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Eritxia

Errepideetan azkenengo barrikuntza
dogu, azkenengo iraultza, behin betirako
auto gidarien abiadura-goseari stop egite-
ko gauza izan dana. Ez dakit zelan –edo
akaso bai– baina gure bizitzan sartuten
joan dira. Apurka-apurka. Ez, ordea, isile-
an, autoen aurre-azpialdeek hartutako kol-
peen zaratak horren lekuko. Aspaldiko
lagunekaz dogun konfidantza berberaz
begiratuten gaitue. Gehiago esango
neuke. Auto-gidarioi, urteetan kalerik kale
eta tabernarik taberna ibili dan gautxoriari
amodio berantiarrak eragiten deutson
barealdiaren antzeko zeozer ekarri deus-
kuela esango neuke.

Diru-zigorrez jantzitako mehatxuek
lortu ez ebena, honeek bai, honeek lortu
dabe, edo behintzat lortuteko bidean
dagoz.

Gure inguruan ikusi arte ez nebazan
ezagutzen, baina agertu eta denpora labu-
rrean euren samurtasunez konbentzidu
nabe. Hori bai hori, beharrera edo etxera
doazen gidari koitauak tratetako era
goxoa!!. Txorierritarrok, derioztarrok batez
be, benetazko suertea daukagulakoan

nago. Ni neu, hasikera-hasikeratik, maite-
mindu nintzan eurekaz. Bai, halan aitortu
behar dot. Esker txarreko batzuk be bada-
goz, zelan ez. Konturatu be ez dira egiten
auto-estresari aurre egiteko oso baliozko-
ak dirala. 

Normalean koloretsuak agertzen jakuz,
gorriz jantzita ia beti, tentaldian (ez) jauste-
ko abisu argiaz.

Ikusiko zenduenez, errepide-sareko
barrikuntza mundial honen aldekoa naz ni,
guztiz aldekoa. Are gehiago, Txorierriko
Autobide berrian be ipiniko neukez, lau
edo bost, herri bakoitzeko sarrera-urteke-
retan. Pentsetan hasia nago ez ete diran
komenigarriak izango aireportuko pistan
be, edo, astokeriak esaten hasita,
Teknologi Parketik Aldekonerantza doan
bidean, justu-justu Aldekone izeneko auzo
honetan etxebizitzak dagozan tokian,
Goikoetxe auzoan zehatzago esanda.
Bertoko auzokoek ez dot uste pega handi-
rik ipiniko leukienik. Jente lasaia, baketsua
da, azken urteetan idiek bultzatutako gur-
dietatik langile, makarra eta langile-maka-
rrak gidatutako 200 CVdun autoetara

paisaiak jasandako aldaketea ikusi daue-
na, holango barrikuntzei arpegi ona ipiniz
beti.

Baina, baina, zer dinot!!, burua galtzen
hasi nazela pentsako dozue. Lehengo
astokeri galanta horreek ez dira bape
bideragarriak, hirugarrena, pentsau bez !!

Halan uste dau, ondo hausnartuta,
Derioko Udalak baita azkenengo astokeri
horren ganeko eskumena-edo daukan
Teknologi Parkeak/Foru Aldundiak.

Kontu handiz ibili errepidean eta beste
bat arte.

Testua: Fernando Larrondo (Aldekoneko oinez-
ko eta gidari bat)
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LLAARRRRAABBEETTZZUU::  HHEERRRRIIAANN  EEZZKKOONNDDUU  EEZZIINN

Jaun agurgarria:

Idatzi honen bidez, zuk zuzentzen duzun aldizkarian, 8. zen-
bakian 8. orrialdean, “Larrabetzu: herrian ezkondu ezin” izenbu-
rupean agertutako informazioa dela eta, hurrengo hau adierazi
eta argitu nahi dizut:

“Aurrerantzean Batasuneko zinegotziek ez zutela beste inor
ezkonduko” esaldia nire ahotan ipintzen da, eta nire ahotik halan-
go esaldirik ez dela inoiz ere atera, eta Alkatetza honek hurrengo
hau adierazi gura dau:

A)  “ Nire erabaki pertsonala hemendik aurrera Batasuneko
zinegotziei ezkontzarik ez egitea da” esaldia ez da Alkateak esan-
dakoa izan, ezkongai beraiek asmatutakoa baino.

B) Udal honetan ez jako inori ezkontza zibila egiteko eskubi-
dea ukatu. Bake-epaileak edo Alkateak dira ezkontza zibila egite-
ko legalki baimenduta dagozanak. Alkateari dagokio, kasu
berezietan, Alkate-ordeari edo zinegotziei delegatzeko eskubidea.

C) Eskubidea delegatzeko kasu berezi hauek birritan emon
dira; baten, Mª Carmen Gazteluk (E.A.J.koak) ezkontza eginez eta
beste baten Aintzina Lekuek (BATASUNAkoak).

Kasu berezi hauek ohitura bihurtu ez daitezan, Alkatetzak
ezkontza-zibilak berriz ez delegatzea erabaki zuen.

Beste alde batetik, aldizkari berberean, Larrabetzuri dagokion
beste informazio bat ere agertzen da, eta hor ere agertutakoa ez
da egi osoa, urioletan auzolanetatik aparte udal honetako langile-
ek ere garbitze lanei ekin zietelako.

Tomas Ordeñana, Larrabetzuko alkatea

Aldizkari honetan atal berri hau, “irakurleen gutunak” hain zuzen ere, zabal-
tzen dugu zuen ekarpenak, aholkuak, iradokizunak eta abar argitaratzeko eta,
zelan ez, aldizkaria hobetzeko. Oso pozik gaude aldizkaria oso irakurria delako
eta, horren eraginez , lehenengo gutunak jasotzen hasi garelako.

Jarraian ikusiko duzuenez gero, gutun gehienak aurreko aldizkarian agertu-
tako hainbat  informazioa osatzeko dira. Denak modu onean idatziak eta aldiz-
karia hobetzeko nahian eginda direlakoan eskerrak eman gura dizkiegu euren
egileei eta, era berean, animatu hurrengo batean ere idatz diezaguten.

gutunak

TTXXOORRIIEERRRRIIKKOO  KKOORRRRIIDDOORREEAA

Kaixo lagunak,

Larrabetzuko "Aikor" aldizkariaren irakurle bat nauzue eta
benetan harritu nau azken alean zetorren Txorierriko korredorea-
ri buruzko artikuluak. Zuek aukeratu duzuen erdiguneko gaia
benetan garrantzitsua iruditzen zait, baina mesedez, ez behin eta
berriz "pentsamendu bakarreko" mezu instituzional ezkutu bat
jasotzeko. Edo benetan pentsatzen duzue txorierritar guztiek bat
egiten dutela obra erraldoi horrekin edota korridoreak izandako
oposizioa, berez, urtu eta desagertu egin dela denboraren
poderioz? 

Txorierrin jende asko dago korredorearekin kritikoa dena.
Horregaitik jende horren iritziak ere faltan bota ditut zuen erre-
portaian. Zuen testu "objetiboan", nire uste apalean, Bizkaiko
Diputazioak ematen duen aldebateko informazioarekin, propa-
ganda ezkutuaren ariketa bat egin da. Penagarria. Beste asuntu
politiko eta kulturaletan hain kritikoak garenean, aldiz, "garapen"
eta hazkunde ekonomikoaren alorretan badirudi bertsio ofizialaz
aparte ez dagoela ezer.

Aspaldidanik azpiegitura erraldoien aurka ematen diren argu-
dioak ez dira artikuluan agertzen eta pisuzko arrazoiak daude
horrelako proiektu txikitzaileen aurka egoteko. Korredore honek
nire ustez, ingurumenean sortzen dituen arazo larri eta itzuliezinaz
aparte, ez du "soluziobiderik" ekarriko baizik eta arazo larri baten
azelerazioa. Nondik atera duzue trafikoa gutxituko dela? Txorierrin
askoz trafiko, kotxe eta kamioi gehiago egongo dira, horiek eka-
rriko dituzten osasun, ekonomi eta ingurumen kalteekin.
Korredoretik joango dira gehienak noski, eta alboko errepideetan
agian zeozer gutxiago izango dira, baina kopuru osoa askoz altua-

(Hurrengo orrialdean jarraitzen du)
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gutunak

TTXXOORRIIEERRRRIIKKOO  KKOORRRRIIDDOORREEAA::
AAGGIINNTTAARRIIEEKK  EEZZ  DDIIOOTTEENNAA

Aikor aldizkariaren 8. zenbakian, Txorierriko korridoreak aleko
azala eta lau orrialde okupatzen zituen.

Ez da harritzekoa. Errepide horrek Txorierrin eduki duen eta
edukiko duen eragina izugarria baita. Eragin handia duela ez du
inork eztabaidatzen, baina kontua da ea erabateko eragin hori
onurako ala txarrerako izango dugun.

Eta gai honetan edozein gaitan legez iritzi kontrajarriak egon
beharko liratekeen arren, hemen bakarrik Foru Aldunditik dato-
rren ahotsa entzuten da: Korridorea guztiz onuragarria izango da
Txorierri eta txorierritar guztientzat.

Foru Aldundiko agintariak proiektua goraipatzeko bi ideia
nagusi saltzen ari dira. Lehenengoa, N-637 errepidetik pasatzen
den trafikoak %70 egingo duela behera, gaur jasan behar dugun
kutsadura eta arriskua gutxituz. Eta bigarrena, eskualdeko gara-
pen ekonomikoa bultzatuko duela.

Baina iragarki ofizialak hain liluragarriak izan arren, nire ikus-
puntua guztiz bestelakoa da.

Eta datu objektibo batetik abiatuko naiz. Momentu honetan
gure eskualdeak pairatzen duen trafiko arazo larria eta bere
ondorio oso kaltegarriak korridoreak berak ekarri ditu neurri
handi batean. Korridorea hasi baino lehenago geneuzkan kotxe
eta kamioi ilarak, kutsadura edota istripuen kopurua ezin ditugu
gaurkoekin parekatu.

Korridoreko iparreko zatia bakarrik egiteak ekarri du, alde
batetik, kontrol eta antolaketa gabeko hazkunde industriala
Sondikatik Zamudioraino batez ere eta, beste aldetik, trafiko
kopuruaren gehikuntza ikaragarria Lezama eta Zamudioko hirigu-
neetan, kalte handiak eraginez udalerri hauetan.

Orain, arazo hauen aurrean "korridorea amaitzearekin arazoa-
ri konponbidea emango zaiola" esatea oso kuestionagarria da.

Pentsa ezazue errepide berriarekiko Foru Aldundiak dituen
aurreikuspenak betetzen badira, gure bailaratik igaroko den trafi-
ko kopurua gutxienez bikoiztu egingo dela. Eta horrez gain mer-
kantzia arriskutsuen joan-etorria are gehiago igoko da.

Beraz, Lezama eta Zamudioko hiriguneetatik trafikoaren zati
bat aterako dela (edozein kasutan inolaz ez %70) egia bada ere,
Txorierriko bailaran orokorki kutsadura eta arriskua, batez ere
garraio arriskutsutik etor daitekeena, handiagoak izango dira.

Eta garapen ekonomikoaren lelora joanda, oso serio aztertu
beharko genuke holako azpiegiturek zer nolako hazkunde eko-
nomiko mota eragiten duten.

Zentzu honetan korridoreak jadanik ekarri dituen triskantza
ekologikoa eta lurralde okupazio erraldoia oso garesti ordaindu
beharko duguna seguru nago.

Bailaran historikoki eduki dugun nekazari tradizioaren bilaka-
era kezkagarria, Zamudion gertatu den zabaltze industrial basati
bezain arrotza edota Lezamako Eguskitze ingurualdean kokatu
nahi duten urbanizazio industriala, ezartzen ari den ereduaren isla
adierazgarriak ditugu.

Hori al da Txorierrirako nahi dugun hazkundea eta eredua?

Eta gogoetarako azken  konstatazio larria: onerako edo txa-
rrerako izango den alboan utzita, errepide erraldoi hau,
Txorierriko etorkizuna erabat baldintzatuko duena, txorierritarren
borondatearen  gainetik ezarria izan da.

Eta ezarketa horren aurrean zoritxarrez gure udalek, edo hobe
esanda, gure alkateek, herritarren informazioa eta partehartzea
defendatu beharrean, beraien nagusi politikoen agindupean
kokatu dira berriro, txorierritarrak babes faltan eta ezintasun
hutsean utziz. Benetan tamalgarria.

Txema Pico: Txorierriko ordezkaria Bizkaiko Batzar Nagusietan.

goa izango da. Eta zoritxarrez istripuak ez dira gutxituko, edo ez
duzue erreparatu A-8an astero gertatzen direnekin? Asuntua
serioa da oso, obra publiko erraldoi hauen inguruan hain modu
"instituzional" eta "sinplean" aritzeko. Gaiak portada eta barneko
lau orrialde betetzeko merezi du, ados, baina mesedez ez porla-
naren eliteen ikuspuntua agertzeko soilik. 

Trafikoaren arazoei eusteko, kamioi eta kotxe partikularren
erabilera eta bidaien kopurua murriztu behar dira.
Korredorearekin, zoritxarrez, guztiz kontrakoa lortu nahi da.
Lanera, erosketetan edo ikastera joateko bestelako adibide polit

bat daukagu Txorierrin: trena, oso gutxi potentziatzen dena, baina
egunero jende asko mugitzen duena. Diru guztia baldin badoa
trafiko pribatuarentzat, zer gelditzen da garraio publiko eta ez-
motordunak bultzatzeko? Espero dut, hurrengo batean trena,
bidegorriak edo bestelako mugikortasun baliabideak eta alterna-
tibak ikutzen dituzuenean beste modu orekatuago baten arituko
zaretela. 

Agur eta ondo izan!! 

Iñaki Barcena

(Aurreko orrialdetik dator)
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Laburrak eta albisteak

EENNPPRREESSAAKK  SSOORRTTZZEEKKOO
IIDDEEIIAA  BBEERRRRIIAAKK  SSAARRIITTUUKKOO
DDIITTUU  BBEEHHAARRGGIINNTTZZAAKK

HHOOTTEELL  EEKKOOLLOOGGIIKKOOAA  
IINNAAUUGGUURRAATTUU  DDAA  DDEERRIIOONN

Txorierri, Mungialde eta Uribe Kostako Behargintza zentroek
enpresak sortzeko ideia edo ekimenen lehiaketa prestatu dute.
Lehiaketaren helburua hau da: alde batetik, enpresa-kultura zabal-
tzen laguntzea, eta, bestetik, langabeak lan munduan txertatzeko
bide berriak aurkitzea.

Arauetan azaltzen den legez, eskualde hauetan erroldatuta
daudenek har dezakete parte lehiaketan. Gainera, enpresak
eskualde hauetan sortzeko asmoa dutenei ere aukera emango
zaie euren proiektuak aurkezteko.

Interesatuek Behargintzako hiru zentro horietan eskura ditza-
kete eskabideak. Ideiak aurkezteko azken eguna azaroaren 29a
izango da. Lehenengo saria 4.800 eurokoa izango da eta biga-
rrena zein hirugarrena 1.800 eurokoak.

Irailaren 30ean, Laia hotel museoa inauguratu zen Parke
Teknologikoan, Derioko lurretan. Hotel honek energi iturri berriz-
tagarriak erabiliko ditu berokuntzan, hozte-sisteman eta argizta-
penean; horrela, bada, elektrizitatearen %40 eguzkitik dator.
Horren ondorioz, Estatuko lehenengo hotel ekologikoa dela aipa-
tu beharra dago.

Laia hotel museoak zerbitzu interesgarriak eskaintzen dizkio
bezeroari, besteak beste, liburutegia, fitness eta spa zentroa edo
logela guztietan hidromasaje zerbitzua. Beste alde batetik, gure
kulturaren altxorrak gorde nahian, Euskal Herriak historiaurretik
orain arte izan dituen elikatze moduei buruzko erakusketa dago
ikusgai museoan.

Urriaren 6an, jendetza handia batu zen Lezamara, Uzta
Eguna ospatzeko. Txakolin Azoka lehenengo aldiz antolatu da
eta, arduradunen eta ekoizleen arabera, oso arrakastatsua izan
da.

Txorierriko txakolin-egileen asmoa zen jendeak ardo horren
kalitatea ezagutzea. Izan ere, azken uzta bikaina izan da.
Txorierrin Bizkaiko Jatorri Izeneko txakolina produzitzen dute-
nak 22 dira. Herriko plazara joandako jendeak txakolina ez ezik
baserriko produktuak ere dastatu ahal izan zituen.

UUZZTTAA  EEGGUUNNAA  LLEEZZAAMMAANN
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Laburrak eta albisteak

Loiuko aireportu berriaren albo
batean dagoen 370.000 metro koa-
droko sail bat urbanizatzen hasi dira
zamalanetarako eta eta horniketara-
ko gune berria bertan ipintzeko.
Zamalan eta catering zerbitzuak eta
erregaien deposituak terminal zaha-
rraren ondoan kokatuta daude eta
horregatik beharrezkotzat jo dituzte
obra horiek. 

Izan ere, hornitzaileek egunero
kilometro asko egin behar izaten

dituzte terminal batetik bestera erre-
pidez joateko.

Lanen aurrekontua 5,48 milioi
eurokoa da eta maila bitan egiten ari dira:
bata, pista ondoan, eta bestea, goiko alde-
an, hau da, aireportuko sarreraren ondoan.

Horrela, hegazkinekin kontaktu
zuzena behar duten zerbitzuak, esaterako,
hegazkinak erregaiz hornitzekoa, beheko
aldean jarriko dira, eta zama biltegiak,
berriz,   goikoan.

Loiuko aireportuaren planoa

LLOOIIUUKKOO  AAIIRREEPPOORRTTUUAANN  AALLDDEERRDDII  BBAATT
UURRBBAANNIIZZAATTZZEENN  AARRII  DDIIRRAA  ZZAAMMAALLAANN
EETTAA  HHOORRNNIIKKEETTAARRAAKKOO

AAiirreeppoorrttuukkoo  bbiiddaaiiaarriieenn  kkooppuurruuaa  bbiikkooiizz--
ttuu  nnaahhii  dduuttee          
Zazpi urteren buruan Loiuko aireportuko ter-
minalak bost milioi bidaiari izatea du helburu-
tzat Bilbao Air-ek, aireportuaren sustapenaz
arduratzen den sozietateak. Horrek esan nahi
du gaur egungo bidaiari kopurua bikoiztu
egingo dela.
Bilbao Air sozietateak destino gehiago eskaini
nahi ditu, Kantauri Itsasoko eskualdea
Europarekin hobeto lotzeko. Sozietateko ardu-
radunen asmoa da, asteburuko turismoaz gai-
nera, egonaldi luzeagoko turismoa ere
erakartzea. Beste alde batetik, lan arrazoien-
gatik egiten diren bidaien kasuan, erraztasun
handiagoak eman nahi dira Europako airepor-
tu nagusiekin lotzeko.

LLooiiuunn  eegguunneekkoo  zzeennttrrooaa  zzaabbaalldduu  dduuttee
ggaarraauunn--ppeerrlleessiiaa  dduutteenn  ggaazztteeeennttzzaatt
Irailaren 24an, “Zabaloetxe Goikoa” eguneko
zentroa inauguratu zen, Loiun, garun-perlesia
duten gazteentzat. Hura San José Artesano
ikastetxearen eraikinean kokatu da eta
Bizkaiko Foru Aldundiak 1.202.024 euro (ia
200 milioi pezeta) jarri ditu berritze-lanak egi-
teko. Garun-perlesiaz kaltetutako familien
elkartea (Aspace) arduratuko da zentroaren
gestioaz.
Instalazio berri horietan 3 urtetik 18ra bitarte-
ko 40 gazte hartuko dira. Bertan hainbat zer-
bitzu eskainiko zaie: hezkuntza, gizarte eta
osasun programak eta aisialdia. Egiturari
dagokionez, zentroak solairu bi dauzka eta
haietan gela batzuk egokitu dira ariketak edo
jarduerak egiteko. Horrezaz gainera, igerile-
kua eta terraza ere eraiki dira.
Amaitzeko aipatu beharra dago talde
profesionala hogeita lau beharginek osatzen
dutela.
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HHaauurrttzzaaiinnddeeggiiaa  lloorrttzzeekkoo  gguurraassooaakk
llaanneeaann
0-2 urte arteko umeak barra-barra sortzen ari
dira Larrabetzun. Baina lan egiten duten gura-
soek arazoak dituzte euren umeak jagoteko.
Horregatik, Larrabetzun be haurtzaindegiaren
aldeko lanean hasi dira umeak eduki dituzte-
nak, eta ondino be umeak eukiko dituzten
bikote batzuk be. Hainbat batzar egin dituzte
Kultur Etxean, eta orain arte jaso dituztenten
erantzunen artean, ez dago Udalaren aldeko
erantzunik. Guraso talde honek lanean jarrai-
tzen du haurtzaindegiko proiektuagaz, eta
orain bilera ireki eta zabalak egiten dituzte.
Aurrerantzean aukiko dugu proiektuaren berri
zehatzagoa. Bitartean umeak etxean edo
haurtzaindegi pribatuetara doaz goizero.

UUrrbbaassaarraa  iirrtteeeerraa  ggaazztteettxxeettiikk
Hori Bai gazte elkarteko 25 gazte Urbasara
abiatu ziren urriko bigarren asteburuan.
Bariku arrastian plazan bildu eta asteburu
osoa mendian eman zuten, Acedoko kanpi-
nean. 25 gazteak kezkatuta dagoz Hori Bai
gazte elkartearen oraina eta etorkizunagaz,
eta besteak beste aurrerantzean zer egin be
berbaz aritu ziren topaketa horretan. Mendian
ibili, pelotan jolastu eta ondo pasatzea zen
helburua, eta ondo pozik bueltatu ziren
Urbasatik Larrabetzura. Lanean jarraitzeko
prest. 

GGuuaarrddiiaa  ZZiibbiillaa  LLaarrrraabbeettzzuu  aappuurrttzzeekkoo
pprreesstt
Larrabetzuko kale nagusia, Andra Mari, obre-
tan dago aspaldiko hileetan. Obrak astiro-asti-
ro doaz, egia esan, eta noiz amaituko diren
ezin igarri. Halan da be, San Migel egunean,
irailak 29, Guardia Zibilen patruila bat, kale
erditik pasatu zan behin eta berriro. Gogoratu
behar da kalea itxita dagoela, eta ez dagoela
autorik pasatzeko moduan. Guardia Zibilak,
zelan ez, jaramonik egin ez eta tuberia batzuk
apurtu zituen. Plaza ingurua urez gainezka
geratu zen, eta ura ebagi behar leku batzutan.
Orain arte behintzat ez da ezelango salaketa-
rik egon Guardia Zibilaren kontra. 

Laburrak eta albisteak

Testuak: Patxi Gaztelumendi

Testua: Patxi Gaztelumendi

Elorrion hasi eta Baionan bukatu zen
Matxinatuen Korrikaldia. Intsumisioaren alde
hainbat gazte taldek antolatutako ekimen mugi-
korra izan da, herriz herri Euskal Herri osoa
zeharkatu duen Intsumisioaren aldeko korrikal-
di bat.

Eta Txorierritik be igaro zan, urriaren 10ean,
eguenez. Sondikatik sartu eta Larrabetzun izan
zuen amaiera karrerak. Herriz herri, eta ez oso
denbora onagaz, gazte andana bat batu zen
intsumisioaren aldeko korrikaldira. Gazte talde-
ak, ikasleak, dantzariak, kirolariak... denetatik
parte hartu zuten sardia eskuan hartu eta oihu-
ka korrikatzeko.

Bukaera Larrabetzun izan zuen, eta bertan bildu
zen korrikalaririk gehien, 70 inguru edo guztira,
16 lasterketa zatitan, herriko kirolari, musikari,
poeta, bertsolari, kultur talde, gazte talde eta

enparauekin. “Matxinatuen balsa” poemaren
irakurketak eta bertso batek eman zioten buka-
era egunari, eta txokolate bero baten zaporeak
amatatu zuen Intsumisioaren aldarria.

Kukubiltxo antzerki taldea ospakizune-
tan dabil ondino be. 25 urte bete ostean,
Ekidazu antzezlana herririk herri eskain-
tzen dabiz. Baina antzerkia bakarrik ez,
aurtengo gabonetarako liburua eta diskoa
be kaleratuko ditu Larrabetzuko taldeak.
Ekidazuko antzezlanean oinarrituta, ipuin
polit bat atondu dau Kirmen Uribe idazle-
ak. Ipuina argazkiekaz osatuta egongo da
–Kukubiltxoko panpinen argazkiak danak-
eta disko bat be eukiko dau. Diskoan
Oskorrik Ekidazu antzerki lanerako eginda-
ko kantak agertuko dira.

KKUUKKUUBBIILLTTXXOOKK  LLIIBBUURRUUAA  EETTAA  DDIISSKKOOAA
KKAALLEERRAATTUUKKOO  DDIITTUU

MMAATTXXIINNAATTUUEENN  KKOORRRRIIKKAALLDDIIAAKK
TTXXOORRIIEERRRRII  GGUURRAATTZZAATTUU  DDUU

Testua eta argazkia: Patxi Gaztelumendi
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Laburrak eta albisteak

AAmmoonniiaakkooaarreenn  iihheessaa,,  UUggaallddeegguurraann
iinndduussttrriiaakkddeeaann
Urriaren 15ean, Zamudioko Ugaldeguren
industrialdean kokatutako Bready´s Factory
enpresan amoniakoaren ihesa izan zen gaue-
ko hamarrak aldean. Antza denez, langile
batzuek hodi bat zulatu zuten, mantentze-
lanetan aritzen zirela. Horren ondorioz, amo-
niakoak ihes egin zuen hozkailu bateko
hozte-sistematik.
Alarma jo ostean, Eusko Jaurlaritzako teknika-
riak, Ertzaintzako patruilak eta suhiltzaileak
abiatu ziren toki horretara. Langileak pabiloitik
atera eta industrialdeko nahiz Aranoltza auzo-
ko sarrerak itxi zituzten.
Hasiera batean, haizeak etxebizitzetarantz
zabaldu zuen amoniakoa, baina auzokideak ez
ziren kaltetuta gertatu. Hamaiketan larrialdi-
lanak amaituta zeuden.

LLaarrrroonnddoonn  zzeerrbbiittzzuugguunnee  bbeerrrriiaa  jjaarrrriikkoo
ddaa
Bizkaiko Foru Aldundiaren Bideak enpresak
zerbitzugune bat eraikiko du Txorierriko auto-
biako Larrondoko irteeran. Instalazioetan
kamioi eta autoentzako aparkalekua ere egon-
go da. Horretaz gainera, konponketa tailerra,
atseden-lekua, jatetxea, denda eta gasolinde-
gia jarriko dira. Aipatutako enpresak 50 urtez
esplotatuko du zerbitzugunea. 

AArraazzoo  ppssiikkiiaattrriikkooaakk  ddiittuuzztteenn  2200
iikkaasskkeekk  ttrraattaammeenndduuaa  jjaassoo  zzuutteenn
iiaazz  OOllaakkoo  zzeennttrrooaa
Pasa den urtean, 8 urtetik 13ra bitarteko 20
gaztek euren eskolak utzi zituzten Sondikako
Olako zentroan tratamendua jasotzeko.
Eguneko zentro horrek programa bat jarri
zuen martxan, orain urte bi, ikasteko arazoak
zein portaera arazo larriak zituzten ikasleen-
tzat. Halako kasuetan, Hezkuntza eta Osasun
Sailak, umeen portaera ikusi ondoren, guraso-
engana jotzen du eta ados jartzen saiatzen da
umeak eskolatik ateratzeko eta programa
horretan sartzeko. Krisia gainditu ondoren,
eskolara itzultzen dira berriro.
Egonaldiaren iraupena sei hilabetetik urte bira
bitartekoa izaten da. Hala ere, denbora horre-
tan umeek ez dute galtzen eskolarekiko harre-
mana, eta euren ikastetxeetan matrikulatuta
jarraitzen dute. Zentroan tratamendu psikiatri-
koa ez ezik, eskolak ere jasotzen dituzte.
Gazte batzuk goizez joaten dira Sondikako
zentrora, eta arrastiz, berriz, euren eskolara;
beste batzuk, ostera, egunak txandakatzen
dituzte, euren beharrizanen arabera.
Urte bi hauetan, tratamendua jaso duten gaz-
teen %45ek lortu dute euren ikastetxean
berriro integratzea.

Gabriel Inclán Osasun sailburuak Zamudioko ospitale psikiatrikoaren berritze lanen
lehenengo fasea inauguratu zuen urriaren 16an. Ospitale psikiatrikoa ireki zenetik 30
urte pasa dira eta, instalazioak nahiko egokiak izan arren, azpiegiturak konpontzeko
ordua heldu dela erabaki dute arduradunek. Hori dela eta, berritze lanak 5 fasetan bana-
tu dira, ospitaleak zabalik jarrai dezan. 

Inauguratu berria den zatia egokitze lanen lehenengo faseari dagokio eta lehenengo
eta bigarren solairuetan burutu dira. Bertan 20 logela daude 40 gaixo hartzeko. Logela
horietan komunak jarri dira eta gaixoek euren burua ez zauritzeko segurtasun sistemak
ezarri dituzte.

Horretaz gainera, egiten diharduten beharron ondorioz, ospitaleak 780 gaixo psikiko
larri hartu ahal izango ditu urtean. Gaur egun, urtean 700 lagun baino ez dira pasatzen
ospitaletik. Berritze lanen aurrekontua 3.820.220 eurokoa da.

ZZAAMMUUDDIIOOKKOO  PPSSIIKKIIAATTRRIIKKOOAA  
BBEERRRRIITTZZEEKKOO  LLEEHHEENNEENNGGOO  FFAASSEEAA
IINNAAUUGGUURRAATTUU  DDAA

Aurreko urteetan bezala, uste da Derioko hilerrira jendetza handia hurbilduko da
Domu Santu egunez, izan ere, Bizkaiko herri askoko jendeari lur ematen zaio bertan.
Asteburu osoan, beraz, bisitari asko eta auto ilara handiak ikusi ahal izango dira
Txorierriko etorbidean.

Haiez gainera, lore saltoki gehiago egongo dira. Guztiok dakigunez, hilei loreak ero-
atea antzinatik datorren ohitura da eta, antza denez, egun hori aproposena da ohitura
hori berritzeko.

DDEERRIIOOKKOO  HHIILLEERRRRIIAAKK  BBIISSIITTAARRII  AASSKKOO
IIZZAANNGGOO  DDIITTUU  DDOOMMUU  SSAANNTTUU
EEGGUUNNEEAANN
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NNooiizz  ssaarrttuu  zziinneenn  kkiirrooll  mmuunndduuaann??
Txikitan. Etxean giro horretan bizi izan

gara beti, gurasoek kirola egiten zuten eta.
Lau urte nituela igeri egiten hasi nintzen
eta, geroago, korrika egiteari ekin nion
ikastetxean.

HHiirruu  pprroobbeekk  ((iiggeerriikkeettaa,,  ttxxiirrrriinndduullaarriittzzaa
eettaa  llaasstteerrkkeettaa))  oossaattzzeenn  dduuttee  ttrriiaattllooiiaa..
NNaahhiikkoo  kkiirrooll  ggooggoorrrraa  ddaa,,  bbeerraazz..  ZZeellaann
eerraabbaakkii  zzeennuueenn  hhuurraa  pprraakkttiikkaattzzeeaa??

Igeriketa eta atletismoa tartekatzen
nituen, baina bizikleta oparitu zidaten eta
90ean neure lehenengo triatloi laburra
egin nuen. Modalitate batetik besterako
aldaketetan ondo moldatzen nintzela ikusi-
ta, handik urtebetera hasi nintzen lehiake-

tetan parte hartzen, baina ondo pasatzeko
asmoz. Gauzak ondo joan ziren eta, hasi
bezain laster, Espainiako selekzioan nen-
goen. Harrezkero, serioago hartu nuen.

ZZeeiinn  pprroobbaattaann  eeggiinn  bbeehhaarr  dduuzzuu  eessffoorr--
ttzzuurriikk  hhaannddiieennaa??

Igeriketan. Distantzia laburrak direne-
an, oso azkar egin behar duzu igeri, talde
egokian sartzeko, hala egiten ez baduzu,
ez baituzu aukerarik izango hurrengo
probetan ahalik eta aurreren irteteko.
Gainera, 200-400 m egiten dituzu kolpeka.

EEttaa  zzeeiinneettaann  zzaabbiillttzzaa  oonnddooeenn??
Zirkuitua gogorra bada, hau da, alda-

pak edo portuak baditu, txirrindularitzan.

Potentzia handirik ez dudanez, hobeto
baliatzen dut horrelakoetan behar izaten
den garapena. Zirkuitua laua bada, apur
bat sufritzen dut. 

VIRGINIA BERASATEGI 
BURDINAZKO EMAKUMEA:

“TRIATLOIA NIRE
HONDAMENDIA ETA

NIRE SALBAZIOA
IZAN DA”

Sondikako triatloilari hau gazte-gazterik hasi zen kirola egiten. Bere lehenengo
triatloia 15 urterekin jokatu zuen eta orduantxe konturatu zen kirol hori bere bizia
izango zela. Orain, 12 urte geroago, harro egon daiteke munduko triatloilaririk
onenetariko bat izateaz, bitarte horretan marka handiak lortu baititu: Espainiako
markarik onena, Ironman batean (Frankfurt, 2002); hirugarren postua, distantzia
olinpikoan (2002); Espainiako triatloi txapelduna (Aguilas, 2001); bigarren postua,
Kanaria Handiko Powerman-en (2000)... Bere azkeneko marka Nizan lortu zuen
irailean, bertan eginiko munduko triatloian brontzezko domina irabazita.

Testua: Itxaso Marina

““KKiirrooll  gguuzzttiiaakk  ddiirraa
ggooggoorrrraakk,,  eettaa  kkiirrooll
bbaatteeaann  zzeennbbaatt  eettaa

aauurrrreerraaggoo  hheelldduu  nnaahhii
iizzaann,,  hhaaiinnbbaatt  

ggooggoorrrraaggoo eeggiitteenn  ddaa””
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EElliittee  aattlleettaa  zzaarraa..  GGaauurr  zzaauuddeenn  lleekkuurraa
aaiilleeggaattzzeeaa  aasskkoo  kkoossttaakkoo  zziittzzaaiizzuunn......

Nire ustez, kirol guztiak dira gogorrak,
eta kirol batean zenbat eta aurrerago
heldu nahi izan, hainbat gogorrago egiten
da. Nik ezaugarri batzuk dauzkat, baina
konstantziak eta eguneroko borrokak era-
man naute nagoen lekura. Askotan nahia-
go duzu etxean geratu edo lagunekin
irten, baina ezin duzu, entrenatu egin
behar duzu eta. 

ZZeennbbaatt  oorrdduu  eennttrreennaattzzeenn  dduuzzuu  eegguunnee--
rroo??

Normalean, lau edo bost ordu, eta
batzuetan gehiago. Nik denbora gehiago
eskaintzen diot igeriketari; gero, lasterketa
eta txirrindularitza tartekatzen ditut. Gauza
asko dira: teknika, potentzia, erresisten-
tzia, abiadura... eta ez dago astirik dena
egiteko. 

EElliikkaadduurraa  eerree  ggaarrrraannttzziittssuuaa  ddaa..  DDiieettaa
bbeerreezziirriikk  eeggiitteenn  dduuzzuu??

Ez, egiten dudana da proteinarik eta
hidratorik ez nahastea. Normalean, gosa-
rian zerealak jaten ditut, bazkarian hidrato-
ak, eta gauean proteinak. Elikadura oso
inportantea da, zeure gasolina da eta.
Zeure burua zaindu, eta jatordu egokiak
egin behar dituzu, esfortzuetan galdutako
indarrak berritzeko. Hala ere, noizean
behin kapritxoren bat ematen diot neure
buruari.

LLaasstteerrkkeettaa  aasskkoottaann  hhaarrttuu  dduuzzuu  ppaarrttee..
ZZeeiinn  ggooggoorraattzzeenn  dduuzzuu  bbeerreezziikkii??

Nizakoa berezia izan da, neure burua-
rekiko konfiantza berreskuratu dudalako.
Urte batzuk igaro ditut munduko txapelke-
tetan parte hartu barik, baina proba horre-
tan egiaztatu dut, lana gogor egiten
denean, gauzak lortu egiten direla.
Gainera, nire lehenengo munduko podiu-
ma ere Nizan lortu nuen orain bost urte.
Beste alde batetik, 1997koak ere atsegi-
nez gogoratzen ditut eta, batez ere,
Gernikan lortutako brontzea. Luzaro gogo-
ratuko dut karrera hori, etxean nengoen
eta jendeak sekulako indarra ematen
zidan... eta, noski! Frankfurteko abuztuko
Ironman-a.

IIrroonnmmaann--aa  eeddoozzeeiinn  ttrriiaattllooiillaarriirreenn  aammeettssaa
ddaa??

Bai, triatloiaren Meka da. Oso proba
gogorra da: 4 km igerian, 180 bizikletaz
eta 42 korrika. Jendeak amaitze hutsaga-
tik ematen dizkizu zorionak.

ZZuukk,,  ggaaiinneerraa,,  EEssppaaiinniiaakkoo  mmaarrkkaarriikk
oonneennaa  lloorrttuu  zzeennuueenn  ((99  hh,,  4400  mm,,  1188  ssgg))..

Ba... bai!!

MMoommeennttuu  ttrriisstteerriikk  iizzaann  dduuzzuu??
Batzuk bai. Junior nintzela, 93an,

Europako txapelketan brontzezko domina
lortzekotan nengoen, baina, beroagatik,
konortea galdu nuen, helmugara ailega-
tzeko kilometro bi falta zirenean. 

Gero, 98ko mundial absolutuan, aurre-
ko urtean baino indartsuago nengoen,
baina erretiratu beharra izan nuen, ezin
nuelako arnasarik hartu.

TTrriiaattllooiiaa  uuzztteeaa  ppeennttssaattuu  dduuzzuu  iinnooiizz??  
Bai. Urte horretan arazoak izaten hasi

nintzen. Oso presionatuta nengoen.
Halako batean nire bizitzan ez zegoen
besterik triatloia baino. Neure buruari
larregi eskatzen nion eta depresioak jota
egon nintzen. 2000ko olinpiadan parte
hartzeko plaza neukan, baina hain nekatu-
ta egonda ez nuen motibaziorik aurkitzen
eta uko egin nion. Txarto pasatu nuen...
Hala ere, triatloia neure hondamendia izan

““NNiizzaann  lloorrttuuttaakkoo  
ddoommiinnaarrii  eesskkeerr  nneeuurree

bbuurruuaarreekkiikkoo  
kkoonnffiiaannttzzaa

bbeerrrreesskkuurraattuu  dduutt””

““HHaallaakkoo  bbaatteeaann  nniirree
bbiizziittzzaann  eezz  zzeeggooeenn  

bbeesstteerriikk  ttrriiaattllooiiaa  
bbaaiinnoo””

VIrginia lasterketa batean parte hartu baino lehen

Helmugara ailegatzen Ironman proban
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bazen ere, nire sendabidea ere izan da.
Poztasun handiak eman dizkit eta lagundu
dit sartu nintzen zulotik irteten. Iaz, beraz,
berriro hasi nintzen lehiaketetan parte har-
tzen. Orain benetan motibatzen nauten
erronkak baino ez ditut onartzen. Hala
egin behar da, entrenatzeko gogoa ilusioa
ez galtzeko.

EEmmaakkuummeeaa  iizzaatteeaaggaattiikk  bbaazztteerrttuuttaa  sseennttii--
ttuu  zzaarraa??

Ez, beste kirol batzuetan zer gertatzen
den ikusita ezin naiz kexatu.
Komunikabideak oso ondo portatu dira
nirekin. Garrantzia bera ematen zaigu
emakumezkoei zein gizonezkoei. Izan liteke
atleten artean inoiz halako komentarioak

entzutea, baina gero eta gutxiagotan.
Adibidez, Ironman-i dagokionez, gizonak
eta emakumeok distantzia berdinak    egi-
ten ditugu. Batzuk aho zabalik geratzen
dira horrekin.

KKoonnppeetteennttzziiaa  hhaannddiiaa  ddaaggoo??
Gero eta handiagoa. Azken bolada

honetan maila handitu egin da.
Amerikarrak eta australiarrak gogor datoz.

““KKoommuunniikkaabbiiddeeaakk  oossoo
oonnddoo  ppoorrttaattuu  ddiirraa  

nniirreekkiinn””

ZZeellaakkooaa  ddaa  zzuurree  bbiizziittzzaakkoo  eegguunn  nnoorrmmaall  bbaatt??
Uf!... oso konplikatua. Egun osoa ema-

ten dut entrenatzen. Dena dela, saiatzen
naiz entrenamenduak ondo antolatzen,
denbora librea izateko.

ZZeeiinnttzzuukk  ddiirraa  zzuurree  eettoorrkkiizzuunneekkoo
ppllaannaakk??

Urriko bigarren asteburuan Madeirara
joango naiz, munduko txapelketako probe-
tan parte hartzera. Urriaren 27an, berriz,
Palermora joango naiz. Horiezaz gainera,
azaroaren 10ean distantzia olinpikoko
munduko txapelketa egingo da Cancunen
eta bertara joan nahi nuke. Hala ere, mun-
duko txapelketarik egin barik luzaro egon
naizenez, ez daukat punturik, eta gonbida-
pena ematea behar dut. Ez badut lortzen,
oporrak hartuko ditut.

GGaazztteeaa  iizzaann  aarrrreenn,,  eerrrreettiirraattzzeeaa  ppeennttssaattuu
dduuzzuu??  ZZeerr  eeggiinn  nnaahhii  zzeennuukkee??

Kirol honek zerikusi handia dauka aero-
bic eta erresistentziarekin. Jendeak urte
asko irauten du. Nik unean uneko eraba-
kiak hartzen ditut, eta ikusiko dugu noraino
heltzen naizen... Erretiratzekotan, kirol
munduan lan egin nahi nuke, baina ez dut
neure burua gai ikusten beste atleta batzuk
entrenatzeko. Beste alde batetik, umeak
oso gustuko ditut eta, agian, haiekin lan
egingo nuke.

““NNiikk  uunneeaann  uunneekkoo  
eerraabbaakkiiaakk  hhaarrttzzeenn  ddiittuutt,,

eettaa  iikkuussiikkoo  dduugguu  
nnoorraaiinnoo  hheellttzzeenn  

nnaaiizzeenn......””

Uretara sartzeko prest
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Hasiera batean, anaiak eta bere lagu-
nek proposatutako proiektu xumea izate-
koa zen. Hau da, ordenadorearen bidez,
Lezamako jaietarako kanta bat konposatu
eta txosnetan jartzea. Baina, proiektu
horrek forma hartu zuen eta herri mailara
zabaltzea erabaki zuten. Orduan, Gaizka
buru-belarri hasi zen lanean. “Sorpresa
handia izan zen”, komentatzen du trikitila-
riak, “Nire lehendabiziko konposaketa izan
da eta zaila egiten zitzaidan”. 

Izan ere, melodia on bat sortzea ez da
lan erraza eta gazte hau beste kantuetan
inspirazio bila aritu zen. “Mari Jaia abestia-
ren antzeko zerbait egin nahi genuen”, dio,
“erraz gogoratzeko moduko erritmoa, jen-
dea animatzeko eta dantzatzeko”. Honetaz
gain, abestia euskara bultzatzeko modu
bikaina izango zen.

GGuuzzttiioonn  llaannaa
Horrela, gogor lan egin eta gero,

Lezamako Andra Mariak kanta errealitate
bihurtu zen. “Dena den, abestia ez da soi-
lik nirea”, azaltzen du, “Laguntzaile asko
izan ditut: Edurtzeta Ania, Oihana
Astobieta, Harkaitz eta Iker Allur... Haien
ekarpenei esker abestia sortu da. Ondorioz,
guztion lana izan da”, argi uzten du.

Kantaren hiru bertsio ezberdinek osa-
tzen dute CDa eta 200 kopia atera dira.
Alde horretatik, aipatu beharra dago, ate
batzuk jo ondoren erantzunik izan ez

zenez, Zorrizketan euskara elkarteak
finantzatu egin dituela bai estudioan egin-
dako grabaketa bai ateratako kopiak.
“Agian, batzuek pentsatu dute nire asmoa
ospetsu bihurtzea izan dela. Baina, nik
herri osoaren probetxuan lan egin nahi
izan dut”, ziurtatzen du Lezamakoak. Eta,
egia esan, herritarrek ilusioz hartu dute
proiektua. “Oso kritika onak izan ditugu”
dio Gaizkak. Hala ere, trikitilariaren esane-
tan, txosnetan entzun zen baino gehiago
entzun beharko zen abestia, edozein
jaietarako abestik sarriago jartzea merezi
du eta. 

TTrriikkiittiixxaa  bbiizziimmoodduuttzzaatt
Orain dela 5 urte, Gaizkak adierazpide-

rik egokiena trikitixan aurkitu zuen. 17
urteko gazte musikazaleak instrumentu
honek guztiz betetzen duela baieztatzen
du. “Trikitixa edozein musika-estiloa, tradi-
zionala, modernoa..., jorratzeko egokia da.
Gainera, bere sonoritatea eta armonia oso
gustuko ditut” azaltzen du, “Nik bizimodu-
tzat daukat. Ez dut gehiagorik behar”. Izan
ere, Zamudioko Bertoko elkartean trikitixa
ikasteaz gain, Mungiako Larramendi ikas-
tolan eta Maurizia Musika Eskolan instru-
mentu hau irakasten die umetxoei. 

Nahiz eta noraino heldu bere buruari
ez planteatu, Gaizkak proiektu batzuk ditu
esku artean: konposaketa berriak egin,
agian musika talde bat sortu... eta Euskal
Herriko Trikitixa Txapelketa. “Datorren
urtean izango da eta ikusiko dugu zer egi-
ten dugun. Nik neuk konposatutako abes-
ti batekin joan nahi nuke, nire ustez,
gehiago balio baitu”, amaitzen du.

GAIZKA PEÑAFIELEK 
‘LEZAMAKO ANDRA MARIAK’ 

ABESTIA KALERATU DU

““HHeerrrrii  oossooaarreenn
pprroobbeettxxuuaann  llaann  eeggiinn

nnaahhii  iizzaann  dduutt””

Testua: Itxaso Marina

Gaizkak trikitixa baino ez du behar
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Senargaiaren aita-amak: Casimiro
Aurrekoetxea Landa eta Antonia
Olabarrieta Bulunburu

UUrrrriiaarreenn  2222aann,,  DDeerriiookkoo  SSaann  MMiiggeell  aauuzzookkoo
jjaaiieettaakkoo  eeggiittaarraauuaann,,  EEuusskkaall  EEzzkkoonnttzzaa  aannttzzeezzttuu

zzaann..  OOrraaiinnggoo  hhoonneettaann  hhiirruuggaarrrreenn  bbiiddeerrrreezz  eeggiitteenn
zzaann..  AAnnttzzeezzppeenneeaann  DDeerriiookkoo  ttaallddee  kkuullttuurraalleettaakkoo
llaagguunnaakk  ppaarrttee  hhaarrttzzeenn  ddaabbee..  EEzzeerr  aaiippaaggaarrrriiaa

bbaaddaa,,  bbeerrttaann  eerraabbiillttzzeenn  ddiirreenn  jjaannttzziiaakk  ddiirraa,,  hheerrrriikkoo
eemmaakkuummee  ttaallddee  bbaatteekk  eeggiinnaakk..  OOrrrriiaallddee  hhoonneettaarraa

eezzkkoonnttzzaakkoo  ppeerrttssoonnaaiieenn  eerrrreeppoorrttaajjee  ggrraaffiikkooaa
ddaakkaarrgguu,,  jjooaann  ddeenn  mmeennddeekkoo  eezzkkoonnttzzaa

bbeerrppiizzttuuaarreenn  ddaattuu  bbaattzzuukkaazz  bbaatteerraa..  

Derio
1865. urteko ezkontza

berpiztu gurean 

Ezkongaiak: 

Ezekiel
Aurrekoetxea
Olabarrieta,

Derioko Larrabarri
baserrikoa. 

Sabina Lekue
Izagirre,

Larrabetzuko
Goikoelexea 

auzokoa.

Argazkilaria Eskopeteroak Joskileak

Herriko indianoa, bere
familiagaz

Alberto Aurre,
Gernikako notarioa

Medikua eta andreaBilbon bizi dan baserriko
jabea eta andrea

Osaba-izekoakSenargaiaren 
aitite-amomak

Andregaiaren aiti-
te-amomak

Andregaiaren aita-amak:
Cirilo Lekue Loroño eta

Eustakia Izagirre Gezuraga

Argazkiak: Aner Mentxaka
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Doteak:

AAnnddrreeggaaiiaarreenn  aarrrreeooaa:: burdi bat idi bigaz, ohe bat, arti-
lezko koltxoi bat, tokadora lababoagaz, lau aulki, lababo
bat, goru bat, harizko hamabi izara, artilezko manta bi,
artilezko buruko bi, lau mantel bere eskuzapiakaz, arti-
lezko sei galtzerdi pare, kurtze bi, zapata pare bi, abar-
ka pare bi, guardasol bi, espilu bat, ur bedeinkatu
ontzia, lau koadro, buruko zapiak, urrezko eraztun bat
eta arrakadak, zidarrezko errosario bi, zidarrezko koila-
ra eta tenedorak, zidarrezko burruntzaldi bat, balde bat, zesta
pare bi, kobrezko burduntzaldi eta bitsadera, kafetera bat, ori-
ñal bi, hauspo bat, tenazak, burruntzi bat, palmatoria bi, kandelero bi, 

lakari bi, buztarri bat, kaldero bat, erregaldaria, karda pare
bat, galbaie, behiek eraisteko aulki txiki bat, artoa ale-
tzeko tresna, kantina bat, igiti bat, zerrota, bordetako
bastidora, lau farol, argizaria, kutxa bat.

SSeennaarrggaaiiaarreenn  ddootteeaa:: Ezkertza baserria, 22 hektarea
lur, pagadia eta solo artean, bertako gari, arbi eta bela-

rragaz, 6 erle talde eta baserriko lanak egiteko beharrezko
tresneria, handi zein txiki. 

Famili bien partetik 1.500 erreal.

Auzokoak

Ezkongaien lagunak



ZZAAMMUUDDIIOOKKOO  22000022--KKOO  SSAANN  MMAARRTTIINNAAKK
EEGGIITTAARRAAUUAA

AAzzaarrooaakk  88,,  BBAARRIIKKUUAA
19.30 Jaien hasiera, txupinazoa eta jarraian
karameluen jaurtiketa
19.35 Kalejira, Zamudioko GAZTE ELAI txis-
tu taldearen eta BERTOKO soinu tresnen
elkartearen doinuetara.
23.00 Berbena, URGABE taldearen eskutik. 
03.00 Musika plazan.

AAzzaarrooaakk  99,,  ZZAAPPAATTUUAA
11.00 Kalejira, BERTOKO soinu tresnen
elkartearen doinuetara
11.00 UMEEN EGUNA

Umeentzako jokoak.
KULKI taldearekin jokoak.

16.00 Karta txapelketa, zahar etxean.
18.00 Zamudioko HIRU BAT dantza taldea-
ren ekitaldia, plazan.
20.30 Abesbatzak elizan.

- Amatza abesbatza. Sestao. 35 
ahots zuri

- Akordeoia. Jabi Urrutikoetxea
- Banda Gazte. Jesús Aranbarri 

musika eskola (Bilbo)
- Zamudioko Kamara Korala eta 

Banda Gazte.
23.00 Rock kontzertua.
24.00 Gau dantza, SORBELTZ taldeagaz.
04.00 D. Jockeya, plazan.

AAzzaarrooaakk  1100,,  DDOOMMEEKKAA
11.00 Kalejira GAZTE ELAI txistu taldearen
doinuetara.
11.30 Meza nagusia.
12.30 I. artzain txakurren erakustaldia.
17.00 Poney-ak Gorritirekin.
19.30 GEISER orkestra, Zamudioko plazan.

AAzzaarrooaakk  1111,,  AASSTTEELLEEHHEENNAA
11.00 Kalejira, GAZTE ELAI txistu taldearen
doinuetara.
11.30 Meza nagusia.
12.30 TRIKITRIXA
17.00 Puzgarriak, jokoak Zamudioko plazan.
19.30 KIÑU orkestra, Zamudioko plazan.

Badaukaguz San Martinak gainean.
Maiatzeko Pazko jaiek udako Txorierri guz-
tiko jaiei txupina emoten baeutsien, San
Martinak jaien sasoiaren bukaera adiera-
zoten deuskue. Gozatu, beraz, datorren
urterarte ez dago gehiago eta.

San Martin inguruko ospakizunak hasi
dira. Egitarauan agertzen ez diran arren,
Lagatzuk orain dala lau urterik hona urtero
San Martin bueltan egiten dauan txarribo-
dea –kanta afaria- urriaren 25erako anto-
latu dau. Azoka be ez da agertzen, baina
azaroko lehenengo domekan lekua hartu
dauan egun honek, San Martinak badato-
zela iragarten deuskue.

Jaiak semendiaren 8an, barikuz, hasi
eta 11rarte izango dira. Egun honeetan
herri guztiko taberna eta jatetxeetan egi-
ten diran txarribodatan, hain ospe handia

daukien odoloste gure dana jateko aukera
izango dabe zamudioztarrek eta bertora
datozen bisitari guztiek. Honetaz gain, eki-
taldi ugari, erromeriak ... prestatu dabez,
parranda egin eta jai giroaz gozatzeko.
Hasikeran, jaien antolakuntzan hainbat
gora-behera izan diran arren, pozik azaldu
dira antolatzaileak lortutako emaitzagaz. 

Egitarauak nobedade askorik ez bada-
kar be, antolatzaileek umeen egunerako
herri kirolak antolatzen aditua dan Kulki
taldeak egingo dituen Arrantzaleen jokuak
eta domekan lehenengo aldiz egongo dan
ardi txakurren erakustaldia azpimarratu
gura izan dabez. ONDO PASA!

22000022--KKOO  SSAANN  MMAARRTTIINNAAKK  PPRREESSTT
Txarribodak, erromeriak, umeen jokuak, ardi txa-

kurrak… Ondo pasatzeko aukera ugari.

Primeran pasatzen dabe umeek jaietan

Jai giroa emoten dabe txistulariek
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Azaroaren 3an, domekaz, ortuari eta
ganadu azokea egingo da Zamudion,
bertako Udalak, BBKren laguntzagaz,
antolatuta. Aurtengoa XVIII. edizinoa da,
izan be, Zamudioko antzinako azokea-
ren ohitura hau 1985ean berreskuratu
zan, hainbat urtetan galduta egon oste-
an. Urte horretako azokea izan zan gure
eskualde osoan eginiko lehenengoa, eta
ordurik hona azaroko lehen domekan
egin da beti. 

Beharbada, horrexegaitik batuko da
bertan hainbeste jente eta lortuko da
hain kalitate ona postuetan eskaini eta
saltzen diran produktuetan. Izan be,
urtero hainbat arazo izaten dira, etorri
gura izaten daben guztiei azokako 140
postuetan lekua emoten.

Bertaratzen diranak eskulanak, lorak,
frutak eta barazkiak ikusi eta erosteko
aukerea izango dabe goiz guztian, eta

baita txakolina, sagardaua, taloa, txori-
zoa, odolostea, ogia, pastelak, eztia eta
gaztaia dastatzeko aukerea be.

Aipamen apartekoa merezi dau,
urtero moduan egingo dan ganaduen
erakusketak eta lehiaketak. Eguerdiko
12etan hasiko da eta ehundik gora buru
izango dira bertan: txaroles, limusin,
pirenaika, frisiar eta pardoalpina arraze-
takoak, esne behiak, okelatakoak...

ZZAAMMUUDDIIOOKKOO  XXVVIIIIII..  AAZZOOKKEEAA::
AAuurrtteenn  bbee,,  bbeettiikkoo  kkaalliittaatteeaarrii  eeuuttssii  gguurreeaann

Zamudioko azokara ekarritako baserriko produktuak eta ganadua kalitate bikainekoak dira 
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… eta Zamudioko kaleetan odoloste,
mortzile eta buzkentzen usainak jaietako
lehen irrintziak bialtzen deuskuez.

Arteagako San Martin auzunean jaia
eta txarribodak ospatzen dira, baina
Zamudiokoa izan zan Ajurikako San Martin
ermitan ez dakigu egun honetan halako
jairik egiten eben.

San Martinetan hasi eta ilberako egu-
netan txarrien “matantzia” nagusi dogu.
Negurako jakiak lortzeaz gain, jai eta fami-
li giroko egunak dira. Emakumeen lana iza-
ten zan odola biltzea eta odolosteak,
txorizoak egitea eta, gizonen lana, txarria
hiltzea, erre, tripakiak atera eta zatiak egi-
tea. Umeena handik hona, zarraparra ta
astrapalaka ibiltzea.

Lan guzti honeen ostean, parte hartu
dabenen artean txarriboda ospatzen zan,
iluntzea izaten zan eta porrusaldeagaz
hasten zan afaria.

“SAN MARTIN
EGUNA 

UDAZKENEKO
MUGARRI

EZAGUNA”…

Testua: Amagoia Gezuraga

TTXXAARRRRIIBBOODDAAKK

San Martin eguna ailegatu jako txerri honi

Emakumeak txerriaren odola biltzen dau

“Matanzia” egin ostean pozik agertzen dira baserritarrak
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Txorierriko gazteak

EELLLLAANNDDEE  AARREETTAA
EEttaa  zzuueekk,,  aasskkoo  lliiggaattzzeenn
dduuzzuuee?? Beti dago azkarren bat
asko ligatzen duena.
ZZuu  zzeeiinn  mmaaiillaattaann  zzaauuddee
aazzkkaarrttaassuunn  hhoorrrreettaann?? “Punto
muerto”n, beti arrankatzeko
prest.

HHAARRKKAAIITTZZ  BBEEIITTIIAA
NNoonnddiikk  iibbiillttzzeenn  zzaarraa  jjaaiieettaann??
Udan, jaiak dauden hainbat
herritatik eta neguan Bilbotik,
Mungiatik...
HHeerrrriittiikk  kkaannppoo  jjooaatteekkoo  nnoollaa
eeggiitteenn  dduuzzuuee??  Asteburu
bakoitzean lagun bati kotxea
eramatea dagokio eta, noski,
ez du edaten.

OOIIEERR  GGOOIIKKOOEETTXXEEAA
Normalean, niri tokatzen

zait kotxea eramatea.
EEttaa  aallkkoohhoolliikk  eeddaatteenn  dduuzzuu??
Bai, baina nahiko berandu buel-
tatzen garenez etxera, erreku-
peratu egiten naiz.
EEttaa  zzeeiinn  oorrdduuttaann  ddaa  hhoorrii??
Goizeko zazpi eta erdiak aldera

AALLAAIITTZZ  ZZAABBAALLAA
NNoollaa  iittzzuullttzzeenn  zzaarraa  eettxxeerraa??
Segun, batzuetan kotxez, baina
normalean goizeko lehenengo
autobusa edo trena hartzen
saiatzen naiz. Horrela, nahi
baduzu, edan egiten duzu. Izan
ere, kotxea hartzea ardura han-
dia da.
GGaarrrraaiioo  ppuubblliikkooaa  ssaarrrriiaaggoo
jjaarrrrii  bbeehhaarrkkoo  lliittzzaatteekkee  ggaauueezz??
Bai, dagoena baino sarriago.

GGOORRKKAA  AAPPAALLAATTEEGGII
EEttaa,,  zzuukk  zzeerr  ppeennttssaattzzeenn  dduuzzuu??
Guk normalean kotxea hartzen
dugu eta, egia esan, gidariak
edan egiten du, baina gero
pasatu egiten zaio.
GGaauueezz,,  ggaarrrraaiioo  ppuubblliikkoorriikk
ii zzaanneezz   ggeerroo ,,   ee rraabb ii ll ii kkoo
zzeennuukkee?? Bai.

IIXXOONNEE  UURRRRUUTTIIKKOOEETTXXEEAA
ZZeerr  eeggiitteenn  dduuzzuu  jjaaiieettaann??
Poteoa egiten dugu txosnetan
eta tabernetan. Dantzatu...
ZZeerr  jjaarrrriikkoo  zzeennuukkee  eegguunneezz
ggaazztteeeekk  eeggiitteekkoo  jjaaiieettaann??
Tailerrak, aerobic sesioak...
BBaaiinnaa,,  ppaarrrraannddaa  eeggiinn  eettaa
ggeerroo?? Bai. Gauzak dibertiga-
rriak egiten badira, jendea ani-
matuko delakoan nago.

AALLAAIITTZZ  BBRRUUÑÑAA
UUddaalleekk  aannttoollaattzzeenn  ddiittuuzztteenn
eekkiittaallddiieettaann  ppaarrttee  hhaarrttzzeenn
dduuzzuu?? Ez.
ZZeerrggaattiikk??  Guretzako gauza
gutxi dagoelako. Normalean,
ekitaldiak pertsona nagusien-
tzat egiten dira.

JJOONN  KKEEPPAA  RROOTTAAEETTXXEE
ZZuurree  llaagguunn  ttaallddeeaann  eezz  ddaaggoo
nneesskkaarriikk,,  bbaaiinnaa  iinngguurruuaann  iibbiillii--
kkoo  ddiirraa,,  eezzttaa?? Guk urrunetik
ikusten ditugu, beti taberna bat
atzerago gabiltza eta. 
EEttaa  uurrrruunneettiikk......  kkaaiinnaabbeerraazz
eeddoo  lliiggaattzzeekkoo  bbeessttee  mmoodduurriikk
bbaadduuzzuuee?? Oso gutxi ligatzen
dugunez Laiñomendi dantza
taldean izena eman dugu.
Hemen aukera gehiago daude
neskak oso jatorrak eta politak
baitira.

ZZEERR  EEGGIITTEENN  DDUUTTEE  GGAAZZTTEEEEKK  JJAAIIEETTAANN??
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AALLDDIIZZKKAARRIIAA  JJAASSOO  GGUURRAA  DDUUEENNAAKK
DDEEIITTUU  BBAAIINNOO  EEZZ  DDUU  EEGGIINN  BBEEHHAARR

TTLLFFNNOOAA::  9944  445522  3344  4477

EEDDOO  EE--MMAAIILLEEZZ  EESSKKAATTUU  aaiikkoorrttxxoorrii@@yyaahhoooo..eess

Gaur egun Euskal Herrian unibertsita-
te mailako prestakuntza duten euskaldu-
nak asko dira. Beste edozein profesional
kualifikaturen parean daude, adituak dira,
eta horretaz gain, euskaldunak. Pertsona
horiek guztiek (medikuek, abokatuek, ira-
kasleek,...) osatzen dute Euskal
Komunitate Zientifiko-Intelektuala.

Orain arte gizarteko talde horren
inguruan oso gauza gutxi ezagutzen zen,
leku oso ezberdinetan lan egiten dutela-
ko, batzuk unibertsitateetan, beste batzuk
aldiz, abokatu-bulego edo ospitaletan.
Euskaldun adituek ez dute elkar ezagu-
tzen eta beraz, ez dago beraien artean
harremanik. Horren ondorioetako bat da,
adibidez, gaur egun euskararen normali-
zazio prozesua jakintza-arlo bakoitzean
(matematika, ingeniaritza, historia,...)
mugatuta aurkitzea. Sakabanaketa eta

inkomunikazioari aurre egiteko Interneten
egitasmo interesagarria aurki daiteke:
Inguma (www.inguma.org).

Inguma, Bizkaiko Foru Aldundiaren
laguntzaz, Udako Euskal Unibertsitateak
(UEU) sortutako datu-basea da. Bertan
azken 30 urteotan euskaraz eta unibertsi-
tate mailan produzitu diren dokumentuak
(liburuak, artikuluak, hitzaldiak,...) eta
beraien egileak jaso dira. Era horretan
azken bi urteotan 15.000 dokumenturen
katalogazioa burutu da eta 4.500 egile
euskaldun zerrendatu dira. Egilearen
izen-abizenekin batera, posta elektroni-
koa aipatzen da. 

Nahikoa da sagua egilearen helbide
elektronikoaren gainean jarri eta “klik”
egitea, adituarekin harremanetan jartzeko
(ikus irudia). Honela Euskal Komunitate

Zientifikoaren kideen arteko komunika-
zioa eta elkar ezagutza ahalbidetzen da.
Inguma-k, adibidez, polimeroen inguruan
lanean dabiltzan Ipar eta Hego Euskal
Herriko adituak harremanetan jartzeko
aukera ematen du.

Baina zientzialaria izan gabe ere, zer-
nolako erabilera praktikoa eduki dezake
Inguma-k?

Inguma euskal kulturan interesatuta
dagoen edonorentzat baliagarria da: 1)
euskarazko produkzio zientifiko-intelek-
tualaren segimendua egiteko (gairik lan-
duenak zeintzuk diren ezagutu); 2)
jardunaldiak, ikastaroak eta kultur ekital-
diak antolatzeko, 3) euskal egileen curri-
culuma ezagutzeko, 4) klaserako lanak
prestatzeko, euskarazko bibliografia era-
biliz; eta abar.

INGUM@
Testua: Karmele Artetxe Sánchez (www.inguma.org)

Karmele Artetxe Sanchezek 25 urte
ditu eta Zamudion bizi da. Gaur egun,
Udako Euskal Unibertsitateko dokumenta-
zio teknikaria izateaz gain, Inguma datu-
basearen arduraduna da.

EHUko Filologia, Geografía eta Historia
Fakultatean Historian lizentziatua, Eusko
Ikaskuntzetan Aditu Unibertsitarioa EHUko
gradu-ondokoa dauka. Gaur egun,
Amerikako euskal kulturaren eraikuntzari
buruzko tesia prestatzen dabil.

AArrggiittaarraattuu  ddiittuueenn  lliibbuurruuaakk  hhaauueekk  ddiirraa::
Artetxe, K. (arg): Historia eta fikzioa:

Karlomagno Euskal Herrian, UEU, Bilbo,
2001.

Artetxe, K. & Kintana, J. (arg): Ikerketa
berriak Euskal Herriko historian: metodo-
logia berriak eta berrikuntza historiografi-
koak, UEU, Bilbao, 2002.

Inguma datu-basearen web-gunea
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Euskal Herriko nekazal  ustiapenerako
oinarrizko unitatea da baserria eta arran-
tzarekin batera ekonomiaren lehen sekto-
rea osatzen duena.

Euskal Herrian zehar baserrien bana-
keta ezberdina da; Iparraldean, Bizkaian
eta Gipuzkoan baserria da ustiapenaren
oinarria, alegia, baserriaren inguruko lur
eta soloetan oinarritzen da ekoizpena.
Nafarroan eta Araban, ostera, bestelako
sistemak erabiltzen dira lurra ustiatzeko.
Aikor! irakurtzen dugunok betidanik eza-
gutu eta ikusi ditugu baserriak geure ingu-
ruan; asko baserrietan jaio, bizi edota
egunen batean, baserriak askorentzat
duen bizimoduaren irudi bukoliko bezain
faltsua gogoan, kapritxozko bizilekutzat
hartu gura genuke. Bizilekutzat diogu argi
baitago azken hiru hamarkadetan baserria
ogibidetzat aukeratu dutenen kopuruak
kezkatzeko moduko jaitsiera izan baitu.

Baserriak geure historian izan duen
bilakaeraren zertzelada batzuk margotzea
komeni da, izan ere, euskal baserriak hiru
aldi edo sasoi sano ezberdin bizi izan
baititu:

XIII. mendera arte, basogintzak eta
abeltzaintzak nekazaritzak baino indar
handiagoa zuten. Baso eta landak komu-
nalak ziren eta herritarrek inongo lur-jabe
handikiren inposaketa barik erabil zitzake-
ten. Gerora, erdi arotik hasita, baserritarra
maizter izatera pasatu zen; baserrien
buruan eliza edo monasterioak jarri ziren,
gudetarako babes-leku bihurtu ziren eta
ondorioz baserritarra nagusiaren babes
truke, soloan ibili eta uztaren zati bat hari
ematera kondenatua zegoen. 

XVIaren inguruan nekazaritza sendotu
egin zen. Mende honen erdialdetik aurre-
ra artoa, artatxikia, garia, gaztainak eta

sagarrak izan ziren oinarrizko produktuak
eta abeltzaintza mendi aldeko baserrieta-
ko jarduera izatera mugatu zen. 

Hirugarren aldian, XIX. mende aldera,
Bizkaian eta Gipuzkoan garia ereiten hasi
ziren baserritarrak eta horrek aldaketa
itzela suposatu zuen ordukoen bizimo-
duan. Ordura arte abere handientzako lan-
detan garia ereiten hasi ziren eta oilo,
untxi eta bestelako animalia txikiak hazten
hasi ziren.

Azkenik, industrializazio-prozesua zela
eta, baserria erabat aldatu zen eta baserri-
tarrek industrialdera jo zuten dirua erraza-
go lortze aldera.

Horrek kontraesan itzela sortu zuen, ez
baitzegoen industrializazioak eragindako
populazio hazkundearen beharrei erantzu-
teko adina produkzio, produkzio horren
eragilea zen baserritarra bera industriako
langile baitzen. 

Egungo egoerak kezkagarria izaten
dirau. Badirudi askok uste dutela, egunero
horren gozo jaten ditugun lehengaiak
supermerkatuetan egiten dituztela eta
behiak txokolate iragarkietarako kontrata-
tzen dituztela, eta niri, Lizardiren poema
hura datorkit ahora “oi lur, oi lur, oi ene lur
nerea…”

BASERRIA

Testua: Gotzon barandiaran

BASERRI MUNDUA

““IInndduussttrriiaalliizzaazziioo--pprroozzeessuuaa  zzeellaa  eettaa,,  bbaasseerrrriittaarrrreekk
iinndduussttrriiaallddeerraa  jjoo  zzuutteenn  ddiirruuaa  eerrrraazzaaggoo  lloorrttzzee  

aallddeerraa””
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TEKNOLOGIA

Testua: Alberto Legarreta

Zelan egiten dira erosketak
Interneten? Seguruak dira? Zelango gau-
zak euki behar dira kontuan? Aholku
batzuk emongo jatzuez artikulu honetan.

Estatu Batuetan ohituta dagoz euren
erosketak Internet bidez egiten, baina
hemen gitxi erosten da oraindino eta eros-
teko aukerea emoten daben weborriak be
gitxi dira. 

Erosketak egiten doguzune-
an, txartela erabilten dogu asko-
tan; era berean, Interneten be
txartela erabiliko dogu. Halan
be, gauza batzuk kontuan
eukiten badira, Internet
seguruagoa izango da.

SSSSLL  ((SSeeccuurree  SSoocckkeett  LLaayyeerr))
Enkriptazino mota bat da. Txartelaren

datuak bialtzen diranean, algoritmo konpli-
katu baten bidez aldatuten ditu datuok
(zenbakiak), eta destinoak baino ez dau
ulertzen. Inork konekzino hau entzun
arren, ezin izango dau daturik atera, ez
dau ikusiko informazio ulergarririk.
Kodigoa ezin da deszifratu.

-

Web d e n d a
baten sartu eta SSL erabilten
danean, web-orriaren helbidea
https:// letrakaz hasten dala
ikusten da eta behean, nabiga-
tzailean, kandadu bat agertzen
da. Ganera, ziurtagiri bat erabil-

ten da, konekzinoa ziurtatzeko.

Erosketak Interneten

Erosketak egiterakoan, gauza batzuk
euki behar doguz kontuan. Gehienak
normalean be hartu beharko geunkez
kontuan:

-Ordaindu eizu beti txartelagaz (VISA,
MasterCard…).

-Email bidez ez eizu bialdu zeure txar-
telaren informazinorik.

-Egiaztatu eizuz zeure txartelaren
mugimenduak.

-Web segurua izatea eta SSL enkripta-
zinoa eukitea (https:// eta kandadua).

-Leku fidagarrietan erostea.
-Badaezpada, leidu konpainiaren

informazinoa eta ziurtatu ona dala.

Erreza da erosketak egitea, baina
kontuz egin behar dira. Halan be, Internet
bidez egiten badira, abantaila asko euki
leitekez (bidaia merkeagoak, beste toki
batzuetako gauzak erosi ahal izatea,
erosotasuna…).

AAHHOOLLKKUUAAKK

HHeellbbiiddee  IInntteerreessggaarrrriiaakk
Testu batzuk:
http://www.usergioarboleda.edu.co/

grupointernet/compras.htm
http://www.newcenter.com.ar/segu-

ridad.htm
http://www.htmlweb.net/seguridad/s

sl/ssl_7.html

EEddoozzeeiinn  ggaauuzzaa  ttooppeettaakkoo::
http://www.google.com/

Bankuak, dendak eta informazino
garrantzitsua erabilten daben weborriak
enkriptazino mota hori eukiten dabe, guz-
tiz segurua dalako.
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Urriaren 20an ospatu zan Loiuko X.
Azoka, eta aurten bere jendetza erakarri
dau, eguraldia lagun, iazko markak gaindi-
tuz.

Azoka honek, urtez urte, gero eta arra-
kasta handiagoa lortu dau. Orain bederatzi
urte, abenduan ospatu zan lehen azoka
frontoian kokatu zan. Orduan 25 postu jarri
ziran eta ia danak eskulangintzakoak izan
ziran eta bertara hurreratutako jendea,
gehienbat, Loiukoa bertakoa izan zan. 

Bigarren urtean, Loiuko udalak erabaki
eban frontoian eskulangintza bakarrik ipin-
tea eta gastronomia eta ortuariak herriko
plazan kokatzea. Gainera, Txorierrin egiten
diran beste azokak kontuan hartuta, urriko
hirugarren domekan ospatzea erabaki
eban. Ordutik hona horrelaxe egiten da.

Aurten frontoian 32 artisau batu dira
era guztietako eskulanak aurkezteko.
Kopuru hau gutxi gorabehera urtero man-
tentzen da, frontoian ez dagoelako gehia-
gorentzako lekurik.

Bestalde, gastronomia eta ortuariei
buruz ezin daiteke gauza bera esan, arlo
hau urtetik urtera handitzen doa eta. Azken
urteotako gorakada nabarmena izan da,
esate baterako, iaz Loiuko azokak gailurra
jo ebanean, 38 postu egon ziran; aurten,
berriz, hainbat gehiago, 51 hain zuzen be.
Honek zera esan nahi dau: saltzaileak prest
dagozela Loiura etortzeko eta gainera
pozik datozela, euren jeneroa saltzeko
aukera ezin hobea daukielako. Iazko mar-
kak oso altuak izan arren, aurten apurtu
egin dira.

Loiuko udalak lan polita egin dau hain-
beste jenderi erantzuteko. Parte hartzaile-
ak pozik agertu ziran udalak eskeinitako
leku, mahai eta behar ebezan beste gauza

Loiuko azokan jenero nahia eta elegante aurkeztu zan ,eskulanak, ortuariak,
baserriko ogia, euskal pastela eta bestelako gozo-jeneroak, baita talo, txorizo eta
mortzilak bere ezin gozoagoak. Bestalde, arrakasta itzela izan zeuena txahal
dastaketa izan zan, jendeak ordu batean jan zeuen aurreko gauetik goiko txosnan
erre ondoren, Loiuko udalak dohainik eman zeuen txahala. Gainera, txakolina
zenbat-gura edateko aukera egon zan, 3 eurotan kopa bat erosi ondoren.
Jendeak nota bikaina emon zeuen.

LLOOIIUUKKOO  EESSKKUULLAANNGGIINNTTZZAA

Jendetza bildu zan azokan

Baserritarrek haien jeneroa saltzeko aukera aparta dauke azoka honetan
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EETTAA  GGAASSTTRROONNOOMMIIAA  AAZZOOKKAA

guztiengatik. Azpimarratzekoa da aurten
aparkaleku egokiak prestatzeko egin dan
ahalegina. Denok dakigun legez, aparkale-
kuen arazoa, gure herrian, arazo latza iza-
ten da holako egunetan.

Aurtengo azokaren balantzea oso posi-
tiboa izan da, udal arduradunek adierazi
euskuen legez. 

Beste ekitaldi aipagarri batzuk bere
izan ziran egun horretan: Loiuko udalak
txakolina eta okela dastaketa eskeini
eutsien Loiura etorri ziren ehundaka eta
ehundaka pertsonei. Aurtengo nobedadea
zera izan da: bezperan hasita, gau osoan
ibili zirala Muskizko sukaldariak txal handi
bat oso-osorik bertan erretan. Hamabi
orduko lanak emoitza ezin hobea ekarri
eban, okela gozo-gozoa dastatzeko auke-
ra, eta udalak bere anagrama eta guzti
egindako kopa bat hiru euroren truke erosi
ondoren, txakolina nahi beste edateko
parada.

Gainera, eguna alaitzeko han egozan
trikitilariak, txistulariak, dultzaineroak eta
jendearen ikusmina piztu eben Berangoko
zanpantzarrak. Eta ahaztu barik umeentza-
ko gaztelu puzgarriak...

Ikusiak ikusita, Loiuko azoka osasuntsu
dagoela esan daiteke. Maila handia lortu
dau eta orain, gitxienez, hor mantentzeko
ahaleginak egin beharko dira.

““UUddaallaakk  ttxxaakkoolliinnaa  
eettaa  ookkeellaa  

eesskkeeiinnii  eeuuttssiioonn  
hheerrrriirraa  

hhuurrbbiilldduu  zzaann  
jjeennddeettzzaarrii””

Testua: Juantxu Bilbao eta Belen Gana
Argazkiak: Oihana Astobieta

Muzkizko sukaldariak txahala erretzen

Berangoko zanpantzarrak jendearen ikusmiña piztu eben
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Uda honetan, ilusio handiz prestatu
nuen Mexikorako bidaia. Egipton nengoe-
la, maien zibilizazioa ezagutzeko grina
piztu zitzaidan, zibilizazio haiek nahiko
antzekoak baitira. Lurra menperatzen
zuten indarrek haiek hondatu arren, euren
itzalek iraun egiten dute.

Maia hitzak zerikusi handia dauka erre-
alitatearen ilusioarekin. Denboraren zain-
dariak zirenez, beste mundu batzuetara
bidaiatzeko gauza ziren. Horrela, astrono-
mia ez ezik, idazketa, kalkulua eta denbo-
raren neurketa ere landu zituzten.
Eklipseak aurretik ezagutzen zituzten eta
instrumenturik gabe 584 eguneko urtea
kalkulatu zuten.

Lehenengo eta behin, Mexiko CD bisi-
tatu genuen: Konstituzio plaza, katedrala...
Mexiko koloniala, azken batean. Hiria ingu-

ratzen duten mendi-mazelek eta txabolis-
moak, berriz, oso bestelako kolorea zuten.

Hurrengo egunean, Teotihuacanera
joan ginen. Bere mistizismo eta antzinata-
sunagatik oso garrantzitsua da gune arke-
ologiko hori. Aztekek “Jainkoen Hiria”
esaten diote. Bertan, Eguzkiaren eta
Ilargiaren piramideak, Quetzalpapalot jau-

regia eta Quetzalcoalt tenplua ikusi geni-
tuen, besteak beste. Gurekin zetozen hiru
xamanek erritualak egiten zituzten leku
sakratuetan. 

Handik Chiapasera abiatu ginen.
Sumideroko arroilatik nabigatu genuen eta
San Cristóbal de las Casas herrira ailegatu
ginen. Herri horretan europar asko bizi dira.

Txorierritarrak munduan

““MMeennddii--mmaazzeelleekk  eettaa
ttxxaabboolliissmmooaakk  oossoo  
bbeesstteellaakkoo  kkoolloorreeaa

zzuutteenn””

Chichén Itzá piramidea

MMEEXXIIKKOO –

Bendeinkapen zeremonia 
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2002-KO UDA
San Juan de Chamula herrian, elizan

egindako sakrifizioen testigu izan nintzen.
Kristauen eta kolonaurreko ohituren
nahasketak harrituta utzi ninduen. Nongoa
nintzen esan nienean, ondo onartu nindu-
ten indiarrek. Aurreko egunetan, guztiz
kontrakoa gertatu zitzaidan, Hernán
Cortesek egindako konkista ondo gogora-
tzen dute eta.

Aquatzul bisitatu ondoren, Palenquera,
maien kulturaren gune arkeologikorik
inportanteenera, heldu ginen. “El Templo
de las Inscripciones” deritzon piramidea
tenplu eta hilobitzat erabiltzen da. Hemen
Patxal erregearen hondakinak aurkitu
ziren.

Egun batzuk geroago, Chichén Itzára
iritsi ginen eta “Cenote Sagrado” izeneko
putzua ikusi genuen. Antzinean, leku
horretan Chac euri-jainkoari emakume bir-
jinak eskaintzen zitzaizkion. Jainkoei egin-
dako sakrifizioen ondorioz, gauza normala
da piramideak odoleztatuta egotea.

Beste alde batetik, Kukukalcánen ome-
nez eraikitako piramidearen kasua oso
bitxia da. Eskaileretan kokatuta dagoen
argi eta itzal-jokoaren eraginez, bi suge
piramidetik narras dabiltzala ematen du.

Hainbat leku interesgarri bisitatuta,
Zamudiora bueltatu nintzen. Bizi izandako
esperientziak gogoratuz, hango bizimo-
duaz ohartu nintzen. Emakumeek lan egi-

ten zuten bitartean, gizonak plazan edo
tabernan zeuden, umeak euren energiare-
kin, arrazen eta kulturen nahasketa...
Neure burua hobeto ezagutzen lagundu
didaten pertsona oso interesgarriak eza-
gutu ditut. Gainera, leku ederretan egon
naiz. Berriro itzultzea merezi du!! 

–

Akhenatun piramidea edo Aztiaren etxea Uxmalen

Eguzkiaren piramidea

““JJaaiinnkkooeeii  eeggiinnddaakkoo  ssaakkrriiffiizziiooeenn  oonnddoorriioozz,,  ggaauuzzaa
nnoorrmmaallaa  ddaa  ppiirraammiiddeeaakk  ooddoolleezzttaattuuttaa  eeggootteeaa””

Testua eta argazkiak: Mariasun Abona



BBUUZZTTAANNAA
SSAALLTTSSAANN

OOssaaggaaiiaakk
Bi kiloko buztana
Bi kipula
Bi azenario
Bi piper berde
Bi porru
1 l okela-salda
Edalontzi erdi ozpina
Edalontzi bat ardo gorri
Gatza, Oliba olioa, Irina

GGooaarrnniizziiooaa  eeggiitteekkoo  
1 k. patata, 1 l esne, gurin apur bat, piperbeltza

PPrreessttaattzzeekkoo  mmoodduuaa
Barazkiak txikitu eta gero, oliba oliotan

berotuko ditugu su motelean, lapiko batean. 
Beste alde batetik, buztanari gatza

botako diogu eta irinaz pasatuko dugu.
Gero, olio beroz salteatuko dugu zartagin
batean. Salteatu ondoren, barazkiak ditu-
gun lapikora botako dugu eta ozpina eta
ardoa gehituko ditugu. Gutxitzen utziko
diogu eta okela-salda botako dugu. Su gel-
doan egiten utziko diogu.

Okela eta hezurra banatzen direnean,
kenduko dugu buztana, saltsa iragaziko
dugu eta, beharrezkoa bada, gatz gehiago
botako dugu.

GGooaarrnniizziiooaa
Patata-purea eta kalabazina erabiliko

ditugu goarniziotzat. Purea egiteko esnea

berotuko dugu  gurin, gatz eta piperbel-
tzarekin. Patatak egosi eta gero xukatuko
ditugu eta esnea gehituko diegu nahi
dugun lodiera lortu arte.

Azkenean, kalabazina dadotan moztu-
ko dugu eta oliba olioz salteatuko dugu
zartagin batean.  

TTRRIIPPAAKKAAIILLUUAAKK
OOssaaggaaiiaakk  ((44  llaagguunneennttzzaatt))

- Tripakailu kilo bat
- Kinpula bi
- Tomatea
- Sei piper gorri siku
- Porru bat
- Perrexila
- Gatza

PPrreessttaattzzeekkoo  mmoodduuaa
Egosi tripakailuak, porru bat, kinpula

zati bat eta perrexil eskutadatxu bat gatza-
gaz prezinozko kazuelan 30 minutuan.
Ipini sarten baten kinpula txikituta, eta
gorritzen danean, bota piperra –aurretik
ur berotan beratuta–, tomate txorrrostada
bat eta ogi azal txatal batzuk. Honeri gehi-
tu saldea edo ostantzean ura. Euki 10
minutuan egosten, eta hau guztia txinotik
pasatu eta bota tripakailuak txikituta saltsa
artera. Hau dana beste 10 bat minutuan
egosten euki... Eta on egin!

EETTXXEEKKOO  SSUUKKAALLDDAARRIITTZZAA

Mari Tere Onaindia
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““LLaauutteerrddii  ppiirraattaarreenn  aallttxxoorrrraa””
Antton Dueso/Aitzpea Goenaga
Atxu eta Manu lehengusina-

lehengusuak  baserrira doaz oporre-
tan, eta, aititaren lagun bategaz
ibilaldiak eginez, Lauterdi pirataren
kontuak ezagutuko dabez bertan.
Atxuk pasadizo eta istorio guztiak
koaderno baten idatziko dauz.

““XXaakkee  mmaattee””
Alberto Ladron Arana 
Nobela laburreko Agustin

Zubikarai I. Saria irabazi dau lan
honek.

II. mundu gerraren ostean,
Alemaniako mutil bakarti batek
gerrako miseriak azalduko deuskuz.
Xakea da bere denbora-pasa eta
mundua ulertzeko era.

SSOORRIIAAKKOO  PPLLAATTAANNOOAA      

Joan da gizon bat medikuarenera, eta... 

— Begira, doktore jauna, gorputzean mantxa
batzuk atera zaizkit, eta ez dakit zer izan
daitekeen. 

Medikuak aztertzen du gizona, eta esaten dio: 

— Hau soriasis izango da. 

— Soriasis? Ni sekulan ez naiz Sorian izan eta. 

— Ezta ni Kanariasen, eta sekulako platanoa
daukat!

GGOOMMEENNDDIIOOAAKKGGOOMMEENNDDIIOOAAKK
LLIIBBUURRUUAAKK

““HHaaiinn  zzuuzzeenn””
Tapia eta Leturia.

Nafarroako Azkarate herrian
grabatutako diskoa da. 

Album hau hamabi abestiz osa-
tuta dago eta hareetako lau abesti
barriak dira.

Ruper Ordorikak produzitu dau
eta Eduardo Casal eta Cathy Plana
kataluniarren laguntza izan dabe
pieza instrumentaletan.

““AArrggii  iizzppii  bbaatt””
Igor Arzuaga
Laudioko gazte honek musika

munduan murgildurik ibilia da txiki-
tatik. Bere burua musika-sortzaile-
tzat joten dau. 

Ezkixu, Mara eta Mikel
Urdangarinegaz be kolaboratu dau. 

Abesti suabeak eta poetikoak
bere letrak irakurtzen gonbidatzen
dabenak

DDIISSKKOOAAKK

Nongo udaletxea da hau? Zein da benetako uda-
letxea, goikoa ala behekoa? Aurkitu dituzu 6
ezberdintasunak?

UUMMOORREEAA

66  eezzbbeerrddiinnttaassuunnaakk

EESSAAEERRAA  ZZAAHHAARRRRAA
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Ongi asko dakizu gure hiz-
kuntza euskara dela. Horregatik
sortu ziren eta iraungo dute
aurrera ere ikastolek. Baina zer
gertatzen da askotan? Erdara
azaltzen dela nagusi, ikastola,
eskola, kale eta familietan.
Zergatik? 

Euskara Bihotzean, Baina
Erdara Ezpainetan

EEUUSSKKAARRAA
BBIIHHOOTTZZEEAANN,,

BBAAIINNAA
EERRDDAARRAA

EEZZPPAAIINNEETTAANN  

AAmmaaggooiiaa  GGeezzuurraaggaa

SSOOLLUUZZIIOOAA



AAGGEENNDDAA
IIRRTTEEEERRAAKK

SSOONNDDIIKKAA.. Irteera, Panticosako eski
tokira. Abenduaren 26tik 29ra bitartean.
Apuntatzeko epea: azaroaren 11tik 25era,
liburutegian. 944533982.

LLEEZZAAMMAA.. Mendi irteera, Iratira.
Azaroaren 1etik 3ra bitartean. Gailur
mendi taldeak antolatuta. 

LLEEZZAAMMAA.. Mendi irteera, Costalerara
(Araba). Azaroaren 17an, goizeko
8:30etan. Gailur mendi taldeak antolatuta. 

AANNTTZZEERRKKIIAA
SSOONNDDIIKKAA.. “Bakartzaren zapatilak"

(3tik 12 urte bitarteko umeentzako antzer-
kia). Azaroaren 29an, 17:30etan,
Liburutegian. Irrintzi Produkzioak taldea-
ren eskutik.

LLEEZZAAMMAA.. Mari Sorgin txotxongilo
antzerkia. Azaroaren 17an, 17:00etan.
Frontoian. Sarrera dohainik. Taupadaren
eskutik. Informazioa Lezamako Udal
Liburutegian.

LLEEZZAAMMAA.. Ipuin kontalaria (nagusien-
tzat, erdaraz). Azaroaren 29an, 19:30etan.
Sarrera dohainik. Informazioa Lezamako
Udal Liburutegian.

JJAAIIAAKK
SSOONNDDIIKKAA. San Martin erromeria.

12:30etan, meza ermitan. Meza ostean,
aurreskua, dantzariak eta kalejira.

ZZAAMMUUDDIIOO.. San Martin Jaiak.
Azaroaren 8tik 11ra bitartean.

MMUUSSIIKKAA
LLEEZZAAMMAA.. Musika kontzertua: Ekidazu

abesbatza eta Bertoko Soinu Tresnen
Elkartea. Azaroaren 22an, 20:00etan.
Kultur aretoan.. Zorrizketan taldeak eta
Udalak antolatuta.

AAZZOOKKAAKK
SSOONNDDIIKKAA..  Eskulangintza, nekazaritza

eta abeltzaintza azoka. Azaroaren 10ean
(10:00-14:00) Ikurriñaren enparantzan eta
inguruko tokietan. 11:00etan, herri kirolak
eta txakolinaren eta Idiazabalgo gaztaren
dastaketa (dohainik); 12:00etan,
Goraintzaileak dantza taldea; 12:00-14:00,
umeentzako poneyak; 13:00etan behi gana-
duaren heziketa. Goiz osoan, animazioa,
txistulariak eta dulzaineroak izango dira

LLOOIIUU..  Ganadu azoka. Bigarren eta hiru-
garren igandean Ferialean. 

ZZAAMMUUDDIIOO.. Ganadu eta ortuari azoka.
Azaroaren 3an, goizez.

LLEEHHIIAAKKEETTAAKK
SSOONNDDIIKKAA.. Gabonetako postalen lehia-

keta. Oinarriak, azaroaren 11tik aurrera
udaletxean edo liburutegian. Azkeneko
eguna abenduaren 9an.

LLEEZZAAMMAA.. Gabon-txartelen IV. lehiake-
ta. Azken eguna: azaroaren 28a.
Informazioa Lezamako Udal Liburutegian.

TTXXOORRIIEERRRRII.. "Olentzerori Ipuina" V.
ipuin lehiaketa. Txorierriko liburutegietan
edo Mankomunitateko Euskara Zerbitzuan
aurkeztuko dira 2002ko azaroaren 29a
baino lehen. Txorierriko Mankomunitateko
Euskara Zerbitzuak antolatuta.
Informazioa: 944540152

BBEESSTTEELLAAKKOOAAKK
SSOONNDDIIKKAA.. Argazkigintza ikastaroa.

Azaroaren 25ean. Informazio gehiago
udaletxean.

LLEEZZAAMMAA.. Erreka eguna. Azaroaren
10ean. Irteera Udaletxeko plazatik, erreka
garbitu eta hamaiketakoa egiteko. 
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