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B

i milla eta amairugarren urtean Epaillaren 27an
arratsaldeko zazpiterdiak zirala, Euskerazaleak
Alkartearen Zuzendari Batzordeak, aurretiaz
deia eginda, Batzar Nagusia egin eban.
Bilbaon, Kolon de Larreategi kaleko 14n zenbakian, 2gn
solairuan dagon Euskerazaleak Alkartearen giza-etxean.
Batzar onetara, aitatzen diran batzarkideak batu ziran:

EUSKERAZALEAK
ALKARTEAREN
URTEKO BATZAR
NAGUSIA

(Bilbaon 2014n Epaillaren 27n)

-Alonso´tar Margarita.
-Garai´tar Jorje.
-Arrieta´tar Koldobike.
-Arrieta´tar Itziar.
-Fernandez´tar Karmele.
-Egurrola´tar Iñaki.
-Barroeta´tar Klaudio.
-Atutxa´tar Paul.

AURKEZPENA:
Leenengo, batzarrari asiera emoteko, Barroeta tar Klaudio
Euskerazaleen alkarteko lendakariak adierazi eban batzarraren antolakuntza zelango baldintzatan egingo genduan.
Ondoren, zutunik abestu euskun emen agertzen dan
bertsoa :
Mendi aldatz berantza
doa iturria,
biurtuz lorategi
beko belardia.
Antzera dabil gure
Euskerazalia,
urte osoan landuz
euskera bitxia,
bikaña dala ikusiz
bere ekarria.

1´go.- IDAZKARIA: Atutxa idazkariak, aurreko Batzar-Nagusiaren 2012 agiria irakurri eban eta ontzat
artu zan.
2´gn.- 2.013ko DIRU KONTUA:

Karmele arduradunak auxe esan euskun:

AURTEN IGAZ LEZ, DIRUA EMOTEN BA
DAUSKUE, EGUTEGIA, IKASTURTEA, IPUIN
SARIKETA, WEB ORRIA, EUSKAL ASTEA TA
BESTE EKINTZA BATZUK EGINGO DIRA.
BAIMENA ESKATU GENDUAN DIRUA ESKATUTEKO, BAÑA EZ DA IZAN BEAR.
Karmele Fernández (diruzaiña)

3´gn .- URTEKO EKINTZAREN AZALPENA:

Arlo onen azalpena, Barroetatar Klaudiok adierazi
eban lendakari lez.
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EUSKERAZALEAK
ALKARTEA 2013n
URTEKO EKINTZAK
Adiskideok:

Urte guztietan lez, Batzar-Nagusi onetan, urte barruan egin doguzan lanen barria emoten dogu.

ILLEROKO BATZARRAK eta
URTEROKOA:
Utsik egin barik bete dogu illeroko batzarra eta urterokoa, Atutxatar Paulok gure bazkide eta idazkariaren BATZAR AGIRIETAN ikusi daiteken lez.

IPUIN-SARIKETA:
Urte guztietan lez eginda, oneik izan dira aurtengo
sarituak:
1´go SARIA:
2´gn SARIA:
3´gn SARIA:
4´gn SARIA:
5´gn SARIA:

Leniz tar Arantza
Merino tar Palmi.
Etxebarria tar Juan Manuel
Legarreta tar Asier
Hierro tar Patxi

EUSKAL ASTEA:
Euskeraren Astea be ospatu genduan Zemendiaren
26tik. egunetik ogeitaamarrarte:
25- Atutxa tar Paul.
26- Larrea tar Angel
27- Barroeta tar Klaudio
28 - Larrea tar Angel
29- Barikuan Atutxatar Paulok bere bigarren
berbaldia azaldu eban.

TAKOA BIZKAIERAZ
Betiko lez takoa argitaratu dogu Bizkaiko Foru Aldundiaren diru laguntzarekin.

Diru laguntza eukiten badogu, jarraituko dogu
Takoa argitaratzen, baña ori murrizten badauzkue ez da erreza izango guk bakarrik argitaratzea.

Aurten ez dakigu zer gertatuko dan; orregaitik Uztaillarte arte ez dogu ezer jakingo.
Guk, orritxuaren atzean agertzen dan textoa idazten dogu.

Konturatuko zarie, baiña, urtero desbardiña dala,
eta 365 zatitxu orreik idaztea lan aztuna dala, ezbardiñak izatea gura ezkeroz.
Betiko lez, Takoak Durangoko Azokan, arrakasta
aundia izan eban.
Jendea oitu da an eskatzen eta zuzen joaten dira
Gerediaga Elkarteko stand´era gure takoa eskatzera, baita Elkar eta Labayru gana be.
Gainera “Takoa bizkaieraz” eskatzen dabe.

Beste leku batzuetan be banatzen dogu: eskoletan,
ikastoletan, parroki batzuetan (Iurreta, Gorozika,
Zornotza, Ondarroa, Mungia, Bakio Bermeo, e.a.)
eta mugako errietan (Aretxabaleta, Bergara, Aramaio, Motriku. Gasteiz, e.a.)

EUSKERAZALEAK INTERNET´EN
Gure web orria ortxe jarraitzen dau, eta orain arte
400.000tik gora bisita euki doguz.

Eskatzen daben argibide barriagaitik, badakigu
geiena, Unibertsitatetik eta orrelako lekuetatik datozela ainbeste bisita. (Deustu eta Errioxako Unibertsitate edo goi-ikastetxeetatik)
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Barruen daukazan argibide barriak obetzen saiatzen gara, naiz eta batzuetan antzekoak dirala uste
izan.

Baten batek or ipintzeko moduko zeozer baleuko,
prest gagoz artzeko.
Ez dauka zetan bizkaieraz izan bearrik, “erriko euskerea” izanez gero.
Eskerrak Jokin Astobizari bere lanagaitik Internet´en

IRAKASKINTZA:
Urte guztietan lez, jarraitu dogu asieratik Alkarte
onen elburua izan dan Euskera irakastea.
Ikasleak aspaldian ez dira gitxiagotu eta ez ugaritu
be. Irakasle betikoak zintzo jarraitzen dabe.

“ZER” ALDIZKARIA:
Gure “ZER” aldizkaria illero agertu da eta asko
poztuten gaitu lan onek, bizkaieraz argitaratzen
dan aldizkari bakarra dalako.

Argitaratzeko ez daukagu arazo aundirik, eta errietan ezin dogu kobrau, gitxik ordaintzen dauelako
BBK´ko gure kontuan.
Eskerrak irarkolako lana Foru-Aldundiak ordaintzen dauskula.
Alan da be, aurrera egiteko asmotan gagoz. Eta zuk
be, euskera bizia, errikoa, maite dozunez, lagundu
zeinke modu onetara:

- bazkide barrien izena emonaz.
- ZER aldizkarian atarateko lanak bialduz.
- ekonomi arloan eskua luzatuz. Eta diru biltzaleak aurkeztuz.

ETXEA:
Ba-daukaguz arazoak etxe zarra dalako, eta “derramak” edo ordainketak aundiak diralako. Igaz
2013an ordainketa asko egin bear genduzan, eta
dagonillan amaitu doguz.

Amaitzeko, eskerrak emon bear dautsoguz Bizkaiko Foru Aldundiari ta Bilboko Udaletxeari.

Ez gitxiago idazleai, irakurle eta lankide guztiai.
Bai ta eskerrak be irakasle eta ikasleei, zintzoak izateagaitik.
Ekintza guzti oneik, ontzat artzen dira.

Ontzat artu ziran batzarkide guztiak, eta eten barik
jarraituko dabe aurrerantzean.

GALDE-ERANTZUNAK:
Aurten il jakun; Jose Antonio Retolaza, gure maikide ta bazkide izanekoa, eta oni buruz bertso batzuk abestu ziran.

