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Gure gizartean hazkunde itzela
izan du azken urteotan etorki-
nen presentziak. Era berean, in-

migrazioari buruzko iritzi positiboak
hazi egin dira, baina negatiboak ere bai.
Inportantzia handiko estereotipoen pre-
sentziak eta etorkinen inguruko infor-
mazio ezak askotan eragina dute iritzi
negatibo horietan.

Eusko Jaurlaritzako Soziologi Azter-
kuntzarako Kabineteak egindako iker-
ketaren arabera, euskal biztanleen here-
nak pentsatzen du etorkin-kopurua de-
masa dela.

Ikerketa horretatik ondorengoa na-
barmen dezakegu:

-Gizarte-onuren bermea: lortu diren
lan eta gizarte-onurak arriskuan ez dau-
dela esanez, eta inmigrazioak ez dituela
gaur egungo zerbitzuak mugatzen (lana,
etxebizitza, osasuna…), ezta baldintzatu
edo gaizkitzen ere. 

-Inmigrazioa mugatzeak: Herrira
sartzeko, kanpotarrek bete behar dituz-
ten baldintzak biltzen ditu, eta kultur
asimilazio eta ekonomia-irizpidearekin
lotura handia duen baimengarri hitza-
ren definizioa ematen du.

-Etorkinaren errugabetzea: inmigra-
zioaren gaineko uste positiboa batzen
du, izan ere, leporatzen zaizkion erru
askotatik aske uzten du etorkina, eta
inmigrazioari lotutako kalte eta etiketa
batzuk zapuzten ditu; delitua, herrita-
rren segurtasun eza, langabezia, galera
ekonomikoa eta gizarte-gatazka, horien
artean. 

-Inmigrazioarekiko instituzioen ar-
buioa: inmigrazioaren gaineko uste ne-
gatiboa batzen du, zeinetan inmigrazio-
arekiko uko-jarrerak ez ezik instituzioen
erantzuna zalantzan jartzen duten jarre-
rak ere biltzen baititu. Eta inmigrazio-
fenomenoan ez du abantailarik antze-
maten, antza. 

-Kulturanitzaren alde: hemen ba-
tzen direnak integrazio kulturanitz eta
errespetuzko jarreren alde daude, ezber-
dintasun kulturalak, linguistikoak eta
erlijiosoak kontuan hartuz.

Etorkinen euren zein gizartearen
partehartzea ezinbestekoa da, kanpota-
rren integrazioa lortzeko. Eta horretara-
ko,  kontuan hartu behar dira: inmigra-
zioaren aurrean dauden jarrerak, inmi-
grazioa prozesu dinamikoa eta iraunko-
rra dela, eta, era berean, positiboa eta
beharrezkoa. Horrek pertsona guztien

giza-eskubideen babesa oinarrizko plan-
teamendutzat duen ikuskera aurrerakoi
batean du oinarria. Ikuskera horrek inte-
grazio eta kulturanitz kontzeptuaren
alde egiten du –ideia biak Inmigrazioa-
ren II. Euskal Planean batu ziren-. E-
gitasmo horretan azpimarratu egiten da
inmigrazioak euskal gizartea aberastu e-
giten duela arlo ekonomikoan zein kul-
turalean.

Inmigrazioa
Eritxia

4

ROSA MARTINEZ DE LEZETA
(Mankomunitateko Gizarte langilea )

“Soziologi Azterkuntzarako
Kabinetearen ikerketaren
arabera, euskal biztanleen

herenak pentsatzen 
du etorkin-kopurua 

demasa dela”

Lehengoan, Bilbotik nenbilela,
Jose Antonio Agirregaz egin
neban topo. Hantxe egoan

gabardina, traje eta guzti Ercilla
hotelaren alboan, gerra denboran
Eusko Jaurlaritzaren egoitza izaniko
eraikinaren ondoan. Begiradeak ez
eban ezelango pozik erakusten.
Esango neuke sakon-sakon aditu
ezkero ardurea ebala nagusi. 

Pentsatu neban halan egongo
zala, beharbada Gernika, eta lehena-
go Durango, txiki-txiki egin ebeza-
naren hirurogeita hamargarren
urteurrena izanda, oraindino giza-
kiaren ankerkeria noraino heldu
daitekeen ezin sinestuta egoalako.

Pentsatu neban halan egongo
zala, beharbada, egoan lekutik ikus-
ten eban panorama gorri-beilegiaga-
tik. Hantxe dagoz-eta: batetik,
Espainiako Ogasun Ministerioaren
Ordezkaritza, oker ez banago, eta
bestetik – ez Espainiako enbaxada
prezisamente–, Gobernu Zibila.

Pentsatu neban halan egongo
zala, beharbada, orduan erakutsita-
ko kemena-eta ez ebalako inondik
inora ikusten bere etxe barruan.

Aurrera egin neban bidean, ekai-
tza ekarren-eta. Lehendakaria han-
txe gelditu zan pentsakor, arduratu-
ta, artega akaso, baina seguru nago
atertuko ebala sinestuta gelditu
zala.

Jose Antonio Agirre

IÑAKI ASTORKIZA
(Irakaslea)
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Zeure eritxia agertu gura badozu, gutunen atal hau zabalik daukazu. Ahalik eta eritzi gehienek lekua euki dagien, ez da komeni makinazko 15 lerro
baino luzeago idazterik gutunotan. Izena, telefonoa, helbidea eta nortasun agiriaren zenbakia agertu beharko dira. Laburtu behar izan ezkero, Aikor!-
ek bere esku dauka horretarako eskubidea. Zure eritxia aginduteko helbidea: Totoan, Aresti kalea 2, 48170, Zamudio edo aikortxori@yahoo.es

Gertu ditugu udal-hauteskundeak. Ohi de-
nez sasoi horretan gure politikari eta agin-
tariak gugana zuzentzen dira gure beha-
rrak eta kezkak zeintzuk diren arduraturik.
Botoak lortzen dituztenean, hor konpon
Marianton, beste lau urte Guadiana lez.

Eta sistema demokratikoa, antza,
horretan datza. Ostera, guk hiritarrok
demokrazia zertan datzan badakigu hau-
teskunde sistema hau ezarri baino lehen.

Gure asmoa ez da demokraziaren ingu-
ruko zirrikitu eta eztabaida filosofikoetan
sartzea, hiritarron, jende xumearen, demo-
kraziaren aldeko esfortzuak goraipatzea
eta errebindikatzea baizik.

Ildo horretatik jarraituz, demokrazia
eratzeko ezinbesteko den hazia azpimarra-
tu nahi genuke: AUTOGESTIOA. Eta auto-
gestioak bere baitan eramaten duena: PAR-
TEHARTZEA.

“Auto” hitzaurreak “norbera” esan na-
hi du. Eta “gestio” hitzak, kudeaketa edo
zerbait lortzeko bidea esan nahi du.

Autogestioa beraz, talde edo pertsona
batek bere interesak eta beharrak ezagutze-
ko kapazitatea eta ahalmena lantzen
dituen prozesua da. Eta antolakuntzaren
bitartez defendatzen ditugu gure helbu-
ruak eta beharrak, beste taldeen interesak
eta beharrak ere aintzat hartuz eta defen-
datuz.

Horrelako antolakuntza egoeran sor-
tzen dira elkartasuna eta errespetua. Gaur
egun, zoritxarrez, ahazten ari gara balore
hauek.

Autogestioaren ardatz nagusia, bestal-
de, partehartzea da. Hitz horrek konparti-
tzea, sortzea eta laguntzea ditu oinarri.
Autogestioa, beraz, giza praktika lez, auke-
ra ona da gure errealitatea ezagutzeko,
aldaketa sortzeko eta etorkizun hobea pen-
tsatzeko.

Larrabetzuarrok ondo dakigu zer den
autogestioa. Izan ere autogestio adibide
interesgarriak aipa daitezke. Gure Eskola-
ko Jantokia eta Hori Bai. Urte asko darama

herri honetako jendeak indarrak batzen eta
lan handia egiten gure hitza, nahiak eta
beharrak aurrera eramateko. Oztopoak
Instituzioetatik datoz. Alde batetik, gure
Udaleko agintariek herriko umeen osasuna
eta heziketaren gainetik, herriko merkata-
ritzaren gainetik eta nekazarien gainetik
enpresa pribatu eta boteretsuen alde jotzen
dute.

Gazteen ahotsaren gainetik, antolakun-
tza eta kulturaren gainetik, gazteen apalta-
sunaren bidean Gaztelekua egin nahi dute.

Gorago dauden Instituzioak ere bide
beretik doaz. Presioa eta mehatxuak dira
nagusi hoien hitz eta ekintzetan.  Indar
handiak ditugu kontra, “demokratak” hain
zuzen ere. Baina denon partehartzearekin
autogestioren hazi erraldoia jarriko dugu.

Aupa HORI BAI!
Aupa ESKOLAKO JANTOKIA!

Ali Etxarte, Marijo Ugalde,

Maripi Agirre, Eunate Guarrotxena

Autogestioa da bidea

Gutunak

Deriotik Korrika pasatu baino ez zen
egin, antza. Orduan, Tximintx euskara
alkartekoek ez zuten hitzaldia antolatu;
graffitigileek ez zuten "heldu euskara-
ri" graffitia egin; Lainomendi dantza
taldekoek ez zuten umeen peto tailerra
egin; Arte Urbano hip-hop elkartekoek
ez zituzten, besteak beste, euskara zein
korrika laguntzeko kantarik sortu, ezta
kontzertutxurik eman ere; Txapela he-
rriko tabernakoek ez zuten txokolate-
rik prestatu; Santzoka gazte taldekoek
ez zuten txalaparta jo; Txoriberri kul-
tur elkartekoek ez zuten txitxiburdun-
tzia egin; Txepetxa aek-ko euskaltegi-
koek ez zuten ezer antolatu...; eta De-

rioko herritarrok ez ginen elkarrekin
gustora egon, ezta euripean korrikaren
zain poz-pozik ibili ere, ez genion eus-
kararen lekukoa elkarri pasatu...

Laburbilduz, Deriotik Korrika pasa-

tu baino ez zen egin. Hori baino ez
baita aipatzen Derioko udalak herria
"informatzeko" hilabetero banatzen du-
en "aldizkarian"; baina hori al da herria
informatzea?

Eskerrik asko Tximintx, Arte Ur-
bano, graffitigileak, Lainomendi, Txori-
berri, Txapela, Santzoka, Txepe-txa,
Aek, Udaletxea, Danerik Paraje, taber-
nariak, enpresak, Eskola, Politekni-
ka...; eskerrik asko Derio, Korrika 15
honetan (27. urteurrena), elkarrekin
igarotako momentuengatik.

Ziortza Sanz, 

deriotarra

"Korrikaren 15.urteurrenean, berriro ere Derion
izan genuen" EING?!!
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Albisteak eta laburrak... Berri gehiago www.aikor.com webgunean

Meñikaren aurkako
epaiketa bertan behera
Ibon Meñika Zamudioko gaztea Auzitegi
Nazionalean epaitzekoa zen hilaren hasie-
ran, baina epaiketa bertan behera gelditu
zen. Meñika 2006ko apirilean atxilotu zuten
ETAri laguntzeko bonoak eramateaz akusa-
turik, eta sei urteko zigorra eskatu zuten
berarentzat. Hala ere, zamudioztarren abo-
katuak epaiketak bertan behera uzteko eska-
tu zuen, urtarrilean sei urteko kartzela-zigo-
rra ezarri baitzioten Jarrai-Haika-Segi auzian
erakunde armatuko kide izatea leporatuta.

Abokatu defentsariaren arabera, Ibon
akusazio beragatik zigortuta dago —erakun-
de armatuko kide izateagatik—, eta, beraz,
ez zuen zentzurik berriro epaitzeak. Fiskalak
zuzen zegoela esan zion abokatu defentsa-
riari, eta epailearen esku gelditu zen zer egin
erabakitzea.

Ibon Meñika sei urteko zigorra betetzen
ari da gaur egun Curtiseko kartzelan, Gali-
zian. 

Plaka fotovoltaikoak
Larrabetzuko eskolan
Larrabetzuko Udalak 54 plaka fotovoltaiko
jarri ditu herri ikastetxeko teilatuan. Ekimen
horrek helburu bi ditu: alde batetik, eguzki-
energia ekoiztu eta energi kontsumoa
murriztea; eta, beste alde batetik, energia
garbia zelan ekoizten den herriko umeei
–baita gainontzeko biztanleei ere– erakustea.
Lanak apirilaren hasi eta maiatzaren hasie-
ran amaitu dituzte. 

Andra Mari jaietako I.
Logotipo Lehiaketa,
Lezaman
Basobaltz Lezamako Jai Batzordeak Logo-
tipo Lehiaketa antolatu du lehenengo aldiz
Andra Mari jaietarako. Lanak ekainaren
15era arte aurkeztu ahal dira liburutegian
(Aretxalde 1, 48196). Argibide gehiago libu-
rutegian eta www.lezama.org webgunean. 

Topaguneak Mintza Eguna 
antolatu du ekainaren 2an
Topagunea Euskara Elkarteen Federazioak
antolatzen duen jaia da Mintza Eguna. Jai
horren helburu nagusiak dira mintzaprakti-
ka proiektuetan parte hartzen duten berba-
lagunek elkar ezagutzea eta egun pasa ede-
rra egitea. Horrezaz gainera, arduradunek
ezagutzera eman nahi dute mintzapraktika

mugimenduaren tamaina eta zabalkundea. 
Aurtengo Mintza Eguna bigarrena da.

Ekainaren 2an izango da Donostian, egita-
rau hau izango du:

11:30: Ongietorria, Donostiako Buleba-
rreko Kioskoan, bertsolariek lagundurik.

12:00: Ibilbide gidatua, Donostiako alde
zaharretik.

12:30: Hamaiketakoa, Arrano Beltza
Euskal Tokiak prestatua.

14:00: Bazkaria.
Bazkalostean sariak banatuko dira eta

mintzapraktika egitasmoen bilakaeran parte
hartze eta garrantzia berezia izan duten era-
kunde eta lagunei ere opari bana emango
zaie. Era berean, kantuan, dantzan eta min-
tzapraktikan aritzeko aukera egongo da.

Euskal Herriko 39 herrik eta 1.801 lagu-
nek parte hartzen dute mintzapraktika egi-
tasmoetan gaur egun. Txorierrin Berbalagun
taldea dago Larrabetzun eta Derion. 

June Gonzalezek Espainiako Taek-
wondo Txapelketa irabazi du kadete
mailan.– Espainiako Taekwondo Txa-
pelketa jokatu zen Bartzelonan, eta
Derioko Doyan gimnasiotik June Gon-
zalez eta Iñigo Galan joan ziren kadete
mailan lehiatzera. Junek Espainiako
Txapela lortu zuen pisu erdiastun ka-
tegorian. Gazteak 14 urte ditu, eta
Hungarian egingo den Europako Taek-
wondo Txapelketan parte hartuko du
ekainaren 6an, 7an eta 8an. 
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Udalekuetan izena emateko epea
ekainean zabalduko dute
Urtero bezala, umeei eta gaztetxoei zu-
zendutako udalekuak izango dira uztai-
lean, eta bertan izena emateko epea laster
zabalduko da.

Loiun, adibidez, udaleku bi antolatu
dira: bata 6tik 12 urte bitarteko umeen-
tzat izango da eta bestea, 12 urtetik gora-
koentzat.

Gazteenen udalekua uztailaren 2tik
27ra arte egingo da eta ekitaldiak eta irte-
erak izango dituzte. Izena hilabete osora-
ko nahiz hilabete erdirako eman daiteke.
Izena hilabete osorako ematen dutenek
70 euro ordaindu behar dute Loiun errol-
datuta badaude; osterantzean, 120 euro
ordaindu behar dute. Izena hamabostal-
di baterako ematen badute, berriz, 35 eu-
ro izango da ordaindu beharrekoa. Izena
ekainaren 1etik 8ra arte eman behar da.

Beste udalekua 12 urtetik gorakoen-
tzat izango da eta uztailaren 9tik 13ra
arte iraungo du. Jarduera asko izango di-
ra, hala nola surfa, paint ball, eskalada,
kayak, etab. Horrezaz gainera, ekitaldi
batzuk Gaztegunean egingo dituzte e-
gun bitan. Loiugazte txartela dutenek 75
euro ordaindu behar dute eta besteentza-
ko prezioa datozen egunetan jakinarazi-
ko dute; programa ere zehaztuko dute.
Udaleku honetan izena emateko epea ere
ekainaren 1etik 8ra artekoa izango da.

Era berean, udaleku bi antolatu
dituzte Zamudion uztailarako. Uda Na-
gusiak eta Uda Txikiak programetan i-
zen-ematea ekainaren 22a baino lehena-
go egin behar da kultura teknikariaren
bulegoan.

Beste alde batetik, Sondikako Gaz-

tetxea eta Ludoteka buru-belarri dabiltza
Uda Kanpaina prestatzen. Herriko gazte-
ek eta umeek hainbat ekitaldietan parte
hartzeko aukera izango dute bertan.
Izen-ematea ekainaren 4tik 8ra bitartean
egin behar da ludotekan. Eta Lezamako
haurrek eta gaztetxoek ere Uda Progra-
maz gozatzeko aukera edukiko dute.
Udalekuetan 4 urtetik 14 urtera bitarte-
koek parte hartu ahalko dute, eta izen-
ematea ekainaren 4tik 15era arte egin
dezakete liburutegian.  

Txorierriko gainontzeko herrietako
udalekuen gaineko informazioa laster e-
zagutzera emango dute. Beraz, adi egon! 
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Maiatz aldizkari eta
Gerra Zibilaren inguruko 
hitzaldiak Larrabetzun
Maiatz literatura aldizkariak 25 urte bete ditu,
eta Arrekikili Larrabetzuko euskara elkarteak
hitzaldia antolatu du aldizkari horren gorabe-
herak ezagutzeko asmoz. Hitzaldia ekainaren
7an, 20:00etan, egingo dute Anguleri Kultur
Etxean eta hizlaria Luzien Etxezaharreta izan-
go da. Beste alde batetik, ekainaren 14an Gerra
Zibila Larrabetzun aztertuko dute. Hori ere
Anguleri Kultur Etxean izango da iluntzeko
8etatik aurrera, eta Koldo Izagirre eta Joseba
Tapia hizlari arituko dira bertan. 

Jose Aurrecoechearen 
gorpuzkiak Burgosen
topatu dabez
Zamudioko Errekata baserriko Jose Aurre-
cochea Echeandiaren gorpuzkiak Valdeno-
cedako kartzelan (Burgos) topatu dabez. Pre-so
Errepublikanoen Familien Taldeak eta A-ran-
zadi Elkartekoak momentuz 151 gorpu aurkitu
dabez Valdenocedako hilerrian. Ho-rreen arte-
an, eta agiri judizialetan azalden dan moduan,
beste bost bizkaitar (Lemoa, Santurtzi, Arrazua
eta Urduña) eta zamudioztarra dagoz.

Jose Aurrecoechea 24 urtegaz hil zan eta
bere heriotza-agirian hurrengoa agertzen da:
“falleció en Valdenoceda (Ebro), el día 19 de
junio (1941) a consecuencia de asfixia por in-
mersión”. Aurrecoechea Valdenocedako kar-
tzelako destakamendu militarrean egoan. Jose
Maria Gonzalez Preso errepublikanoen fami-
lien taldearen burua 151 hildakoen ondorengo-
koen bila dabil, gorpuen azterketa eta identifi-
kazio lanak egiteko. Handik eta hemendik gal-
detuz, Emeterio Urkiza eta Amagoia Gue-zura-
ga Aurrecoechearen familia topatu eta dago-
zan datuak ezagutzera emon deutseez. 

Sorpresa eta harridura begietan! “San Se-
bastianen hil zala esan euskuen”. Hori zan fa-
miliak eban datua.

Gerra denboran hainbat desagertu ziran,
orain bat gutxiago aurkitzeko. Badu Josek fa-
milia Zamudion... eta handia ganera.

'Hazi kantatzen' diskoa grabatu
dute Derion.–Derioko Udalak

Hazi kantatzen diskoa aurkeztu
du. Haurrentzako 12 kantak osa-

tzen dute diskoa, eta haien artean
badira 6 lo kanta. Kantok Derioko

herri eskolako umeek eta Ipar-
Alde abesbatzak abestu dituzte eta

Digital Siv enpresak egin du gra-
bazioa. Diskoak 3 eurotan salduko

dituzte eta biltzen den dirua
Unicef elkartearentzat izango da.

SD Zamudio taldeak igoera lortu du

Zamudio Futbol Taldeak Hirugarren Mai-
lara igotzea lortu du Faduraren aurkako
partidan 1-2 irabazi eta gero. Lidergoan
sendo ibili dira zamudioztarrak liga osoan
zehar, baina azken bolada honetan urduri-
tasuna agertu da eta orain arte txorierrita-
rrek ezin izan dute igoera erdietsi. 

Oraindik partida bat faltan dago liga
bukatzeko. Partida hori maiatzaren 26an,

zapatuaz, egiteko asmoa dute eta Zamudio
Getxo taldearen aurka arituko da. Bertan,
Futbol Federazioko ordezkariren batek tro-
feoa emango die txapeldunei. Ondoren,
jokalariak, teknikariak nahiz zuzendaritza-
batzordeak udaletxera joango dira  trofeoa
herri osora eskaintzera eta alkatesaren
ongi-etorria jasotzera. Jaia ordu txikietara
arte luzatuko da, ziur asko.
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Albisteak eta laburrak... Berri gehiago www.aikor.com webgunean

Gizarte zentro 
polibalentea, Lezaman
Lezamako Udalak gizarte zentro polibalen-
tea eraikiko du. Zentroa haur eskolatik hur-
bil kokatuko dute. Beheko solairua 109 metro
koadrokoa izango da eta erromesentzako
aterpea jarriko dute han udan. Neguan gazte
txokotzat erabili ahalko da. Beste alde bate-
tik, lehen solairuak 132 metro koadro izango
ditu eta herriko gizarte eta kultura taldeek
erabiliko dute; gainera, ikastaroak eta taile-
rrak eman ahalko dira han.

Eraikinak eguzki plakak izango ditu
kontsumo energetikoa ziurtatzeko. Azalera
erabilgarria 241,52 metrokoa izango da, eta
eraikitze lanetan 579.768 euro jarriko dute.

EHZ jaialdira laguntzaile
joateko aukera

Euskal Herria Zuzenean jaialdia ekaina-
ren 29tik uztailaren 1era arte egingo da
Idauze-Mendin (Zuberoan). Hara laguntzai-
le joan nahi duten gazteek euren herriko eus-
kara elkartera jo dezakete edo Topaguneko
Gazte Sailarekin harremanetan jarri ahal dira
gazteak2@topagunea.com posta elektroni-
koan, 94 621 51 16 telefono zenbakian eta
www.topagunea.org web orrian. Izena ema-
teko epea ekainaren 15era artekoa izango da. 

Txorierriko nagusiak
Zamudion batuko dira
ekainean

Ekainaren 2an, zapatuz, III. Nagusien
Jaia egingo dabe Zamudioko kiroldegian.
Bertan Txorierriko Nagusien Elkarte guztie-
tako lagunak bilduko dira eta oso egun bere-
zia izango danez, ekitaldi sorta zabala anto-
latu dabe, gure nagusiek ederto pasatzeko.
Holan, goizeko 11:30etan opariak banatuko
dira eta horren ostean kirola eta trebezia
jokoak, besteak beste, egiteko aukera egongo
da. Parketik paseotxu bat emon eta 14:30etan
bazkaria izango dabe kiroldegian. Bazkalos-
tean areto dantzak eta erromeria egongo
dira. Azken hori Bizargorri taldearen eskutik
izango da. 

Gorpuzti jaietako egitaraua prest
dute Erandio Goikoan

Erandio Goikoan Gorpuzti jaiak ospatuko
dituzte ekainaren 7tik 10era bitartean, eta
bertako jai-batzordeak hurrengo egitaraua
antolatu du:
Ekainaren 7an, eguena
11:00: Meza.
11:30: Aurreskua eta nagusientzako lun-
cha. Trikitixak girotuta.
19:00: Kalejira, herriko txistulariekin.
19:30: Fanfarrea.
20:00: Txupinazoa eta buruhandiak, Gau-
txori taldearen eskutik.
21:30: Herri-afaria (ticketak, tabernetan).
00:00: Berbena, Drindots taldearekin.

Ekainaren 8an, barikua
12:00: Kalejira, herriko txistularie-
kin.
19:00: Saihets jana.
19:30: Mahai-futbol eta Igeltoka
Txapelketak.
20:00: Umeentzako antzerkia, Eus-
kadi plazan.
23:30: Berbena, Amaiur taldea-

rekin, eta disko festa.

Ekainaren 9a, zapatua
11:00: Haur-jaialdiaren hasiera.
13:00: Goi-Alde taldearen saioa.
14:30: Herri-bazkaria.
15:30: Karaokea.
18:30: Umeentzako antzerkia.
20:00: Bilbainadak, Lagun Taldea eta Los
Txikis taldeen eskutik.
23.30: Berbena, Kresala taldearekin, eta
disko festa. 

Ekainaren 10a, dome-
ka
11:30: Kalejira, herri-
ko txistulariekin.
12:30: Herriko umeek
jaunartzea egingo du-
te. 
Erandioko Udal Ban-
dak emanaldia es-
kainiko du goizean. 



Beitu Derioko udal aldizkariak hiru urte
bete ditu, eta urteurrenarekin batera liburu
bat kaleratu dute. Liburu horretan aldizka-
riaren lehenengo 20 zenbakiak batu dituz-
te.

Liburua argitaratzea aldizkarikoen
aspaldiko ametsa izan da. “Gure aldizkaria
etxez etxe banatzen da eta hasiera-hasiera-
tik argi eduki dugu haren formatuak erraz-
tu beharko lukeela bai aldizkaria irakur-
tzea bai postontzietan sartzea. Hala ere,
bagenekien ez zela formaturik egokiena
etxean gordetzeko, eta, horregatik, orain
urtebete hasi ginen liburua prestatzen.
Biltze lana baino gehiago informazioa
berridatzi eta akatsak zuzendu ditugu”,
adierazi dute.

Liburuak sei atal ditu: hirigintza, elkar-
teak, derioztarrak, berriak, Derio ezagutu
eta bitxiak. Azken hiru urtean herrian
sortu diren albisteez gainera, protagonis-
tak izan diren pertsonaiak eta elkarteak ere
agertu dira aldizkarian. “Oso pozik gaude

emaitzarekin. Liburuan ia derioztar guz-
tiak daude”. Derioko historiak ere lekua
du argitalpenean. 

Aleak etxez etxe banatuko dituzte
Beste alde batetik, liburua euskaraz

zein erdaraz egin da eta 570 argazkik ilus-
tratzen dute. Argazkiotako batzuk airetik
atera dituzte. Guztira, 2.750 ale argitaratu
dira eta etxez etxe banatuko dituzte. Alerik
eskuratu ezean, derioztarrek aldizkariko
bulegora jo dezakete. “Liburua oso harrera
ona izan du orokorrean. Orain elkarteen
eta taldeen erantzunaren zain gaude, haiek
baitira herriko motorea. Haiek jakin behar
dute Beitu aldizkariaren hurrengo 20 zen-
bakiak beste liburu batean biltzeko asmoa
dugula eta hantxe islatuko dela euren
lana”. Hurrengo ikasturteari begira, euren
erronka da derioztarrek aldizkarian har
dezatela parte gutun edo salaketa argaz-
kien bidez. Era berean, irakurleen artean
lehiaketa bat zabalduko dute laster. 
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Pintura Lehiaketa 
egingo dute 
Zamudion eta
Sondikan 
Ekainean hitzordu bi edukiko doguz pintu-
ragaz Txorierrin: bata Zamudion, eta bes-
tea Sondikan.

Zamudioko Pintura Lehiaketa ekaina-
ren 17an, domekaz, egingo dabe Santo
Tomas ermitan. Lehiaketak 5. edizinoa
beteko dau aurten eta gura daben guztiek
izango dabe bertan parte hartzeko aukerea.
Kategoria bi egongo dira: bata 14 urtetik
gorakoei zuzenduta eta bestea, 14 urtera
artekoentzat. Lehenengo kategorian hiru
sari banatuko dira: 1.000 euro irabazlearen-
tzat; 500 euro bigarrenarentzat eta 300 euro
hirugarrenentzat. Era berean, saririk jaso ez
dauan herriko egilearentzat 300 euroko
akzesita egongo da. Beste alde batetik, 14
urtera arteko kategoriakoek eskola mate-
riala, kirol materiala eta jokoak jasoko
dabez saritzat. Lehiaketan parte hartzeko
oinarriak kultura teknikariaren bulegoan
eskura daitekez.

Beste alde batetik, Sondikako Aire
zabaleko Pintura Lehiaketa ekainaren
23an, zapatuaz, egingo dabe. Lehiaketak
XI. edizioa beteko dau arten eta oinarriak
ekainaren 4tik aurrera eskura daitekez uda-
letxean. 

Futbol Campusa, 10
urtetik 13 urtera 
arteko gaztetxoei
zuzenduta 
Ekainaren 25etik uztailaren 6ra bitartean
Futbol Campusa izango da Sondika Kirol
Klubaren eskutik. Campusa 1994 eta 1997
urteren artean jaiotako gaztetxoei zuzen-
duta dago eta ekitaldiak klubaren futbol-
zelaian egingo dituzte. Izen-ematea ekaina-
ren 1etik 8ra bitartean egin behar da klube-
an. 

Derioko azken hiru urteak liburu
batean batu ditu ‘Beitu’ aldizkariak





Gurean izan da

12

Nola bizi zara hobeto, zeure abesti pro-
pioak sortzen edo besteen abestiak pro-
duzitzen?
Ezberdina da, orain gustura nago beste
abeslarien abestiak produzitzen, gainera
lehenengo aldia denez gogo gehiagorekin
hartu dut. Hala ere, musikaren edozein
alderditan lan egiteak zorionez betetzen
nau.
Musika familiagandik datorkizu, ezta?
Beste zerbait ere?
Bai, nire familian musika bizigaia da.
Horrez gain, zintzotasuna, adiskidetasuna
baloratzea, umiltasuna, etab… jaso dut fa-
miliarengandik. Orokorrean dena datorkit
familiagandik, pertsona gehienei bezala.
Abesti batekin gatazkaren bat konpon-
tzerik bazenu, zein aukeratuko zenuke?
Gertuen dudana aukeratuko nuke, Euskal
Herriak jasaten duena hain zuzen ere.
Baina nik badut abesti bat Erdian deitzen
dena eta munduko gatazkez hitz egiten
duena. Ahal izango banu munduko gataz-
ka guztiak konponduko nituzke; Sahara-
koa, Palestinakoa, etab…
Palestinan eta Gran Hermano Vip 2 pro-
graman egon zara; etekinik eman al dizu
horrelako leku ezberdinetan egon iza-
nak?
Palestinako esperientziatik zera ikasi nuen,
gatazka ikaragarria jasaten ari den herria
dela; eta Gran Hermano Vip 2 programan,
aldiz, ezer egin gabe telebistak famatu bi-

hurtu zaitzakeela ikasi nuen.
Noren kontzerturik ez zenuke sekula ere
galduko?
James Taylor eta John Mayer ikaragarri
gustatzen zaizkit, azkenaldi honetan
gehiago entzuten ditudalako.
Zein abestiren bertsioa egingo zenuke?

Yesterday abestiaren bertsioa edo, bestela
ere, Silvio Rodriguezen Pequeña serenata
diurna. Oro har, niri egitea gustatuko zi-
tzaidakeen abestiren bat.
Zein abesti duzu momentu honetan buel-
taka buruan?
Maitasunezko bat; urte asko daramat desa-
modioaz abesten eta orain amodiozko bat
sortu nahi dut. Ziklikoa da, bizitzaren une-
en araberakoa. Horrez gain, nire hurrengo
lanaren izenburua dut buruan: En el nombre
del padre, del hijo y del espíritu canto deituko
da.

“Musikaren edozein
alderditan lan egiteak

zorionez betetzen nau”

Zigarro bat erretzen duen bitartean, gitarra hartzen du eskuan. Athleticen jokatzeko
ilusioaz, Lezamara egindako bidaiak ditu gogoan. Bera Juan Ignacio Ipiña da, Tontxu
kantautorea, eta gure artean egon zen Derioko Gurea Aretoan kontzertu akustikoa
eskaintzen. Bertan lortutako dirua Aspanovas elkartearentzat izan zen, minbizidun
haurren gurasoen elkartearentzat, alegia. Orain produkzio lanetan dabil, eta berare-
kin solasalditxoa izan genuen. Testua eta argazkia: Eder Merino

“Urteak desamodioaz abesten
egon eta gero, orain amodiozko

abesti bat darabilt buruan”

Tontxu, kantautorea





Uda oraindino ez da Zamudiora heldu, baina jaiak
bai, ordea. Maiatzaren 25etik 28ra bitartean herriko
kaleak musikaz, dantzaz, jatekoaz edota kirolaz bete-
ko dira. Beraz, etorri, ondo pasa eta parte hartu!

Pazko jaiak: etorri
eta parte hartu

Maiatzaren 25ean, barikuan, Sabino
Arana plazan
19:30: Txupinazoa eta gozokiak
19:45: Kalejira trikitilariakaz, txistula-
riakaz, buruhandiakaz eta abarrekaz
21:00: Perretxiko-jana. Gastronomia
Baskaren laguntzagaz antolatzen dan
ekitaldia
23:30: Kontzertuak: Las Furias+Gatibu
+Amaiur

Maiatzaren 26an, zapatuan, Bideko-
etxe parkean
09:00: Sukalki Txapelketaren hasiera

11:30: Gorriti eta bere animaliak
12:00: Kalejira
14:00: Sukalki Txapelketaren sari ba-
naketea
16:00: Xabi eta Koldo trikitilariak
16:30: Kanta txapelketea
17:00: Euskadiko Sokatira Txapelketa-
ren finala (680 kg).
19:00: Dantzak Hirubat taldeagaz
21:00: Guadalupano mariachi taldea-
ren emonaldia
23:30: Kontzertuak: Midnight Road+
Potato+La Pulquería

Maiatzaren 27an, domekan
10:00: Zamudioko IV. Slaloma, Euska-
diko Zirkuiturako puntuagarria izan-

Jai-egitaraua

Zamudioko Pazko jaiak
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Zamudioko Pazko jaiak

Umeek be ondo pasatzeko aukerea
dabe aurtongo Pazko jaietan. Horre-
tarako, Euskal Telebistan agertzen dan
Betizu taldeak A ze zirkua!! ikuskizuna
antzeztuko dau domekan, hilaren
27an. Ordu beteko emonaldi horretan
telebistaren pertsonaiek Tonina izene-
ko pailazo tristeari barrea berreskura-
tzen lagunduko deutsie. Kantak eta
barreak, beraz, ez dira faltako. Halan-
daze, umeentzako dibertimendua ez
da bertan geldituko, apur bat lehenago
tailerrak eta puzgarriak antolatu dira-
ta.

Umeen txanda

go dana, Torrelarragoiti industrialde-
an
11:00: Meza nagusia, San Martin elizan
Pelota partiduak, frontoian
11:45: Kalejira
16:00: Betizu jaialdia, Sabino Arana
plazan. Tailerrak, puzgarriak…
19:00: Erromeria Hirusur taldeagaz

Maiatzaren 28an, astelehenean
12:00: Meza nagusia, San Martin eli-
zan
12:30: Eleizpean, kopau goxoa bertara-
tzen diran guztientzat
16:30: Mus eta Briska Txapelketak,
herritar guztientzat irekia, Adintsuen
etxean.

Musika protagonista dogu Zamudioko
Pazko jaietan, betiko legez. Txarangak,
kalejirak eta txistulariak alde batera itxi-
ta, Larrabetzuko Las Furias eta Alex
Sarduik zuzendutako Gatibu taldeak
giroa berotuten hasiko dira barikuan,
maiatzaren 25ean. On-
dorengo berbe-

nea Amaiur taldearen kontua izango da. 
Hurrengo gabean, zapatuan, Mid-

night Road, Potato eta La Pulquería tal-
deen txandea izango da. Reggea talde
euskalduna agur esateko biran murgil-
duta dago, eta Valentziakoek C'mon fan-
dango bere azkeneko lana aurkeztuko
dabe. Horreezaz aparte, egun berean
beste proposamen xelebre bat entzuteko
aukerea emon deusku jai-batzordeak. I-

zan be, Gua-
d a l u p a n o

mariachi tal-
deak Mexikoko e-
rritmoak gertura-
tuko deuskuez.

Musika, Gatibu eta La
Pulqueríaren eskutik

Alex Sardui, Gatibu taldekoa

Euskal Herriko sokatira finala
Kirola jaietako beste ardatz nagusi bat
izango da. Ildo horretatik, Euskal
Herriko sokatira txapelketearen finala
hartuko dau Zamudiok zapatuan,
Sukalki egunean bapo jan ostean.
Guztira, bost taldek parte hartuko
dabe lehiaketan: Mutriku, Laukizko
talde bi, Erandioko Goiherri taldea
eta Nafarroatik etorritako Areso tal-
dea, hain zuzen be. Gehienezko pisua
ekipo bakotxeko 650 kilokoa da.
Finala ligatxu moduan jokatuko da
eta lehiakide guztiak alkarren kontra
arituko dira. Beraz, puntu gehien
batzen dauana suertatuko da txapel-
dun.

15







90 urte bete eta handik hiru egunera elka-
rrizketatu neban South San Frantzisko
hirian, Gernikako bonbardaketaren 70.
urteurrenaren prestaketa-ekintzen haritik.
Ekintzok San Frantziskoko Badiako euskal
komunitateak antolatu zituan eta apirila-
ren 17tik 26ra bitartean izan ziran Euskal
Kultura Zentroan. Felixek bertan ospatu
eban bere urtebetetzea, senide eta lagunen
artean.  

“62 urte nituala jubilatu nintzan. Eta
pasatu dodan guztia kontuan hartuta, ‘65
urteetara ailegatzen banaz, ondo da’, esa-
ten neban. Eta hemendik nabil oraindino.
Jainkoari esker, nork esango, ezta? Egia
esango deutsut, gustura nago berton eta
emaztea be bai”.

Bizkortasun handiko gizona da, eta
hitz-atsegina dau. Felixen berbek gure me-
moria kolektibotik gero eta urrunago dago-
an mundu batera eroaten gaitue. Bere pre-
sentziak eta historiak Euskal Herriko histo-
ria garaikideko momenturik inportantee-
netariko batera hurbiltzen gaitue.  

Felix zazpi anai-arrebatik hirugarrena
da. Ama, Florentina Dañobeitia, berak sei
urte zituela hil zan, eta aitita-amama eta ai-
tagaz, Franciscogaz, hazi ziran.

“Ez egoan eskolarik, behiak jagon, be-
darra ebagi... eta honela hasi ginan lanean.
Baserri handia zan. Guztiok lan egiten gen-
duan baserrian”.

36ko Gerraren hasiera
Felix Zamudion hazi, eta bertan lan

egin eban, harik eta 36ko Gerra gertatu ar-
te. Felixen historia demokrazia eta askata-
sunaren alde dana sakrifikatu eban belau-
naldi baten historia da, eta bere ibilbidea
bizitza barri baten bila Euskal Herritik alde
egin behar izan eben milaka euskaldunen
ibilbidearen isla da. 1936ko uztailean Erre-
publikaren aurkako altxamenduak Felixen
bizitza eten egin eban. Felixek 19 urte zi-
tuan orduan. Altxamenduak ondorio bi
izan zituan: lehenengo eta behin, gerra
latza eta senide-hiltzailea, eta, geroago,
Francoren diktadura militarra lau hamar-
kadan. 

“Etxean abertzale peto-petoak ginan
guztiok, Mendigozalekoakaz beti. Gerra
gertatu zanean, aitaren eskopeta hartu, eta
zahar bat eta biok herrian bide-kontrolak
egitera joan ginan. Errelebuak lau orduro

egiten genduzan, eta honela hiru hilabete-
an ibili ginan. Gero, gerrara joan nintzan”.  

Felix sortu barria zan Eusko Gudaros-
teko Gernika Batailoiaren partaidea izan
zan (1936ko urria-1937ko abuztua). Gerni-
kan hilabete bi emon ostean eta Lekeition
apur bat trebatu ondoren, Urduñako Le-
andro Carro Batailoira boluntario joateko
eskatu eban. Batailoi horrek Urduñako
Haitza, Gasteizerantz berezko komunika-
bide bezala, berrartzea eban helburu.

“300 boluntario eskatu zituen eta neure
burua aurkeztu neban, 11. posizioa berrar-
tu behar zalako, eta bai hartu genduela.
Bost kilometro ibili ostean, su-etena emon
euskuen, eta Gasteizeraino joan geinteke-
zan. Ez neban jakin zer gertatu zan bertan.
Esaten genduan ‘baina zergaitik agindu
deuskue gelditzeko?’. Frontea apurtuta
genduan ordurako”.

‘Amayur’ Batailoia
1936ko abenduan baimena emon eu-

tsien Gabonak Zamudion pasatzeko fami-
liagaz. Orduan ‘Amayur’ Batailoira joateko
eskatu eban. Batailoi horretan Victor anaia
nagusia eta Basilio anaia gaztea egozan.
1937ko urtarrilaren 6an ‘Amayur’ Batai-
loiko Bitarteko eta Transmisioen 5. Konpai-
niara sartu zan Otxandion, Agapito Urarte
Susaeta Komandantearen agindura. Felixi
Bilbao ‘Txikito’ esaten eutsien, anaiengan-
dik ezberdintzeko. Otsailean, ‘Amayurr’ ez
ezik beste batailoiak be –‘Eusko Indarra’,
`Perezagua’ eta ‘Lehenago Hil’– Asturias-
era bialdu ebezan, Oviedo setiatzeko as-
moagaz. Euren artean ibili zan Felix. 

“Oviedo ixten ahalegindu ginan, Gali-
ziarako errepidea moztuz, baina ezin izan
genduan. Ezker-eskuin joan ginan. Han es-
ku-lehergailuak eta sua baino ez ziran

Artikulua Pedro J. Oiarzabalek idatzi dau, eta Euskonews&Media aldizkarian argitaratu dabe apirilean

Félix Bilbao: gudari
Félix Bilbao Zamudioko Aginaga baserrian jaio zan 1917ko
atera, eta Estatu Batuetan bizi diran azkenengotariko gudaria
gabetasun handiz ikusten dau euskal egoera politikoa, tartean
arren. Begoñagaz dago ezkonduta –hori be zamudioztarra-,
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ikusten. Bertoko uztailaren 4ko jaien antza
euken”. 

Asturiasen egon ostean zortzi jai-egun
emon eutseezan, baina handik egun bira
Otxandiora joateko deitu eben. Ordurako
Arabako frontea jausi beharrean egoan
Cóndor Legioak agintzen eban abiazio
nazionalaren bonbardaketaren eraginez.
Durango, Elorrio, Sondika, Lamiako, Bilbo,
Galdakao, Eibar eta Gernika bonbardatu
egin zituen ordurako. Gernika suntsitu
ebenean ‘Amayur’ Batailoia Ondarroan
egoan. 

“Zamaioako ermitan gengozan abioiak
pasatu ziranean. Gernikaren bonbardake-
taren ostean atzera egiteko agindua emon
euskuen. Hurrengo egunean italiarrak aile-
gatu ziran, baina tirorik ez egiteko esan
euskuen. Hurrengo goizean abioiek hain-

beste bonba su-eragile bota ebenez dana
hondatuta gelditu zan bertan. Erretagoar-
diari egiten eutsien erasoa eta tropak kikil-
du egiten ebezan. Ez zegoen  zer eginik”.  

Altxamendu nazionala gertatu eta han-
dik urtebetera Bilbo hartu eben. ‘Ama-
yurrek’ Santanderrerantz egin eban atzera.
Tropa italiarrek Felix eta lagunak atxilotu
ebezan. Handik gitxira, Eusko Alderdi Jel-
tzalea eta Mancini Jeneralaren arteko itu-
naren ondorioz –Santoñako Ituna– gerra a-
maituko zan Euskal Herrian, baina Es-
tatuan urte bi gehiago iraun eban. 

“Uste dot itsasontzi bat etortzekoa zala,
gu Mexikora eroateko. Laredon gelditu
nintzan, eta bertan be Jose Antonio [de
Agirre] izan zan. Hegazkin arin batean
alde egin eban 11:30ak inguruan. Artxan-

dan ikusita neban, ni buruzagiakaz ibiltzen
nintzalako beti. Italiarrek atxilotu gindue-
zan, eta eskerrak falangistak ez zirala izan.
Horiek fusilatuko ginduezan”.

Urteak Legioan
Félix eta lagunak Castro Urdialesera

eroan ebezan, eta bertatik Miranda de
Ebrora trenez. Horrela kapitulu barria
hasiko zan Felixen bizitzan, eta urte bian
gatibu lanak egin behar izan zituan
Espainian zehar, 21. ‘Canero’ Batailoiko eta
Marokoko Ejertzitoko 9. Konpainiako par-
taide moduan. Bere anaia Victor Galiziara
eroan eben, eta Basiliok ihes egitea lortu
eban, 1939an Alcañizeko frontean (Teruel)

bat San Frantziskon 

1937ko urtarrilean
‘Amayur’ Batailoiko

Bitarteko eta
Transmisioen 5.

Konpainiara sartu zan,
Susaeta Komandantearen

agindura

Egilea

Pedro J. Oiarzabal Eusko Ikas-
kuntzen (Politika Zientziak) dok-
toratu da Nevadako Unibertsita-
tean (Reno), eta Nevadako Uni-
bertsitateko Ahozko Historia Pro-
gramako ikertzaile elkartua da.
Era berean, La Identidad Vasca en el
Mundo liburuaren (Erroeta: Bilbo)
eginkidea da.   

martxoaren 17an. Félix Espainiako Gerra Zibiletik bizirik
da; bakarra, beharbada. Abertzale amorratua da, eta ziur
distantzia egon eta Euskal Herritik kanpo 56 urte eroan
eta lau seme-alaba, lau iloba eta hiru birloba ditu.
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“Gernikaren 
bonbardaketaren ostean
atzera egiteko agindua

emon euskuen. Hurrengo
goizean abioiek hainbeste

bonba su-eragile bota 
ebenez dana hondatuta

gelditu zan bertan”



hil egin baeben be. Bere zorte on eta bizi-
raupen-gogoari esker, Felix Zamudiora
bueltatu zan 1939. urtearen erdialdean.
Halanda be, handik hilabete bira Felix eta
Victor soldadutzara deitu ebezan barriro.
Felixi aukeran emon eutsiezan Adolf Hit-
lerren aldeko Brigada Urdinak fronte erru-
siarrean (gatibu lanak) eta Legioa. Felixek
Legioa nahiago izan, eta bertan hiru urte
emon zituan: bata Melillan eta beste biak
Gibraltar eta Algecirasen. Anaiak, berriz,
Langileen Batailoia aukeratu, eta han lizen-
tziatu zan. 

“Horreek bai gabezia, gosea eta gaixo-
tasunak. Bizirik atera nintzan, komandan-
tearen zaldizko egin ninduelako, eta sukal-
deburua izaten amaitu nebalako, eta horre-

la ez nuen goseterik pasatu behar izan.
Legioan ikasi neban gauza bakarra jatekoa
prestatzea izan zan”.

1944an, ejertzitoan lizentziatu ondoren,
Zamudiora itzuli zan. Bando nazionalaren
aurka borrokan jarraitu eban 1948ra arte,
harik eta Eusko Gudarostea berrantolatze-
ko aukerea baztertu zan arte. 

“Hilero bost ogerleko ordaindu neba-
zan ia hiru urtean, erresistentziari lagun-
tzeko, harik eta ez egoala gehiago ordain-
du behar esan eusten arte. Dana amaitu
zalako. 1973an emazteak eta biok bidaia
egin genduan Hegoamerikatik. Txilen An-
doni Ormaetxe Komandantea bisitatu ne-
ban, bera guztiaren antolatzaileenetariko
bat izan zan. Egun bi lehenago Augusto
Pinochetek kolpe militarra emon eban Sal-
vador Allenderen aurka”.   

Joalea, Estatu Batuetan
Felix Begoñagaz ezkondu zan 1948an.

Eta 1951eko uztailean Estatu Batuetara
joan aurretik, trenbidean, Bilboko kaian, A-
ranguren eta Arrigorriagako paperfabrikan
eta Derioko xaboifabrikan lan egin eban.

Horrezaz ganera, Castro Urdialeseko Ma-
rina Kafea hartu eban errentan, baina ne-
gozioak ez eban aurrera egin, eta oso kinka
larrian egon ziran, diru-arazoak dirala-eta.
Hiru urte eta urte biko seme-ala-ba bi eba-
zan, eta emaztea haurdun egoan. Emigra-
tzea baino beste erremediorik ez eban izan.
“Ardiak zaintzera joan nintzan Estatu
Batuetara. Espainian ez egoan beste irten-
biderik”.

Koinatu baten anaiaren bitartez, Ma-
rysvilleko (Kalifornia) Calbert McPherrin
arrantxeroagaz kontaktuan jarri, eta sukal-
dari ibili zan haren arrantxoan urte bian.
Soldata haunditzeko itxaropenik ez, eta

“Italiarrek atxilotu 
ginduezan, eta eskerrak

falangistak ez zirala 
izan. Horiek 

fusilatuko ginduezan”

Felix anai-arrebakaz. Basilio anaia ez dago, gerran hil zan-eta Familia Estatu Batuetara joan zaneko argazkia
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Ejerzitoan lizentziatu,
baina bando nazionalaren
aurka borrokan jarraitu
eban, Eusko Gudarostea
berrantolatzeko aukerea

baztertu zan arte



San Frantziskon ahalegintzea erabaki
eban. Du Mini euskal Hotelean ezagu-
tu eban gipuzkoar baten bitartez Los
Altos Golf & Country Klubean (Kali-
fornia) garbitzaile moduan topatu
eban beharra. Urte bi pasa ondoren,
lorezain lanak egiten hasi zan, eta
horrela 17 urte emon zituen. “Lorezain
moduan 200 dolar ordaintzen euste-
zan, baina ingelesa jakinez gero, 2.000
ordainduko eustezan”.

Begoña eta alaba Maria Felixegaz
bildu ziran 1956an. Hasiera batean Sil-
verman familiaren etxean (Altos Hill)
bizi ziran. Emakumeek garbi-ikuzia
egiten eben, eta gizonak lorategiak
zaintzen zituen. Luis Mari eta Jose Fe-
lix semeak Estatu Batuetara 1959an
heldu, eta familia lehenengo aldiz batu
zan, zortzi urteren ostean. 1963an e-
txea erosi eben. David seme txikia Es-
tatu Batuetan jaio zen. 

“Seme-alabak ondo bertakotu zi-
ran, baina gogorra izan zan hasieran,
ez ekielako ingelesez egiten. Etxean
euskaraz egiten genduan, gaztelaniaz,
danetaz. Baina nik ez neban denbora
askorik emoten etxean lana dala-eta,
eta emazteak be lan asko egin eban
etxeak garbitzen”.

Erroko Jose Mari Etxamendik San
Frantziskoko Du Mini Hotela utzi
eutsen senar-emazteei, eta horreek 10
urtean zuzendu eben.

“Hotelak 50 logela, jatetxe bat eta
taberna txiki bat zituen, eta likoreak
saltzeko lizentziarik ez bagenduan be,
alkohola saltzen genduan. Horregaitik
izan ez balitz, zaila izango zan aurrera
jarraitzea. Familiako guztiok lan egin

genduan Du Minin. Bezero gehienak eus-
kal artzainak ziran”.

Hamar urte lan eta lan pasa ostean,
Felix eta Begoñak Hegoamerikatik bidaia
egin, eta Euskal Herrira Gabonetarako
itzuli ziran. Madrilera heldu eta laster,
ETAk Carrero Blanco hil eban. Herriak
“gudan jarraitzen eban”. San Frantzis-
kora itzuli ziranean, Felixek Bilbao´s
Basque Corner kafetegia martxan jarri
eban Market kalean, eta hori 5 urtean egon
zan zabalik.

Ia hiru hamarkada erretiroa hartuta,
Felixek familiaz, euskal erakundeek anto-
latutako ekintzez eta mus txapelketez
gozatzen dau. Euskal Herriaren aldeko
borroka oraindino ez dala amaitu gogora-
razten deusku, eta alderdi abertzale guz-
tiek inoiz bat egitea amesten dau. 

“Amayur” Batailoia, Ondarroan. Argazkia: Abertzaletasunaren Agiritegia. Sabino Arana Fundazioa
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Deriokoa zapatuan egin zen eta bertan 28
lagunek parte hartu zuten. Antolatzaileek
aurtengo ediziorako aukeratutako gaiak
hurrengoak izan ziren: bakartasuna, urdin
kolorea, salaketa-argazkia, aurpegiak eta
ura. Sari banaketa San Isidro jaietan egin
zuten eta rallyan ateratako argazkiak pro-
iektatu ere egin zituzten. Jose L. Loroñok
bildumarik onenari saria jaso zuen, Javier
Etxeberriak argazkirik onenari saria eta
Susana Callejak argazkirik originalenari.

Beste alde batetik, Sondikako XIV.
Argazki Rallya domekan izan zen. Txapel-
ketan izena emateko ordua goizeko 10:30e-
an hasi, eta guztira 25 pertsonek parte
hartu zuten ekitaldian: 10 emakume eta 15
gizon; iaz baino zortzi pertsona gutxiago,
hain zuzen ere. 

Gaia librea izan da aurten, eta, beraz,
askatasun handiagoa egon da argazkiak
ateratzeko orduan. Hori gutxi bada ere,
lehiakideek egun eguzkitsu eta berotsua
eduki zuten, argazkiak ateratzeko. 

Beste alde batetik, seriotasun handia-
gorekin jokatu du jendeak aurtengo edi-
zioan, eta Sondika-Goiri Argazkilaritza
Elkartearen esanetan, partehartzaile guz-
tiek garaiz aurkeztu zituzten txirrikak

arratsaldeko 5etan.
Sari banaketa maiatzaren 20an egin

zuten Sondikako Kultur Etxean. Argaz-
kilaritza Elkarteak Rallyari buruzko labur-
metrai bat proiektatu zuen, eta luncha
eskaini zen bertara hurbiltzen zirenei. 

Bildumarik onenari saria Raul Gordin-
ezek eskuratu zuen, Francisco Javier He-
rrerok argazkirik onenaren saria eta Javier
Garciak argazkirik originalenari saria. 

Txorierri argazkien bitartez

Apirilaren 21ean eta 22an argazkilariak leku batetik
bestera ibili ziren Txorierrin zehar. Izan ere Derioko
Argazki Taldeak eta Sondika-Goiri Argazkilaritza
Elkarteak Argazki Rallyak antolatu zituzten asteburu
horretan.

Argazkirik onena (Derio)

Bildumarik onena (Derio)

Argazkirik originalena (Derio)

Igor Garcia (Sondika)

Igor Garcia (Sondika)

Igor Garcia (Sondika)

Igor Garcia (Sondika)





Gastronomia eta animazioa,
nagusi, Loiuko jaietan

Loiuko San Pedro eta Santa Luzia jaiak

Ekainaren 28a, eguena
19:00: Koadrilen jaitsiera, Landatxueta ka-
letik plazara, Txatunga Bembe taldeko
perkusio-joleekin.
19:45: Pregoia irakurtzea.
20:00: Paleta Txapelketaren finalaurrekoak.
III. Tortilla Txapelketa.
21:30: Tortillen aurkezpena.
22:30: Berbena, Beste Bat taldearen eskutik.

Ekainaren 29a, barikua (San Pedro)
10:00: Kalejira.
12:00: Meza.
14:00: Nagusientzako bazkaria, Zabaloe-
txeko pilotalekuan.
Herri bazkaria, udaletxe inguruko zelaie-
tan. Bakoitzak bere bazkaria eta tresneria
eraman behar du.
18:00: Umeentzako kale antzerkia, Sorgina
taldearen eskutik.
Idi probak udaletxe atzeko aparkalekuan.
20:00: Pilota partidak, Zabaloetxe fron-
toian.
20:30: Sardina jana.
21:00: Loiuko III. Pintxo Txapelketa.
22:00: Berbena, Egan-Berri taldearen esku-
tik.
02:00: Pixpila disko-busa: DJak, go-goak,
drag queenak…

Ekainaren 30a, zapatua (Santa Luzia)
10:00: Kalejira. Goizean zehar trikitilariak

17:00: Paella Txapelketaren sari banaketa.
17:15: The McKensy´s Cland Band, lan-
dan.
18:00: Umeentzako berbena landan, Hotza
taldearen eskutik.
21:30: The McKensy´s Cland Band, herri-
tik zehar.
23:00: Berbena, Nuevo Talismán Show tal-
dearen eskutik.
03:00: Diskoteka, Zunzunegirekin.

Uztailaren 1a, domeka
10:00: Kalejira.
10:30: Erraldoiak eta buruhandiak, Onda-
lan taldearen eskutik.
11:00: Meza.
11:30: Haurrentzako jolas parkea.
11:45: Luncha, Zabaloetxeko pilotalekuan.
12:15: Dantza agerraldia, Loiuko LEKE
taldearen eskutik, eta trikiti tailerraren
erakustaldia, plazan.
16:30: Haurrentzako jolas parkea.
17:30: Potxin eta Patxin pailazoak.
18:00: Paleta Txapelketaren finala.
19:00: Ortzadar Iruñeko dantza taldearen
emanaldia.
20:30: Bilbainadak, Los Txikis taldearen
eskutik.
22:00: Patxiko maskotaren erretzea eta txo-
kolatada.
22:15: Erromeria, Elorrio taldearen esku-
tik.
00:30: Jaien amaiera.
Arrastian barrakak erdi prezioan izango
dira. 

Loiuko San Pedro eta Santa Luzia jaiak
bero-bero datoz aurten. Ekainaren 28tik
uztailaren 1era bitartean animazioa eta
giro ona nagusi izango dira herrian, jai
batzordeak loiuztar guztiengan pentsa-
tuz ekitaldi sorta zabala antolatu du-eta:
berbenak, kale antzerkia, dantzen age-
rraldia eta, batez ere, txapelketa gastro-
nomikoak. Izan ere, Loiukoek badakite
gastronomiaz ondo gozatzen. Eta jendea
jaietan parte hatzera animatzeko, zapiak
eta giltzatakoak banatuko dituzte etxez
etxe jai egitarauarekin batera. Beste alde
batetik, 15 urteren ostean jai batzordeak
txosna jarriko du, eta batzen den dirua-
ren zati bat Behar Bidasoa gobernuz kan-
poko erakundeari emango diote. Jaiak
antolatzeko, 43.000 euroko aurrekontua
izan dute. 

eta gaiteroak ibiliko dira herritik. Hau-
rrentzako jolas parkea ere izango da. 
Loiuko Jaiak III. Paella Txapelketa.
11:00: Umeentzako Pintura Lehiaketa.
12:00: Meza.
13:00: Umeentzako Pintura Lehiaketaren
sari banaketa. 
14:00: Paellen aurkezpena.
16:00: Bits jaia.

Aikor! aldizkariak Txorierrin, eta
Loiun ere bai, izan duen harrera ona
ikusita, Udalak Xabier Goienetxe
aldizkariaren zuzendariari luzatu dio
aurtengo pregoia irakurtzeko gonbi-
dapena. Eta horrek pozik botako du.
“Zuen lana aintzat eman nahi dugu,
izan ere, Txorierriko herriak elkarren-

gana hurbiltzeaz gai-
nera, euska-

r a ,
g u r e

hizkun-
tza eta zen-

bait urtean gal-
tzear izan dena, be-

rreskuratzen lagun-
tzen duzuelako”, a-

zaldu digute. 

AAiikkoorr!!, jaietako
pregonaria

Jai-egitaraua
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Hasieratik argi izan dute herrira ez zutela
kontzertu handirik ekarri nahi, eta haien
ordez adin guztientzako alternatibak da-
kartzate. Horrela, bada, Txatunga Bembe
perkusio taldeak jaien hasiera berotuko du
eta Beste Bat, Egan-Berri eta Nuevo Talis-
man Show taldeek gaua girotuko dute e-
guenean, barikuan eta zapatuan, hurrenez
hurren. Horrezaz gainera, Pixpila disko
buseko go-goek eta drag queenek ukitze
lizuna emango diote goizaldeari zapatuan.
Umeentzako berbena ere izango da Hon-
tza taldearen eskutik, eta The McKensy´s
Cland Bandakoak herritik ibiliko dira
euren musika zelta eta antzezte dibertiga-
rria loiuztarrei hurbiltzeko. Diskoteka ere
antolatu dute Zunzunegiren eskutik, eta

Los Txikis taldearen bilbainadek eta Elo-
rrio taldeak amaiera emango diete jaiei”.

Loiuko San Pedro eta Santa Luzia jaiak

Dibertsioa erruz

Jaietan aspaldidanik egin dira gomaz-
ko pala txapelketak, baina iaz paletare-
kin saiatzea erabaki zuten. Eta horrek
eduki zuen arrakasta ikusita, aurten
ere antolatuko da. “Binakako txapelke-
ta da, amateur mailan, eta iaz lagun
askok eman zuten izena. Oso maila
ona egon zen, eta Gauekak ere parte
hartu zuen txapelketan. Hori profesio-
nala da”. Txapelketa Harrobi Loiuko
Pala-Klubak antolatu du.

Paleta 
Txapelketa, 
berriro ere

Tradizioa berreskuratu, eta zazpi urte-
ren ostean, idi probak izango dira be-
rriro Loiuko jaietan. Horiek Larrakoe-
txe herri kirol taldearen laguntzarekin
antolatu dute, eta bertan Loiuko Aitor
Larrazabalen, Martin Aurrekoetxearen
eta Bernabe Beitiaren uztarriek hartu-
ko dute parte. “Idi probak euskal tra-
dizioaren parte inportantea dira, eta
herritarrengana hurbildu nahi dugu;
umeengana, batez ere. Gainera, idi ho-
riek ez dira inoiz plazara atera, eta
ondorioz, artekariek primeran pasatu-
ko dute”.

Idi-probak, 
nobedadea

Txapelketa gastronomikoak jaietako ekin-
tzarik arrakastatsuenak dira eta loiuzta-
rrak ez ezik kanpotar asko ere batzen
dituztenak. Horrela, bada, Tortilla Txapel-
ketan nagusiek zein umeek hartzen dute
parte, eta iaz 20 tortilla aurkeztu ziren.
Txapelketa Erandioko Landako talde batek
irabazi zuen. Aurten hiru sari emango dira
eta epaimahaia Izaro Bilboko tabernako
Raulek eta Izarok osatuko dute. Haiek Biz-
kaiko txapeldunak izan dira bi urtez ja-
rraian.

Ospe handiko sukaldariek Loiuko Pin-

txo Txapelketaren gaineko berbak entzun,
eta haiek ere parte hartzen dute herritarre-
kin eta kanpotarrekin batera. “Joan den ur-
tean 20 bat pertsonak aurkeztu zituzten
euren sortze lanak. Guk kalitateari eta iru-
dimenari ematen diegu garrantzia. Hiru
trofeo emango dira”.

Baina, zalantza barik, ikusminik han-
diena sortzen duena Paella Txapelketa da.
Izena emateko epea zabaldu eta handik bi
egunera ez zegoen lekurik. “65 koadrila
daude, eta itxaronzerrenda sortu behar
izan dugu. Datozen urteei begira, beste era
bat topatu beharko genuke txapelketa an-
tolatzeko”. 65 koadrila horietatik 60
Loiukoak dira, eta gainerakoak kanpota-
rrak; Bilbokoak, Getxokoak eta Gernikako-
ak, hain zuzen ere.

Guztira, 11 sari emango dituzte: 75
euro eta trofeoa lehenengo postua lortzen
duen loiuztarrari; sailkapen orokorrean,
150 euro eta trofeoa, irabazleari; 75 euro
eta trofeoa, bigarrenari, eta 50 euro eta tro-
feoa, hirugarrenari. Gainerakoek trofeo
bana jasoko dute. “Eta azken sailkatuari
egurrezko koilara emango diogu, bere
esfortzua saritzeko eta hurrengoan arroza-
ri hobeto eragin behar diola gogorarazte-
ko”.

Sukalde lanetan
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Sondikako San Joan jaiak

Sondikako jai-batzordea
berritu egin da erabat

Sondikako jai-batzordea pozik dago. Duela urte bi San
Joan jaien antolakuntzan parte hartzen hasi, eta iaz ho-
rren ardura hartu zuen. Ekainaren 21etik 24ra bitartean
herrian egongo diren ekitaldiaz mintzatu gara Naia
Landa eta Beatriz Ortizekin.

Jai-batzordea 18 urtetik 21 urtera arteko
zortzi lagunek osatzen dute. Beatriz eta
Naiaren esanetan, partaideak hain gazte-
ak izateak onura ekartzen die jaiei, “bada-
kigulako jende gazteak zer nahi duen, eta
ondorioz, lagun gehiago erakartzeko mo-
duko egitaraua antola dezakegu; edo ho-
rretan ahalegintzen gara, behintzat”. Hala
ere, hain gazteak ez direnengan ere pen-
tsatzen dute, eta horiei zuzendutako eki-
taldi sorta zabala antolatu dute. “Aldaketa
handirik ezin da egin, badaezpada; ezin
gara arriskatu… Betiko ekitaldiak izango
dira horiek”.

Jaien antolakuntzak buruhauste bat
baino gehiago ekarri dizkie, baina kultura
zinegotziak ahal duen guztian laguntzen
diela aipatu digute, eta erronkari ilusioz
aurre egiten diotela. “Ez da jaiez behar be-
zala gozatzen, baina merezi du. Beste alde
batetik, jai-batzordeko guztiok ikasten
gabiltza, eta jaiak eta azterketak uztartzea
baino beste erremediorik ez dugu. Horre-
gatik, jai-batzordean zein ekitaldietan son-
dikatar gehiago sartzea gustatuko litzai-
guke”. Herritarrek lau egunean eta eten-
gabe jaietan parte hartzea dute helbururik

nagusiena, eta, horretarako, Sondikan zer
ikusi eta zer egin egongo dela ziurtatu di-
gute. Horrezaz gainera, ekintza asko gura-
so eta seme-alabengan pentsatuz antolatu
dituzte. “Adibidez, haurrak jolas-parkean
dauden bitartean, gurasoek triki-poteoa
egin dezakete, eta ondoren, denak batera
herri-bazkarira joan daitezke”.

Alternatiba musikan hasi berriei
Txahal-okela dastatzeak hasiera eman-

go die jaiei barikuan. Antolatzen duten
hirugarren aldia izango da aurtengoa, eta,
egia esan, aurreko edizioetan arrakasta
itzela izan du. Lagun asko hurbildu dira
San Joan landaraino. “Dastatzea eta San
Joan-sua egun berean egiten ziren lehen,
eta arrakastatsua izango zela bagenekien.
Aurten egun ezberdinetan egingo dira le-
henengo aldiz, eta ikusiko dugu zer gerta-
tzen den”.

Barikuak nobedadea ere ekarriko di-
gu. Jaiak musikan hasi berriak diren talde-
ei alternatiba emateko gunea bihurtzea
pentsatu dute, eta Identidad Oculta talde-
ak aukera duen lehena izango da. Son-
dikako gazte bat talde horren kidea da.

Ekainaren 21ean, eguena
19:30: Pentagrama Kultur Elkartea
-Soinuak, eta Txuma Olagüe Abes-
batzaren emanaldia.

Ekainaren 22an, barikua
16:30-18:00: Umeentzako berbena,
Guraso elkartearen eskutik.
18:00: Kalejira, Elaiak txistu talde-
aren eskutik. Arratsalde osoan ze-
har fanfarre batek girotuko du he-
rria.
19:00: Sokamuturra.
21:00: Tortilla Txapelketa.
21:30: Txahal-okela dastatzea.
23:30: Kontzertua, Identidad Ocul-
ta taldearekin, eta berbena Kresala
taldearekin.

Ekainaren 23an, zapatua
09:00: Pintura Txapelketa
11:30: Kalejira, Elaiak txistu taldea-
ren eskutik.
11:30-14:00: Umeentzako jolas-
parkea, Ikurriña enparantzan.
12:00: Triki-poteoa.
14:00: Herri-bazkaria, trikitixak gi-
rotuta.
16:00: San Juan Futbol 7 Txapel-
keta.
17:30: Gizon probak.
18:30: Sokamuturra.
19:30: Dantzen agerraldia.
San Joan-sua.
Suak, Piroteknia Zaragozanaren
eskutik.
Kontzertuak: Lor + Kaotiko + Ene
Bada + DJ. 

Ekainaren 24a, domeka
11:30: Kalejira, Elaiak txistu taldea-
ren eskutik.
13:00: Harrizulatzaileak.
13:00: Gazta eta txakolin dasta-
tzea. 
12:30: Meza nagusia eta aurreskua.
13:30: Jubilatuentzako luncha.
14:00: Sukalkia.
16:00: Mus Txapelketa.
18:00: Dantzen agerraldia.
20:00: Bilbainadak.
21:00: Azken traka. 

Jai-egitaraua

28



Sondikako San Joan jaiak

“Beste talde batzuen bertsioak jotzen
dituzte; beraz, jendeak abestiak ezagutuko
ditu, eta dibertsioa izango dugu, ziur
asko”.

Herri-bazkaria berreskuratu dute
Zapatuan ere nobedadeak izango dira

nagusi. Triki-poteoa lehenengo aldiz egin-
go dute. “Goizean umeei zuzendutako eki-
taldiak soilik antolatu ohi dira, eta aurten
herriari jai-giroa ematea erabaki dugu.
Izan ere, ekitaldi guztiak edo gehienak lan-
dan egiten dira, eta jaiak eremu horretatik
atera, eta herriko txoko guztietara ailega-
tzea nahi dugu”. Era berean, alferkeria
dela-eta, urte asko eman dira herri-bazka-

ria antolatu barik, eta jai-batzordeak ohitu-
ra hori berriro hartzea hartu du erronka-
tzat. “Landan izango da, eta txartelak las-
ter jarriko ditugu salgai. Eta euria ari badu,
ez kezkatu, izan ere, bertan karpa erraldoi
bat jarriko da. Ea jendea animatzen den eta
giro polita lortzen dugun! Euskal ezkontza
egunean ere herri-bazkaria egin zen, eta
benetan arrakastatsua izan zela. Hori kon-
tuan hartuta, arrakasta bera edo handiagoa
lortu ahal dela uste dugu”. 

Eta eguna hasi baino ez du egin. Arra-
tsaldean Pentagrama Kultur Elkarteak-
Soinuak Gora San Juan interpretatuko du
San Joan-suaren inguruan, eta ondoren,
suak izango dira Piroteknia Zaragozanaren

eskutik. Lor eta Kaotiko taldeek rock-punk
kutsua emango diote gauari, eta horien
ostean Ene Bada taldeak eta DJ batek har-
tuko dute txanda.

Gurasoek ere dantza egingo dute
Harrizulatzaileak norgehiagoka ibiliko

dira domekan. “Jendeak gustuko du proba
hori. Duela hiru urte hasi zen antolatzen
gizon probez aparte, zerbait ezberdina egi-
tearren, eta oso harrera ona izan du. Son-
dikako taldeak emaitza ona izango ahal
du!”. Eta harrizulatzaileak harri gainean
dauden bitartean, ikusleek kopaua hartze-
ko aukera edukiko dute. Izan ere, bertoko
ekoizleen gazta eta txakolin dastatzea egin-
go da. Arratsaldean dantzen agerraldia e-
gongo da, Sondikako Gorantzaileak eta
inguruetako beste dantza taldeen eskutik.
Sondikako taldearen haurren gurasoak
animatu, eta horiek ere alardean parte har-
tuko dute, iazko Euskal ezkontzarako ika-
sitakoa ez zaiela ahaztu erakutsiz.  
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Elkarteak / Taldeak

Larrabetzuko eskolako Xake Taldea

Xakea, kirol ikustezina
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Gure umeek mota guztietako jarduerak egi-
ten dituzte gaur egun. Arrakastatsuenak fut-
bola, taekwondo, dantza, margolaritza... iza-
ten omen dira. Aurten Larrabetzuko eskolan
xakea ere eskaini dute eskolaz kanpoko ekin-
tza moduan, eta ume hasiberriek maila harri-
garria erakutsi dute Bizkaiko Txapelketetan.

Izan ere, aurten ikasi duten apurrarekin
taldeko hiru umek hiru txapelketetan parte
hartu dute ikasturte osoan zehar eta oso leku
onak eskuratu dituzte sailkapenean: ehun
umeen artean, Enekok 9. postua lortu zuen,
eta Ioritzek eta Jonek 19. eta 22. postua,
hurrenez hurren.

Egia esan, ez dakigu xakea kirola den ala
ez, baina argi dago umeen garapenerako jar-
duera interesgarria dela. Hainbat trebetasun
lantzen omen ditu: logika, memoria... eta era
berean, dibertigarria izan daiteke. Guk iritzi
desberdinak jaso ditugu guraso, irakasle eta
zaleen aldetik, eta erantzunak onak baino ez
dira izan.

Ana eta Oskar Eneko eta Ioritzen gurasoak
dira eta oso pozik daude euren semeek
xakea praktikatzen dutelako.
Nola baloratzen duzue ekintza mota hau?
Ana: Badu bere garrantzia umeen garape-
nean. Matematiken ariketa desberdinak
ulertzeko eta soluzioak aurkitzeko laguntza
handia eman zidan niri txikitan. Jolasa da
baina pentsatzeko eta egoerak aztertzeko
trebetasunak handitzen ere laguntzen du.

Oskar: Sormenerako aukera asko ematen
du. Xake taularen gainean piezak jarri,
arauak ezagutu eta hortik aurrera egin dai-
tezkeen jokaldiak kontaezinak dira. Logika,
hausnarketa eta memoria lantzen ditu eta
era ludiko batean planteatuta dago. 
Nola sortu zen txapelketarako ideia?
A: Federazioak txapelketak antolatzen ditu
bai taldeka, bai banaka. Hiru ume animatu
ziren guztietan parte hartzera. Hogei talde-

ren artean 5. postuan gelditu ziren, 4.ekin
puntutan berdinduta. Banakakoetan, be-
rriz, 9. 19. eta 22. postuak eskuratu dituzte.
Ehundik gora izan dira partaideak, beraz...
emaitzak nabarmenak dira.
Urduriak, pentsatzen dut...
O: Bai, tentsio-puntu bat badago. Leku guz-
tietan bezala, irabazten bezala, galtzen ere
ikasi behar da, baita egoerari eusten ere.
Oro har motibagarria izan da, beste haur
batzuekin, ezezagunekin jokatu dute, maila
guztietakoak batu dira. Eurak pozik atera
dira, eta hori da inportanteena.

“Xakeak pentsatzen laguntzen du”

Testua eta argazkiak: Ines Serrano



Ibon umeen irakaslea da, xake irakaslea.
Bera ere 7 edo 8 urterekin hasi zen prakti-
katzen, eta bere lehengusuekin batera xake
txapelketan parte hartzen. 25 urte geroago,
halaxe jarraitzen du, jolasten eta jokatzen.
Zuk ingeniaritza ikasketak egin zenituen.
Bai, baina karrera bukatu orduko, eskolak
ematen hasia nintzen. Asko gustatzen zait
irakaskuntza, baita xakea ere. Beraz, horre-
tan jarraitu dut.
Zaila al da umeei xakea irakastea?
Normalean umeak nahi izaten dutelako
etortzen dira ikastera. Nolabaiteko interesa
azaldu behar dute, bestela oso zaila da
xakearekin disfrutatzea, beste edozerekin
bezala. Gehienek ondo pasatzen dute.
Helduekin alderatuta, desberdina izango
da.
Helduekin beste gauza bat izaten da. Beste
modu batean ikasten dute, lehenago proze-
satzen dute, beharbada. Hala ere, umeekin
errazagoa izaten da. Jasotzaile hobeak dira,
zabalagoak, eta gauza berriak eta aldake-
tak errazago onartu eta barneratzen dituz-
te. Desberdin funtzionatzen dugu.
Nolakoak izaten dira eskolak?
Gauza asko egin izan ditugu. Batzuetan
oihalezko xake taula baten gainean jartzen
dira umeak, piezak balira bezala.
Mugimenduak eurek egin behar dituzte.
Gaiak lantzen ditugu, jokaldiak, ariketak
egin, eta azkenik partidak.
Zein motatako ariketak egiten dituzue?
Azalpena eman ondoren, xake egoera bat
aurkezten dugu. Nork irabazi duen esan
ondoren, eurek azaldu behar dute zein
izan den bidea, mugimenduak etab. Baina
gehien gustatzen zaiena jokatzea da, parti-
dak egitea. Piezak antzeztea ere gustuko
dute.
Txapelketetan parte hartzea garrantziz-

koa da?
Ondo ikusten dut. Azken finean, taldekoen
artean soilik jokatzea muga bat da. Txa-
pelketetan beste jende askorekin jokatzeko
aukera dute, maila desberdinekoa, mota
desberdinekoa. Esperientzia aberasgarria-
goa da. Parte hartzea aurrera egiten eta
hobetzen laguntzen du.

Zer esango zenuke jendea xake praktika-
tzera animatzeko?
Xakea dibertigarria da. Joko bat da, jolaste-
ko balio du. Eta jokatzeko ere. Edozeinek
jolastu ahal du, eta edozeinen kontra joka-
tu. Ume batek aitari edo amari irabazi ahal
dio, eta baita gazte nagusiago bati ere. Sena
ere lantzen da, esperientziak ematen dizun
sena. Hori makina batek ezin du egin.
Baina batez ere ondo pasatzeko da.
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Hiru lagun joan badira ere txapelketeta-
ra, zazpi dira asteartero xakean aritzen
direnak. Denok pasatzen omen dute
ondo xake klasean. Eta ez omen zaie
batere kostatzen bazkaldu osteko jolas-
tordua “ galtzea”. Ioritzek esan bezala:
“atsedenaldi asko dugu, eta bat soilik
xakeko klasean ibiltzeko”.

Batzuek badute, hala ere, euren ari-

keta gogokoena. Maialen, Olatz eta
Eneko Goikoetxeari, esate baterako,
gehien gustatzen zaiena “zapatak ken-
du eta oihalezko xake taula handi bate-
an jokatzea da, piezak balira bezala”.

Eta badira ere aspirazio handiagoak
dituenak, Eneko Sanz bezala: “niri takti-
ka berriak ikastea gustatzen zait gehien,
gero etxean aitari irabazteko”.

“Xakea dibertigarria da”

Umeek iritzia eman dute



Osasuna

Web orriaren helburua da
informazio zehatz eta zien-
tifikoki egiaztatua eskain-
tzea medikuak agintzen
dizkigun analisi klinikoei
buruz; hau da, zertan da-
tzan proba, zer analizatuko
den, zergatik agintzen digu-
ten eta zer esan nahi duen
emaitzak altu edo baxu iza-
teak. Hala ere, web orriak
ez du medikua ordezka-
tzen, analisiak hobeto uler-
tzeko tresna bat da; beraz,
ezinbestekoa da medikuak
diagnostikoa egitea. Izan
ere, web orriaren beste hel-
buru bat gaixoari laguntzea
da medikuari egin beharre-
ko bisitak antolatzeko. 

Errakuntzarik ez izateko, web orrian ez
dituzte aipatzen “balio arruntak” deituta-
koak, teknikek ez baitute beti erabiltzen
neurketa metodo bera, eta emaitza bat
baloratzeko, hainbat alderdi aztertu behar
baitira; sexua edo adina, besteak beste.

100 proba klinikoren datuak
Orain arte, gutxi gorabehera

100 proba klinikoren datuak
sartu dituzte web orrian, eta
aldizka eguneratu egiten dituz-
te. Horretarako, SEQCko ba-
tzorde zientifikoak eta Euro-
pako kontseilu editorial batek
beharrezkotzat jotzen dituzten
argitalpen berriak eta ikerketak
erabiliko dituzte. Web orria
jende guztiarentzat izan arren,
uste da bisitetatik % 20ak osa-
sun arloko profesionalek egingo
dituztela, kontuan hartzen bada
beste herrialde batzuetan izan-
dako esperientzia.

Ekimena aldi berean jarri
dute martxan Espainian, Ale-

manian eta Italian, eta arrakastatsua izatea
espero dute. Estatu Batuetan aspaldian
zabaldu zuten web orria, eta hilabetean
milioi bat bisita izaten ditu. Erabiltzaileek
gehien kontsultatzen dituzten probak
hauek dira: glukosa, transaminasak, globu-
lu gorriak eta globulu zuriak.

Analisi klinikoak 
interpretatzeko web orria

Biokimika Klinikoko eta Patologia Molekularreko Espainiako Sozietateak (SEQC)
www.labtestsonline.es web orria jarri zuen abian martxoan. Web orri horretan, ana-
lisi klinikoak interpretatzeko beharrezko informazio guztia eskaintzen zaie gaixoei,
eta ezaugarri hori duen Espainiako lehenengo web orria da. Europako proiektua da
eta SEQCk eta Teknologia Sanitarioko Enpresen Federazioak (Fenin) haren edukiak
bermatzen dituzte. 

Web orriak ez du 
medikua ordezkatzen,

analisiak hobeto 
ulertzeko tresna bat da
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Teknologia

Hiru hiztegi berri,
Euskaltermen

Gaztezulo aldizkaria apirilean be-
rritu eta maiatzean webgunea mar-
txan jarri dute www.gaztezulo.com
helbidean. Erabiltzaileek bertan
parte hartzea webgunearen helbu-
rurik nagusiena da; horretarako,
beste gazteekin hitz egiteko, uni-
bertsitateko apunteak trukatzeko
eta hitzordua egiteko aukera, bes-
teak beste, ematen dute. Horrezaz
gainera, Gaztezulo aldizkarian
zazpi urtean argitaratutako artiku-
lu guztiak aurkitu daitezke webgu-
nean eta hainbat atal ere zabaldu
dituzte: sexua, musika, zinema,
parrandan ibiltzeko proposame-
nak, salerosketak, pisu bila dabil-
tzanei zuzendutako zerbitzua eta
abar. 

Gaztezulo.com:
gazteentzako

aldizkaria, 
on-line orain

Euskalterm Terminologia Banku Publi-
koan hiru hiztegi berri sartu dituzte: Elek-
trizitate Dendetako Hiztegia, Garraio eta
Logistikaren Hiztegia eta Gorputz Hez-
kuntzako Hiztegia. 

Elektrizitate Dendetako Hiztegiak alor
horretako dendetan eta merkataritzako
harremen inguruan sortzen den hizkuntza
normalizatzen laguntzea du helburu. Hi-
tzen bilketa egiteko, elektrizitate-dendeta-
ko eta etxe komertzialetako katalogoak
erabili dituzte materialtzat. Hiztegiak 150
termino ditu eta sarrerak euskaraz, gazte-
laniaz, frantsesez eta ingelesez daude. 

Beste alde batetik, Garraio eta Logisti-
karen Hiztegian kontzeptu orokorrak zein
garraio mota bakoitzeko hainbat termino
berezi bildu dituzte. Horretarako, hurren-
go garraio motak hartu dira kontuan: tren-

bideko garraioa, errepideko garraioa, aire-
ko garraioa, itsasoko garraioa eta garraio
intermodala. Hiztegian 250 termino kon-
tsulta daitezke. Terminoak euskaraz defi-
nituta daude eta sarrerak euskaraz, gazte-
laniaz, frantsesez eta ingelesez eman dira. 

Azkenik, Gorputz Hezkuntzako Hizte-
giak 395 kontzeptu ditu eta kontzeptu
hoietatik 72 definizio eskaintzen ditu. Era
berean, erabilgarria da Derrigorrezko Biga-
rren Hezkuntzan, Batxilerrean eta Lanbide
Heziketan. Hiztegiak soinketako saioetan
lantzeko terminologia jorratzen du nagusi-
ki eta hainbat atal hartzen ditu: giza anato-
miaren funtsezko terminoak, giza fisiolo-
giaren barruan oinarrizko trebetasun eta
ahalmenak eta kirol-medikuntzarekin lo-
tutako oinarrizko kontzeptuak, besteak
beste.  
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Musika
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Zergatik Midnight Road Band eta ez
Gauerdiko Errepideko Taldea edo Carre-
tera de Media Noche?
Hobeto geratzen delako. Besteek Stephen
King idazlearen nobela baten tradukzio
txarra dirudite. Gainera, geure musika
ingelesez abesten dugunez, ez luke logika-
rik edukiko beste era batean izateak.
Nola heldu zinen talde horretara?
Bilborock-en zegoen iragarki baten bidez.
Beste talde batean nengoen eta papera bi
hilabetean izan nuen gordeta etxean.
Azkenik deitu nuen beste bat hartu zutela

pentsatuz, eta bingo! Pixkanaka hasi nin-
tzen taldean, gaur arte.
Zerk edo nork bultzatu zaitu baxu mun-
dura?
Nik neuk eta nire buru gogorrak. 19 urtere-
kin ez nekien ezer musikaz, baina talde
handien diskak eta bideoak entzunez,
buruan sartu zitzaidan baxua jotzea. Urte
batean diru dezente aurreztu ondoren,
baxu patxadazko bat hartu nuen, nahiz eta
nondik harrapatu jakin ez. Lagun batek
asko lagundu zidan lehen pausoak ematen.
Bilatzen zenuena aurkitu al duzu edo aur-

kitu al zaitu bilatzen zenuenak?
Biak. Musikan hasi nintzenean zerbait bila-
tzen nuen, baina ez negoen ziur zer zen.
Rocka egin nahi nuen eta kito. Eta baxua jo
nuen rocka egiteko erremintatzat. Geroago
konturatu nintzen baxuarentzat eginda
nagoela. 
Zer lortu nahi duzue musika mailan?
Diskoren bat editatzea polita izango litza-
teke. Baina, aldi berean, leku handi bat jen-
dez gainezka ikustea, eta zure musika
entzutera doazela jakitea... hori da edozein
musikarik amesten duena, nire ustez.
Kontzerturik laster?
Asko ez. Maiatzaren 26an Zamudion, eta
ekainaren 2an Guadalajaran. Ekainean ere
Kantabriatik egongo gara. Udan konfirma-
tzeke daukagu hainbat emanaldi, baina
hoiek behin – behinekoak dira. 
Zelan aterako da Zamudioko kontzertua?
Oso ondo egon daiteke. Nire herrian izate-
az gainera, jaietan jotzeak ikusle-kopuru
handiagoa ziurtatzen digu hasten ari garen
taldeei. Eta zure kontzertuetara inolaz ere
joango ez zen jendea egon daiteke jaietan,
bai plazan bai txosnetan. Horrela, baliteke
zeure musika gogoko izatea eta hurrengo
baten zu ikustera joatea.
Hortaz aparte, La Pulqueria-rekin joko
dugu eta oso gogoko dut egiten duten
musika. Elkar ezagutzea gustatuko litzai-
dake, eta haiekin tekila pare bat hartzea,
kar, kar!

Txorierrik ere rock ‘n 
rola darama zainetan

Zamudioztar honek 21 urte ditu eta ilustrazioa ikasten
dabil Gasteizen. Ikasketez gainera, Iturribide kaleko
taberna batean egiten du lan asteburuetan. Rock eta
heavy musika gogoko du. Gazteak kontzertua eskaini-
ko du bere herriko jaietan, eta arro dago bertan jotzeaz. 

Igor Ramos, Midnight Road rock taldeko baxua

Testua eta argazkia: Jon Goikouria

“Musikan hasi 
nintzenean, zerbaiten 
bila nenbilen, baina ez
nekien zer zen. Rocka

egin nahi nuen eta kito”



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

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

Fitness eta spa zentroak relax zirkuitu
hau eskaintzen dizu: sauna, vaporiuma,
jacuzzia, dutxa inguratzailea eta automasaje-
ko koltxonetak. 

Parke teknologikoa

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

Asmatu galdera eta bi lagunentzako aste-
buru batean gau bat pasa Laia Hotel Mu-
seoan, gela bikoitza, buffet-gosaria eta Spa
zirkuitua, barne.

Hilabete honetako galdera zera da:

ZZeerr  iirraabbaazzii  
dduu  JJuunnee  

GGoonnzzaalleezzeekk??

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

((SSaarriiaa  LLaaiiaarreenn  eesskkaaiinnttzzaa  dduuzzuuee))..

��LLAAIIAA  HHOOTTEELL  MMUUSSEEOOAA��

Aurreko 
galderaren 
erantzuna: 

ZPU
Irabazlea:

Junkal Lekue

Txorierri ezagutu

Lezamako baserriak,
antzinako lekukoak

LEHIAKETA

Bilakaera izugarria izan
du Txorierrik azken bola-
da honetan, baina antzi-
nako garaia gogorarazten
duten osagaiak egon ba-
daude oraindik ere. Ho-
rietako adibiderik argie-
netarikoak baserriak ditu-
gu, euskal eraikuntza ar-
ketipikoak, alegia.

Lezaman, Txorierriko gainontzeko herrie-
tan bezala, zenbait etxebizitza berri eraiki
dira azkeneko urteetatik hona. Garabiak,
kamioiak eta hormigoi-makinak ezagun
egin zaizkigu eta epe motzean bizilagun
izaten jarraituko dute, ziurrenik. Hori
dela-eta, hiriguneak handitu egin dira.
Hala eta guztiz ere, Txorierrik baserri-
eremu nabarmena du eta Lezaman mota
horretako etxe bat baino gehiago aipatu
ahal dira, arkitekturari dagokionez.

Goitizuri baserria horien adibidea da.
XVI. mendeko harlanduzko horma-atal
zabalez gainera, 1588. urteko besoa nabar-
mendu behar da. Bertan inskripzio bitxi
eta ikusgarri batek etxea Juan de Araucok
egin zuela jakinarazten digu. Iñigo Goiti
jabeak berreraiki zuen XVIII. mendean,
eta gaur egun itxura modernoa du.

Olazarra baserria ere kontuan hartze-
koa da, Bizkaiko herri-arkitekturan kasu
bakarra baita. Izan ere, barroko klasizista
nagusitzen da bere estalduretan. XVII.
mendeko baserri horrek hiru solairu ditu:
behekoa harlanduz apainduta dago; goi-
koetan, berriz, zarpiatutako adreiluak
daude. Adreilu horiek hormaren gainaza-
la berdintzeko ematen den morterozko
lehenengo geruza osatzen dute. Olazarrak
garai hartako herri-arkitektura eta arkitek-
tura landuaren artean zegoen lotura age-
rian uzten du.

Azkenik, Isuskitza baserria ere azpi-
marratu beharra dago, nahiz eta arkitek-
tura aldetik kalitate gutxiagokoa izan.
Eugenio Lezama Leguizamónek 1848an
berreraiki zuen. Atalpean bi arku beheratu
ikusi ahal dira eta goian XVII. mendeko
armarria dago. Lezamako baserrietako
zerrenda horretan, Eguzkitza, Oxangoiti,
Bixentiena, Yube, Olabarri edota Elorria
Txikia zein Handia ere gaineratu ahal
dira, besteak beste.Iturria: ‘Monumentos de Bizkaia’ liburua
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Osagaiak
(4 lagunentzat):
–2 sagar; hobe, garratzak
–Litro erdi esne
–Sobre bat natilla
–125 g azukre
–Kanela hauts apur bat

Prestatzeko era:
Sagarrak zuritu, haziak kendu eta egoz-
ten ipiniko doguz ur apur baten.
Bigunduta dagozanean, irabiagailuz
pure bat egin eta gordeko dogu. Beste
alde batetik, natillak esne apur bategaz
urtu, eta gainerako esnea azukreagaz
ipiniko dogu surtan. Irakiten hasten
danean, natillak bota eta su motelean
minutu pare baten eragingo dogu, gel-
ditu barik. Azkenik, postrerako lau ka-
tilutan sagardo purea bota eta horren

gainean natillak. Kanela hauts apur bat
bota, eta hozkailuan sartuko doguz.
Fresko badagoz, askoz gozoago. 

Kobak bertotik soberan ez ditugula eta
Dueroko mesetan halako bat hartzea oso
zentzuduna ez dela kontuan hartuta,
beharbada, hobe izango da aztertzea
ardoa gordetzeko gure etxean ditugun
aukerak.

Pisu batean bizi bagara, ezin izango
dugu ardoa bertan urte bi baino gehiago-
tan eduki, eta udan barruko tenperatura

25 ºtik gorakoa bada, hobe dugu gure bu-
ruari planteatu ere ez egitea. Ez dut esan
nahi ardoa hondatuko denik, baina laz-
dura galduko du eta ez ditu ardoek
ontzean lortzen dituzten ezaugarriak
hartuko. 

Trastelekuetan aukera gehiago dugu,
beti ere tenperatura kontrolatzen badugu
(20º eta 10ºren artekoa izan behar da),
aireztapena badago eta ardoa beste pro-
duktu batzuetatik bananduta badugu.
Horrela ardoa 8 urtean gorde ahalko
genuke bermez. 

Etxeetan upeltegia sotoan jarri ohi da,
garaje ondoan. Hori termikoki isolatu
beharko dugu, kortxo naturala erabiliz,
eta, era berean, hezetasun-eza are bustiaz
kontrolatu beharko dugu, eta soberako
hezetasun, hezetasun-kengailu batez.

Ardo-armairua edo eurocavea alterna-
tibarik egokiena da, ardoa etxean egoera
onean gordetzeko. Horiek formatu eta
tamaina ezberdinetakoak izaten dira, eta
bertan ardo-kopuru nahikoa gorde deza-
kegu, hondatzeko arriskua egon barik.
On egin!

Etxeko sukaldaritza

Konpo-natilak

Maite Lekerika,
sukaldaria

Bakoren bazterra

Upeltegi ideala, daitekeen upeltegia (2)

Iñaki Suarez,
sumillerra
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GOMENDIOAKGOMENDIOAK
LLIIBBUURRUUAAKK

Hari Biru 
M. Oihenart
Txalaria 
Txala (txalaparta mundua
Kataluniatik)
Siha
Mercedes
Peon (Folk
galitzia-
rra)
We´ll
never turn
back
Mavis Staples
(soul)

MMUUSSIIKKAA

AAmmaaggooiiaa  GGeezzuurraaggaa

HAURRAK
Berakatz zopa
A. Irusta
Nora joan da argia?
R. Ruiz
Gure amona Lutxi
A. Kazabon

GAZTETXOAK
SOS printzesak: Basamortuan gal-
duta
Perutxo eta jentila
J.M. Etxebarria
Matxinsaltoen belarriak
U. Elorriaga
Udalekua, hura legua!
K. Santisteban
Harkaitz urdina
J. Casenave-Harigile
Zeruko ateak deika
J. Sierra i Fabra
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L E T R A Z O P A

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

Jarraitzen dogu baserrietan
aurkitzen diran, ziran, animali-
akaz. Goiko letrazopan aurki
itzazu baserriko 7 animalien

izenak*. Danak lau ankadunak.
Kontutan hartu egizu Txorierrin
esaten dan eran idatzita dau-
zela. 
*Derioztarren euskara liburutik ja-

soak.

Ezkerraldean Aikor! 59. zen-
bakiaren erantzuna. Baserriko
7 animalien izenak.

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

Irteerak

Txapelketak
Sondika
–Aire Zabaleko Pintura Lehiaketa. Ekaina-
ren 23an. Oinarriak udaletxean, ekainaren
4tik aurrera.

Jaiak
Derio
–San Joan-sua. Ekainaren 23an, 18:00etan,
Mikel Deuna plazan. 
Zamudio
–III. Nagusien Jaia. Ekainaren 2an, 11:30e-
tik aurrera, kiroldegian.
–San Joan-sua prestatzeko bilera. Ekaina-
ren 5ean, udaletxean.
–Lagatzu Eguna. Ekainaren 24an.
Lezama
–San Joan Gaua. Ekainaren 23an, 19:00eta-
tik aurrera: euskal dantzak, trikitixa, afari-
merienda…
Larrabetzu
–San Antonio. Ekainaren 13an: meza, txis-
tulariak, hamaiketakoa, sardina-jana…

Ikastaroak eta tailerrak
Zamudio
–Euskal kanten ikastaroa. Maiatzaren
30ean eta ekainaren 6an, 13an eta 20an.
–Lezama
–Osabelarrak eta osasuna. Ekainaren bari-
ku guztietan, 18:00etan, Kultura Aretoan.
Izen-ematea: ekainaren 8ra arte.
–Reziklata tailerrak (umeentzat). Ekai-
naren 8an, 18:00etan, plazan. 
Larrabetzu
–Lore giltzatakoa. Ekainaren 4an,
17:30ean, ludotekan.
–Esperimentu magikoak. Ekainaren 6an,
17:30ean, Anguleriko Aretoan. 

Erakusketak

Sondika
–XI. Udal lantegien eta ikastaroen erakus-
keta. Ekainaren 11tik uztailaren 2ra, Go-
ronda Beko kiroldegian.
Zamudio
–Zur-lanen erakusketa. Ekainaren 18tik
23ra arte, dorretxean.

Txorierri
–Araba Euskaraz. Ekainaren 17an. Izen-
ematea: ekainaren 4tik 12ra.
Sondika
–Chillida-leku eta Donostiara irteera. E-
kainaren 17an. Izen-ematea: ekainaren
4tik 8ra, liburutegian.

Zamudio
–Urbasa-Lizarraga-Olazagutiara. Ekaina-
ren 3an, Arroeta Mendi Taldeak antolatu-
ta.
–Urkiolara. Ekainaren 13an, Adintsuen
Elkarteak antolatuta.
–Kostaldera. Ekainaren 16an, Arroeta
Mendi Taldeak antolatuta.
–Zamudioko Ermiten Ibilbidea. Ekainaren
17an, Arroeta Mendi Taldeak antolatuta.
–Son dos (Faemino y Cansado) antzezlana
ikustera. Ekainaren 29an, 20:00etan, Arria-
ga antzokian.
–Avilara irteeran izen-ematea: ekainaren
29ra arte. Irteera uztailaren 21ean eta 22an
izango da.
Larrabetzu
–Zugaztietara. Ekainaren 10ean.

Larrabetzu
–Zirkus mirkus antzezlana, Detraka taldea-
ren eskutik. Ekainaren 16an, 17:00etan, es-
kolan.

Sondika
–Kirolari Ateak Zabaltzeko Eguna. Ekainaren
3an, goizean, Goronda Beko eta Artebe kirolde-
gietan.
–Uda Kanpainan izen-ematea: ekainaren 4tik
8ra, ludotekan.
–Futbol Campusa. Ekainaren 25etik uztailaren
6ra, Sondika klubaren eskutik. Izen-ematea:
ekainaren 1etik 8ra, klubean.
Loiu
–Udalekuetan izen-ematea: ekainaren 1etik 8ra.
Derio
–Liburu dastatzea (gazteei zuzenduta), Lite-
ratura tailerraren eskutik. Ekainaren 1ean,
19:30ean, kiroldegian.
–Kirolari Ateak Zabaltzeko Eguna. Ekainaren
3an, 11:00etan, eskolan. 
–Txitxarrilloa. Ekainaren 3an, 18.00etan, pla-
zan. 
–Orientazio-proba bizikletan. Ekainaren 16an,
10:00etan, eskolan.
Zamudion
–Kirolari Ateak Zabaltzeko Eguna. Ekainaren
3an, 11:00etatik 14:00etara, kiroldegian.
–Igerilekuak ekainaren 15ean zabalduko dituz-
te.
–Uda Nagusiak eta Txikiak programetan izen-
ematea: ekainaren 22a baino lehenago.
Lezaman
Uda programan izen-ematea: ekainaren 4tik
15era.

Bestelakoak

Zamudio
–Idi-probak. Ekainaren 8an eta 9an.
–Pintura Lehiaketa. Ekainaren 17an, Santo
Tomas ermitan. 
–Futbito Txapelketan izen-ematea: ekainaren
20a. Txapelketa uztailaren 2tik 27ra izango da.
Lezama
–Andra Mari jaietako I. Logotipo Lehiaketa.
Lanak aurkeztuko epea: ekainaren 15era, libu-
rutegian.






