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Aikor! aldizkariak ez dau bere gain har-
tzen aldizkarian adierazitako esanen edota
eritxien erantzukizunik.

diruz lagundutako aldizkaria
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Azken urte bietan Txorierrin, gitxie-
nez, hiru lagun hil dira lan istripuz.
Eta gitxienez dinogu, ia beti lanean

hildakoak datu ofizialetan agertzen diranak
baino gehiago izaten diralako zoritxarrez.
Aurten, eta lerro honeek idatzi orduko, 109
langile zendu dira Euskal Herrian. Kopuru
hori handiagoa izango da zuek idatzi hau
irakurri duzuenerako, ziur asko. 

Hego Euskal Herrian 1.300.000 lan istri-
putik gora izan dira azken hamar urteotan;
lan istripu bat minutu bakotxeko. Europako
beste herrialdeetan gertatzen diranak hala-
ko bi. Hareetatik 1.319 istriputan behargina
hil egin da; beste era batera esanda, behar-
gin bat hil da egun bitik batean, bataz beste.
Datu beldurgarriak, baina benetakoak. 

Enpresari alkarteek eta instituzioek as-
kotan beharginari errua bota eta eztabaida
faltsua zabaltzen saiatzen dira, arreta desbi-
deratzeko eta gaia desitxuratzeko. Baina,
salbuespenak salbu, beharrean izaten dan
heriotza bakotxean hareek izaten dabe
erantzukizun nagusia. Bakotxak bere neu-
rrian. 

Patronala erruduna da pisuzko hainbat
arrazoigaitik: lehenengo eta behin, lantegi
frankotan ez da diru inbertsiorik egiten pre-
bentzio-neurriak hartzeko. Izan be, euren-
tzat merkeagoa izaten da isuna ordaintzea
ziurtasun neurriak ezartzea baino. Horre-
zaz ganera, gazteak murgiltzen diran
behin-behinekotasuna lan istripuen sorbu-
rua da: behin-behineko kontratuek ekar-
tzen daben txantajea; baja hartuz gero, kale-
ra botatzeko mehatxua; prestakuntza eza;
lanaldi luzeak… Eta hori baieztatzen daben

datu ofizial anitz dago. Nik hiru azpimarra-
tuko ditut: langile gazteek izaten dituen lan
istripuak nagusiek baino bost aldiz gehiago
izaten dira; hildakoen %65ek azpikontra-
tentzat lan egiten eben eta behin behineko
langileek lan istripua izateko daben arris-
kua 2,5 aldiz handiagoa da.

Eta herri administrazioek, gobernu
autonomikoek, Osalanek-eta zer egiten
dabe bitartean? Non dagoz minutuko isilu-
neak edota alkarretaratzeak egiten direne-
an? Zergatik epaileek ez dabe enpresarik
zigortzen prebentzio-neurriak urratzen di-
ranean, horretarako legeak aukerak emon
arren? Zergaitik administrazioen isiltasu-
na?

Gaur egun zigorrik jaso gabe erail daite-

keen leku bakarra lantokia da. Behargin
hilak justiziarik ezagutzen ez daben bikti-
mak dira, ia beti. 

Egoera aldatu beharra dago. Gaia sozia-
lizatzea eta kontzientziatze lana egitea fun-
tsezkoak dira. Lan istripurik dagoan bako-
txean salatu egin behar da lantokian bertan,
beharginaren herrian, kalean eta udaletxe-
an. Bide horretan, abuztuan Derion izan
zan atzenengo lan istripuari emondako
erantzuna aurrekari interesgarria da, izan
be, herrian hainbat herritar batu ziran hori
salatzeko. Langileon bizitzak eta osasunak
kapitalaren etekinek baino balio erantsi
askoz haundiagoa dabelako, zenbait enpre-
sarik hain gauza sinple hori ulertu gura ez
badau be. 

Laneko istripuak, ezabatu beharreko minbizia
Eritxia

IGOR URRUTIKOETXEA
(LAB-Metalgintzako Nazio Mailako idazkaria)

Gazteek elkartzeko modua alda-
tu egin dute. Europatik ei da-
torren modari jarraitu, eta lon-

jak edota aterpe berriak bilatu dituzte,
inoren begiradapean ez egoteko eta eu-
ren zaletasunak askatasunez bizitzeko. 

Ama nauzue eta ohitura horrek zer
pentsatu ematen dit. Elkartze-aldake-
tak euren independentzia babesteko
balio du, baina gurasoek, kasu askotan,
paga eman ez ezik lonjaren alokairua
ere ordaindu behar diete, eta hori de-
pendentzia da. Gainera, eta are txarra-
goa dena, lonjetan talde txiki asko dau-
de eta, ondorioz, herriko gazteak euren
artean gero eta ezezagunagoak izango
dira, gero eta herri handiago batean.  

Gazteak denon ardura dira. Aska-
tasuna hilero 20 eurorekin konpontzen
dugula uste dugu gurasoek eta, bestal-
de, zer egiten du gizarteak? Gazte pla-
nak diseinatzen dira, baina ez da asma-
tzen gazteen beharrizanekin; edota
gaztelekuak zabaltzen dira ordu bi eta
erdiko kudeatzaile batekin. Nahikoa
da? 

Halaber, gazte gutxik ikasten dute
gurasoen laguntza barik euren beharri-
zanei aurre egiten, eta hori ezinbeste-
koa da. Baina non eta nori begira ikasi-
ko dute? Interneti begira? Ondo, baina
zelan mantendu eta aberastuko dugu
Euskal Herriko izaera? Euskaldunon
etorkizuna hil ote da?

Gazte garaia, aldaketa garaia da,
eta gazteek etorkizunean pentsatu
behar dute, inoren menpe bizi ez izate-
ko. 

Gazteak txokoetan

BELEN GANA
(Irakaslea)
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Leioako Arte Ederretako fakultatean ikas-
ten nabil 1999. urtetik hona, eta tarte
horretan autobus bi edota trena eta auto-
busa hartu behar izan ditut, Unibertsita-
tera joan ahal izateko. Baina duela gutxi
Lujuako konpainiak Areeta-Larrabetzu
ibilbidea moldatu, eta orain autobusak
Campusera igotzen dira zuzenean. Goi-
zeko 7etan Larrabetzutik irteten den auto-
busa Unibertsitatetik pasatzen da, eta
Areetatik eguerdiko ordu bietan ateratzen
dena Unibertsitateraino igotzen da Txorie-
rrira bueltan. Ez da nahikoa; hala ere,
orain arte bidaiak ordubete edota ordube-
te eta erdi irauten bazuen, orain 25-30
minutu irauten du. 

Enara Artetxe

Txorierri eta
Unibertsitaterako

autobusa

Albisteak eta laburrakGutunak
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Desafio ederra Zamudioko Iñigo Aurre-
koetxeak Sondikako hiru harrizulatzaile-
ri bota ziena: Aurrekoetxeak harrian sei
zulo egin behar zituen eta aurkari bakoi-
tzak bi. Ea nork amaitzen zuen lehenen!
Desafioa San Martin jaietan egin zuten
eta zamudiokoak sobera irabazi zien son-
dikarrei, izan ere, berak sei zuloak egin

zituen eta besteek lau. “Erritmo egokia
hartu nuen hasieratik. Eurek lehenengo
zuloa amaitu zutenean, nik alde nahikoa
ateratzen nien jadanik. Beste desafio bat
bota beharko dugu, baina ezberdina:
zulo gutxiagokoa edo gehiagoren kon-
tra… Ea horrela irabazten didaten! (kar,
kar)”, esan digu. 

Aurrekoetxeak Sondikako 
harrizulatzaileei irabazi die

Zeure eritxia agertu gura badozu, gutunen atal hau
zabalik daukazu. Ez da komeni makinazko 15 lerro
baino luzeago idazterik gutunotan. Izena, telefo-
noa, helbidea eta nortasun agiriaren zenbakia ager-
tu beharko dira. Laburtu behar izan ezkero, Aikor!-
ek bere esku dauka horretarako eskubidea. Zure
eritxia aginduteko helbidea: 
Totoan, Aresti kalea 2, 48170, Zamudio edo 
aikortxori@yahoo.es



Azaroaren 19an, domekaz, gasolinazko
motorra duten Eskalako Autoen Txapel-
keta egin zen Sondikan, Portugaleteko
Radio Control Rober Hobbies-ek antolatu-
ta. Txapelketan 1:10 eskalako 20 autok eta
1:08 eskalako 3 autok parte hartu zuten.
Finalera 6 ibilgailu ailegatu ziren, eta txa-
pelduna Gallartako Mikel izan zen.

Aurtengoa Sondikan egiten den lehe-
nengo txapelketa da, eta eguraldia lagun
eduki ez bazuten ere, 80 bat pertsona
inguru hurbildu ziren aparkalekuan jarri-
tako karparaino. Beste alde batetik, mons-
ter eta helikoptero gasolinadunaren era-
kustaldiak ere egin zituzten egun horre-
tan. 

Albisteak eta laburrak

Derioko III. Argazki
Lehiaketa, prest
Derioko Argazki Taldeak Derioko III. Argazki
Lehiaketa antolatu du. Lehiaketa horretan
argazkigintza gogoko atsegin duten guztiek
har dezakete parte; gaia librea da eta beste
lehiaketa batean saritua izan ez den edozein
lan aurkez daiteke. Lehiakide bakoitzak
gehienez hiru lan aurkez ditzake.

Argazkiak zuri-beltzean edo koloretako-
ak izan daitezke eta kategoria bakar batean
sailkatuko dira. Argazkietan tratamendu
informatiko guztiak onartuko dira; hala ere,
epaimahaiak teknika, enkoadratzea eta kon-
posizioa baloratuko ditu bereziki. Argazkiek
gehienez 40 x 50 cm-ko neurria edukiko dute
eta 40 x 50 cm-ko kartoi mehe batean itsatsita
aurkeztuko dira. Kartoi mehe horren atzeko
aldean egilearen datuak azalduko dira: izena,
telefono zenbakia, helbidea eta, argazkilaria
talde bateko kidea izanez gero, talde horrexen
izena. Lanak Udal Liburutegian utziko dira;
aurkezteko azken eguna abenduaren 15a
izango da, arrastiko 8ak arte.

Sariak abenduaren 23an banatuko dira,
12:30ean; egun horretan, gainera, erakusketa
bat inauguratuko da lehiaketako lanik onene-
kin. Epaimahaiak hiru sari emango ditu: 150
euro eta diploma, argazkirik onenari; 100 eu-
ro eta diploma, argazkirik originalenari, eta
75 euro, argazkirik onena aurkezten duen de-
rioztarrari. Parte-hartzaile bakoitzak, gehie-
nez ere, sari bat jasoko du.

Saritutako argazkien jabetza Derioko Ar-
gazki Taldearena izango da; saritu gabeko ar-
gazkiak urtarrilaren 15etik aurrera jaso ahal
izango dira liburutegian.

Eskalako Autoen Txapelketa,
Sondikan
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Argazkia: Radio Control Rober Hobbies



Albisteak eta laburrak

Txorierriko Gazte
Planak logotipoa du
Joan den hilean, Mankomunitateak Txorie-
rriko Gazte Planaren Logotipo Lehiaketa
antolatu zuen. Lehiaketaren helburua zen
Txorierriko gazteek euren burua identifika-
tzeko logotipoa izan zezaten. Hori Gazte
Planaren irudia izango da hemendik aurre-
ra. Epaimahaiak Mayra Tomas lezamarraren
lana aukeratu zuen lehiaketara aurkeztutako
logotipo guztien artean. Neskak MP4 bat
jaso zuen saritzat.

Bizkaibuseko lineen
birmoldaketa
Bizkaiko Foru Aldundiko Herri Lan eta
Garraio Sailak Bizkaibuseko linien birmol-
daketa egin du, eta horrek eragina zuzena i-
zan du Txorierrin. Horrela, Bilbo-Derio-
Mungia eta Mungia-Derio-Cruces/Gurutze-
ta lineak aldatu dira. Lehenengoak 30 minu-
turoko maiztasuna izango du, ibilbide bire-
kin: bata, orduro Laukariztik eta bestea, or-
duro Zabalondo-Bolatokitik. Bigarren lineari
dagokionez, kendu egin da egungo zerbi-
tzua, bai Bermeo-Mungia tartean, bai EHU-
rako sarbidea Leioan. Ibilbide horiek A-3528
Bilbao-Mungia-Bermeo (autobidetik) linea
berriak eta A-3528 Bermeo-Mungia-EHU
lineak beteko dituzte, hurrenez hurren. 

TIK TAK enpresa, Lur Barriak
sarien artean
Urriaren 20an Lur Barriak 2006 sari banaketa
izan zen Getxoko Kultur Etxean, Bermeo,
Erandio, Getxo, Leioa, Mungialde, Txorierri
eta Uribe Kostako Behargintzek antolatuta.
Sariok udalerri horietan enpresa kultura sus-
tatzea dute helburu, eta aurten 4. edizioa bete
dute. Saridunen artean, Derioko TIK TAK

enpresa izan da. 
Jon Callejak eta Javier Mosquerak mar-

txan jarri dute negozio hori, eta bertan etxera
eramateko jana prestatzen dute. Gorka Carro
Sondikako alkatea eta Behargintza Txorie-
rriren presidenteak Behargintza Txorierri
eskualde-saria eman zien gazteei.
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Argazkia: Ana Sonia
Elorriaga



Albisteak eta laburrak

Lehen Kultur Etxean zeuden Loiuko libu-
rutegia eta KZgunea, baina Udalak
Aransotegi plazara eramatea erabaki du
zerbitzua hobetzeko. Instalazio berriak
urrian inauguratu zituzten eta hara hain-
bat lagun batu ziren; besteak beste, Jon
Iñaki Zarraga Foru Aldundiko Gazteria
Saileko zuzendari orokorra. Udalak
390.000 euro jarri du hornikuntza berrio-
tan, eta Foru Aldundiak aurrekontuaren
laurdena jarri du (100.000 euro inguru).

Liburutegian badira 2.000 liburu, era
guztietakoak; gainera, baditu ikasteko gela
eta haurrek jolasteko gunea. Euskal Udal
Liburutegien Sarearen barruan dago eta,

horregatik, nahi den liburua han aurkitzen
ez bada, handik egun bira ekarriko dute
sare horretako beste liburutegi batetik.
Liburutegia goizez nahiz arrastiz irekiko
da (10:00-13:00 eta 16:30-20:00); urtarriletik
aurrera, hala ere, zapatuetan ere irekiko da
goizez. KZguneak beste ordutegi bat izan-
go du: 10:00-13:00 eta 18:00-20:00.

Hilean Loiuko 90 lagun inguruk erabil-
tzen dituzte liburutegia eta KZgunea. Etor
Irazola kultura zinegotziaren ustez, orain-
go zerbitzua hobea da, “erosoagoa” delako
eta “herritik gertuago” dagoelako. Beste
alde batetik, abenduan gaztelekua irekitze-
ko asmoa du Loiuko Udalak. 

Liburutegia eta KZgunea 
inauguratu dituzte Loiun

Auzolan Eguna, 
Lezama Bizirik 
koordinakundearen
eskutik
Lezama Bizirik koordinakundeak Lezamako
herri-bideak berreskuratzeko kanpainari ekin
zion duela hilabete batzuk. Horrela, bada, I.
Mugarriz Mugarriko Martxa antolatu zuten
irailean, eta abenduaren 17an beste ekitaldi
bat egingo dute: Auzolan Eguna, hain zuzen
ere. “Garaioltza eta Goitioltza batzen beko
errekatik” lelopean, bertan dagoen herri-bide
bat garbitu eta atonduko dute. Martxa goize-
ko 10:30ean aterako da plazatik gurdia eta
guzti, eta 13:30etik aurrera luntxa eskainiko
zaie partehartzaileei eskola zaharreko txoko-
an. Erromeria ere egongo da. Antolatutako
aurreko ekitaldietan moduan –Aretxaldetik
ibilbidea, Goitioltzako errotetatik paseoa…-,
antolatzaileek kultura, ingurugiroa, historia,
errebindikazioa eta jaia uztartu nahi dituzte
oraingo honetan ere bai.  

Beste alde batetik, koordinakundeak
eskaera bat aurkeztuko du Lezamako
Udaletxean, horrek herri-bideak berreskura-
tzeko plangintza bat egin dezan. 

Pedro
Espeso I.
Memoriala
Abenduaren 31n,
Pedro Espeso I. Me-
moriala izango da
Sondikan, Hegala-
riak kirol klubak
antolatuta. Memo-
riala goizeko 11etan
hasiko da eta areto
futboleko hiru tal-

dek hartuko dute parte: Durangoko Sasikoa
(Nazional A), Altamira Bar Txutxi (Nazional
B) eta Hegalariak (Preferente). Espeso Hega-
lariak taldeko delegatua izan zen eta uztaile-
an hil zen. Partiden ostean, luncha eskainiko
zaie jokalariei. 
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Jose Luis Bilbao Bizkaiko Ahaldun
Nagusiak eta Sorkunde Aiarza Zamu-
dioko alkateak adinekoen egoitza berria-
ren lehenengo harria jarri zuten azaroa-
ren 17an. Hori inoren laguntza behar
duten nagusiei zuzenduta dago eta 120
pertsona hartzeko lekua izango du.
Egoitzak eguneko zentroa ere izango du
eta bertan 40 lagunentzako tokia egongo
da. Zentroa Zamudioko Udalak utzitako
6.970 metro koadroko orubean eraikiko
da, Torrelarragoiti poligonoan hain
zuzen ere. 

Bizkaiko Foru Aldundiak Naguspea
S.L. enpresari adjudikatu dio zentroaren
proiektua idaztea, eraikitzea eta horni-
tzea. Halaber, enpresa horrek zentroa
ustiatuko du 38 urteren epean. Tarte
horretan, Foru Aldundiak 58,55 euro

emango dizkio itundutako 96 egoitza-
plazak okupatuta egondako egun bakoi-
tzeko. Eguneko zentroko plazek 41,35
euro balio izango dute unitate psikoge-
riatrikoetan, eta 38, 23 euro integraziora-
ko unitateetan. Prezioak urtero egunera-
tuko dira, eta itundu gabeko egoitza-pla-
zak enpresa adjudikaziodunak kudeatu-
ko ditu merkatu librean. 

Egoitzak eta eguneko zentroak 7.010
metro koadro edukiko dituzte, eta bertan
solairu bi, beheko solairua eta erdisotoa
egingo dituzte. Erdisotoan 20 ibilgailu-
rentzako aparkalekua egongo da eta gai-
nazalean 36 ibilgailurentzako beste bat. 

Proiektuan 9,1 milioi euro inbertituko
dituzte. Egoitzaren inaugurazioa 2008.
urteko lehenengo hilabetetan izatea es-
pero dute.

Albisteak eta laburrak

Zamudioko adinekoen egoitza
berriaren lanak hasi dira
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Albisteak eta laburrak

Urrian, Auzitegi Nazionalak baimena
eman zion Jose Migel Etxeandia larrabe-
tzuarri kartzelatik irten eta gaixorik dago-
en aita ikustera etortzeko. Bisitak urriaren
28an eta 29an eta azaroaren 1ean izan
ziren eta ordu biko iraupena izan zuten.
Etxeandia Aranjuezen dago gaur egun,
eta, bisitak izan ziren bitartean, Langrai-
tzeko kartzelan egon zen.

Larrabetzuarrak orain 12 urte egin
zuen ihes Mexikora, baina 2003ko uztaile-
an handik kanporatu zuten eta Aranjue-
zen kartzelatu zuten.

Lazaro trial-lasterkaria
Euskadiko txapelduna
da berriro
Azaroaren 12an Trial-proba egin zen
Zamudion, Zamudio Racing Elkarteak
antolatuta. Proba puntuagarria izan zen
Euskadi zein Bizkaiko Trial Txapelketa-
rako, eta Iñigo Lazarok bigarren postua
lortu zuen beterano kategorian. Nahiz eta
irabazi ez, zamudioztarrak Euskadiko
txapeldun titulua lortu du berriro, izan
ere bosgarren postua baino ez zuen behar
titulu hori eskuratzeko. “Pozik nago.
Lehian aritzen garenean, irabazteko as-
moarekin egiten dugu beti”, esan digu. 

Zamudioko proba Gasteizko Arman-
do Ugartek irabazi zuen. “Banekien ez
nuela irabaziko, gauza asko pilatu zitzaiz-
kidalako egun horretan: motorra aldatu
behar, probaren antolamenduan parte
hartu behar izatea… Baina ez dut aitza-
kiarik jarri nahi; Armandok soberan ira-
bazi zidan. Nire laguna da eta izugarri
pozten naiz beragatik”.

Beste alde batetik, proban 30 lagunek
parte hartu zuten eta sei kategoria izan
ziren: senior, beterano, junior, kadete, ki-
mu eta zalea. “Aurtengoa Zamudion e-
gin dugun lehenengo proba izan da eta,
zentzu horretan, eman dizkigun errazta-
sun guztiak eskertu nahi dizkiogu
Udalari”.
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Etxeandia Larrabetzun, 12 urteren
ostean

Abenduaren 3an Euska-
raren Nazioarteko Egu-
na ospatuko da eta
Txorierrin ere hainbat
ekitaldi izango dira
azaroaren 1etik 5era

bitartean. Ekitaldiok
Larrabetzuko pilotale-

kuan egingo dituzte.
Hilaren 1ean, Kuku,

Truku eta Bolenwaider
pailazoek saioa eskainiko
diete Txorierriko eskole-
tako umeei. Hurrengo

egunean, zapatuan,
trikipoteoa egingo da eguerdian; arrastiko
5etatik aurrera esku pilota partidak egon-
go dira. Domekan Benito Lertxundik kon-
tzertua emango du arrastiko 6etan. 

Beste alde batetik, Zirika Zirkus talde-
ak eta Eriz Magoak umeei zuzendutako
saioak egingo dituzte hilaren 4an eta 5ean,
hurrenez hurren. 

Euskara Eguna 2006, Larrabetzun



Zamudioko Azokak 
jendetza handia batu du

Sondikako Azoka, betiko
kalitateari eutsiz

Azokak

Eguraldi ederra eta giro ezin hobea.
Azaroaren 5ean, Bizkai osotik milaka
lagun izan ziren Zamudioko Nekazaritza
eta Abeltzaintzako Azokan. Aurtengoa 22.
azoka izan da eta, gutxi gora behera, 60
ekoizlek hartu zuten parte. Ekoizleok aur-
keztutako produktuak izan ziren txakoli-
na, gazta, loreak, fruta, ogia, kontserbak…

Horrezaz gainera, Zamudioko ganadu
erakusketa ere izan zen eta Limusin
Arrazaren Bizkaiko Lehiaketa egin zen
azokaren barruan. Txapelketa Fernando
Herasen ganaduak irabazi zuen; erremate-
an Fidel Abansen zekorra izan zen dirurik
gehien pagatu zena: 4.200 eurotan saldu
zen.

Sondika Euskal Herriko nekazaritzako
produktuen erakusleiho bihurtu zen aza-
roan, izan ere, hilaren 12an Eskulangintza,
Nekazaritza eta Abeltzaintzako X. Azoka
egin zen bertan. Azokan ikusteko aukera
egon zen produktuen artean hurrengo
hauek aipatzekoak dira: fruta eta baraz-
kiak, ogia eta pastelak, kontserbak…
Ganadua ikusteko aukera ere izan zen
Sondikan.

Beste alde batetik, Bizkaiko txakolina-
ren eta Idiazabalgo gaztaren dastatzea
egon zen doan. Erakustaldi bi ere egin
zituzten: bata, abere-ferratzearen gainean
eta bestea, aspaldiko zerrategiaren gaine-
an. Horrezaz gainera, umeentzako poniak
eta herri kirolak izan ziren. Txistulariek
eta dultzaineroek azoka alaitu zuten goiz
osoan zehar.
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Trikitiaren statusaz aritu zara Koldo
Izagirrerekin batera.
Bai, batetik nire tradizioarekiko distantzia
hartu behar dudalako, eta bestetik, gure
lanbidearen nondik norakoaz jabetu behar
dugulako. Trikitia ez da besteak bezalako
tresna, ez da gitarra edo tronboia edo bioli-
na bezalakoa… “euskal” tresna da, eta
horrek euskotarrismoa dakar. Ez da tresna
neutro bat, osagarri etniko-folkloriko han-
dia dauka. Arriskuan gabiltza, popularita-
teak populismora garamatza. 
Eta kantuen etikaz. 
Aurrekoan esan dizudanak dakarren kon-
tua da. Tradizioa handia da, zabala… baina
dena ez da herritasuna, herriak sortu duen
guztia edo herriaren izenean sortu den

guztia ez da herriaren ahotsa. Eta herriaren
ahotsa bera ere, zenbaitetan, manipulatua
dator, ez da librea, alienatua da. Zer kanta-
tu, nola kantatu… duintasun batean era-
man nahi dut nire lanbidea.
Letrak entzun eta hainbat esan azpima-
rratu dizkizugu: mundutik alde eginda,
mundua liteke alda, zoragarria ez al da,
bidegorrian aztalka (…).
Bai… mundu honetatik ihes eginez, alegia,
proposatzen zaigun gizarte eredu honi
aurre eginez sortuko dugu mundu berri
bat, baina horretarako aztalka ibili beharko
dugu, aztarrika, narrasean, eta bidegorria
utzita bide gorria hartu beharko dugu, ale-
gia, gorri bidea… Izerdia izan dadila zer-
baiten alde, ez kirolagatik.
Jacques Prevert Zumarragara ekarri duzu.
Izugarria da gizartearen isiltasuna. Beste
izen batzuekin baina, gaztetxoentzako kar-
tzelak ari gara eraikitzen. Hamalau urteko
nerabeak zigortu egin behar omen ditugu,
ez lagundu. Izugarria da, bai, gaztetasuna
eta liraintasuna balio nagusietan dauzkan
gizarteak halako gorrotoa edukitzea, bes-

talde, gaztetxoei. Diskurtso bakezale inozo
bat garatu da, eta horren izenean zigorra
ezarri da. Ez dago gizartea aldatu beharrik,
dena dago ondo… beldurra ematen du.
(...) ukatuok hautatuengandik beti bizi
gara bereiz.
Maila guztietan gertatzen da, hautatuen
bostetik lau domestikatu egiten dituzte.
Hain zuzen, berak “hautatuak” direlako,
gu ez bezalakoak.
Entzun ezazu deabru jauna edo anderea,
gozamenaren azkura aspaldi galdu da,

“Duintasunez eraman nahi
Joseba Tapia, musikaria 

Gurean izan da

“Trikitia ez da besteak
bezalako tresna; “euskal”

tresna da, eta horrek 
euskotarrismoa dakar”

“Proposatzen zaigun
gizarte eredu honi aurre

eginez sortuko dugu
mundu berri bat, baina
horretarako aztalka ibili
beharko dugu, aztarrika,

narrasean…”

12

Literatura Eskola 06/07 hasteko,
Koldo Izagirre eta Joseba Tapia

hurreratu zaizkigu
Larrabetzura. Kanturako tes-
tuak izan dituzte aztergai eta

Koldo behinola elkarrizketatu
genuenez eta Josebak diskoa
aurkeztu berri duenez, azken

hau hartu dugu berbalagun.

Testua: Gotzon Barandiaran
Argazkiak: Joseba Tapia
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hemen behar dena da zure diktadura,
parrilan erretzeko Kristoren jendea (…).
Azken erregua da, deabruari: zatoz, ez
da posible izango Jainkoak egin zuena
baino txapuza handiagorik egitea zeuk…
Baina zer esaten digu deabruak? Ados
egon ninteke zuekin, baina ez da nire
eskumenekoa, ezin dut ezer egin… Po-
litikaria da, politikari errealista bat, mise-
rable ez bestea! Tira, Jainkoaren zerbi-
tzuan dago deabrua.
Bilintx, Joxe Mari Lopetegi, Charles
Uhalde, Gandiaga eta Gartzia. Zergatik
jotzen du horrenbeste trikitiak errima
duen testuarengana?
Tradiziotik datorkio. Elkartze naturala i-
zan da trikitiarena eta bertsoarena. Eta
bestalde, badago ezagutzen ez dugun
tradizio bat, nik, neure apalean, berres-
kuratu eta ezagutarazi egin nahi duda-
na. Bilintx soziala, Lopetegi errepublika-
noa, Uhalde artzain politizatu umore-
tsua, Gandiaga abertzalea… Joxerra Gar-
tziaren letra irakurri eta erritmo brasilei-
ro bat etorri zitzaidan burura, berehala-
koa izan zen.
Ostera, Bertolt Brecht kabareteratu du-
zu.
Bilintxi bezala gertatu zaio, gurean
behintzat: “Brecht? A, bai, poeta politiko
bat”. Ez ba, edo ez hori bakarrik behin-
tzat. Eta Bilbao kantuak izena… tentaldi
handia izan zen, eta bertsionatu egin dut.
Eneko Barberena eta Josetxo Azkona-
ren poemak ez dira egitura erregularre-
koak. Zailtasunik izan duzu horiek
zelan musikatu erabakitzean?
Bai, niretzako errazagoa da erritmo eta
neurri jakin batean mugitzea. Baina zail-
tasun horrek berak lagundu egiten dizu
nolabait, bestelako bideak saiatu behar
dituzulako. Zatika aritzen naiz horrela-
koetan, lehen bi lerroak adibidez, horiek
finkatzen ditut aurrena, gero apurtzen
saiatzen naiz lerro irregularrak errezita-
tuz… konbinatoria berria sortzen da…
oso interesgarria da.
Etorbide profesionala kantuak Joseba

Tapiaren printzipioen deklarazio edo
manifestua ematen du.
Lanbidearen inguruko atzartasun hori,
lehen komentatzen nizuna. Aspalditik
nator auto-gogoeta horretan: Trikitixaren
sua daukazu Dultzemeneoa diskoan
(1992), Amurizaren letrarekin; Trikitila-
riak omen gara daukazu Tapia eta Leturia-
n (1998); Putzu guztiek dute hondoan apoa,
pasodoblea, Apoaren Edertasuna diskoan
(1998), hor apoa hauspoa da, gure tresna,
hauxe du leloa: “Ai putzuak beteak ez
baleude apoz / Nork emango lioke bizi-
tza honi poz? / Penak uxatzen ditut
eskusoinua joz / Nahiago baitut bizi
ahuspez baino hauspoz!”, eta Hain zuzen
diskoan berriz (2002) Zeruko hauspoa,
nahiko kantu kritikoa… Definizio baten
bila gabiltza, eboluzioan gaude, trikitia
tresna berria da oso.

Bazkalondoan luze ibili ginen, mundua
diatonikoki konpondu gurean. Konpon-
biderako eduki gehiago behar dituenak
bila beza www.josebatapia.com gunean.

dut nire lanbidea” 

“Zailtasunak berak
lagundu egiten dizu 

nolabait, bestelako bideak
saiatu behar dituzulako”

Gurean izan da



Lehiaketan liburu hori itzultzeko gogoa
duen edonork har dezake parte. Horrela,
obraren lehenengo atala euskaratu behar-
ko du, eta lan horren hiru kopia bidali
AED Elkartearen egoitzara (Pablo Uranga
4 behea, 20500 Arrasate), 2006ko abendua-
ren 31a baino lehen. Ez da itzultzailearen
izenik agerian jarriko, baina bai goiburu
bat; itzultzailearen datuak eta telefonoa
gutunazal itxi baten barruan adieraziko
dira, eta gutunazal horren azalean goiburu
bera errepikatu.

Itzulpenerako jatorrizko hizkuntza tur-
kiera da. Hizkuntza hori menderatzen
duen euskal itzultzailerik aurkitzea zaila
da, eta horregatik, antolatzaileek Kar ele-

berriaren itzulpenak (ingelesez, frantsesez
eta gaztelaniaz) jarriko dituzte partehar-
tzaileen esku, horiek eskatu ahala (telefo-
noz, idatziz nahiz e-mailez). Testuok
Internet bidez ere lortu ahal izango dira
www.elkarlanean.com/jokinzaitegi helbi-
dean.

Epaimahaiak jasotako itzulpenak
aztertu, eta horietako bat izendatuko du
irabazle 2007ko urtarrilaren amaiera baino
lehen. Lanek kalitate nahikorik ez balute,
saria hutsik utzi ahalko dute. Kasu horre-
tan, antolatzaileek aukera izango lukete
itzulpen hori enkarguz norbaiti eskatzeko,
bekako diru-kopuruaren truke. 

Irabazleak 9.000 euroko saria irabaziko
du, Kar eleberria osorik itzultzeagatik.
Diru erdia jakinarazpena egitean jasoko
du, eta beste erdia lan amaitua entregatu
ostean. Lana 2007ko irailaren 30ean eman
beharko du Elkar argitaletxean. Epeak
beteko ez balira, edo itzulpenaren kalitatea
nabarmen txarra balitz (epaimahaiaren iri-
tziz betiere), sariaren bigarren zatia jaso
ez, eta lehena itzuli egin beharko luke ira-
bazleak. 

Elkar etxeak, eskubideak aurrez esku-
ratuta, argitaratuko du Kar eleberria eus-
karaz, eta hori egiteko epemuga 2007ko
Durangoko Azoka izango da. 

Informazio gehiago:
www.aedelkartea.com

www.elkarlanean.com/jokinzaitegi

XX. Jokin Zaitegi Sariketa
Literatura Nobel Sariak euskaratzeko beka 2006

Arrasateko AED Elkarte-
ak eta Elkar argitaletxeak
XX. Jokin Zaitegi Sariketa
antolatu dute, Kutxaren
laguntzarekin. Horrek hu-
rrengo helburu hau du:
Orhan Pamuk idazle tur-
kiarraren Kar (Elurra) ele-
berria euskarara itzultzea.
Pamuk aurtengo Literatu-
rako Nobel sariduna da. 

Gazteen txokoa
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Orhan Pamuk Literatura Nobel sariduna



Gaztea eta
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Noiz hasi zinan saskibaloian?
Hamar urte nituala. Etxean guztiok aritzen
gara kirol horretan: aita, ama, ahizta…
Andre Maria Mesedeetako ikastetxeko tal-
dean hasi nintzan, baina bertan ez egoanez
ahiztak jokatzeko talderik, biok beste klub
batera eroatea erabagi eben gurasoek,
Irlandesas taldera hain zuzen be. Talde
horretan bost urte daroadaz. Entrenamen-
duak astean lautan egiten dodaz eta egun
baten maila goreneko talde bategaz entre-
natzen dot, nire jokoa eta aukerak hobetze-
ko.
Zurea zer da: zaletasuna ala profesionala
izatea gustatuko litzakizu?

Gauza biak. Zaletasuna, txikitatik harre-
man estua dodalako saskibaloiagaz. Izu-
garri gustatzen jat eta kirol honetan zerbait
gehiago lortu nahiko neuke. Ametsak guz-
tiok doguz! Goi-mailako partidak ikusten
dozuz eta jokalarien jokoari adi egoten
zara beti…  
Zelan ikusten dozu emakumeen saskiba-
loia?
Gizonenari garrantzi haundiagoa emoten
jako, futbolagaz gertatzen dan moduan.
Emakumezkoen saskibaloia ezezagunagoa
da. 
LEKE dantza taldean be bazagoz…
Txikitan euskal dantzak ikastea gustatuko

jatan, baina ez neban aukerearik izan.
LEKE taldea sortu zanean, animatu eta
izena emon neban beste lagun batzuakaz.
Entsegua barikuetan egiten dogu. Ez da
nahikoa, baina ahalik eta gehien ikasten
saiatzen gara. 
Eta nola buztartzen dozuz ikasketak, dan-
tzak eta kirola?
Ondo antolatzean dago gakoa: ordutegie-
tara egokitu eta ahal danean eginbeharrak
aurreratu egin behar dira. Dana dala, dan-
tzek ez deuste denbora haundirik kentzen;
saskibaloiak bai, baina ondo antolatu ezke-
ro, dana egin daiteke. Lagunakaz egoteko
astia be badot, izan be saskibaloiak jende
asko ezagutzeko aukerea emoten dau eta
lagunak egiten dira.
Zein da saskibaloiaren gauzarik onena
eta txarrena?
Onena tarte atsegina pasatzen dozula,
ikasten dozun bitartean. Gozatu egiten
dozula. Eta txarrena eskatzen dauan sakri-
fizioa. 
Eta euskal dantzei jagokenez?
Onena bertoko kulturaren zati bat ikasten
dozula; gauzea txarrik ez dauka. 
Aukeratu beharko bazendu…
Saskibaloia, duda barik. Kirol kuttuna da
etxean eta guztiok praktikatzen dogu,
osaba-izekoek be bai… Genetan daroat.
Etorkizunerako planik?
Ez dakit, ez dot pentsatu. Marketin edota
Enpresa-administrazioa ikastea gustatuko
litzakit… Eta saskibaloian aritu, indarrek
itxi arte!

“Genetan daroat kirol hau”

Hamasei urte eta 1,84 metro altuera. Loiuko Joneri
familiarengandik jatorko saskibaloi zaletasuna. Baita
janzten dauan 11 zenbakia be bai, hori aitak aspaldian
eroian-eta. Gaztea batxilerreko 1. maila ikasten dabil
eta kirolaz aparte, euskal dantzak egiteko astia be ba-
dauka. 

Jone Aurre, saskibaloi-jokalaria

“Ondo antolatzean dago
gakoa: ordutegietara 

egokitu eta ahal danean
eginbeharrak aurreratu

egin behar dira”

Testua eta argazkia: Itxaso Marina
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“Nik ez diot inori bikaina
ematen, hobetzeko aukera

beti dagoelako”

Zorione, BIALTXAko enologoa

“Bizkaiko Txakolina” Jatorrizko Deitura duten hogeita bost txakolin-egile daude
Txorierrin. Zorione Martinez Bizkaiko Txakolin-egileen Elkartearen (BIALTXA)
enologoa da, eta lehen aipatutako gehienekin egiten du lan. Aurtengoa bere lauga-
rren uzta da. 

Zorione Martinez, enologoa

Testua: Fernando Olabarrieta eta Itxaso Marina 
Argazkiak: Xabier Goienetxe, Fernando Olabarrieta eta Itxaso Marina



Zein da zure lana?
Prozesu osoa era egokian eramaten lagun-
tzen diet: zein ongarri mota bota lurrari,
zein tratamendu eman mahatsari eta noiz
batu, nola egin hartzid ura, txakolina ana-
lizatu…
Azaldu, mesedez, nolakoa den txakolina
egiteko prozesua.
Mahastietan egiten den lana oso garrantzi-
tsua da, izan ere, txakolinaren erdia kalean
egiten da eta beste erdia upategian.
Mahatsa noiz batu ere funtsezkoa da.
Mahats-biltzea irailaren bigarren hama-

bostalditik urriaren lehenengo hamabos-
taldira bitartean izaten da, baina data
horiek alda daitezke urte batetik bestera,
hainbat faktore kontuan hartu behar dira-
eta. Mahatsa batu ostean, prentsan sartu
eta mostoa ateratzen dugu. Hori garbitu,
eta hartzidurari ekiten diogu. Hartzitu eta
gero, analizatu egin behar da, dituen ezau-
garri analitikoak ezagutzeko: alkohol
maila, garraztasuna... Ondoren, txakolina
garbitzen hasten gara. Txakolina ondo
mantentzea ere ezinbestekoa da. Botilaratu
baino lehen, jatorrizko izendapenaren
katatik pasatu behar da. 
Zelako lanak egiten dira soloan, mahatsa
batu ostean?
Urtearen arabera, tratamenduren bat egi-
tea gomendatzen da. Adibidez, berton
onddoek sortutako gaixotasunak ditugu

17

“Mahastietan egiten den
lana oso garrantzitsua

da, izan ere, txakolinaren
erdia kalean egiten da eta

beste erdia upategian”

Pedro Mari Olabarrieta, Aitabitxi txakolina (Lezama). Ekoizpena: 2.000 litro.

Andoni Ojanguren, Erdikoetxe txakolina (Lezama). Ekoizpena: 5.000 litro.
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bereziki, eta horiei aurre egiteko berariaz-
ko tratamenduak egin ohi ditugu. Neguan
inausketa izaten da eta udaberrian, egural-
diaren arabera, beste tratamendu mota
batzuekin hasten gara. Klima dela-eta,
Estatuko beste herrialde batzuen aldean,
oso zaila dugu mahatsa osasuntsu ekoiz-
tea. Eguraldiak asko baldintzatzen gaitu. 
Txorierrin oso txakolin ona ekoizten
omen da…
Bai, eta Historia bera horren lekukoa da.
Kalitatearen gainean ez dago inongo
zalantzarik: bertoko txakolina oso ona da,
eta urtero kalitate-maila horri eutsi egiten
zaio, gainera.
Bere ezaugarrietatik, zeintzuk nabarmen-
duko zenituzke?
Oso suabe da; nahiko orekatuta, garrazta-
sun aldetik. Mingostasunari dagokionez,
ez dut homogeneotasunik topatzen, txako-
lin batzuek beste batzuek baino handiagoa
dutelako. Eta guztiek –edo gehienek,
behintzat– nahiko fruta-usaina dute.  
Badago berton berezitasunik gure txako-
lina beste eskualdeetakotik ezberdintzen
duena? 
Itsaso ondoan egoteak edo leku bat bestea
baino eguzkitsuagoa izateak mahatsaren
kalitatea baldintzatzen du, baina zaila da
Txorierriren ezaugarriak beste eskualdee-
takoetatik ezberdintzea. 
Aurtengo txakolina?
Goxoa! Mahatsa oso heldua hartu da, eta
horren ondorioz, gradu nahikorekin dator.
Garraztasun aldetik be oso ondo dator eta

“Klima dela-eta, oso zaila
dugu mahatsa osasuntsu
ekoiztea Estatuko beste

herrialde batzuen aldean”

Jesus Llona, Aurregoiti txakolina (Loiu). Ekoizpena: 1.800 litro.

Jose Antonio Torre eta Ziriako Dañobeitia, Sasines txakolina (Larrabetzu). Ekoizpena: 6.500 litro.  
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aurten fruta-usain handiagoa topatuko
dugu, beharbada. 
Baditu bikaina izateko elementu guztiak?
Nik ez diot inori bikaina ematen, hobetze-
ko aukera beti dagoelako. Baina oso ondo
dator. Kontuz mozkorrekin!
Zenbat eta gradu gehiago, hainbat eta
hobeto?
Ez, barietatea izan behar da; hau da, 10 eta
10,5 graduko txakolinak egin behar dira,
baina 11 eta 11,5 gradukoak ere bai.
Bakoitzak edateko bere momentua duela-
ko.

Folle blanche (munemahatsa) barietatea
gehiago erabiltzeko tendentzia dago ber-
ton…
Horrek ezaugarri konkretu batzuk ematen
dizkio txakolinari: garraztasun apur bat
gehiago, belar-usaina, lore finen usaina…
Baina ni ez nago dena hondarribi zuriare-
kin egitearen alde, ezta ere munemahatsa-
rekin egitearen alde. Horiek biak osaga-
rriak dira eta bien arteko oreka bilatu
behar dugu.
Kopajea edo nahasketa ere oso inportan-
tea da…
Bai, batek esan zuen moduan, barietaterik
onena ere hobe daiteke kopaje on baten
bidez. Horrekin txakolinak berak urte
batetik bestera antzeko ezaugarriak izatea
lortzen dugu, barietateak nahi dugun pro-
portzioetan nahasten ditugulako. 
Txorierriko txakolinean, badago zertan

Pedro Mª eta Jose Antonio Dañobeitia, Torreko txakolina (Lezama).
Ekoizpena: 25.000 litro. Iñaki Zarate, Garkalde txakolina (Lezama). Ekoizpena: 6.000 litro.

“Hondarribizuria eta
munemahatsa osagarriak
dira eta bien arteko oreka

bilatu behar dugu”
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hobetu?
Txakolina bera baino, hori ekoizteko era
hobetu behar da, nire ustez. Berton dugun
arazorik nagusiena atomizazioa da: upelte-
gi txiki gehiegi dago, eta horrek txakoline-
gileek hainbat gauzetan –makinerian, ins-
trumentuetan…– ezin dutela inbertsiorik
egin dakar. Izan ere, txakolinak ez du hain-
beste diru ematen. Baina txakolinegile
horiek elkartuko balira, upeltegi handiago-
ak sortu ahalko lituzkete. Horrela, bakoi-
tzak jarraituko luke bere txakolina ekoizten,
baina guztiek upeltegi berean egingo luke-
te, eta ondorioz, puntako teknologian in-
bertitu ahal izango lukete. Holako proiek-
turen bat egitea aurrerapauso itzela izango
litzatekeela uste dut. 
Txakolina produktu ona da, baina garestia
beste ardo zurien aldean.
Faktore bik dute eragin zuzena horretan.
Alde batetik, lurra Euskal Herrian beste

leku batzuetan baino garestiagoa da, eta
horrezaz gainera, gutxi dugu. Eta beste alde
batetik, Ruedan-eta kilo bat mahats osasun-
tsu eta polito ateratzea erraza da, baina
gure klimak baldintzatu egiten digu bai
mahats mota, bai beharra. Askoz lan gehia-
go egin behar da eta tratamendu fitosanita-
rio gehiago ere erabili  behar dugu. Horie-
tako garestienak, adibidez, 30.000 pezeta
balio du kiloko… Eta hori errentagarri
bihurtu behar da. 
Momentu onean gaude, baina une latzak
ere etorriko omen dira…
Txakolinaren kalitatea gero eta hobea izan-

go da, duda barik; hala ere, merkaturatze
aldetik ez dakit nik etorkizuna hain ona
izango den… Gaur egun ekoizten den txa-
kolin guztia salduta dago, baina jatorrizko
izendapenak duen azalera handitzeko pro-
iektua dago, eta ondorioz, txakolin ge-
hiago egingo da. Hori saldu beharko da eta
prezioekin tirabiraka hasiko gara, ea nork
egiten duen preziorik hoberenean.
“Bizkaiko Txakolina” Jatorrizko Deitura
duen txakolinaren gainean aritu gara; hala
ere, ezin dugu ahaztu Txorierrin etxerako
txakolina egiten dituenak ere badaude-
la…
Horiek baserriko tradizioa mantentzen du-
te. Egia esan, nahiko itxurazko txakolinak
egiten dira, etxean edateko. Elkartean ba-
daude batzuk jatorrizko deiturarik ez dute-
nak, baina etxerako gero eta txakolin hobea
egin nahi dutenak. Horiek ere nire laguntza
dute. 

Isaac Zarate, Arkotxes txakolina (Zamudio). Ekoizpena: 1.500 litro.

Iñaki Aretxabaleta, Magalarte txakolina
(Lezama). Ekoizpena: 16.000 litro. Ander Rekalde, Artxanda txakolina (Sondika). Ekoizpena: 5.000 litro.

Maximo Agirre, Agirre Llona txakolina
(Lezama). Ekoizpena: 4.500 litro.

“Klimak baldintzatu 
egiten digu bai mahats

mota, bai beharra”





Angel Guerediaga, Larrabetzuko Torre txakolina (Larrabetzu). Ekoizpena: 1.500 litro.
Victor Ganboa, Luisarre txakolina (Lezama).
Ekoizpena: 6.500 litro.

Daniel Leguina, Usena-Goiko txakolina (Zamudio). Ekoizpena: 1.800 litro.
Jose Luis Larrabe, Larrabe txakolina (Lezama).
Ekoizpena: 6.000 litro.
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1. Beti esaten dogu guzur apur bat, urtero
ondo datorrela dinogu-eta. Aurten egia
da, ze udaldi ona egin dau; batez be iraila
ona, eta hori oinarrizko hilebetea da gure-
tzat. Gradu asko hartu dauz, arin batu
dogu eta esan geinke kanpoan oso ona
egon dala. Kanpoan ona dagonean, gero
barruan be normalean ondo egongo da;
alderantziz ez.
2. Arazo bi ikusten dodaz: bata, 2013an
Europan mahatsak landatuteko liberaliza-
zino osoa datorrela, hau da, baimen barik
norberak gura dauan beste ipinteko erea
egongo dala, eta horren aurrean, ez daki-
gu zer gertatuko dan. Etor litike dirudun
bat edo enpresa handi bat eta itzelezko

1. Nire kasuan, bai kalidade bai kantidade
aldetik ondo datorrala pentsetan dot.
Gradua be oso altu dauka. Beti esaten
dogu iazkoa baino hobea dala, baina aur-
ten egia da.
2. Etorkizun ona ikusten deutsot. Kalida-
de aldetik, hemendik aurrera asko-asko ez
dot uste hobetuko danik. Salduteko or-
duan, ez dago problemarik: dana salduten
da. Aurrerantzean, gero eta konpetentzia
haundiagoa egongo da gehiago landatu-
ten bada, baina apurka-apurka, urtean-
urtean,  eta ez golpean, eta prezioagaz
kontuz bagabilz, etorkizun oso ona dauka,
ze eskari handia dago, produkzinoa baino
handiagoa.
Baserritik bizi zara, gauza arraroa gaur
egun. Bizi leiteke txakolinetik bakarrik?
Gaur egun bai, sailetxua badaukazu, bi
edo hiru hektareagaz pertsona bat bizi lei-
teke. Guk osagarri moduan daukagu.
Negutegiakaz hasi ginen lehenengo; gero,
txakolina etxean beti egin dan legez, tek-
nika barriak aplikatuta, 10.000 litro aldera
urtero egiten doguz; gero, arrabeari buru-
ratu jakon etxeko txorizoak egitea, txori-
zo-obradore beharra be hartu dogu.
Horregaz guztiagaz, azokatara joateko
bidea hartu gendun eta hor salduten dogu
gehiena; hirurak batera ondo  doazen
legez, taloa, txorizoa eta txakolina eskain-
tzen doguz.

sailak landatu. Bigarren arazoa da , gaine-
ra, liberalizazino horregaz Argentinatik,
Chiletik eta beste leku batzuetatik ardau
asko eta merke ekarriko dala. Uste dot
Administrazinoak ez dauela egingo gure
moduko upategi txikien alde, baina guk
hor jarraituko dogu, terko. Hari horreta-
tik, hasi gara txagolingileen artean alkar-
tuten eta hori da etorkizuna: upategi han-
ditxuagoak eta konpetitiboagoak eratu.
Osterantzean jan egingo gaitue.
Barriztatzailea eta aurrerazalea zarala
entzun dogu. Zer egin behar da tekniko-
ki, edo gura dozun alderditik, txakolina
hobetuteko?

Teknika bardintsua darabilgu, orain hiru-
lau urtekoa. Alde batetik, egin behar dana
da  dolarean gitxitxuago sakatu eta muz-
tio onenagaz geratu. Bestalde, legamien
kontua dago; Euskal Herriko Unibersida-
dean egin zan ikerketa baten lortu eben
bertoko legamiak laborategian sortutea.
Horreek erabilita, bertoko legamiak, lurri-
nak eta txakolinaren beste gauza batzuk
hobetuko litzatekez. Baina hori ez dago
gure esku, azpiegitura handia eta diru
asko behar da bertoko legamiak egin eta
komerzializatuteko. Administrazinoak
dinosku ez dagoela hori egiteko dirurik,
baina hori lortu behar dogu, horren atze-
tik gabilz.

Txakolinegileei galdetu

1. Zelangoa dator 
aurtengo txakolina?

2. Eta zelan ikusten dozu
bihar-etziko txakolina?

KEPA LARRABEITI
(Oletxe txakolina, Zamudio)

IÑAKI LEKERIKA
(Basalbeiti txakolina, Lezama)

Iñaki Lekerika, Basalbeiti txakolina (Lezama).
Ekoizpena: 7.000 litro.

Kepa Larrabeiti, Oletxe txakolina (Zamudio).
Ekoizpena: 9.000 litro.

Iturrialde Upategiko Saioa Goitia, Gorka Izagirre txakolina (Larrabetzu). Ekoizpena: 130.000 litro.
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deutsegu…
AGUSTIN OLAZABALAGA
(Sasikoetxe txakolina, Larrabetzu)

1. Ona, oso ona izango dala uste dot. Gu-
rean hirutan be bota dau initazia, baina
halan eta guztiz be, uda ona egin dau eta
batez be udazkena. Iaz baino kantidade
gitxiago, baina kalidade onekoa izango da. 
2. Alde batetik, txakolinaren kalidadea
hobetuten ahaleginduko gara eta hori lor-
tuko da. Beste alde batetik, sektorea asko
aldatu da azken urteotan eta gehiago be
aldatuko da. Gaur egun upategi gehienak
oso txikiak dira, familiarrak. Etorkizun-

ean, aurrera egiteko bolumen handiagoak
beharko dira, upategi handiagoak, edo
dagozen txikiak alkartu beharko dira, le-
ku falta eta teknologia arazoei aurre egite-
ko. Erregulazio-kontseiluak mahats gehia-
go landatuten itxiten badau, sektoreak ez
dau problemarik izango.
Txorierriko beste herriakaz konparatuta,
Larrabetzuk ba ete dauka berezitasunik
txakolina egiteko?
Ezberdintasun handirik ez dot ikusten.
Lezaman edo Zamudion legez, hemen be
tradizino handia egon da txakolina egite-
ko. Klima aldetik, jakin ezkero non landa-
tu (eguzkira begira, lur gozoetan eta a-
bar…), ez dago diferentziarik. Larrabe-
tzun be mikroklima oso egokia daukagu
mahats ona batu ahal izateko.

Abilio Hernandez, Eguzkialde txakolina
(Lezama). Ekoizpena: 4.000 litro.

Jon Aiarza, Ayarza txakolina (Lezama).
Ekoizpena: 1.500 litro.

Agustin Olazabalaga, Sasikoetxe txakolina (Larrabetzu). Ekoizpena: 5.500 litro.



1. Ondo. Ez dakit itsaso-haizeagaitik edota
oso alde eguzkitsua dalako izango dan, bai-
na egia esan, oso txakolin ona ekoizten
dogu berton. Guztiok doguz egoera eta
ezaugarri antzekoak; halanda be, Zallan eta
Durango aldean egiten dan txakolinak

gradu gehiago ditu, eta hezetasunak eragi-
na izan daike horretan, leku horreetan
haundiagoa da-eta.
2. Kooperatiba antzekoren bat sortu behar-
ko dogula pentsetan dot. Sanitate aldetik,
esate baterako, gero eta betekizun zorrotza-
goak eskatzen jakuz, eta txakolinegile bakar
batek ezin deutse danei aurre egin. Guztion
artean egiten badogu, askoz hobeto.

Mª Jesus Atela, Aretxaena txakolina (Loiu). Iaz 3.200 litro ekoiztu eban; aurten erdia, uztailean bota eben txingorrak mahastegian hain-
bat kalte sortu eben-eta.

...eta erantzun dabe

1. Zelan ikusten dozu
Txorierriko txakolin eta
txakolin-egileen egoera?
2. Etorkizunari begira…

Mª JESUS ATELA
Aretxaena txakolina (Loiu)

1. Txakolinak tiro handia dau momentu
honetan, eta txakolinegile guztiek uzta
salduta daukiela esan daikegu. Baina gaur
egun arazo haundi baten aurrean gagoz
eta hori lurraren faltea  da. Izan be, gero
eta gitxiago dago, eta horren ondorioz,
hemendik kanpora edota mendira joan
behar gara landatzera. Mahastiak errenta-
garri bihurtzeko, 20 urte pasatu behar
dira, eta 10 urte barru etxebizitzak egiten
badira guk landatu dogun lekuan, ez
dogu ezer egiten, galdu baino.
2. Negozioa ondo doala uste dot.
Txakolina gorantza doa, eta horrela egiten
dauan artean, ederto ibiliko gara eta uzta
osoa saldu ahalko dogu. Oraindino
badaukaguz aurretik urte on batzuk. Gaur
egun 72 upeltegi dagoz Bizkaian, eta
Administrazioak, sektoreari laguntzeko,
txikerrenak alkartu daitezan gura dau. 

JABI ARETXABALETA
Magalarte txakolina (Zamudio)

Jabi Aretxabaleta, Magalarte txakolina (Zamudio). Ekoizpena: 16.500 litro. BIALTXAko
presidentea be bada, orain dala 4 urtetik hona. 





Urriaren 4tik 20ra bitartean, Encuentro en
“El Guernica” pintura erakusketa izan zen
Zamudiotorren. Erakusketa hori Estudio2
Amorebieta-Etxanoko pintura akademia-
ren ekimenez egin da. Guztira, 16 pintorek
hartu dute parte; haien artean Ana Otaola
zamudioztarra dago.

Mikel Berrojalbiz erakusketaren koor-
dinatzaileak azaldu digun bezala, parte-
hartzaileek Pablo Picassoren Guernica
koadroa eredutzat hartu eta bakoitzak
ideia ezberdin bat irudikatu du mihisean.
“Kolore ugariko erakusketa da; krudela
batzuetan, baina inor ez du uzten ez hotz
ez bero”.

28

'Guernica', Zamudion
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Pedagogia-lana egitea duzue helburuen
artean, zergatik?
Perretxikotan ibiltzea gustatzen zaien
askok ez dute ezagupen nahikorik eta
gabezia horrek mugatu egiten ditu zizak
edota onddoak batzeko orduan. Jendeari
behar horretan lagundu nahi diogu eta, era
berean, mendiarekiko begirunea izaten ira-
katsi. Hurrengo mezu hau helaraztea dugu
helburu: mendira joango gara, errespetuz
ibiliko gara, ez dugu mendia perretxiko ba-
rik utziko eta ezagupen batzuei jarraituta
egingo dugu bilketa. Beste alde batetik,
bideojokoez eta ordenadoreez aparte, beste

aukera bat eman nahi diegu seme-alabei
aisialdirako.
Eta pedagogia-lan hori mendi irteeren
bidez egiten duzue…
Dagoeneko bi egin ditugu: bata Altubera
eta bestea Masako Paramora. Biek oso
harrera ona eduki dute. Autobusean perre-
txikoen gaineko irizpide batzuk ematen
dizkiegu partehartzaileei eta mendian tal-
deak antolatzen dira. Talde bakoitzean biz-
pahiru aditu daude eta horiek aholkuak
ematen dizkiete besteei, zizak batzen dituz-
ten bitartean. Dena dela, baten batek txarra
dena hartzea ekidinezina da eta, horrega-

tik, biltzearen ostean aleen sailkapena egi-
ten dugu: zein jan daiteke eta zein ez, nola
du izena ziza bakoitzak, ezaugarriak…
Hurrengo urteari begira, irteera gehiago
egiteko asmoa dugu eta horietako batzuk
gastronomikoak ere izango dira. Halaber,
Lezaman erakusketaren bat antolatzea gus-
tatuko litzaiguke. 
Elkartean 40 bazkide zaudete. Hasi be-
rriak zaretela kontuan hartuta, hori ez da
zifra makala.  
Bai, eta oraindik ez dugu bazkideak hartze-
ko kanpainarik egin! Elkarteak harrera ezin
hobea eduki du eta, gainera, ziur gaude
askoz hobeagoa izango dena. Izan ere, per-
tsona askok izena ematea nahi dute gurean,
Lezamakoek ez ezik Txorierriko beste herri
batzuetakoek ere bai. Elkartean zazpi urte-
tik gorako lagunak gara eta bertan parte
hartu nahi duenak telefono hauetara deitu
baino ez du egin behar: 666173770 (Mikel)
eta 649102122 (Eduardo). Baina norbaitek
150 kilo perretxiko hartzeko gurekin etor-
tzeko asmoa badu, hobe da ahaztea! Guk
zizak etxerako hartzen ditugu. Gaur egun
daukagun etsairik nagusienak, saltzeko
nahiarekin, perretxikoak neurri barik har-
tzen dituztenak dira. Gipuzkoako Aranza-
di Sozietateak kontu hori arautu nahi du…
Iparraldean gehien edota neurri barik har-
tzen diren barietateak hurrengook dira: bo-
letus edulis, boletus aereus eta esnegorria. 
Zeintzuk dira zuen etorkizunerako erron-
kak?
Lehenengo eta behin, lokal eder bat izatea,
izan ere ez daukagu non bildu eta bilerak
edozein lekutan egin behar izaten ditugu.
Lokal hori gastronomia-txokotzat erabil-
tzea gustatuko litzaiguke. Era berean, men-
diarekiko errespetua eta ekologia gazteen-
gan finkaraztea nahiko genuke. Oso unaga-
rria da mendia paperez edota plastikoz
beteta ikustea… Mendia, nahiz eta ziza bat
faltan izan, aurkitu dugun bezalaxe utzi
behar dugu. Eta hori boletus edulisa nola-
koa den jakitea baino askoz inportanteagoa
da.     

Elkarteak / Taldeak

Urrusti Elkarte Mikologiko eta Soziokulturala

“Mendiarekiko begirunea izaten
irakatsi nahi diogu jendeari”

Irailean Urrusti Elkarte Mikologikoa eta Soziokulturala sortu zuten Lezaman. Hori
Txorierriko lehenengo elkarte mikologikoa da eta bertan 40 lagun aritzen dira.
Guztiek elkarrekin dute mendira eta perretxikoetara joateko zaletasuna. Mikel
Llodio taldearen presidenteak, Eduardo Azurmendi presidenteordeak eta Patxi
Arias idazkariak proiektuaren berri eman digute.
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“Gaur egun daukagun
etsairik nagusienak, 
saltzeko nahiarekin,

perretxikoak neurri barik
hartzen dituztenak dira”

“Mendia aurkitu dugun
bezalaxe uztea boletus

edulisa nolakoa den 
jakitea baino askoz 
inportanteagoa da”

Testua: Itxaso Marina / Argazkiak: Urrusti
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Zizak eta ondoak biltzeko garaia
uztailaren bigarren hamabostaldian
hasi eta urtarrilean amaitzen da.
Aurtengo udazkenean dugun egural-
dia –beroa eta hezetasuna- basoetan
perretxikoen presentzia handitzen
laguntzen ari da.
Zer-nolako aleak ditugu Txorierrin?
Perretxiko kopurua ez da oso handia,
baina denetariko habitatak ditugu eta,
horren ondorioz, barietate anitz dago
bertan: lanpernak, esnegorriak, bole-
tusak, gibelak…
Perretxikoa jateko ona ala pozoitsua
den jakiteko arau zehatzik ez dago…
Urrezko araua hurrengo hau da: eza-
gutzen ez duzuna ez hartu. Gaian jan-
tzita dagoen batekin joatea komeniga-
rria da eta zalantzan egonez gero,
elkarte mikologiko batean edota era-
kunde espezializatu batean galdetu

behar da. Liburuez ere ezin gara fida-
tu. Perretxikoen barietateak oso antze-
koak baitira; ezberdintasuna hurren-
go honetan datza: batzuk oso goxo
daude jateko, beste batzuek beheranz-
koa eragiten dute eta beste batzuek hil
egiten zaituzte. 
Nola hartu eta nola eraman behar
dira?
Labanaz ebaki behar dira, errotik
atera ezkero mikelioa babesteko.
Mikelioa lurpeko erroa da, ugaltze-
aparatua. Eta plastikozko poltsa debe-
katuta dago! Saski batean eraman
behar dira arrazoi birengatik: alde
batetik, esporak saskiaren bitarteeta-
tik lurrera erori eta denboraren pode-
rioz onddo gehiago aterako direlako
eta, beste alde batetik, poltsaren
barruan perretxikoak egosi egiten
direlako. 

Perretxikotan gabiltza



Osasuna

Gripeak guztiok harrapatu gaitu behin
baino gehiagotan, baina zer da gripea tek-
nikoki?
Influenza birusak sortutako gaixotasuna
da, eta horren kontra ez dago antibiotiko-
rik; sintomei aurre egiteko botikak baino
ezin dira errezetatu: parazetamola, aspiri-
na eta holakoak. Gripetik babesteko erarik
onena txertoa hartzea da. Gorputzean gri-
pearen birus indargabetua sartzen da, eta
horrek defentsak ekoizten ditu, gaixotasu-
nari aurre egin ahal izateko. Birusak muta-
zioak izaten ditu urte batetik bestera eta
horregatik, dauden birusak aztertu eta
txerto berri bat egin behar da urtero. Baina
horrek ez du esan nahi gero eta gripe gogo-
rragoak ditugunik; oso antzekoak izaten
dira normalean. Gripe arruntaz ari gara;
hegaztien gripea, adibidez, beste kontu bat
da.  
Gripea kaltegabeko gaixotasuna da; hala
ere, oso ondorio larriak izan ditzake
kolektibo batzuetan: gaixotasun kroniko-
ak dituztenengan, esate baterako.   
Giltzurrun-gaixotasuna duenak, adibidez,
pertsona osasuntsu batek baino defentsa
gutxiago ditu, eta ondorioz, bere gorpu-
tzak ez du horrenbeste indar, infekzioaren
kontra borrokatzeko. Ondorioak oso
larriak izan daitezke eta kasu batzuetan
heriotza ere sor daiteke. Baina hori ez da
gertatzen gripea gogorra delako, gaixoa
ahulegi dagoelako baizik.
Kanpaina zuzenduta dagoen lagunak
kontzienteak dira horretaz?
Nahiko kanpaina zabalak egiten dira,
eta horiek badute eragina jendearen-

gan. Gehienek badakite, adinagatik edo
gaixotasunagatik komeni zaiela txertoa
hartzea, baina osasun zentroetara hurbil-
tzen ez direnak ere badaude. Dena dela, gu
pozik gaude. Arrisku handiko taldeen
barruan daudenen %65 inguruk hartu
zuten txertoa iaz Txorierrin, eta aurten ere,
zifra hori betetzea espero dugu. Txertaketa
%100ekoa da nagusien egoitzetan. 
Sukarra, mukiak, eztarriko eta buruko
mina… dira gripearen sintomak. Zer egin
gaixotasun horrek harrapatuz gero?
Oso gaixotasun kutsakorra da, eta horrega-
tik, gripeak harrapatu dituenengandik
urrun egotea kome-
nigarria da. Hala
eta guztiz ere,
harrapatzen ba-
gaitu, zer egin?
Ba, gripeak lauz-
pabost egun i-
rauten du

normalean, eta tarte horretan etxean geratu
eta lanera edo ikastetxera ez joatea ko-
meni da. Lehen esan bezala, gaixotasuna-
ren aurkako antibiotikorik ez dago; beraz,
ezin dugu gure kabuz ezer hartu.
Medikuarenera joan eta berak errezetatuko
digu sintomak arintzeko hobeto datorki-
gun botika. Likido asko edan behar
da. Beste alde batetik, sukarra
kentzeko, antitermikoak har-

tzea, arropa arina janztea eta
gela aireztatu batean ego-

tea komenigarriak dira.

Kanpaina zuzenduta dagoenen %65k
txertoa hartzea espero da Txorierrin
Aurreko urteetan bezala, Gripearen aurkako Txertaketa-Kanpaina abian jarri du
Osakidetzak. Kanpaina 65 urtetik gorako pertsonei zein gaixotasun kronikoak
dituztenei zuzenduta dago, eta aurten hilabeteko atzerapenarekin –urriaren 16tik
azaroaren 30era- hasi da, txertoaren produkzioan sortu den arazo bat dela-eta. Jesus
García, Txorierriko Lehen Mailako Unitatearen arduradunak, gripearen gakoak azal-
du dizkigu.
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“Gripearen aurkako 
antibiotikorik ez dago;
medikuak errezetatuko
digu horren sintomak

arintzeko hobeto 
datorkigun botika”

Gripearen aurkako Txertaketa-Kanpaina

Testua eta argazkia: 
Itxaso Marina



Teknologia

IBMk Express e-mail Recovery
Solution zerbitzua aurkeztu berri du.
Zerbitzu hori enpresa guztientzat da
hau da bere funtzionamendua: enpre-
saren ohiko posta elektronikoaren sis-
temak huts eginez gero, berez aktibatu-
ko da eta, ondorioz, ez da mezurik gal-
duko; agendak eta egutegiko hitzor-
duak ere ez dira galduko. Express e-
mail Recovery Solution zerbitzua
Linuxen dago oinarritua, eta ez du
hardware berezirik behar. Zerbitzuak
hilabetean 1,8 euro (gehi BEZa) balio
du 250 e-maileko kontua duten enpre-
sentzat eta 1,2 euro (gehi BEZa), 500 e-
maileko kontua dutenentzat.

Larrialdiko 
e-mail zerbitzua,
IBMren eskutik

Euskal Estatistika Erakundearen (EUS-
TAT) datuen arabera, Internetek
755.100 erabiltzaile ditu Euskal Auto-
nomia Erkidegoan (EAE) eta haietatik
166.100 lagun euskaraz aritzen dira
sarean. EUSTATek kaleratutako prentsa
oharrean azaltzen denez, 2005eko lau-
garren hiruhilekoan internauten % 20k
nabigatzen zuten euskaraz eta 2006ko
lehen hiruhilekoan ehuneko horrek
gora egin du % 22ra.

166.100 
internautek 

erabiltzen dute 
euskara EAEn
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Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak
software produktu berri bi lokalizatu ditu
euskarara: Avanzo ikastaroak eta Inizias
LOPD aplikazioa. Hori EJIErekin lankide-
tzan egin du.

Lehenengoa Interneten bidez informa-
tika ikasteko aplikazioa da eta bertan bost

moduluko bulegotika-paketea euska-
ratu dute: Access 2003, Excel 2003,
Outlook 2003, PowerPoint 2003 eta
Word 2003. Aplikazioa www.avan-

zo.com helbidean eskura daiteke.
Beste alde batetik, Inizias LOPD Datu

Pertsonalak Babesteko Legeak aginduta-
koa betetzeko aplikazioa da eta horren
bidez erraz kudeatzen dira datu pertsona-
lak babesteko egin beharreko guztiak. Izan
ere, aplikazioa erabilita, fitxategiak eta
arduraduna deklaratzen dira, aktiboak
erregistratu eta zerrendatzen dira edota
segurtasuneko agiria sortzen da. Apli-
kazioa www.iniziaslopd.com helbidean
dago eskuragarri. 

Software produktu
berri bi, euskaraz

Debian banaketa, eskuragarri
Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak
Linux sistema eragilearen Debian banake-
ta jarri du eskuragarri www.euskara.eus-
kadi.net helbidean, “Softwarea deskarga-

tzea” atalean. Linux-en banaketa hori
zabalagoa da eta beraz, aplikazio-aukera
ugari eskaintzen ditu. Bertan GNOMEren
2.12 bertsioa dago txertatuta.



Berbalagun proiektuaren bidez euskeraz
dakienak eta ikasten dabiltzanak alkartu
egiten dira. Zertarako? Ba, iragarkiak
dinonez, euskera dakianak daukan abe-
rastasun handi horretatik zati bat parteka-
tu ahal izateko; era berean, ikasten dihar-
duna, ondo ikasi ostean, bera izango da
emon ahal izango dauena.

Baina halako metaforok alde batera
utzita, hoba izango da Derion sortutako
Berbalagun proiektuan iaz ibili ziranak
zer kontetan daben irakurtzea.

Eguzkiñe euskera ikasten ebilen. Iragar-
kiak ikusi eta izena emon eban. Gurutze
proiektuan laguntzeko prest egoan.
Aurretik ez eben alkar ezagutzen eta
Berbalagunak ipini zituan biak hartu-
emonetan. Eta halan emon eben urte osoa:
astero tartetxo bat hartuz, “euskeraz, eus-
keraz eta euskeraz” jarduteko, paseau edo
zerbait hartzen eben bitartean.

Argazkiko emakumeak martitzen guztie-
tan alkartzen ziran beste bi edo hiru lagu-
negaz kafe bana hartzeko. Udan paseo-
txoa be emoten eben baina neguan aterpe-
an hobeto egoten dala uste dabe. Batzuk
euskaldun zaharrak dira; besteak badakie

euskeraz, baina kostau egiten jake berba
egiten. Halan be, animau egin dira apur-
ka-apurka. Zer egiten daben galdetuz
gero, hau erantzuten dabe: “Zer egiten
dogun? Ba, erretalak ebaki. Gizonagaz,
seme-alabakaz, lobakaz… gertatutako
gauzak alkarri kontatzea. Lehen erderaz
egiten genduana orain euskeraz. Aurten
be jarraitzeko asmoa dogu”.

Mº Jesus, Esther eta Txaro.

Eguzkiñe eta Gurutze

Berbalaguna abian jarri 
da berriro Derion

“Euskalduna bazara, asko dozu emoteko” eta “Ikasten
ari bazara, laster emongo dozu”. Halan dinoe Txorie-
rriko hormetan eskegi diran iragarkiak. Baina zertara
dator hori?
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“Paseatu eta 
euskera, euskera 

eta euskera”

“Erretalak 
ebakitzen gabilz”

Mª Jesus, Esther, Txaro, Mª
Angeles, Josef, beste Txaro bat…

Eguzkiñe eta Gurutze

Izena emoteko: 
635 75 35 95 telefonoan

derioberba@euskalerria.org helbidean
Txorierriko euskaltegietan

Testua eta argazkiak: Bestorrene



Goizeko bederatziak aldean bildu ziran
San Migel ermitan Lauroetako Mendi
Ibilaldian parte hartu eben 72 lagunak.
Gazteena 6 urteko neskato bat zan.
Aitzinetik 14 kilometroko txangoa eben; 3
ordu tipi-tapa Lauroetako inguruetan
zehar.

Ibilaldia Lauroetako iparraldetik egin
eben. San Migel ermitatik Landazabal
mendira abiatu ziran eta haren gainean
36ko gerrako lubaki bat eta nitxo bat bisita-
tzeko aukerea izan eben. Antolatzaileek
argibide panel bat jarri eben han, txangola-
riei toki horretako historiaren barri emote-

ko. 
Derio, Mungia eta Lauroeta mugatzen

dituan trikuharria izan eben bigarren gera-
leku. Mungiako Atxuri auzorako bidea
hartu eta Loitti baserrira jaitsi ziran.
Aspaldian ez egoan kaminorik baserri
horren inguruan, eta hango jabeak 14 kilo-
metro egiten zituan egunero oinez, Asuara
lanera joateko. Pasadizo hori entzun ondo-
ren, ibiltariek Gatikatik Lauroetara dato-
rren bidea hartu eben. Artadi eder bat
zeharkatu eta Loitti jatetxearen aparkale-
kuan —jatetxeak horrek baserriaren izen
bera dauka— atsedenalditxoa egin eben,
sagarren bat hartu eta ur apur bat edateko.
Indarrak barritu eta Lauroetako ertza
galdu barik, Laukizerantz abiatu ziran.
Antzina Laukizera mezatara joaten ziran
lauroetarrak bezala, Ibertxu baserritik
pasau eta Lauroeta Laukizegaz batzen
dauen gurdibidetik Trauku baserrira aile-
gau ziran. Baserri horrek oso historia
kuriosoa du, izan be, Laukiz eta Loiu arte-
ko mugan dago eta horregaitik, elizaz
Laukizkoa da, eta herriz, ostera, Loiukoa.
Trauko baserritik San Migel ermitara itzuli
ziran eta hantxe amaitutzat emon eben ibi-
laldia. Antolatzaileek prest eben hamaike-
takoa, eta partehartzaileen artean Iñaki
Olabarrietak egindako lau makila zozketa-
tu ziran.

Lauroetako Mendi Ibilaldiak helburu
bikotxa dauka: alde batetik, auzoko lekurik
garrantzitsuenak ezagutzera emotea eta,
bestetik, auzotarrak San Migel jaietan parte
hartzera animatzea. Eta azkenaldion hain
hitzordu inportantea da, ezen Txorierriko
mugak gainditu dituan. Holan, txorierrita-
rrek ez ezik Gorlizko eta Gatikako lagunek
be hartu dabe parte aurtengo edizioan.

Derion kokatuta, berau da hotel ekologiko
bakarra energia berriztagarrien sistemei
esker. 

Hidromasajeaz hornitutako 38 gela ditu.
Gainera, euskal gastronomia dastatu ahal
izango duzu, antzinako errezetak zein sukal-
daritzarik berritzaileena.

Spa zentroak relax zirkuitu hau eskain-
tzen dizu: sauna, vaporiuma, jacuzzia eta
dutxa inguratzailea. 

Parke teknologikoa

Eraikina 806. Derio (Bizkaia)
Tel. 94 431 76 80
Fax 94 431 76 81
laia@saviat.net 
www.saviat.net

Asmatu galdera eta bi lagunentzako aste-
buru batean gau bat pasa Laia Hotel
Museoan, gela bikoitza, buffet-gosaria eta Spa
zirkuitua, barne. Hilabete honetako galdera
zera da:

Nork irabazi du 
Gazte Planaren

Logotipo Lehiaketa?

Bidali erantzunak, hilaren 15a baino lehe-
nago, telefonoz (944523447), e-mailez (aikor-
txori@yahoo.es), edota postaz (Aikor! aldiz-
karia, Aresti kalea 2, 48016, Zamudio).

(Saria Laiaren eskaintza duzue).

��LLAAIIAA  HHOOTTEELL  MMUUSSEEOOAA��

Aurreko 
galderaren 
erantzuna: 

Urrusti
Irabazlea:

Jurdana Uriarte

Txorierri ezagutu

L E H I A K E T A

Testua: Itxaso Marina / Argazkia: Iñaki Beitia

Txokorik txoko,
Lauroetan barrena
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Bezperan barra-barra bota eban euria; halan be, egural-
di kaskarrak ez eban Lauroetako II. Mendi Ibilaldia
ilundu. Ibilaldi hori San Migel jaietako egitarauaren
barruan egin eben irailean. Aukera paregabea,
Lauroetako txokorik esanguratsuenak ezagutzeko.



Etxeko sukaldaritza

Osagaiak (4 lagunentzat):
–Aurreko eguneko ogi luze bat
–1/2 kg txirla
–200 g urdaiazpiko
–4 berakatz atal
–2 l barazki salda
–Oliba olioa
–Gatza
–Perrexila

Egiteko era:
Ogia zatitu eta kazo-
la batean olioztatuko
dugu. Xigortzen den bi-
tartean, eragin beharko
diogu. Barazki salda bota eta
egozten utziko dugu 15 minutuan.
Txirlak garbitu, saldara bota eta egozten
izango ditugu ireki arte. Berakatzak txiki-
tu eta mortero batean jarriko ditugu gatz
apur batekin eta perrexilarekin. Dena
ondo txikituko dugu. Zopara bota eta ira-
kin bat emango diogu. Azkenik, urdaiaz-
pikoa txikitu eta zartagin batean erregosi-
ko dugu olio apur batekin. Zopara gehitu,
dena nahastu, eta zopaontzi batean zerbi-
tzatuko dugu. 

www.karlosnet.com

olioagaz. Potxatuta dagozanean, txipi-
roiak gehitu eta gatza botako dogu.
Hogei bat minutu inguru eukiko
doguz su motelean. Tomatea eta ar-
daua botako doguz eta azkenean txipi-
roi tinta (horrek ur apur bategaz
nahastauta egon behar dau). Su mote-
lean hamar bat minutu gehiago eukiko
dogu. Txipiroiak bezperan edota jan
baino hamabi ordu lehenago eginda
badagoz, askoz hobeto. Zerbitzatzen
diranean, ogi zati frijitu bategaz be oso
gozo dagoz.  

Osagaiak (4 lagunentzat):
–Kilo bat txipiroi (garbituta)
–3 kipula ertain
–6 berakatz ale
–Tomate frijitua, baso txiki bat
–Ardau baltza, baso txiki bat
–Txipiroi tinta, 6-8 zorrotxo
–Oliba olioa
–Gatza

Prestatzeko era:
Berakatza eta kipula ondo txikitu, eta
kazola batean erregosten jarriko doguz

Txipiroiak
Berakatz zopa,
urdaiazpiko eta

txirlekin

Maite Lekerika
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GOMENDIOAKGOMENDIOAK
LIBURUAK

Antologia
Lourdes Iriondo
Euskal Herria Jamaica Clash 
Fermin Muguruza
Amodioz bizi
Kontiruki

MUSIKA

Amagoia Gezuraga

GAZTEENTZAT
Txikichef
Andoni Luis Aduriz
Errenteriako Mugaritz jatetxeko tal-
deak eta Kalitate Fundazioak argita-
ratutako liburua. Txikienei sukalda-
ritza erakustea, etiketatua begira-
tzen ohitzea, elikatzeko ohitura o-
nak erakustea eta jatorriaren eta ka-
litatearen ingurukoak ezagutzea di-
tu helburutzat. Umeentzako erreze-
ta dibertigarriak eta atseginak dau-
kaz.
Loaren bidez
Aitor Arana 
Kixmi elurpean
Arrate Egaña

NAGUSIENTZAT
Errege hilobia
Aitor Arana
Eleberri honetan, Antso Nagusia
pertsonaia historikoa berpizten da.
Intriga eta tentsioa azkenera arte
mantentzen da Legazpiar idazlearen
azken lan honetan.
Esclavos del franquismo en el Pi-
rineo
F. Mendiola, E. Beaumont
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L E T R A Z O P A

R A Ñ A E F B E R O S A K
O Y I B I T E A G H L M P
G O S P L Ñ B N D Ñ B O J
S T T A Y J A X R I A U R
I Z H M R K Z Z P S O N Ñ
A A U D O D J E Y N T T O
I X A Y F A E Y R X S U S
N J K B O H T A U G E Z M
B H F K E F I L K M S T Z
X D A D P E G H X L Y N P
Y K R G U I T F J K Ñ A L
L Z S E M D E R R U X T A

Aurki itzazu goiko letra-
zopan soroan erabiltzen

diran beste 7 tresnen

izenak.*. Kontutan hartu
Txorierrin esaten dan eran
idatzita dauzela. 
* “Derioztarren euskara” liburutik
jasoak.

Ezkerraldean Aikor! 53.
zenbakiaren erantzuna.
Soroan erabiltzen diren 7
tresnen izenak.

A T A G S I R L H F R E G
R O U S B K M U P T D J O
R X A K O D A Ñ E A X P Y
A Ñ D P I R S F Z D F S E
T E B G H Y U B K I H X I
X O J Y P A E E M E T O B
U N Ñ D Z L I A U A R A J
R O M B R S J H F Y K P D
R N L X E T N S X A G E Ñ
E K N T L K M L G T E N F
Ñ Ñ R M Z K Y Z M I H S I
U A N G A R I L L E A J E
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AAggeennddaa
Irteerak

Derio
–Bizkaiko Bertsolari Txapelketara, aben-
duaren 16an, 19:30ean.
–Gorbeia mendira. Abenduaren 17an,
8:00etan, Herriko Plazan.
Zamudio
–Harri magikoaren bila filma ikustera, aben-
duaren 3an, 15:00etan. Izena emateko
azken eguna: abenduaren 1a.
–Cristobal Molon filma ikustera, abendua-
ren 17an, 15:00etan. Izena emateko azken
eguna: abenduaren 14a.
–Olentzero eta Mari Domingi antzerkia
ikustera, abenduaren 22an, 19:30ean. Ize-
na emateko azken eguna: abenduaren 22a.
Lezama
–Palentziako mendietara, abenduaren 6tik
10era. 
–Gabonetako irteeretan izena emateko
epea: abenduaren 11tik 20ra, liburutegian.
Larrabetzu
–Olentzero eta Mari Domingi antzerkia
ikustera, abenduaren 22an, 19:30ean.
–Klonk antzerkia ikustera, abenduaren 23-
an, 20:30ean (Basauriko Sozial Antzokian).

Jaialdiak
Sondika
–Txorierriko Gabon Abestien Jaialdia,
abenduaren 17an, 13:15ean, Kultur Etxean.
Derio
–Gabonetako Kontzertua, Larrabetzuko
Musika Eskolaren eskutik. Abenduaren
19an, 20:00etan, Institutuan.
Lezama
–Olentzero jaia. Abenduaren 22an, egun
osoan, eskolan.
Larrabetzu
Txorierriko Gabon Abestien Jaialdia, aben-
duaren 23an, 20.00etan, Andra Mari eli-
zan.

Erakusketak

Sondika
–Sendabelarren gaineko lantegian izena
emateko epea: abenduaren 11tik 15era, li-
burutegian. 
–Sukaldaritza
ikastaroan ize-
na emateko e-
pea: abendua-
ren 11tik 15era,
liburutegian.
Lezama
–Prebentziorako eta gorputzaz jabetzeko
tailerra. Abenduaren 4an, 18:45ean, esko-
lako liburutegian.

Antzerki eta filmak
Lezama
–Salvaje filma. Abenduaren 1ean, 18:00-
etan, Kultur Etxean.
–Mundu berri.com? antzerkia, Apika talde-
aren eskutik (umeentzat). Abenduaren
15ean, 19:30ean, Kultur Aretoan.
Larrabetzu
–Sun magoaren emanaldia. Abenduaren
15ean, 18:00etan, Anguleri kultur etxean.

Bestelakoak
Sondika
XVIII. Areto Futboleko Txapelketan parte
hartzeko bilera: abenduaren 13an, 20:00-
etan, liburutegian.
Derio
–Gabonetako bingoa. Abenduaren 23an,
19:30ean, Nagusien Etxean.
–Uribe Kostako Pilota Txapelketa. Aben-
duaren 23an, 16:00-
etan, pilotalekuan. 
Zamudio
–Euskadi-Ser-
bia futbol par-
tidara joateko i-
zena emateko e-
pea: abenduaren
18a. Abenduaren
27an izango da.
Lezama
–Bizkaiko Pilota
Txapelketa. A-
benduan, zapa-
tuetan, 11:00etan. 
–Uribe Kostako Txapelketa. Abenduan,
zapatuetan, 16:30ean. 
–Eskualdeko Pilota Txapelketa. Aben-
duan, barikuetan, 20:00etan. 
–Liburu Azoka, abenduaren 13tik 20ra,
liburutegian.
–Gabonetako tailerra + afari-merienda. A-
benduaren 16an, 16:30etik aurrera, Goi-
tioltzako txokoan.
Larrabetzu
–Gabonetako Programan parte hartzeko
izena emateko epea: abenduaren 4an eta
5ean eta abenduaren 11tik 15era, liburute-
gian.
–Kontsumo Astea, abenduaren 11tik
15era, Gure Etxean.
–Gabon Txartelen Lehiaketako sari bana-
keta. Abenduaren 15ean, 17:30ean, Angu-
leri kultur etxean.

Sondika
–Joseba Apezetxearen argazkiak, aben-
duaren 1etik 18ra, erakusketa aretoan.
–Gabon Txartelen Lehiaketan aurkeztuta-
ko lanak, abenduaren 19tik urtarrilaren
22ra, erakusketa aretoan.
Derio
–Gimnastika erritmikoaren erakustaldia.
Abenduaren 16an, 18:00etan, kiroldegian.
Lezama
–Liburutegiko Marrazki Lehiaketako la-
nen erakusketa, abenduaren 4tik 22ra,
liburutegian.

Ikastaroak






