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

diruz lagundutako aldizkaria
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Hitz berezi hori sarritan entzun
dugu eta garai batetik hona
telebistetan kazetarien ahotan

dago egunero. Orain dela urte asko hitz
horren bitartez jende aberatsa ezagutzen
genuen, jantzi garestiak janzten zituzte-
nak, eta, gainera, estiloarekin. Baina hitz
egiterakoan ere zerbait ezberdina naba-
ritzen zitzaien. Are gehiago, haren mun-
duan sartzea ezinezkoa zen, mundu itxi
bat zen-eta: enpresariak, aktoreak, poli-
tikariak, intelektualak,… Luxuaren es-
kutik ezagutu dugu glamourra betida-
nik.  

Bizi garen mundu honetan hitz hori
hutsaldu egin da gauza askogatik: gaur,
biztanleen arteko gizarte diferentziak
murriztu baitira, eskertzekoa dena; in-
dustria desagertzen joan baita eta bera-

rekin batera industrialak, enpresariak
eta hainbat familia dirudun; gizarteak
edozein biztanleri aukera asko eman
baitio lanbide anitzetan; “demokrazia”
heldutakoan partidu politikoak botere
ekonomikoa menperatzen hasi baitziren
eta haren konfiantzazko lanpostuak sor-
tzen, mesedeak ordaintzen, … eta beste
mundu itxi bat lantzen.

Gaur egun gizarte-maila erdiko edo-
zein pertsona kontsumismoan sartuta
ikus dezakegu, nazioarteko jantzi marka
garestienetariko batzuk janzten eta
haren posibilitateen gainetik dagoen
bizitzaren erritmo batekin; baina orain
dela urte batzuk mota ezberdin bat
dago:  aberats eta dirudun bihurtu dire-
nak: kotxe garestiekin, egundoko etxeak
(edo etxe batzuk) erosten, kontuak
milioika euroz beteta,… Hauetako askok
politikaren bidez lortu dute, eta soldata
batekin, gainera!

Hemen guztiek (edo gehienek) lan-
postu bat lortzeko oposaketak egin
behar dituzte, titulu bat eskuratu behar
dute, haren ikasketak gaurkotu behar
izan dituzte,… eta zorte onarekin lan
egiten hasten dira.

Baina gaur egun “demokrazia” hone-
tan denak ez gara berdinak. Demo-

kraziak bere klase berezi propioa sortu
du, lan egiteko oposaketarik egin behar
ez duena. Haien artean lanpostuak
banatzen dira, batetik bestera, oposake-
tarik gabe. Bere soldatek ez daukate
konbeniorik, itunik, ezta beren karguak
betetzeko tituluak ere… legez kanpo
daude. Hauteskundeetan beren progra-
mak gero eta hutsagoak dira baina inoiz
ez da gauza bat agertzen: soldata (alka-
teak, diputatuak, zinegotziak, buru sai-
lak,…) 

Gizarteko klase berri hau “sarao”
gehienetan agertzen dira prentsan ager-
tzeko, inportanteak eta handiak  senti-
tzeko,… baina ibiltzerakoan, ahoa za-
baltzen duten bakoitzean, jaterakoan,
eskuak mugitzerakoan, begiratzerako-
an… glamourrik ez; gaztelaniaz esaten
den bezala “aunque la mona se vista de
seda, mona se queda”.

Glamour
Eritxia

JOSEBA GOTZON
(Kantautorea)

“Demokraziak bere klase
berezi propioa sortu du,
lan egiteko oposaketarik

egin behar ez duena”

Zein politak lore gorriak! Zein
politak marrubiak, gereziak!
eta niri hainbeste gustatzen

zaidan sua…
Kolore beroa, alaia, bizia, erakar-

garria. Umeekin asko erabilia, prima-
rioetako bat delako. Eskolako progra-
mazio gehienetan lehenengo lantzen
dena, eta lehenengo ikasten dutena.

Semaforoa gorri dagoenean, hari
begira egoten gara une batez, askotan
burua galduta eta begirada finko, sor-
ginduta bezala.

Gorria, Zein kolore polita! Hori
izango al da, orain egun batzuk hon-
dartzatik paseatzen nenbilela, jendea-
ren azalak kolore hori hartzearen arra-
zoia? Kolore gorriaren sorginkeriaren
eragina izango ote da?

Umeak harearekin jolasten, gazte-
txoak kartetan edo kontu kontari, aita-
amak umetxoei begira, beste batzuk
ur ertzetik paseatzen, eta beste asko
eta asko eguzkia hartzen etzanda.
Argi dago eguzkiak energia ematen

digula eta horrela gure bateria positi-
boki kargatu egiten dela, baina asko
eta asko edo gorrak dira, edo ez dute
entzun nahi prentsan, irratian, telebis-
tan etengabe entzuten dena, hau da,
eguzkia hartzerakoan azala babestu
egin behar dela.

Azala gorritzearen arrazoia desku-
britu dut orduan: Kolore gorriaren
erakargarritasuna!

Gorria, zein kolore polita!

Gorria, zein kolore polita!

IXONE ZUBIETA
(Tximintx elkarteko koordinatzailea)
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Ekainaren 16an eta 23an San Joan I. Futbol
7 Txapelketa izan da Sondikan. Hegalariak
FTk antolatu du txapelketa, eta horrek
hurrengo helburua izan du: aspaldian San
Joan jaietan egiten zen Futbol Txapelketa
indarberritzea.

Hegalariak taldetik azaldu diguten
moduan, oso lehia handiko txapelketa iza-
ten zen azken hori, bertan Sondikako sei
talde berberek parte hartzen baitzuten beti:
Izarza, Berreteagas, Basozabal, San-groniz,
Bentorrillo eta Goiri. 

Aurreko urteetan areto-futbol partidak
antolatu dituzte Txapelketa berreskuratze-
ko, baina horiek ez dute arrakasta handirik

izan, eta, horregatik, Futbol 7 Txapelketa
egitea erabaki dute aurten eta asmatu egin
dute.

Lehiaketan lehen aipatutako sei futbol
taldeak aritu dira eta txapelduna Sangro-
niz izan da. Sangronizek 2-1 irabazi zion
Berreteagas taldeari. Beste alde batetik,
Izarzak eta Basozabalek hirugarren eta
laugarren postua eskuratu zuten hurrenez
hurren. Lehenengoak 3-1 irabazi zion Ba-
sozabali. Joseba Berreteagas taldeko ate-
zainak jokalaririk onenaren saria jaso
zuen. 

Txapelketa Sondikako Udalak babestu
du eta CD Sondikak ere laguntza eman du. 

Sangroniz taldeak San Joan I.
Futbol 7 Txapelketa irabazi du

Lizardiren lana ibilbide
baten bidez ezagutzeko
aukera
Zamudioko liburutegiak ibilbide literario
bat antolatu du irailaren 9rako. Ibilbidea
Tolosa aldetik egingo dute, eta horrela,
Xabier Lizardi poetaren lana ezagutzeko
aukera izango dute. Lizardi jaio zen tokia,
poetak ibilitako inguruak eta inspirazio-itu-
rritzat izan zituen lekuak bisitatuko dituzte.
Era berean, ibilbidea egiten duten bitartean
tolosarraren olerkiak gogoratuko dituzte.
Jose Mari Iturralde idazleak gidariarena
egingo du. Zehaztasun gehiago Zamudioko
udal liburutegian. 

Derioztar bat, Yemengo
atentatuan zauritutako-
en artean
Hilaren hasieran kamikaze batek gidatuta-
ko auto batek konboi turistiko baten kontra
egin zuen Yemenen. Bost autok osatzen
zuten konboia eta bertan 13 turista –horie-
tatik zazpi Kataluniakoak ziren eta sei, eus-
kaldunak¬- eta lau gidari yemendar zihoa-
zen. Atentatuan bederatzi hildako –zazpi
turista eta gidari bi- eta sei zauritu izan
ziren. Derioko Begoña Larrabeiti zaurituen
artean egon zen. Emakumeak aurpegian eta
besoan izan zituen zauriak. 

‘Gau-txoria’ eskatu
dute gurasoek
Lezamako gazteek autobusa antolatu zuten
Mungiako jaietara joateko ekainean. Inizia-
tiba arrakastatsua izan zen eta gazte askok
erabili zuten autobusa. Gurasoek ere pozik
hartu zuten ideia eta Aikor! aldizkariari
azaldu dioten moduan, ez legoke txarto
Mankomunitateak asteburuetan gaueko
autobusa antolatzea, gazteak Txorierriko
herrietako zein inguruko herrietako jaietara
joan eta etxera itzultzeko. 
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Uztailaren 8an Larrondoko II. Azoka
Ekologikoa izan zen eta bertan 20 ekoizlek
eta zazpi artisauk parte hartu zuten.
Azokara eraman zituzten produktu ekolo-
gikoen artean hurrengoak aipa ditzakegu:
pastelak, olioa, gazta, barazkiak, loreak,
hestebeteak eta ardoa. Nobedadea Errio-
xako Tomásek ekarri zuen: vodka, ginebra
eta ron ekologikoak.

Berriatuko Lourdes Malaxetxebarria-
ren postuan Gaizka ibili zen euskal paste-
lak saltzen. Gaztearen esanetan, pastel eko-
logikoa egiteko ez dago sekretu handirik:
produktu ekologikoak erabili baino ez.
“Guk egurrezko labean egiten ditugu  sal-
du aurreko egunean, fresko eta goxo izan

daitezen”. Bere ondoan Mendiko Upel-
tegikoek (Aibar-Nafarroa) euren ardoen
–urtekoa, selekzioa eta ondua- ezaugarriak
azaldu zizkioten publikoari. “Fruta-usain
naturalak mantentzen dituzte eta gorputz
handiagoa dute. Apur bat agresiboagoak
dira, beharbada, baina oso suabeak ere
badira eta zaporeak luzaroan irauten du
ahoan”.

Salmentak, ondo
Ekoizleek aipatu diguten moduan, sal-

menta onak izan dituzte aurtengo azokan.
Kalitatezko artikuluak saltzen dituzte eta
hori nabaritzen da.

Carmen San Martín Bakiotik etorri zen
sahaskiak barazkiz eta frutaz beteta zitue-
la. Azokan parte hartu duen bigarren aldia
izan da aurtengoa eta hasieratik bazekien
beste ekoizleei baino zailago izango zuela
generoa saltzea. “Izan ere, Loiun eta
Txorierrin ortu asko daude eta nire pro-
duktuak ez dira besteenak bezain erakar-
garriak. Hala ere, goiza ez da txarto joan
eta ia letxuga guztiak saldu ditut”.

Larrondoko Azoka Ekologikoa Loiuko
Udalak antolatzen du, Ekolur Nekazari
Ekologikoen Elkarteak lagunduta. Ekoiz-
leek ez ezik Udaletik ere azokaren gaineko
balorazio positiboa egin dute: “Giro polita
izan da. Aurreko edizioan baino jende
gehiago hurbildu da Larrondoraino eta
dezente saldu da. Pozik gaude”. 

Beste alde batetik, ardo eta pintxo eko-
logiko dastatzea izan zen eta umeek talo
eta gazta tailerretan aritzeko aukera izan
zuten.

11 etxebizitza tasatu 
zozketatu dira
Zamudion
Zamudioko Udalak 36 etxebizitza berri eraiki-
ko ditu Uribe-atzekoan. Etxebizitza horietatik
25 libreak dira eta gainontzeko hamaikak
Udalaren tasazio erregimenekoak. Etxebizitza
tasatuen zozketa uztailaren 20an egin zen eta
bertan 97 lagunek parte hartu zuten. Etxe-
bizitza tasatuetatik bat elbarrituei zuzenduta
zegoen, baina baldintzak bete dituen inor ez
da egon eta besteekin batera zozketatu dute. 

Zamudioko Zikloturista,
irailean
Irailaren 15ean Zamudioko Zikloturista izan-
go da Bidekoetxe parkean. Goizeko 9:30etik
11:00etara txartelak jaso eta kamisetak eman-
go dira, eta 11:30ean hasiera emango zaio las-
terketari. Horren ostean ogitartekoak banatu
eta bazkaria ere egingo dute. Arratsaldeko
16:00etatik aurrera erromeria egongo da.
Lasterketan izen-emateak 2 euro balio du 18
urtetik beherakoentzat eta 3 euro, nagusiago-
entzat. Zamudion erroldatuta ez daudenek 5
euro ordaindu beharko dute. Prezioarekin
txartel bi sartzen dira: bata kamisetarena eta
bestea ogitarteko eta edariarena. Izen-ematea
irailaren 14ra arte egin daiteke kultur teknika-
riaren bulegoan. 

Ekoizle ekologikoek hitzordua
izan dute Larrondon



Agindu zure albisteak: aikortxori@yahoo.es

Ume sahararrak Loiun izan dira
Saharatik etorritako 470 umek uda eman-
go dute aurten Euskal Herrian Oporrak
Bakean programaren barruan. Umeak
uztailaren 10ean, 11n eta 12an ailegatu
ziren Loiuko aireportura eta oporretan
hartuko dituzten familiekin elkartzeko
bidaia egin baino lehen, Loiuko pilotale-

kuan atsedena hartu eta indarrak berri-
tzeko aukera izan zuten.

Aljeriako hegoaldeko kanpamentue-
tan bizi diren errefuxiatu sahararrek oso
bizi-baldintza gogorrei aurre egin behar
izateaz gainera, oso tenperatura altuak
jasaten dituzte urte osoan zehar. Ten-
peratura horiek 50 gradura heltzen dira
udan. Oporrak Bakean programak hu-
rrengo helburua du: uztailean eta abuz-
tuan umeak Tindufeko kanpamentueta-
tik atera eta uda bakean pasa dezatela,
euren herriak bizi duen gatazkatik urrun. 

Programa duela 13 urte jarri zen mar-
txan Euskal Herrian, eta bertan zazpi
urtetik 12 urtera bitarteko umeek parte
hartzen dute. Iñaki Calle Sopelako Nu-
yum elkartekoak azaldu digun moduan,
haurrak gero eta baldintza hobeagotan
ailegatzen dira. “Zaintzak jasotzen dituz-
te euren familiarengandik zein bertoko
familiarengandik eta hori nabaritzen da.
Gainera, urtero etortzen direnez familia
berarekin pasatzen dute uda, eta horri
esker, harremanak sendotu eta luzaro
irauten dute”. 

Kanpamentuetan 200.000 saharar in-
guru bizi dira eta horietatik %40 umeak
dira.  
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Txorierriko 
harrizulatzaileekin bat
Zamudioko Txorierri Elkartasuna Herri Kirol
Taldeak Zamudioko Udalaren eta Galea eta
Comercial Gassó enpresen laguntza izan du
ekipoa sortu zenetik hona. Hala ere, harrizu-
latzaileek laguntzaile berri bi izango dituzte
hemendik aurrera: Derioko Udala eta Derri-
bos Petralanda. “Hau gutxi batzuen kirola
dela kontuan hartuta, ilusio handia egiten
digu Udal bien eta bertoko enpresa horien
laguntza izateak. Eskerrak eman nahi dizkie-
gu guztiei, izan ere, bazirudien hau meatze-
ingurunetako kirol esklusiboa zela eta pixka-
naka-pixkanaka lekua egiten ari gatzaizkio
Txorierrin ere bai”.

Txorierri taldeak hurrengo tituluak esku-
ratu ditu: Euskadiko Banakako Txapelketa
bat, Binakako Txapelketa bi eta txapeldunor-
dea Banakako Txapelketan eta Binakako
Txapelketan. “Kirol honetan aritzera anima-
tzen den guztiek guregana jo dezakete.
Neskak ere behar ditugu, emakumezkoen tal-
dea edota neska-mutilen taldea sortzeko
asmoa dugu-eta”.
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Irailaren 21ean, barikua
19:00: Txosnen irekia
19:30: Kalejira, fanfarreak girotuta
21:00: Pregoia eta txupina
21:15: Txitxiburduntzi eta sangria
22:00: Mozorro lehiaketa
00:00: Berbena, Lisker taldearekin. Atse-
denaldian, erakustaldi erotikoa
04:00: Berbenak jarraituko du Lisker talde-
arekin
05:00: Diskoteka
Irailaren 22an, zapatua
10:00: Traka
11:00: Umeentzako jolas-parkea
11:30: Lehiaketa gastronomikoak
14:00: Kazolen aurkezpena eta sariak:
Paella, Tortilla eta Postreak
15:00: Herri bazkaria
16:30: Gazteentzako jolas-parkea
00:00: Berbena, Nuevo Talisman taldeare-
kin
05:00: Diskoteka
Irailaren 23an, domeka
08:00: Sokamuturra
10:00: Traka
13:00: Bilbainadak
16:30: Herri kirolak

18:00: Dantzak
20:00: Jubilatuentzako kopaua eta txitxa-
rrillo
Irailaren 28an, barikua
19:30: Txorizo sagardoarekin
21:00: Karaoke
00:00: Berbena. Atsedenaldian, erakustaldi
erotikoa
04:00: Diskoteka
Irailaren 29an, zapatua
10:30: San Migel ‘Julio Garitano’ IV. Fut-
bito Txapelketa
14:00: Indaba jana
16:30: Zezenketa-ikuskizuna
00:00: Kontzertua: Skalariak
05:00: Diskoteka
Irailaren 30ean, domeka
10:30: San Migel ‘Julio Garitano’ IV. Fut-
bito Txapelketa
12:30: Pintxoak, plazan
17:00: Kale antzerkia
20:00: Txokolatada
20:15: Konpartsen sari banaketa
20:30: Diskoteka
23:00: Txupina eta jaien amaiera
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Jaietan  San Migel (Derio)

Abuztuaren 31an, barikua
20:00: Txupinazoa, ikurrina jasotzea eta
kalejira.
20:30: Emakumeen pala partida
22:00: Tortilla Lehiaketaren aurkezpena
23:30: Berbena, Flaitzama taldearen
eskutik
Gauean sardina jana egongo da
Irailaren 1ean, zapatua
13:00: Kalejira, txistulariek girotuta
14:30: Herri bazkaria. Ostean, Mus, Tute
eta Briska Txapelketak

Arratsaldean pasa den jaietako argazkiak
aurkeztuko dira
16:00: Ludoteka eta makillaje tailerra txi-
kientzat
19:00: Txikientzako berbena, Poco-Pico tal-
dearekin
19:00: Pilota jaialdia. Pilota partidak fron-
toian
21:00: Mozorro Festa txikientzat
23:00: Mozorro Festa nagusientzat
23:30: Erromeria, Luhartz taldearekin
Gauean saiheski jana egongo da 

Larrondo (Loiu)

Larrabetzuko eta Lezamako Andramariak
Txorierriko jairik nagusienak izango dira
datozen hilabeteetan. Baina bertoko hain-
bat auzo ere jaietan egongo dira abuztuan
eta irailean zehar. Hurrengo orrialdeotan
jai-egitarau batzuk dituzue; hala ere,
aikor.com webgunean (agenda) gehiago
eskegi ditugu.
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 gaude
Irailaren 2an, domeka. Sandoni Eguna
11:00: Sukalki Txapelketa
11:30: Fedearen ospakizuna. 
Omenaldia adinekoei
13:00: Dantzen agerraldia, Hiru-bat tal-
dearen eskutik
14:00: Sukalkiaren aurkezpena
16:00: Mus Txapelketa
18:00: Haur-jaialdia, Gorritiren eskutik
(poniak, zekorrak…)
22:00: Dantzaldia, Txinparta taldearekin.
Txokolatada
Irailaren 3an, astelehena. Sandonitxu
Eguna
11:30: Meza, ermitan
20:00: Idi-probak

Irailaren 1ean, zapatua
11:00: Txupinazoa
12:00: Txakolin dastazea
Bertoko trikitixa taldearen emanaldia
13:00: Idi-proben zozketa
Ormaetxe anaiak (Zumeltzu) –
Zamudio
Sabino Bizkarregi – Erandio
Jose Bizkarregi – Erandio
Jose Luis Lopategi – Sondika
Martin Aurrekoetxea (Lañes) – Loiu
Jose Elortegi (Txapas) – Barrika
20:00: Idi-probak
22:00: Dantzaldia, Txinparta taldeare-
kin.
Txokolatada

San Antolin (Zamudio)

taldearen eskutik
23:00: Diskoteka
Kontzertua: Betagarri 
Diskoteka 
Irailaren 16an, domeka
10:00: Kalejira, Ipar Elaiak Txistulari Elkar-
tearekin
10:30-14:30: Haur eta gazteentzako jolas-
parkea
18:00: dantzen agerraldia

Irailaren 14an, barikua
11:00: Kalejira, trikitixak girotuta
12:00: Meza, Kurtzeko baselizan eta oho-
rezko aurreskua
18:00: Udako oporretan ikuskizuna, Kuko
Truku eta Bolenwaider pailazoen eskutik
21:00: Txorizo jana
21:30: Txuma Olagüe Abesbatzaren ekital-
dia
24:00: Dantzaldia, AMAIUR taldearekin
Irailaren 15ean, zapatua
10:00: Kalejira, Ipar Elaiak Txistulari El-
kartearekin
10:30-14:30: Haur eta gazteentzako jolas-
parkea eta II. Haurren
Marrazketa eta Pintura Lehiaketa
17:00: Futbol partidua (Gorka Fernándezi
omenaldia)
19:30: La cabra antzezlana, El Espejo Negro

Santa Kurtze, Larrabarrena 
parkean (Sondika)

Irailaren 2an, domeka
10:30: Kalejira, txistulariek girotuta
11:30: Meza eta ohorezko aurreskua,
auzoko hildakoen oroimenez
13:00: Omenaldia auzoko nagusiei.
Ostean, kopaua
14:00: XVIII. Piper Txapelketa (lurrezko
ontzian)
17:30: Futbol partida: CD Loiu – SD
Leioa. Partidaren aurretikoetan omenal-
dia egingo zaie Urtiri eta Angeli
19:00: Kuko, Truko eta Bolenwaider pai-
lazoak
20:00: Berbena, Galea taldearen eskutik
23:00: Jaien bukaera

Betagarri taldea



Uztailaren 28an, zapatuz, Larrabetzuko
Gazte Eguna izango da Hori Bairen eskutik.
Egun horretan ekitaldi sorta zabala egongo
da urian: murala margotzea, bazkaria, olin-
piadak eta kontzertuak, besteak beste.
Horrezaz gainera, trikipoteoa, erromeria eta
bazkaria egingo dituzte uztailaren 31an, San
Inazio Egunean.

Gazte Egunaren aurtengo edizioan Hori
Baikoek Euskal Herriko gaztetxe eta gazte
asanbladek auzo zein herrietan egiten duten
lana kalera atera nahi dute. “Izan ere, egu-
nerokotasunean gure mugimenduaren kon-
trako errepresioa areagotuz doa. Modu
inkoherentean ezartzen dizkiguten isun,

utzarazte eta oztopoak horren adibideak
dira, baita gaztetxeen eta gazte asanbladen
alde lan egiten duten gazteen aurkako espe-
txe zigorrak ere”.  

Gazteek azaldu duten moduan, tinko eta
gogor eusten diote egoera horri, eta, horre-
gatik, herriarekin batera hazten jarraitzen
dute, okupazioa, asanblada eta autogestioa-
ren bidez euren ideiak eta gogoak garatuz.
“Beraz, aurtengo Gazte Egunean euskal gaz-
teria antolatuta dagoela erakutsi nahi dugu.
Egun hori inoiz baino biziago ospatzeko
premia dugu eta deialdi zabala luzatzen
diegu Euskal Herriko gazteei, ekitaldi haue-
tan guztietan denok parte har dezagun”.

Helduentzako 
antzerkia euskaraz,
Mankomunitatearen
eskutik
Mankomunitateak helduei zuzendutako eus-
karazko antzezlan bat ekarriko du urtean
behin Txorierrira. Ideia udaletako kultur sus-
pertzaileek izan dute eta Mankomunitateak
bere gain hartu du. 

Ekimen horrek euskara eta antzerkia
uztartzeaz gainera, txorierritarrek Euskal He-
rrian sortzen diren euskal antzezlan ezagune-
nez gozatzea du helburu. 

Oraingo honetan Artea antzezlana ikuste-
ko aukera egongo da. Hori irailaren 22an,
20:00etan, izango da Sondikako Kultur Etxean.
Ramón Agirre, Joseba Apaolaza eta Asier
Hormaza dira tragikomedia honen aktoreak.

Sarrerek 5 euro balio dute eta irailaren 3tik
17ra arte egongo dira salgai Larrabetzu, Le-
zama eta Sondikako udal liburutegietan, Txo-
rierriko Mankomunitatean eta Zamudio eta
Loiuko udaletxeetan. Era berean, sarrerak
BBKren orotarako kutxazainetan edo www.
bbk.es webgunean lor daitezke. 

Derio-Zamudio
Lasterketa
Irailaren 16an, domekaz, XV. Derio-Zamudio
lasterketa egingo dute. Lasterketa goizeko
11:00etan aterako da Derioko kiroldegitik eta
eguerdiko 13:30ak aldera amaituko da Gazi-
tuaga futbol zelaian. 

Partehartzaileek ibilbide bi izango dituz-
te aukeran: A lasterketa (4000 m) eta B laster-
keta (8000 m). Izen-ematea lasterketa hasi
baino ordu erdi lehenago arte egin daiteke.
Par-tehartzaile guztiek sari bana jasoko dute
helmugan. Horrezaz gainera, mikrobus bat
edukiko dute arropa eramateko eta Deriora
bueltatzeko. Zamudioko kiroldegiko dutxak
erabiltzeko aukera ere izango dute. 

Lasterketa Zamudio eta Derioko Udalek
antolatzen dute eta egun horretan batzen den
diru guztia Mugarik Gabe gobernuz kanpoko
erakundeari emango diote. 

Gaztetxeen eta gazte asanbladen lana
kalera aterako du Gazte Egunak
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Albisteak eta laburrak... Berri gehiago www.aikor.com webgunean





Nola edo nondik datorkizu abenturara-
ko irrika hori?
Egia esateko, neuk aukeratutako bidea
izan da; nire familian ez da inor halako
abentura-gosea duenik.
Noiztik bidaiatzen duzu?
Beti izan naiz oso mendizalea. Hamazazpi
urterekin hasi nintzen arroilak jaisten, eta
hogeirekin eskalatzen.
Eta nora joan zinen lehenengo aldiz?
Marokora, 19 urte nituenean. Tubkal men-
dia igotzera joan nintzen. Ondoren hamai-
ka bidaia egin ditut. Vietnamera, esatera-
ko, 22 urterekin joan nintzen.
Noiz egiten dituzu bidaiak?
Hego Amerikara bidaiatzeko urtarorik
onena udazkena izaten da, urritik aben-
dura, orduan izaten baita klimarik egokie-
na. Leku batera bidaiatu aurretik, baldin-
tza klimatikoak izaten ditut kontuan.
Adibidez, Marokora otsailean joan nin-
tzen eta egundoko hotza eta elurtea izan
zen.
Zenbat denbora ematen duzu kanpoan?
Hilabete inguru, normalean. Irailean hila-
beterako joango naiz Alpeetara, eta,
horren ostean, bi hilabete eta erdi emango
ditut Bolivian eta Txilen.
Zein lekutan egon zara?
Mendizaletasunak bultzaturik, Txile, Viet-

“Txile paisa
ederra da, k

Unai Kastresana, abenturazalea

Vietnamgo leize ilunetan,
Txileko Patagonian eta

beste hainbat lekutan
izan da. Unai Kastresana
Ursua da, derioztar aben-

turazale sutsua. Hogeita
bederatzi urteko gazteak

bost kontinentetatik
bidaiatu du abentura bila.
Beste herrialde eta kultu-

ra batzuk ezagutu ditu
eta egon den toki guztie-

tan kirol batzuk egin
ditu, hala nola eskalada

eta trekkinga. Baso-lanak
eta natura-ingurunearen

zaintza ikasketak egin
zituen eta mantentzaile

elektrikoa ere bada, baina
sorosle dihardu lanean.

Urrian, Bolivia eta Txilera
joango da abentura berri

bila. Abentura-gose horri
buruzko solasaldia izan

dugu berarekin.

Testua: Eder Merino



aia ikaragarriz betetako herrialde
kirola praktikatzeko leku egokia”

a

nam, Maroko, Argentina eta Uruguaira
joan naiz; eskalatzen, ordea, Sardiniatik
ibili naiz. Behin Frantziara joaten saiatu
ginen eskalatzera, baina eguraldi txarraren
ondorioz ezin izan genuen eskalatu. 
Zein izan da ikusi duzun lekurik erakar-
garriena?
Txile. Kontraste bortitzez osaturiko herrial-
dea da. Alde batetik, Patagonia dago eta,
bestetik, Atacamako basamortua. Paisaia
desberdinez betetako herrialdea da.
Une larririk bizi izan duzu inoiz?
Behin Frantziako Pirinioetara joan ginen
eskalatzera. Hartan ari ginela, lainoa gaine-
ra etorri eta galdu ginen. Ez genekien non
zen autoa eta ezin genuen atzera egin.
Elurretan bibak bat egin behar izan genuen
gaua egiteko. Ez geneukan materialik eta 0
azpitik 15 gradutan ginen. Oso txarto pasa-
tu genuen, baina handik hamazortzi ordu-
ra autora heltzea lortu genuen.
Egon zaren lekuetatik zein bisitatuko
zenuke berriro?
Bada atsotitz bat zera dioena: “Zoriontsu
izan zaren lekua ez duzu berriro bisitatu
behar”; hala ere, egin ditudan bidaia guz-
tiak egingo nituzke berriro.
Zein bidaia gomendatuko zenioke eska-
latzea edo trekkinga gogokoa duen bati?
Txile leku egokia da eskalatzeko, trekkinga
egiteko edo mendiak igotzeko. Vietnam ere
toki ezin hobea da eskalatzeko.
Nora gustatuko litzaizuke bidaiatzea?
Zeelanda Berria bisitatzeko irrikan nago;
han toki ederrak daude eta Zeelanda Be-
rriko Alpeak ikusgarriak dira. Yosemitera
(AEB) bidaiatzea ere ondo legoke, eskala-
tzeko horma handiak baitaude.
Zelan antolatzen dituzu bidaiak?
Leku bat edo bestea aukeratu baino lehen,
ahalik eta informaziorik gehien biltzen dut.
Behin herrialdea aukeratuz gero, egiten
dudan gauza bakarra hegazkineko txartela
erostea da. Hau da, herrialdera heltzean,

“bizimodua” neure kabuz ateratzen dut.
Aurretik ez dut ezer erreserbatzen.
Nolako bidaiari mota zara?
Motxileroa naiz. Inoiz ez naiz bidaia anto-
latuetan ibili eta ez dut uste inoiz egingo
dudanik.
Bolivia eta Txilera joango duzu laster,
nolakoa izango da bidaia hori?

Irailean Frantziako Alpeetara joango naiz
entrenatzera. Han hilabete emango dut eta,
ondoren, Bolivia eta Txilera abiatuko naiz.
Bolivian hilabetez egongo naiz eta hango
Amazonia-eta bisitatzeko aprobetxatuko
dut. Handik Txilera joango naiz. Han gra-
nitozko 600 eta 800 metro bitarteko hormak
daude; haiek egokiak dira eskaladarako eta
bide berriak irekitzeko. Txilen hilabete eta
erdiz egongo naiz.
Azkenik, antolatu bidaia bat AIKOR! aldiz-
kariaren irakurle guztientzat.
Vietnam leku ederra izango litzateke.
Lehenengo eta behin, Ho-Chi-Minh hiribu-
rua eta Cuchiko tunelak bisitatuko geni-
tuzke eta, ondoren, Mekong-eko delta
famatutik abiatuko ginateke herrialdearen
hegoaldera. Erdialderantz jo eta “Lurrin-
dun ibaia”tik iparraldera helduz Halong
badiarekin egingo genuke topo. Azkenik,
trekking zaleek asko gozatuko lukete Sapa
aldean eta talde etniko batzuk ezagutzeko
aukera ere izango genuke.
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Derioko lehen kazetari euskaldunak inter-
net bidez topatu ditugu. Susa argitaletxea-
ren armiarma.com webgunean aurkitu
ditugu, sarean paratutako Euskal prentsa-
ren lanak datu basean. Bertan Derio izena
sakatuta Euzkadi egunkarian argitaratuta-
ko lau artikulu agertu zaizkigu, baita
derioztar batek idatzitako olerki bat ere. 

Euzkadi egunkaria jeltzaleen egunka-
ria izan zen. Egunkari horretan denetariko
gaiak eta generoak agertzen ziren. Gehien
bat erdaraz idatzita egon arren, euskarazko
zati batzuk izan bazituen. Horien artean,
herrietako gaiak. Herrietako kronika ho-
riek egiteko berriemaile sarea eratu
zuen egunkariak. 

Deriori buruzko kronikak hiru ezi-
zen ezberdinekin datoz: Aketze, Urre-
txindorra eta Elexalde. Artikulu guztiak
bizkaieraz daude idatziak, Sabino Ara-
nak zabaldutako garbizaletasunaren ha-
rira. Azter dezagun, gainetik bada ere,
bakoitzak idatzitako artikuluen mamia. 

Aketze 
Deriori buruzko lehen kronika

1931ko apirilaren 12an argitaratu zen.
Hurrengo hilean ere (maiatzaren 17an,
hain zuzen ere) Aketzek sinatuta agertu
ziren Deriori buruzko kronikak. 

Lehenengoan bi kronika agertzen
dira. Lehena hauteskunde propaganda
da. Udal hauteskundeak direla eta, Derio
eta Zamudioko gazteei (urte hartan
Deriok eta Zamudiok udal bera zuten)
deia egiten die Gangoiti monarkikoa
(“axur baltza” deitzen dio) ez botatzeko
eta Zorion Aslari botoa emateko. Hurrengo

kronikan Ander Lopategi eta Anaste Goiri
senar-emazteak agertzen dira. Izan ere, bi
hauen seme zena, Sabin, ume txikia zela hil
zen. Animoak ematen dizkie biei. 

Bigarrenean Derioko gazteak anima-
tzen ditu EAJk Zornotzan antolatutako
Euskal jaietara joateko. Autobusa egon-
go da eta 9 “errial” balio du joan eta eto-
rriak. Artikulutxoa amaitzen du Gora
Derijotarrak! esanda. 

Urretxindorra 
Ia bi urte pasatu behar dira Deriori

buruzko kronikak berriro topa-

Derioko lehen 
kazetari euskaldunak

1931 eta 1933 urteen bitartean Euzkadi egunkarian hiru
lagunek euskaraz idatzi zituzten Deriori buruzko
berriak. Ezizenak baino ez dakizkigu: Aketze, Urre-
txindorra eta Elexalde. Hona hemen euren beharraren
gomuta. 
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Testua: Bestorrene

Derio´ko bat 
Euzkadi egunkarian kronikak eta
albisteez gain, olerkitxoak ere argi-
taratzen ziren. 1931ko ekainaren
21ean Gora Euzkadi olerkia argitara-
tu zen. Derio´ko batek sinatu zuen
olerkitxoa. Hona olerkia: 

Zeruan dagon jaunan ondoan 
gure irakaslaria, 
begira dago zelan datorren 
beran nekean saria. 
Ez da zuretzat, erbestetarra, 
gure soloko garia 
zuk an daukazu zeure lurretan 
ganera zeure aberria. 
Gu´k euskaldunok jarriko doguz 
Euzkadirentzat legeak 
erbestetarrak egiñak baño 
guretzat askoz hobeak. 
Begoña´ko Ama, geuri lagundu 
arerioai itzita 
egunen baten ikusi daigun 
geure Euzkadi askatuta. 
Alkartu gaiten euskotar danok 
indar ein daigun batera 
ekar daiguzan Madril aldetik 
geure lagiak atzera. 



tzeko. Kasu hone-
tan, 1933ko apirila-

ren 20an argitaratu ziren Urretxindorrak
sinatuta. Lehenik eta behin, Markelin
Aburto eta Berzbunde Berreteaga zorion-
tzen ditu alaba izan dutelako eta
Agurtzane izena jarri diotelako. Berz-
bunde Derioko Emakume Abertzale
Batzako lehendakaria zen garai hartan.
Horrez gain, derioztarrak zoriontzen di-
tu Donostian izandako jai abertzalera
asko joan zirelako. 

Elexalde 
Handik pare bat hilera,

1933ko ekainaren 15ean De-
riori buruzko kronikak berri-
ro agertu ziren Euzkadi egun-
karian. Kasu honetan, sina-
tzaileak Elexalde izena jarri
zuen. 

Lau kronikatxo dakartza
egile honek. Lehenak Bitxabal barrija izena
du. Bitxabal errepidea da eta Geldora doa-
naz ari da (berak Geldotz deitzen dio auzo
horri). Bigarrenean diru batze bati buruz
ari da. Kartzelan da Tiburtzi Zarate de-
rioztarra “Euzkadiren alde egitearren” eta
horri sostengua emateko eskatzen die
derioztarrei. Hirugarrena, orrilako (maia-
tzako) loreei buruzkoa da. Laugarrena,
azkenik, Derioko apaizari buruzkoa da.
Apaiza, Iñaki Bengoetxea izenekoa, Amo-
roton izan zen eta atzera ere herria etorri
zela aipatzen zigun Elexaldek. 
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Txorierri bidearen iparraldeko adarrean
dago. Adar hori Konpostelarako erromes
bide zaharrenetarikoa da. Guztira, 765
kilometroko luzera du eta, Hendaiatik
hasita, iberiar penintsularen iparralde
guztia zeharkatzen du itsasertzetik.
Lehenengo urteetan hegoaldeko bidea-
ren alternatiba bihurtu zen, Nafarroaren
zati bat musulmanen menpe zegoen-eta.
Done Jakue Bideak garrantzi handia izan
zuen; esate baterako, bide horretan koka-
tua egoteak ekarri zuen Larrabetzu sortu
izana. Hain zuzen ere, herri horrexetatik
sartzen da Done Jakue Bidea Txorierrin.
Morgatik Goikoelexalde auzora heltzen
dira erromesak, eta handik Larrabetzura
doaz. Hurrengo geldialdia Lezaman egi-
ten dute, eta geroago Zamudion. Azken
herri horretan, Pinoa industrialdeko
bidea hartu eta Iturritxualde mendira
igoko gara. Mendi tontorreko behatokiak
Derio eta Zamudio ikusteko aukera zora-
garria ematen digu. Azkenik, bideak
Bilborantz jarraituko du.

Iparraldeko bidea ez ezik beste bide

batzuk ere badira Santiagora iristeko.
Zenbat kilometro egin nahi diren edo
nondik irten nahi den, bada hau edo bes-
tea aukeratuko da. Entzutetsuena Fran-
tses Bidea da; Berau Orreagatik Nafarroa
Garaian sartu, Errioxa eta Gaztelatik
jarraitu eta Santiagora heltzen da.
Historiaz zein monumentuz josita dago
eta “horregatik jende gehiegi biltzen
du”, dio Carlos Eraso Bizkaiko aterpeen
koordinatzaileak. “Kostaldeko bidetik ez
da hainbeste jende joaten, baina azken
bolada honetan gero eta erromes gehia-
gok aukeratzen du. Beste alde batetik,
fisikoki gogorragoa izan arren, natura
aldetik askoz politagoa da”, azaldu du. 

“Drogarik gogorrena, Done Jakue Bidea”
Igarobidea izateaz gain, Txorierri

atseden hartzeko leku egokia da: azken
lauzpabost urteotan Lezaman ezarri da
erromesentzako aterpea. Jesús Gordoa
da haren arduraduna. Lezamarra da,
baina orain dela urte asko Alacantera
joan zen bizitzera. Lezamako aterpea

Done Jakue: biz
Antzina, jainkozaletasunak, promesek edo peniten-
tziek bultzaturik egiten zuten erromesek Done Jakue
Bidea. Gaur egun baliteke Santiagora joateko arra-
zoiak bestelakoak izatea, baina oraindik eutsi zaio sin-
bolismoari. Txorierri bide magiko horren zatia da eta
Lezaman erromesentzako aterpea dago. AAiikkoorr!!  aldiz-
kariak bieira lepoan jantzi eta ibilbideari ekin dio.

Testua eta argazkiak: Gaizka Eguskiza
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udan eta arrastiz baino ez da egoten ireki-
ta –uztailaren 1etik irailaren 30era arte,
16:00etatik aurrera–. Epe eta ordutegia
hain mugatua izan arren, 1.000 erromes
inguru hartu zituen iaz, eta aurten gehia-
go espero dute. Gainera, txikia da: badira
10 lagunentzako ohexkak, eta besteek kol-
txonetetan egin behar izaten dute lo.
Halere, “handiagoa izango balitz, gehiago
etorriko lirateke”, dio Gordoak. Aterpeak
kanpotik itxura onik eduki ez arren, garbi-
tasuna, ur beroa eta aire girotua eskain-
tzen dira barruan. Dena dela, aterpe hori
behin-behinekoa da: Lezamako Udalak
eraikin polibalente bat eraikiko bi urte
barru, eta aterpea hantxe kokatuko du.

Gordoak etxola horren sinpletasuna
defendatu du. “Erromesak nekatuta eta
izerditan etortzen dira eta gauza bat baino
ez dute nahi izaten, ohea eta irribarrea.
Hemen horixe ematen diegu, ongi etorri
beroa. Eta gero, gauez, hitz egiten dugu
eta trago bat hartzera joaten gara denok

zi bidea

Txorierri Santiago
Konpostelakora doan

Iparraldeko Bidean dago

Lezamako aterpea udan
eta arrastiz baino ez dago
irekita: uztailetik irailera
arte, 16:00etatik aurrera
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Gehienek oinez, baina batzuek bizikletaz egin nahiago dute Bidea. 

Jesús Gordoak ziurtagiriak sinatu eta ongietorria ematen die erromesei Lezamako aterpean



elkarrekin. Horrela, haientzat aterpeak Do-
nostiako Maria Kristina hotela baino hobe-
ak dira”. Beraz, “erromesak Lezamatik po-
zik” irteten direla baieztatu digu Gordoak. 

Aterpezain horrek lau aldiz egin du
Bidea, eta, horri buruz hitz egiten duenean,
begietan distira berezi bat pizten zaio.
“Bidea egiteak bizitza aldatzen dizu, dro-
garik gogorrena da. Bizitzan zer den ga-
rrantzitsua irakasten dizu bideak”. Bere
esanetan, bizi bidea da erromesaldia, bizi-
tzan gertatzen den moduan, bidean dene-
tarik baitago. “Egun batzuetan alai ibiliko
zara, besteetan triste... Eta Done Jakue Bi-
dea amaitzen denean, bizi bidea hasten
da”, dio Gordoak.

Erlijio baino gehiago, espiritualtasuna
Aterpe zainak uste du erromes guztiek

zerbait bilatzen dutela bidean. “Bidea egi-
ten denean, inguruan ez dago inor, ez dago
ezer. Beraz, zeure barnera begiratzen duzu
eta bidaia zeure barne bilaketa bihurtzen
da. Batzuek ez dakite zeren bila doazen eta
beste batzuek erantzuna ematen diote

hainbat galderari, bidaia egin baino lehen
burutik pasatzen ez bazitzaienak”, aipatu
digu Jesúsek. “Fenomeno magikoa da, ezin
da azaldu, eta ez naiz erlijioaz ari, espiri-
tualtasunaz baizik”. 

Izan ere, erlijioa ez da Bidea egiteko
arrazoi nagusia, Julio Mendaza Done Jakue
Bidearen Lagunen Bizkaiko elkartearen

presidentearen iritziz. “Badira batzuk oso
fededunak direnak eta Bidea oinutsik egi-
ten dutenak, baina, egia esateko, oso gutxi
dira. Aterpeetan Bibliak jarri ditugu erro-
mesen eskura, baina normalean ez dute
irakurtzen”. Hala ere, horrek ez du garran-
tzirik. “Bidean errespetua da nagusi. Eta
handik aurrera, elkartasuna eta laguntasu-
na sortzen dira, bai erromesen artean, baita
erromesen eta eurak pasatzen diren herrie-
tako lagunen artean ere”.

Mendazak hainbat istorio eta hainbat
bizitza ditu oroimenean. “Brasildar batek
Bidea amaitu nahi izan zuen, nahiz eta
behatz bat minduta izan. Konpostelara hel-
dutakoan, moztu behar izan zioten. Beste
alde batetik, minbiziak jotako Ingalaterra-
ko agure batek Bidea egin nahi zuen.
Soinean testamentua zeraman eta, horren
arabera, hilez gero, hiltzen zen lekuan ber-
tan eman behar zitzaion lur”. Horiek guz-
tiek bizi bidea bilatu zuten, akaso, eta bali-
teke erantzunak topatu izana. Gureak argi-
tu nahi baditugu, Done Jakue Bidea egin
beharko da...
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ZAMUDIO
Bilborako 
bidegurutzea

Iturritxualde

“Erromesak ohea eta 
irribarrea besterik ez du

nahi izaten aterpean;
haiek izanez gero, Maria

Kristina hotela baino
hobeto daude”

“Bidean errespetua da
nagusi. Gero elkartasuna
eta laguntasuna sortzen
dira erromesen artean”
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Morgagana

LARRABETZU

Goikoelexea

LEZAMA

Mitoren
sorrera

Done Jakue Jesusen dizipulurik sutsuenetarikoa izan
omen zen eta horregatik Herodesek burua moztu zion
Kristo osteko 42. urtean. Sinbolikoki oso garrantzitsua
da, Jesusen doktrina defendatzeagatik hil zuten lehe-
nengoa izan baitzen. Elezaharrak dioenez, bere jarrai-
tzaileek gorpua ostu zuten Palestinan, eta aingeru
batzuek zuzendutako itsasontzian Galiziara eraman
zuten. Bederatzi mende geroago Done Jakueren hilo-
bia Konpostelan aurkitu zen. Harrezkero, Europako
erromes ibilaldi nagusia da eta milaka lagun joaten
dira urtero Galiziara. 

Bideak erromes gehiago hartzen ditu jubileu urte-
etan; hau da, Done Jakue eguna (uztailaren 25a) igan-
dea denean. Aurten ez da horrelakorik gertatu, baina
argi dago, Kalisto II.a Aita Santuak 1122an arau hori
ezarri zuenetik hona, jubileu urte horiek bereziak dire-
la. 

Unescok Munduko Gizadiaren Ondare izendatu
zuen Done Jakue Bidea 1993an. Hura jubileu urtea
izan zen. Geroztik, erromesaldiak garrantzi handia
hartu du eta 2006an, esate baterako, 100.000 erromes
hurbildu ziren Santiagora. Argazkia: Santiagoko Turismoa
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Uztaila oso garai egokia da Bi-
dea egiteko, hilaren 25ean Done
Jakue Eguna delako. Ez da harri-
tzekoa, beraz, bolada horretan
Txorierriko errepideetan erro-
mes asko ibiltzea. Guztiak dau-
de hitz egiteko prest. 

Josephek, esate baterako, 23
urte ditu eta Zelanda Berritik da-
tor. Friederike bere neska, aldiz,
Alemaniakoa da. Euskal Herria
gustatu zaie “oso berdea” delako
eta Bidea egin dute “esperientzia des-
berdin bat izan nahi zutelako”. “Bideak
lasaitzen du, natura zoragarria ikusten
da eta neurri txikiko turismoa da.
Gainera, norberaren buruaz, etorkizu-
naz eta bizitzaz pentsatzeko aukera
ematen dizu”.

Victoria eta Antonio mendia gusta-
tzen zaien Bartzelonakoak lagun ba-
tzuk dira eta haiek ere garrantzi handia
ematen diote pentsatzeari. “Oso espiri-
tuala da bidea; ibiltzen den bitartean
hausnartzea gomendatzen dugu”. Be-
hin baino gehiagotan egin dute bidea,
baina hau da Euskal Herritik pasatzen
duten lehenengo aldia, eta pozik agertu

dira. “Guretzat oporrik onenak dira:
ez dago jende gehiegirik eta harreman
zuzena duzu janariarekin, jendearekin

eta tokian tokiko kulturarekin”. 
Pierrek “herrialde askoko

jendearekin harremanetan jar-
tzea du gogoko”, eta horregatik
egin zuen lehenengo aldiz Do-
ne Jakue Bidea. Horretaz apar-
te, frantses horrek “kultur zein
historia ondarea” ere atsegin
ditu. “Katolikoa naiz, baina ez
naiz elizkoia. Dena dela, gusta-
tzen zait bidean dagoen espiri-
tualtasuna”.

Erromesaren hitza
Pierrek gustuko du

Bidean dagoen espi-
ritualitatea

Victoriak eta Antoniok Bidean hausnarketa egiteko gomendatzen dute

Friederike alemaniarra
da eta Joseph, Zelanda
Berrikoa. Elkarrekin
egiten ari dira Bidea
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Zer kontau ahal deuskuzu jaien gainean.
Nobedade handirik ez dago. Jai-batzordea
orain dala lau urte osatu arren, kide askok
urteak daroaz jaiak prestatzen, eta, egia
esan, lan handia egin behar da eta azkene-
an erre egiten zara. Horrezaz ganera, nahi-
ko geldituta gagoz ideien aldetik. Hori
dala-eta, komisioan jente barriak parte har-
tzeko deia egin dogu, baina bizpahiru
lagun baino ez dira animatu. Halanda be
gaur arte antolatutako jaiak oso partehar-
tzaileak izan dirala uste dogu, eta, horre-
gaitik, antzeko formula bat errepikatu
dogu aurten be bai. 
Baina nobedaderen bat egongo da, ezta?
Aipagarriena Potato taldearen kontzertua
da, beharbada. Hori aurrekontutik kanpo
gelditu jaku, baina Udalak bertan sartzea
onartu dau. Aurtengoa Potatoren azken
urtea da eszenatoki gainean eta edade guz-
tietako jendearen gustukoa izan daitekeela
kontuan hartuta, Larrabetzura ekartzea
pentsatu dogu. Herriak be oparitxo bat
merezi dau, nire ustez. 
Beste alde batetik, txupinazoa nahiko tris-
tea izaten da: txupina bota eta listo. Aur-
tengo jaietan jaitsiera egitea be bururatu
jaku, nahiz eta oraindino oso zehaztuta ez
izan. Lekuko antzeko bat egongo da eta
iazko Koadrila Eguna irabazi ebenek me-
zua irakurri eta aurtengo irabazleei pasa-

tuko deutsee. Apaingarrizko zentro
txapelketa bat antolatzea be proposatu
da, eta Emeterietan ardi txakurren era-
kustaldia eta aizkora desafioa izango
doguz lehenengo aldiz.
Eta aurreko urteetan erabat arrakasta-
tsuak izan ziran ekitaldiak errepika-

Pilota partidak, odoloste jana, herri kirolak, bertsola-
riak, erromeriak, antzerkia, jazz emanaldiak, txapel-
ketak, bizikleta igoera, idi-probak, jokoak… Larra-
betzuko Andramariek eta Emeteriek osagai guztiak
dabez jaiak ezin hobeak izateko. Intxurreta jai-
batzordeak lau urte daroaz horreek antolatzen eta
AAiikkoorr!! aldizkariak bertako kide bategaz berba egite-
ko aukerea izan dau. 

“Jaiak herriko jendearentzat
izan behar dira”

Intxurreta Larrabetzuko jai-batzordea:

ANDRAMARIAK

Abuztuaren 11n eta 12an, zapatua eta
domeka
18:00: Futbol Zazpi Txapelketa
Abuztuaren 13an, astelehena
18:30: Umeen pilota partidak, Olarreta
Pilota Elkartearen eskutik
21:30: Herri-afaria / Kantuz Kantu
Abuztuaren 14an, martitzena
18:30: Pilota jaialdia (profesionalak): 
4 1/2 eskuz banaka: 
Mikel – Antxia
Eskuz binaka: 
Amarika – J. Gomez; Urdaniz – Zabala 
21:30: Txupinazoa (Kalejira: Akarmari,
txistulariak…)
22:00: Odoloste jana tabernetan
Jazz emanaldia, El Tercer Hombre tal-
deagaz
23:30: Erromeria, Amaiur taldeagaz

Abuztuaren 15ean, eguaztena
12:00: Txistulariak
12:30: Herri kirolen erakustaldia: aizkola-
riek, Fausto Mugerza eta Elorriaga; Ipa-
rraldeko jokoak, Jose Mari Atutxa eta Tu-
bi; harri jasotzailea, Joseba Ostolaza
13:30: Pintxo dastatzea plazan
18:30: Asto karrera
19:30: Bertsolariak balkoitik balkoira:
Arkaitz Estiballez – Maialen Lujanbio
21:00: Bozza nova musika, Mauricio Me-
neses Cuarteto taldeagaz
22:30: Erromeria Laiotz taldeagaz
23:30: Visa Vis antzezlana, Trapu Za-
harrak taldearen eskutik
24:30: Erromeria Laiotz taldeagaz
Abuztuaren 16an, eguena
11:00: Kalejira, Ondalan konpartsagaz:
erraldoiak, buruhandiak eta kilikiak
12:00: Umeen jokoak
14:30: Umeen bazkaria
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tuko dozuez…
Bai. Iaz estreinako aldiz antolatu gendu-
zan Kantuz Kantu ekitaldia eta herri afa-
ria eta oso esperientzia polita izan zan.
Mahaiak eta aulkiak 150 pertsonarentzat
eroan genduzan eta plazan 250 lagun
inguru batu ginan. Pilota partidak izan-
go dira barriro, izan be, iaz ezin izan gen-
duzan antolatu aurrekontua zala-eta…
Jazz eta funky emanaldiak orain urte bi
hasi ginan egiten eta bertan ez da jende-
tza handia batzen, baina dagozanak oso
gustura dagoz. Eta Ematerietan idi pro-
bak edukiko doguz. Oso arrakasta han-
dia izaten dabe. Probalekua obretan
dago. Ea ordurako prest dagoen.
Tapia eta Leturia klasiko bat izan dira
Larrabetzuko jaietan; aurten ez dira eto-
rriko…
Urteak daroez etortzen, baina jendea
nekatzen hasi da eta aurten ez ekartzea
erabaki dogu. Ez dakigu etorkizunean
deituko doguzan barriro. 
Nabarmendu beharko bazendu ekitaldi
bat jai-egitarautik, zein izango litzateke
hori?
Asto karrera, kalera jende gehien atera-
tzen dauan ekitaldia baita. Andra Mari
kalea jendez gainezka egoten da egun
horretan. 

Egitaraua herrian eta larrabetzuarren-
gan pentsatuz, batez be, osatu dozue…
Azken baten jaiak herriko jentearentzat
izan behar dira. Ez dogu itxaroten kan-
potarrak etortzea… Potato ikustera bai,
beharbada. Beno, guk pilo bat disfrutatu-
ko dogu eta etortzen diranak be ongi eto-
rriak izango dira, baina herriko jaiak
herrikoentzat dira, batez be. 
Nola antolatuko da jai-gunea?
Betiko moduan. Eliza aurrean eszenatoki
txiki bat jarriko da eta plazan, txosna bat
eta eszenatoki handia. Plazan obretan ga-
goz eta faena handia da, baina ez dago
beste bueltarik. Eta San Bartolome Loro-
ño auzoan izango da eta Emeteriak, Goi-
kolexean.

17:00: Antzerkia, Goloka taldearen eskutik
18:30: Goitibehera Txapelketa Lokala
19:00: Erromeria Gure Etxean
20:30: Blues musika, Blues de Luxe taldea-
gaz
22:30: Kontzertua: Potato eta erromeria:
Lisker
Abuztuaren 24, barikua. San Bartolome
13:30: Bizikleta igoera
14:00: Paella Txapelketa
17:00: Briska Txapelketa

EMETERIAK

Abuztuaren 30, eguena
20:00: Txupinazoa – txistulariak
21:00: Odoloste eta txorizo jana
22:00: Erromeria, Erdizka Lauetan taldea-
gaz

Abuztuaren 31n, barikua
13:30: Bertsolariak: Xabier Amuriza –
Andoni Egaña
17:00: Briska Txapelketa
20:00: Idi probak: Toñin Cotarelo
(Samaño-Cantabria), Joseba Bikarregi
(Loiu), Jose Elortegi "Txapas" (Barrika)
23:00: Erromeria, Egan taldeagaz

Irailaren 1ean, zapatua
12:00: Ardi txakurren erakustaldia
14:30: Marmitako Txapelketa
17:00: Mus Txapelketa
Umeentzako antzerkia, Antzezki-
zuna taldearen eskutik
18:00: Xiba jokoak
19:30: Aizkora desafioa: Beñat Lekue
eta Aritz Oregi
20:30: Barrenetxera bizikleta igoera
23:00: Erromeria, Jo & Hanka taldea-
gaz

“Gaur arte 
antolatutako jaiak oso 
partehartzaileak izan
dira, eta, horregaitik,

antzeko formula 
bat errepikatu 

dogu aurten be bai”





Lasterketa/Martxak Lezamako auzo bide-
ak zaindu eta berreskuratzea du helburu
eta iaz egin zuten lehenengo aldiz. Bide
horiek desagertzeko zorian daude eta anto-
latzaileek behar-beharrezkotzat jotzen di-
tuzte “ez soilik komunikabide moduan,
baizik eta naturaz gozatzeko leku eta herri-
tarren topagune bezala ere bai”. Horrela,
auzokideak, mendizaleak eta korrikalariak
elkartu nahi dituzte eta martxan ipini
Lezamako mugetan zehar, bide zahar zein
berriagoetatik. Era berean, partehartzaileek
historikoki oso inportanteak izan diren
hainbat mugarri bisitatzeko aukera izango
dute: Gaztelumendi eta Gangurengo tonto-
rrak eta bertan 36ko gerrari lotutako Bur-
dinazko Hesiaren bunkerrak; San Martin
Baso parke botanikoa; Erdi Aroko Lezama-
ko Dorrea eta Olazarreko antzinako burdi-
nola (errota bihurtu zutena beranduago),
besteak beste. 

Martxa 8:30ean aterako da Andra Mari
elizako plazatik eta lasterketa, 9:30ean.
Biak Legina auzoan amaituko dira
14:00etan. Guztira 22,5 km izango dira –ibi-
laldian zein lasterketan-, hala ere, martxa-
ren azken kilometroetan ibilbide alternati-
bo bat (10 km) eta dortsalik gabekoa egite-
ko aukera emango da.

Denborak kontrolatzeko postuak eta
anoa-postuak bost lekutan jarriko dituzte:
Gaztelumendi – Km 5; Parke Botanikoa –
Km 10, 5 (osasun laguntza); Lezamako Do-
rrea – Km 14,5; Biberoa – Km 19 (osasun la-
guntza) eta Legina auzoa – Km 24 (helmu-
ga). 

Lasterketan 200 korrikalarik baino ezin
izango dute parte hartu, eta martxako par-
tehartzaileen kopurua, berriz, mugagabea
izango da. Partehartzeko gutxieneko adina
16 urtekoa da eta izen emateak 6 euro balio

du lasterketan eta 3 euro martxan. Laster-
ketan zein martxan kategoria bi egingo
dira: bata emakumezkoentzat eta bestea
gizonezkoentzat. Partehartzaile guztiek
izango dute saria eta helmugara ailegatzen
diren lehenengo lasterkariek –emakumea
zein gizona- txapela eta garaikurra jasoko
dituzte. Martxan denborarik egokiena egi-
ten duten gizonari eta emakumeari ere
emango zaizkie txapela eta garaikurra.
Izen ematea egiteko eta informazio gehia-
go jasotzeko, hurrengo korreoko helbide
eta telefonoetara jo daiteke abuztuaren
1etik aurrera (Izen ematea irteeran ere egin
daiteke goizeko 8:00ak baino lehenago): 

lezamabizirik@lezamabizirik.com
686 41 57 58 

gailurmt@euskalnet.net 
662 13 70 09 

Basobaltz Jai Batzordeak, Gailur Mendi Taldeak eta Lezama Bizirik Auzo Elkarteak
Lezamako II. Mugarriz Mugarriko Lasterketa/Martxa antolatu dute. Ekitaldia iraila-
ren 2an (San Antolin eta domeka) izango da, eta hasiera emango die herriko jaiei.

Herri bideak 
berrerabiliz Lezaman

–Gehienezko kota: Ganguren gailurra, 475 m.
–Gutxienezko kota: Andra Mari eliza (irteera), 30 m.
–Igoeran metatutako desnibela: 900 m.
–Jaitsieran metatutako desnibela: 750 m.
–Zoru motak: 8 km, asfaltoa edota porlana; 6 km,
lurrezko pistak; 10 km, baso edo mendiko bideak. 
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Iaz lehenengo aldiz antolatu zenduezan
jaiak. Zelango balorazioa egin daikezue?
Lehenengo urtea izateko, egia esan, nahi-
ko ondo urten ebazan gauzak. Eta gu ez
ezik herritarrak be pozik lotu ziran.
Logikoa danez, akatsak egin genduzan eta
horreek barriro ez egiten ahaleginduko
gara aurten.
Zein da jaiei egin deutsezuen ekarpena?
Aurreko urteetan lauzpabost pertsona
baino ez egozan jai-batzordean, eta horrek
zer ekarren? Ba, gauez, adibidez, hainbat
gauzari adi egon behar baziran, egunean
ekintza gitxiago zirala edota egozanak
kaskarragoak zirala. Eta guk, gehiago ga-
ranez, esparru hori betetzea lortu dogu.
Jai-batzordean koadrila ezberdinetako la-
gunak gagoz eta horri esker, partehartzea
askoz handiagoa da. Herriko alkarteek be
ekintzak antolatzen dabez… Halandaze
be, lan asko dogu oraindino partehartze
hori erabatekoa izan daiten.
Azaldu hori.
Jai-batzordea osatu zanean herriko alkarte
guztiek bertan parte hartzea genduan hel-
buru eta ez da lortu. Lehen esan dogun
moduan, alkarteek ekintzak antolatzen

dabez, baina ez dira batzarretara etortzen
eta ez deuskue laguntzen erabakiak har-
tzen. Eta guk eurak be parte aktiboa izatea
gura dogu. 
Beste alde batetik, aitortu beharra dago
jende gitxi batzen dala Lezaman antola-
tzen diran ekitaldietan. Jaiei jagokenez,

giro handia dago gauez, baina egunean
zehar ez. Eta guk egunean be sortu gura
dogu jai-giroa. Horretarako, eta aurten
Andra Mari Eguna zapatuan izango dala
kontuan hartuta, ekitaldi sorta zabala eta
lezamar guztien gustukoa antolatzen aha-
legindu gara. Ea animatzen diran! Iaz Goi-

Basobaltz jai-batzordea orain dala urtebete osatu zan. Batzordekide gehienak ema-
kumezkoak dira, “ia %80”; eta gazteak, “batez besteko adina 24 urtekoa da”; eta
lagun-koadrila berakoak, “baina hau jai-batzorde zabala da eta gura dauan guztiak
parte har dezake berton. Beste koadrila batzuetakoak be badagoz, eta kultura tekni-
karia eta hainbat herritar be bai”. Guztien gustuko jai-egitaraua osatzea ez da lan
erraza, baina Basobaltzekoek gogoz eta ilusioz aurre egin deutsie erronkari. 
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“Egunean be sortu gura dogu

Lezamako Andra Mari jaiak

Basobaltz jai-batzordea



Lezamako Andra Mari jaiak

tioltzako Egunean, esate baterako, giro
ederra izan zan egun osoan zehar eta hori
egundoko lorpena izan zan guretzat.
Eta zer ekarriko deuskue aurtengo jaiek?
Txakolin Eguna izango da eta Urrusti al-
kartekoek dastatzeren bat prestatuko da-
be. Betizu ikuskizuna be edukiko dogu,
Mugarriz Mugarriko Lasterketa/Martxa,
pintxo lehiaketa, antzerkia, umeentzako
jolasak, kontzertuak, jubilatuentzako e-
kintzak… Herritar guztiei zuzendutako
jai-egitaraua osatzen saiatu gara, baina ez
da lan erraza eta izan dogun ahalik eta
ondoen egin dogu. Dana dala, norbaitek
beste ekintza mota bat antolatu gura
badau, badaki zer egin behar dauan:
gurera jo, proposatu eta parte hartu! Prest
gaude iradokizun guzti-guztiak kontuan
hartzeko. 
Zein da jaietako ekitaldirik erakarga-
rriena?
Gaueko giroa eta Zorrizketanek antola-
tzen dauan bazkaria, zalantza barik.
Baina, beti, gustuen arabera: umeentzat
Betizu ikuskizuna izango da, beste ba-
tzuentzat antzerkia, kontzertuak… 
Jaiek lezamarrei eskaintzen deutseena
argi dago, eta kanpotarrei?
Herri-giroa… Eta pintxoak jateko gogoa
badozu, ba, pintxoak dozuz; seme-alabak
badozuz, ba, Betizu ikustera; egarri baza-
ra, ba, txosnetara… Denetarik dogu Leza-
man. Animatu eta etorri! Ganera, ez dozu
arazorik izango etxera itzultzeko gauez
be trena dagoalako… Eta, osterantzean,
jai-batzordekoek kotxez eroango zaitue
etxera… Bai, zera! (kar,kar). 

jai-giroa”
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Irailaren 2an, domeka. San Antolin
08:30: Lezamako II. Mugarriz Mugarri-
ko Lasterketa/Martxa
11:30: Hitza (Meza zena lehen). Ostean,
trikitixa
14:30: Herri bazkaria
16:00: Mus eta briska txapelketak

Irailaren 7an, barikua. Odoloste Eguna
17:00: Betizu
18:00: Pilota partidak, Pilota Eskolaren
eskutik
19:00: Dantzen agerraldia, Kurutze Dan-
tza Taldearen eskutik
20:00: Pregoia
20:30: Trikipoteoa. Ostean, odoloste jana
herriko tabernetatik
22:00: Txosnen irekiera
22:00-24:00: Goateke txosnetan
24:00: Berbena, Amaiur taldearekin

Irailaren 8an, zapatua. Andra Mari 
10:00: Txistulariak
12:00: Meza. Ostean, herri kirolak
12:00-14:00: Pintxo Lehiaketa eta trikiti-
xa
14:30: Pintxo lehiaketaren sari banaketa

17:00: Bingo eta merienda, Adintsuen
Elkartean
17:30: Umeentzako jolasak eta txokola-
tada
19:00: Kukubel antzezlana, Kukubiltxo-
ren eskutik
20:30: Trikipoteoa
24:00: Kontzertuak: Potato, Delorean eta
Ene Bada

Irailaren 9an, domeka
10:00: Txistulariak
12:00: Perretxiko erakusketa eta dasta-
tzea eta txakolin dastatzea.
15:00: Herri bazkaria, Zorrizketanen
eskutik.
18:00: Euskal dantzak eta erromeria

Irailaren 10ean, astelehena. Mikel Za-
rate plazan
17:00: Umeentzako jolasak
20:00: Erromeria, Luhartz taldeagaz

Kukubel antzezlana, Kukubiltxoren eskutik

Delorean taldea

Jai-egitaraua



Zer kontauko deuskuzu lehiaketa horren
ganean?
Suitza, Belgika, Ingalaterra, Irlanda eta
Herbehereetako taldeak etorriko dira eta
Getxo, Areso, Gaztedi, Mutriku eta Goiherri
taldeek be hartuko dabe parte lehiaketan.
Guztiak talde onak dira eta, ondorioz, maila
handia egongo da. Ikustea mereziko dau.
Tiraldien ostean, afaria egingo dogu eta 400
lagun inguru batzea espero dogu. Ea danak
ondo urteten dauen!
Taldean hasikera-hasikeratik zabiltza, zein
izan da taldearen bilakaerea?
Hamabi lagun hasi ginan 1977an. Lehenen-
gotan goma zein lur ganean tiratzen genduan
eta 1982tik 1990era bitarteko aldia oso ona
izan zan guretzat, goman titulu guztiak lortu
genduzan-eta. Tiratzaile asko egoan Goihe-
rrin, eta talde bi osatu genduzan. Baina
1997an itxi egin geuntsan goman tiratzeari.
Goma ganean urte osoan jardun behar izaten
da eta gorputzak atsedena behar dau. Gaur
egun 20 lagun gagoz taldean. Kopuru aldetik
nahikoa da eta tiratzailerik gehienak gazteak
dira. Datorren urtean zer gertatuko dan ez
dakigu, baina oraingoz ondo gagoz.
Emakumezkoen taldea be baegoan…
Bai, eta tituluak be lortu zituan. Baina taldea
apurka-apurka ixten joan ziran: batzuk
ezkondu ziralako, lanagaitik, seme-alabakai-
tik… Batzuk emakumezkoen taldea barriro
osatu guran dabiltza, baina lehenengo eta
behin entrenamenduak egiteko leku egokia

Elkarteak / Taldeak

Jose Luis Orozko ‘Txelis’, Goiherri sokatira taldeko presidentea eta entrenatzailea 
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Testua: Itxaso Marina / Argazkia: Goiherri sokatira taldea

Goiherri sokatira taldeak 30 urte bete ditu aurten eta,
urteurrena ospatzeko, nazioarteko lehiaketa bat presta-
tu dabe arduradunek eta tiratzaileek. Lehiaketa hori
abuztuaren 4an egingo da, goizeko 10etatik aurrera,
unibertsitatearen ondoko atletismo pistan. Jose Luis
Orozko ‘Txelis’ taldeko presidente eta entrenatzaileak
horren barri emon deusku. 

“Talde moduan jarduten dogu eta
hori igarri egiten da emoitzetan”
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topau beharra dago. Izan be, emakumeek
goma gainean tiratzen dabe eta kalean ezin
da egin. Guk lehenengotan Unibertsitateko
aparkalekuan entrenetan genduan, baina ho-
rrela ezin da…
Non egiten dozue gaur egun?
Goiherriko eskola zaharrean. Han gimnasioa
eta landatxo bat daukaguz. 
Zein izan da taldeak bizitako momenturik
gozoena?
Asko izan dira, baina 2004an Estatu Batuetan
eginiko munduko txapelketea irabaztea oso
berezia izan zan guretzat, lur ganeko sokatira
txapelketa bat irabazi genduan lehenengo
aldia izan zalako. Herrian egundoko jaia egin
eben.
Eta txarrena?
92-93 denboraldia, bakarrik zortzi jubenile-
gaz lotu nintzalako. Baina aurrera egitea lortu
genduan eta beste batzuk be etorri ziran
gurera. Tiratzaileak oso gazte zirala hasi ziran
taldean, eta gehienek jarraitu egiten dabe
gaur egun. 
Indartsu zabiltze: ia txapelketa eta lehiaketa
guztiak irabazten dozuez. Azkena Euskal
Herriko Txapelketa izan da 560 kilotan…
Badira egunak eta egunak: gaur lehenengo
lotu geintekez eta bihar hirugarren. Lau talde
gara oso maila antzekoa dogunak: Gaztedi,
Mutriku, Areso eta Goiherri. Indartsuenak
Gaztedi eta Goiherri gara, beharbada, baina
apur bat bakarrik. Guk tiratzaile gehiago
daukaguz eta horri esker, ez gara beti lagun
berberen pentzura egon behar. Beste alde
batetik, Goiherriren alderik onena da talde
moduan jarduten dogula eta tiratzaileen arte-
ko hartu-emona ezin hobea dala. Hori ezin-
bestekoa da, gero tiratzera joan ahal izateko.
Zelan ikusten dozu sokatira mundua?
Euskal Herrian, txarto. Talde gitxi dagoz.
Lehen 50 inguru ginan eta orain sei inguru
baino ez. Eta sei horreetatik, Gaztedi eta gu
kentzen badozuz, beste guztiek tiratzaile

gitxi izaten ditue. Beraz, tiratzaileren batek
alde egiten badau, taldea desagertu egiten da.
Erakunde publikoek laguntza handiagoa
emon beharko leuskigue, kirol hau egitea ez
dalako bape merkea: esaterako, botek 30.000
pezeta balio dabe. Bidaiak be garestiak dira
eta ezinbestekoa da lokal egokiak izatea,
entrenamenduak baldintza egokietan egin
ahal izateko. Guk Erandioko Udaletik eta
Gaiker enpresatik jasoten dogu laguntasuna,
baina ez da nahikoa eta geure poltsikotik
ipini behar izaten dogu diru zati handi bat.
Gauzak hobeto dagoz kanpoan?
Bai. Esate baterako, Ingalaterran eta Suitzan
talde asko ez ezik kategoriak be badaditue.
Laguntasuna handiagoa jasoko dabe, ziur
asko. Nire ustez, hemen be egin beharko lira-
teke kategoriak, talde barriei aukerea emote-
ko. Izan be, hareek ezin dira baldintza bardi-
netan lehiatu sokatiran urte gehiagotan gabil-
tzanokaz, eta, azkenean, itxi egiten dabe etsi-
ta. 
Eta taldeen maileari jagokonez?
Euskal Herrian sei talde izango gara, baina
euren parean gagoz. Orain dala gitxi,
Londresen izan gara lehiaketa baten, eta
emoitzak hor dagoz: irabazi egin genduan
600 kilotan, eta bigarren lotu ginan 560 kilo-
tan.
Nazioarteko lehiaketeagaz aurtengo denbo-
raldia amaituko dozue. Hurrengoari begira,
zer?
Gabonetan entrenamenduei ekingo deutse-
gu. Horreek aurreratu beharko doguz, maia-
tzean Belgikara eta Ingalaterrara joango gara-
lako hango lehiaketetan parte hartzera. Gure
asmoa txapelketarik eta lehiaketarik gehiene-
tan parte hartzea da, ahal dan guztietan.
Munduko txapelketetan, barriz, ezin gara
lehiatu: Nazioarteko Federazinoak baldintza
batzuk betetzera behartzen gaitu eta tiratzai-
leak eta Euskadiko Federazinoa ez gagoz
onartzeko prest. Politika kontuak dira horiek.

Palmaresa
� Gizonezkoen taldea:

–Goma Ganeko Munduko Txapeldu-
na (Herbehereak, 1990ean)
–Lur Ganeko Munduko Txapelduna
(AEB, 2004an)
–Lur Ganeko Munduko Txapel-
dunordea (Suedia, 1988an)
–Hirugarren postua Goma Ganeko
Munduko Txapelketan (Euskadi,
1991n)
–Goma Ganeko Euskadiko 23 Txa-
pelketa
–Lur Ganeko Euskadiko 3 Txapel-
keta
–4 vs. 4 Lur Ganeko Euskadiko Txa-
pelketa 1
–Goma Ganeko Bizkaiko 14 Txapel-
keta
–Lur Ganeko Bizkaiko Txapelketa 2

� Emakumezkoen taldea:
–Goma Ganeko Munduko Txapeldu-
na (Euskadi, 1991n)
–Ganeko Munduko Txapeldunordea
(Euskadi, 1991n)
–Goma Ganeko Euskadiko Txapelke-
ta 2

� Junior kategorian:
–Hirugarren postua Lur Ganeko
Mundu Txapelketan (Irlanda, 1992)
–Zazpi Probintzietako Txapelketa 2

“2004an Munduko
Txapelketea irabaztea oso
berezia izan zan guretzat,
lur ganean lortu genduan

munduko lehenengo 
titulua izan zalako”



Osasuna

Eltxo emea odolez elikatzen da eta arra,
berriz, fruten zukuz. Ziztatzen dutenean,
emeek ahoa larruazalean sartu eta odola
xurgatzeko lana errazten dien odol-hodi
txiki baten bila ibiltzen dira. Intsektu
hauek mekanismo sentikor bat dute, eta
horri esker, elikagaia non dagoen jakiteko
gai dira. Euren txuan antikoagulantetzat
erabiltzen dituzten produktu kimikoak
daude eta horrela, erraz xurgatzen dute
odola. Era berean, txuak hantura eta haz-
kura bizia sortzen dituzten osagai narrita-
garriak ditu. Ziztatu eta handik sei segun-

dora sortzen dira hantura eta hazkura.  
Eltxoek biktima bat edo bestea aukera-

tzen dute hainbat faktore kontuan hartuta:
larruazalaren kolorea, usaina, gorputzak
botatzen duen gas karbonikoa, adina eta
osasun-egoera… Gainera, izugarri gusta-
tzen zaizkie gure gorputzaren beroa, izer-
dia eta hezetasuna. 

Merkatuan hainbat aukera daude
eltxoen eztenkadak saihesteko: limoi-usai-
na duten kandelak, eltxo-sareak, uxaga-
rriak, ultrasoinuak erabiltzen dituzten
detektagailuak, izpi ultramorezko lanpa-
rak… Xaboi eta lurrin gozoak saihestea ere
lagungarria da eltxoen aurkako borrokan.

Baina, gure eskura dauden bitarteko
guztiekin saiatu arren, eltxoek ziztatu egin
badigute, hazkura arintzeko erremediorik
eraginkorrena amoniakoa erabiltzea da.
Orokorrean eltxoen eztenkadak ez dira
kezkagarriak; hala ere, euren txuari alergia
diotenengan hurrengo sintomak eragiten
dituzte: sukarra, zorabioak, urdaileko
mina, arnasestuka jartzea eta eztarri edo
bular-estura izatea, besteak beste. Kasu
horietan larruazalpeko adrenalina, zain
barneko difenhidramina eta kortikoideak
errezetatzen dira.  

Eta udarekin batera
eltxoak ere etorri dira

“Hazkura arintzeko 
erremediorik 

eraginkorrena 
amoniakoa erabiltzea da”
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Nork esan dezake eltxoek
ez diotela inoiz ziztatu?
Intsektu horiek gizaki eta
animalien odolez elika-
tzen dira eta nagusi dira
urteko hilabeterik beroe-
netan. Euren eztenkadek
hanturazko lesioak eta
hazkura sortzen dituzte,
baina kasu batzuetan gai-
xotasunak ere kutsa ditza-
kete: denge, sukar horia
eta entzefalitisa, esate ba-
terako. 



Teknologia

Elhuyar Fundazioak Kao: Sumendiko sekre-
tua bideojokoaren euskarazko bertsioa
kaleratu berri du. Ordenagailurako bideo-
jokoa da eta 10 urtetik aurrerako gaztetxo-
entzat pentsatua dago. Jatorrizko jokoa
Tate multimedia enpresa poloniarrak egin
zuen eta hainbat hizkuntzatara itzultzen
ari da. 

Jokoaren protagonista Kao kangurua
da eta jokalariak hamar eremutan zehar
lagundu behar dio bere misioa betetzen.
Bidaia luze baten ostean, Kao uhartean
duen etxera itzuli da atseden hartzera,
baina ezinezkoa izango zaio: bere lagun
Tximista sumendi baten barruan erori da
eta hor bizi diren labazko munstroak
esnatu ditu. Munstro horiek uhartea sun-
tsitzea erabaki dute eta biztanleak oso izu-
tuta daude. Kaoren eginkizuna da muns-
troak garaitzea, uharteko xamanak eman-
go dizkion argibideei jarraituz. 

Jokalariak ez du aspertzeko aukerarik
izango, izan ere, errealitate birtualeko las-
terketak, puzzleak osatu, motordun txalu-
petan ibili eta airean borrokatu egin
beharko du hamar eremutan zehar. Ho-
rrezaz gainera, jokoan erabiltzen den
3Dko teknologiari esker ikus-entzunezko
efektu izugarriak atzemango dira: pal-
mondoen mugimendua nabarituko da,
Kaoren hanka-arrastoak ikusiko dira
bidea egin ahala, eguneko eta gaueko
zikloak bereiziko dira minutu tarte gutxi-
tan... 

Jokoaren xehetasunak www.elhuyar
.org/kao helbidean daude eta jokoa proba-
tzeko aukera ere badago bertan. 
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Larrabetzuko leku-izenak 
on-line jarri dituzte

Labayru Ikastegiak Larrabetzuren gaine-
ko ondarea bildu dau eta, horretarako,
Bizkaiko Foru Artxibategira eta Jabego
Erregistrora jo dabe. Batu dan informazi-
no etnografikoa eta toponimikoa Labay-
ru Ikastegiaren webguneko toponimia
atalean ipini dabe on-line (www.labay-
ru.org). Guztira Bizkaiko Onomastika

Datutegia izeneko Ikastegiaren datu-base-
an uriaren gaineko 1.245 fitxa ageri dira. 

Datuak bilatzaile batek lagunduta
kontsultatuko dira, Etxebarri, Elorrioko
eta Lezamako udalerrietakoakaz batera.
Larrabetzuko Udaleko webgunetik lotu-
rea egingo da Labayru Ikastegiko bilatzai-
lera. 

Kao: Sumendiko sekretua,
Elhuyar Fundazioaren eskutik



Txorierri ezagutu

San Tomas ermitea 1796ko suen (etxeen)
erroldan agiri da. Gotikoa da eta planta
angeluzuzena dau. Hormak manposteria-
koak dira, hegalak izan ezik. Horreek har-
landuzkoak dira. Ermitan hiru irudi dagoz:
San Tomas, San Anton abadea eta San
Martin. Ermita honen jai eguna abendua-
ren 21a da; beraz, egun hori noiz jausi eta
osteko domekan ospatzen da. San Martin,
barriz, Zamudioren zaindaria da.

Sandoikaurrekoa eta Sandoikabarri ba-
serrietako bidetik jarraiturik, Lekunbarriko
karabia ezkerretara itxi eta Julerantz abia-
tuko gara. Daño auzoan, Urresti mendian,
San Migel ermitea dago. Ermita hori "Da-
ños" gisa agiri da 1588ko dokumentuetan;
1672an kanpantorrea eukala aitatu zan.
1984an barriztau egin zan. Haren jai eguna
irailaren 29a da.

Arginena eta Etxeandia baserrien atze-

tik Geldo auzorako bidea hartu eta
Berreaga mendiaren magalean San Barto-
lome ermitea ikusiko dogu. Lau dira han
dagozan irudiak: San Bartolome, San
Paulo, Jesusen Bihotza eta Ama Birjinea. 

Iturrizak idatzi eban lez, San Bartolome
ermitea Berraga mendian bertan egoan eta

Laukariz nahiz Geldoko auzotarrak joaten
ziran hara. Halan be, auzo biren artean
eztabaidaren bat izan zan eta laukarizta-
rrek San Bartolome irudia hartu, eta
Santiago eleiza eraiki eben beherago.
Orduan Geldoetakoek hemen aitatutako
ermitea eraiki eben.

Zamudion zehar
Orain oporrak heldu diranean eta eguraldi ona datorre-
la emoten dauenean, denpora librea hemengo inguruak
eta ondarea ezagutzeko aprobetxau leiteke. Horra pro-
posamen bat, ibilaldi bat Zamudion zehar. Ibilaldi
honek San Tomas ermitea izango dau abiapuntu.
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San Miguel ermitea



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:

ZZeennbbaatt  eekkooiizzllee  
eekkoollooggiikkoo  bbaattuu  

zziirreenn  LLaarrrroonnddoonn??

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: 

Iraultza Taldea
Irabazlea:

Mariasun Aurrekoetxea

Txorierri ezagutu

LEHIAKETA

Beste alde batetik, Berreaga mendian
bertan badira antxinako babesleku bat eta
gotorleku bat. Leku horretan indusketak
egin ziran 1989an eta 1990an, eta ermitako
hondakinen alboan horma zati bat eta
eraikin batzuk topau ziran. Aztarnak II.
Burdin Aroan (Kristo aurreko 6. mendetik
3. mendera bitartekoak, gutxi gorebehera)
kokau leitekez. Harresitik kanpo, gotorle-
kuari lotutako nekropolia dago eta hilarri
anegrafiko protohistorikoak aurkitu dira
han.

San Bartolometik Zamudiorantz jatsi-
ko gara. Derioko lurretan Kadaltso errotea
dago. Errota hori 1622koa da eta
"Arzubia" zan haren antxinako izena. 

Kadaltsotik paraje, Artea errotea dago.
Dokumentuetan 1548koa dala agiri da
baina arterakoagoa dalako susmoa dago.
Eraikina burdinola zan hasiera baten, eta
Zamudiotorreko jauntxoa zan haren jabea.

Artea errotatik Zamudioko eleizaldera
joateko, Arroetako aldatsa igon behar da.
Arroa burdinoletatik ateratzen dan sarra
da eta hortik dator aldaparen izena.
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Testua: Amagoia Guezuraga

Santo Tomás ermitea Kadaltso errotea

San Bartolome elizako aldarea



Osagaiak (6 lagunentzat): 
–Azenario txiki bi
–100 g leka
–Zainzuri bi
–Ilarrak (lata txiki bat)
–6 arrautza
–Litro bat esnegain
–Zurrustada bat tomate frijitu
–Gatza
–Margarina edo gurina
–Ogi birrindua
–Budin-molde handi bat

Prestatzeko era: 
Barazkiak egosi eta txikitu egingo doguz.
Arrautzak, esnegaina eta tomatea ontzi
baten ipini eta gatz apur bat botako deu-
tsegu. Danak ondo irabiau ostean, baraz-
kiak gehituko deutsaguz nahasketeari. 

Moldea margarinaz igurtziko dogu

barrutik eta ogi birrindua be botako
dogu, gero budina ondo atera ahal izate-
ko. Moldea nahasketeagaz bete eta laban
sartuko dogu maria bainuan; laban 30-40
minutuan izango dogu 180 gradutan. 

Hotz zerbitzatuko dogu, maionesa
apur bategaz lagunduta.

“Ukitzea, usaintzea, dastatzea, ez dira
zentzumen estetikoak, aberetiarrak, bai-
zik. Abere gaitezen” (R. Pérez de Ayala.
La pata de la raposa). Egon lasai, lagunak,
ez dut ezer ezmorala proposatu nahi;
hausnarketa apal bat planteatu nahi dut.
Udan gaude: sasoi honetan eguneroko
errutinak, estresak eta bizipen eskizofre-

nikoak bazterrean edo bizikletaren apar-
kalekuan uzteko aukera dugu. Bizipen
horiek gure erlazio sozialetan nagusi
diren bi zentzumenetan oinarritzen dira:
ikusmena eta entzumena. Sasoi honetan
guretzako denbora gehiago dugunez,
baita gozamenerako joera gehiago ere;
beharbada, beste zentzumenak aktiba
ditzakegu, nahiko herdoilduta eduki bai-
titugu. Eta horiekin gure existentziaren
alde aberetiarrak berreskuratzea. Edo-
zein dela ihes egiteko aukeratu dugun
tokia, itsasoko kresala usain dezakegu,
edo Gaztelako “escobajoa” (garia eta
lasto sikuaren usaina), baso umelaren
edo asfaltoaren mineralak. Area ukituko
dugu, edo harria, edo mineralak edo
haitz karetsua… edo herri bakoitzaren
zaporea dastatu, bere gastronomiaren
bitartez. Eta hori guztia, aikorlagunak,
ardoa bezalakoa da, ardoa ere bada.
Horrela, goza gaitezen aukera horiekin
guztiekin, negua izango baitugu arrazio-
naltasunarekin elkarrekin bizitzeko. On
egin!    

Etxeko sukaldaritza

Barazki-pudina

Maite Lekerika,
sukaldaria

Bakoren bazterra

Gure alde animalia atera

Iñaki Suarez,
sumillerra
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GOMENDIOAKGOMENDIOAK
LLIIBBUURRUUAAKK

MMUUSSIIKKAA

AAmmaaggooiiaa  GGeezzuurraaggaa

Jazintoren giltza erraldoia
M. Mendoza
Katuaren irribarrea 
P. Sagarzazu
Atearen atzean 
A. Kazabon
Erremateko tiroa
M. Yourcenar
Kaxa huts bat 
B. Sarasola
Tunela 
E. Sabato
Gurs el campo vasco 
J. Chueca. Bigarren Mundu Gerran
Mauthausen, Auschwitz.....eta Gurs
izan ziren presoen kontzentrazio
guneak.
Gursen, Zuberoako mugan, 3.000tik
gora euskaldun preso egon ziran.
Larrabetzuko Pedro Meabe Zorroza,
Roman Loroño Arteaga, Lezamako
Andres Ereño Dañobeitia, Sondika-
ko Jose Maria Isasa Mendizabal...
beste askoren artean. 
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Donostiako jazzaldia (uztailak 24-
29)
Bidasoa Folk (Hendaia, Irun, Hon-
darribia, abuztuak
24-26)
Azkena rock festi-
bal (Gasteiz, abuz-
tuak 31-
irailak 1)
Getxoko Folk jaial-
dia 
(irailak 5-8)

L E T R A Z O P A

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

Jarraitzen dogu baserrian, goi-
ko letrazopan ia gai zaren ga-

naduagaz zer ikusirik daben

7 gauza aurkitzen*. Kontuan
hartu egizu Txorierrin esaten
dan eran idatzita dauzela. 
* Derioztarren euskara liburutik ja-

soak.

Ezkerraldean Aikor! 61. zen-
bakiaren erantzuna. Behi baten
zazpi atal.

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



AAggeennddaa
Antzerkia eta filmak Irteerak

Jaiak
Sondika
–Santa Kurtze. Irailaren 14tik 16ra.
Loiu
–Larrondoko jaiak. Abuztuaren 31tik irai-
laren 2ra.
Derio
–Santi Mami. Abuztuaren 16tik 18ra.

Ikastaroak eta tailerrak
Sondika
–Udal ikastaroetan izena ematea: irailaren
7tik 13ra, liburutegian.
Larrabetzu
–Gidatze ekonomikoari buruzko doako
ikastaroak. Irailaren, 22an, 10:00etatik
14:00etara, Goikoelexaldeko txokoan. Izen
ematea: irailaren 3tik 6ra.
–Udal ikastaroetan izen ematea: irailaren
17tik 19ra.

Erakusketak

Larrabetzu
–Mikel Valverderen Irudiak. Irailaren
17tik 28ra, Anguleri kultur etxean.

Sondika
–Kilometroak (urriaren 7an). Izen ematea:
irailaren 3tik urriaren 2ra, liburutegian.
–Port Aventura-Saloura (urriaren 12tik
14ra bitartean). Izen ematea: irailaren 7tik
13ra.
–Nafarroa Oinez (urriaren 21ean).
Irailaren 3tik urriaren 16ra, liburutegian.
Zamudio
–Ibilbide literarioa Tolosatik. Irailaren
9an, liburutegiak antolatua.
Larrabetzu
–EITBra (jubilatuentzat). Irailaren 24an,
09:00etan. Izen ematea: irailaren 10etik
14ra.
–Kilometroak (urriaren 7an). Izen ematea:
irailaren 3tik urriaren 3ra.
–Nafarroa Oinez (urriaren 21ean). Izen
ematea: irailaren 3tik urriaren 17ra.

Sondika
–‘Nire autorik gabeko Sondika’ ekintza.
Irailaren 22an, 11:00etatik 19:30era, Sabino
Arana kalean. Lantegiak, jolas-parkea, txi-
rrindulari ibilbidea, txorizo jana…
Lezama
–Mugikortasunaren Astea. Irailaren 26an,
18.00etatik aurrera, plazan eta pilotale-
kuan. Tetrafity tailerrak, bike trial erakus-
taldia…
Larrabetzu
–Gazte Eguna. Uztailaren 28an, Larrabe-
tzun, Hori Baik antolatua.
–Mugikortasun Iraunkorraren jaia. Iraila-
ren 21ean, 16:00etatik 19:30era, eskolako
patioan (euria bada, pilotalekuan). Puz-
garriak, erakusketa, triziklo ibilbidea… 

Bestelakoak

Kirolak
Zamudio
–Zikloturista. Irailaren 15ean, 09:30etik
aurrera, Bidekoetxe parkean.
–Derio-Zamudio lasterketa. Irailaren 16an,
11:00etan, Derioko kiroldegian.

–San Migel. Irailaren 21etik 30ra.
Zamudio
–San Antolin. Irailaren 1etik 3ra.
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Sondika
–Artea. Irailaren 22an,
22:00etan, Kultur
Etxean.






