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Eritxia

Badira hogei ur te Euskararen
Normalizazioaren Legea indarrean dagoe-
la, eta bitarte horretan gauza asko pasatu
dira eta gauza asko egin dira batean eta
bestean.

Hemen ez dogu aztertuko goi mailako
gauzarik, horretarako beste batzuk dago-
zelako, baina bai geure ingeruan zer ikus-
ten dan.

Banan-banan preguntatu ezkero gure
herrietako pertsonei euskeraz badakiten
ala ez, seguramente, gehienak euskaldun
modu lez ikusiko leukie euren burua,
baina, halan izanda, ez da gehiegi entzu-
ten euskera gure herrietako kaleetan,
dendatan, tabernatan eta abarretan. Eta
zergaitik da hori ba? Hor dago kakoa!

Gure ume-gazte denporan (urte asko
pasatu dira) gure hizkuntza ez zan ofiziala,
eskolan erdera hutsean egiten zan eta
maisu-maistrak erdeldunak ziren, baina
eskolatik kanpo euskera hutsa egiten

gendun, eta etxean gurasoakaz eta aitite-
amamagaz be bardin. Ta gauza honek
pasatzen ziren naturaltasunez, ezer kues-
tionatu barik, holan dala ta...

Baina orduan be batzuk hasi ziren
espainolez berbaz, pentsatuz holan berba
egin ezkero aparteko “kategoria” hartzen
zala, eta “aldeano” konplejua aldetik
kentzeko.

Gaur egun gauzak asko aldatu dira,
gure hizkuntza ofiziala da, euskerarentzat
laguntzak dagoz, euskara erabilten dogu-
nok ez daukagu “aldeano” konplejurik,
estamentu ofizial askotan (danetan ez)
euskaraz ahal da egin, baina lehen baino
gitxiago entzuten da...

Bai da egia, urteak joan urteak etorri,
euskaldunoi irakatsi jakula “edukatuak”
izan bear dogula eta “edukazio” hori izaten
da gehienetan, erdeldunen bat dagoenean
geure ingeruan, erderaz egitera eroaten
gaituna. Ez dau inporta bertan badagoz 10

pertsona euskaldunak eta bat erdelduna,
“Erderaz egin behar da eta kito!”, ze “edu-
katuak izan behar dogu”.

Molde honek apurtu egin behar dira
eta geure eskuan dago gure herrietan
martxa gehiago emotea geurea danari,
euskerari, eta horretarako bide bat baka-
rrik dago: ERABILI!

Erabiltea erreza da. Asisko Urmenetak
dinon modu lez “Euskara tresna erreza da
eta nahi bezela erabili daiteke”.

Testua: Gabriel Etxebarria (Lagatzuko presidentea)
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SSTTOOPP!!

Zer esan gura dau hitz horrek? Gelditu, pentsatu, begiratu
ezkerretara eta eskuinetara eta, arriskurik ez badago, aurrera:
hori da egin behar doguna. Azken 25 urteotan zer gertatu da,
Larrabetzun, ingurumen eta ondareari dagokionez? Bere
sasoian, Astorekan zabortegi bat zabaldu zan. Gauza bat esan,
eta inork (herritarrok ez, behintzat) ez dakizan hondakinak bota-
tzeko erabili dana. Zer dala eta Galizatik etorri diren itsasontziak,
Asturias, Kantabria, Gaztela-Leon eta Andaluziatik etorri diren
kamioiak?

1983an uriolak izan ziren, eta errezena: presa eta zubia bota,
Askatxuetako zubi dotorea bertan behera itxi, errotatako kaltzak
desagertzen itxi, baina erreka bazterretan eraikin barriak egiten
jarraitu, Zubitalde kasu, errekak estali edo desbideratzeko ahale-
ginak egiten jarraituz, Axelieta industri eremuan gauetik goizera
20.000 m2-ko biltegi bat eraiki deuskue. Plazako etxe nagusien
xarma eta larrabetzuarrok harengainako izan ditugun sentipenak
zalantzan jarriarazi deuskuez.

Txorierriko saihesbidea (korredorea), hori astakeria! Zenbat
lur suntsitu dabe? Lezaman hasi, Bersoatik pasa Urkularaino eta
Erletxetan amaituz, erreka guztia desbideratu dabe eta inork ez
dogu ezer esan, hain gara moderno eta progresista.

Berba gitxitan horreexek dira egin direnak. Baina badoguz
beste arrisku batzuk: segituan, Larrabetzuko saihesbidea (barian-
tea). Danok dakigu herriaren erditik ezinezkoa dala dagoen trafi-
koa bideratzea. Baina zelako saihesbidea? Hori da eztabaidatu
eta erabaki behar doguna. Eta gainera, beste mamu baltz batzuk
be agertu dira, hots, espekulatzaileak. Zertarako bestela hain-
beste lur eta baserri erosteko ahaleginak, batez be juxtu
Agarretik hasi, Bersoara eta Lezamako mugaraino? Stop!! Herria
danona da eta ez lau iluminaturena.

LARRABETZUKO GEROA ELKARTEA
Jesus Blanco, Miguel Angel Lekue eta Iñaki Barcena

G U T U N A K

KKAAIIXXOO  OOLLEENNTTZZAARROO!!

Zamudioko Lagatzu naz, eta iaz legez eskutitza idaztea
bururatu jat.

Aurten, geure hizkuntzea indartzeko hainbat gauza ikusteko
eta egiteko erea euki dogu geure herrian. Hori dala eta pozik ibili
naz, baina halan da be, horrenbesteko beharrizana daukanez
geure euskereak, batzuetan indarge be egoten naz. Daukaguzan
beharrei aurre egiteko adorea eskatzen deutsut niretzat.

Osterantzeko guztientzat euskerako berba guztiak barruan
dekozan kutxa magiko bana ekartzea eskatuko neuskizu, apurka-
apurka baina lotu barikl euskerak bere bidea egin dagien.

Ahal dozun guztia egingo dozulakoan
LAGATZU 

EEGGUUBBEERRRRII  OONN

OOKKEERRRRAAKK  ZZUUZZEENNDDUUZZ

Bizkaiko Frisoi Elkarteak (BIFE) aditzera emon deuskunez,
Aikor!-en azken alean aipatu zen Ramon Uribasok txarolez
arrazako behietan eskuratu zituela sariak, baina sariok frisoi
arrazakoetan jaso zituen.

Antza danez, oker jaso genduzan datuak. Eskerrak emonten
deutsaguz datu hori argitzeagaitik eta aintzat hartzen doguz
BIFEK esne behi erraza horren alde egiten dabezan ahaleginak

AIKOR!
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albisteak eta laburrak

Azken berrogei urte edo gehiagotan, Bilbo Handiaren edo
aireportuaren erruz, Txorierrin oso etxebizitza gitxi egin da, batez
be, Loiun eta Erandio Goikoan. Herri bi horreetan esan daiteke,
oso oraintsu arte, ez dala etxebizitzarik egin urte askotan. Hori
dala eta, loiuztar gehienak herritik alde egin behar izan eben
ezkontzerako orduan, eta gaur egun, sasoi horretako loiuztar
gehienak kanpoan bizi dira.

Egoera hori zelanbait bigundu edo gozotzeko, orain zortzi urte
lagunarteko bazkari bat egitea asmatu eben loiuztar batzuk; esko-
la aroan, gaztaroan eta ezkondu eta herritik joan arte alkarregaz
edo batera bizi izan zirenak alkar berrikusi eta, kasu batzuetan,
alkar berrezagutzeko aukera ederra izaten dabe, urte askotan
alkar ikusi barik egonda gero.

Orain zortzi urte hasi zanetik urtero ospatu da bazkaria.
Aurtengoa azaroaren 30ean egin zan. Urtero legez, jende ugari,
giro ezin hobean eta jakina, hainbeste denpora lagunak ikusi barik
egon ezkero, zer esanik eta zer entzunik ez da inoiz falta izaten.
Denok dakiguzan gaiak: Abelino eta Txurruka, Josetxu eta Jalisko,
Mogollo eta Frailon, Pedrutxo eta Bartolo, Grifa eta... eta abarre-
koak, han ez da izaten ez saltsa ez umore faltarik. Egia esan, hau
ez da egunero gertatzen dan gauza bat, urteroko ikuskizuna iza-

tea be ez da gitxi, horregaitik jai honek aparteko zeozer daukala
esan daiteke.

Egun horretan ez da beste aparteko ekintzarik egiten.
Lagunarteko bazkaria izaten da ekintza nagusia. Bazkalaurretik be
lagun taldeak sortzen dira alkarri bostekoa emon, kontuak esan
eta txikito batzuk edateko, baina bazkalordukoa eta, batez be,
bazkalosteko berbaldia izaten da beti atseginena.

Jai honen helburua herrian eta herritik kanpo bizi diren loiuz-
tarrak alkartzea da. Ez dakit zenbat lagun biziko diren kanpoan,
baina urtero hirurogei lagun inguru alkartzea pozgarria da. Orain
arte egindako bazkarietan holan gertatu da, aurrerantzean be bar-
din jarraituko dogulakoan gagoz.

Baina, gauza askotan legez, hemen be badago akats bat: loiuz-
tar arteko bazkaria mutil edo gizon-lagunartekoa izan da orain
arte. Neska edo andra-lagunartekoa be izatea ez litzateke txarto
egongo. Egia esan, ez da erreza izaten hainbeste jende alkartzea,
kasu honetan lez, jendea hain sakabanatuta dagoenean batez be;
dana dala, ahaleginak egin beharko dira aurrerantzean alkarte jai
hau handituz eta zabalduz joan daiten. Alkartea, zenbat eta han-
diagoa eta zenbat eta zabalagoa, hainbat eta    aberatsagoa.

LLAAGGUUNNAARRTTEEKKOO  BBAAZZKKAARRIIAA  LLOOIIUUNN
AALLKKAARR  IIKKUUSSTTEEKKOO  AAUUKKEERRAA

Testua: Juan Bilbao

GGAABBOONN  ZZOORRIIOONNTTSSUUAAKK

Zorrizketan euskara elkarteak eta Lezamako udalak bultzatu-
ta, toponimia biltzeko lanak egin dira Lezamako herrian. Bilketa
lan hori nahikoa aurreratuta dago eta hori guztia liburu batean
kaleratuko da. Liburu hori herriko argazki zaharrez hornitu gura
da, toponimoen kokapena hobeto argitzeko. Hartarako,
Zorrizketan euskara elkartea herriko argazki zaharrak biltzen hasi
da.  

Argazkiek 1960 urtea baino lehenagokoak izan beharko dute.
Gaia edozein izan daiteke. Argazkiak eroaten dituztenei 15 x 20
tamainako anpliazioa oparituko zaie. 

Argazkiak liburutegira eroan beharko dira. Bertan eskaneatu
eta jabeei bueltatuko zaizkie. Kopiak Lezamako udalarenak izan-
go dira, eta haiek zabaltzeko eta eskubidea izango dute.

Testua: Arantzazu Mendiguren

LLEEZZAAMMAAKKOO  IIKKUUSSPPEEGGIIAA  AARRGGAAZZKKIIEENN  BBIITTAARRTTEEZZ
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Laburrak eta albisteak

DDEERRIIOONN  ZZEERR  EEDDOO  ZZEERR  GGEEHHIIAAGGOO
MMUUGGIITTZZEENN  DDAABBIILL  EEUUSSKKAARRAA  IINNDDAARR--
TTUU  EETTAA  EEUUSSKKAARRAAZZ  BBIIZZIITTZZEEKKOO
GGOOGGOOAAKK  BBUULLTTZZAATTUUTTAA..

Derion badago jende multzo bat eus-
kararen erabilera murritzagaz kezkatuta.
Izan ere, kalean gero eta gutxiago entzu-
ten da euskaraz dabilen derioztar edo txo-
rierritarra. Gainera, euskaraz dabilenik
entzuten duzunean, ia harrituta begiratzen
duzu nor den ikusteko. Beraz, zerbait egin
beharra dagoela pentsatzen dugu batzuek.

Denok dakigu ume eta gazte jendea-
ren artean, egon badagoela maila dezen-
tea, baina gehienek ez daukatela
normaltasunez euskaraz bizitzeko joerarik.
Adinekoen artean egoera beste bat da,
ezagutzari begiratuz gero, eta, gainera,
dakitenen artean erabilera are murritzagoa
dela esateko moduan gaude, belarria ipin-
tzea besterik ez daukagu, leku ofizialetatik
hasita azken denda edo tabernetaraino.
Erabileraren inguruko azterketek ere hala
erakusten dute.

Egoera honi buelta emateko herrian
euskara talde bat sortzen eta eratzen hasiak
gara. Derioko euskara taldearen helburuak:

- Euskaraz  normaltasunez bizitzeko
bideak indartzea.

- Euskararen etorkizuna bermatzeko
bideak jorratzea.

- Kultur ekitaldiei lagundu eta berriak
antolatzea.

- Eta denon artean honetan lan egitea.

Bidea egiten hasi gara eta gure kultura
bultzatzeko lehenengo kultur ekintza
OLENTZERO 2002 bultzatzea eta lagun-
tzea izango da. Hura abenduaren 24an
ospatuko dugu Derioko abesbatzagaz
batera. Horretarako arratsaldeko 5etan
elkartuko gara udaletxearen aurrean eta
herritik zehar ibiliko gara gabon kantak
abesten, gau berezi hau ospatzeko eta
OLENTZEROri harrera egiteko. Nahi iza-
nez gero, baserritarrez jantzita etortzea
eskatzen dugu.

Talde honetan parte hartzeko edo
laguntzeko prest dagoen guztiak ateak
zabal-zabalik dauzkala esan behar da.

Momentuz, asteartero elkartzen
gabiltza, arratsaldeko 7.30etan hasita.
Normalean ordubeteko bilerak dira.

Hasiak gara izen bat bilatzen eta esta-
tutuak idazten. Gauza biak prest dauzka-
gunean, aurkezpen ofiziala egingo dugu,
baina bitartean ez gaude geldirik.

Euskara egunerokoa da eta erabiliz
bizi da.

GGAABBOONNEETTAAKKOO  AAFFAARRII  EETTAA  BBAAZZKKAARR

KKoonnssttiittuuzziioo  eegguunneeaann  jjaaiirriikk  eezz  TTxxoorriieerrrrii
IInnssttiittuuttuuaann
Aurten, ikasle talde batek eskatu du
Konstituzio egunean zabalik utz zitezela
Institutuko ateak. Berau da halako eskaririk
egiten den lehenengo urtea, eta ohiko eskola-
rik egon ez arren, hainbat ekitaldi prestatu
ziren egun horretarako: hitzaldiak, bideo-ema-
naldiak, herri kirolak… Guztira, 40 ikasle, ira-
kasle eta langile batu ziren bertara. Institutuko
ekitaldiak amaitu ostean, Konstituzioaren
aurkako manifestazioa egin zen Derioko kalee-
tatik.

Testua: Jose Angel Mentxaka

TTxxoorriieerrrriikkoo  IInnssttiittuuttuuttiikk  hheerrrriieettaakkoo
lliibbuurruutteeggiieeii  pprrooppoossaammeennaa
Sarritan ikasle askok laguntza falta izaten dute
eskolako lanak egiteko, etxean girorik ez dau-
katelako edota gurasoak ez direlako laguntza
txiki horiek emateko gauza. Beraz, herriko
liburutegian ikasteko leku egokia prestatzeko
eskatzen da(gehienetan badago). Hura lagun-
duta izatea gura da, hau da, ikasturtearen
barruan, astean hiru arrastiz monitore bat
egotea ikasleei laguntzeko, beti ere
Institutuaren eta herriko eskolaren koordina-
ziopean. Eskaera hori hurrengo hilabeteetan
aurkeztu gura dute Txorierriko udaletan gura-
so elkarteen bitartez. 

Testua: J. A. M.

BBuullaarrrreekkoo  mmiinnbbiizziiaa  ddeetteekkttaattzzeekkoo
kkaannppaaiinnaa  TTxxoorriieerrrriinn
Txorierrin azaroan hasi zen bularreko minbizia

goiz detektatzeko programa. Izan ere, gaixo-

tasun hori da Euskal Herriko emakumeei

gehien erasotzen dien minbizi mota. Kanpaina

hori 1937tik 1953 urtera bitartean jaiotako

emakumeekin egingo da. Aurretik, emakume

guztiei postaz emango zaie euren txandaren

berri. Programa hau Osakidetzak eta Eusko

Jaurlaritzaren Osasun Sailak bultzatzen dute.

Testua: Belen Gana
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Laburrak eta albisteak

EEHHNNEEKK  LLAARRRRAABBEETTZZUUAARR  BBAASSEERRRRIITTAARR
BBAATT  OOMMEENNDDUU  DDUU

AAnngguulleerrii  jjaauurreeggiiaa  iittooggiinneezz  iittoottaa
Anguleri jauregia bihar-etziko kultur etxea
izango da. Une honetan KZ (konekta zaitez)
gunea da, bere goiko solairuan. Bitartean obra
lanetan jarraitzen dute bertan. Kontua da, KZ
gunea zabaldu zenetik, ugariak izan direla,
izan be negua hain dator gogorra, bertako ito-
ginak. Behin eta berriro ura sartzen da teilatu-
tik. Ordenadoreak hondatzeko moduan egon
dira kasu batzutan. Teilatua bitan eraikia egon
arren, beharbada hirugarrenez be altxatu eta
barriro teilatua egin beharra egin liteke. 

HHuunnggaarriiaa,,  PPoorrttuuggaall,,  AAnnddaalluuzziiaa  eettaa
EEuusskkaall  HHeerrrriiaa
Hainbat hizkuntza eta herriren topalekua izan
da astebetez gure herria. Hungariako
Budapest eta Miskola hirietatik etorritako 8
gazte, Portugaleko hiriburutik eta inguruetatik
etorritako 10 lisboar, Sevilla eta Cadizeko 5
andaluziar eta 18 gazte larrabetzuarrek osatu-
tako euskal ordezkaritza hara eta hona ibili
dira astebetez. Bilbon, Lekeition, Zerainen...
zer ikusi, zer entzun eta zer ikasi ugari izan
dute hemen. Abenduaren 7an, zapatuz, baz-
kari eder baten inguruan egin zituzten azken
ekitaldiak. Domeka goizean, nork bere etxe-
koak agurtu eta euren sorterrietara joan ziren
denak. 

Testuak: Patxi Gaztelumendi

JJoonn  AArrrreettxxeekk  IInnssttaannbbuulleettiikk  TTeehheerraa--
nneerraakkoo  bbiiddaaiiaa  kkoonnttaattuu  eebbaann  ZZaammuuddiioonn
Basauriko idazle-bidaiaria Zamudioko
Dorretxean izan zan azaroaren 26an bere
azkenengo bidaia diaositibakaz azalduz.
Azken aldian egin eban moduan, kazu hone-
tan Instanbulen hasi eta Teheran artera bizi-
kletaz egindako ibilbideaz baliatu da,
Ekialdeko mamuak bidai kroniken liburua
idazteko. Durangoko azokan gehien saldu
den liburuetako bat izan da. Lau egun lehena-
go Donostian aurkezt eban.

RRIIAAKK  TTXXOORRIIEERRRRIIKKOO  JJAATTEETTXXEEEETTAANN

EHNE baserritarren sindikatuak 25
urte bete ditu Bizkaian. Eta horregatik
Larrabetzuko Gardoki baserriko Jesus
Mari Jauregizar omendu du. Plaka bat
eskaini zioten 25 urteotan EHNEn eginda-
ko lanagatik. Berak, ekitaldira ezin izan
zuen joan, baina jaso du “platertzar” hori.
Pozik da, eta garrantzitsuena “sindikatuak
aurrera egitea da” aipatu zion Aikorri.  

Santa Zezili eguna, kontzertu ederra
antolatuz ospatu genduan Lezamako
musikazaleok.

Zamudioko Bertoko Soinu Tresnen
musika eskolaren aktuazio ondoren, musi-
ka bokala edo musika abestua  entzuteko
erea izan genduan, Lezamako EKIDAZU
ABESBATZA jaio barria publikoaren aurre-
an aurkeztuz.

Jaio barria esan dogu, baina berba
honeek azalpen txiki bat behar dabe: orain
dala urte t’erdi, gitxi gora behera,
Zorrizketan euskera taldetik sortu zan
talde korala da. Beste herri batzuetatik be
badatoz kantatzera, baina bere kide gehie-
nak lezamarrak dira edo Lezaman bizi
direnak. Koru barria eta gaztea da, orain-
dino egiten, formetan dagoena, ateak
zabalik dituena. Inguruetan gauza jakina
da esaneko hau, emon dauz ba lau-bost

kantaldi Lezaman. Baina Zorrizketanetik
sortu arren, bere bidea hartu dau orain,
hau da, hemendik aurrera, bere izaera juri-
diko-legal propioa daukan alkartea dogu.
Korukideak euskaltzaleak dira, lehengo
moduan, baina alkarte bat izango da
Zorrizketan (bere zereginekaz) eta beste
bat Ekidazu Abesbatza, helburu zehatz
bategaz: euskal musika korala batez be
eta munduko musika folklorikoa orokorre-
an maitatu, zaindu, zabaldu eta kantetako
asmoagaz.

Eta ume jaiobarriei emoten jakien
moduan, talde honek be belarrirako gozoa
dan izena hartu dau beretzat, Mikel Zarate
lezamar euskal idazleak asmatu eban izen
ederra eta eufonikoa, Haurgintza minetan
nobelan agertuten dana (EUZKADI  - EKI-
DAZU). Zorionak eta urte askotarako!

Testua: Fernando Olabarrieta

EEKKIIDDAAZZUU  AABBEESSBBAATTZZAA  JJAAIIOO  DDAA
SSAANNTTAA  ZZEEZZIILLII  EEGGUUNNEEAANN

Testua: Patxi Gaztelumendi
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1962 eta 1976. urteen artean 50.500
ume jaiotzen zen, batez beste, Euskal
Herri osoan urteko. Garai horretatik aurre-
ra jaiotze kopurua jaisten hasten da. Azkar
hasieran, motelago geroago. Horretarako
hainbat argudio ematen da gaur egun,
batetik 60ko hamarkadako ekonomiaren
hazkundea aipatzen da, izan ere ekono-
miak gora egin ahala umeen jaiotzek ere
gora egin zuten sasoi horretan. 70eko
hamarkadatik aurrerako beheranzko joera
aztertzeko, ordea, badago arrazoi gehiago
ere: bikoteak gero eta beranduago hasten
dira alkarregaz bizitzen eta aldaketa kultu-
ralak direla medio (tartean ekonomikoak
ere) horrenbeste ume ez edukitzeko era-
bakia hartzen du bikote askok. 

MMeennddee  bbeerrrriiaann  ggoorraannttzz
70eko hamarkadatik aurrerako jaiotze

tasaren murrizketan, badago zio gehiago
ere: krisi ekonomikoak, emakumearen lan
merkaturatzea, etxebizitzen salneurrien

2002. urtean 23 ume jaio da, azken
LARRABETZU EUSKAL

Euskal Herriak Europako jaiotze tasarik txikiena dauka, eta bere atzetik Bulgaria
eta Italia. Orain dala 30 urte, ordea, Euskal Herrian gehiago ziren jaiotzen zirenak
hildakoak baino, heriotzen hirukoitza ziren jaiotzak. Horrela irakurri dezakegu
Udalbiltzak (www.udalbiltza.net) kaleratu berri duen “Euskal Herria datuen talaia-
tik” liburuan. Euskal Herria goitik behera aztertzen du, eta guk jaiotze datuei erre-
paratu diegu.

Larrabetzuko ume batzuk eskolako patioan

MMEERRKKAATTAARRIITTZZAA  ZZUURREE  ZZEE
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n hamar urteotako media bikoiztuz
L HERRIAREN KONTRA

gorakada, antisorgailuak ugaltzea... arrazoi
ezberdinak dira.

Mende berriagaz batera badirudi,
apurka-apurka, jaiotzeak ugaltzeko joera
dutela. Lehenago 50.000 ume inguru jaio-
tzen baziren, 2001. urtean 26.079 izan
ziren jaiotakoak Euskal Herrian (7 herrial-
deetan beti ere). 

LLaarrrraabbeettzzuunn  110000  bbiizzttaannlleekkoo  jjaaiioottzzaa  bbaatt
bbaaiinnoo  ggeehhiiaaggoo

Bestelakoa izan da Larrabetzuko bila-
kaera. Grafikoan ageri den moduan, azken
10 urteotan (salbu 1993, 1996 eta 1998)
urtero 15 umetik gora jaio da. Euskal
Herrian 1990 eta 2000 urteen artean mila
biztanleko 8,1 ume jaiotzen zen. Kontuan
eduki behar da Larrabetzuk 1.500 biztan-
le inguru izan dituela azken 10 urteotan,

AARRAANNTTXXAA  IITTUURRBBEE  AAMMAATTAASSUUNNAAZZ

Umeen jaiotzak begiratuta, Bihotz Bakartien
Klubak hitzaldi berezia antolatu zuen azaroan,
Ai ama! liburuaren egilea gonbidatuz herrira.
Arantxa Iturbe Euskadi Irratiko kazetari eta
idazleak Ai ama! testua idatzi zuen duela urte
batzuk, eta aurten antzerki obra bilakatu da.
Liburu oso irakurria izan da Euskal Herrian, eta
konturatu garenez, baita Larrabetzun be.
Bertan ama batek umea eukitzerakoan sufri-
tzen dituenak kontatzen ditu idazleak. 

Larrabetzun ordu eta erdiko hitzaldia eskaini
zuen, eta 20 lagunetik gora batu zen literatura
hitzaldira. Batzuk ama orain dela denbora gutxi
izandakoak, eta beste batzuk sabelean ume
barria zutela joan ziren hitzaldira. Arantxa
Iturbek berak bbk-koei esandakoaren arabera,
oso gustura aritu zen berbetan. Ai ama!-ka
urten ziren danak hitzalditik.

eta erregela horren arabera, 12 umeko
jaiotze tasa dagokiola Euskal Herriko
datuei erreparatuz, baina askoz handiagoa
izan da duda barik. 1992. urtean 1.478
lagun zegoen erroldaturik Larrabetzun, eta
2002ko urtarrilaren 1ean 1.587 ginen
erroldatutakoak. Gorakada bat, txikia eta
progresiboa, baina ez umeen jaiotze tasa-
renaren bestekoa.

Ume asko jaio da bai Larrabetzun,
horretaz ez da dudarik. Baina kezka be

sortu da. Eskolara bitarteko epe horretan
zer egin behar dute gurasoek? Jagoteko
lana itxi. Inguruko zentroren batera sartu?
Haurtzaindegiaren aldeko ekimena sortu
da, baina momentuz ez dute instituzioeta-
tik –Larrabetzuko udaletik behinik behin-
ezer lortu. Bitartean, Galdakaoko ikastolan
ez dago lekurik datorren kurtsorako 0 eta
2 urteko ume barrientzat.  

Testua: Patxi Gaztelumendi

EERRBBIITTZZUURRAA  GGAABBOONNEETTAANN
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"Nire buruagaz oso
gustura egon naz
txapelketa osoan

zehar"

ZZOORRIIOONNAAKK  EETTAA  

ZZeellaann  eeggoonn  zziinnaann  EEuusskkaalldduunnaann,,  22220000
llaagguunneenn  aauurrrreeaann  bbeerrttssoottaann??

Oso ondo. Lekua ikusi gendun saioa-
ren aurretik. Hain handia, izugarria. Gero
beterik ikusten dozu, horrenbeste jente.
Gauza handia da benetan. Beste saioetan
be jentea ibili da, baina Euskalduna...
Inpresioa emoten du, baina eraginik ez.
Tentsioa bai, baina aparteko nerbiorik ez. 

ZZeerr  iizzaann  ddaa  ttxxaappeellkkeettaa  hhaauu  zzuurreettzzaatt??
Suposatu, hau izan da nire lehenengo fina-

la. Nahiko salto handia da. Baina nik uste dot
azken urte biotan ez dodala hobekuntza han-
dirik egin. Aurreko txapelketa bietan finalaurre-
koetara heldu nintzan, eta bietan oso gustura
egon nintzan. Aurten be, finalera pasatu barik
be oso gustura egongo nintzatekean. Oso saio
ona egin neban Bermeon, eta oso gustura

geratu nintzan. Nire buruagaz oso gustura
ibili naz, eta hori da garrantzitsuena

ZZoorrttzziiggaarrrreenn  ssaarrttuu  zziinnaann  ffiinnaalleerraa,,  jjuussttuu
aannttzzeeaann

Bai, baina Bermeon oso lasai geratu nin-
tzan, saio on baten inpresioagaz. Getxoko fina-
laurrean ez neban espektatiba handirik. Baina
pasatzea tokatu zan, eta aurrera.

Etxahun Lekue:

Etxahun Lekue. 22 urteko larrabetzuarra.
Bertsolaria. Aurten Bizkaiko txapelketan Euskalduna
jauregia ezagutu dau taula gainean. 5. postua lortuta,
beragaz jarri gara berbetan, tabernan, aurrez aurre.
Pozik da bera txapelketan egin dauan lanarekin, eta
oraindik herrian jendea zoriontzen ari da. Lotsatia
bada be, are barriagoa da alkarrizketak egiten. Baina,
bertsotan bezala, gaia jarri eta bapatean erantzun dau
berak.

Testua: Patxi Gaztelumendi
Etxahun Lekue txapelketa batean
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UURRTTEE  BBEERRRRII  OONN

EEttaa  bboosskkaarrrreenn  ggeerraattuu  zzaarraa
Egia esan, egun horretako postuari ez neu-

tsan garrantzia handirik emon, inork galdetu
arren, ez neuke erantzuten jakingo. Ofiziotan
ondo ibili nintzan, gustura, baina bakarkakoan
txartxoago beharbada. Baina konforme nago
postuagaz, espero nebana baino hobeto.

FFiinnaalleeaann,,  llaagguunn  ttaallddee  bbaatt  bbaattuu  zzaarriiee
Bai, kontuan euki behar da, finala fina-

la dala. Badago tentsio bat eta gauza asko
jokoan, batez be txapela. Baina gure arte-
an oso giro ona egon zan. Berbaz ibili
ginen, alkarri laguntzen...

Danak be, nahiko gazteak izan gara
aurten. Gainera lortu dogu 79ko belaunal-
diko bat finalean sartzea, urte horretakoak
gara Onintza Enbeita, Beñat Ugartetxea,
Joseba Gojenola... eta azkenean bat finale-
an sartu da. Baita gazteagoak be, kasurako
Igor Muniategi, 20 urte eta finalean, seku-
lako seguridadeagaz, bertsotan oso ondo.
Bera izan da txapelketa guztiko gazteene-
takoa ganera.

LLaarrrraabbeettzzuunn  bbee,,  ssoommaattzzeenn  ddaa  ggiirroo  bbaatt
bbeerrttssoollaarriittzzaarreenn  iinngguurruuaann  eezzttaa??

Bai, egia esan kanporaketa guztietara
joateko jentea batu da. Kotxe bi gitxienez

beti betetu izan dira. Hori oso pozgarria
da. Finalean be 50 lagunetik gora egon
ziran herrikoak. Dana dala, ni joango nin-
tzan jakin aurretik, 40 sarrera baino gehia-
go salduta egozan. Bertsolaritza sartuta
dago herrian, egiten diran ekintza guztie-
tan presente dago, eta jenteak oso ondo
erantzuten dau. Goizaldean be, lantzean
behin bertsoak entzuten dira gurean....

Larrabetzuko bertso eskola be martxan
dabil, eta orain Algortakoagaz eta
Mungiakoagaz gauza gehiago egingo
doguz alkarlanean. Txapelketa bat be
badarabilgu buruan, talde mailan eginda.
Hor oso inportantea da Algortakoak egin
dauan lana, hain giro erdaldunean horren-
beste bertsolari sortzeko. Uribealdeako
giroa suspertzen dabil, eta lagun arteko
saio gehiago antolatzeko asmoa daukagu.

ZZeellaann  bbiizzii  ddoozzuu  ggaauurr  eegguunn  bbeerrttssoollaarriittzzaa??
Bertsolaritza, orain dala urte bi bezala

bizi dot. Nik ez daukat helburu moduan
urtean 100 saio egitea, ni oso gustura
nago bertsotan, lagunarte ederrean. Egia
esan, sano gustura nago nabilen moduan,
oso lagun onak egin dodaz honetan, eta
hori aldatzen danean, gustura ez banabil,
itxi eta fuera.

GGAAZZTTEEAA  EETTAA  JJAATTOORRRRAA

Telefonoak jo du. Hartu eta Xabier Amuriza da
telefonoz ari zaidana. –Hi, Patxi!- bota du
Berrizeko bere etxetik. –Bai, Xabier- nik
Larrabetzutik. Eta bertso kontuak ekarri ditu.
Zelan ez. Etxahun izan dugu hizpide. Pozik da
bera. Bermeon ikusi zuen kantatzen, eta gero
Euskalduna jauregian, Bilbon. Final aurretik
aipatu zidan paper polita egin zezakela,
Durangon elkar ikusi genuenean. Orain gauza
gehiago komentatu gura izan ditu. Bertsokera,
hizkuntza, planta, zuzentasuna, heldutasuna
ekarri ditu gogora Etxanokoak. Eta adi entzun
diot maisuari. Baiezka erantzun gura diot guz-
tiari, baietz. Berak ez nau ikusten, baina burua
astintzen diot. Baietz.

Etxahun oso ondo aritu da txapelketa hone-
tan. Uda aurretik Getxon eskualde mailakoa
irabazi zuenean bertso ederrak bota zituen.
Ondo gogoan ditugu oraindik. Mallabian ere
erraz gailendu zen kanporaketan. Bermeon
bertso saio oso ona egin zuen, poto bat gora
behera. Eta hor arrazoia damaigu Amurizak. -
Bai, Bermeon finalean baino hobeto ibili zuan,
baina hori normala dok- baieztatu du.
-Eta zenbat urte jekozak Etxahunek?
-Ba gaztea dok ondiño, 22 baino ez.
-Horrek eingo jok!
-Bai, ba.

Etxahunek egingo du, gogoetarako.
Horretarako bertso koadrila ona inguratu du,
herrian eta kanpoan. Maisuak ez zaizkio falta.
Lopategi ugari bazterrotan. Baina, beti lez
badaki, inori kasurik egin ez, eta berea egiten.
Horretan iaioa da. Baina ezeren gainetik,
Etxahun gaztea eta lagun jatorra da. Eta hori
esango dizu Euskaldunan bere ezker eskubi
egondako Fredik edo Beñatek. Bere bi lagun
on. Hori esango dute plazan ezagutu duten
bertsolariek, edo bere bertso ikasleek. 
Etxahunek badu ere gazte izatearen kontzien-
tzia, kezka. Gazteen alde ari da lanean, gazte
mugimenduan, jator. Gaztea eta jatorra,
Etxahun.

ZORTZIKO TXIKIA
Bertsolari bat Unai Iturriaga.
Bertsotarako leku on bat Larrabetzuko Hori Bai gaztetxea.
Eta nogaz Konfiantzako lagunakaz, Beñat Ugartetxea esaterako.
Doinu bat Eustakio Euliren "Zortzi nobio", Fredi Paiagaz txapelketan erabilitakoa.
Errima on bat Giroa beroa aroa geroa
Gai bat Oso ona izan zan finaleko azkena: "Gabon gauean bakarrik zagoz 

afaltzeko, eta plater bi ipini dozuz mahai gainean".
Bukaera on bat Alkarrizketak egitea ez da / nire dohai handiena
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Hamar urte. Zenbat da hamar urte?
Asko, esango dabe batzuek. Gitxi, beste
batzuek. Nahikoa, gauzak aldatuten haste-
ko, dinoe Derioko andreek. Azken 10 urte-
otan gauza asko aldatu dira Derion,
bideak, udaletxea, etxebizitzak, tabernak,
abadeak… eta, zelan ez, andreak. Andreak
batez be. Herriaren alde, herriarekin, herri-
tik, herrikoa, herrian eta herritik kanpo,
herriari euren ekarpena emon gurean eta
sutondoan egotea baino zeozer gehiago
ebelako buruan. Honexegaitik sortu zan
1992an Derioko etxekoandre taldea,
sutondoan. Andre talde baten kezka eta
egonezinari erantzun aproposa emotea
eukan helburu, eta ondo lortu be!!

Aikorreko abenduko honetan talde
honen 10 urteurrenaren barri emon gura
deutsuegu. Data berezi hau behar dan
moduan ospatuteko arratsalde-gau giroko
jai bat egitea pentsatu dabe. Abenduaren
14an, zapatuz, arratsaldeko 7etan hasi eta
batek daki ze ordurarte, 10 urte luze-labur
honeetan egin eta antolatu dabezan jar-
duera, kanta, antzezlan, berbaldi, bidaia
eta ikastaroen bilduma baten bidez, talde
honen joan-etorriak ezagutzeko aukerea
euki dogu. Gogo handiz ibili dira euren
urteurrena prestatzen, gonbidatuentzako
agurra, egindako lanen aurkezpena, tarte-
ka antzezlan eta kantaren bat, besteak
beste.

Derioko institutuko areto nagusian
ospatu dan ekitaldira joan danak istorio
polit bategaz topo egin dau, gaurko gizar-
tean andreen tokia eta euren arteko alkar-
tasuna aldarrikatzen dauan ipuin
interesgarria. Eta ganorazko filmek eukiten
daben moduan, hemen be, laguntzaile
lanetan ibili izan diranentzako eskerronak
eta txaloak egon dira.

Amaitzeko, euren omenez konposatu
daben ereserkiaz gozatu ahal izan dogu,
emakumeon adorearen adierazgarri.
Horra hor hasikerea:

SOMOS MUJERES Y LAS MEJO-
RES...........

SSUUTTOONNDDOOAANN  EETTXXEEKKOOAANNDDRREE
TTAALLDDEEAA::  1100  UURRTTEE  GGUURREE  AARRTTEEAANN

Sutondoan taldeko emakumeak irteera batean

Testua: Fernando Larrondo

GGUURREE  EEDDAARRIIAAKK  GGAABBOONNEETTAANN  EERREE





AAnnddeerr  IIssaassii  ((LLooiiuu))  DDeerriiookkoo  iinnssttiittuuttuukkoo  ssooiinnkkeettaa  iirraakkaasslleeaa
Txorierrin halako lana egitea oso interesgarria eta beharrezkoa iruditzen zait. Nire

ustez, egun, herriek elkarrekin lan egin ezean, ez dute indarrik edukiko. Orduan, guk
mankomunitate lez funtzionatu behar dugu, askoz indar handiagoa izateko. Aikor!-ri
esker, herrien arteko lotura apur bat estutzea lortzen da.    

Beste alde batetik, aldizkariaren bitartez gazteen nahiak eta ideiak zabalduz gero,
euskal eredua ere Larrabetzutik Sondikara zabalduko delakoan nago. Hori mesedega-
rria izango da guztiontzat. 
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UURRTTEEBBEETTEE  OONNDDOORREENN,,  
TTXXOORRIIEERRRRIITTAARRRRAAKK  AAIIKKOORR!!

AAZZTTEERRTTZZEENN  DDAABBEE

MMªª  SSooll  BBiillbbaaoo  ((SSoonnddiikkaa))  LLaarrrraabbeettzzuukkoo
eesskkoollaakkoo  aannddeerreeññooaa

Izugarri gustuko dut aldizkaria.
Txorierriko gauzez hitz egiteaz gainera,
jende ezaguna agertzen denez oso hur-
bila da. Horrela, Txorierriko herrietako
bizitza batzen da. Halaber, historia egun-
go gertakizunekin eta iritziekin lotzen da.
Alfabetatzeko tresna  baliagarria ere
bada. Halako proiektuak bultzatu behar
dira oso beharrezkoak baitira herrietara-
ko. 

IIssaabbeell  LLlloonnaa  ((SSoonnddiikkaa))  UUddaall
EEuusskkaalltteeggiikkoo  llaannggiilleeaa  ((aarrggaazz--
kkii  bbaarriikk))

Nire ustez, aldizkaria oso ondo dago
hemengo euskara erabiltzeaz gain,
Txorierrin gertatzten diren berriak aipa-
tzen direlako. Gainera, jende ezaguna
agertzen da. Beste alde batetik, baserri-
tarrei ere heltzen zaie aldizkaria eta
haientzat aberasgarria izan daitekeelako-
an nago

IIññaakkii  DDoobbaarraann  ((ZZaammuuddiioo))  AAllkkaattee  oorrddeeaa,,
kkuullttuurraa  zziinneeggoottzziiaa

Aldizkaria beharrezkotzat jotzen dut
Txorierriko herrietan gertatzen dena
etxera hurbiltzen digu eta. Orduan, albis-
teak jasotzeko ez ezik herrien arteko
harremanak hobeak izateko ere halako
proiektuak bultzatu behar direla pentsa-
tzen dut. Era berean, euskara sustatzeko
modu egokia da. Normalean, jendeari
euskaraz irakurtzea kostatzen zaio eta
Aikor! dela eta, ahalegina egiten du
beste herrietan zer gertatu den jakiteko.
Hori guzti hori kontuan hartuta, iniziatiba
ona dela pentsatzen dut.

BBeeggooññaa  VViiccaarriioo  ((LLaarrrraabbeettzzuu))
ZZiinneemmaaggiilleeaa  eettaa  EEHHUUkkoo  iirraakkaasslleeaa

Aldizkaria agertu zenean egundoko
ilusioa hartu nuen, txorierritarrok elka-
rren berri izateari oso garrantzitsua deri-
t z o t  e t a .  H o n e l a ,  Tx o r i e r r i k o
komunikazioa erabat piztuta mantenduz
gainera, hurbilak diren gauzez entera-
tzen gara. Gainera, ezagunen bat agertu-
ta ilusioz irakurtzen duzu aldizkaria. Nire
ustez, Aikor! desagertuz gero, faltan
sumatuko genuke. Izan ere, irakurtzen
ditugun gauzak beste mundukoak ez
badira ere, gure esparruan gertatzen dira
eta haietaz ohartzea oso inportantea da.

LLoouurrddeess  LLaassuueenn..  EEuusskkaarraa  TTeekknniikkaarriiaa
Aldizkaria oso ondo dago, herri guz-

tietako berriak ematen dituenez bertoko
errealitatea oso gertutik ikusten delako.
Gainera, informazio hori euskaraz jaso-
tzeko eskubide osoa daukagu eta, horre-
xegatik, halako proiektuak bultzatu egin
behar dira. Aikor! aldizkariak bi helburu
horiek betetzen ditu. 
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BBeelleenn  MMeellllaaddoo  ((DDeerriioo))..  ZZaammuuddiiookkoo  eesskkoollaakkoo  zzuuzzeennddaarriiaa..  
Aikor! aldizkaria oso interesgarria iruditzen zait, batez ere Txorierriko gauzak ager-

tzen direlako. Izan ere, normalean egunkarietan ez da bertoko informaziorik argitara-
tzen. Beste aldetik, halako proiektuak euskara aurrera joateko beharrezkoak direla
pentsatzen dut. Eskolan ahalegin handia egiten bada ere, gehienetan gaztelerara jotzen
da telebista ikusi edo egunkaria irakurtzeko orduan. Era berean, gazteentzat garrantzi-
tsua dela uste dut. Klasetik atera ondoren, batzuek euskararekin harremanik ez dute
eta Aikor! hutsune hori betetzeko modu bat da.  

JJoonn  CCiiaarrssoolloo  ((DDeerriioo))  KKuullttuurraa  zziinneeggoottzziiaa
Bazen garaia Txorierrrik herriko

aldizkaria izateko! Gainera, euskaraz eta
bailarako herri guztiak hartuta. Nire
ustez, jendeak atsegin du Aikor!.
Udaletxean gertatzen dena baino ez da
ikusi behar: aleak erakusmahai gainean
utzi eta ziztu bizian desagertzen dira.
Gure alboan gertatzen dena jakiteko
herri komunikabideak beharrezkoak
direla pentsatzen dut. Hortaz, halako ini-
ziatibak bultzatu behar dira. Aikor! oso
proiektu ona da bailarako herriak batzen
baititu. 

UUddaannee  GGooiikkooeettxxeeaa  ((DDeerriioo))  BBiizzkkaaiiaa
IIrrrraattiikkoo  kkaazzeettaarriiaa
Txorierriko herri guztiak zein informazioa
batzeko oso egokia deritzot aldizkariari.
Hainbat hedabidetatik Bizkaiko albisteak jaso-
tzen baditugu ere, hemen beste era bateko
hurbiltasuna ematen da. Hori aurrerapauso
handia da. Horrela, trena ez da gure arteko
komunikazio bakarra Txorierrin, aldizkari
honek ere batzen gaitu.
Edukiari dagokionez, nahiko landuta dagoela
pentsatzen dut. Dena den, Aikor!-ek urtebete
baino ez du eta, apurka-apurka, informazioak

landuagoak izango dira. Oraingoz, aldizkaria bide onetik doala pentsatzen dut. 

IIññaakkii  GGaazzttaaññaaggaa
LLooiiuukkoo  aallkkaatteeaa

Nik gustura ira-
kurtzen dut aldizka-
ria. Halako iniziatibak
Txorierrirako positi-
boak direla pentsa-
tzen dut. Izan ere, herri guztietako berriak
ekartzeaz gain, euskara bultzatzen du. Nahiz
eta Txorierri oso euskalduna dela esan, euska-
raren erabilpena nahiko eskasa da kalean.
Orduan, euskararen alde egiten diren pauso
guztiak beharrezkotzat jotzen ditut.  

JJ ee ss uu ss
AAuurr rreekkooeettxxeeaa
((LLooiiuu))  LLooiiuukkoo
PPeennttssiioodduunn  eettaa
JJuubbiillaattuueenn  GGuurree
EEttxxeeaa  eellkkaarrtteekkoo
pprreessiiddeenntteeaa  

Aikor! Txorierrirako hedabide egokia
iruditzen zait. Alde batetik, euskara bul-
tzatzen duelako, eta, beste aldetik,
hemengo berriak kaleratzeaz gainera,
kultura taldeek eta elkarteek egiten
dituzten ekintzen berri ematen baitu.
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RRoobbeerrttoo  UUnnzzuueettaa  ZZaammuuddiiookkoo  eettaa  DDeerriiookkoo  ppaarrrrookkooaa
Hasteko, urtebeteko ibilaldia egiten dauan aldizkariari zorionak emonaz hasi nahi dot. Aikor!

aldizkariaren egitura kontutan harturik, euskaraz irakurri eta euskaraz pentsetako bide ona dala esan-
go neuke. Lehenengo eta behin, bertoko gaiak irakurlea era apartekotan harrapatu egiten dau; bes-
talde, gaien azalpenak labur egiten dira, errez irakurteko eran. Arlo bi honeek garrantzi handikoak
dira, batez ere, umetatik euskereagaz alfabetatu ez diranentzat. Halaber, nahiz eta nik hemengo bizi-
tza larregi ezagutu ez, badirudi Txorierrik bere nortasuna dauala eta bertoko herriak bailara zentzua
dabela. Edozelan ere, honetariko aldizkari batek lotura handiagoa emoten dautso toki bateko eta
besteko barriak eta gertaerak herri danetara zabaldu orduan. Beste aldetik, aldizkaria euskaldun
danentzat pentsatuta badago eta denak parte hartzeko aukera zabalean jartzen bada, alkarte lan
egokia egin daikela esango neuke. Nire ustez, halako iniziatibak beharrezkoak dira herriarentzat eta
elizeak ere herri bizitzan eta herri kultura bideetan sartu-sartu eginda egon behar dau. 

BBeelleenn  GGaannaa  ((LLooiiuu))  AAEEKK--kkoo  TTxxoorriieerrrrrriikkoo
aarrdduurraadduunnaa

Aldizkaria oso urrats inportantea izan da
Txorierrirako. Izan ere, euskarak elementu asko
behar ditu normalizatzeko. Horretarako, oso
garrantzitsua da hedabideak euskaraz izatea.
Gure kasuan, herriko aldizkaria edukitzea ezin-
bestekoa da beste herrietan gertatzen dena
jakiteko. Honela, harremanak sustatzeko oso
modu ona da. Beste alde batetetik, egunean-
egunean aldizkaria hobetuz doa.
Erakargarritasuna zaintzen da eta bai berriak
bai gai interesgarriak bilatzen saiatzen dela
nabaritzen da.

LLiiddee  GGaazztteelluu
(( LL aa rr rr aa bb ee tt zz uu ))
GGaazz ttee ll uummeenndd ii
aa bb ee ss bb aa tt zz aa rr ee nn
kkaannttaarriiaa  

Oso pozik
nago aldizkariarekin. Izan ere, Aikor!ri
esker, Txorierriko gauzez enteratzen naiz.
Gainera, herriko taldeetako ekintzen
berri emateko oso inportantea da.

AAiittoorr  AApprraaiizz  ((DDeerriioo))  UUddaall  EEuusskkaalltteeggiikkoo
iirraakkaasslleeaa  eettaa  IIppaarr--AAllddee  aabbeessbbaattzzaarreenn
ppaarrttaaiiddeeaa

Herri komunikabideak beharrezkoak
dira zure inguruan gertatzen diren gau-
zez ohartzeko. Zentzu honetan, Aikor!
aldizkaria oso ondo dago. Era berean,
egokia da ikasleek bere kabuz irakurtze-
ko zein klasean lantresnatzat erabiltzeko.

JJoossuu  AAuurrrreekkooeettxxeeaa  ((LLaauurrooeettaa))  ttaabbeerr--
nnaarriiaa

Aldizkaria oso ideia ona dela uste
dut. Nahiko ondo dokumentatuta dago-
enez, gauza askotaz enteratzen gara.
Horrexegatik, gazteentzat baliagarria
dela pentsatzen dut. Izan ere, askok ez
dute Txorierriko informazio nahikorik
eta, aldizkariari esker, datu horiek osa
ditzakete. 

AAllbbeerrttoo  CCrriissttoobbaall  ((SSoonnddiikkaa))
BBaattaassuunneekkoo  zziinneeggoottzziiaa

Urte askotan, zerbait faltan izan dugu
Txorierrin eta Aikor!-ek hutsune hori bete
egin du. Nire ustez, aldizkariak oso
garrantzitsua den aspektu bat lantzen du:
bizkaieraren erabilera. Izan ere, guk biz-
kaiera zaindu beharko genukeela pen-
tsatzen dut. 

Beste aldetik, Txorierri osoan bana-
tzeari eta Txorierri osoko albisteak trata-

tzeari, puntatik puntara, garrantzi handia ematen diot, beste herriekin harremanetan
jartzen gaitu eta. Horrexegatik, bai jendeak bai instituzioek aldizkaria laguntzea ezin-
bestekoa dela pentsatzen dut. Azken batean, aldizkari honek ez dauka helburu ekono-
mikorik, baizik eta euskararen bitartez kultura zabaltzea eta mantentzea. 

RR uu bb ee nn   GG ll ee rr aa   ((ZZaammuuddiioo))  SSDD
ZZaammuuddiiookkoo  lleehheennddaakkaarrii  oorrddeeaa  eettaa
ddeennddaarriiaa

Nire ustez, Aikor! aldizkaria garrantzi-
tsua da zeren Txorierriko kultur taldeek
antolatutako ekintzen berri ematen baitu.
Ondorioz, jende gaztea, jakinaren gaine-
an egonda, hainbat aktibitatetan parte
hartzera anima daiteke. 

AArraannttzzaa  ZZaarraattee  ((LLeezzaammaa)),,  LLeezzaammaakkoo
BBaasseerrrriittaarrrreenn  EEllkkaarrtteeaa

Nahiz eta batzuetan dena ulertu ez,
aldizkaria irakurtzen saiatzen naiz.
Euskara bultzatzeko zein elkarren berri
izateko bide egokia dela pentsatzen dut.
Guztiok Aikor! lagundu beharko genuke. 
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JJuuaann  MMiigguueell  AAttxxuutteeggii  DDeerriiookkoo  aallkkaatteeaa
Aikor! oso aldizkari interesantea da. Egia esan, euskaraz egiten diren aldizkari guz-

tiak interesgarriak dira, batez ere, euskara bereziaz idazten direnak, hau da, bizkaieraz.
Izan ere, adineko edo baserriko jendeak ez du oso ondo batua ulertzen eta haientzat
mesedegarria da bizkaieraz eta, gainera, modu errazaz idaztea. Era berean, euskaraz-
ko iniziatiba guztiak ez daude soberan eta bultzatu behar dira, guk gure hizkuntza bul-
tzatzen ez badugu, inork ez baitu egingo. Azkenean, Aikor! aldizkarian era guztietako
jendeak parte hartzea oso aberasgarria dela esan nahi dut.  

JJaaiimmee  UUrriiaarrttee  ((LLeezzaammaa))  LLeezzaammaakkoo
PPiilloottaa  EEsskkoollaakkoo  pprreessiiddeenntteeaa

Euskarak aurrera egiteko tresna ezin-
bestekoa da Aikor!. Gainera, bailaran
gertatzen diren berriez eta kultura eta
kirol taldeek egiten dituzten ekintzez
ohartzeko oso inportantea da. Zentzu
honetan, Aikor!-ek informazio osoa,
lehen ez zegoena, ematen digu txorierri-
tarroi.

SSiirraa  EElloorrrriiaaggaa
(( DD ee rr ii oo ))
SSuuttoonnddooaann  eellkkaarr--
tteeaarreenn  pprreessiiddeenn--
tteeaa

E l k a r t e a re n
ustez, ez da inoiz Txorierriko taldeei
buruz Aikor! aldizkariak beste hitz egin
duen argitalpenik egon. Aktibitate guz-
tiak ezagutarazteko modu egokia dela
pentsatzen dugu. Hala ere, euskara
hutsean izatea pertsona batzuentzat
oztopoa dela uste dugu. 

JJoossee  AAnnttoonniioo  LLoorrooññoo  ((LLeezzaammaa))  iinnggeenniiaarriiaa  
Sortu zenetik orain arte, aldizkariaren

prozesua nahiko ona izan dela uste dut.
Izan ere, gaiak ugariak izateaz gain, lan-
duagoak dira. Gehien gustatzen zaidan
atala txorierritarren iritzia da, jende eza-
guna agertzen delako.

AArrkkaaiittzz  OOrroozzkkoo  ((ZZaammuuddiioo))  DDeerriiookkoo  iinnss--
ttiittuuttuukkoo  iikkaasslleeaa  Nire ustez, aldizkaria
hobe liteke gauza interesgarriagoak
jarriz: kirola, jaiak, Txorierriko taldeei
buruzko informazioa...

IIdduurrrree  AArreettxxaabbaalleettaa  ((LLeezzaammaa))  GGuurruuttzzee
ttaallddeekkoo  ttxxiissttuullaarriiaa

Ideia ona izan da Aikor! kaleratzea,
batez ere, guretzat hurbilak diren berriak
argitaratzen ditu eta. Era honetan,
Txorierriko beste herrietako jendearekin
kontaktua mantentzen dugu eta hori guztiz
beharrezkoa da. Gainera, bizkaiera lantzen
du, gauzarik garrantzitsuena nire ustetan,
mundu guztiak irakurri ahal izateko. 
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JJuuaann  LLuuiiss  GGooiikkooeettxxeeaa  ((DDeerriioo))  TTxxoorriieerrrrii  iinnssttiittuuttuukkoo  iirraakkaasslleeaa  eettaa  eeuusskkaallttzzaaiinn
uurrggaazzlleeaa

Lehenengo eta behin, aldizkaria euskaldunen munduan sortzea pozgarria da. Gu
urte askotan gabiltza euskara irakasten, euskararen legeak 20 urte egin ditu eta asko
ikasi da, baina akatsa eta arazoa erabileran dago. Horrexegatik, gure ustez, guztiz
garrantzitsua da esparru berriak eskolatik kanpo sortzea. Kasu honetan, Aikor! aldizka-
ria sortzea. Hau dela eta, gazteek kanpoan badaukate beste esparru bat euskal mun-
duan bizi dena. 

Beste aldetik, Aikor!-ek ahalegin handia egiten du Txorierriko betiko euskaldunak
eta euskaldun berri gazteak euren artean harremanetan jartzen, belaunaldien arteko
etenik egon ez dadun. Honetaz gain, Aikor!-en bitartez euskara normaltze prozesuan
dagoela erakusten da. 

GGoonnzzaalloo  MMaatteeoo  ((LLeezzaammaa))  bboottiikkaarriiaa  
Diseinu eta edukiaren aldetik oso

aldizkari ona dela pentsatzen dut.
Normalean, aldizkari osoa irakurtzen
saiatzen naiz, batzuetan ulertzen dut
gehiago eta, beste batzuetan, gutxiago.
Aikor! elkarrekin komunikatzeko tresna
da.

TToommááss  UUnnddaabbaarrrreennaa  ((LLaarrrraabbeettzzuu))
UUrriittaarrrraa  FFuuttbbooll  TTaallddeeaarreenn  pprreessiiddeenntteeaa

Gaur egun, kirol taldeak apur bat galduta
daude eta birpizteko zer edo zer behar dute.
Aikor! aldizkaria hori lortzeko tresna bat da. 

MMoonniikkaa  GGeerreeddiiaaggaa  ((LLeezzaammaa))  bboottiikkaarrii
llaagguunnttzzaaiilleeaa

Ikusi nuen lehenengo aldian oso gus-
tuko izan nuen. Orokorrean, ematen
diren informazioak interesgarriak dira
guretzat. Aldizkari honetan irakurri
ezean, ziur ez ginatekeena enteratuko.

IInneess  MMeenniikkaa  ((LLaarrrraabbeettzzuu))  DDeennddaarriiaa
Aldizkariak Txorierriko informazioa

emateaz gain, zure publizitatea jartzeko
aukera ematen dizu. Dendariok lagundu
behar diogu Aikor!-ri. 

OOssaannee  FFllaavviiaannoo  ((SSoonnddiikkaa))  KKuullttuurraa  zziinnee--
ggoottzziiaa

Txorierrin bertan aldizkari bat izatea
oso inportantea da. Alde batetik, euskara
bultzatzen delako, eta, beste aldetik,
herrien berri edukitzen dugulako.
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AIKOR!
ALDIZKARIAK 

URTE BARRI ON
OPA DEUTSUE



MMiikkeell  MMaarrttiinneezz  eettaa  AAllaaiittzz  ZZiioorrddiiaa  ((ZZaammuuddiioo))  GGaazzttee
AAssaannbbllaaddaakkooaakk

Aikor! oso proiektu polita eta interesgarria da, beste aldiz-
kari batzuetan publikatzen ez diren berriak agertzen dira-eta.
Gainera, jende askok parte hartzen du  eta Aikor! gero eta abe-
ratsagoa dela ematen du. Ale berria noiz helduko den zain
gaude beti.  

Euskara hutsean izatea oso positiboa da zeren euskaraz egi-
ten diren gauzak gutxi baitira, batez ere, Txorierrin. Ondorioz,
euskararen zabalkuntzarako oso tresna baliagarria da. Hala ere,
nahiz eta batzuetan jende gaztea agertu, aldizkariak ez dauka
gurekin lotura zuzenik. Ez legoke txarto gazteontzako zerbait
berria ateratzea.

IIxxoonnee  ZZuubbiieettaa  ((DDeerriioo))  LLaaiinnoommeennddii  ttaall--
ddeekkoo  ddaannttzzaarriiaa

Nire ustez, Aikor! aldizkaria inportan-
tea da euskaraz gauza gutxi egiten da
eta. Gainera, herriko aldizkaririk egon
ezean, jendea ez litzateke enteratuko
Txorierrin gertatzen diren gauzez edo
hainbat taldek egiten dituzten ekitaldiez.
Etxean, guztiok irakurtzen dugu Aikor!. 

GGoorrkkaa  MMuuggaarrzzaa  ((LLaarrrraabbeettzzuu))  IIkkaasslleeaa
eettaa  BBiihhoottzz  BBaakkaarrttii  KKlluubbeekkoo  kkiiddeeaa

Nahiz eta Txorierriko herriak elkarren
ondoan egon, harreman gutxi daukagu.
Orduan, aldizkariak beste herrien berri izate-
ko posibilitatea  ematen digu. Honetaz apar-
te, euskararen alde egiten diren behar
guztiak gutxi direla pentsatzen dut. Hau dela
eta, euskarazko aldizkaria ateratzea ezinbes-
tekoa da, ez nahikoa, baina bai beharrezkoa. 

GGaarraazzii  AAyyaallaa
(( SS oo nn dd ii kk aa ))
TTxxoorriieerrrrii  iinnssttiittuu--
ttuukkoo  iikkaasslleeaa

Aldizkaria oso
ondo dago. Hala

ere, kritika egin nahi nioke: gazteoi inte-
resatzen zaigun gauzarik ez da agertzen
eta interesgarria izango litzateke guretza-
ko atal berezia jartzea.

MMiirriiaamm  RRuuiizz
(( SS oo nn dd ii kk aa ))
TTxxoorriieerrrrii  iinnssttiittuu--
ttuukkoo  iikkaasslleeaa

Egia esan,
aldizkarian dato-
zen gaiak ez dira nire gustukoak. Hala
ere, Txorierriko jendearen iritzia irakur-
tzen dut normalean ezagunak agertzen
direlako.
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GGAAZZTTEEAAKK  BBEE  BBAADDAAUUKKIIEE  ZZEERR
EESSAANNIIKK

JJeessssiiccaa  VVaazzqquueezz
(( ZZ aa mm uu dd ii oo ))
TTxxoorriieerrrrii  iinnssttiittuu--
ttuukkoo  iikkaasslleeaa

Nik gehien
gustuko dudan
atala umorearena

da, txisteak oso barregarriak dira eta.
Dena den, gazteentzako atal berria
zabalduko nuke, adibidez, musika atala.

AAiinnaarraa  BBaarrbbaa  ((ZZaammuuddiioo))  TTxxoorriieerrrrii  iinnssttii--
ttuuttuukkoo  iikkaasslleeaa

Aikor! aldizkaria ondo dago,
gauza interesgarriak agertzen dira
eta. Txorierriko gazteak da gehien
gustuko dudan atala haien iritziak
emateaz gain, jende ezaguna ager-
tzen delako. Atal berria izanez gero,
gazteoi  zuzenduta egon beharko
luke. Izan ere, guk gustuko dugun
informaziorik ez dago aldizkarian,
esate baterako, zer egiten dugun
gazteok asteburuetan edo zeintzuk diren gure arazoak. 
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ZZOORRIIOONNAAKK  EETTAA  UURRTTEE  BBEERRRRII  OONN!!
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Ospakizun hauek, gaur egun ezagu-
tzen ditugun eran, XIX. mendeko tradizio-
an oinarritzen dira. Gaur egun, geure
eguneroko bizimoduan guztiz barneratuta
ditugu, eta zail egiten zaigu sinisten geure
artean 100 urte eskas baino ez daramate-
la gabonetako zuhaitzek, pazko loreek,
frutek, txutxeriek, distirek, girlandek, kande-
lek, gauza gorriek, lazoek eta abarrek.

Sasoi honetan, dekorazio konposizioek
inoiz baino garrantzi handiagoa hartzen
dute, jai giroaren eta zoriontasunaren zen-
tzua adierazten dute eta. 

LLoorree  kkoonnppoossiizziioo  eeggiitteekkoo  pprrooppoossaammeennaakk
Jai giroko ospakizun hauetan mahaiak

duen garrantziaz ohartuta, mahai konpo-
sizio bat egitea ez litzateke txarto egongo.
Horretarako, geure basoetatik izai orriak,
pinu orriak edo antzekoak hartuko ditugu
(esku bete, ez zuhaitz osoa); kandelak,
batez ere berde, urre zein gorri koloreekaz
nahastuta, berotasun eta intimidadez bete-

riko gabon giroan sartuko gaituztenez,
derrigorrezkoak izango dira. Eta azkenik,
aerosol bat erabiliz edo prestatuta saltzen
dituzten urre koloreko osagarriak erosiz
ere egin daiteke konposizioa.

Baserrian edo txokoan beheko sua
daukazuenok, gabon giroko girlandaz
hornitzeko aukera paregabea duzue.
Horretarako material natural zein artifizia-
lak erabil ditzakegu: aurrekoan aipatutako
hostoak, poinsetia-loreak, lazoak, fruta arti-
fizialak, gabonetako apaingarriak, e.a.
Gauzak ondo lotu daitezen, oinarri sendoa
prestatu behar dugu, behar den luzerakoa.
Esaterako, rafiaz egindako txirikorda erabil
daiteke, ondoren apaingarriak lotu edo sili-
kona beroz itsasteko. Girlanda horiei itze-
lezko ikutua emango diete oihalezko lazo
distiratsu eta koloretsuek. Ate aurreko
koroek ere egiteko bera dute, era luzean
egin beharrean, itxura biribila eman behar
zaiolarik.

Etxeko sarreran zein mahai handi bate-
an jarri dezakegun frutontziak etorkizune-
ko oparotasunaren eta zoriontasunaren
adierazle bilakatzen dira. Horretarako
saski handi bat erabil liteke eta gainean jar
litezke jateko fruta, artaburu, fruta artifizial,
urre zein zilar koloreko detaileak.
Zestillaren inguruko bazter guztiak hain-
bestetan aipatu ditugun hosto berde
ezberdinekin ingura ditzakegu, efektu
berezi eta berezkoa sortzeko.

Horrela, irudimenak ematen duen
guztia sor daiteke, baina hori bai, kontutan

izan behar da askotan etxea gauza bereziz
betetzen bada, nekagarri gerta daitekeela.

Detaileak gorde behar dira, senak
eskatzen duena egin eta sormena landu. 

Gabon zoriontsuak pasa itzazue!

GGAABBOONNEETTAAKKOO    AAPPAAIINNGGAARRRRIIAAKK
BASERRI MUNDUA

EEGGUUBBEERRRRII  OONN  EETT

Gabonak ate aurrean ditugu, eta urteko gainerako sasoietan dekorazioari
garrantzia ematea aukeran badago ere, eguberrietan dekorazioan pentsatzea oso
atsegingarria da, ia ezinbesteko desioa.

GGaabboonn  ggiirrooaa  lloorrttzzeekkoo  eerraabbiillttzzeenn
ddiittuugguunn  mmaatteerriiaalleekk  eeuurreenn  eessaanngguurraa
zzeehhaattzzaa  dduuttee::
-Gabonetako zuhaitza bizi-iraupenaren eta
bizitzaren sinboloa da. Urtaroen aldaketa adie-
razten du: susterrek, loreek eta fruituek bizi-
tzaren zikloa osatzen dute.
-Kandelek ere bizitza sinbolizatzen dute, baina
ez hain era mugagabean, egun batean kontsu-
mitzen baitira. Eguberri hotzak pasatu behar
ditugunontzat, berotasuna ematen digute.
Penagarria da kandelen berotasuna argi artifizia-
lek ordezkatzea.
-Ate aurreko girlandak urte osoko ibilera
adierazten du. Bisitariari ongi-etorria ematen
dio eta etxean familia zain duela adierazten
dio.
-Zilar eta urrezko distirak, berriz, jai berezie-
tako ospakizunen tradiziozko adierazgarri bila-
katzen dira. 
-Pazko-lorea edo poinsetia, XIX . mendean
Mexikotik Europara ekarria, bere loratze
sasoiagatik eta bere kolore gorriagatik, gabo-
netarako landare berezitzat hartzen dugu.
-Beste material batzuk. Izai, pinu, gorosti zein
erratzen hosto eta fruituak oso erabilgarriak
dira eurekin hainbat konposisio sor baititzake-
gu: mahai zentroak,      girlandak, koroak, e.a.
Izadiko elementu horiek urteko gaurik laburre-
narekin lotzen gaituzte. Pinaburuak antzinatik
erabili ohi dira etxe sarrera eta lorategietan,
izozteetatik eta zorigaiztoko gertaeretatik
babesteko. Urte oparo eta zoriontsua eskain-
tzeko era ederra da.

Mahaia dekoratzeko proposamen bat

Testua: Amaia Rementeria
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TEKNOLOGIA

Interneten leku asko dagoz, web orri
pertsonalen aukera dohainik emoten
dabenak. Ondoren aztertzen dira euren
ezaugarriak eta argitalpen prozesua (alta,
programazioa eta editatzea).

EEddiittaattzzeekkoo  pprroozzeessuuaa
1.-Alta. Web orri pertsonalari, normale-

an, Interneten bertan emon ahal jako alta.
Entzuterik handiena daukana Geocities da
(http://www.geocities.com); Estatuaren
arloan, barriz, Wanadoo (http://www.wana-
doo.com), Terra (http://www.terra.es),
Eresmas (http:/ /www.eresmas.com)
eta Euskaltel (http://www.euskaltel.es).
Bakoitzak bere erara egiten dau negozioa.
Batzuk publizitatea sartzen dabe
(Geocities); beste batzuk telefoniako hor-
nitzaileak dira (Euskaltel). Azkeneko kasu
horretan, bezeroa izan behar dozu, eta 

weba eta Internet pakete baten doaz, dana
dohainik, dirua deien bidez ataratzen dabe eta.

Alta emoterakoan, zeure orriaren hel-
bidea eta FTP kontua emoten ditue, HTML
kodigoa zerbitzarira igoteko.

2.-Programazioa. Orriak egiteko
HTMLa erabilten da normalean, ezin da
datu-baserik euki eta beste programazio
lengoaiarik erabili (PHP,ASP…). Sarean
HTMLi buruzko eskuliburu asko dagoz.
Adibidez:

-http://www.etsit.upm.es/~alvaro
/manual/manual.html
-http://www.ivia.es/htmlref/
-http://www.geocities.com
/SiliconValley/2915/manual.htm

Tamalez ez dot topau euskeraz
idatzitakorik.

Orriak zeure ordenagailuan egi-
ten dira, edozein editoregaz egin
leike. Lehengo orria normalean
index.html deitu behar jako, home-
page deritxoguna.

3.-Interneten editatzea. FTP
programa erabili behar da. Errez era-

bilten dan beste programa bat ws_ftp light
d a  e t a  d o h a i n i k  d a g o  s a re a n

WWEEBB  PPEERRTTSSOONNAALLAA
KKoonnttuuaann  hhaarrttzzeekkoo  ggaauuzzaakk

-LSSI bete egin behar da orria Estatuko zerbi-
tzarietan eukiten badozu. Orri pertsonal asko
kendu dabe lege horren erruz.
-Leku fidagarrietan ipini behar da orria, bertan
datuak emoten dira eta.
-Holango orriak ez dira enpresentzat izaten,
astiro doaz, ez dauke bere domeinua.
Azkenean gauza bat dohainik bada, ezin da
egin protestarik eta kexarik.
- Bakarrik orri errez bat egin daiteke. Dana
dala, ikasten dabilen jendearentzat balio dau
eta polita da gustatzen jakonarentzat.
- Denbora euki behar da mantentzeko.

JJOOKKAATTUU  SSAARREEAANN  EEUUSSKKAARRAAZZ

Ziur asko,  Gabonak direla eta, astitsu izango
zara olgetako. Dena den, orduak zertan eman
ez badakizu, hemen proposatzen dizugu ondo
pasatzeko beste aukera bat. Ordenadorea eta
trebetasuna baino ez dituzu behar izango. 
www.sustatu.com web orrian, eta BWEB
moduan aurkeztuta, ludoteka.com atala aurki-
tuko duzu. Sakatuz gero, jokoz betetako gune-
an sartuko zara: mus, xakea, go-moku, poker
gezurtia...

Ludoteka.com zerbitzuak beste pertsona
batzuekin jolasteko aukera ematen dizu
Interneten bitartez. Gainera, dohainik eta eus-
karaz.
Jolasten hasteko, izen bat eta pasahitz bat
eman behar dituzu. Aurrerantzean, pasahitz
hori beharrezkoa izango duzu identifikatzeko.
Lehiakidea eta jokoa aukeratu
Ludotekan ezagunak diren jokoak dituzu. Hala
ere, arauak ahaztuta badituzu edo joko berriak 

ezagutu nahi badituzu, web orri honetan infor
mazio zehatza eskaintzen zaizu. 
Ludotekaren helburua pertsona bi edo gehiago
elkarrekin jokatzea bada ere, jolasteko beste
era batzuk aurkituko dituzu. Horrela, ordenado-
reari erronka jo diezaiokezu edo lagunekin
jolas zaitezke ordenadore berean. Halaber, era-
kutsi izeneko modalitatea aukera dezakezu.
Kasu honetan, ordenadoreak partehartzaileen
mugimendu guztiak kontrolatuko ditu.

(http://tucows.arrakis.es/ftp95_default.ht
ml). Eskuliburua hemen dago:
http://www.fut.es/~jmanyo/web/ws_ftp/ws
_ftp_espanyol.htm.

Hornitzaile batzuen kasuan, euren
konexio baten bidez igon behar da web
orriko kodigoa.

Edozein gauzagaz arazorik euki ezkero,
beti dago zerbitzari editoreari mezu elek-
tronikoa bidaltzea, zalantzak konpontzeko,
edo bestela Interneten topatzea betiko lez
(http://www.google.com).

Testua: Alberto Legarreta

TTAA  ZZOORRIIOONNTTSSUUAA



EElleekkttrriiffiikkaazziiooaa
1947an  “Ferrocarriles y Transportes

Suburbanos” konpainia eratu zen, esku-
maldeko linea guztien jabea egin eta
modernizazioari ekin zion. 1950ean elek-
trizitatea heldu zen lineara. Urte bi lehena-
go hasitako lanak amaitu ostean, linea
guztiak elektrikoak bihurtu ziren.

1960an azken lurrin lokomotora desagertu
zen Txorierritik. Garai baten amaiera izan zen. 

TTrreennbbiiddee  oonnddooaann  iinndduussttrriiaa  eettaa  eettxxeebbiizziittzzaakk
Trena industria garapenaren ardatza

bihurtu zen. Geroago eta gehiago bidaia-
riak  fabriketako langileak  ziren, ez ordura
arteko baserritarrak soilik.

Mendearen erdira arte baserritik kanpo nahi-
ko aktibitate eskasa zegoen. Kanposantua eta
bere inguruko marmoleriak, teileri batzuk eta
gutxi gehiago zegoen lekuan fabrikak hasi ziren
eraikitzen. Mendearen erdirako bazeuden
Liperhaide, Siga eta Cordeleria Asuan, Curtidos
lantegia Larrondon, Jabonera Derion.

50. eta 60. hamarkadetan Asua ibaia
inguruan Remetal, Olarra, Euskalduna,
Magefesa... eta beste hainbat jarri ziren.
Inguruko herriek ere aldaketa nabarmena
sufritu zuten. Sondikako San Juan auzoa
garai horretakoa da, Derio herria “behera”
aldatu zen. Zamudio ere hazi egin zen.
Trenetik urrun eta hazkunde urbanistikotik
kanpo Loiu (Larrondo izan ezik) eta
Larrabetzu gelditu ziren. Lezamako haz-
kunde apurra tren geltoki ondoan izan zen.

TTrreennaarreenn  ggaaiinnbbeehheerraa
70. hamarkadan trenak jaitsiera garran-

tzitsua izan zuen. Automobilen gorakadak
bazirudien trena etorkizun barik uzten
zuela. Utzikeriagatik trena guztiz baztertuta
geratu zen.

2244

Aurreko atalean lehen trena, lurrunezkoa, zelan 1894an heldu zen kontatu
genuen. Apurka-apurka, gora behera batzuekin, nobedadea izateari utzi zion.
Bigarren atal honetan historiaren beste faseari ekingo diogu, bertan ikusiko dugu
Txorierri trenaren inguruan egituratzen joan zela. Ikusiko dugu zelan garai onak
pasatu ostean, erdi baztertuta eta ahaztuta egon zen, berriro garrantzia irabazten
hasi zen arte. Zoritxarrez leku batzutan, baztertzetik desagertzera pasatu da.

““AAuuttoommoobbiilleenn  
ggoorraakkaaddaakk  bbaazziirruuddiieenn
ttrreennaa  eettoorrkkiizzuunn  bbaarriikk

uuzztteenn  zzuueellaa””

TRENA TXORIERRIN (II)

URTE ONAK ETA TXARRAK

Trena Sondikan

Trena Zamudiotik

GGAABBOONN      ZZOORRIIOONNTTSSUUAAKK  

Testua: Jose Angel Mentxaka
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1969.ean, lurjausi baten ostean trenbi-
dea moztuta gelditu zen, “Ciudad
Jardin”en amaitzen zen,  “transbordoa”
egin eta Matikon beste trena hartu. (17
urte igaro ziren horrela, konpondu barik)

Beste linean ere, Mungiakoan, arazoak
bata bestearen atzetik. 1966-67 bitartean
ea urtebete etenda egon zen aireportua-
ren handitzeagatik,eta 3 kilometrotan luza-
tu zen trenbidea. 1977.an aireportua
berriro luzatu zenean betirako eten zen
linea. Sondikatik Mungiara ez da gehiago
trenik egon.

BBeerrppiizzkkuunnddeeaa
1982.an “Eusko Tren”ak hartu zuen

jabegoa eta berrikuntzari ekin zion.
1986an Galtzadetaraino zabaldu zen
berriro. Sondikan geltokia barria egin zen

1992an. 1994an Elotxelerriko apeaderoa,
Derioko geltoki barria eta Lezaman
Eleizalderaino luzatu zen.

Garai honetan Bilbon ere aldaketa
nabarmenak egin ziren. “Galtzadetako”
geltokia, betikoa, zerbitzutik kanpo gelditu
zen. Tunel batek “Areetako” geltokiagaz
lotu zuen trenbidea, gero Deustu eta San
Inaziora jarraitzeko. Azkenez, San
Inaziokoa moztu eta Deustun amaitzen da.

Trenbidea ez ezik, trena bera ere alda-
tzen joan da, hori bai, txorierritarroi beti
bigarren eskukoak tokatu zaizkigu.
Hasierako “txokolaterak” 1960an guztiz
desagertu zirela ikusi dugu. 1986an egu-
rrezko trenei tokatu zitzaien. Plentziako
linean barriak jartzerakoan, bertakoak
Txorierrira ekarri zituzten (burdinezkoak

hauek). 1992an berriro Plentziako lineako-
ak gugana datoz (“UTE-serie 200” deituta-
koak). 1996.ean berriro aldaketa,
oraingoan Donostia Hendaia arteko “topo”
lineatik ekarrita (UTE-serie 300ko 10 uni-
tate, CAF enpresak 1990ean egindakoak).
Horreexek dira gaur egun jarraitzen dute-
nak.

Txorierriko linea guztiak ez dute izan
zoritxarrez berrikuntza hori. Sondikatik
Mungiara eten ostean (1975.eko maiatza-
ren 11n), Lutxana-Sondika zatiari etorri
zitzaion txanda. 1996an utzi zion zerbitzua
emateari. Arrazoia bidaiaririk ez zegoela
izan zen, baina tren kopuru  eskasekin
guztiz baztertua zegoen. Epe labur baten
ondoren berriro jarri zen martxan,
2001.eko udan, Artxandako tunela kon-
pontzen zen bitartean alternatiba moduan.
Gaur egun ez dabil bertatik bidaiarientza-
ko trenik, eta barru zerbitzuetarako erabil-
tzen du Eusko Tren-ek, Lutxanan duten
“kotxera”kaz lotzeko, Bilboko Tranbia
barria probatzeko... 

Datuak eta argazkiak Azpeitiko Trenbidearen
Euskal Museoak utzita

Mungiatik Sondikara irten zen azken trena (1975-05-11)

OOhhaarrrraakk::
1948. FTS konpainiak hartu zuenean.  Bilbo-Lezama:1.226.934. Lutxana-Mungia: 648.371.
1960. Bilbo-Lezama: 1.720.068. Lutxana-Mungia: 1.882.004
1982. Eusko Trenaren lehena: 1.515.000 (Lutxana-Sondika barne)
2001. 2.253.402 (Bilbo-Deustu barne)

    EETTAA      UURRTTEE      BBEERRRRII      OONN



26

OONNDDOO  HHAASSII  22000033AA

Dudarik gabe, umeak Gabonetako pro-
tagonistak dira. Izan ere, ilusio handiz har-
tzen dituzte jai hauek. Eta ez da gutxirako!
Oporrak, kale-giroa, opariak... Hori kon-
tuan hartuta, Txorierriko udalek eta kultur
taldeek ekintza piloa antolatu dituzte etxe-
ko txikienak izugarri diberti daitezen
Gabonetan. Horrela, zinea ikusteko irtee-
rak, txotxongiloen emanaldiak edo  taile-
rrak, besteak beste, izango dira. Dena den,
edozein haurren ametsa Olentzeroren eto-
rrera da eta egun horretarako egitaraua
zabala ere bada.

OOlleennttzzeerroorreenn  eegguunnaa
Zakua opariz beteta, ikazkina  menditik

jaitsiko da presaka, Txorierriko herrietara
garaiz heltzeko abenduaren 24an. Hainbat
tokitan bere zain izango ditu umeak, beso-
ak zabalik hartzeko prest. Ailegatu bezain
pronto kalejira hasiko da eta herrietako
kaleetatik Olentzeroren kanta entzungo
da. Amaitzean, urtean zehar zintzo portatu
diren umeen artean opariak banatuko ditu
eta, nola ez, bihurriak izan direnek ere
erregaluren bat izango dute. Baina aurre-
rapena baino ez da izango. Gauez,
Olentzerok haur bakoitzari bisita egingo
dio haien nahiak betetzeko asmoz. 

Beste alde batetik, Errege eguna ere
berezia izango da gaztetxoentzat.
Denbora ez galtzeko, turismo-hegazkinez
edo gurdiz helduko dira bailarara urtarrila-
ren 5ean. Olentzerok bezala, gozokiak eta
opariak banatuko dituzte morroiek lagun-
duta.  

GGaazzttee  eettaa  nnaagguussiieennttzzaakkoo  eekkiittaallddiiaakk
Nahiz eta, hasieran aipatu den legez,

umeak Gabonetako protagonistak izan,
gazteek eta nagusiek ere makina bat eki-
taldi izango dituzte aurten: irteerak, dan-
tzak, lehiaketak, erakusketak, kirola...
Horrezaz gain, Gabon Kanten jaialdiak,
antzerkiak eta hitzaldiak antolatu dira
Txorierriko herrietan. 

Gabon Zaharrean kotiloiak egongo
dira hainbat tokitan. Joango den urtea eta
etorriko dena agurtzeko modu polita izan-
go da. 

ZORIONAK, URTE BERRI ON ETA
ONDO PASA!!

GGAABBOONNAAKK  AAIILLEEGGAATTUU  DDIIRRAA
BBAAIILLAARRAARRAA

Txorierriko udalek eta kultur taldeek hainbat ekintza antolatu dituzte umeek eta
gazteek ez ezik nagusiek ere ondo pasa dezaten Gabonetan.

Testua: Itxaso Marina
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GORA EUSKO LABELA!
Askotan entzuten dugu ez dugula etxe-

an daukaguna baloratzen galtzen dugun
arte. Nire kasuan, galdu-galdu ez nuen
etxekoa galdu, baina kanpoan hiru hilabe-
tez egon eta gero, etxeko jakiak eta ohitu-
rak gehiago baloratzen ikasi dudala aitortu
behar dut.

Kontua zera da, pasaden udan
Kaliforniako Seal Beach-en egon nintzen,
ustez, egun guztia hondartzan eguzkitan
eta hanburgesak jaten emango nuelakoan,
baina esaerak dioenez, usteak erdi ustel! 

Lehenengo disgustua heldu nintzen
gau berberan jaso nuen: abegi-familiak
izugarrizko harrera afaria prestatu zidan
soja hanburgesa eta horrelakoekin. Ama
santisimia, belarjaleak, barkatu, barazkija-
leak ziren!

Gutxienez hemen dauzkagun baraz-
kiak jango balituzte, egonaldia ez zen hain
gogorra izango, baina barazkiak baino,
Holliwood-en erabiltzen dituzten atrezzo-
ko apaingarriak ziruditen! Egun guztiak

igarotzen nituen indabekin (bere sakra-
mentuekin, noski) eta arraultza frijituekin
pentsatzen; gauzak horrela, etorkizuna
Prestigeko petrolio isuria baino beltzago
ikusten nuen! 

Eskerrak gizakiok biziraupena arris-
kuan dagoenean irudimena berehalaxe
martxan jartzen dugula: abegi-familiako
ganbaran surf taula bat aurkitu nuen eta
kirol hura praktikatzera nindoala esan eta
handik aurrera, goiz guztietan taula besa-
pean neramala etxetik ospa egiten nuen.  

Hori zen bertsio ofiziala, baina, egia
esan, hiruzpalau aldiz besterik ez nuen
surfa praktikatu, etxetik irten bezain laster,
txinatar oso jator baten okindegi antzeko
batera joaten bainintzen bai gosaltzera,
bai bazkaltzera. Garai onean aurkitu nuen
nik okindegi hura! Zelako donuts barieta-
tea! Kremazkoak, mermeladazkoak, kolo-
retako txokolatezko txirbildunak… gora
kolesterola!

Orain ulertzen dut zergatik ikusten
nuen hainbeste pertsona gizen kaleetatik;
telebistan agertzen diren emakume eta
gizon zoragarriak barazkiak egiten dituz-
ten produktu plastifikatu berberaz egiten
dituztelako!

Ez da inon etxean bezain ondo jaten.

Testua: Txorierritar gosekila

Txorierritarrak munduan

Txorierrin kokatuta dago, Derioko
herrian. Energia berriztagarrien sistemei
esker, berau da hotel ekologiko bakarra.

Hidromasajeaz hornitutako 38 gela ditu.
Gorriti euskal eskultoreak beren-beregi egin du
ohe bakoitza.

Euskal Herriko historiaurretik gaur
egunera arteko elikatze-moduak erakusten
dituen museo bat jarri da jantokian.

Euskal gastronomia dastatu ahal izango
duzu, antzinako errezetak zein sukaldaritza-
rik berritzaileena.

Fitness eta spa zentroak relax zirkuitu
hau eskaintzen dizu atseden hartzeko eta
erlaxatzeko: sauna, vaporiuma, jacuzzia,
dutxa inguratzailea eta automasajeko koltxo-
netak. 

��LLAAIIAA  HHOOTTEELL  MMUUSSEEOOAA��

Parke teknologikoa

Eraikina 806 - Derio (Bizkaia)
Tel. 94 431 76 80
Fax 94 431 76 81

laia@saviat.net 
www.saviat.net

Non daude Kaliforniako “Barbie”k?

Hilabete honetatik aurrera, hilero-hilero, lehia-
keta bat egingo dugu aldizkarian. Saria hauxe
izango da, lagun birentzat: asteburu batean
gau bat pasatzea Laia Hotel Museoan.
Sariaren barruan daude gela bikoitza, buffet-
gosaria eta Spa zirkuitua (sauna, jacuzzia,
etab.)

Zozketan parte hartzeko, galdera hau eran-
tzun behar duzue:

ZZeeiinnii  zzuuzzeenndduuttaa  ddaaggoo  OOssaakkiiddeettzzaakk
TTxxoorriieerrrriinn  mmaarrttxxaann  jjaarrrrii  bbeerrrrii  dduueenn
kkaannppaaiinnaa??

Bidali erantzunak (zuen telefonoarekin),
urtarrilaren 20a baino lehenago, postaz
(Totoan, Aretxalde 1, 48196 Lezama), edo
aikortxori@yahoo.es helbide elektronikora
idatzita.

((SSaarriiaa  LLaaiiaarreenn  eesskkaaiinnttzzaa  dduuzzuuee))..

LEHIAKETA



BBAAKKAAIILLAAOO  ZZAATTIIAA
BBAARRAAZZKKII  

KKOONNFFIITTAATTUUEEKKIINN
OOssaaggaaiiaakk  ((44  llaagguunneennttzzaatt))

4 bakailaoren bizkar, 
bakoitza 200 gramokoa
2 tomate heldu
8 berakatz-atal
2 piper txorizero 
Gisatzeko piper gorri bat
Kalabazin txiki bat

Porru bat
oliba olioa
12 otarrainxka (langostino)
Gatza

PPrreessttaattzzeekkoo  mmoodduuaa
Lehenengo eta behin, barazkiak

(tomateak ez) ataletan zatituko ditu-
gu eta 10 minutuz su epeletan konfi-
tatu ditugu oliba oliotan.  Bitartean,
tomate bakoitza lau puskatan zatitu-
ko dugu, pipitak kendu eta 10 minu-
tuz oliotan erreko ditugu, gatza
emanda.

Gero, ol iotatik aterako ditugu
barazkiak. Bakailaoa eta otarrainxkak
(azalik gabe) bota eta su epeletan
izango ditugu 15 minutuz. Piper txori-
zeroari mamia kenduko diogu eta
oliotan utziko dugu. 

Otarrainxkak eta bakailaoa atera,
eta olio horrekin pil-pil moduko sal-
tsa gorria egingo dugu.

Plateretan bakailaoaren bizkar
bana jarriko dugu. Alboan, barazki
konfitatuak jarri eta gainetik saltsa
botako dugu. Bakailaoren gainean,
hiru otarrainxka ipiniko ditugu.

IINNTTXXAAUURR  SSAALLTTSSAA

OOssaaggaaiiaakk

- Kilo eta erdi intxaur
- Bi eta erdi edo hiru litro esne
- Kanela palu bat
- Kilo erdi azukre

Intxaurrak zuritu, batu trapu baten eta
mailu bategaz jo txiki-txiki egin arte, eta
kafe ehogailuan (molinilloan) pasatu.
Lapiko batera bota eta ur apur bat nahas-
tu. Gero bota ganera esnea, kanela palu
bat eta astiro-astiro egosi su txikian, sarri
eraginez. Euki sutan ordu bian gitxienez
(gehiagoan bada hobeto). Kolore marroix-
ka hartzen hasten danean bota azukrea
norbere gustura.

EETTXXEEKKOO  SSUUKKAALLDDAARRIITTZZAA

Mari Tere Onaindia
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ZZOORRIIOONNAAKK  !!!!!!
AALLDDIIZZKKAARRIIAA  JJAASSOO  GGUURRAA
DDUUEENNAAKK  DDEEIITTUU  BBAAIINNOO  EEZZ

DDUU  EEGGIINN  BBEEHHAARR
TTLLFFNNOOAA::  9944  445522  3344  4477
EEDDOO  EE--MMAAIILLEEZZ  EESSKKAATTUU

aaiikkoorrttxxoorrii@@yyaahhoooo..eess

San Isidro jatetxea (Derio).



EEGGUUNNEERROO  AARRTTXXAANNDDAARRAA  

Bilbotar bat egunero igotzen da Artxandara
jakiteko nola ikusten den Bilbo bera barik. 

““BBlluueess  ppaassaaddiizzooaakk””  
Joserra Senperena

““NNeerree  eekkiiaallddeeaa””
Benito lertxundi

““MMaaiittee  oouutt””
Bide ertzean

““HHeelldduu  aarrtteeaann””
Mikel Urdangarin

““BBeerreezziieennaakk””  
Uga

““BBlluueess  ssuussttrraaiiaa””
Arima Beltza

““OOnnnnaa””
Sorkun

GGOOMMEENNDDIIOOAAKKGGOOMMEENNDDIIOOAAKK

LLIIBBUURRUUAAKK

““AAiizzaakk  eettaa  AAiizzaann  eellkkaarrrreekkiinn  ddaannttzzaann””
A. Lertxundi.-Elkarlanean

““LLeeoonnaarrddoo  jjaakkiinnttssuu  hhaannddiiaa””  
Truk

““TTuulliippaa  ggoorrrriiaa””  
Gari Berasaluze.-Txalaparta

““HHaauu  aammeettssggaaiizzttooaa!!””  
Lili Pissenlit.-Gatuzain

““EEuusskkiittzz””  
J. Manuel Etxebarria.-Ibaizabal

““EEzz  ggaarraa  bbeerrddiinn  bbaaiinnaa  bbeerrddiinn  ddaa””  
S. Calleja.-Desclee

““EEkkiiaallddeekkoo  mmaammuueekk””
Jon Arretxe.-Elkarlanean

““LLooss  hhiijjooss  ddee  OOggaaiizz””
Toti Martínez de Lezea.-Ttarttalo

““EErrrraauuttsseerraa  aarrtteekkoo  sseeggaarrrraa””
Imanol Zurutuza.-Elkarlanean

““GGeerrrraa  ddaa  lleekkuu  hhoonneenn  iizzeennaa””
Jordi Sierra i Fabra.-Elkarlanean

““OOrrttzzaaddaarrrraa  ssuuttaann””
Fernando Morillo .-Elkarlanean

DDIISSKKOOAAKK

Nongo udaletxea da hau? Zein da benetako
Lezamako eleiza? Aurkitu dituzu 6 ezberdintasunak?

UUMMOORREEAA

66  eezzbbeerrddiinnttaassuunnaakk

29

AAmmaaggooiiaa  GGeezzuurraaggaa

SSOOLLUUZZIIOOAA








