaldun Nagusirako hautagai jeltzalea), Andoni Ortuzar (Bizkai Buru Batzarreko presidentea), Ana
Madariaga (Batzar Nagusien presidenterako hautagai jeltzalea), Gorka Carro (EAJ-PNVko alkategaia Sondikan), Alaitz Etxeandia (Lezamako zerrendaburu jeltzalea) eta Bizente
Arteagoitia (EAJ-PNVren alkategaia Loiun).

EAJ-PNVk Txorierriko udaletarako
hautagaiak aurkeztu dauz
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Bi lagunentzako tratamendua: 

TXOKOLATEZKO ESTALDURA

Zein elkarte 
aurkeztuko da 

Sondikan ?

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

LEHIAKETA

Aurreko erantzuna:

Gazte Eguna
Irabazlea: 

Idoia Aurrekoetxea
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(*) Ahozko moduan esaten dana, letra baltzez doa

t: Juan Luis Goikoetxea / i: Aritz Albaizar 

–Egun on Alazne!
–Halan ekarri Luki!
–Kafesnea beti lez?
–Bai mesedez.
–Bazkide asko lortu dituzu, Alazne,

Baserri  Antzokirako?
–Ehun baino gehiago eta mila baino

gitxiago.

–Polita Luki!
–Pasetan dana da, neskato, gazte den-

poran sarritan egiten dala matematike-
tan-eta, asko estudieu eta gutxi ikasi.

–Aititak esaten eustan: mundu ho-
netan, Alaznetxu, irakatsi-irakatsi bizitzak
egiten jona. Neuk be lehengoan ekin egin
neutsan merkatari bati Baserri Antzokiko
kide egin daiten, eta ia ordubeteko txapa

emoten euki ostean dinost: Dirurik gozoe-
na beste batek utzia, ederrena norberak ira-
bazia.

–Eta zuk zeuk zer erantzun zeuntsan?
–Baserri Antzokiak irabazita dan-da-

nok irabazten dogula; diruari eta koleste-
roldunari ibiltzea komenidu jakela.

–Erantzun ona Alazne. Edozelan bere,
esperientziarik, hau da, bizitzako eskolarik
ez daukien ikasleei gertatzen jake Arrieta-
ko kantak dakarrena:

Apalazio zalduna

Apalazio zalduna
hiru erregeen eguna
zotzak eta paluak
estudianteen kontuak
estudianteei ostu deutsez
hiru oilanda katuak
haren hazurrak txupau ezinik
hareek darabilez saltuak eta brinkoak.

-Ondo bizi Luki!
-Bueno, bizi!

–Aiko erantzun zuhurra.
–Badakizu Luki zenbakien kontua

zelan dan. Guk eskolan olagarroari hama-
rratz esaten geuntsan eta euki zortzi dau-
kaz.

–Zenbakiek izan beharko leukie O-
ñatiko Andoni Salamero olerkariak idatzia
lakoak. Dino –buruz nabil- gustatuko litxa-
kiola, bi eta bi lau izanik bat soberan gera-
tzea, soberako hori maiteari oparitzeko.

Asko estudieu eta gitxi ikasi
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Maite Lekerika, sukaldaria

Osagaiak (lau lagunentzat):

–500 g makailao (txikitua eta gazatua)
–Kipula eder bat (txikitua)
–4 berakatz-atal (txikituak)
–Piper berde handi bat (txikitua)
–Pikillo piper bi
–Tomate-zurrusta bat
–6 arrautza
–100 ml esne
–250 ml esne-gain
–Orioa
–Gatza

Prestateko erea:

Zartagin baten orio-zurrustea bota
eta kipulea eta berakatzak han ipiniko
doguz erregosten, su eztian. Eginda da-
gozanean, piper berdea gehituko dogu.
Zartaginari estalgia jarri eta surtan 10 mi-
nutuan eukiko dogu. Barazkiak noiz-
behinka eragingo doguz eta 10 minutuak
pasaten diranean, surtatik kenduko do-
guz.

Bestalde, ontzi baten honeek irabiau-
ko doguz: esnea, esne-gaina, arrautzak
eta gatz apur bat. Ondoren, makailaoa,
pikillo piperrak, tomate-zurrusta, baraz-

kiak eta gatz apur bat botako doguz. Osa-
gaiak koilara bategaz nahastuko doguz. 

Molde bat aldez aurretik eukiko dogu
prestauta. Moldea gurinaz igurtzita e-
gongo da, eta uruneztuta. Orea molde
horretara botako dogu. Labea 180 gradu-
tan berotuko dogu, eta budina ordubete
inguruan izango dogu bertan, Maria bai-
nuan egosten. Hotzitzen itxiko dogu.

Budina moldetik atera eta 12 xerretan
ebagiko dogu. Xerrak laban epelduko
doguz eta, zerbitzatzeko orduan, xerra bi
ipiniko doguz plater bakotxean. Budina
saltsa apur bategaz lagunduko dogu.  

Etxeko sukaldaritza

Makailao-budina Saltsea egiteko:

–Kipula eder bat (txikitua)
–4 berakatz-atal (txikituak)
–4 pikillo piper
–Orioa
–Gatza
–Ur apur bat, makailaoa beratzen
izan dogun azkena

Saltsea:

Kipulea eta berakatzak orio a-
pur baten erregosiko doguz, su ez-
tian. Pikillo piperrak eta gatz apur
bat gehituko doguz eta bizpahiru
minutuan eukiko doguz egosten. Ur
apur bat bota eta eginda dagoane-
an, irabiau egingo dogu.
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Gomendioak

LITERATURA: NAGUSIAK

–Kide / Jean Bordato
–Izan ote da?/ Xabier Soubelet
–Andra egin zara / Yolanda Elorriaga
–Argilunak begietan / Lourdes Unzueta
–Iturri-aldeko nere leihotik / Daniela
Albizu

HAUR ETA GAZTEENTZAT

–5 hartz jostari / Krestin M. Shuld
–Saguzarrak egunez / Jokin Mitxelena
–Ezin dut eta zer? / Uxue Alberdi
–Sorginkerien liburua / Aingeru Epaltza
–Emakume sugearen misterioa / Patxi
Zubizarreta 

MUSIKA

–Ongi etorri Pupu eta Lore / Pirritx,
Porrotx eta Marimotots
–Gure negu hotzak / Izate
–Gezurra ez da egia / Imuntzo eta Be-
loki
–Mugitu / Haitzama
–Itxaropenaren ertzean / Jare
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Sudokua



Bizkargi Eguna. Maiatzaren 8an,
09:00etan, Sabino Arana plazan. Arro-
eta taldeak antolatua.
Kostaldea. Maiatzaren 21ean,
08:00etan, Arroeta taldearen egoitzan.
Ur mugak. Maiatzaren 28an,
08:00etan, Arroeta taldearen egoitzan.

>

>

>

Zamudio

Arku-tiroa. Maiatzaren 15ean,
09:00etan, Errege bidean. Gezi-bide
klubak antolatua. 
Plater-tiroa. Maiatzaren 28an,
10:00etan, Teknologia Parkeko tiro
zelaian. Txorierri Ehiza eta Arrantza
elkarteak antolatua.

>

>

Zamudio
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Antzerkia eta filmak

>

>

>

Kirola eta txapelketak
Sondika

Irteerak

Bestelakoak

Udalekuetan izena ematea: maiatza-
ren 2tik 6ra, 19:00etatik 21:00etara,
Kultur Etxean. 

>

Sondika

Tokiko Agenda 21. Maiatzaren 25ean,
19:30ean, Larrabarri baserrian. 
Dantzaldia. Maiatzaren 29an,
18:00etatik 20:30era, kiroldegian.
Nagusien elkarteak antolatua. 

>

>

Derio

Herriko argazkiak batzea, udaletxean
eta liburutegian. IZAE argazkilaritza tal-
deak antolatua. 
Kamara Koralaren kontzertua, Abanton.
Maiatzaren 28an, 19:00etan. 

>

>

Zamudio

Udan programa izena ematea: maiatza-
ren 23tik 27ra, liburutegian.   

>

Larrabetzu

Internet. Izena ematea: maiatzaren 4tik
11ra, liburutegian. 

>

Larrabetzu

Maribel y la extraña familia. Maiatzaren
21ean, 19:00etan, Gurea Aretoan.
Sutondoan elkartearen eskutik. 

>

Zamudio

Komunikazio afektiboa. Izena ematea:
maiatzaren 13ra arte. 
Argiak, kolorea,
akzioa! Maiatza-
ren 14an,
11:30ean, liburu-
tegian. Bost urte-
tik gorakoentzat. 

>

>

Zamudio

San Isidro, Loiun, Zamudion, Lezaman
eta Larrabetzun. Meza, idi-probak, asto-
probak, bazkaria... Maiatzaren 15ean.

>

Jaiak
Txorierri

Tailerrak

Aeromodelismo. Maiatzaren 21ean,
17:00etatik 19:00etara, Seminarioan.
Subyke elkartearen eskutik.
Gimnasia erritmikoaren erakustaldia.
Maiatzaren 28an, 19:00etan, kirolde-
gian. Miragarri taldearen eskutik. 

>

>

Erakusketak
Derio

Dardo Euskadiko Txapelketa. Maiatza-
ren 1ean, egun osoan, frontoian. 
Briska Txapelketa. Maiatzaren 2an, 3an
eta 4an, 17:00etan, Larrabarri base-
rrian. Sutondoan elkarteak antolatua.
Hiruko areto-futbola (gizonak). Maia-
tzaren 19an, 19.00etan, kiroldegian.
Pozgarri FST taldeak antolatua.  
Eskupilota. Maiatzaren 20an,
17.00etan, frontoian. 
Two ball. Maiatzaren 28an, 18:00etan,
kiroldegian. Derio Saski Taldeak anto-
latua. 
Xake Nazioarteko
Opena. Maiatzaren
29an, 10:00etan,
kiroldegian. Derio
Xake Taldeak anto-
latua.
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Derio

Tipi-tapa osasunez. Maiatzaren 8an,
10:00etan, tren-geltokian. 

>

Sondika

Areto-futbol Txapelketaren finalaurre-
koak. Maiatzaren 1ean, 10:00etan.
Areto-futbol Txapelketaren finala.
Maiatzaren 8an, 10:00etan.
Fitness Txapelketa (promesak). Maia-
tzaren 28an, 18:00etan, Goronda beko
kiroldegian. 






