EUSKEREA

ILLEEN IZENAK
"EGUNKARIA" onetako BIZKAIA geigarrian urteko ilabeteen izenen ganean idatzi jen J. L. Lizundia jaunak, leengo
aldian. Berak erabilkera aren aurkako eritxia argi itzi jen sano.
Nik esan bear deutsot, baina, bape bat ez natorrela berorrek esandakoagaz. Esandakoagaz eze ze, esandakoa esateko ereagaz be ez.
Bizkaierazko ileen izenak zaarrak dira izan, sistema zaarra, bai. Zaarra baino, betiko sistemea dana esango neuskio,
inoz be gure ezpanetatik ostendu bakoa, makalik egon arren.
Bizkaierearen altxor linguistiko eta mundu ikuskereari
jagokez izen orreek eta orrexegaitik beberorrexegaitik
jagon gura doguz. Nortzuk? eta guk geuk, bizkaieradunok.
"Bizkaitarkeria!" Kontu ori zaarregia da, gero. Zenbat bider
entzun bear izan dogu ori azkenengo 30 urteotan? Kontu
zaarregia... Gorde bei patrikeran, mesedez.
Belaunaldi barriak, ni tarteko, ikasi bear izan jeen eurok
asmatutako sistema barria. Ikasi?, ondo ikasi be. Norberarena galazon eta barria iruntsi egin bear.
Aan gu, bizkaieradun kumeak, diglosia mando biren
artean. Alandabe, ez dogu gurea guztiz aaztu eta oraingoan
gogor oratu gura deutsogu berari.
Ez dot uste, oraingo kumeak ordukoak baino kokoloagoak diranik. Ez eta Europako beste errialdeetakoak baino.
Bearbada, izatekotan, zuurragoak. Ori eta geiago onartu eta
ikasteko gauza diralakoan nago, ganera.
Neure eritxi apalean, asko falta dau oraindinokarren
BIZKAIA geigarriak berbeta idatziaren eredua sendotute-

ko. Betiko sistemeari eutsiz, gure danari eutsiz, gure zaarrak darabilen berbeteari oratu bearko leuskioe.
Gure zaarrai ikastea, aor dago kakoa!
Ez bei berorrek aaztu berbeta literarioarena sano kontu
subjektiboa izan leitekena. Berorrentzako izan dana, besteren
batentzako ez dau alan zertan izan, eta iruntzietara. Berbarako, zezeila, marti, bagila... bizkaieraz, beintzat, February,
Marz, Juin... eurenetan diran besteko literarioak eta naturalak
be badira. Bizkaierazko tradizino literario eta jasoa lekuko.
Eurok egindako bearra eskertu bearrekoa da. Alperrekoa? Ori txantxetan esango jen berorrek, edota berorren
arrazoiari indarra geituteko.
Gure sistemea nogino baztertuta eta zapalduta egon dan
gomutatea baino ez dauka.
Orreri zentzu geiagoko naziogintza deritxo, aurki.
Nik zentzu oneko nazinogintzea gure etxea jagonda,
bera laskitu barik, eregi bear dala uste dot. Izan be, gu nazino gara euskaldunak garalako eta euskaldunak gu be bagara bizkaieraz egiten dogulako, betiko sistemea eta guzti,
orain eta orain dala 30 urte be bai. Eta ez leba txikerrekoa!
Ez dot uste Euskaltzaindian dagozan bizkaierearen ordezkariak danak berorren eritxikoak dirala. Ez neuke sinistu
gura. Ara geiago, apur bat bitxia baino bitxiagoa be bada,
bertan bizkaiereraren ordezkaria izan eta bizkaieraz eragoteko bizkaierea bera baztertuteko eskatutea. Bazterkeriok!
Iniaki Martiartu-Bakio

TURISMOAREN GANEKO AZKEN BARRIAK
Egia esateko, aurtengo udako estatistikak igazkoak baino
apalagoak izan dira.
Bagilaren letik irailaren 30era bitartean, 1999ko udan
6.880 lagun etorri ziran gurera 2000ko udan, ostera, 4.250
lagun baino ez.
Zergaitik jatsi da ainbeste aurtengo bisitarien kopurua?
Bada, eragilerik nagusiena E.T.A. -k su -etena amaitu izana
izan dala esan geinke. Egoera barri orrek bildurra eta zalantzak
sortu dauz kanpotarren artean. Askotan deitu izan deuskue erriko ostatuetatik esateko: bisitariek erreserbea egin eta gero, ez
dirala agertu, edota ez dirala etorriko esan be ez. Normalean,
olango jendea beti egoten da, baina aurtengo egoera politikoakedo alango gauzak ekarri deuskuz, aurki.
Dana dala, ez pentsatu estatistikek ain emoitza txarrik erakutsi dabenik, ze 1998ko udan 3.538 lagun bisitari euki
genduzan, alan da ze, orain dala urte bi baino jende geiago
izan dogu atinen errian.
Turistak nondik etorri diran kontuan artuten badogu, esan
bear dogu, Espainiako estatutik geienak izan dirala, batez be
katalanak eta madrildarrak. Bestetik, gero eta andaluziar
geiago datoz gure erria ezagututen. Estatutik kanpoko atzerritarren artean, arteragoko urteetan lez, frantsesak, ingelesak,
alemaniarrak, italiarrak, belgikarrak eta olandarrak igaro
dira gure bulegotik.

Gogokoen izan dabezanak: gure erriko ikuspegia, bertoko
epela, gure erriko jaiak eta gastronomia.
Orrezaz ganera, Turismo Bulegoko bearginek udagoieneko ekintzak onetara eratu doguz:
.
• Urrian, Bartzelona eta Zaragozako Turismo Azoketan
ibili gintzazan gure erriaren barria lau aizetara zabalduten.
• Zemendian, Valladolidera joan - etorria.
• Abenduan, Andra Mari Sortzez Garbiaren zubi luzerako
eski urtekera bat eratutekotan gabilz.
Erritarrentzako be badaukaguz gauza interesgarriak Turismo bulegoan:
Surf taulak zein BST materiala alogerean euki eta
saldu egiten doguz.
– Fotokopiak egiteko aukerea eta fax zerbitzua daukaguz.
– Espainiako argibide turistikoa badaukagu zuen oporraldirako.
Bakioko opariak erosi leitekez (txakolina, gomutakiak...).
- Gazteentzako ikasgelak dagoz.
Gure ordutegia auxe dozue:
Asteleenetik zapatura: 9.30-13.30/16.30-19.30
Domeka eta jaiegunetan: 11.00-13.30.
aro
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