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Klik batean esku artean:
erosketa kolektiboak
giazkoa dena ezin daiteke ukatu:
internetek askotariko aukerak
zabaldu dizkigu azken urteotan,
tarteka, produktuak edo zerbitzuak
berehala lortzeko hautabidea. Baina
joera hori haratago doa, eta nahi duguna nonahi eta bat-batean lortzeko aukera izateaz gain, orain, beherapen izugarriekin lor ditzakegu erabiltzaileok produktu edo zerbitzu horiek. Erosketa
kolektiboen inguruan ari naiz eta, izenak
ongi dioen moduan, taldeka egiten diren erosketak dira, hain zuzen. Sarean
puri-purian dagoen eredua da eta merkataritza elektronikoan iraultza ekarri du
jada.
Baina, zertan oinarritzen dira erosketa kolektiboak? Sare sozialen bitartez,
produktu edo zerbitzu baterako, ahalik
eta erosle gehien lortzean datza, eskaintza betetzeko eta deskontua ahalik eta
handiena izateko. Normalean, eskaintza

horiek 24 ordu irauten dute. Denbora
hori igarota, gutxieneko erosleak lortu
badira, eskaintza bete egingo da eta
erosi dugunaz gozatzeko abagunea
izango dugu. Gutxieneko erosleak lortu
ez badira, berriz, ahaz gaitezke gure
erosketaz, ez da gauzatuko-eta.
Euskal Herrian badaude erosketa
kolektiboen inguruko hainbat webgune:
deskontu.com, colectivia.com eta letsbonus.com, nahiz eta azken hori, jatorriz,
Kataluniako web-orria izan. Horiek guztiek leku jakin bateko eskaintzak erakusten dizkigute egunero, eta hain dira erakargarriak orria horietan aurki daitezkeen eskaintzak gero eta gehiago direla
eskaintza horiek pasatzen utzi nahi ez
duten lagunak. Ilea mozteko eskaintzatik internet bidez gaztainak erosteko
eskaintzara. Aukerak oso anitzak dira.
Erosketa kolektiboen ereduak Estatu
Batuetan du jatorri, eta krisi ekonomiko-

izakiak eta landareak elkarrekin
bizi izan gara beti, eta arkasatsa
aukeratu dut bion arteko antzekotasunak aztertzeko.
Arkasatsa gutxien pentsatzen den
tokian egoten da: basoetan, bide ertzetan, zuhaitz baten azpian normalean...
Eta gora eta gora egiten du, zuhaitzaren
adarrez baliatuz. Ez esan goranahiren bat
ezagutzen ez duzuenik, trikimailuak erabiliz goi-kargua lortu duen kokoloren bat.
Arkasatsaren hostoek bihotz-itxura
dute, minik ematen ez dutela dirudite,
baina ezin gara fidatu bere enbortxoak
dituen arantza txikiez: zauriak egiteko

Arkasatsa

E

G

JABIER LEKERIKA
(Irakaslea)

SARA GANDARA
(Kazetaria)

aren ondorioz sortu den ideia dela esan
dezakegu. Erosketa kolektiboetan erreferente den Groupon webguneko sortzaile Andrew Mason-i zor diogu ideia
eta, duda barik, internet bidez saltzeko
eta, batez ere, erosteko era aldatu du.
Noski, sarean sen onarekin erostea
gomendatzen da, maula egin nahi dutenek ez dutelako atsedenik hartzen.
Beraz, sen apur bat, eta klik batean eskuratuko dituzue gauzarik susmagaitzenak. Agian klik batean ez… baina 24
ordutan bai. Horixe baita erosketa kolektiboen filosofia.

modukoak dira. Lagun asko izan dezakegu, baina benetako laguntza behar denean, gehienak desagertu edo gure aurka
egiten dute arerio bihurtuta.
Baina bizitzan ezin zaio denari ikuspuntu okerretik begiratu, denok baitugu
zerbait ona. Landare honen sustraiak, adibidez, sendabelar moduan erabiltzen dira
gaitz batzuk osatzeko. Zelan alderatu
gizakiokin? Besteen txarra azaltzeko ohitura dugu, euren sustrai ezkutuetan zerbait ona izango dutela pentsatu barik.
Zergatik ez saiatu gure lagunengan eta
lankideengan zerbait ona topatzen? Saia
zaitezte, baietz aurkitu!
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Ahozko ondarea batzen dabiltza
Tximintxekoak

Ahotsak.com proiektuak Euskal Herriko ahozko ondarea eta herri hizkerak biltzea eta hedatzea du helburu; hau da,
herrietako adineko jendea elkarrizketatzea eta beraien euskara eta bizipenak
herritarren artean zabaltzea.
Tximintx Derioko euskara elkarteak
bat egin du egitasmo horrekin, eta dagoeneko lagun batzuk elkarrizketatu dituzte Derion, Loiun eta Sondikan. “Gazteak
zireneko istorioak kontatzen dizkigute:
eskolari buruzkoak, jolasak, baserria, ohiturak, gerra, familia... Helburu bikoitza

lortzen dugu lan honi esker: alde batetik,
hemengo euskara ezagutzea eta zaintzea; eta, bestetik, orain dela hainbat urte
gure eskualdean zelako bizimodua eta
ohiturak zeuden jakitea”.
Azaldutakoaren arabera, Tximintx elkartekoek 65 urtetik gorako 15 lagun
elkarrizketatzeko asmoa dute, eta elkarrizketak datozen hilabeteetan amaituko
dituzte. Elkarrizketa bakoitzetik tarterik
esanguratsuenak hartu eta DVD batean
jasoko dituzte. Lana ahotsak.com webgunean ere emango dute argitara.

Izen-abizenak euskaraz
jartzeko kanpaina
Mankomunitateko Euskara Zerbitzuak “Apelliduak abizendu” kanpaina
jarri du abian, eta etxez etxe banatu
den triptiko baten bidez eman die
horren berri txorierritar guztiei. Kanpainaren helburua da herritarrak
izen-abizenak euskarazko grafiaz
idaztera animatzea, eta horretarako
egin behar diren urratsak azaltzen
dira triptikoetan. Izen-abizenen grafia aldatzeko, erregistro zibilera edo
epaitegira jo behar da, eta agiri
hauek aurkeztu: nortasun agiriaren
fotokopia, hitzez hitzeko jaiotza-ziurtagiria, errolda ziurtagiria eta familia
liburua. Adingabeek gurasoekin egin
behar dute eskaria, eta gurasoen
nortasun agiriaren fotokopia eta
haien errolda ziurtagiria ere aurkeztu
beharko dituzte. Beste alde batetik,
aukera dago Euskaltzaindiaren webgunean (www.euskaltzaindia.net)
izena edo abizena euskaraz zelan
idatzi behar den kontsultatzeko.
Argibide gehiago nahi izanez gero,
Euskara Zerbitzura ere jo daiteke: 94
454 03 50; euskera@txorierrimank.org.
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Berdintasuna, ikasgeletan

Zerbitzu berriak,
Gurea Aretoan
Derioko Gurea Aretoak zerbitzu
berriak eskaintzen dizkie erabiltzaileei. Aretoaren kanpoaldean plasmapantaila bi jarri dituzte, eta informazio hau ematen da bertan: zine-programazioa eta ordutegiak, filmen
trailerrak eta herritarrentzat interesgarria izan daitekeen udal informazioa. Etorkizunean beste pantaila bi
kokatuko dituzte: bata, kiroldegian;
eta bestea, Kultur Birika kultura etxean. Gainera, lehen zapatuetan eta
domeketan baino ez ziren ematen
filmak, baina orain barikuetan ere
eskaintzen dituzte, aretoan beste
ikuskizunen bat antolatuta ez badago. Zine-programazioa www.versiondigital.es webgunean ere kontsulta
daiteke. Era berean, doako wifi
gunea atondu da aretoaren inguruan.
Beste alde batetik, munduko
edozein herritan ematen diren ikuskizunak Gurea Aretoan ikusteko
aukera ere egongo da laster: opera,
balleta, kirola... Ikuskizunok satelite
bidez eta zuzenean emango dira.

Txorierriko Ikastegi Politeknikoan
berdintasun proiektu bat jarri dute abian
ikasturte honetan. Mariví Cuartango
proiektuaren arduradunak adierazitakoaren arabera, 2008-2009 ikasturtean egindako azterketaren ondorio da berdintasun proiektu hori. Azterketa horretan
ondorioztatutakoaren arabera, hainbat
arlo hobetu behar dira ikastetxean. “Arlo
horien artean daude orientazio akademikoa eta profesionala, balioko baitute
sexuen araberako estereotipoei aurre
egiteko; edo curriculum programak, irudiek eta edukiek agerian uzten baitute
emakumeari bigarren mailako eginkizuna eman zaiola zientzia eta jakintza arloetan; baita barne eta kanpoko komunikazioaren hizkera ere, zama sexistarik ez
egoteko; eta, azkenik, Hezkuntza proiektuan aritzen diren eragileak sentiberatzea”.
Azterketaren arabera, ikasleek ez
dute neskekiko diskriminazio negatiborik
antzeman irakasleengan. Beharrezkotzat
jo dute, hala ere, erabiltzen duten materiala hobe dadin. “Liburuetan, programetan, ikus-entzunezkoetan... ez direlako
berdin jorratzen emakumeen eta gizonen irudiak”.
Bide bi ezarri dituzte, berdintasun
proiektuaren barruan prestatutako material didaktikoa zabaltzeko: alde batetik,
ikasgela eta tutoretzak; eta bestetik, kanpora begira sortutako lantalde bat, mate-

riala beste ikastetxeei ezagutarazten
dabilena. Proiektuak harrera ona izan du
ikastetxean, eta, epe luzerako lana bada
ere, aurrerapen batzuk egin dira. Besteak
beste, honako hauek: material didaktikoa
osatzea, batxilergoko programetan berdintasuna lantzeko akordio pedagogikoak sinatzea eta Behargintzarekin eta
beste ikastetxe batzuekin egiten den sareko lana indartzea.
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Euskarazko film laburrak

Literaturaz berbetan
Literaturaz Berbetan Larrabetzuko irakurle bilguneak aurrera jarraitzen du ikasturtearekin. Martxoan,
Xabier Mendigurenen Sakoneta liburua izan zuten hizpide, eta apirilaren
14an, solasaldia egingo dute Koldo
Izagirreren Autopsiarako frogak lanari
buruz. Saioa Hori Bai gaztetxean
egingo da iluntzeko 8etan. Maiatzaren 19an, Miren Agur Meaberen Bitsa
eskuetan liburuan sakonduko dute.
Ekitaldia iluntzeko 8etan izango da
Anguleri kultura etxean.

Pegatina lehiaketa

a: Topagunea

Martxoaren 15ean hasiera eman zitzaion Laburbirari, euskarazko film laburren zirkuituari. Ekimena zortzigarren aldiz egin da aurten, eta orotara 27 emanaldi eskainiko dira apirilaren 16ra arte: 26
emanaldi, Euskal Herriko herri eta hirietan; eta emanaldi bat, Londreseko Euskal
Etxean.
Txorierrira apirilaren 14an helduko da
Laburbira, Tximintx Derioko euskara elkartearen eskutik. Gurea Aretoan film
hauek ikusteko aukera izango dugu arrastiko 7etatik aurrera: Kepa Errastiren Maritxu; Asier Altunaren Artalde; Angel Aldarondoren Ondar ahoak; Jon Artolaren

S@rtaldea; Saioaren Aizpuruaren Esku-titi;
Aitor Artola, Irune Gurtubai eta Ibai VigilEscaleraren Blank postcards; Zapatilla
films taldearen Biak bat; Trastaka taldearen Barrura begira; eta Kontraplano taldearen Nire bista faboritoa. Azken hiru filmak Kameratoia ikus-entzunezko rallyaren haritik sortutako lanak dira.
Laburbira Topagunea Euskara Elkarteen Federazioak, herriz herriko euskara
elkarteekin lankidetzan, martxan jarritako
ekimena da, eta helburu hauek ditu: euskarazko ikus-entzunezko urteko produkzioa ezagutaraztea eta herrietako kultur
eskaintza aberastea. Gurean Korrika Kulturalaren egitarauaren barruan antolatu
da.

Altzora Sondikako euskara elkarteak pegatina lehiaketa antolatu du,
bost urtetik hamaika urtera bitarteko
umeei zuzenduta. Marrazkiaren gaia
euskara elkartea da eta pegatinan
“Altzora euskara elkartea” esaldia
agertu behar da. Hala ere, elkartearen
logotipoa ez da derrigorrean agertu
behar, eta agertzen bada, koloreak
alda daitezke. Pegatinak 10cm x
10cmkoa izan behar du eta horrek
edozein forma eduki dezake: zirkuluformakoa, triangelu-formakoa, laukiformakoa... Lanak formatu digitalean
zein eskuz eginda onartuko dira eta
apirilaren 1a baino lehenago aurkeztu behar dira liburutegian, ludotekan
edo eskolan. Pegatinen atzeko aldean
izen-abizenak, adina eta telefono
zenbakia idatzi behar dira. Irabazle
aukeratuko den pegatinaren aleak
inprimatuko dituzte euskara elkartekoek, eta irabazleak ezusteko bat
jasoko du saritzat.
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Lezamako liburutegia,
aitzindaria on-line
zerbitzuan
Lezamako liburutegia Plataforma
Digital ekimenean dabil murgilduta.
“Horren bitartez, Internet bidezko
proiektu instituzionalak sortzea sustatu nahi da, on-line erako administraziorantz urratsak eginez”, azaldu dute
prentsa-ohar batean. “Ekimen honen
barruan, Lezama da proiektuak gauzatu dituen Txorierriko lehen udalerria”. Proiektu bi garatu dituzte, hain
zuzen ere: alde batetik, liburutegiaren
bloga; eta, bestetik, idazmahai birtuala. Liburutegiak helbide honetan du
bloga: http://liburutegiak.blog.euskadi.net/lezama. Bertan azaltzen dira,
besteak beste, unean-unean eskaintzen diren nobedade literarioak, ikusentzunezko nobedadeak eta herrian
antolatzen diren jarduerak.
Sare sozialetan
Idazmahai birtuala Netvibes tresna erabilita sortu dute: www.netvibes.com/lezamakoliburutegia. Edozein
herritarrek derrigorrean bisitatu behar
duten tresna da; izan ere, ez da soilik
liburutegiko gaietara mugatzen eta
albiste interesgarriak ere jasotzen
ditu: herriko jardueren agenda, udal
ekipamenduei buruzko informazioa
eta kultur edukiak...”. Liburutegia Facebooken ere badago. Esan duten
moduan, liburutegia Interneten eta
sare sozialetan sartu nahi dute, interesa duten guztiei hara heltzeko aukera
emateko. “Gainera, on-line erako
administrazioak erabiltzaileekiko elkarrekintza sustatzen du”. Tresna horiek
garatu ahal izateko, liburutegiko langileek zenbait trebakuntza-ikastaro
egin zuten iaz.
Beste alde batetik, Lezamako
Udala webgunea berritzen dabil.
www.lezama.org webgunea modernoagoa eta erabilgarriagoa izango da
eta administrazio-izapideak on-line
egiteko aukera emango die herritarrei.
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Derioko taekwondolariak Espainiako
Txapelketara joango dira
Doyan Derioko Klubeko kideek Euskadiko Taekwondo Txapelketan hartu dute
parte teknika eta borrokaldi arloetan.
Azken arlo horretan junior kategoriako
tawkwondolariak ibili dira lehian.
Kerman Arranzek,
Erlantz Atutxak eta Asier
Rogriguez klubeko maisuak urre bana
eskuratu zuten
teknika kategorian. Hirurak
Espainiako Txapelketara joango dira
apirilean. Borrokaldi
arloari dagokionez,
guztira zazpi domina lortu zituzten
junior kategorian:

urre bi, hiru zilar eta brontze bi. Apirilean,
Espainiako Txapelketa egingo da Kordoban, eta bertan Markel Larrabeitik eta
Nagore Gastañagak hartuko dute parte.
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Pirritx eta Porrotx
pailazoen
ikuskizunerako
sarrerak salgai

Gazte Eguna egingo da
Zamudion
Zamudioko gazte batzuk bildu eta
Gazte Eguna antolatzea erabaki dute
lehen aldiz. “Izan ere, herrian gauza gutxi
dago geuretzat, eta pentsatu dugu ekimena baliagarria izan daitekeela, gazteok
elkar hobeto ezagutzeko”, azaldu digute.
Gazte Eguna apirilaren 9an egingo
dute. Goizeko 11etan, txupinazoa botako
da plazan, eta 12etan trikitilariek girotutako poteoari ekingo diote tabernaz taberna. Arrastiko ordu bietan, bazkaria izango
dute, “eguraldi ona bada, plazan; eta euririk bada, pilotalekuan” eta horren ostean
bertso-saioa eskainiko da. Arrastiko 5 eta
erdietan, herri kirolak izango dira eta
gaueko 10etatik aurrera musika talde
hauek arituko dira eszenatoki gainean:
rap taldeak, Kale gorrian, 12 kilometro eta
Auskalo non. Gainera, ustekaberen bat
ere izango da. Bazkarirako txartelak 15

euro balio du, eta 12 euro, 14 urtetik beherakoentzat. Txartelok taberna hauetan
jarri dituzte salgai: Fernan, Susterrak eta
Ama3.
Bazkarian 100-150 lagun biltzea espero dute antolatzaileek. “Baina kontzertuetara jende gehiago etorriko dela uste
dugu. Egun polita irtetea espero dugu,
gure arteko harremana sakontzeko balioko duena. Gazte Egunean edonork har
dezake parte. Gainera, etorkizunari begira
beste era bateko ekitaldiak ere egiteko
asmoa dugu; kultur eta kirol ekitaldiak,
esate baterako”. Egitasmoa aurrera atera
ahal izateko, antolatzaileek diru ekarpena
eskatu diete herriko tabernei. Udalak, bere aldetik, eszenatokia, txosna, mahaiak
eta aulkiak utziko dizkie. “Biltzen dugun
dirua lehen aipatutako kultur eta kirol ekitaldiak antolatzeko erabiliko da”.

Lagatzu Zamudioko euskara
elkarteak Euskal Astea antolatu du
maiatzerako. Pirritx, Porrotx eta Marimotots pailazoek Ongi etorri Pupu eta
Lore ikuskizuna eskainiko dute Euskal
Astean. Saioa maiatzaren 6an, barikuan, izango da arratsaldeko 7etan,
kiroldegian. Ikuskizunak sei euro
balioko du Lagatzuren bazkideentzat; eta zortzi euro, gainontzekoentzat. Bazkideek maiatzaren 4tik 8ra
bitartean erosi ahalko dituzte sarrerak, Lagatzuren bulegoan, arratsaldeko 6etatik 7etara. Bakoitzak sarrera bi
hartu ditzake. Maiatzaren 8tik aurrera lehentasuna galduko dute, eta ez
zaie sarrerarik gordeko. Sobera geratzen diren sarrerak apirilaren 11tik
15era bitartean jarriko dira salgai
udaletxean. Umeak Zamudion erroldatuta egon beharko dute, eta,
gehienez, sarrera bi eskuratu ahal
izango dituzte, horiek agortu arte.
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Aukera berdintasuna eskatu
du Gure señeak elkarteak

Otsailaren 28a Gaixotasun Arraroen
Nazioarteko Eguna izan zen eta Derion
hainbat ekitaldi antolatu ziren egun hori
zela eta. Aurreko ostiralean, umore gaua
egin zen Gurea aretoan, eta otsailaren
28an bertan adierazpena irakurri zuen
Gure Señeak elkarteak. Adierazpenean
azaldutakoaren arabera, gaur egun Euskadin badira 170.000 pertsona gaixotasun arraroren bat dutenak, eta guztira

7.000 gaixotasun arraro antzeman dira.
Gaixotasunen % 65 kronikoak dira, larriak,
minusbaliotasun handia sortzeaz gainera,
heriotza ere eragin dezaketenak. Gaixotasun arraro gehienek ez dute tratamendurik, eta heriotzen % 35 eragiten dituzte
urtebetetik beherako umeen artean, eta
heriotzen % 30, bost urtetik beherako
umeengan. Pertsonen % 20k hamar urte
inguru itxaron behar izaten dute, diag-

nostiko egokia izan arte, eta familiek
diru-sarreren % 20 baino gehiago zuzendu behar dituzte gaixotasunari aurre egitera. Familien % 76 diskriminatuta sentitu
dira.
Elkarteak familiez eta euren etorkizunaz arduratzeko eskatu die politikariei,
eta aukera berdintasuna aldarrikatu du
osasun, gizarte eta hezkuntza arloetan.
“Gaixotasun arraroa duten lagunei bermatu behar zaie jasoko dituztela informazio zehatza, garaiz egindako diagnostiko
egokia eta kalitate handiko osasunlaguntza. Era berean, elbarritasunaren,
ezgaitasunaren eta mendekotasunaren
balorazioak eskubideen gainean ekar
dezaken urraketari egin behar izaten
diogu aurre, eta neurriak hartu behar dira
umeei laguntzeko eta eskolan sartzeko”.
Besteak beste, hauek ere eskatu dituzte:
proba genetikoak egiteko aukera, semealabek gaixotasunik izan ez dezaten; ikerketan inbertsio handiagoa egitea; ospitalean, eskolan, lantokian, familian... diskriminaziorik ez egotea; berdintasunerako
eskubidea, medikamentu zurtzak eskuratzeko orduan; eta gaixotasun arraroa
duten pertsonek parte hartzea eurengan
eragina duten politiketan.
Gure Señeak elkarteak gaixotasun
arraroa duten pertsonen aldeko lasterketa antolatu zuen martxoan. Uribe parkean lagun asko bildu ziren, eta umeek,
gazteek zein nagusiek bat egin zuten
deialdiarekin. Ibilaldia oinez, korrika, patinez... egin zuten parte-hartzaileek. Ostean, umeentzako tailerrak izan ziren.
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IRUDITAN 11

Ardiak argazkirako jartzen
Harrigarria izan zen ardi hauen jarrera. Izan ere, pazientzia handia dutela erakutsi zuten argazkia atera ari nintzaien bitartean.
Argazkia: Aitor Mar
IZE Zamudioko argazki taldea
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“Gure arima, beti euskalduna”
t: Gaizka Eguskiza

Hilabete batean birritan egon zarete Txorierrin. Zelan sortu zen hemen
jotzeko aukera?
Alexen lagun baten bitartez deitu
ziguten AIKOR! aldizkariaren jaian parte
hartzeko. Geroago, Deriora joan ginen
Ama hizkuntzaren Egunean jotzera. Biak
izan ziren saio laburrak, egia esateko, eta
gehiago jotzeko gogoarekin gelditu ginen. Txorierri ezaguna da guretzat, bertan lagunak baititugu: Aitor ibilia da Larrabetzuko bertso-eskolan eta noizbait
Gotzon Barandiaranekin hitz egin dugu
Larrabetzuko gaztetxean zer edo zer egiteko... Hemendik lasterrera Txorierrira
bueltatzeko itxaropena dugu. Hain denbora laburrean bi kontzertu izateak esan
nahi du gure proiektua jendeari gustatzen zaiola, eta hori da guretzat garrantzitsuena, gauzek horrela segituz gero esker
oneko lana izango da gurea.
“Kherau” hitzak “egin” esan nahi du
ijito euskaldunen hizkuntzan. Zer egin
nahi du taldeak?
Zuzenean jotzeko gogo itzela dugu
eta inspirazioa ez bazaigu agortzen, disko
gehiago ateratzea dugu amets. Hala ere,
jakin badakigu bide luzea dugula aurretik
eta beti ez dela erreza izango. Gaur egun,
folk musika osasuntsu badago ere, poprocka izaten da gehien kontratatzen den
musika mota eta, hortaz, gure esparrua
irabazi beharrean gaude. Bestalde, proiektu hau bizi nahi dugu, eta gauzei etorri
ahala egingo zaie aurre eta hartuko dira

KHERAU MUSIKA TALDEA
Azken bolada honetan behin baino gehiagotan hurbildu
zaigu Kherau taldea, eta musikariei elkarrizketa egiteko
aukera ez dugu alferrik galdu. AIKOR! aldizkariaren jaialdian edota Derioko Ama hizkuntzaren Egunean entzun
genuenok euren folk akustikoaren doinuez gozatu
genuen.

Ibon Ordoñezek, Aitor Estebanek, Iker Lope de Bergarak, Gaizka Andollok eta Alex Garcíak (ez dago irudian) osatzen dute Kherau taldea
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erabakiak. Zer esanik ez, apal bezain gogotsu, gure ekarpena egin nahiko genioke euskal musikagintzari eta, oro har, euskarazko produktuen ekoizpenari, baina
zalantza barik, publikoarekin batera
gozatu gura dugu eszenatoki gainean.
Folk akustikoa Euskal Herritik egiten duzuela esaten duzue. Zer da hori?
Euskal Herrian gaur egun egiten den
folkaren joera “elektrikoa” da eta askotan
erabiltzen dira gitarra elektrikoak, bateriak... Gure proiektua soilik musika tresna
akustikoekin garatzeko asmoa dugu,
tresna horiek daukaten organikotasunaren bila gabiltzalako. Batzuetan, tresna
akustikoen ordez beste tresna mota batzuekin aritu gara, eta horien bidez soinu
ezberdinak lortu ditugu: bouzoukia,
kajoia...
Zergatik erakartzen zaituzte folkak?
Guztiok herriko musika txikitatik bizi
izan dugulako, agian. Horrezaz gain, nahiz eta gehienetan herriko musika zahartzat hartu, jatorragoa eta askeagoa iruditzen zaigu, betiko formuletatik ihes egiten duelako. Izan ere, Euskal Herriko fol-

GUREAN IZAN DA 13

“Tresna akustikoak
gustatzen zaizkigu
horiek daukaten
organikotasuna
dela-eta”
“Herriko musika
zahartzat hartzen da,
baina gure ustez
jatorra eta askea da”
klorea oraindik ustiatzeke dagoenez, gure ustez, badaukagu, sortzaile eta musikari bezala, materia iturri itzela.
Mestizajea nagusitzen omen da
zuen lanean. Zertan datza?
Guk beste herrietako musika herrikoiak entzuten ditugu eta eragina du
horrek. Beste alde batetik, erabilitako

tresnek (kajoia, Euskal Herriko alboka, trikitia eta txirulak, Irlandako bouzoukia eta
flautak edota baxu elektrikoa, jazz eta
rock mundutik ekarritakoa) haien kutsua
ematen diete abestiei.
Ibon, abeslaria, gure Xabi Aburruzagarekin aritu da. Zelan izan zen?
Xabik bodhrám bat (Irlandako panderoa) nahi zuen bere azken diskoko lehenengo kantarako, Breakfast in Belfast, eta
neuk jo nuen. Elkar Estudioetan grabatu
genuen, Donostian, eta bertako giroa paregabea izan zen. Esperientzia oso polita
eta horren emaitza agerian dago, oso
disko orekatua eta fina da.
Beti euskaraz abesteko asmoa duzue?
Euskarazko proiektua da gurea. Taldeko guztiok euskaldunak gara eta asko
baloratzen dugu hori. Dena den, esan
behar da gure lehenengo diskoan abesti
bat katalanez abesten dugula, El Rossinyol alegia. Ez diogu inolako mugarik jarri
nahi egiten dugun musikari, baina Kherauren arima euskalduna izango da beti.
www.kherau.blogspot.com
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Solidarioak

t/a: Itxaso Marina

Bidaia gogorra izango dala dinoe
batzuek; gogorra baino, diferentea, beste
batzuek. Guztiek ilusinoaren distirea
dabe begietan. Aljeriara, Daora daira-ra,
Batxilergoko lehenengo eta bigarren kursoetako 20 ikaslek eta irakasle bik osatutako taldea joango da apirilean. Datea
oraindino zehaztu barik dago. Eurakaz
batera, Mungiako ikastetxe bateko ikasle
bik egingo dabe bidaia.
Asko dira proiektuan parte hartzera
animau dituen arrazoiak: saharar herriari
laguntzea emotea, bertakoen kulturea
eta bizimodua ezagutzea... Halanda be,
egitasmoaren benetako garrantziaz bidaiatik bueltan ohartuko dirala uste dabe. “Ez dakigu zer topauko dogun han,
zelan sentiduko garan... Itzultzean benetan jakingo dogu zertara joan garan”.
Errefuxiatuen egoerearen barri komunikabideetatik edo kanpamenduetan egon
diran lagunengandik jaso dabe. Orain
dala urte bi institutuko beste talde bat be
Aljerian izan zan, eskola bat barritzen, eta
honeek emondako informazinoari esker
badabe ideia bat edo bestea buruan.
“Baina ez da gauza bera besteek zuri zerbait kontetea, eta zuk hori zuzenean bizi
izatea; ezbardina izango da. Beste alde
batetik, pentsetan dogu esperientzia
baliagarria izango dala, gauza txikiez eta
dogun suerteaz jabetzako. Adibidez, txo-

Sopelako Nuyum alkarteak proiektu bat jarri dau
martxan, Tindufen dagozan errefuxiatu sahararren
kanpamenduetan: zaharetxea. Eraikina altzatuta
dago, baina orain hornidu
behar da. Txorierri institutuko ikasleek bat egin
dabe egitasmoagaz, eta
Aste Santuan abiatuko
dira basamorturantz.
rrota irekitzea ura hartzeko, ohitura
arrunta da guretzat; eurentzat, barriz, ez”.
Irriak eta herriak
Eraikina horniduteko, eguzki-plakak
beharko dira, elektrizidaderako hodiak,
kableak, sukaldeko tresneria, altzariak...
Aurreikuspenaren arabera, material horrek guztiak 6.000 euro inguru balio izango dau. Ganera, abenduan material gehiago aginduko dabe zahar-etxera, pisu
handiko altzariak-eta, eta horrek 3.000
euro inguru balio izango dauala kalkulau
dabe. “kasu batzuetan Txorierriko udaletara eta enpresetara jo dogu diru-lagun-

“Itzultzean benetan
jakingo dogu zertara
joan garan”

tza eske, eta beste batzuetan material
eske. Proiektu garrantzitsua da, solidarioa, eta lagunduko deuskuela uste
dogu”.
Martxoaren azken asterako eta apirilaren lehen egunetarako arropa bilketea
antolatu dabe, eta hori be kanpamenduetara aginduko da. “Botikak eroaten be
ahaleginduko gara”. Era berean, kamisetak jarriko dabez salgai, bidaia ordaintzen
laguntzeko. Kamisetetan “Irriak eta herriak ezin diralako giltzapetu” leloa idatziko dabe. Aurreko hilebeteotan be hainbat ekimen egin dabe bidaiaren haritik:
Gabonetako saskiaren zozketea eta janari
bilketea, esate baterako.
Politika arloan garai korapilatsuak bizi
dira arabiar herrialdeetan, eta ez dakie
azkenean arazorik eukiko daben bidaia
egiteko. “Dana dala, guk bardin-bardin
aginduko dogu bai dirua, bai materiala”.
Informazino gehiagorako:
www.txorisahara.blogspot.com
txorisahara@gmail.com
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Kulturaren hauspoa
Kanpotik ikusi dogunean eraikin handia eta bitxia iruditu
jaku, baina askoz inpresino hobea hartu dogu barrura
sartu garenean. Kultur Birika Derioko kultur etxea eraikin
zabala da, argitsua, modernoa eta lekuak arretaz antolatuta dituana. Hemendik aurrera kulturaren ardatza izango da udalerrian.
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t/a: Itxaso Marina

Bisitaldia sototik hasi gara. Han autoa
ixteko 77 leku dagoz, eta horreetako hiru
elbarrituentzat dira. Aparkaleku pribadutzat erabiliko da eta lekuak epe luzera
emongo jakez jaubeei. Sotoan be herriko
alkarteek erabili leikiezan bederatzi biltegi dagoz, eta liburutegiaren biltegia eta
udal artxibo historikoa. Aparkalekurako
sarrerea zein biltegietarakoa independenteak dira.
Sototik atera eta sarrera nagusirantz
abiau gara. Atea zabaldu eta harrera-zerbitzua topau dogu aurrez aurre. Gustau
egin jaku altzarien diseinua eta benetan
eraikin modernoa dala pentsau dogu.
Arreta deitu deuskun beste ezaugarri bat
eraikin barruan dagoan argitasuna izan
da. Atzean dogun hormarantz birau dogu
burua eta horma osoa hartzen dauan
leihatea ikusi dogu. Argitasuna eta modernidadea nagusi izan dira sartu garan
gela guztietan.
Beheko solairua kuriosidadez jarraitu
dogu aztertzen: vending gunea, erakusketak eta bestelako ekitaldiak egiteko
areto zabala, eta olgetan edo solasean
ibilteko gunea. Arrapala batek lehenengo
solairua eroan gaitu. Bertan udal kultura
saileko bulegoa kokatu da, eta biltegi
txiki bat eta administrariek zein alkarteek
erabilteko hiru batzar-gela txiki atondu
dira. Liburutegia be badago lehenengo
solairuan: umeentzako saila, nagusientzakoa, ikasgela eta hemeroteka, tartean.
Eraikin osoan wifia dago eta mahai guztiek badabe entxufea erabiltzaileek orde-

“Herritarrak hona
etorri eta kulturea
arnastea gura dogu”
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nagailu eroangarria bertan konektetako.
Bisitagaz jarraitu dogu eta Kz-gunearen
aretora sartu gara, eta alkarteek erabili
leikien areto zabal batera. Azken honi
Txorierri jarri deutsie izena, baina Lauaxeta, Iparragirre eta Etxepare gelak be badagoz. Gelotan berbaldiak eta antzeko
kultur ekimenak egingo dira.
Bigarren solairuan euskal herrialdeen
izenak dituen aretoak topau doguz. Orotara sei areto dagoz eta han udal tailerrak
kokatuko dira. Aretoetako bat herriko
dantza taldeak eta abesbatzak erabiliko
dabe entseguak egiteko. Solairu honetan
vending gunea eta oso terraza handia be
badagoz. Aitatutakoaz ganera, kultura etxeak baditu, besteak beste, klimatizazino-sistemea, eguzki-plakak eta soinu-sistemea. Era berean, igongailu bi ditu eta
komunak elbarrituentzat dagoz egokituta. Beste alde batetik, eta beharrezkoa
izan ezkero, etorkizunean beste solairu
bat altzeteko aukerea egongo da liburutegiaren ganean.
Herritarren topagunea
Kultur Birika kultura etxea Uribe De-
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rioko parkean altzau dabe. Kultura etxea
herriko gainontzeko kultura eta kirol instalazinoetatik hurbil dago, eta derioztarren bizitza kulturalaren ardatza izango
da. “Kultur Birika herritarren topagune bihurtzea dogu helburu”, esan deusku Jesus Lagunas kultura zinegotziak, “Zerbitzu batzuk, udal tailerrak esate baterako,
sakabanatuta euki doguz herritik, eta
ideia horreek guztiak leku berean egotea
izan da”. Asmoaren haritik, funtzino anitzeko eraikina diseinau da eta aretoek
aukerea emongo dabe ekimen ezbardinak antolatzeko. Kultura etxeak Gurea
Aretoak eta Larrabarri baserriak eskaintzen dituen zerbitzuak be osatuko ditu.
Izena arretaz zaindu daben azpiegiturearen beste alderdi bat izan da. “Kultur
Birika jarri deutsagu izena, hori dagoan
natura-gunea kontuan hartuta eta herritarrak hona etorri eta kultura arnasteko
gura dogulako”.
Eraikinak kulturari zuzenduta dagozan 3.221 metro karratu ditu eraikita.
Udalak 5,5 milioi euro inbertitu ditu
azpiegituran, eta 230.000 euroko ekarpena jaso dau Bizkaiko Foru Aldunditik.
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Txorierriko suhiltzaileak, beti prest!
Bizkaiko Foru
Aldundiak zortzi suhiltzaile-etxe ditu
lurralde osoan, eta haietako bat Txorierrin dago,
Derion. Eraikina berri-berria da eta bertako 38 gizonek
suteetatik eta beste mota batzuetako istripuetatik babesten
gaituzte. Haiekin eman dugu goiza, eta euren lanari buruz hitz egin digute.
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Bizkaiko
suhiltzaileak
Bizkaian zortzi suhiltzaile-etxe daude, eskualdeka banatuta: Urioste eta
Balmaseda; Artatza eta Derio; Basauri
eta Gernika; Markina eta Iurreta. Gainera, boluntarioek osatutakoak ere badaude Karrantzan, Urduñan, Otxandion eta Lanestosan. Derion ere badago ibilgailuak ordezkatzeko zerbitzua.
2009an, 5.278 irteera egin zituzten Foru Aldundiko suhiltzaileek: % 40 suteak
izan ziren; % 42, salbamenduak; eta %
18, laguntza teknikoak. Deriokoak gutxien irteten direnetakoak dira, 373 aldiz baino ez zuten irten behar izan. Lanik gehien egiten duena, ordea, Uriostekoa da, 1.814 irtenaldi eginik.

t/a: Gaizka Eguskiza

Goizeko zortziak eta hamar dira eta
suhiltzaileen erreleboa sartu da Derioko
egoitzara. Egun osoa emango dute bertan, 24 ordu lanean. Gero bost jaiegun
izango dituzte, baina ez dute horri buruz
pentsatzeko astirik: sartu bezain laster, argibideak jasotzen dituzte; geroago, tresneria eta trajeak aztertzen dituzte. Irteteko prest, beti. “Batzuetan ikastaroak-eta
egiten ditugu goizean; arratsaldean kirola edo lo kuluxka bat egiten dugu... Suhiltzaileok inoiz ez dugu lorik egiten; guk

atseden hartzen dugu, besterik ez! Baina
hori guztia albo batera uzten dugu,
larrialdiren bat gertatuz gero”, esan digu
Javier Larrinaga zonako arduradunak.
Txorierriri dagokion parkea Mungian
zegoen, baina Deriora ekarri zuten duela
hamar urte baino gehiago. Haraneko
herriek hazi eta hazi egin dira eta, ondorioz, zahartuta gelditu zen eraikina. Egoitza berria 2010ean bukatu eta ireki zen,
baina oraindik ez diote inaugurazio ofizialik egin. Suhiltzaileak pozik daude bertan. “Leku handiagoa dugu bai ariketak
egiteko, bai kotxeak mugitzeko… Lehen-

go eraikina behin-behinekoa zen, barrakoi modukoa, eta urte gehiegi eman
genuen han. Orain gusturago gabiltza”.
Parkeak 5.400 metro koadroko azalera
du.
Derioko kokapena estrategikotzat jotzen du Bizkaiko Foru Aldundiak. Izan ere,
Teknologia Parkearen barruan dago, eta
hurbil-hurbil du Bilbo eta Mungia lotzen
dituen errepidea. Hori dela-eta, leku batetik bestera azkar joateko aukera dute
hango suhiltzaileek. Txorierriz gain, Arrieta, Bakio, Fruiz, Gamiz-Fika, Gatika, Lemoiz, Maruri-Jatabe, Meñaka eta Mungia
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ere babesten dituzte. Guztira, 42.000
lagun bizi dira inguru horretan. Bilbotik
gertu ere badago Derioko etxea, baina
gure suhiltzaileek ez dute normalean Bilbokoekin arazorik izaten. “Behar izanez
gero, guk laguntza eskatzen diegu, eta
eurek, beste hainbeste. Istripu edo larrialdia nolakoa den, bakarrik edo elkarrekin
egiten dugu lan”.
Emakumerik ez
Guztira, 38 suhiltzaile daude Derion,
eta haietako bi sarjentuak dira. Gizonezkoak dira guztiak. Suhiltzaile izateko probak oso zailak dira, “gero eta zailagoak”,
eta, emakumeen aldeko diskriminazio
positiboa egiten bada ere, oso gutxik
gainditzen dituzte azterketak. “Duela 30
urte beste mota bateko jendea aurkezten
zen oposizioetara: eskarmentua zuten lan
merkatuan, eta euren trebakuntza ez zen
hain handia; orain, berriz, gazteagoak
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“Suhiltzaileok ez
dugu lorik egiten; guk
atseden hartzen
dugu, besterik ez”
Emakumeen aldeko
diskriminazio positiboa
egiten bada ere, oso
gutxik gainditzen
dituzte azterketak

dira, ez dute lan-eskarmenturik, eta euren
prestakuntza, bai fisikoa, bai akademikoa,
izugarrizkoa da”, dio Iñigo Isasi sarjentuak.
Suhiltzaileek suteak itzaltzen dituzte,
baina horrezaz gainera, hainbat arrazoirengatik, irten beharra izaten dute egunero-egunero. “Auto-istripuetan pertsonak
atera behar izaten ditugu askotan autoetatik. Horri lotuta, guk garbitu behar izaten dugu errepidea, gasolina edo produktu arriskutsuak isurtzen direnean. Beste
alde batetik, gaur egun gero eta gehiago
dira pertsona nagusiak, eta haien etxeetan sartu behar izaten dugu jausi direlako
eta ezin dutelako atea ireki. Salbamenduak ere egin behar izaten ditugu, jendea
igogailuetatik edo amildegietatik irten
ezinik badabil”, aipatu du Larrinagak. Eta
txantxa dirudien arren, animaliaren bat
ere erreskatatu egiten dute.

AIKOR! 102 l 2011ko martxoa
www.aikor.com

Gogorra da oposizioa gainditzea, baina lortzen dutenean, merezi egiten du suhiltzaile aritzea. “Zeure lana da, baina egiten duzunean, lagundu egiten diozu jendeari, eta hori pozgarria da. Lan finkoa da,
gainera, eta denbora librea ematen dizu
bidaiak egiteko edo zeure zaletasunak
lantzeko. Hala ere, gogorra eta arriskutsua
da, eta egoera larriei aurre egin behar
diezu batzuetan; esaterako, istripuak eta
hildakoak izaten direnean”, adierazi du
Isasik. “Bai, ohikoa da arriskua: sua itzaltzera zoazenean, ez duzu jakiten zer egongo
den erakinaren barruan, zein egoeratan
dagoen… Gehienetan, ez duzu jakiten zer
topatuko duzun, lekua ezezaguna izaten
baita”, gaineratu du Larrinagak.
Suhiltzaileak arriskuari lotuta daude
eta beharbada horregatik dute oso irudi
erakargarria. Bilboko suhiltzaileek duela
pare bat urte ateratako egutegiak ere lagundu zuen horretan. Gorputz gihartsu
erdi biluziak zeuden ikusgai egutegi horretan, eta izugarrizko arrakasta izan zuen.
Suhiltzaileen olinpiar jokoetan parte hartzera eta ongintzara bideratu zuten harekin lortutako dirua. Bizkaiko Foru Aldundiko suhiltzaileek ere euren egutegia atera
dute eta etekinen % 50 eskaini diote Joserra Uriarte (suhiltzaile ohia) Minbiziaren
Aurkako Laguntzako Fundazioari. “Gurea
erabat desberdina da, eta beti galdetzen
digute horren inguruan. Apur bat aspertuta gaude horrekin”. Hala ere, aspertzeko
astirik ez dute izaten Derioko etxean. Jo
egin du txirrinak, lan egiteko ordua da.

“Zeure lana da, baina
egiten duzunean,
lagundu egiten diozu
jendeari, eta hori
pozgarria da”
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Munduko txapeldunak

Kirolari peto-petoak dira suhiltzaileak, eta denbora librean nor bere kirolean aritzeko aukera ematen du lanak.
Derioko batzuek goreneko mailetara
heltzea ere lortu dute. Esate baterako,
Joseba Kerejeta munduko txapelduna
izan zen urpeko arrantzan 2008an
Venezuelan, eta iaz hirugarren postuan
amaitu zuen Europako Txapelketa. Aurten Euskadiko, Espainiako eta Europako txapelketetara joango da, “ondo
pasatzeko, baina batez ere podiuma
zapaltzeko”.
Munduko beste txapelduna Victor
Llorente da. Santurtziar hori arraunlaria
da, eta hainbat sari lortu ditu bere ibilbidean: urrezko domina bat (1983an),
zilarrezko beste bat eta brontzezko bi,
besteak beste. Gainera, Kaiku traineruan ere ibilitakoa da, eta 2009an Kontxako estropada eta txapelketa guztiak
irabazi zituzten. “Gaur egun, aisialdian
baino ez dut arraun egiten”.

Iker Telleria pilotalekuan da maisua.
Bermeotarrak munduko pilota txapelketa irabazi zuen 1994an. “27 urte eman
dut pilotan jokatzen. Herrian hasi, eta
gero profesional mailara heldu nintzen.
Txapelketa esperientzia polita izan zen,
eta izugarrizko giroa sortu zen pilotari
guztien artean. Txarrena janaria izan
zen; telebistakoak etorri zitzaizkigun
erreportajea egitera, eta haren bidez
marmitakoa egiteko eskatu nion amari
(kar, kar)”.
Aritz Amezaga ez da munduko txapelduna, baina mendigoizale amorratua da. Duela bi urte, Himalayara abiatu
eta bertan zortzi mila metroko G-2 mendiko tontorra zapaldu zuen. “Esperientzia polita izan zen, baina ez dut uste
beste zortzimila bat egingo dudanik:
mendia izugarri gustatzen zait betidanik, baina Himalayan jende gehiegi dago, masifikatuta dago, eta oso garestia
da”.

22 KORRIKA 17

Txepetxa AEK euskaltegiko arduradunek Korrika 17ren gaineko zehetasunak
emon euskuezan hilaren hasieran, Urribarri Lezamako Topalekuan. Euskerearen
aldeko lasterketa erraldoia apirilaren 7an
aterako da Trebiñutik eta hilaren 17an
ailegauko da Donostiara. Hamaika egunean, eta gelditu barik, euskerearen lekukoa eskuz esku pasauko da Euskal Herri
osoko geografiaren zehar. Bi mila kilometro baino gehiago, “Maitatu, ikasi, ari...
euskalakari” lelopean. Egunez zein gauez.
Ehun milaka euskalakari, tipi-tapa. Baina
zer da euskalakaria?
Euskalakaria euskerea maitetu, ikasi
eta erabili egiten dauena da; euskerea
ikasten dabilena, euskeraz sortzen dauen
artistea, euskeraz diharduan enpresaria,
euskerea sustaten dauen herritarra, euskerearen aldeko neurriak hartzen dituan
herri-ordezkaria... Belen Gana Txepetxa
AEKren arduradunak gogorarazo deus-
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Ari, ari, ari
Korrika goizaldean ailegauko da Txorierrira apirilaren
16an, zapatuan. Larrabetzutik sartu eta ibar osora zabalduko da, gure herriak zehartuz. Txorierritarrok euskerearen testiguaren zain izango gara.
kun legez, euskerea maitetu baino egiten
ez daben asko dagozalako gaur egun, eta
maitetutetik ikastera pasau behar da, eta
ikastetik erabiltera, euskeraz aritzera, euskerearen aldeko ekimenak egunero bultzatzera, euskerearen alde behar egiten
dabenei laguntza eta babesa emotera...
AEK-k urteak daroaz alfabetatze-beharretan murgilduta, Euskal Herri osoan,
eta horren haritik hainbat ekimen jarri
ditu abian: euskera eskolak, ikerkuntza,

material didaktikoaren sorkuntza, mintzalagun programak, kontzientziatze kanpainak eta kultur ekitaldien antolakuntzea,
banaka batzuk aitatzearren. Halan, 500
irakasle baino gehiago ditu 100 euskaltegi eta gau-eskola baino gehiagotan banatuta. Korrika 17ri esker bilduko dituan
ekarpenak egitasmo horreek guztiak aurrera ateraten jarraitzeko erabiliko ditu
AEK-k. Eta batez be Iparraldeko eta Nafarroako beharrei erantzuteko, bertako eus-
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kaltegiek eta gau-eskolek ez dabelako
inondik be behar dabezan diru-laguntzak
jasoten.
Euskalaklip
Euskal kultura bultzatzea eta euskerea
gizartearen esparru guztietara zabaltzea
AEKren helburuak be badira. Horren haritik Korrika Kulturalak euskerazko arte
eszenikoak sustatutea, euskal sortzaile
barriei bidea egitea eta jente-aurrean aurkeztu daitekezan beharrak sortuten
laguntzea ditu helburu. Ekimen honen
inguruan hainbat ikuskizun sortu eta Euskal Herriko aretoetan aurkeztu dira aurton, eta barrikuntza bi be egon dira: Euskalaklip eta Euskalaketa lehiaketak. Tximintx Derioko euskera alkartea animau
egin da eta bideoklip dotorea egin dau
Euskalaklip lehiaketarako. Bideoklipa helbide honetan dago ikusgai: www.aikor.
com/txokoa/tximintx/. Txepetxak be eus-

Badator!
Apirilaren 8an, barikuan
Goizean: Institutu eta eskolen arteko
Korrika txikia, Derion. Ostean, bertsoak,
antzerkia...
21:00: Afaria, Aurregoiti Loiuko jatetxean.
Apirilaren 9an, zapatuan
Goizean: Umeentzako jolasak, Derion.
Eguerdian: Bazkaria Arteaga Derioko
jatetxean. Ostean, Karaoke Txapelketea.
21:00: Afaria, Altzaga Erandioko ikastolan.
Apirilaren 10ean, domekan
Goizean: Umeentzako jolasak, Alonsotegi Loiuko enparantzan.

“Euskerea maitetutetik
euskeraz aritzera pasau
behar da, euskeraren
aldeko pausuak
egunero emotera”
kalaklipa eskegi du www.aikor.com/txokoa/txepetxaaek webgunean.
Beste alde batetik, Txorierrin hainbat
kultur ekimen euki doguz martxoan: erropa desfilea, Hori Bai Larrabetzuko gaztetxean, eta umeei zuzendutako antzezlanak, esate baterako. Eta apirila be ekitaldiz
beteta etorriko jaku: Korrika txikia, Laburbira film laburren emonaldia, afariak, bazkariak, umeentzako jolasak... Hamaika aukera eukiko dogu Korrikaren zain gagozala. Txorierritarrok be euskalakari!

Apirilaren 14an, eguenean
19:00: Laburbira film laburren emonaldia, Derioko Gurea Aretoan. Tximintxek antolatua.
Apirilaren 15ean, barikuan
Korrika txikiak, eskoletan.
21:00: Bertso afaria, Lubarrieta Zamudioko jatetxean: Uxue Alberdi,
Miren Amuriza eta Etxahun Lekue.
Lagatzuk eta Zorrizketanek antolatua.
Apirilaren 16an, zapatuan.
KORRIKA EGUNA
Goizaldean: Txokolatea, Erandion,
Sondikan, Derion, Zamudion eta Larrabetzun.
Goizean: Umeentzako jolasak, Ikurrina plazan, Sondikan.
13:00: Triki-poteoa, Sondikan.
14:30: Bazkaria, Ola Sondikako jatetxean. Ostean, Taberna Ibiltariaren emonaldia.
Eguerdian: Bazkaria, Larrabetzuko
eskolan. Ostean, erromeria Hori Bai
gaztetxean.
Apirilaren 17an, domekan
Autobusa, Donostiara.
Oharra: Ekitaldietan izena emoteko,
Korrika batzordeetara edo Txepetxa
AEKra jo behar da.

24 ARTEA, LARRABETZUN

t/a: Itxaso Marina

Txusen baserrira joan eta hantxe topatu dugu, atartean, margolanez eta kolorez inguratuta. Erretratuak margotzen
ditu, eta aipatu diogunean beraren margolanek pop estiloa gogorarazten digutela, bere estiloaren ezaugarriak azaldu
dizkigu berehala. “Pop korrontearen eta
komikien arteko estilo bat da. Komikietan
dago oinarrituta, gaztetxotan ehunka irakurtzen bainituen eta gaur egun ere milaka baitauzkat etxean. Kolore biziko margolanak dira eta, komikietan bezala, lerro
beltzak erabiltzen ditut, marrak-eta nabarmentzeko. Baina kontu handiz erabili
behar dira halakoak, erretratuak karikatura bihur ez daitezen”. Marrazki lauak egiten ditu, kolore lau eta biziak erabiliz.
“Akrilikoekin egiten dut lan, oso egokiak
direlako bila nabilen efektua lortzeko”.
Erretratu batean, irudikatutakoaren
arima azaldu behar da eta, aipatu digunez, hori ez da batere erraza. “Tira, zuhaitz
bat margotzea askoz errazagoa da, madariondoa madariondoa delako... eta erretratu batean, berriz, pertsonaren esentzia igarri behar da. Baina ondo egiten
baduzu, baduzu lekua merkatuan. Nik
gero eta bezero gehiago ditut”.
Enkarguzko margolanak egiten ditu
Txusek, eta helbide elektronikoan jasotzen ditu enkarguak. “Oso prozedura erraza da: erretratatu nahi den pertsonaren hiru argazki bidali behar dizkidate
neure helbide elektrikora; hiru laurdeneko argazkiak ditut nahien, aurrez
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Poparen eta komikien arte
Herrian Txus esaten dioten arren, Jesus Robledak “Tchule” izengoitiaz sinatzen ditu margolanak. “Extremaduran
hala deitzen zaigulako Jesus izenekoei”. Larrabetzun 12
urte daramatzan lagun honek ikusgai izango ditu bere
lanak Anguleri kultur etxean apirilaren 1etik 14ra bitartean.

“Beharbada ez da
izango pauso handia
gizateriarentzat,
baina bai, neuretzat”
aurre eginda ez daudenak. Eta ez da
beharrezkoa pertsona ezagutzea; argazkian haren ezaugarriak agertzea da inportanteena, keinu bereizgarriren bat...”.
Gustuei buruzko informazioa ematea ere
eskertzekoa da. “Horrela pertsonalizatu
egin ahal ditut erretratuak, musika talderik edo super-heroirik kutunenaren izena
kamisetan margotu... Ilearen kolorea ere
alda dezaket; izan ere, pertsona bat eza-

gutzeko, esate baterako, ilea ebakitzeko
modua askoz inportanteagoa delako ilearen kolorea baino”. Poltsiko guztietarako
margolanak dira, eta ez dute markorik
behar, mihisearen ertzak ere margotzen
dituelako.
Txus orain dela urtebete hasi zen
erretratuak margotzen, baina lehenagotik du oso harreman estua arte eta pintura munduarekin. Hemezortzi zituenean
egin zituen lehen urratsak erretratugintzan, eta, bizimodua ateratzeko, hormairudiak egin ditu hainbat eta hainbat
negoziotarako, eta negoziook ere dekoratu ditu. Baina krisia etorri zen, bikotekidea haurdun gelditu zen eta, azkenik, arazo larri etorri zitzaion Txusi: iktus bat
izan zuen. “Lotuta gelditu zen dena, eta
orduan pentsatu genuen atseden har-
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ko erretratuak
tzea izango zela erabakirik zuhurrena, ordu arteko ibilbide profesional estresagarria albo batera uzteko eta ideiak berritzeko”.
Azken urtean 18 erretratu margotu
ditu, “zorabio eta zorabio artean”. Fisikoki
nabaritzen ez zaion arren, arrastoa utzi
dio iktusak. “Medikamentu asko hartzen
ditut eta batzuetan ez dut ezertarako gogorik izaten; egia esateko, geldirik egon
behar izan dut bost hilabetez... Pixkanaka-pixkanaka egin behar dut aurrera.
Beharbada ez da pauso handia izango gizateriarentzat, baina bai neuretzat”.
Tarteak
Aipatutako 18 margolanak datozen
urteetan bikoiztea edo hirukoiztea espero du Txusek. Berak dioenez, ez zaio asko
kostatzen erretratuak margotzea, bizikletaz ibiltzea bezalakoa da: inoiz ez da
ahazten. “Hasieran apur bat kosta daiteke, erritmoa galduta duzulako. Baina bete-betean jardun eta laster hartzen da
berriro. Erretratu bat egiteko, hiru egun
ematen nituen hasieran, baina orain nahikoa dut egun bat eta erdi”.
Egin dituen margolan guztiez harro
dago, guztiak “bere tarteak” direlako. Eta
aitortu du erretratuan ageri den pertsonak bere burua ezagutzen duenean izaten duela poztasunik handiena, margolana etxera eraman nahi duenean. Baina
margolan bat aukeratu behar balu, iktusa
izan ostean Kuba herriaren irudi batean
oinarrituta margotu zuen batekin geratuko litzateke. “Oso txarto nengoen eta hura margotzen joan nintzen pixkanakapixkanaka. Nahiko ondo gelditu zitzaidan
eta animatu egin nintzen”.
Gustatuko litzaioke harago joatea eta
beste gai batzuk ere hartzea bere margolanetarako. “Baserriak margotzea, adibidez, uste dudalako, neure estiloa kontuan harturik, egin ahal izango nituzkeela lan politak eta bereziak. Eta neuretzat
margotzea ere gustatuko litzaidake: buruan izan baina denbora faltaz margotu
ezin izan ditudan hainbat gauza”.
Informazio gehiago:
art-eria@cthule.com
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Larrabetzuko eskolen historia
Herri baten garapenaren erakusgarri eskolea dala esango geunke. Neurri batean edo
bestean, bizigune guztiak ahalegindu dira nolabaiteko ikasketak antolatu eta aurrera
eroaten. Herri xumeetan, jakina, nekez lortzen zan, baina horren beharra igarri egiten
eben biztanleek.

Hau Indalezio Ojangurentarrak 1919. urtean ateratako argazkia da. Eskola Andra Mari eleizari egoan atxikita, eta
umeek kalea erabilten eben jolastoki. Argazkikoa XIX. mendean uriak egin eban eskolea da. Herriko eskola barria
altzau zanean, etxea katekesia emoteko erabili eban eleizak, baita antzerkia eta zinea emoteko be. Ondoren, 60.
hamarkadatik hona gaztetxe legez funtzionaten dau. Eraikuntza xume honek bere funtzinoa bete dauela esan daikegu.

t: Sabin Arana / a: Jon Goikouria

Larrabetzu azken herri horreen artean kokatu beharko geunke. Beraz, halako
ka-suetan emon ahal zana emon eban
eskolak. Eleizgizonak izan ziran lehenengo irakasleak, eta ikasle moduan baserri
sendoetako bigarren edo hirugarren
semeak izaten ebezan. Oinarrizko ikasketak egin ondoren, abade-bidea hartzen
eben ba-tzuek. Baina gehienek bertan
behera uz-ten ebezan ikasketak, zenba-

kiak eta le-trak ezagutuz nahikoa zalakoan, edo diru falteagaitik, beharbada.
Halan be, baegoan beste hirugarren bide
bat dirua ebenentzat. Halan, historian,
Larrabetzun ez dira bi edo hiru eskribau
falta izan. Esate baterako, eta dokumentuetan jaso dan legez, Zugasti familiako
bigarren adarrekoak eskribau ibili ziran
XIV. mendetik XVIII. mendera bitartean.
Eskolearen historiagaz aurrera jarraitzen bada, apaizgorako ikasle bi egozala
irakur daikegu 1602. urteko zerrendan:

Domingo Erkinigotarra eta Joan Olea
Olazabalagatarra. Beste alde batetik, Loroñotarra abade benefiziaduaren etxean
hamar lagun egozan, eta horreetako
zazpi 14 urte ingurukoak ziran. Gure ustez, argi dago lagun horreek ikasleak zirala, gerora Alcala de Henareseko unibersidadera ikastera joango ziranak, beharbada. Bizkaiko Jaurerriak diruz laguntzen
eutsan unibersidade horri.
Maisuen eta eskolearen lehenengo
erakunde ofiziala 1607. urtean eratu zan.
Erakundea fundazino moduan sortu zan,
osaba-iloba honeek bultzatua: Domingo
Oleatarra Jaeneko eleizearen hornitzailea
eta kanonikoa, eta Pedro Oleatarra lizentziadua. Oleatarrek 600 dukat itxi eben,
maisuari diru horretatik ateratako errentakaz ordaintzeko.
Nazionala eta Aldundiarenak
Eskolea Sarrikoleatarrek (Oleatarren
senideak ziranak) eta uriko kontsejuak
kudeatzen eben alkarregaz, biak eskolearen patroiak ziralako. Baina, hasieran,
dirua Sarrikoleatarrek erabilten eben, eta
horreek be ordaintzen eutsien maisuari.
Ondoren, 1641. urtean, Domingo Sarrikoleatarrak erabagi eban ardurea uriko kontsejuaren esku ixtea, baina familiak jarraituko eban maisuaren hautaketan parte
hartzen, patroi gisa. 1673. urtean, uriak
350 dukat hartu eban diru horretatik,
Garziarena (Garzia Loroñorena) eritxan
etxea erosteko, hori egoitzatzat eta herri-
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laburra
“Maisuak berak topau
behar eban eskola non
emon, eta klaseak bera
bizi zan etxean bertan
izaten ziran normalean”
“Eleizearen
aldameneko eraikina
eskolaz ganera,
katekesia edo
zinea emoteko be
erabili izan da; gaur
egun gaztetxea da”
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ko tabernatzat erabili nahi ebelako. Handik aurrera, uriak beti ordainduko eutseen maisuei, eta azken horreen hautaketan Sarrikoleatarrek parte hartzen jarraitu
ahal izango eben.
Maisuak berak topau behar eban eskola non emon, eta klaseak bera bizi zan
etxean bertan izaten ziran normalean.
Egoera horrek uriko eleiza barria eregi
zan arte iraun eban horrela. Eleizearen aldamenean nahiko eskola xume bat altzau zan, Zugazti familiaren adar nagusiko eta Sarrikolea familiako lurretan hain
zuzen be. Eskolea txiki lotu zan, garai
hatan neskak eta mutilak alkarregaz egozalako klasean, eta 1862. urtean beste
eskola bat eregi behar izan zan (Hori bai
alkartea dagoan eraikina). Eskolea leku
berean altzau zan, baina handiagoa egin
eben eta neska eta mutilak banandurik
ipini ziran.
Gerra zibilaren aurreko urteetan beste eskola bi eregi ziran Larrabetzun: bata,
Elizalden; eta bestea, Alaio auzoan. Azken
honeek Foru Aldundiko eskolak ziran, eta
izen horregaz ziran ezagunak; uriko eskoleari “nazionala” esaten jakon. Gerra ostean, guztiak pasau ziran “nazionalak” izatera.

28 ELKARTEAK / TALDEAK

AIKOR! 102 l 2011ko martxoa
www.aikor.com

“Herritarrak dira Inauteriak”
SONDIKAKO INAUTERIEN ALKARTEA

Alkarte berezi bat ekarri
dogu hil honetan Taldeak
atalera, hilebete honeri
begira baino ez daualako
jarduten. Izan be,
Sondikako Inauterien
Alkartea herriko
Inauteriak antolatzeko
osatu zan orain dala hiru
urte. Ezagutu daigun!
t: Gaizka Eguskiza / a: G.E. eta Giomar

Aspalditik ospatzen dira Inauteriak
Sondikan. Horretarako, baegoan komisinoa, baina 2008an komisinokoek alkartea
sortzea erabagi eben. Horrela, diru-laguntza handiagoak eta presentzia nabarmenagoa itxaroten ebezan. Gaur egun, 15 kidek osatzen dabe taldea, batez
be gazte sondikoztarrak, ikasleak, 23 urtetik 28 urtera bitartekoak. “Guztiok inplikaten gara; holan bizi izan dogu betidanik, gure aurrean beste batzuek be itzezko beharra egin dabelako”, dino Jone Karkamo gazte horreetako batek.
Alkartearen helburu bakarra Inauteriak “gero eta hobeak izatea” da. Ildo ho-
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Aurton nagusientzako
berbenea egin dabe, eta
eskolako ekitaldiakaz
egin dabe bat
herritarrak dira Inauteriak: eurentzat antolatzen doguz eta eurek gozaten dabe.
Era berean, koadrilen parte-hartzea, eta
gero eta hobeto egiteko ahalegina be eskertzekoak dira”.

neri jarraituz, esate baterako, nagusiei zuzendutako berbenea antolatu dabe aurton. Ganera, eskolak egiten dauzan ekitaldiakaz egin dabe bat. “Bariku arrastian
ez zan ezer garrantzitsurik egiten; aurton,
ostera, eskolen sardineagaz bajatu gara
Sondikara eta pailazoak be ekarri doguz”.
Taldeko lanaren emaitzea asteburu
baten dago ikusgai, baina hilebete batzuk lehenago hasten dira alkartekoak
beharrean. Zapatuan ekitaldi inportanteak egiten dira lagun gehiago herrira hurbiltzen dalako. Alde batetik, gaueko kontzertua (aurton, Gatibu), eta bestetik,
arrastiko kalejira. “Azken bolada honetan
garrantzi handiagoa emon deutsagu
kalejirari, eta koadrilakaz batera animazi-

no-talderen bat ekarten dogu. Aurton
Deabru Beltzak taldea ibili da gugaz”.
Baina dirua behar da egitaraua antolatzeko. “Udalak egundoko laguntzea
emoten deusku, baita bertoko merkatariek, enpresek eta tabernariek be. Batzuek dirua barik, produktuak eskaintzen
deuskuez: ogia edo txokolatea txokolatadea egiteko, adibidea jartearren. Beste
alde batetik, loteria eta kartelak egiten
doguz”. Beharra gogorra izan arren, alkartekoek ez dabe ezer irabazten. “Guk debalde egiten dogu behar, eta ateraten
dogun dirua ekitaldiak antolatzeko erabilten dogu. Beharrak merezi dau, herri
osoak parte hartzen daualako, eta hori
guretzat oso pozgarria da. Azken baten,

Urteko jaia
“Niretzat urteko jaiak dira Inauteriak,
eta Sondikakoak Txorierriko garrantzitsuenak dira, ohiturea antxinatik datorrelako. Argi dago jenteari gustetan jakola,
parte-hartzea itzela dalako. Giro osasuntsua eta ederra sortzen da herrian. Halan
izan daiten saiatu egiten gara, eta, horretarako, edonori zuzendutako egitaraua
antolatzen dogu: umeei, nagusiei, gazteei.... Nahiko jai zabala dala esango neuke”.
Sondikako Inauteriak ezinbesteko hitzordua dira urteko jaien egitarauan, Txorierrin. Bilbokoen lekukoa hartu, eta hurrengo astean mozorroez eta giro ederraz
beteten da herria. “Ezin gara Bilbokoakaz
lehian sartu, eta jenteak badaki astebete
beranduago jaia Sondikara datorrela.
Hori iragarteko kartelik be ez dogu
behar”. Aurton be ez dabe izan arazorik,
herria, urtero legez, maskara jantzita
atera dalako kalera.
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Sondika, Giomar
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Derio, Lainomendi

Sondika, Giomar
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Erabili doan farmazia

t: Jose Mª Quijano

Botikak saltzeaz gain, farmazialariak
beste gauza asko egiten ditu. Farmazia
gaixoengandik eskuragarrien eta hurbilen dagoen osasun-gunea da; hori dela
eta, sarri askotan, irabazte ekonomikoak
baino osasun errentagarritasuna izaten
du helburu farmaziak.
Doako zerbitzu guztietatik, honako
hauek nabarmen daitezke:
• Errezeta gabeko botikak gomendatu, sintomatologia txikiko eta larriak ez
diren gaixotasunetarako.
• Benetako oinarririk gabeko produk-

tuetarako edo produktu “miragarrietarako” galbahe lana egiten du farmaziak.
• Botiketan gehiegizko gastua egitea
saihesten du; behar-beharrezkoak ez
diren botiketarako gastua ekidinez, botikak behar diren moduan har daitezen
zainduz eta automedikazioari aurre eginez.
• Tratamenduak ondo egin daitezen,
banan-banakako jarraipena egin.
• Botikek kalterik eginez gero, osasun
arduradunei horren berri eman.
• Instituzioek antolatutako osasun
kanpainetan laguntza eman. Adibidez,
antibiotikoen erabileran, tabakoa uzteko

ahaleginetan, IESAri aurre egiteko kanpainetan...
• IESA detektatzeko testa, eta metadona banatu.
• Botika hondakinak batu farmazietan
jartzen diren ontziak erabiliz (SIGRE
guneak). Puntu horietan, kontsumitzaileek iraungitako botikak utz ditzakete,
behar ez dituztenak, edo ontzi hutsak ere
bai.
Aipatutakoez gain, nabarmendu nahi
dut oraintsu sortutako Dosifikaziorako
Banan-banakako Zerbitzua (DBZ). DBZ
hori, medikuak agindutako pilulak, astero, egunez egun zein momentutan hartu
behar diren jakitea gaixoari erraztuko
dion ontzi bat da. Ontzia antolatzeaz,
pilulez hornitzeaz... farmazialaria arduratzen da. Horrela, urte asko dutenei eta
botika asko erabiltzen dituztenei laguntza handia ematen zaie.
Etxeko laguntza dutenek botikak
egoki hartu dezaten hitzarmena sinatu
dute orain dela gutxi Farmazialarien Kolegioak eta Osakidetzak. Bizkaian DBZ martxan jartzeko asmoarekin. Txorierriko
Mankomunitateko farmazia guztiek ere
bat egin dute hitzarmen horrekin, eta zerbitzua ematen hasi dira.
Prozedura oso erraza da: udaletako
etxeko laguntzarako zerbitzuek beharrezko ikusten dituzten pertsonak farmazietara bidaltzen dituzte, eta farmaziek,
doan, DBZ-k prestatzen dizkiete. Bizkaian
punta-puntako zerbitzua da, eta Txorierriko farmaziak zerbitzu horren abangoardian gaude. Gure edadetuek merezi
dute.

Gaixoengandik
eskuragarrien eta
hurbilen dagoen
osasun-gunea da
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“DNAk edozein izakiren
inguruko informazioa
biltzen du, eta
hori belaunaldi
batetik bestera
jakinarazten du”

hauek, eta pertsona bakoitzean kopuru
ezberdinetan daude errepikatuta.

Hatz-marka
genetikoa
t: Xabier Díaz, BTEK-eko zuzendaria

Ohituta gaude ikusten, CSI eta halako
serietan, zelan susmagarriak euren DNA
erabilita identifikatzen dituzten . Egia edo
fikzioa?
Era erraz batean azalduta, DNAk edozein izakiren inguruko informazioa biltzen du, zelakoa den eta bere funtzionamendua zein den azalduz. Eta informazio
hori belaunaldi batetik bestera jakinarazteaz arduratzen da. Baina DNA ez da hain
ezberdina hurbil dauden espezie batetik
bestera; eta are gutxiago, espezie bateko

banako batetik bestera. Adibidez, gure
genoma eta txinpantzearenaren arteko
antzekotasuna %98,77koa da, eta gizakien artekoa, ia-ia %100ekoa. Gainera,
DNA oso molekula txikia da, bere diametroa bizpahiru nanometrokoa da; hau da,
milimetro bat baino milioi bat aldiz txikiagoa! Zelan da posible, bada, espezieak
edo izaki konkretuak identifikatzea?
DNAn badaude izakiak banaka identifikatzeko balio duten zonaldeak. Gizakien
identifikaziorako, esate baterako, gehien
erabiltzen direnak mikrosateliteak dira.
Errepikatzen diren DNAren pusketak dira

Mikrosateliteak
Prozedura hau da: aztertu nahi den
lagin biologikoa hartu, eta horko zelulen
DNA atera egiten da. Pertsonak identifikatzeko aproposak diren mikrosateliteen
kokalekuak ezagunak dira; beraz, kokaleku horietara jo, eta bakoitza zenbat bider
errepikatzen den kalkulatzen da, laginaren hartz-marka genetikoa lortuz. Orain
hori susmagarriaren hatz-marka genetikoarekin alderatzea baino ez zaigu falta...
Guk kromosometan eta mitokondrietan dugu DNA. Kromosomen informazioaren erdia aitaren espermatozoidean
zegoena da; eta, beste erdia, amaren
obuluan zegoena. 23 kromosoma-pare
ditugu, eta ezin dugu jakin pare bakoitzean zer den amak “ipini” duena, eta zer,
aitak. Baina salbuespen batekin: gizonezkoak bagara, amarengandik X kromosoma jaso dugu; eta aitarengandik, Y kromosoma. Beraz, pare honetan badakigu
kromosoma bakoitza nork jarri duen, eta
gure Y kromosoma eta aitarena berdinberdinak izango dira. Baita mikrosateliteak ere. Mitokondrien DNA, berriz, amarengandik baino ez dugu jasotzen. Ondorioz, gure amaren DNA mitokondriala
(DNAm) eta gurea berdin-berdinak dira,
baita hor dauden mikrosateliteak ere.
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Anasetik Kaifasera
(*) Ahozko moduan esaten dana, letra baltzez doa

t: Juan Luis Goikoetxea / i: Aritz Albaizar

–Egun on Luki.
–Halan ekarri. Zelan, ba, akeita hartzen gure Gabriel Etxebarria?
–Neugaitik ez dok, zaldia paseoan
atarateagaitik urten joat.

–Hori dok bertsolariaren erantzuna.
Gure Txori “amerikanea”be holako ditxolaria dok.
–Txori oraindik dago Boisen ala? Ez da
ibiliko Anasetik Kaifasera ezta?
–Aiko esakune polita! Zer dok Anasetik Kaifasera ibiltzea Gabriel?

–Amamak erabilten eban, Feliziana
Rekaldek. Bediakoa zan, Arratiatik Zamudiora etorria. Erabiltzen eban, kasurako,
umeak ibili por ibili egiten ziranean, gortatik suetera edo etxaurretik etxe ostera;
ganora handi barik hara– hona ibilten ziranean esaten eutsien: Hor zabiltzie Anasetik Kaifasera.
–Jesukristo eroan eben juduek, Gabriel, lehenengo Anasegana eta honen etxetik Kaifasenera gero –torturatu ostean;
orduan torturea legala zan, gaur ez da
legala, baina indarrean dago-, eta Kaifasek
Pilatogana eta Pilatok Herodes Antipasegana.
–Guri, Luki, Don Marianok irakatsi euskunez, atzenean, Pilatok jendaldeari emon eutsan aukera, edo Jesus askatu edo
Barrabas, eta Barrabas kalera eta Nazaretekoa kurtzera. Hortik dator hurrean esakera hori: Hor zabiltzie Anasetik Kaifasera.
–Politikoek be, Gabriel, holantxe darabile herritarra Anasetik Kaifasera; leader
batek dino ni Altzuren alde nago; besteak
ni Jatsuren.
–Bai Luki, gu beti alkarren aurka, Erdi
Aroko Ahaide Nagusien bideari jarraitzen
deutsagu, Butroitarrak batera, Ganboatarrak bestera.
–Uste dot, Gabriel, gaur egun alderdikide berbea kendu eta bandokide erabilten hasi behar dogula eta partiduei bandoak deitu.
–Behar bada, Luki, nire amamak, Felizianak, gaurko politiko euskaldunei be esango leuskie: Hor zabiltzie Anasetik Kaifasera.

LEHIAKETA
Bi lagunentzako tratamendua:
TXOKOLATEZKO ESTALDURA

Zein ekitaldi egingo
dute Zamudioko
gazteek?
Bidali erantzunak, hilaren 15a baino lehen:
–Telefonoz: 94 452 34 47
–e-mailez: aikortxori@aikor.com
Aurreko erantzuna:
Txinpasmendi Larrabetzuko gurasoen elkartea
Irabazlea:
Lurdes Zarate
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Etxeko sukaldaritza

Gatzatu-tartea
Maite Lekerika, sukaldaria

Osagaiak (lau lagunentzat):
–8 sobao txiki, birrinduak
–Esne apur bat, sobaoak bustiteko
–600 ml esne
–600 ml esnegain
–3 gatzatu-sobre
–6-8 koilarakada azukre
–Kanela-hautsa

Osagaiak (lau lagunentzat):
–Arto-irina (3 neurri)
–Irina zuria (neurri 1)
–Ur beroa
–Gatza
–Txorizo, hirugiharra, patata tortilla, solomoa
Prestatzeko era:
Taloa prestatzen hasteko tresna egokia behar dugu: oraska edo oramahaia.
Oraska egurrezko ontzia da, piramideenbor itzuliaren itxurakoa, eta orea egite-

ko erabiliko dugu. Oraskan honako osagai hauek jarriko ditugu: arto-irina, irina
zuria, ur beroa eta gatza. Ondo nahastu
irina, ur beroa eta gatza, orea egin arte.
Egindako orea trapu baten gainean utziko dugu ordubetez.
Gero, masa pixka bat eskuen artean
hartu eta landu, bolatxoak eginez. Mahai
gainean ondo hedatu, nahi duzuen
forma emanez. Parrillan edo zartaginean
erre. Behin eginda, nahi duzuena sar
dezakezue barnean (txistorra, hirugiharra…).

Prestateko erea:
Sobaoak molde baten jarriko
doguz eta esne apur bategaz bustiko doguz. Lapiko baten esnea (500
ml) eta esnegaina ipiniko doguz
azukereagaz egozten. Beste alde
batetik, 3 gatzatu-sobreak 100 ml
esnetan urtuko doguz ondo-ondo.
Bestea irakiten hasten danean, gatzatua botako dogu eta bi minutu
inguruan irakiten eukiko dogu su
eztian. Epeltzen danean moldera
botako dogu eta hozkailura sartuko
dogu. Mahira ateraterakoan, kanelahautsa botako deutsagu gainetik.
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Gomendioak
LITERATURA: NAGUSIAK
–Azken tranbiaren itzala / Jose Inazio
Basterretxea
–Zu zara orain txoria / Mikel Etxaburu
–Artzapezpikuaren bisita / Adam Bodor
–Lurra zorua bailitzan / Iñaki Petxarroman
–Gauaren usaina / Andrea Camilleri
HAUR ETA GAZTEENTZAT
–Loreren ibilaldia / Pat Hutchins
–Lamiak erreka era itsasbazterrerako
emakume misteriotsuak / Xabier Strubell
–Jira bira munduari begira / Batzuk
–Sorgin amonaren ofizio harrigarriak /
Enrique Pérez
–Arraro / Irati Goikoetxea
MUSIKA
–Zure esku / Bertan bera
–Era / Zea Mays
–Ren fan / Ama says
–Aiton-amonekin kantari / Batzuk
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Antzerkia eta filmak

Irteerak

Zamudio
> Ipuinak, Kamishibai Japoniako teknikaren bitartez kontatuak. Apirilaren
16an, 11:30ean, liburutegian.
> Un tranvía llamado deseo. Apirilaren
29an, 20:00etan, Arriaga Antzokian.
Izena ematea: apirilaren 20ra arte.

Zamudio
> Iparralde. Apirilaren 2an eta 3an, Arroeta mendi taldeak antolatua.
> Valderejo. Apirilaren 17an, Arroeta
mendi taldeak antolatua.

Erakusketak
Derio
> Koldo Etxebarriaren eta Alberto
Rementeriaren lanak. Apirilaren 26ra
arte, Kultur Birika kultura etxean.

Lezama
> Degurixa. Apirilaren 3an, Gailur mendi
taldeak antolatua.
> Katillotxu. Apirilaren 10ean, Gailur
mendi taldeak antolatua.
> Vía verde del Cidacos. Apirilaren 17an,
Zorribike taldeak antolatua.
> Fuentes del Narcea. Aste Santuan, Gailur mendi taldeak antolatua.

Hitzaldiak
Derio
> “Nola lagundu umeei galerei aurre egiten?”. Apirilaren 1ean, 17:00etan, Gurea
Aretoan. Gurasoen elkarteak antolatua.
Lezama
> “Lezamako trenbide-zaharra-bidegorria”.
Apirilaren 1ean, 19:30ean, Uribarri topalekuan. Zorribike taldeak antolatua.

Ikastaroak eta tailerrak
Zamudio
> Braille tailerra, 5 urtetik gorako umeentzat. Apirilaren 9an, 11:30ean, liburutegian.
Lezama
> Joskintza, apiriletik ekainera. Informazioa, liburutegian.

Musika
Zamudio
> Kamara korala. Apirilaren 15ean,
20:00etan, San Frantziskoko hiritarzentroan.
Larrabetzu
> Udaberriko kontzertua. Apirilaren 9an,
20:00etan, Andra Mari elizan.

Txapelketak
Zamudio
> Herri lasterketa, Teknologia Parkeak
antolatua. Apirilaren 2an, 17:00etan
(helduak) eta 18:00etan (umeak).
> “Gure ingurumena, gure etorkizuna,
gure eskubidea”. Argazkiak, margolanak eta idazlan laburrak aurkez daitez-

ke. Izena ematea: apirilaren 17ra arte.
> Emakumezkoen IV. Txirrindularitza
Lasterketa. Apirilaren 17an, 10:00etan,
Zamudiotik. Erakustaldiak eta auto
klasikoen erakusketa. Txorierri txirrindularitza elkarteak antolatua.
> Balkoiak apaintzea. Izena ematea, apirilaren 28ra arte, udaletxean.
Derio
> Dardo Euskadiko Txapelketa. Apirilaren
29an eta 30ean, frontoian.

Bestelakoak
Derio
> Agenda 21. Apirilaren 28an, 19:30ean,
Larrabarri baserrian. DerioKOmunikazioak antolatua.
> Dantzaren Nazioarteko Eguna. Apirilaren 29an, 20:30ean, Gurea Aretoan.
Organik konpainiaren Maniatic@s
ikuskizuna aurkeztuko da. Sarrerak: sei
euro, Gurea Aretoan bertan.
Zamudio
> Herriko argazkiak batzea. Maiatzaren
15era arte, liburutegian eta udaletxean.
Lezama
> Gaztegunea, egun hauetan ere zabalik:
apirilaren 18tik 20ra eta 26an eta 27an.
Larrabetzu
> Ekitaldiak Liburuaren Egunaren haritik.
Apirilaren 9an, 11:30etik 14:30era eta
18:00etatik 20:00etara, eskolako aterpean.
> Txakolinaren Eguna. Apirilaren 17an.
> Umeentzako Aste Santuko programa.
Apirilaren 18tik 29ra, eskolan.

