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Barkatu nazala Pinotxo maitagarriak,
baina azkenaldian askotan gogora-
tzen naiz berarekin. Izan ere, ikasle

baldarrak atera zaizkio, egunero gezurre-
tan dabiltzanak, baina barregura eman
beharrean, negar eragiten digutenak. Krisi
kapitalistaren ondorioz dirurik ez dagoela
esaten digute gure gaur egungo Pinotxo-
ek, komunikabide nagusiek, Europar Bata-
suneko estatuetako agintari gorenek eta
haien nagusi diren bankariek. Ez omen
dago dirurik osasungintzarako, hezkuntza-
rako, euskararako, gastu sozialerako eta

enparauetarako, baina, hori dioten bitarte-
an, armada eta polizientzat, erregea ehizan
Afrika aldera joan dadin, eta gure jendarte-
an, inork aukeratu ez dituen arren, aginte
faktikoa duten bankuen nagusientzat diru
publikoa barra-barra xahutzen dute.

«Mundu garatuan» inoiz izan den krisi
sakonenari buruz gezurretan ari zaizkigu
egunero: beharrizan sozial eta kulturaletara-
ko dirurik ez dagoela esaten ziguten, baina
bankarako edo Abiadura Handiko Trenera-
ko berehala lortzen dute. Espainiar Estatuak
erreskaterik ez zuela behar errepikatzen
ziguten, eta orain gutxienez 100.000 milioi
emango dizkiete bankuei.

Egungo krisiaren erantzule nagusia
Banka Handia dela gauza ezaguna eta onar-
tua da. Halaber, krisi kapitalistaren iturbu-
ruan finantza-espekulazioa eta bankaren
mundu mailako jokamolde okerrak daudela
(ahalik eta etekin gehien zenbait eta arinen
lortzea helburu dutenak).

Eta horren aurrean, zer egiten ari dira
agintariak? Gu guztion dirua hartu eta ban-

IGOR URRUTIKOETXEA 

(LABeko nazioarteko idazkaria)

kari oparitu, trukean ezer eskatu gabe.
Euren hipoteka ordaindu ezinean dauden
hiritarrak etxetik kanporatzen dituzten
bankariei ematen ari zaizkie langileon
dirua. Hau da, egoera honen erantzule ez
bagara ere, zu eta ni, jende xehea, abera-
tsen menuaren kontua ordaintzen ari gara.

Bitartean, krisi honen erantzuleen
aurka ez dago inongo zigorrik, inork ez die
erantzukizun penalik eskatzen, ezta jaso
dituzten etekin eta soldata izugarriak buel-
tatzera behartu. Islandian bankarien aurka-
ko neurriak hartu badira, eta hiritarrek
hipoteken ondorioz bankarekin zuten
zorraren zati bat kitatzera behartzea posi-
ble izan bada, zergatik ez dute gauza bera
egiten Europako gainontzeko herrialdee-
tan? Are larriagoa dena, zergatik ezkuta-
tzen dizkigute komunikabide nagusiek han
hartutako neurriak? Agian, haien akziodun
nagusiak bankuak ere badirelako?

Ai, Pinotxo gaixoa! Zein txikia eta ku-
ttuna den zure sudur luzea, beste batzuen
aurpegi gogorraren aldean!

Erdi hutsik dauden terrazetan,
lagunartean, beste aktore bat
azaldu zaigu azken asteetan.

Murrizketa ekonomikoek txokoa egi-
tea lortu dute igande goizetako oliba
eta raben artean. Ohiko elementu
bilakatu dira gure egunerokotasune-
an. Krisi ekonomiko larria bizi dugula
gogorarazten digute une oro, badaki-
gu, azken hilabeteetan ez dugu beste-
rik entzuten, baina erreakzioak falta
dira. Agintariez, gezurrez eta berbaldi
hutsalez nekatuta gaude, gehiegi,
erantzunen beharrean gara, korapiloa
askatuko duen makilatxo magikoaren
bila. 

Bitartean eta bidea zimendatzeko,
kultura beharrezkoa dugu aurrera egi-
ten jakiteko. Txirotasunean eta kultura-
ri uko eginez bizitzea baliagarria da soi-
lik, zirko mediatikoko printzesa izenda-
tu den sudur okertua izatera heldu nahi
duenarentzat. Horregatik, korapiloa
oraindik ere korapilatsuago egiten
duten burmuin huts eta estatikoetatik
alde egiteko, kultura beharrezko tresna
dugu. Bizi dugun egoera jakiteko, uler-
tzeko eta erantzunak bilatzeko irtenbi-
dea da. Utz ditzagun alde batera inora
ez garamatzaten berbaldiak eta kexak,
eta erein ditzagun etorkizuna argituko
duten haziak, kulturaren sustraiak…

EDER MERINO

(Kazetaria)

Haziak

Gure Pinotxoak



AIKOR! 117 l 2012ko uztaila
www.aikor.com LABURRAK 5

Errezeta elektronikoa, e-errezeta,
martxan jarri da eta, Euskal Herrian, non
eta Derion hasiko dira erabiltzen estrei-
nako aldiz. Medikuek ez dute paperean
errezeta gehiagorik egingo; orain trata-
mendu-orriak emango dituzte eta han
medikamenduaren izena, dosia eta trata-
menduaren epeak agertuko dira. Geroa-
go, erabiltzaileek Osakidetzaren txartela
aurkeztu beharko dute farmazian. Boti-
kariek txartela eskaneatuko dute eta
pantailan agertuko den botika emango
diote pazienteari. Eusko jaurlaritzak plan
aitzindaria jarri du martxan María Dolo-
res Fernández Derioko farmazian, eta
egun gutxi barru baita Gasteizen ere. 

Plana apurka-apurka zabalduko da
eta 2013rako Euskal Herriko herri guztie-

tan ezarri nahi dute. Beraz, erabiltzaileek
ez dituzte paperezko errezetak bota
behar, Yago Ferreiro Derioko botikariak
aipatu duen moduan. “Etxean dituzten
errezetak hona ekarri eta betiko moduan
emango dizkiegu botikak. Ohiko erreze-
tak bukatzen direnean, e-errezeta erabil-
tzen hasiko gara. Gaur bederatzi errezeta
elektroniko eta 200 ohiko errezeta egin
ditugu; bi hilabete barru, ziurrenik kon-
trakoa gertatuko da”. Txartel berriak
abantailak baino ez ditu ekarriko. Erosoa-
goa da, medikuarenera errezeten bila
joateko beharrik egongo ez delako, eta
farmazian bertan zuzenean banatuko di-
relako. Era berean, seguruagoa eta fida-
garriagoa da, botikariek informazioa ze-
hatzagoa izango baitute. 

Errezeta elektronikoa, lehenik
Derion 

Euskal jaia, 

Altzoraren eskutik  
Altzora Sondikako euskara elkar-

teak Euskal jaia antolatu du lehenen-
go aldiz. Irailaren 22an egingo dute
eta egun osoan zehar ekimen sorta
zabala egongo da, adin guztikoei
zuzendua eta euskal giroan murgiltze-
ko aproposa. Ekimenak goiz-goiz
hasiko dira, Kurtze auzoan. Goizeko
11etan umeentzako zirku tailerra
izango da, eta eguerdiko 12etan
hegazti harraparien inguruko tailerra.
Egunari erritmoz emango diote jarrai-
pena. Hala, 13:30ean batukada-kaleji-
ra aterako da tren geltokiko aparkale-
kutik. Herri bazkaria 14:30ean egingo
dute. Bazkariak 15 euro balioko du
nagusientzat; eta 10 euro, umeentzat.
Txartelak Batzokian, Egarri tabernan
eta Santa Kurtzeko jaien haritik jarriko
den txosnan eskura daitezke. Era
berean, 635 75 35 95 telefono zenba-
kian erreserba daitezke. Sarrerak har-
tzeko azken eguna irailaren 16a izan-
go da. Taberna ibiltaria taldeak bazka-
lostea girotuko du, eta Anje Duhalde
musikariak kontzertua eskainiko du
arratsaldeko 8etan. Erromeria Aiko tal-
dearen eskutik izango da. Euskal jaia
Sondikako Udalak babestu du.
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Datozen hilabeteotan jai nagusiak Larrabetzun eta Leza-
man izango badira ere, gure bailarako herrietako hainbat
auzo ere jaietan izango dira. Aurrerapena duzue ondoren.

Txorierri beti jaietan

Santa Kurtze 
(Lezama)

Irailak 13, eguaztena

–Txupinazoa.
–Odolosteak, auzoko tabernetan (jaietako
egun guztietan).
Irailak 14, eguena. Santa Kurtze

–12:00: Meza. Ostean, kopaua musikak
girotua.
–20:00: Idien erakustaldia.
–22:00: Kontzertua: Adunia folk taldea.
Irailak 15, zapatua

–10:00: Sukalki Txapelketarako osagarriak
banatzea.
–11:00: Umeentzako jolasak.
–11:30: Tortilla Txapelketarako izena ema-
tea.
–12:00: Futbito partida.
–12:00: Meza.
–12:30: Dantzen agerraldia, Kurtze dantza
taldearen eskutik.
–14:00: Sukalkiak eta tortillak aurkeztea
eta sariak emotea.
–14:00: Umeentzako bazkaria.
–14:30: Jubilatuentzako bazkaria.
–16:30: Mus partida, Zigoun tabernan.
–17:00: Mahai-futbol Txapelketa, Gaztedi
tabernan.
–18:30: Sorginen Txapelketa.
–19:00: Txapelketen sariak ematea.
–19:30: Solomo eta hirugiharra bokatak.
–20:30: Duodeno taldearen emanaldia.
–21:30: Sorginak erretzea, suak eta txoko-
latada.
–22:00: Musika eta jaien amaiera.

Sandoni
(Zamudio)
Irailak 2, domeka

–Egun osoan zehar, umeentzako puzga-
rriak. 
–10:30: Txupinazoa.
–11:00: Meza, ermitan.
–Auzoko nagusientzako omenaldia.
–12:30: Dantzen agerraldia, Iru-bat taldea-
ren eskutik.
–16:30: Mus Txapelketa.
–20:00: Txitxi-burruntzia.
–22:00: Dantzaldia, Zesuma taldearekin.
Irailak 3, astelehena

–12:00: Meza, ermitan. Ostean, euskal kan-
tak.
–20:00: Idi-probak.
–21:30: Txitxi-burruntzia.
–Dantzaldia, Zesuma taldearekin.

Santa Kurtze 
(Sondika) 
Irailak 14, barikua 

–10:00: Kalejira, Ipar-elaiak txistu tal-
deagaz.
–11:00: Kalejira, Triki Xabierregaz.
–11:30-14:00: Haurrentzako jolas par-
kea.
–12:30: Mezea.
–16:30-19:00: Umeentzako jolas par-
kea.
–19:00-21:00: Diskofesta, Xaiborregaz.
–24:00-04:00: Akerbeltz taldea.
–04:00-06:00: Dj-a.
Irailak 15, zapatua

–10:00: Kalejira, Ipar-Elaiak txistu tal-
deagaz.
–10:00: Marmitako Txapelketa.
–11:00-14:00: Umeentzako jolas par-
kea.
–12:00-14:00: Talo tailerra.
–14:00: Marmitako Txapelketaren ka-
zolak aurkeztea.
–17:30: Futbol Txapelketa.
–20:00-22:00: Gozategi.
–23:30-06:00: Izargi + Boston jai.
Irailak 16, domekea

–10:00: Kalejira, Ipar-Elaiak txistu tal-
deagaz.
–10:30-13:00: Umeen VII. Marrazketa
eta Pintura Lehiaketa.
–11:00-14:00: Umeentzako jolas par-
kea.
–14:00: Pintura Lehiaketaren sariak
emotea.
–18:00: Dantzen agerraldia.

a: Juanjo Ortiz

a: Zamudio Orain
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San Migel
(Zamudio)
Irailak 29, zapatua

12:00: Meza eta kopaua. 

Santimami (Zamudio)

Abuztuak 16, eguena

–12:00: Bolandera nagusia.
–14:30: Herri bazkaria.
–18:00: Umeentzako jolasak.
–21:00: Txitxi-burruntzia.
–22:00: Dantzaldia, Trio Kalifornia taldeagaz.
Abuztuak 17, barikua

–Puzgarriak, egun osoan zehar.
–12:00: Meza, ermitan. Goiza Bertokoko tri-
kitilariek girotuko dute. 
–14:00: Sukalki Txapelketa.

–16:30: XVII. Mus Arin-arina (Izena ema-
tea, 16:00ak arte, Santimami zelaian). 
–17:30: Umeentzako tailerrak.
–20:30: Tortilla Txapelketa.
–21:00: Sardina jana.
–22:00: Dantzaldia, Arizgoiti taldeagaz.
–24:00: Sorgina erretzea eta txokolatada.
Abuztuak 18, zapatua

–12:00: Meza, ermitan.
–13:00: Omenaldi-kopaua, auzoko nagu-
sientzat.

San Bartolome 
(Zamudio)
Abuztuak 23, astelehena

–17:00: Bolandera nagusia.
–Mus Txapelketa.
–20:30: Txitxi-burruntzia eta ardoa. 
–Erromeria, Dantza alai taldearekin.
Abuztuak 24, martitzena

–12:30: Meza, ermitan.
–Bakailao pil-pilean Txapelketa.
–Omenaldi-kopaua, auzoko nagu-
sientzat. 
–13:30: Bakailao kazolak aurkeztea.
–19:00: Idi probak.
–Erromeria, Dantza alai taldearekin.
–01:00: Txokolatada eta erromeria.
Abuztuak 25, eguaztena

–12:30: Meza, ermitan.
–13:30: Umeentzako jolasak, maska-
rak, eta sokatira (emakumeak gizo-
nen kontra). Bertokoko trikitilariek
alaitua.
–20:00: Patata tortilla Txapelketa.
–Erromeria, Dantza alai taldearekin.
–24:30: Mozorroak.
–01:30: Txokolatada, erromeria eta
jaien amaiera.

a: Itsasne Zubiri
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a: Itsasne Zubiri

Uztailean, Txori bikers motor elka-
rretaratzea egin zen Loiun lehenengo
aldiz. Motorrek eta larruak herria hartu
zuten egun bietan ehunka lagunek
hartu zuten parte ekimenean. Aipatu-
takoaren arabera, adibidez, lehenengo
egunean, zapatuan, herrian 1.000 per-
tsona inguru batu ziren. Deialdia gure
mugetatik harago joan zen eta motor-
zaleak Bizkaiko hainbat txokotatik ez
ezik kanpotik ere etorri ziren: Bermeo,
Muskiz, Kantabria, Asturias, Valladolid
eta Bartzelona, banaka herri batzuk ai-
patzearren. Eta noski, txorierritarrak
ere izan ziren han.

Ekimen erakargarriak egon ziren
asteburu osoan. Besteak beste, moto-
rrak jarri ziren ikusgai, jolasak antolatu
ziren eta akrobazien erakustaldia egin
zen. Era berean, dezibelio proba, sai-
heski errea, eta ibilbideak egin ziren.
Kontzertuak ere izan ziren eta opariak
zozketatu zituzten. Ekimena erabat
arrakastatsua izan zen eta Udala pozik

dago lortutako emaitzarekin eta eran-
tzunarekin. Josu Andoni Begoña alka-
teordearen arabera, hain daude pozik,
non datorren urtean berriro ere beste
elkarretaratze bat egiteko asmoa bai-
tute. Are gehiago, kluba ere sortzeko
asmoa dute. Aipatu digun bezala, eki-
mena egin ahal izateko, laguntza eta
aholkua jaso dituzte motor klub ba-
tzuetatik. Hala ere, ezinbestekotzat jo
du zenbait herritarrek emandako la-
guntza, haiek barik ezinezkoa izango
zelako motorzaleen zita hau antola-
tzea.

Konposta egiteko 

kanpaina, Larrabetzun
Larrabetzuko Udalak etxeetan eta

eskolan konposta egiteko kanpaina jarri-
ko du abian irailean. Ekimena Bizkaiko
Foru Aldunditik jasotako diru-laguntzari
esker sustatuko du. Txorierriko Zerbi-
tzuen Mankomunitateak 2008an bultza-
tu zuen kanpainaren ostean dator Larra-
betzuko hau, eta beste berrogei bat
familia konpostajearen aldera sentibera-
go bihurtzea du helburu. Interesa dute-
nek abuztuan eta irailean eman dezake-
te izena udaletxean. Bestetik, irailaren
25ean, arratsaldeko 7etan, hitzaldi-tailer
bat antolatuko da, eta espero da bertan
konpost-ontzi berriak banatzea.

Gazteen jaia, Loiun   
Irailaren 22an, Gazteen jaia egingo

da lehenengo aldiz Loiun. Goizean zein
arratsaldean hainbat ekitaldi izango dira
umeei zein nerabeei zuzenduta: jolasak,
bideojokoak, ikuskizunak... Gainera,
gauean herriko musika txapelketa egin-
go da, eta Hesian taldeak kontzertua
eskainiko dau. Haren ostean, musikeak
jarraituko dau Oihan Vega Dj-aren esku-
tik. Txorierriko gainontzeko herrietako
gaztetxeak ere gonbidatuta dagoz eki-
menera.

Gure Señeak 

elkartearen ekimenak  
Gure Señeak Derioko elkarteak eki-

men bi antolatu ditu irailerako. Pirritx,
Porrotx eta Marimotots pailazoek Zazpi-
koloroa ikuskizuna eskainiko dute iraila-
ren 12an, arratsaldeko 6etan, kirolde-
gian. Sarrerak irailaren 6an eta 7an ipini-
ko dira salgai Kultur Birikan, goizeko
11tatik 13era. Txartelek sei euro balioko
dute. Bestetik, irailaren 16an kros laster-
keta izango da Kepa eta Arene anaia-
arreben oroimenez. Lasterketa bigarren
aldiz egingo da aurten, eta izena ematea
doan izango da. Adin guztietako neska-
mutilei dago zuzenduta eta goizeko
10etan hasiko da.

Motorretarako grina
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Pozik baino pozago dabiltza Lagatzu
Zamudioko euskara elkartekoak Lagatzu
Egunaren aurtengo edizioak lortutako
emaitzarekin. Izan ere, aurreko urteetan
bezala, ekimena erabat arrakastatsua
izan zen, eta egun osoan zehar ehunka
euskaltzalek hartu zituzten herriko bazte-
rrak. Goizean kirol maratoia, txirrin bira,
euskal produktuen azoka, gerra osteko
eskolaren erakusketa, hamaiketakoa,
joaldunak, motor jokoak eta kale-jira-
bira-dantza poteoa izan ziren. Herri baz-
karian 558 lagun batu ziren, eta bazkalos-
tean kantak eta jolasak izan ziren. Erro-
meria Joxpa taldearen eskutik izan zen.
Ekimenetan herriko taldeetako ordezka-
riek, beste herri batzuetako euskaltzaleek
eta lagunek hartu zuten parte.     

Erdi Aroa, Derion
Derioztarrak eta bisitariak Erdi

Aroan murgilduko dira irailaren
15ean eta 16an. Izan ere, herrian
Erdi Aroko azoka egingo da lehe-
nengo aldiz. Urrunetik etorritako
artisauek, dontzeilek, zaldunek eta
kinkilariek herriko kaleak hartuko
dituzte asteburu horretan. Besteak
beste, xaboi eta olio sendagarriak,
egurrezko eta larruzko artikuluak,
bitxiak eta apaingarriak salgai jarriko
dira postuetan, eta bisitariek gosea
eta egarria asetzeko txosnak ere
egongo dira. Horrezaz gainera, kale-
jirak eta antzerkiak antolatu dituzte
egun bietarako. 

Lezamako lasterketa

luzeagoa izango da

aurten
Irailaren 2an, domekan, “Leza-

mako mugetatik” mendi ibilaldia eta
lasterketa egingo da zazpigarren
aldiz. Ekimena herriko hainbat elkar-
tek antolatzen dute. Lasterketak
nobedadea ekarriko digu aurten;
izan ere, Legina auzotik igaroko da,
egun horretan han egongo den
erromeriaz gozatzeko. Ondorioz,
aurreko edizioen aldean, parte-har-
tzaileek kilometro bi gehiago egin
beharko dituzte; guztira 27 kilome-
tro. Izena ematea zabalik dago, eta
www.lezamakomugetatik.com web-
gunearen bidez egin behar da. Las-
terketa puntuagarria izango da Eus-
kal Federakuntzak antolatzen duen
mendi lasterketen Euskal Koparako.

Ehunka euskaltzale batu zituen
Lagatzu Egunak
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DDeerriiookkoo  lleehheenn  ppiippeerr--ssoorrttaa    
Uztailean Txorierrin geratu garenok badugu altxor bat atzerrira joan direnek beste inon topatu ez dutena: Txorierriko jakiak. Tomate-

ak, zerbak, kuiatxoak... Baserrietako ortuak dagoeneko hasi dira udako lehen fruituak ematen. Argazkian Derioko Aldekona auzoko lehen
pipertxoak ditugu, eta esaera zaharrak dionez, “apaizaren lapikoa txikia baina gozoa”. On egin!

Testua eta argazkia: 
Jon Goikouria Larrabeiti   

www.flickr.com/photos/jongoikoh
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Dantza egiteko ohitura handia dugu Txorierrin. Izan ere,
baditugu hainbat dantza talde eta dantzari. Portugalete-
ko Nazioarteko Folklore Jaialdiaren haritik, Sondikako
Kultur Aretoan kanpoko konpainia bi izan ditugu ikusgai,
Gorantzaileak herriko taldearekin batera: Kurdistango
Sulaimaniyah eta Venezuelako Guanaguanare. Azken
haiekin solasean ibili gara eta euren ibilbidearen berri
eman digute.

“Dantza mundu 
mailakoa da”

t: Gaizka Eguskiza / a: Elai Alai

Guanaguanare kaio mota bat da, Larus
atricilla. Gainera, Venzuelako hiria ere
bada. Hark Guanaguanare zuen izena
lehen, baina gaur egun laburtu egin da
eta Guanare bihurtu da. Venezuelako hiri-
buru espirituala da, bertan Coromotoren
santutegi nazionala baitago. Eta hangoak
dira Sondikara etorri diren dantzariak.
Guanaguanare dantza taldea lehendabizi-
ko aldiz ikusteko aukera izan dugu Euskal
Herrian, Portugaleteko Nazioarteko Fol-
klore Jaialdia dela-eta gurera etorri baitira.

“Ardura baino gehiago harrotasuna
eman digu Venezuelatik Euskadira hurbil-
du den lehenengo taldea izateak”, esan
digu Marcos Yepes taldeko zuzendari oro-
korrak. Euskal Herria ez dute orain arte
ezagutu; Estatu espainiarrean, ordea, bira
egin zuten 2007an. Aurten ere, Penintsu-
latik ibili dira eta Txorierriz gain, Burgosen,
Gijonen edo Coruñan erakutsi dute euren
folklorea. “Hegoamerikako eta Europako
hainbat herri ezagutzen ditugu. Oro har,
oso erantzun ona jaso dugu leku guztie-
tan. Izan ere, gure ustez, dantzak ez du
hizkuntzarik, ezta kolorerik ere, hau da,

GUANAGUANARE l Venezuelako dantza taldea

mundu mailakoa da eta edonon badira
ulertzeko gauza”.

Sondikan venezuelarren errepertorio
koloretsuaz gozatzeko aukera izan dugu.
Ronald Sanchez da taldeko arte-zuzen-
daria eta koreografoa, eta Marcos Yepe-
sen iritziz, hark primeran islatu ditu herri-
ko txoko guztien dantzak eta musikak.
“Oso interesgarria da, Venezuela oso abe-
ratsa baita folklore aldetik. Gurea, Hegoa-
merikako beste herrialdeei gertatzen
zaien moduan, oso eklektikoa da. Hau da,
hainbat lekutako eragina jaso dugu: Afri-
kako danborrak, Espainiako fandangoa...



Gainera, dantzariek bat egiten dute ikus-
leekin, eta ikuskizun biribila eskaintzen
dugu”.  

Sondikara ekarri dituzten dantzariak
nahiko gazteak dira (16-18 urtekoak),
baina Guanaguanare dantza taldeak ibil-
bide oparoa izan du, debuta 1987an egin
zuenetik. Azken urteotan hainbat sari
lortu dituzte: besteak beste, Urrezko
Yacambú saria (Venezuelako garaikur
nazionala) eta dantza arloko bikaintasun
saria. Hiru aldiz irabazi dute Dantzari
Solista Gazteen Jaialdi Nazionala, eta hori
beste inork gainditu ez duen marka da.
Guanaguanare taldeak eskola ere badu
Venezuelan, eta hango dantzariek balet
klasikoa, dantza garaikidea eta abertza-
lea, arpa eta herriko musika-tresna ba-
tzuk ikasten dituzte. 

Emakumeak eta erritmoa

Taldea sortu zutenetik, lau haizeetara
zabaldu nahi izan dute Venezuelako fol-

klorea Guananaguanarekoek. Euren hi-
tzetan, sekretua “erritmoa eta emakume-
en grazia” dira. “Gure herrian munduko
emakumerik politenak ditugu, eta vene-
zuelarrok goxoak gara. Ondorioz, gure
nortasunari eta musikaren laguntzari
esker, emozioak-eta erraz helarazten diz-
kiegu ikusleei”. Kaioen antzera, Guana-
guanare taldekoak gurean izan dira eta
gero alde egin dute. Agian haizeak berri-
ro ekarriko ditu datorren urtean Euskal
Herrira.
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“Venezuelako 
folklorea oso 

eklektikoa da, hau 
da, hainbat lekutako

eragina jaso dugu”

“Ardura baino gehiago
harrotasuna eman digu
Venezuelatik Euskadira
hurbildu den lehenengo

taldea izateak”
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Xabik 24 urte ditu eta Sondikakoa da. Laster, abentura
berri bati emango dio hasiera. Irailean, bere auzokide
batekin Australiara joango da. Gazteak bere asmoen berri
eman digu.

XABI ASTUDILLO l aukera berrien bila 

“Esperientzia berri
baten beharra dut”
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a: Itsasne Zubiri

Hasieratik hasiko gara. Zein da ber-

ton duzun egoera?

Lehen Hezkuntzako maisua naiz eta
psikopedagogia ere ikasi dut. Ikasturteak
bederatzi hilabete baditu, nik hilabete bi
baino ez ditut lanean eman. Lanean ibili
naizen bitartean, pozik egon naiz, gustu-
ra, baina gero apur bat goibel zabiltza,
lan egin nahi duzulako eta aukerarik ez
dagoelako.

Futbol entrenatzaile ibili zara ikas-

turte honetan, eta ezinegona apur bat

arindu da, beharbada.

Beno, umeak entrenatzen izan naiz
Gorondagane Sondikako ikastetxean,
eta, egia esan, oso pozik egon naiz. Itzel
gustatzen zait umeekin lan egitea, eta ira-
kasle lan egiteko oso aukera gutxi izan
dudanez, behintzat arratsaldeetan lan
honetan aritu ahal izan naiz. Dena dela,
esan behar dut nire burua ez dudala gaz-
te edo nagusien entrenatzaile ikusten.

Eta irailean Australiara abiatuko

zara. Aukera berrien bila?

Lehen esan dudan bezala, oso gutxi
egin dut lan hemen, eta apur bat goibel
ibili naiz. Abentura gustatzen zait eta es-
perientzia berri baten beharra dut. Prin-
tzipioz, bederatzi hilabeterako joango
gara, eta gustatzen bazaigu eta dena
ondo irteten bada, baliteke bertan den-
bora gehiago ematea. Ikasleentzako bisa
atera dugu, Australiara ingelesa ikastera
joango garelako. Baina esan digute han
oso erraza dela lana topatzea, edozein ar-

14 GAZTEA ETA
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lotan. Hala bada, lan egiten ere saiatuko
gara.

Azkenaldian gazte asko dabiltza

bertotik alde egiteko aukera azter-

tzen...

Izan ere, oso aukera gutxi dugu balio
duguna erakusteko; ez digute kasurik
egiten. Gauzak nahiko txarto daude, hau
tamalgarria da. Hala ere, baikorrak izan
behar dugu, guztion ahalegina ezinbes-
tekoa da krisitik ateratzeko.

Laster hasiko duzuna ez da atze-

rrian edukiko duzun lehenengo espe-

rientzia.

Bai, duela sei urte Mozambiken izan
nintzen. Batxilergoa amaitu nuen eta ez
nekien zer egin nire bizitzarekin. Abentu-
ra bat bizi nahi nuen eta Mozambikera
joan nintzen boluntario. Oso esperientzia
ona izan zen. Halako lekuetan ikusten
duzu jendea gu baino askoz zabalagoa
dela, eta askoz zoriontsuagoa. Ez dute
ezer, baina gu baino askoz alaiago bizi
dira. Eta haien arteko laguntasuna gure
artean dagoena baino askoz handiagoa
da.

Esperientzia errepikatzeko asmo-

rik? Hura bezalako beste leku batera

joango zinateke?

GAZTEA ETA 15

Australiara joateko erabakia hartu
baino lehen, beste aukera batzuk azter-
tzen ibili nintzen. Eusko Jaurlaritzak gaz-
teei zuzendutako programa antolatzen
du urtero, atzerrira boluntario joan daite-
zen. Nik izena eman nuen programan,
baina ez ninduten hartu. Entzun dut aur-
ten gazte askok jo dutela programara...

Pena izan da, atzerrian boluntario hiru hi-
labete emateko asmoa nuelako, eta gero
bertan lan egiten gelditu. Baina, beno,
etorkizunean aukera gehiago egongo
dira horretarako.

Bitartean, zorte on Australian!

Mila esker! Harremanetan egon, eta
berriak kontatuko dizkizuegu.

“Australiara ingelesa
ikastera joango gara,

baina han lan egiten ere
saiatuko gara”

“Gazteek oso 
aukera gutxi 

dugu balio duguna 
erakusteko”



t: Itxaso Marina / a: Ainhoa Arpide 

Zure opera prima dugu esku arte-

an. Zelan sortu zen hura idazteko

ideia?

Egia esan, hasiera batean nik beste
ideia bat nuen buruan. Erroak Bizkaian
antzinatik zituen familiaren istorioa kon-
tatu nahi nuen, eta XXI. mendean bizi den
neskari buruz hasi nintzen idazten. Atzera
egin nuen denboran, eta neska horrek eta
XII. mendean protagonista den mutilak
ezaugarri fisiko antzekoak zituztela kon-

“Historian arakatzea gustatzen
zait, nondik gatozen jakitea”

Kondairaren arabera, drakkar batek (haizearen sorgina) Eskoziako printzesa gaztetxo
bat ekarri zuen Mundakako kostaldera IX. mendearen hasieran. Hura Oskar Benegas
lezamarrak gaztea zela ezagutu zuen istorioa da, eta, hura, hain zuzen ere, hartu du abia-
puntutzat bere lehenengo eleberria idazteko: Brujas del viento.
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turatu nintzen. Eta aspaldian ezagututako
kondairaren printzesa eskoziarrak ere
ezaugarri fisiko antzekoak zituela. Kondai-
ra idazten nenbilen eleberriaren abiapun-
tutzat hartzea otu zitzaidan.

Izan ere, Brujas del viento askoz

handiagoa den eleberri baten zatia da;

trilogia baten lehenengo liburua.

Guztira 1.200 orrialde dituen eleberria
dut idatzita, eta familia baten istorioa
kontatzen dut, IX. mendetik XXI. mendera
arte. Baina argitaratze-arrazoiak direla-eta
zatitzeko aholkua eman zidaten eta lehe-

nengo emaitza Brujas del viento izan da.
Berak bakarrik badu nahikoa garrantzia
eleberria izateko.

Kondaira testuinguru historiko ze-

hatz batean kokatu duzu. Zer da fikzioa

eta zer errealitatea?

Printzesak Hannah Mac-Alpin du
izena. Aita Eskoziako erregea zen eta
familia barruko gatazkengatik hil zituzten
bera, emaztea eta seme-alabak. Hannah
bizirik atera zen bakarra da, eta erregea-
ren aldekoek gaztetxoa leku segurura era-
man dute. Garai hartako informazioa bil-
tzen ibili naiz, eta ez dut printzesaren
izena topatu, baina jakin izan dut orduan
Mac-Alpin familiak erreinatu zuela Esko-
zian. Protagonistari Hannah jarri diot
izena, garai hartan ohikoa izan litekeen
izena dela pentsatu dudalako. Era berean,
IX. mendean, Iberiar Penintsulan zegoen
egoera aztertu dut, zein zen erresumarik
garrantzitsuena eta abarrekoak. Eta asma-
tutako pertsonaiak testuinguru horretan
kokatu ditut.

Lan zehatza eta neketsua.

Ez, Historian arakatzea gustatzen zai-
dalako, geu eta gure ohiturak nondik
gatozen jakitea. Gainera, Ainhoa nire
emaztea historialaria da eta asko lagundu
dit. Eta hainbat akats anakroniko zuzendu
ere bai. 

OSKAR BENEGAS l idazle berria



Liburua zeuek editatu duzue, zer-

gatik hau?

Eleberria 2008an hasi nintzen idazten
eta 2011n bukatu nuen. Argitaletxeetara
jo nuen eta istorioa gustatzen bazitzaien
ere, trabak jartzen zizkidaten, apur bat
luzea zela... baina ez zidaten benetako
laguntzarik eskaintzen. Aspertu nintzen
eta albo batera utzi nuen. Egun batean,
Ainhoak esan zidan liburua mugitzeko
ardura berak hartuko zuela, eta autoedi-
zioko argitaletxeak bilatzen hasi zen.
Azkenean, Bubok argitaletxearekin atera
dugu liburua.

Zelakoak izan dira jasotako kriti-

kak?

Onak. Liburu erakargarria dela esan
didate. Bigarren orrialdetik aurrera gauza
asko gertatzen dira eta ezin zaio irakurtze-
ari utzi.

Pozik?

Bai, baina beste diziplina batzuetan
gertatzen den moduan, liburua berriro
irakurri eta aldatuko nituzkeen gauzak
daudela konturatu naiz, beste kutsu bat
emango niekeenak... Uste dut egileak ez
dituela inoiz liburuak bukatutzat ematen.

Trilogiaren beste liburu biak noiz-

ko?

Goiz da horretarako, lehenengo eta
behin, Brujas del viento zelan doan ikusi
beharko da. Dena dela, buruan baditut
beste istorio bi. Horietako bat ere bada
mitologia eta kondairen ingurukoa, gaia
izugarri gustatzen zaidalako; eta bestea
gaixo batek kontatutako pasadizoa da,
Gerra Zibilean gertatu zena.

AIKOR! 117 l 2012ko uztaila
www.aikor.com

“Uste dut egileak 
ez dituela inoiz 

liburuak 
bukatutzat ematen”

LITERATURA 17

Oskar Benegas medikua da ogibi-
dez eta bokazioz, eta zaletasunak
idazle bihurtu du. Izan ere, haurtzaroa
eta gaztaroa liburuen artean gogora-
tzen ditu Oskarrek. Buruan Hollister
familiaren abenturak ditu oraindik,
Julio Verneren eta Emilio Salgariren
istorioak, bereziki hunkitu zuen El
camino Miguel Delibesen liburua, Ed-
gar Allan Poeren kontakizun ilunak,
Umberto Ecoren eleberriak... Azaldu
digutenaren arabera, istorio txikiak
idazteko ohitura du, lana dela-eta,
txostenak idatzi behar dituelako. Ho-
rregatik, ez zaio batere kostatu “idaz-
luma” hartu eta Brujas del Viento idaz-
tea. Horregatik, eta dituen irakurtze-
ko zaletasuna eta asmamen handia

ere lagungarri izan dituelako. Hala ere,
esan digu ez duela idaztea ogibide
bihurtzeko asmorik; idaztea zaleta-
suntzat duela, idaztea eta mendia.   

Brujas del viento paperean eta for-
matu digitalean argitaratu da. Liburua
edozein liburudendatan eskura daite-
ke, baina autoedizioa denez, aleak ira-
kurleek eskatu ahala argitaratzen dira.
Eskaera egin eta eleberria 24 orduko
epean ailegatuko da dendara. Beste-
tik, formatu digitala Libranda platafor-
mari lotuta dagoen edozein liburu-
dendatan eskura daiteke. 

www.oskarbenegas.com 
www.facebook.com/Brujasdelviento  

@oskarbenegas 

Idazle bihurtu den medikua
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Batzuetan moda zerbait
eskuraezina dela ematen
du: Paris, Milan, New York...
Baina gure artean hezur-
haragizko diseinatzaileak
ere badaude, eta Txorierrin,
esate baterako, Alazne Etxe-
barria dugu haietariko bat.
Gazte zamudioztarrak Bil-
bao Internacional Art&Fas-
hion Lehiaketa irabazi du
hezurrezko bildumari esker.

“Irudia dena da gaur egun”

18 GAI NAGUSIA

ALAZNE ETXEBARRIA l diseinatzailea
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t/a: Gaizka Eguskiza

Zer dela-eta aurkeztu zinen Bilbao

Internacional Art&Fashion lehiaketa-

ra?

Lehiaketa berria da eta urte birik
behin egiten da. Goi-mailako lehiaketa
da, oso diseinatzaile onak aurkezten baiti-
ra. Aurreko edizioan ere aurkeztu nintzen,
apur bat beldur banintzen ere, ikasketeta-
ko bigarren mailan baino ez nengoelako,
eta josten ere ez nekielako. Diseinu esko-
lan animatu ninduten. Oso esperientzia
polita izan zen eta aurten ere aurkeztea
erabaki nuen. Urtebete eman nuen ideia
garatzen, eta nire lana bitxigile bati aur-
keztu nion berak gauzatzeko. Esperientzia
ikaragarria izan da.  

Oso bilduma berezia aurkeztu ze-

nuen...

Bai, animalien hezurrez egindako osa-
garrien bilduma. “Untitled” du izena eta
hura egiteko, Marcel Duchamp artistaren
eta Fernando del Paso poetaren arteko
elkarrizketa hartu nuen abiapuntutzat. Ez
da benetako elkarrizketa, nik asmatuta-
koa baizik, baina euren artean dagoen
kontraesanak egokiak iruditu zitzaizki-
dan. Hezurren bidez zikinkeria adierazi
nahi nuen, eta aldi berean,  gozotasuna
eta dotoretasuna. Arima adierazi nahi
nuen hezurren bidez, eta haietan hitzak
idatzi nituen. Epaimahaiak ederto ulertu
zidan eta saria eman zidan. Ez nuen uste
irabaziko nuenik, lana kontzeptualegia
baitzen.

Nondik atera dituzu hezurrak?

Amak herriko dendetan eskatu ditu.
Dendariek galdetzen zioten zergatik be-
har zituen hainbeste hezur. Gixarajoa!
(kar, kar). Zenbait proba egin behar izan
nituen, nahi nuena topatu arte. Hasiera
batean, arrain hezurrak erabili nituen,
baina bigunegiak ziren eta apurtu egiten
zitzaizkidan. Eta gero behi, txerri eta oilas-
ko hezurrak erabili ditut. Batez ere ornoak
gustatzen zitzaizkidan, baina haiek ukitu
etnikoa ematen zioten lanari, eta nik ez
nuen horrelakorik nahi.   

Zer ekarri dizu saria irabazteak?

Sariak legitimitatea eman dit, orain
benetan esan dezaket diseinatzailea nai-
zela. Askotan diseinatzaileok ez dugu
benetan sinesten artistak garela, ez gai-
tuzte profesionaltzat hartzen. Lehen traje-
ak-eta diseinatzeko eskatzen zidaten,
baina ez nuen nire burua gauza ikusten.
Orain bai, ordea. Beste alde batetik, hain-
bat lagun interesgarri ezagutu ditut lehia-
ketan: beste diseinatzaile batzuk, arkitek-
toak, lehiaketaren antolatzaileak, kazeta-
riak... Sariari esker, masterra daukat heda-
bideekin. Eta sariak dirua ere ekarri dit,
noski. Hari esker, nire buruan inbertitzeko
aukera izango dut: webgunea eta txarte-
lak egingo ditut, lan berriak sortzen ibiliko
naiz...

Beste lehiaketaren batera aurkeztu

zara?

Bai. Bilbo mailan zabaldu zen beste
batean ikaskide batzuekin batera egin
nuen proiektua hautatu zuten. Gizonezko
traje zuri bati geure ukitua eman behar
izan genion, eta urdinez margotu, sorbal-

Untitled bildumako alea 

K. Malevitch
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dakoak handitu, prakak moztu eta lorezko
estanpatua jarri genion. 

Bide zaila aukeratu duzu lan egite-

ko. Posiblea da modatik bizi izatea Eus-

kal Herrian edo Estatuan?

Niri kanpora alde egiteko esaten dida-
te beti, baina nik ez dut nahi, hemen hain-
bat lan baitago egiteko. Ez naiz asmo han-
diko neska, eta modatik bizitzeko gauza
banaiz, ni pozik. Hemen gauza politak
egin ahal dira eta gure pentsamoldeak
ireki ahal dira. Diseinatzaile gazteak egon
badaude, baina gizarteak bizigarri zerbait
behar du. 

Eta zeure denda irekitzeko asmoa

edo ametsa duzu?

Ez dakit denda bat irekiko dudan,
baina beti izan dut etxe-tailerra izateko
ametsa. Denda baino gehiago, beste
gauza bat izan dut beti buruan, zerbait
ezberdina: nire etxean lan egitea, tailerre-
an, eta etortzen zaizkidan bezeroak ber-
tan hartzea eta neurrira lan egitea. Eta
sortzen ditudan bildumak-eta denda
arruntetan saldu. Estilismoa ere gustatzen
zait. Nire ustez, irudia dena da gaur egun
eta zaindu egin behar da. 

Lehiaketara osagarriak aurkeztu

dituzu, baina berez, moda diseinatzen

duzu...

Diseinua orokorrean interesatzen zait:
arropa, osagarriak, aulkiak... Nik erronkak
ditut atsegin: bezeroa niregana etortzea,
arazo bat azaltzea eta horri konponbidea
topatzea. Oso sortzailea naiz eta sorme-
nak mugiarazten nau. Eskolan esaten
zidaten ideiak zabaldu baino gehiago oka
egiten nituela. 

Tira, Bilbo bada apur bat modernoa,
baina Txorierrin betiko janzkera janzten
dugu. Ezohiko gauzak jantzi ditudanean,
begiratu egiten didate kalean. Baina gus-
tatzen bazait, zergatik ez dut jantziko?
Zenbat eta gauza arraroagoak ikusi,
orduan eta normalago irudituko zaie den-
boraren poderioz. Are gehiago, agian zu
ikusi eta gero, eurak ere ausartuko dira
gauza bereziak janzten. Nik Prada markaz
jantzita ibili nahiko nuke egunero, baina
ezin da. Jakin behar da nolako koloreak
diren ondoen datozkizunak. Hori da ga-
rrantzitsuena. Eta gero ausartak izan
behar gara. Krisian gaude, ezta? Ba, kolo-

“Kanpora alde egiteko
esaten didate, baina

nik ez dut nahi, hemen
lana baitago egiteko”

“Sariak legitimitatea
eman dit, orain 

benetan esan dezaket
diseinatzailea naizela”

“Ez naiz asmo handiko
neska, eta modatik

bizitzeko gauza 
banaiz, ni pozik”

Baina zaila izango da gauza berriak

asmatzea, ezta?

Ia ezinezkoa da. Eta ideiak etengabe
etortzen zaizkizu burura. Beti uste duzu
gauza berriak asmatzen dituzula, baina
lehenago edo geroago konturatzen zara
dagoeneko beste norbaitek egin duela.
Baina pentsatzen eta sortzen jarraitu
behar duzu. Esango dute ez dakit nor imi-
tatu duzula, baina eliteko sortzaile bat
nahi gabe kopiatzen baduzu, horrek esan
nahi du bide onetik zabiltzala. 

Estilismoan eta modan zara aditua.

Txorierrin eta Euskadin, modernoak

gara? 
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rez jantz gaitezen. Estiloa izatea zaila da,
baina estilo propioa izan behar dugu, bes-
teek pentsatzen dutenari jaramon handi-
rik egin gabe. Bost axola zer onartzen
duen gizarteak! Lehen txantxak botatzen
zizkidaten, eta orain gutxiago. Eta nolako
lekua, halako arropa: Erroman egon nin-
tzenean, eraikinak-eta gehiegizkoak ziren
bertan; baita erromatarrak ere, batez ere
gizonezkoak: markako arropa, eguzkitako
betaurreko handi-handiak, ilea atzerantz
orraztuta.... Bat egiten zuten hiriarekin.
Frantzian edo Ingalaterran, esate batera-
ko, hemen baino jarrera irekiagoa dute
estetikarekin, gehiago zaintzen dute. 

“Oso sortzailea naiz.
Eskolan esaten zidaten
ideiak zabaldu baino

oka egiten nituela”

Alaznek Enpresa Zientzia ikasi
arren, moda zuen benetako boka-
zioa. Gurasoek “etorkizuna izan ahal
duen zerbait” ikastea gomendatu
zioten, eta ikasketak amaitu zituene-
an, Udane bere lagunak animatu
zuen bere zaletasunari ekitera.
“Orain konturatzen naiz 18 urte ni-
tuenean hasi banintz diseinua ikas-
ten, ez nukeela hain serio hartuko.
Diseinua eta moda oso libreak dira,
eta zorionez karrerak metodologia
eman zidan. Diseinu eskolan zientifi-
koegia nintzela esaten zidaten, baina
onuragarria da niretzat. Ikaskideak ni
baino artistikoagoak dira, baina nik

Eskolan arte-giroa dago eta hori oso
polita da, baina eskolatik kanpo gau-
zak ezberdinak dira eta agian inork ez
luke guk sortzen duguna jantziko. Oso
gustura nabil Javierrekin”.

Alazne Zamudion bizi da, Aranol-
tza auzoko baserrian, familiarekin
batera, baina txikitan Sopelan bizi zen.
“Oporretan eta asteburuetan Txorierri-
ra etortzen nintzen. Diseinatzen hasi
nintzenean, baserria oso leku apropo-
sa zela konturatu nintzen, bertan estu-
dio handia neukalako. Beraz, duela
bost urte etorri nintzen hona nebare-
kin bizitzera. Beti izan dut lotura Txo-
rierrirekin: lagunak-eta Derion dauz-
kat, Sondikako kiroldegira joaten naiz,
baita Zamudioko liburutegira eta De-
rioko tabernetara ere...”. 

beste ikuspuntu batetik ikusten ditut gau-
zak. Dena dela, denboraren poderioz, al-
datu egin naiz eta gaur egun libreagoa
naiz”.

Gazte zamudioztarrak INEDIn ikasi du,
Bilbon. “Moda ikasteko ez dago leku arau-
turik, eta akademia pribatuetara joan be-
harra dago. Lau urte eman ditut bertan,
eta argi daukat ez naizela eserita gelditu-
ko inor nire bila etorri arte. Neure kabuz
jarraituko dut gauzak egiten eta ikasten.
Horren haritik, hasi naiz Javier Barroeta
jostunarekin batera lan egiten. Berak goi-
mailako jantzigintza merkea egiten du,
“luxuzko pret a porterra”, bere esanetan.
Mundu erreala nolakoa den ikasten nabil.

Diseinatzaile zientifikoa
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Esku-hartze Komunitarioko Zerbitzuak herritarren artean
osasuna sustatzea eta biztanleriaren bizi-kalitatea zein gizar-
te-ongizatea hobetzea ditu helburu. Hori lortzeko, Esku-har-
tze Komunitarioko Zerbitzuak ESKUKO PLANA aurkeztu du.

Eskuko plana (2012-2014)

2011-2012 ikasturtean Esku-hartze Komunitarioko zerbitzuak aurrera eraman dituen ekintza eta programak ESKUKO plan berrian
daude ikusgai. Honako hauek dira:

Esku-hartze Komunitarioko Zerbitzua

Esku-hartzearen eremuak

–Herritarren parte-hartzea
–Txorierriko biztanleriaren osasuna
bultzatzea eta bizi-kalitatea hobetzea

–Mendekotasunetatik babestu 
–Jarrerak eta ohiturak sustatu

Funtsezko elementua Helburua Bultzatu beharrekoak

Familia-eremua

HEZI, KALE EGIN GABE: Jokabide
osasuntsuagoak sustatu, garapen
psikologiko egokia lortzeko.
HEZIKETA EMOZIONALA: Inkomu-
nikazioa ekiditeko jarraibideak es-
kaini, eta seme-alabengan portaera-
arauak ezarri.
SEME-ALABEKIN DIZIPLINA POSI-

TIBOA ERABILTZEKO EREDUAK:

Familiaren bizikidetza hobetu. 
SEME-ALABEN ESKUBIDEAK ETA

EGINBEHARRAK: Nerabezaroan
gertatu ahal diren egoera arrisku-
tsuak prebenitzeko gakoak landu. 
GURASOEI ZUZENDUTAKO HEZI-

KETA-TAILERRAK: Seme-alabekin
ditugun harremana eta komunika-
zioa landu, gatazkak konpondu, eta
sariak eta zigorrak kudeatu.



AIKOR! 117 l 2012ko uztaila
www.aikor.com TXORIERRIKO ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA 23

Eskola-eremua

Haur Hezkuntza

ANTZERKI PEDAGOGIKOA: Eskola-
osasunari lotutako ohiturak bultza-
tzea helburua duten euskarazko ikus-
kizunak.
OSASUNA ETA KONTSUMO TAILE-

RRAK: Ohitura osasungarriak sortu.

Lehen Hezkuntza

UMEEN GARAPEN-PROSEZUA:

Umeen garapen psiko-sexualaren
inguruko hausnarketa egin, arlo ho-
rretan lan egin eta oinarrizko informa-
zioa eman.
OSASUNA ETA KONTSUMO TAILE-

RRAK: Ohitura osasungarriak sortu.

DBH

FAMILIA-PLANGINTZA: Plazerean eta
osasunean oinarritutako heziketa afek-
tibo-sexuala eman.
DROGAZALE OHIEK EMANDAKO HI-

TZALDIAK: Drogak kontsumitzeak eta
haiek gehiegi hartzeak dakartzaten osa-
sun-arazoei buruzko informazioa eman
eta arazo honekiko sentikor bihurtu.
ZINE HEZIGARRIA: Hainbat gai landu:
droga-menpekotasuna, sexualitatea,
bortizkeria...

TOXIKOMANIEN PREBENTZIOA -

EDARI ALKOHOLDUNEN ETA DRO-

GEN ARRISKUA: Alkohola eta beste
droga batzuk kontsumitzeak dakar-
tzan arriskuen berri eman eta haiekiko
sentikor bihurtu.
AZTERKETEK SORTZEN DUTEN ES-

TUTASUNA KUDEATU: Urduritasuna
behar bezala kontrolatzeko baliabide-
ak eman. 
ELIKADURARI LOTUTAKO ARAZOAK

PREBENITU: Arazoak prebenitu eta
haiek goiz detektatu: beldurrak, alda-
keta fisikoak...
ZINE HEZIGARRIA

Batxillergoa

Heziketa zikloak

TOXIKOMANIEN PREBENTZIOA

ALKOHOLAREN ARRISKUA

HEZIKETA AFEKTIBO-SEXUALA

ZINE HEZIGARRIA

GAITASUN SOZIOLABORALAK: Ira-
kasleekiko jarrera helduagoak sustatu.
BIZIKIDETZA DEMOKRATIKOA, TA-

LENTUA ETA LIDERGOA: Generoari
lotutako estereotipoak antzeman eta
berdintasunezko balioei buruzko
hausnarketa bultzatu. 
DROGEN ARRISKUAK: Jarrera ardura-
tsuak bultzatu, drogei lotutako arris-
kuak ekiditeko. 

ALKOHOLIKO ANONIMOAK: Edari alko-
holdunak kontsumitzeak eta haiek
gehiegi hartzeak dakartzaten osasun
publikoko arazoei buruzko informazioa
eman eta arazo honekiko sentikor bihur-
tu.
ZELAN EGIN AURRE GATAZKEI: Sentsi-
bilizatu umore, graffiti eta rap musikaren
bidez.
HEZIKETA AFEKTIBO-SEXUALA: Sexua-
ri buruzko elkarrizketa sustatu.

Komunitate-eremua

EMAKUMEAREN OSASUNAREN NA-

ZIOARTEKO EGUNA: Emakumeei zu-
zendutako kanpaina, bizi-ohitura osa-
suntsuekiko eta nork bere burua zain-
tzearen garrantziarekiko sentikor bi-
hurtzeko.  
TABAKORIK GABEKO NAZIOARTE-

KO EGUNA: Tabakoaren kontsumoa
prebenitzeko eta gaiarekiko sentikor
bihurtzeko kanpaina.
HIESAREN KONTRA BORROKATZE-

KO NAZIOARTEKO EGUNA: HIESAre-
kiko sentikor bihurtu eta hura prebe-
nitzeko kanpaina. 

NAGUSIEN JAIA: Txorierriko nagusiak
ariketa fisikoa egitera animatu eta
haien gaitasun kognitiboak landu.  
AUTOESTIMU IKASTAROA: Txorierri-
ko herritarren autoestimua eta haien
arteko komunikazio positiboa hobe-
tzeko ikastaroa. 
GAZTEEN LONJAK ARAUTZEKO OR-

DENANTZA: Txorierriko gazteen lon-
jak edo lokalak gazteen parte-hartze-
aren bidez arautu. 
TABAKISMOA GAINDITZEA: Erretze-
ari utzi nahi dioten guztiei laguntza
eman.

Aisialdi eta 
jai-eremua

ALKOHOLEMIA AURREZAIN-

TZEKO KONTROLAK: Alkohola
arduraz hartzea alkoholemia au-
rrezaintzeko kontrolen bidez sus-
tatu.
PRESERBATIBOAREN ERABILE-

RA SUSTATZEKO KANPAINAK:

Txorierriko jaietara datozenak
sexu-transmisiozko gaixotasunak
eta nahi ez diren haurdunaldiak
ekiditearen garrantziarekiko sen-
tikor bihurtu, eta sexu-erasoak
ekidin.   
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Edozelan be, nagusiagoek be zer egin eta
zertaz gozau eukiko dabe egun horretan.
Halan, bakailao txapelketea egongo da,
eta, arratsaldean, herriko koadrilek alka-
rregaz neurtuko dabez indarrak. Horrezaz
gainera, goitibehera eta santxeski jatsie-
rea eta kaleko antzerkia be izango dira.
Bestetik, Akermari, Paskuala eta Matxin
kalejiran aterako dira egunero, eta gauari

erromeria talde honeek jarriko deutsie
musikea: Mikel Hats, Trikizio eta Drindots.

San Bartolome

Emeterietan buru-belarri sartu baino
lehen, San Bartolome ospatuko dabe
abuztuaren 24an. Paella, briska eta ugela-
xo-toka txapelketak antolatu dabez bari-
ku horretarako, eta erromeria, jakina.
Emeteriei abuztuaren 30ean emongo
deutsee hasierea. Horreek abuztuaren
30etik irailaren 1era bitartean izango dira.
Lehenengo egunean, eguenean, marmi-
tako eta mus txapelketak egingo dira, eta
igoera Barrenetxera. Gauean erromeria
egongo da Triki ta ke taldearen eskutik.
Barikuan, orienting probea, bertso saioa,
idi-probak eta erromeria egongo dira,
besteak beste. Eta herri kirolak eta ume-
entzako zirku tailerra, zapatuan. Haitza-
ma erromeria taldearen ekitaldiak amaie-
rea emongo deutse Larrabetzuko aurten-
go jaiei.

Aurreko urteetan legez, Intxurreta Larrabetzuko jai-batzordeak egitarau oparoa antola-
tu dau andramariak eta emeteriak ospatzeko. Herritarrek antolatutako jai-egitaraua da,
herriko lagunengan pentsauz egin dana. Izan be, jai-batzordeak ezinbestekotzat dau
herritarren parte-hartzea. Horregaitik, prestautako ekintzetan parte-hartzeko gonbida-
pena egin deutse larrabetzuar guztiei.

Akerrak prest jaietarako 

a: Lurdes Extebarria

Txupinazoa abuztuaren 14an botako
badabe be, Futbol 7 Txapelketea, herri-
afaria eta Kantu Lehiaketea eukiko dabez
aurreko egunetan. Kantu Lehiaketearen
haritik aitatu beharra dago han banaka,
binaka, hirunaka zein hogeinaka hartu
ahal dala parte. Gainera, instrumentuak
zein grabatutako musikea erabil daiteke.
Txupinazoa bota baino lehen, pala eta
eskupelota partidak egongo dira Larra-
betzun, eta triatloi herrikoia be bai. Jaiak
ofizialki hasi ostean, musikea, kirola,
lehiaketak eta gastronomia nagusi izan-
go dira herriko kaleetan.

Asto lasterketea ohiko ekimena da
andramarietan. Baina aurten beste ña-
bardura bat emon deutsie, eta lehenen-
goz egingo dabe hankabiko astoen eta
karretilero itsuen lasterketea. Ekimena
abuztuaren 16an, eguaztenean, izango
da, eta egun horretan be kontzertua eski-
niko dau Gaztelumendi abesbatzak, tal-
dearen 20. urteurrena dala-eta.

Eguena umeei zuzendutako eguna
izango da, ekitaldiz beteta egongo dana
eta goiz hasi eta berandu amaituko dana.
Goizean mendiko bizikleten martxea
egingo da, eta umeek, gazteek, zaharrek,
helduek zein ustelduek hartu ahalko
dabe parte, kirola edozein adinetan egin
behar dalako. Ostean, umeentzako jola-
sak, bazkaria eta antzerkia egongo dira.
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“Herritarrek 
antolatutako jai-

egitaraua da, herriko
lagunengan pentsauz

egin dana”
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ANDRAMARIAK

Abuztuak 12, domekea

–17:00: Futbol 7 Txapelketea.
Abuztuak 13, astelehena

–17:00: Futbol 7 Txapelketearen fina-
la.
–21:00: Herri-afaria.
–23:00: Kantu Lehiaketea.
Abuztuak 14, martitzena

–12:00: Pala eta eskupelota partidak.
–17:30: Triatloi herrikoia.
–20:00: Txupinazoa: txistulariak, Aker-
mari, Paskuala eta Matxin.
–22:00: Diskotxoua, Xaiborregaz.
–00:30: Erromeria, Mikel Hats taldea-
gaz.
Abuztuak 15, eguaztena

–12:30: Kalejirea: txistulariak, Akerma-
ri, Paskuala eta Matxin.
–13:00: Pintxoak dastatzea.
–Herriko dantzarien erakustaldia.
–19:00: Hankabiko astoen eta karreti-
lero itsuen I. Herri Lasterketea.
–20:00: Kantetan eta bertsotan, kale-
rik kale. 
–22:00: Gaztelumendi abesbatzaren
20. urteurrena: ospakizun kontzertua
orkesteagaz.
–00:00: Erromeria, Trikizio taldeagaz.
Abuztuak 16, eguena. 

Umeen Eguna

–11:00: Mendiko Bizikleten II. Mar-
txea, ume, gazte, zahar, heldu eta
ustelduei zuzendua.

EMETERIAK 
(GOIKOELEXALDE)

Abuztuak 30, eguena

–12:00: Txupinazoa eta kalejirea.
–14:00: Marmitako Txapelketea.
–17:00: Mus Txapelketea.
–19:00: Igoerea Barrenetxera.
–22:30: Erromeria, Triki ta ke taldea-
gaz.
Abuztuak 31, barikua

–11:00: Orienting probea.
–12:30: Kalejirea.
–13:00: Bertsolariak.
–17:00: Briska Txapelketea.
–19:00: Idi probak.
–22:30: Erromeria, Laket taldeagaz.
Irailak 1, zapatua

–12:30: Kalejirea.
–13:00: Herri kirolak, herriko kirolaria-
kaz. 
–18:00: Umeentzako zirku tailerra.
–22:30: Erromeria, Haitzama taldea-
gaz.

–12:00: Kalejirea: txistulariak, Akermari,
Paskuala eta Matxin.
–12:30: Umeentzako jolasak.
–14:00: Umeentzako bazkaria.
–14:30: Bakailao Txapelketea.
–15:30: Umeentzako antzerkia.
–18:00: Goitibeherak + santxeski luzea.
Ostean, kalejirea plazaraino txikstularia-
kaz, Akermarigaz, Paskualagaz eta Matxi-
nagaz.
–19:30: Koadrilen arteko jokoak.
–20:00: Erromeria, Gure Etxean.
–22:30: Kaleko antzerkia: Amesetan bizi
antzezlana, Trapu zaharra taldearen esku-
tik.
–00:00: Erromeria, Drindots taldeagaz.
Abuztuak 24, barikua. 

San Bartolome

–14:30: Paella Txapelketea.
–17:00: Briska Txapelketea.
–17:30: Ugelaxo-toka Txapelketea.
–19:00: Erromeria.

Jai-egitarauak
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a: Asier Saenz

Lezamarrek San Antolinakaz emongo
deutsee hasierea jaiei. Egun horretarako,
“Lezamako Mugetatik” mendi martxea
antolatu dabe herriko hainbat alkartek,
eta herri bazkaria be egongo da. Azaldu-
takoaren arabera, paella eskainiko da, eta
txartelek hiru euro balioko dabe, aldez
aurretik erosten badira Lezama eta Larra-
betzuko dendetan eta tabernetan. Bost
euro ordaindu beharko da bazkarian ber-
tan hartzen badira. Txartelak eguerdiko
ordu-biak arte erosi daitekez.

Txupinazoa irailaren 7an botako dabe,
arratsaldeko 7:30ean. Txosnak gaueko
9:00etan zabalduko dabez. Egun horre-
tan, Mozorro Lehiaketea egongo da, eta
gaitzat marrazki bizidunak hartu dabez.
Parte-hartzaileek 2x1 eukiko dabe jai-
batzordeko txosnan. Umeentzako sariak
kontzertuak hasi baino lehen emongo di-
ra; eta nagusientzako sariak, Gaizka Peña-
fiel musikariaren eta Vendetta taldearen
kontzertuen artean. Gainera, afaltzeko,
odolosteak eskainiko dira herriko taber-
netan eta jatetxeetan.

Egun nagusia zapatuan ospatuko da-
be. Goizean umeentzako jolasak izango

Kirola, txapelketak, gastronomia, kontzertuak, mozorroak,
jolasak, bazkariak... Basobaltz jai-batzordeak egitarau
dotorea antolatu dau, herritar guztiek andramariakaz
gozau dagien.

Andramariak bertan daukaguz 
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Irailak 2. domekea. San Antolin

–08:30: VII. Lezamako Mugetatik Men-
di martxea. 
–10:00: VII. Lezamako Mugetatik las-
terketea eta martxa txikia.
–10:30: Trikitilariak.
–12:00: Mezea eta kopaua.
–14:30: Herri bazkaria. Ostean, Briska
eta Mus Txapelketak. 
Irailak 7, barikua. Odoloste Eguna

–18:00: Txorierriko Gazteen Futbito
Txapelketearen finala. 
–18:00: Lezamako Pelota Eskolako par-
tidak.
–19:30: Txupinazoa. Ostean, Kurutze
dantza taldearen emonaldia.
–21:00: Txosnak zabaltzea.
–22:00-24:00: Mozorro Lehiaketea.
Gaia: marrazki bizidunak. 
–24:00: Kontzertuak: Gaizka Peñafiel +
Vendetta + Gora herria.

–14:00: Herri bazkaria, Zorrizketan
euskera alkarteak antolatua.
–17:30: Pelota partida profesionalak,
Pelota alkarteak antolatua.
–18:30: Xentimorik gabe antzezlana,
Ramon Agirre eta Inazio Tolosaren
eskutik. Zorrizketan euskera alkarte-
ak antolatua. 
–19:30: A tres tiempos ikuskizuna,
Ausartak antzerki taldearen eskutik.
Irailak 10, astelehena. Bola-Leku-

ko jaiak

–12:00-13:00: Izena emotea Paella
Lehiaketan.
–14:30: Paellak aurkeztea eta sariak
emotea.
–17:00: Umeentzako jolasak, Gazte-
lekukoek antolatua.
–18:30: Txokolatadea.
–20:00: Berbenea, Basajaun taldea-
gaz.

–Afaltzeko, odolosteak herriko taberne-
tan eta jatetxeetan.
Irailak 8, zapatua. Andra Mari Eguna.

–11:00-14:00: Umeentzako jolasak.
–12:00: Mezea. Ostean, Kurutze dantza
taldearen emonaldia. 
–13:45: Bertsolariak, plazan. 
–16:30: Goitibehera jatsierea.
–20:00: Atsoak dantzan antzezlana, Pikor
teatro taldearen eskutik.
–21:00: Txosnak zabaltzea.
–24:00: Kontzertuak: Zain + The kluba +
Dj Ohian Vega.
Irailak 9, domekea.

–09:30: Andra Mari VI. BTT Lasterketea,
Zorribike alkarteak antolatua. 
–12:00: Mezea. Ostean, Ekidazu abesba-
tza eta talde konbidatu baten emonaldia.

Jai-egitaraua



dira, dantzen agerraldia eta bertso saioa.
Uxue Alberdi, Xabi Paia eta Gorka Ostola-
za bertsolariak bat-batean ibiliko dira, eta
gai jartzailea Malen Amenabar izango da.
Arratsaldean goitibehera jatsierea eta
antzezlana egongo dira. Musikea Zain eta
The klubak taldeek eta Ohian Vegak ipini-
ko dabe. Domeka goizean Zorribike alkar-
teak prestautako BTT Lasterketea egingo
da, eta herri bazkaria, indarrak barritzeko.
Bazkaria Zorrizketan euskera alkarteak
antolatu dau, eta txartelak herriko dende-
tan eta tabernetan jarriko dira salgai. Baz-
karira baserritarrez jantzita joatea esker-
tuko leukie antolatzaileek. Arratsaldean,
pelota partidak eta antzezlanak egongo
dira. Ospakizunak Bola-Lekura eroango
dira hurrengo egunean. Besteak beste,
Paella Lehiaketea, txokolatadea eta ber-
benea izango dira.
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Egun nagusia 
zapatuan ospatuko

dabe. Bertsolariak eta
antzezlana egongo
dira, besteak beste
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t: Gaizka Eguskiza

Oso mutil gazteak dira eta, adierazita-
koaren arabera, ez daukie modurik beste
herri batzuetara joateko. Halan, aisialdia
herrian bertan emotea pentsau eben eta
goitibeheren ohiturea berreskuratzea.
“Egun baten, goitibehera bat ikusi gen-
duan Larrabetzu aldean dagoan baserri
baten. Jaubeagaz berba egin eta goitibe-
herea oparitu euskun. Handik aurrera
hainbat lasterketatan hartu dogu parte,
eta Lezamako jatsierea antolatzeko auke-
rea be izan dogu”. Gazteok herriko jai-
batzordean dabilz eta gainerako kideek
aho batez onartu eben euren proposa-
mena. 

Txapelketea lauren artean antolatzen
dabe eta Ikerrek, Aitorrek eta Anderrek

bertan be hartzen dabe parte. Iñigo tal-
deko managerra da. Goitibeherei jagoke-
nez, mota askotakoak dagozala aitatu
deuskue: pneumatikodunak, burdinazko-
ak... Baina hareek errodamenduzkoak
gurago ditue, “betikoak, dibertigarriago-
ak eta ikusgarriagoak diralako”. Ez, ordea,
errazagoak egiten. “Pneumatikodunakaz,
adibidez, ez dozu burua apurtu behar.
Hiru gurpil eta motor edo auto baten
ardatza erabilita nahikoa da. Xaflari jago-
kozanak baino ez dira egin behar. Gauzea
aldatu egiten da errodamenduzkoakaz;
burua gehiago apurtu behar dozu”. Goiti-
behera on bat egiteko, inportanteena
gogoa eukitea dala dinoe, eta ha egiteko
beharrezkoa dan prozesura moldatu.
Hareen kasuan, goitibeherea txukundu
baino ez dabe egin behar izan: pintau,

lisutu, errodamendu barriak ipini... Beha-
rrotan 300 euro inguru jarri ditue. Aitor
mekanikaria da eta prozesuaren zatirik
handiena bere kontura egin da.

Herrikoia

Esan deuskue ez dabela sariakaitik
parte hartzen lasterketetan, batez be ibil-
pideari erreparaten deutsiela. “Lezama-
koa eta Gernikakoa oso politak dira. Guk
zaletasunagaitik hartzen dogu parte las-
terketetan. Ondo pasetea dogu helburu.
Gainera, parte-hartzaile gehienok alkar
ezagutzen dogu eta adiskide artean
gagoz”. Aurten, ez dabe oraindino inon-
go probatan jardun, alde batetik, egural-
dia dala-eta egutegia atzeratu dalako, eta
bestetik, hurbil daukiezan herrietako
probetara baino ez diralako joaten. “Ez

Goitibehera Txapelketea ospe handiko ekimena izan da Lezaman. Azkena orain hamar
urte inguru egin zan, eta igaz ohiturea barriro piztea erabagi eban Iker Zaratek, Iñigo
Olazak, Aitor Elejagak eta Ander Pequeñok osoturiko taldeak.

Goitik behera 
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Goitibehera jatsierea irailaren
8an egingo da arrastiko 4,30ean.
Izena emoteko epea zabalik dago
irailaren 2ra arte. Horretarako,
mezu bat bialdu behar da helbide
elektroniko honetara: goitibehe-
rak@hotmail.com. Mezuan izen-
abizenak. Zehaztu beharko dira
zeintzuk diran NAN zenbakia, tele-
fono zenbakia, goitibehera mota,
eta parte-hartzaileek asegurua
daukien ala ez. Lasterketan parte
hartzeko, ezinbestekoak dira kas-
koa janztea eta asegurua eukitea.
Urteko asegururik ez daukienek
erea eukiko dabe eguneko asegu-
rua egiteko. Aseguruak 10 euro
balio dau, eta antolatzaileek azal-
duko deutsee parte-hartzaileei
zelan atera behar dan. Sariei jago-
kenez, aurten 60 euroko sari bere-
zia emongo jako herriko gidariari.    

Izena emoteko
epea zabalik
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dogu inoiz garaipenik lortu. Hasibarriak
gara eta oso maila altua dago”. Probak
gehienbat Gipuzkoa eta Bizkai aldean
egiten dira eta hareen artean Lezamakoa
badoa lekua hartzen. “Federazinoko bat
etorri zan igaz, eta ibilpidea egokia eta
polita zala esan euskun, ez zala beharrez-
koa ezer aldatzea. Lasterketea erraza dala
uste dogu, bakotxak bere buruarengan
izan behar dau konfiantzea”. Probea Vive-
ron hasiko da eta, azaldutakoaren arabe-
ra, ibilpidea hiru minutu inguruan egin
daiteke. 

Parte-hartzaileen kopurua lasterke-
tea egiten dan hilebetearen eta herriaren
araberakoa izaten da. Joan dan urtean,
esate baterako, 37 lagun ibili ziran Leza-
man. Gehienak Bizkaiko zenbait txokota-
tik etorritakoak izan ziran, eta herriko
beste hiru-lau lagunek be jardun eben
han. “Lasterketea aurten Europako Txa-
pelketan sartzeko proposamena egin
euskuen Federazinotik igaz. Baina ezetz
erantzun genduan, behar handia eta
larregi arriskatzea dalako. Momentuz, las-
terketak herrikoia izaten jarraitzea gura-
go dogu”.

“Errodamenduzkoak
gurago doguz, 

dibertigarriagoak eta
ikusgarriagoak diralako”

“Federazinokoen 
esanetan, ibilpidea 

egokia eta polita 
dogu Lezaman” 
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“Zaletasunagaitik 
hartzen dogu 

parte lasterketetan, 
ez sariakaitik”
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Joan den uztailaren 2an, Sukia SA
eraikuntza enpresak Landabarri Kirolak
kirol-konplexuaren lehenengo fasea
inauguratu zuen Landabarri bizitegi-
auzoan. Bi igerileku dira, bata nagusien-
tzat, eta bestea umeentzat, solariuma eta
aldagelak dituztenak, eta eraikuntza
enpresa Derion egiten dabilen proiek-
tuan interesa duten pertsona guztiak
gonbidatuta daude haiek bisitatzera. Bizi-
tegi-auzoan 400 familia baino gehiago
bizi dira dagoeneko.

Sukia eraikuntza enpresa 2007an hasi
zen Derion eraikitzen, eta bi urte beran-
duago, lehenengo familiak hasi ziren
guneari bizitza ematen. Prozesua aurrera
doa eta, urterik urte, Landabarri bizitegi-
auzoak aukera berriak eskaintzen jarrai-
tzen du: kalitatezko etxebizitzak, natura-
ingurune lasai batean daudenak eta ko-
munikazio onak dituztenak, zeinetan
familia berriek, batez ere gazteek, erabaki
baitute bizitza berria hastea.

“Familia berri hauek guztiek helaraz-
ten diguten ilusioa oso motor garrantzi-
tsua da guretzat, eta guztiontzat hain
gogorra den momentu honetan gure
proiektuarekin aurrera jarraitzen lagun-
tzen digute”, aipatu dute Sukia enpresa-
tik. Igerilekuen inaugurazioaren bidez,
enpresak pozgarri handiagoa eman nahi
die Landabarri bizitegi-auzoko familiei,
eta etxebizitza-proiektu honetan interesa
duten lagun guztiei gonbidapena egiten
die aisialdi-gune honetan egun bat ema-
teko, eta Landabarri bizitegi-auzoan bizi-
tzea oso atsegina dela zuzenean ezagu-
tzeko.

Busti zaitez Landabarrin
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Landabarri Kirolak zazpi mila metro
koadroko gunea da, ondoz ondoko fase-
tan egingo dena. Horretarako, gimnasio
bat eraikiko da, terrazak edukiko dituen
kafetegi bat, paddel-pistak eta umeen-
tzako guneak. “Igerilekuak lehenengo eta
behin egin ditugu, familiari gehien gusta-
tzen zaizkionak direlako. Eta bene-bene-
tan, etxetik txankletak jantzita dituztela
eta toalla sorbaldan daramatela igerile-
kura doazela ikustea erabat inbidiagarria
da”. Igerilekuak irailaren 30era arte egon-
go dira zabalik.

Landabarri bizitegi-auzoko bulegoan,
zeina urbanizazioan bertan baitago eta
aldi berean etxebizitza pilotua dena, bizi-

tegi-auzoaren maketa dago eta han
proiektuaren neurria jarri dute ikusgai.
Gaur egun, 60 etxebizitza berri eraikitzen
dabiltza, horietatik 36 daude salduta eta
aurreikusi da lanak 2014ko lehenengo
hiruhilekorako amaituta egongo direla.
Hirurogei etxebizitzak hiru solairu dituz-
ten bi eraikinetan daude atonduta, gara-
jeak eta trastelekuak ere dituztenak. Etxe-
bizitzek bi eta hiru gela dituzte, beheko
solairuan zein erdiko solairuetan, eta guz-
tiek terraza dute.

Bizitza erosoa eta lasaia da Landabarri
bizitegi-auzoan. Familiek aire zabaleko
guneez gozatzen dute, bizikletaz ibili ahal
izateko, paseoa eman, igerilekuan bainua

hartu, edo 200 urte baino gehiago duen
eta suspertu den harizti azpian irakurri.
Eta hori guztia ikastetxeetatik, hondar-
tzetatik, merkataritza-zonetatik eta Bilbo-
tik oso hurbil daudela. “Gure enbaxadore-
rik onenak berton bizi diren familiak dira,
izan ere, hona bizi izatera etorri direneta-
riko asko Landabarri bizitegi-auzoan ze-
lan bizi den zuzenean ezagutzeko aukera
izan duten familiak eta lagunak dira”, azal-
du dute salmenta-bulegotik.

Hori dela eta, Sukiak proiektua hurbi-
letik ezagutu nahi duten pertsona guz-
tiak gonbidatzen ditu estreinatu berri
dituzten igerilekuez gozatuz han egun
bat ematera.

“Etxetik toalla sorbaldan 
daramatela igerilekura
doazela ikustea erabat

inbidiagarria da”

“Landabarrin bizi 
diren familiek 

izugarrizko ilusioa 
helarazten digute”



a: Elhuyar

Elhuyar Fundazioak euskara ikasteko
aplikazio berri bat garatu du smartphone-
etarako: kxo! Oinarrizko hiztegia ikasteko
aplikazio bat da eta lau hizkuntzatan landu
dute: euskaraz, gaztelaniaz, ingelesez eta
frantsesez. Euskaraz ezer ere ez dakienari
edo euskara apur bat baino ez dakienari
ohiko egoeretan euskaraz komunikatzeko
tresnak eskaintzea du helburu egitasmo
honek. Horretarako, entzuteko ariketak,
mintzatzeko ariketak eta irakurtzeko eta
idazteko ariketak erabiltzen ditu.

Kxo! aplikazioari esker, erabiltzaileak
modu azkar eta errazean ikasi ahal izango
du euskara, Android edo iPhone platafor-
metan. Egokia da euskara ikasten dabilen
edonorentzat, Euskal Herria bisitatzen
duten turistentzat eta kanpoko ikasleen-
tzat.

Elhuyar Fundazioak Moblang europar
ikerketa-proiektuan hartu zuen parte,
beste hainbat erakunderekin batera. Apli-
kazioa proiektu horretan ikertutakoaren
emaitza da. Edukia, beraz, Moblang
proiektutik hartu dute eta aplikazioaren
garapena Anspearrek eta Eleka Ingeniari-
tza Linguistikoak egin dute. Eusko Jaurlari-
tzak diruz lagundu dio proiektuari.

Kxo! Android Market eta App Store
dendetan dago salgai hiru eurotan. Gaine-
ra, aukera dago demoa doan deskargatze-
ko. Elhuyarren webgunean topa daiteke
aplikazioari buruzko informazio gehiago.
Euskara ikasteko aplikazio honekin, Elhu-
yarrek dagoeneko sei aplikazio ditu smart-
phoneetarako egokituak: kxo! euskara
ikasteko aplikazio bera eta Elhuyarren bost
hiztegi.

Maiatzean, Twitter-ek lagun-
tza eskatu zien erabiltzaileei gizar-
te-sarea euskaratzeko. Lan horre-
tan lagundu duten guztiek euska-
razko interfazea erabili ahal izan-
go dute laster, BETA bertsioan. Eu-
skaraz gainera, Twitter katalanez,
txekieraz, ukraineraz, grekoz eta
afrikaansez ere izango da eskura-

garri. Gutxiengoan dauden hizkun-
tzei dagokienez, euskara gizarte-
sare honetan gehien erabiltzen den
bigarren hizkuntza da. Guztira,
13.000 erabiltzaile komunikatzen
dira euskaraz. Aspaldi eskatu zuten
gizarte-sarea euskaraz itzultzeko.
Horretarako, #twittereuskaraz erabi-
li zuten.

Kxo! smartphoneek 
badakite euskaraz  

Twitter euskalduna
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t: Juan Luis Goikoetxea / a: Aritz Albaizar

Hauteskunde hotsak udate beroan
entzuten hasi garan unean, barriro beti-
betiko atazak plazaratzea gogaikarria be
izan leiteke. Dana dala, atsotitz zaharrak
dino: Txakurrak non mina, han mihia.

Gutariko batzuk giro euskaldunean
bizi gara: beharlekua halakoa daukagu;
lagunak holakoak eta etxekoak ez edoze-
langoak. Euskal berben oihartzunean
biziteari normal deritxagu. Gu, orduan,
euskal artaldekoak gara.

Beste batzuk erdal artaldea dira edo
erdal artaldean bizi dira: bazkaria erdaraz
jaten dabe; txikiteo denporan “aupa Ath-
letic” gora behera, erdaraz edaten dabe.
Euren artean bizi diran euskal ardiak be,

bekokorroa erdaraz egiten behartzen
dabez, nahiz-eta agur, gora Euskadi edo
kauen zotz euskaraz erabili. Honeek gure
erdal artaldeko dira. 

Bada hirugarren artalde bat –asko
berrogei urtetik beherakoak–, zeinek
eskoletan edo ikastetxeetan ibiliak diran
arren, buenos días esango deutsuen eta
ez inoiz egun on. Eskola orduetan burua
euskaraz jorratu deutsie, baina ez bihotza
irabazi, zoritxarrez. Eta nonok maite ez

bazaitu, zelan eskatuko deutsazu mosua?
Bada zorigogorra, norberak egun on esan
eta erantzuna buenos días hartutea gero!
Batez be, dakizunean ez dala etorkin aile-

geu barria.
Azken baten, azken finean, buenos

días dinoan horrek, ondo ederto daki guk
euskal ardiok ez daukagula ez euskara
dakian erreginarik, ez presidenterik, ezta
ertzainbururik be. Badaki bildurrak jago-
ten dauela mahastia.

Euskal artaldean ala 
erdal artaldean bizi?
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Etxeko sukaldaritza

Maite Lekerika, sukaldaria

Osagaiak (lau lagunentzat):

–Kilo bat idar  (freskoak zein izoztuak)
–Azenario bat
–Patata handi bat (dado txikietan ebagita)
–200 g. pernil (takoetan ebagita)
–Kipula eder bat
–Berakatz-atal bi
–Orioa, gatza eta ur apur bat
–Ardao zuri apur bat

Prestateko erea:

Kinpulea, azanarioa eta berakatzak zuritu eta txikituko
doguz. Orio-zurrustada bategaz erregosten ipiniko doguz, su
eztitan. Hamar minutu pasaten diranean, pernila botako dogu
eta bost minutu gehiago itxiko dogu. Ondoren, idarrak eta pata-
tak gehituko doguz. Gatz apur bat eta ardao zuria botako
doguz, eta eltzeari estalgia jarriko deutsagu. Beharrezkoa bada,
ur gehiago botako dogu. Surtan eukiko dogu 20 minutu inguru. 

Maite Lekerika, sukaldaria

Osagaiak:

–Litro erdi esne
–Litro erdi esnegain
–75 g. azukre
–Koilarakada bat bainila-azukre
–Gelatina neutro sobre bi
–Txokolate egina

Prestateko erea:

Esne apur bat gordeko dogu, bertan gelatinea urtzeko. Bes-
tea esnegaineagaz batera ipiniko dogu berotzen. Azukerea eta
bainila-azukerea gehituko doguz. Irakiten hasten danean, gela-
tina botako dogu (ondo urtuta). Surtatik kendu, eta ondo era-
gingo dogu. Moldera bota eta epeltzen danean, hozkailura sar-
tuko dogu, hotzitu arte. Gustukoa bada, txokolate apur bategaz
serbidu.       

Idar gisatuak 

Panakota
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Berba zaharrak

Ezetz asmatu antzinako berbek zer esan
nahi duten. 

1. Marmite
2. Paraje
3. Asau
4. Ituxurie
5. Basea
6. Gesu
7. Ginarrea
8. Oratu

A) Teilatutik jausten den euria
B) Lapiko handia
C) Urrun
D) Lokatza
E) Une laburra
F) Heldu, eutsi
G) Hurbil, gertu
H) Erratza

ERANTZUNAK: 1B, 2G, 3C, 4A, 5D, 6E, 7H,
8F

4

1 7

9

5 3

8 6

9
4

5 4

7

3

4
6

7

3 1

9

8

6

3

5

Sudokua
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Ikastolen aldeko jaietara joateko izena
ematea: irailean zehar.

>

Txorierri

38 AGENDA: UZTAILA

>

Kirola
Zamudio

Irteerak

Mugikortasun iraunkorraren astea.
Irailaren 15etik 22ra.
San Martin jaiak antolatzeko batzarra.
Irailaren 25ean, 19:30ean, Zamudioto-
rren.
Udal ikastaroetan izena emateko
epea: irailaren 21era arte.      
San Martin jaietako Kartel Lehiaketa.
Lanak aurkezteko epea: irailaren 28ra
arte, udaletxean.

>

>

>

>

Zamudio

Udal ikastaroetan izena ematea: iraila-
ren 17tik 28ra, liburutegian.
Kurutze dantza taldeak antolatutako
ikastaroan izena ematea: kdtleza-
ma@hotmail.com.   

>

>

Lezama

“Derio Erakusleiho-artea” Lehiaketa.
Irailaren 20tik urriaren 20ra. Danerik
Paraje elkarteak eta Udalak antolatua. 
Tokiko agenda 21. Irailaren 20an,
19:30ean, Kultur Birikan. DerioKOmu-
nikazioak antolatua.
Lore eskaintza. Irailaren 24an,
12:30ean, Uribe Parkean.
Internet oinarrizko ikastaroa. Izena
ematea: irailean.

>

>

>

>

Derio

Udal ikastaroetan izena ematea: Iraila-
ren 10etik 28ra, kiroldegian. 
“Irakurketa kluba” umeengan irakurza-
letasuna bultzatzeko proiektuaren
aurkezpena. Irailaren 28an, 18:00etan,
Anguleri kultur etxean.   

>

>

Larrabetzu

Mugikortasun iraunkorraren inguruko
ipuinak (4-7 umeentzat). Irailaren
21ean, 18:30ean, Anguleri kultur etxe-
an. 

>

Larrabetzu

Ikuskizunak

>

>

Derio

Europako mendiak. Irailaren 15ean eta
16an, Gailur mendi taldeak antolatua.
Kurtzeko II. BTT Igoera. Irailaren 15ean,
Zorribike taldeak antolatua.   

>

>

Lezama

Baiona-Ziburu-Hendaia, urriaren 6an.
Izena ematea: irailaren 28ra arte.

>

Zamudio

Zamudio-Zamudio zikloturista, iraila-
ren 15ean. Izena ematea: irailaren 14ra
arte, udaletxean.   

Bestelakoak

Udal ikastaroetan izena emateko epea:
irailaren 4tik 12ra, liburutegian. 
Sondika Urban Circuit Saria. Irailaren
8an, 15:30ean, Sangroniz industrialde-
an.  
Autorik gabeko Eguna. Irailaren 22an. 

>

>

>

Sondika

John Carter filma. Abuztuaren 4an,
22:00etan, Kolitza plazan.
Alvin y las ardillas 3 filma. Abuztuaren
11n, 22:00etan, Sollube kalean.

>

Zamudio

Sonrisas y lágrimas. Irailaren 6an,
20:00etan, Euskalduna jauregian. Izena
emateko azken eguna: irailaren 4a.

Ibaialde. Irailaren 11tik 25era, Anguleri
kultur etxean.   

>

Larrabetzu

Erakusketak

“Cuadros en punto de cruz”. Irailaren
4tik 28ra, Kultur Birikan.
“Nunca más (1936-1939). Irailaren 7tik
azaroaren 29ra, Kultur Birikan.

>

>

Derio
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