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Jarraibideak

















Frogen mezuak eta txartelak

1. froga

Barakaldoko kale jendetsuenetako batean postari baten eskultura aurki dezakegu. Begira mezu honi 
atxikitutako argazkia.

Zure helburua eskultura hori aurkitzea eta postariak eskuetan duen gutun-azalean zer idatzita 
dagoen erantzutea da.

Zorte on,

Sasiburu

01.froga.png



postaria.jpg



2. froga

Aurreko frogari buruz:

Agian dagoeneko jakingo duzunez, eskultura hori José Ramón Gómez Nazabal eskultoreak egin 
zuen 1999. urtean. Eskulturak postari lana omendu nahi du, izan ere, Zaballa kaleak iraganean 
Postarien kalea zuen izena.

2. froga: (perretxiko 1 balio du)

Mezu honi atxikitutako irudian agertzen diren pertsona hauetako zein ez da Barakaldarra?

Zorte on,

Sasiburu

02.froga.png

barakaldarrak.png



3. froga

Aurreko frogari buruz:

Javier Antón-ek ETBko “Vaya Semanita” saioan “Jonan” barakaldarraren pertsonaia egiten bazuen 
ere, bera Santurtziarra da.

3. froga: (perretxiko 1 balio du)

Mezu honi atxikitutako argazkian agertzen den iturria Barakaldoko zein lekutan dago?

Zorte on,

Sasiburu

03.froga.png



iturria.jpg



4. froga

Aurreko frogari buruz:

Argazkia agertzen zen iturria, Askatasuna etorbide ondoan dagoen Anaien parkean dago.

4. froga: (2 perretxiko balio ditu)

Hizkuntzalarien arabera, gaztelaniaz “Retuerto” deitu ohi den auzoaren izenak euskarazko jatorria 
du. Zein da auzo horren euskarazko izena?

Zorte on,

Sasiburu

04.froga.png



5. froga (+ zubia)

Aurreko frogari buruz:

Gaztelaniaz “Retuerto” izenez ezagutzen den auzoa “Errekaortu” hitzetik dator antza, 
hizkuntzalariek beste jatorri batzuk baztertzen ez dituztelarik.

5. froga: (perretxiko 1 balio du)

Froga hau gainditzeko Sorgiñe tabernara joatea besterik ez duzu. Hurrengo frogaren berri han 
emango dizute. Eta ez ahaztu: Euskal Herrian euskaraz!

OHARRA: Sorgiñe taberna Velázquez kalean dago, Done Bikendi elizatik gertu. Asteartetan itxi 
egiten dute.

Zubiko froga: (4 perretxiko balio ditu)

Barakaldo ondoan dagoen herri batek, Barakaldoko auzo batek duen izen bereko auzoa du. Zein da 
herri horren izena?

OHARRA: Herri bietako auzoek muga egiten dute.

Mezu honetan froga bi proposatzen dizkizugu, baina bakarra egin behar duzu. Beraz, erantzun 
bakarra bidali behar diguzu eta bidaltzen diguzun erantzunaren arabera, bidetik edo zubitik 
jarraituko duzu ibilbidea. Bide arruntetik joanez gero, ohi bezala perretxiko bat jasoko duzu. Zubia 
gurutzatzea lortuz gero, bide arrunta jarraituz zubia bukatzen den lekurarte helduta lortuko zenituen 
perretxikoak batera jasoko dituzu.

Zorte on,

Sasiburu

05.froga.png



6. froga

Sorgiñe tabernan (Velázquez kalean)



7. froga

Aurreko frogari buruz:

Txartelean esaten genuen bezala, “Barakaldo” hitzari dagokionez, adostasun bakarretakoa 
euskarazko jatorria duela da eta “Vaya caldo” ez da euskara. “Baratz alde” esanahia Azkarragak 
proposatua da, “Galdategien ibarra” Calle Iturrinok proposatua da eta “Ibarren arteko aldea” 
Benigno Zaballak proposatua da. Badira hitzaren esanahiari buruz teoria gehiago idatzi dutenak ere.

Saihestu zenuen zubiko frogari buruz:

Bilatzen genuen erantzuna Erandio da, bertan ere Lutxana izeneko auzoa bait dago. Ondoan dagoen 
Desertu auzoa ere udalerri bietan dagoela esan daiteke, Erandioko aldeari Altzaga ere deitu ohi 
bazaio ere.
Kontua da XIV. mendean, atxikitutako argazkian agertzen diren Lutxanako Dorreak zeudela 
Barakaldoko aldean (lutxanako-dorreak.jpg).
Garai hartan, Bilboko itsasoko sarrera kontrolatzeko, Erandioko aldean beste dorre bat eraiki eta 
ibaia gurutzatzen zuten kate batzuk jarri ziren.
Beranduago, zubi birakari bat ere izan zen ibaiko leku hartan (zubi-birikaria.jpg).
Urte luzetako erlazio horren ondorioa da herri bietan Lutxana izeneko auzoak izatea.

7. froga: (perretxiko 1 balio du)

Sorgiñe tabernan dagoen koadro batek, Done Bikendi elizak eta bere inguruek XIX. mendean zuten 
itxura erakusten du. Zein urtetan zehazki?
Gogoan ez baduzu, bertara itzuli beharko duzu :-)

Zorte on,

Sasiburu

07.froga.png



lutxanako-dorreak.jpg

zubi-birakaria.jpg



8. froga

Aurreko frogari buruz:

Galderan aipatzen genuen bezala, Sorgiñe tabernako koadroak, Done Bikendi elizak eta bere 
inguruek XIX. mendean zuten itxura erakusten du; 1898. urtean zehazki.

8. froga: (perretxiko 1 balio du)

Froga hau gainditzeko Gazte Bulegora joatea besterik ez duzu. Hurrengo frogaren berri han emango 
dizute. Eta ez ahaztu: Euskal Herrian euskaraz!

OHARRA: Gazte Bulegoa, udaletxe atzetik igarotzen den Donibane kalean dago eta ondoko 
ordutegia du: astelehenetik igandera, goizez 10:00-14:00 eta arratsaldez 17:00-20:00. Asteburu 
batzuetan irtenaldiak egiten dituzte eta bulegoa itxita egoten da.

Zorte on,

Sasiburu



9. froga (ibilbidetik)

Gazte Bulegoa (Donibane kalean)



9. froga (zubitik)

Aurreko frogari buruz:

Bilatzen genuen erantzuna Erandio da, bertan ere Lutxana izeneko auzoa bait dago. Ondoan dagoen 
Desertu auzoa ere udalerri bietan dagoela esan daiteke, Erandioko aldeari Altzaga ere deitu ohi 
bazaio ere.
Kontua da XIV. mendean, atxikitutako argazkian agertzen diren Lutxanako Dorreak zeudela 
Barakaldoko aldean (lutxanako-dorreak.jpg).
Garai hartan, Bilboko itsasoko sarrera kontrolatzeko, Erandioko aldean beste dorre bat eraiki eta 
ibaia gurutzatzen zuten kate batzuk jarri ziren.
Beranduago, zubi birakari bat ere izan zen ibaiko leku hartan (zubi-birikaria.jpg).
Urte luzetako erlazio horren ondorioa da herri bietan Lutxana izeneko auzoak izatea.

9. froga: (2 perretxiko balio ditu)

Zerrenda honetako zein talde ez da existitzen edo ez da euskara edo euskal kulturarekin (musika, 
dantzak...) zerikusia duen Barakaldoko talde bat?

• Ainara aisialdirako taldea
• Barakaldoko berbalagun taldea
• Beurko Bagatzako kultur bilgunea
• Erreka-ortu dantza taldea
• Hala Dzipo soinu tresna eskola
• HerriKolore webgune herrikoia 
• Ibarrakaldu dantza taldea
• Kilika bertso eskola
• Laguntasuna dantza taldea
• Lutxanako Amaia dantza taldea
• Lutxanako dultzaina eskola
• Sasiburu euskara taldea
• Ozu flamenko taldea 

Zorte on,

Sasiburu



09.froga.png
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10. froga

Aurreko frogari buruz:

Ozu flamenko talderik ez dugu ezagutzen eta existitzekotan, ez dirudi euskal kulturarekin zerikusi 
gehiegi izango zukeenik.

10. froga: (perretxiko 1 balio du)

Froga hau gainditzeko Fasprint inprimategira joatea besterik ez duzu. Hurrengo frogaren berri han 
emango dizute. Eta ez ahaztu: Euskal Herrian euskaraz!

OHARRA: Fasprint inprimategia, Francisco Gómez kalean dago eta ondoko ordutegia du: 
astelehenetik ostiralera, goizez 9:00-13:30 eta arratsaldez 16:00-20:00.

Zorte on,

Sasiburu

10.froga.png



11. froga

Fasprint inprimategian (Francisco Gómez kalean)



12. froga

AEK euskaltegian (Done Bikendi kalean)



13. froga

Zorionak ginkanan orain arte egin duzun lanagatik! Joko honekin ongi pasatzen aritzea espero 
dugu :-)

10. froga Fasprintera joatea zen, 11. froga AEK euskategira joatea eta 12. froga txistulariaren 
monolitora joatea. Froga hau gainditzen duzunean, ibilbidearen erdia dagoeneko eginda izango 
duzu. Gogoratu ginkana abenduaren 2an bukatzen dela.

13. froga: (perretxiko 1 balio du)

Iaz euskararen aldeko jaialdi ezagun batek Barakaldo jendez gainezka jarri zuen. Zein izen du 
jaialdi horrek?
Aukerak:

• Barakaldo euskaraz
• Barakaldo oinez 
• Herri urrats 
• Ibilaldia
• Kilometroak
• Korrika

Zubiko froga: (4 perretxiko balio ditu)

Kondairaren arabera nork eraiki zuen Kadagua erreka zeharkatzen duen Kastrexanako zubia edo 
Deabruaren zubia bezala ezagutzen den XV. mendeko zubi zaharra?
Aukerak:

• Deabruak
• Maitemindutako neska batek
• Maitemindutako mutil batek
• Pedro Ortizek

Mezu honetan froga bi proposatzen dizkizugu, baina bakarra egin behar duzu. Beraz, erantzun 
bakarra bidali behar diguzu eta bidaltzen diguzun erantzunaren arabera, bidetik edo zubitik 
jarraituko duzu ibilbidea. Bide arruntetik joanez gero, ohi bezala perretxiko bat jasoko duzu. Zubia 
gurutzatzea lortuz gero, bide arrunta jarraituz zubia bukatzen den lekurarte helduta lortuko zenituen 
perretxikoak batera jasoko dituzu.

Zorte on,

Sasiburu



13.froga.png



14. froga

Aurreko frogari buruz:

2011. urtean, Korrika Barakaldotik pasatu zen eta herriko jende ugarik parte hartu zuen. Euskararen 
aldeko lasterketa hau, bi urtean behin ospatzen da eta dirudienez, datorren urtean ere Barakaldotik 
pasatuko da. Goazen denok Korrikara!

Saihestu zenuen zubiko frogari buruz:

Dirudienez, Pedro Ortiz Lekeitiarrak eraiki zuen Deabruaren zubia XIV. mende bukaeran edo XV. 
mende hasieran. Elezaharraren arabera berriz, Deabruak berak eraiki zuen zubia gau bakar batean.
Kondairak dioenez, neska gazte batek, Kadagua ibaiaren beste aldean bizi zen bere bihotzekoa 
ikustera joateko, zubi bat behar zuen. Zubi hori egitearen truk, neskak arima saldu zion Deabruari. 
Zubia amaitzeko dobela (arkua osatzen duen pieza) bakarra falta zenean, gaztea damu zen eta 
goizeko oilarraren kantuak uxatu zuen deabrua. Gauzak horrela, neskak arima salbatu, zubia pasatu 
eta mutil-lagunarengana joateko aukera izan zuen.

14. froga: (perretxiko 1 balio du)

Froga hau gainditzeko Eguzki tabernara joatea besterik ez duzu. Hurrengo frogaren berri han 
emango dizute. Eta ez ahaztu: Euskal Herrian euskaraz!

OHARRA: Eguzki taberna, hizkuntza eskolaren ondoan dago.

Zorte on,

Sasiburu

14.froga.png



15. froga

Eguzki tabernan (Hizkuntza Eskola Ofizialaren ondoan)



16. froga

Aurreko frogari buruz:

Sorgiñe tabernako koadroak, Done Bikendi elizak eta bere inguruek 1898. mendean zuten itxura 
erakusten du eta Barakaldo lehen udaletxea 1749. urtean eraiki zela azaltzen du.

16. froga: (perretxiko 1 balio du)

1991. urtean, ordurarte Barakaldoko auzoa izan zen leku bat banatu egin zen, beste herri bat 
bihurtuz. Zein da 21 km2 dituen herri horren izena?
Aukerak:

• Alonsotegi
• Gueñes
• Sestao
• Trapagaran

Zorte on,

Sasiburu

16.froga.png



17. froga (ibilbidetik)

Aurreko frogari buruz:

1989. urtean, Bizkaiko foruak betez, lehenik eta behin, Barakaldoko udalak osoko bilkuran onartu 
zuen Alonsotegi udalerri berri bat bihurtzea, adostasun osoz gainera. Hurrengo urtean, 1990. urtean, 
erreferendum bat egin zen herrian erabakia baieztatzeko eta  azkenik, urte hartan bertan, Bizkaiko 
Batzar Nagusiek, beraien onarpena eman zuten. Azkenik, 1991. urteko urtarrilaren 1ean, Alonsotegi 
Bizkaiko udalerri berria bihurtu zen.

17. froga: (perretxiko 1 balio du)

Barakaldoko parke batean, atxikitutako argazkian agertzen diren iturriak aurki daitezke. Iturri 
hauetatik gertu, Jesus Lizaso euskal eskultorearen lan bat dago. Leku hau aurkitu behar duzu eta 
ondoan dagoen eskulturaren izenburua zein den erantzun behar diguzu.

Zorte on,

Sasiburu

17.froga.png



iturriak.jpg



17. froga (zubitik)

Aurreko frogari buruz:

Dirudienez, Pedro Ortiz Lekeitiarrak eraiki zuen Deabruaren zubia XIV. mende bukaeran edo XV. 
mende hasieran. Elezaharraren arabera berriz, Deabruak berak eraiki zuen zubia gau bakar batean.
Kondairak dioenez, neska gazte batek, Kadagua ibaiaren beste aldean bizi zen bere bihotzekoa 
ikustera joateko, zubi bat behar zuen. Zubi hori egitearen truk, neskak arima saldu zion Deabruari. 
Zubia amaitzeko dobela (arkua osatzen duen pieza) bakarra falta zenean, gaztea damu zen eta 
goizeko oilarraren kantuak uxatu zuen deabrua. Gauzak horrela, neskak arima salbatu, zubia pasatu 
eta mutil-lagunarengana joateko aukera izan zuen.

Saihestu zenuen ibilbideko frogari buruz:

2011. urtean, Korrika Barakaldotik pasatu zen eta herriko jende ugarik parte hartu zuen. Euskararen 
aldeko lasterketa hau, bi urtean behin ospatzen da eta dirudienez, datorren urtean ere Barakaldotik 
pasatuko da. Goazen denok Korrikara!

17. froga: (perretxiko 1 balio du)

Barakaldoko parke batean, atxikitutako argazkian agertzen diren iturriak aurki daitezke. Iturri 
hauetatik gertu, Jesus Lizaso euskal eskultorearen lan bat dago. Leku hau aurkitu behar duzu eta 
ondoan dagoen eskulturaren izenburua zein den erantzun behar diguzu.

Zorte on,

Sasiburu

17.froga.png



iturriak.jpg



18. froga

Aurreko frogari buruz:

Argazkian agertzen ziren iturriak eta ondoko eskultura, Eskulturen parkean daude. Leku hori 
zehazki, Gernikako Arbola etorbideko 12. zenbakiaren parean dago. Jesus Lizasoren eskultura 
horrek “Haurren alde” izenburua du.

18. froga: (2 perretxiko balio ditu)

Atxikitutako irudian, Barakaldoko armarria duzu. Armarriko zein elementu gehitu zen azkena?
Aukerak:

• Otsoak
• Aingerua
• Kainoiak
• Haritza

Zorte on,

Sasiburu

18.froga.png



armarria.png



19. froga

Aurreko frogari buruz:

XX. mendean gehituak izan ziren arte, Barakaldoko armarriak ez zuen aingeru eta haritz adarrik 
bere inguruan. Ramón Hilario Rodríguez barakaldar abokatu eta idazlearen arabera, aingerutxoaren 
gehiketa 1810. urtean jazotako gertaera batzuen ondorioa da.
Urte hartan, bi mila inguru frantziar soldaduk ezkerralde osoa kontrolpean zuten. Maiatzeko gau 
batean, Gurutzeta inguruan, partisanoek sei frantziar soldadu hiltzea lortu zuten eta bonapartistek, 
erasoaren erantzun bezala, hogeita bost barakaldar errugabe kalean atxilotu eta gero fusilatu 
zituzten.
Horrek, auzotarrak amorrarazi zituen eta mendekua hartu zuten. Uda hartan, haur bat gune 
militarrean barneratu zen eta frantziarren bolborategi osoa leherraraztea lortu zuen. 

Balentria eta sakrifizio horren erakusgarri, mende bat beranduago, garaiko udalak aingerua gehitu 
zion armarri ofizialari.

19. froga: (perretxiko 1 balio du)

Barakaldoko lorategi botanikoan bada fruta-arbolen gune bat. Bertan, kiwia, limoiondoa eta beste 
hainbat eta hainbat fruta desberdin ematen dituzten landareak aurkitzen dira. Udareondoetatik gertu 
adibidez, bada mahatsondo bat. Zein izen du udareondoen eta mahatsondoen artean dagoen 
landareak?

OHARRA: Urrian lorategi botanikoko ordutegia goizeko 10etatik gaueko 10etara da eta azaroan 
goizeko 10etatik gaueko 9retara. Neguan goiz iluntzen duela kontutan izan ezazu, zoazen orduaren 
arabera, linterna bat beharko bait duzu zuhaitzak bereizteko.

Zorte on,

Sasiburu

19.froga.png



20. froga

Aurreko frogari buruz:

Fruta-arbolen gune horretan, bi mahatsondo ilara aurki daitezke. Batek kiwi-arbolak eta limondoak 
ditu albo bietara, besteak berriz Cassis zuhaixkak eta masusta sasiak. Frogaren erantzuna lau 
landare hauetako zein den jakiteko, madariondoak edo udareondoak non dauden begiratu beharra 
dago. Cassis zuhaixka da, euskaraz, andere-mahats beltza, madariondoak eta mahatsondoetako bat 
banatzen dituena. Hori da beraz erantzun zuzena.

Landare hau, andere-mahats arruntaren oso antzekoa da, baina baia gorrien ordez, beltzak ematen 
ditu. Europako zenbait tokitan, frutuaren zukua sukaldaritzarako eta alkoholdun edariak egiteko 
erabiltzen da.

20. froga: (perretxiko 1 balio du)

Hauetako zein ez da Barakaldoko kale bat?
Aukerak:

• Alberdi
• Axular
• Barandiaran
• Gabriel Aresti
• Txillardegi

Zorte on,

Sasiburu

20.froga.png



21. froga

Aurreko frogari buruz:

Barakaldon ez dago Txillardegi izeneko kalerik.

21. froga: (perretxiko 1 balio du)

Hauetako zein ez da Barakaldoko kale bat?
Aukerak:

• Bertsolari
• Bustingorri
• Eusko Gudariak
• Regato
• Txakolin
• Zopinpa

Zorte on,

Sasiburu

21.froga.png



22. froga

Aurreko frogari buruz:

Barakaldon ez dago Regato izeneko kalerik.

22. froga: (perretxiko 1 balio du)

Munduan badira Barakaldo edo “Baracaldo” izena duten beste leku batzuk. Leku hauetako zein ez 
da existitzen?

• Barakaldo kalea, Eibarren
• "Baracaldo" auzoa, Kubako Santo Domingo hirian
• "Baracaldo" ibaia, Ekuatore Ginean

Zorte on,

Sasiburu

22.froga.png



23. froga (+ zubia)

Aurreko frogari buruz:

Eibarko kale batek Barakaldo izena du. Santo Domingoko auzo batek "Baracaldo" izena du. Beraz, 
erreka da oker dagoen erantzuna. Antza denez, garai kolonialean, Ekuatore Guineako herri bati 
"Baracaldo" izena ezarri zitzaion, horren ziurtapena lortzea zaila bada ere. Edozein kasutan, 
Ekuatore Guineako Barakaldo, existitzekotan herria izango litzateke, ez erreka bat.

23. froga: (perretxiko 1 balio du)

Lasesarreko inguruetan, atxikitutako argazkian ikusten den eskultura aurki daiteke (lasesarre.jpg). 
Jöel Shapiro eskultore estatubatuarrak egina da. Eskultura hau aurkitu behar duzu eta bere izena 
zein den erantzun behar diguzu.

Zubiko froga: (3 perretxiko balio ditu)

Atxikitutako marrazkia (sorgina.jpg), barakaldar ilustratzaile, marrazkigile eta komikigile batek 
egina da. Euskal mitologiari buruzko liburu batzuk margotu ditu. Nola du izena emakume 
barakaldar honek?

Mezu honetan froga bi proposatzen dizkizugu, baina bakarra egin behar duzu. Beraz, erantzun 
bakarra bidali behar diguzu eta bidaltzen diguzun erantzunaren arabera, bidetik edo zubitik 
jarraituko duzu ibilbidea. Bide arruntetik joanez gero, ohi bezala perretxiko bat jasoko duzu. Zubia 
gurutzatzea lortuz gero, bide arrunta jarraituz zubia bukatzen den lekurarte helduta lortuko zenituen 
perretxikoak batera jasoko dituzu.

Zorte on,

Sasiburu

23.froga.png



lasesarre.jpg

sorgina.jpg



24. froga

Aurreko frogari buruz:

Erantzuna, eskultura horrek izenik ez duela da. Dirudienez, Jöel Shapirok bere lanei izenik ez 
jartzeko joera du, herritarrek izen egokiak asmatzera bultzatzeko.

Saihestu zenuen zubiko frogari buruz:

Sorgiñaren irudia Mitologika izeneko liburuan agertzen da, euskal mitologiako pertsonaiak eta 
beraien gertakizuna azaltzen dituena. Liburua Aritza Bergara Alustiza sestaotarrak idatzia da eta 
irudiak berriz Raquel Alzate barakaldarrak eginak dira.

24. froga: (perretxiko 1 balio du)

Argazkian agertzen den landarearen euskarazko izena badakizu (lorategi-botanikoa.jpg)? Arriskatu 
nahi ez baduzu, zoaz Barakaldoko lorategi botanikora eta bertan begiratu. Landare hau, besteak 
beste, haurren jolastokitik urbil aurkituko duzu, zubitxoaren bestaldean.

Zorte on,

Sasiburu

24.froga.png



lorategi-botanikoa.jpg



25. froga

Aurreko frogari buruz:

Gorostia, latinez Ilex aquifolium izena duena, Euskal Herriko hainbat txokotan aurki daitekeen 
zuhaitz txikia da. Barakaldoko lorategi botanikoan ere, leku baten baino gehiagotan aurki daiteke. 
Mezu honi atxikitutako argazkian ale bat ikus daiteke (gorostia.jpg).

25. froga: (1 perretxiko balio ditu)

Barakaldo hiria munduko beste lau hiri eta herrirekin senidetua dago. Hauetako bat saharan dago. 
Zein da mendebaldeko saharan dagoen daïra horren izena?
Erantzuna udaleko webgunean eta euskarazko Wikipedian aurki dezakezu.

Zorte on,

Sasiburu

25.froga.png



gorostia.jpg



26. froga (ibilbidetik)

Aurreko frogari buruz:

Daïra hori Auserd-en dago eta Tisla du izena.

26. froga: (perretxiko 1 balio du)

Froga hau gainditzeko Done Bikendiko kultur etxera joatea besterik ez duzu. Hurrengo frogaren 
berri han emango dizute. Eta ez ahaztu: Euskal Herrian euskaraz!

OHARRA: Done Bikendiko kultur etxeak, “Clara Campoamor” izena du eta Gernikako Arbola 
kaleko 41.ean dago.

Zorte on,

Sasiburu

26.froga.png



26. froga (zubitik)

Aurreko frogari buruz:

Sorgiñaren irudia Mitologika izeneko liburuan agertzen da, euskal mitologiako pertsonaiak eta 
beraien gertakizuna azaltzen dituena. Liburua Aritza Bergara Alustiza sestaotarrak idatzia da eta 
irudiak berriz Raquel Alzate barakaldarrak eginak dira.

Saihestu zenuen ibilbideko frogari buruz:

Erantzuna, eskultura horrek izenik ez duela da. Dirudienez, Jöel Shapirok bere lanei izenik ez 
jartzeko joera du, herritarrek izen egokiak asmatzera bultzatzeko.

26. froga: (perretxiko 1 balio du)

Froga hau gainditzeko Done Bikendiko kultur etxera joatea besterik ez duzu. Hurrengo frogaren 
berri han emango dizute. Eta ez ahaztu: Euskal Herrian euskaraz!

OHARRA: Done Bikendiko kultur etxeak, “Clara Campoamor” izena du eta Gernikako Arbola 
kaleko 41.ean dago.

Zorte on,

Sasiburu

26.froga.png



27. froga

Done Bikendiko “Clara Campoamor” kultur etxean (Gernikako Arbola kaleko 41.ean)



28. froga

Zorionak ginkanako ibilbidea osatzear bait zaude!

26. froga kultur etxeko sarrerara joatea zen eta 27. froga kultur etxe barruan dagoen liburutegira 
joatea. Gogoratu ginkana abenduaren 2ko gauerdian bukatzen dela.

Aurreko frogari buruz:

Agirretarren baserria da bilatzen genuen erantzuna. Aldizkariko artikulu horrek erakusten duen 
bezala, mendetan zehar, baserriz osatutako herria izan da gurea. Barakaldoko historia, baserri eta 
dorretxe horietako bizilagunen gora beherez josita dago. Herriko kale eta plaza bat baino gehiago, 
horren seinale da. 

28. froga: (2 perretxiko balio ditu)

Barakaldok historian zehar hogeita hamar alkate baino gehiago izan ditu. Froga hau gainditzeko, 
atxikitutako hizki zopan alkate horietako baten abizen luzea aurkitu behar duzu (alkateak.png).

Zorte on,

Sasiburu

28.froga.png

alkateak.png



Bestelako mezuak

Ongi etorri Euskararen Ginkanara!

Kaixo eta ongi etorri!

Ginkanan jokalari bezala izena eman duzu eta laster lehen froga zure postontzian jasoko duzu. 
Gogoratu frogak gainditzerakoan, helbide honetara e-mail bat bidali behar duzula zure 
erantzunarekin.

Froga batekin aurrera egin ezinik bazabiltza, ez ahaztu hiru txanpon dituzula eta mezu batetan 
horietako bat erabili nahi duzula esanez gero, automatikoki hurrengo frogara pasatu zaitezkela. 
Ginkanako jarraibideak eskuragarri dituzu izan ditzakezun zalantza nagusiak argitzeko. Abenduan 
banatuko ditugun sariak ere bertan azaltzen dira.

Zorte on eta ondo pasa,

Sasiburu

ibilbidea.png

https://docs.google.com/open?id=0B2C4Tsc4wdP2U3M1Zlk4RklVRXc


Helmuga!

Aurreko frogari buruz:

Sagastagoitia abizena izan duten bi alkate izan ditu Barakaldok. Domingo Sagastagoitia Aboitiz, 
1895etik 1897ra, eta JesusMari Sagastagoitia Monasterio, 1979tik 1983ra.

Zorionak helmugara heltzeagatik!

Lehenik eta behin, zorionik beroenak Euskararen Ginkana honetan proposatu dizkizugun froga, 
arau eta abarrak sufritzeagatik eta gainditzeagatik. Froga mota desberdinez osatutako ginkana bat 
hainbat pertsonentzat antolatzea eta aurrera ondo eramatea ez da erraza eta horregatik, txarto 
egindakoak ahaztu eta ondo egindakoekin geratzea eskatzen dizugu. Antolatzaileok, ginkanan parte 
hartzea esperientzia gustagarria izana espero dugu. Errepikatzeko modukoa!

Guretzat, inolako zalantzarik gabe, zuen partaidetzarekin kontatzea oso aberasgarria izan da. Ez 
bakarrik jokalari bezala galdetzen genuenari buruz, maiz, guk baino gehiago zenekitela erakutsi 
diguzuelako, baizik eta pertsona bezala zuekin jolastea oso betegarria izan zaigulako. Eskerrik asko 
beraz, guztiagatik, Sasiburuko talde ekintzailearen partez.

Froga gehigarriak

Zuk 33 perretxiko bildu dituzu eta hori zen ginkanan lortu zitekeen kopururik handiena. Ibilbidean 
ez duzu txanponik erabili eta beraz, ez duzu froga gehigarrien beharrik galdutako perretxikoak 
lortzeko. Zorionak beraz, jokoa amaitu duzulako.

--

Kontuz, dena ez bait da bukatu oraindik. Ginkanan 33 perretxiko bildu zitezkeen gehienez eta zuk 
32 perretxiko bildu dituzu. Hori, ibilbidean zehar frogaren bat zuzen egin ez zenuelako gertatu da. 
Ondoren, froga gehigarri baten bitartez, falta zaizun perretxikoa lortzeko aukera izango duzu. 
Gogoan izan froga gehigarriak hautazkoak direla. Ibilbidea amaitzea zen helburua eta hori lortu 
duzu.

Perretxiko bat galdu zenuenez, froga gehigarri bat jasoko duzu. Froga gaindituz gero, falta zaizun 
perretxikoa lortuko duzu. Gainditzen ez baduzu, perretxikoa behin betiko galduko duzu. Beti 
bezala, animo eta zorte on!

--

Kontuz, dena ez bait da bukatu oraindik. Ginkanan 33 perretxiko bildu zitezkeen gehienez eta zuk 
31 perretxiko bildu dituzu. Hori, ibilbidean zehar frogaren bat edo beste zuzen egin ez zenuelako 
gertatu da. Ondoren, froga gehigarri biren bitartez, falta zaizkizun perretxikoak lortzeko aukera 
izango duzu. Gogoan izan froga gehigarriak hautazkoak direla. Ibilbidea amaitzea zen helburua eta 
hori lortu duzu.

Bi perretxiko galdu zenituenez, bi froga gehigarri jasoko dituzu. Lehenik eta behin bat, eta erantzun 
ondoren bigarrena. Gainditzen duzun froga bakoitzeko perretxiko bat lortuko duzu. Froga 
gehigarrietan galtzen dituzun perretxikoak behin betiko galduko dituzu. Beti bezala, animo eta zorte 
on!



--

Kontuz, dena ez bait da bukatu oraindik. Ginkanan 33 perretxiko bildu zitezkeen gehienez eta zuk 
30 perretxiko bildu dituzu. Hori, ibilbidean zehar frogaren bat edo beste zuzen egin ez zenuelako 
gertatu da. Ondoren, hiru froga gehigarriren bitartez, falta zaizkizun perretxikoak lortzeko aukera 
izango duzu. Gogoan izan froga gehigarriak hautazkoak direla. Ibilbidea amaitzea zen helburua eta 
hori lortu duzu.

Hiru perretxiko galdu zenituenez, hiru froga gehigarri jasoko dituzu. Lehenik eta behin bat, eta 
erantzun ondoren besteak. Gainditzen duzun froga bakoitzeko perretxiko bat lortuko duzu. Froga 
gehigarrietan galtzen dituzun perretxikoak behin betiko galduko dituzu. Beti bezala, animo eta zorte 
on!

Jokoaren amaiera

Abenduaren 2an, gauerdiko hamabietan, Euskararen Ginkana amaitutzat emango dugu eta momentu 
horretatik aurrera, bukatu ez duten jokalariei frogak bidaltzeari utziko diogu. Hurrengo egunean, 
euskararen nazioarteko eguna dela aprobetxatuz, ginkana honek izan duen partaidetza eta jarraipena 
hedabideetan zabalduko dugu.

Jokalarioi, izan dezakezuen jakin-mina asetzen saiatzeko, partaide guztiek lortutako emaitzak 
jakinaraziko dizkizuegu: bildutako perretxiko kopurua, erabilitako txanponak, gurutzatutako zubiak 
eta sailkapeneko postua.

Sariak

Gogoratuko duzuen bezala, hiru jokalari onenek sariak jasoko dituzte. Lehenengo, bigarren eta 
hirugarren sariak nork eramango dituen erabakitzeko, jokoan lortu dituzuen emaitzen arabera, 
jokalarien sailkapen bat egingo dugu. Sailkapen hori egiteko, bi irizpide erabiliko ditugu: 1) 
bildutako perretxiko kopurua, eta 2) azken perretxikoa noiz lortu zen. Perretxiko gehien dituztenak 
sailkapenaren lehen postuak lortuko dituzte. Perretxiko kopuru berdina dutenen artean, lortutako 
azken perretxikoa lehenago lortu zutenak, sailkapenean postu hobea lortuko dute. Horretarako, 
behar izanez gero, azken erantzun zuzenarekin e-maila jaso genuen eguna, ordua eta minutua 
kontutan izango ditugu.

Sariak ondokoak izango dira:
1. Afaria bi pertsonarentzat Bilboko Zarate jatetxean. Irabazlea adingabea izango balitz edo 

jokalariak horrela nahiko balu, ordezko saria Tablet ordenagailua izango da.
2. Tablet ordenagailua. Zehazki, 10 hazbeteko pantaila duen Fly Touch 7 tablet-a. Jokalariak 

horrela nahiko balu, ordezko saria kultur bono bat izango da.
3. Afaria bi pertsonarentzat Barakaldoko Itsasadar sagardotegian. Irabazlea adingabea izango 

balitz edo jokalariak horrela nahiko balu, ordezko saria kultur bono bat izango da.

Euskararen Ginkanako jaia

Joko honekin bilatzen genuen helburuetako bat, Barakaldarron artean euskararen erabilera sustatzea 
zen. Zoritxarrez, jokoaren hartu-eman gehienak idatziz izan dira eta horregatik, azaroaren 30ean, 
hurbildu nahi duzuen jokalari guztioi elkar ezagutzeko gonbitea luzatzen dizuegu. Ziur hainbeste 
frogaren ondoren hamaika kontu izango ditugula hitz egiteko... eta nola ez, euskaraz!

Jai txiki bat ospatuko dugu eta sari banaketa bertan egingo dugu. Egia esan, ginkana hurrengo 
astean bukatuko da baina jai egunak direla eta, egun horretan biltzea erabaki dugu. Ordurako batek 



baino gehiagok ibilbidea bukatua izango du eta sariak banatu ahal izango ditugu. Festara zatozten 
jokalarien artean Euskaraz Bizi Nahi Dut lau kamiseta ere zozketatuko ditugu. Etorri behar zara!

NOIZ? Azaroaren 30ean (ostirala), 20:30retan
NON? Dantzari eta Eguzki tabernen aurrean (Barakaldoko Hizkuntza Eskola ondoan dago)
NOR? Ginkanako antolatzaileak, jokalariak, lagunak...
ZER? Bertsoak eta giro euskalduna :-)

Mesedez, baieztatu jaira etorriko zare(te)n ala ez mezu honi erantzunez.

Laster arte,

Sasiburu

helmuga.png



1. froga gehigarria

1. froga gehigarria: (perretxiko 1 balio du)

Joko honetan proposatu dizkizugun frogak ikusi dituzu. Zuk antzeko edo ez hain antzeko froga berri 
bat asmatuko zenuke? Ba hori da hain zuzen froga hau gainditzeko eskatzen dizuguna: zuk zeuk 
Barakaldorekin, euskararekin edo/eta euskal kulturarekin zerikusia duen frogatxo bat eta bere 
erantzuna bidaltzea :-)

Zorte on,

Sasiburu



2. froga gehigarria

2. froga gehigarria: (perretxiko 1 balio du)

Hauetako zein ez da Barakaldoko mendi edo tontor bat?
• Apuko
• Argalario
• Arroletza
• Murrieta

Zorte on,

Sasiburu



3. froga gehigarria

Aurreko frogari buruz:

Barakaldon dauden mendiek ez dute garaiera askorik. Apukok 561 metro ditu, Argalariok 521 metro 
ditu eta Sasiburu mendilerroan dagoen Arroletzak, 456 metro ditu. Bide batez, jakin ezazu 
mendilerro honetatik hartua dela 20 urte bete berri dituen Sasiburu kultur elkartearen izena.

Murrieta ez da mendi bat, gizon baten izena eta bere omenez izen bera duen Barakaldoko kale bat 
baizik. Santiago Murrieta familia txiro baten jaio zen eta 16 urte zituela Beurko Dorreko ukuiluetan 
lanean hasi zen. Jabeen alabarekin maitemindu eta gertakari batzuen ondoren etxea korrika utzi 
behar izan zuen dirurik gabe eta nora joan ez zuela. Urte dezente geroago, leku berera itzuli eta 
Beurko Dorrea eta inguruetako lur guztiak erosi zituen, kanpoan izan zen denboran mehatzari, 
ontzi-jabe eta azkenik banku baten jabe ere bihurtu bait zen.

3. froga gehigarria: (perretxiko 1 balio du)

Barakaldar eta Lutxanatar itsasgizon famatuak:

• Esteban Iturribarri-Gohikoetxea: 1295. urtean, Marco Polorekin batera Zetaren Bidetik 
Txina zeharkatzen lehen mendebaldarra.

• Encio: 1492. urtean, Cristobal Colonekin batera Amerikaren "deskubritzailea". 
• Ortuño Urkullu: 1513. urtean, Vasco Núñez de Balboarekin batera “Hegoaldeko Itsasoan” 

(Ozeano Pazifikoan) ibili zen lehenengotako europarra.
• Juan Zubileta: Juan Sebastián Elkanorekin batera munduari bira ematen lehena. Orain bere 

abizena duen Zubileta auzoko mutil gaztea, 15 urterekin engaiatu zen Elkanoren abenturan 
beste 233 kiderekin batera eta hiru urte beranduago, 1522. urtean, Victoria itsasontzian itzuli 
ziren bizirik bera eta beste 16 kide. 

• Gordoa eta Garmendia: “Chanela” eta “Tragamares” piratak bezala ezagunak, Lutxanako 
Zopinpa izeneko barkuan aritzen ziren.

Aukera hauetako zein da asmatutakoa?

Zorte on,

Sasiburu



(Amaitu duzu)

Aurreko frogari buruz:

Jokoaren antolatzaileok ez dugu Esteban Iturribarri-Gohikoetxea edo antzeko izenik duen inor 
ezagutzen. Gainera, itsasgizon batek Txina lurrez zeharkatzeak ez du zentzu askorik. Zetaren 
Bideak Taklamakan munduko basamorturik handiena gurutzatzen zuela gogoratu beharra dago.
Bestalde, Marco Polo bera ere, ez zen bide hori egiten lehena. Bere aitak eta osabak antzeko bidea 
egina zuten urte gutxi batzuk lehenago eta bigarren bidaian Marco gaztea eramatea erabaki zuten. 
Beraien aurretik, misiolari batek baino gehiagok ere Zetaren Bidea egina zuten. Marco Poloren 
ospea, bidaia egin ondoren bizitakoak eta aurkitutakoak deskribatzen zituen liburua idazteagatik 
heldu zen.

Jokoaren amaiera:

Oraingoan bai amaitu duzula X. Euskararen Ginkanako 33 perretxikoak batzea lortu duzu. Zure 
sailkapena aste batzuk barru jakingo duzu.

Zorionak eta eskerrik asko parte hartzeagatik.

Laster arte,

Sasiburu



(Froga oker)

Kaixo X:

Sentitzen dugu baina hori ez da erantzun zuzena. Froga ez gainditzeagatik txanpon bat galdu duzu 
eta oraingoan behintzat perretxikorik ez duzu irabazi. Ibilbidea bukatutakoan, froga gehigarrien 
bitartez, galdutako perretxikoak berreskuratzeko aukera izango duzu. 

Gogoan izan, txanpon guztiak galduta frogaren bat oker egingo bazenu, ezin izango zenukeela 
jokoan aurrera egin. Baina lasai, oraindik X txanpon geratzen bait zaizkizu. Animo eta segi aurrera!

--

Gogoan izan, txanpon guztiak galduta frogaren bat oker egingo bazenu, ezin izango zenukeela 
jokoan aurrera egin. Baina lasai, oraindik txanpon 1 geratzen bait zaizu. Animo eta segi aurrera!

--

Gogoan izan, txanponik gabe geratu zarela eta frogaren bat gehiago oker egingo bazenu, ezin 
izango zenukeela jokoan aurrera egin. Kontuz ibili eta animo!

Zorte on,

Sasiburu



(Zubiko froga oker)

Kaixo X:

Sentitzen dugu baina hori ez da erantzun zuzena. Froga ez gainditzeagatik txanpon bat galdu duzu 
eta oraingoan behintzat perretxikorik ez duzu irabazi. Zubia gurutzatzea lortu ez duzunez, bide 
arruntetik jarraitu behar duzu. Ibilbidea bukatutakoan, froga gehigarrien bitartez, galdutako 
perretxikoak berreskuratzeko aukera izango duzu. 

Gogoan izan, txanpon guztiak galduta frogaren bat oker egingo bazenu, ezin izango zenukeela 
jokoan aurrera egin. Baina lasai, oraindik X txanpon geratzen bait zaizkizu. Animo eta segi aurrera!

Zorte on,

Sasiburu



Ginkanako jaia

Kaixo:

Euskararen Ginkanako antolatzaileok joko honekin bilatzen genuen helburuetako bat, 
Barakaldarron artean euskararen erabilera sustatzea zen. Zoritxarrez, jokoaren hartu-eman gehienak 
idatziz izan dira eta horregatik, azaroaren 30ean, hurbildu nahi duzuen jokalari guztioi elkar 
ezagutzeko gonbitea luzatzen dizuegu. Ziur hainbeste frogaren ondoren hamaika kontu izango 
ditugula hitz egiteko... eta nola ez, euskaraz!

Jai txiki bat ospatuko dugu eta sari banaketa bertan egingo dugu. Egia esan, ginkana hurrengo 
astean bukatuko da baina jai egunak direla eta, egun horretan biltzea erabaki dugu. Ordurako batek 
baino gehiagok ibilbidea bukatua izango du eta sariak banatu ahal izango ditugu. Festara zatozten 
jokalarien artean, Euskaraz Bizi Nahi Dut lau kamiseta ere zozketatuko ditugu. Etorri behar zara!

NOIZ? Azaroaren 30ean (ostirala), 20:30retan
NON? Dantzari eta Eguzki tabernen aurrean (Barakaldoko Hizkuntza Eskola ondoan dago)
NOR? Ginkanako antolatzaileak, jokalariak, lagunak...
ZER? Bertsoak eta giro euskalduna :-)

Mesedez, baieztatu jaira etorriko zare(te)n ala ez mezu honi erantzunez.

Agur t'erdi,

Sasiburu



Bi txanpon gehiago jokalari guztientzat

Kaixo jokalariok:

Euskararen Ginkanako antolatzaileok, jokoak dituen froga ezberdinen harrera ikusi ondoren eta 
jokalari ezberdinen jarduna aztertu ondoren, parte hartzaile guztioi txanpon 2 gehiago ematea 
erabaki dugu. Ibilbidea berdina da eta batu beharreko perretxiko kopurua ere bai. Baina ibilbidearen 
amaierara heltzeko oker egin daitezkeen frogak orain bost dira guztira.

Neurri honekin, ibilbidean aurrera egin ezinda jokalaririk ez egotea lortu nahi dugu. Gogoratu 
ezazue ginkana abenduaren 2ko gauerdian bukatuko dela, euskararen nazioarteko eguna hasteaz 
batera.

Animo eta zorte on guztioi,

Sasiburu



Euskararen Ginkana amaitu da

Kaixo:

Jokora ongi etorria ematean ohartu genizun bezala, gaur, Euskararen Nazioarteko Egunean, 
Euskararen Ginkana amaitu dela jakinarazten dizugu. Beraz, hemendik aurrera, jokalarioi froga 
gehiago bidaltzeari utzi diogu.

Mezu hau aprobetxatu nahi dugu zuri zorionik beroenak emateko, Euskararen Ginkana honetan 
proposatu dizkizugun froga, arau eta abarrak sufritzeagatik eta gainditzeagatik. Froga mota 
desberdinez osatutako ginkana bat, hainbat pertsonentzat antolatzea eta aurrera ondo eramatea ez da 
erraza eta horregatik, txarto egindakoak ahaztu eta ondo egindakoekin geratzea eskatzen dizugu. 
Antolatzaileok, ginkanan parte hartzea esperientzia gustagarria izana espero dugu. Errepikatzeko 
modukoa!

Guretzat, inolako zalantzarik gabe, zuen partaidetzarekin kontatzea oso aberasgarria izan da. Ez 
bakarrik jokalari bezala galdetzen genuenari buruz, maiz, guk baino gehiago zenekitela erakutsi 
diguzuelako, baizik eta pertsona bezala zuekin jolastea oso betegarria izan zaigulako. Eskerrik asko 
beraz, guztiagatik, Sasiburuko talde ekintzailearen partez.

Iragarri genuen bezala, pasa den ostiralean, ginkanako jaia ospatu genuen, trikitilari, bertsolari, 
pintxo eta abarrekin. Ginkanako sari banaketa ere bertan egin genuen. Hemen dituzue jaian 
ateratako argazki batzuk. Datozen egunetan, leku horretan, argazki gehiago argitaratzea espero 
dugu.

Laster, ginkanako froga eta erantzunei buruz, eta baita jokalari guztiek lortutako emaitzei buruzko 
informazio gehiago ere igorriko dizugu.

Ondo izan,

Sasiburu

https://picasaweb.google.com/116356256277232821390/EuskararenGinkana2012


Material grafiko gehigarria

Kartela



Esku-orria



Jaiko kartela



Sarien ziurtagiriak





Antolatzaileen barne oharrak
Ibilbidea:

Gelaxka Mota Froga/k Perretxikoak

1. Lekua L09-postaria T 0

2. Galdera G05-jonan T 1

3. Irudia I02-anaien-iturria E 2

4. Galdera G04-erreka-ortu E 3

5. Lekua + Zubia L01-sorgiñe T + G02-erandio H 5 --> 9. (+4)

6. Galdera G15-barakaldo T

7. Lekua L08-sorgiñe2 T 7

8. Lekua L04-gazte-bulegoa T 8

9. Galdera G03-euskaltzaleak E 9

10. Lekua L05-fasprint T 11

11. Lekua L06-aek T 

12. Lauburua L11-txistularia T

13. Galdera + Zubia G17-korrika T + G07-deabrua H 15 --> 17. (+4)

14. Lekua L07-eguzki-taberna T 16

15. Galdera G01-lehen-udaletxea T

16. Lauburua G06-alonsotegi T 18

17. Irudia I03-lizasoren-eskultura T 19

18. Galdera G13-armarria E 20

19. Galdera G23-lorategi-botanikoa E 22

20. Lauburua G12-kaleak-idazleak T 23

21. Galdera G11-kaleak-bitxiak T 24

22. Galdera G16-barakaldoak E 25

23. Irudia + Zubia I04-shapiro T + I01-mitologika H 26 --> 26. (+3)

24. Irudia I05-lorategi-botanikoa T 27

25. Lauburua G18-senidetzeak E 28

26. Lekua L02-campoamor T 29

27. Lekua L03-campoamor-liburutegia T 

28. Irudia I06-alkateak T 31

Helmuga Helmuga - 33



Froga gehigarriak:
Zenbakia Froga

1. B01-froga-berria E

2. G08-mendiak E

3. G10-itsasgizonak H



Jokalarien emaitzak
Jokalaria Froga Txanponak Perretxikoak 1. zubia 2. zubia 3. zubia F. gehigarriak Azken froga Sailkapena

be...en@g...l.com Helmuga 4 33 Bai Bai Bai 3 2012/10/25 04:24 1
it...di@e...l.net Helmuga 5 33 Bai Bai Bai 0 2012/10/26 22:02 2
an...za@g...l.com Helmuga 3 33 Bai Bai Ez 3 2012/10/30 13:51 3
is...ez@g...l.com Helmuga 3 33 Bai Bai Bai 2 2012/11/04 14:02 4
ec...an@g...l.com Helmuga 4 33 Bai Bai Bai 1 2012/11/06 23:19 5
ma...27@h...l.com Helmuga 4 33 Bai Bai Bai 1 2012/11/06 23:34 6
la...83@h...l.com Helmuga 2 33 Bai Bai Bai 3 2012/11/08 20:34 7
ar...vo@h...l.com Helmuga 5 33 Bai Bai Bai 0 2012/11/14 10:24 8
lo...07@h...l.com Helmuga 5 33 Bai Bai Bai 0 2012/11/14 23:08 9
bi...na@g...l.com Helmuga 3 33 Bai Ez Ez 3 2012/11/15 15:47 10
an...ma@k...o.com Helmuga 3 33 Bai Bai Ez 2 2012/11/20 10:00 11
ki...ur@m...n.com Helmuga 5 33 Bai Bai Bai 0 2012/11/23 09:23 12
ik...ga@y...o.es Helmuga 3 33 Bai Bai Bai 2 2012/11/26 15:57 13
pa...in@h...l.com Helmuga 4 33 Bai Bai Bai 1 2012/11/27 15:24 14
al...in@h...l.com Helmuga 2 33 Bai Bai Bai 3 2012/11/29 11:09 15
oi...28@h...l.com Helmuga 1 33 Bai Ez Bai 3 2012/11/29 21:27 16
cf...79@g...l.com Helmuga 3 32 Ez Bai Bai 3 2012/11/27 01:38 17
di...ia@h...l.com Helmuga 3 32 Bai Bai Bai 3 2012/11/27 17:36 18
an...do@h...l.com 26 3 27 Bai Bai Bai - 2012/11/27 19
ro...io@h...l.com 23 5 26 Bai Bai - - 2012/11/30 20
al...18@h...l.com 20 5 23 Bai Bai - - 2012/11/20 21
ir...og@g...l.com 19 5 22 Bai Bai - - 2012/10/07 22
rl...gs@t...s.com 17 5 19 Bai Bai - - 2012/11/20 23
mi...ra@g...l.com 14 4 16 Bai Ez - - 2012/11/27 24
ai...vp@g...l.com 13 4 15 Bai - - - 2012/11/13 25
ir...no@g...l.com 10 5 11 Bai - - - 2012/10/18 14:52 26
sa...ad@g...l.com 10 5 11 Bai - - - 2012/10/23 14:39 27
ed...me@h...l.com 10 5 11 Bai - - - 2012/10/25 14:36 28
an...ha@h...l.com 10 5 11 Bai - - - 2012/10/26 22:38 29
un...ta@h...l.com 10 5 11 Bai - - - 2012/11/05 13:16 30
an...ga@e...t.com 10 5 11 Bai - - - 2012/11/12 15:38 31
iz...gi@g...l.com 10 4 10 Bai - - - 2012/10/24 32
mi...ti@e...t.com 8 5 8 Ez - - - 2012/11/30 33
ik...as@h...l.com 7 5 7 Ez - - - 2012/11/19 34
bi...oa@h...l.com 7 5 7 Ez - - - 2012/11/24 35
ai...-p@h...l.com 5 5 5 - - - - 2012/11/09 36
yb...lo@h...l.com 5 4 5 - - - - 2012/11/19 37
an...00@g...l.com 6 4 5 Ez - - - 2012/11/29 38
an...7m@m...n.com 4 5 3 - - - - 2012/11/06 39
ba...oi@g...l.com 3 5 2 - - - - 2012/10/17 40
et...96@g...l.com 2 5 1 - - - - 2012/10/25 41
xa...ta@g...l.com 1 5 0 - - - - 2012/10/12 17:22 42
go...in@g...l.com 1 5 0 - - - - 2012/10/15 19:00 43
ja...ta@g...l.com 1 5 0 - - - - 2012/10/17 00:13 44
an...19@h...l.com 1 5 0 - - - - 2012/10/17 11:04 45
ag...87@g...l.com 1 5 0 - - - - 2012/10/18 46
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