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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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Askok ahaztuta izango dituzue ger-
takari batzuk, hurrengo lerrootan
kontatu nahi dudana idaztera bul-

tzatu nautenak. Kontua da gertakari bik
nire arreta berenganatu zutela; gertakario-
tan politika eta sexua nahastu ziren. Alde
batetik, Espainiako presidente ohiak kaze-
tari bati titi artean sartu zion boligrafoa,
liburu bat sinatzeko eskatu zionean; beste-
tik, Iniciativa per Catalunyako (IPC) gazte
mugimenduak kondoiak banatu zituen
Kataluniako hauteskunde kanpainan, “Fó-
llate a la derecha” lelopean.

Nire ustez, gertakari bi horiek kritikaga-
rriak dira: lehenengoa, matxista delako era-
bat, eta bigarrena, gaur egungo politikaren
isla delako (argudioen ordez, eraso zuzenak
egitea). IPCko gazteek kondoien lema alda-
tu eta barkamena eskatu zuten (egindako
akatsa ulertu zutela pentsatu nahi dut);
Aznarren hanka sartzea, berriz, denboraren
orratzetan galdu da. Ziur nago egindakoa
naturaltasun osoz egin zuela; hala ere, bere
jokaera alde batera utzita, tipo higuingarri
bezain argia da, eta soberan daki hori beza-
lako keinuek ez diotela mesederik egiten
bere partiduaren itxura publikoari. Tama-
lez, gaur egungo zirku politikoan are kalte-
garriagoa den beste zerbait badago: akatsak
onartzea. 

Politikaren gaixotasunik larriena dog-
matismoa da; talde edo agintari politikoei
itsu-itsuan jarraitzea, esaten dutenari aditu
gabe. Zerbait esan edo egin ondoren, nola
egingo du atzera politikari batek? Zer esan-
go die jarraitzaileei? Dogmatismoak parti-
duen alde egiten du. Partiduok, salbuespen

txalogarri banaka batzuk alde batera utzita,
ondotxo dakite hori, eta etengabe indartzen
dute zirrikiturik gabeko diskurtso homoge-
neoekin. Zoritzarrez, itxurari mezuari
baino garrantzi handiagoa eman ohi zaion
gizarte honetan, politikak gorengo postua
bereganatu duela deritzot.

Alderdi politikoek ezin dute “gurekin
edo gure kontra” argudioa erabili, inork ez
baitu inoiz arrazoi osoa. Dogmatismoak
baztertzen ditu ikuspegi politiko konple-
xuak eta aberatsak. Uler dezagun behingoz,
gizakia animalia soziala den aldetik, uler-
men arrazoituaren menpe bizi behar dela,
eta ez erakunde politikoen menpe. Ez deza-
gun erosi, beraz, saldu nahi diguten giza-
kiaren itxura faltsua. Politikak herriaren

etorkizunaz diharduen erabaki-gunea
beharko luke, eta horrek berekin dakar guk
erabakirik objektiboenak eta justuenak
hartu beharra, zeinahi direla ere. Utz deza-
gun subjektibotasuna geuri baino ez dagoz-
kigun gauzetarako!

Itxuren munduan
Eritxia

IMANOL ALVAREZ
(Filosofian lizentziatua)

“Itxurari mezuari baino
garrantzi handiagoa eman
ohi zaion gizarte honetan,

politikoak gorengo 
postua bereganatu 

duela deritzot”

Lehengo egunean kotxean
aspaldiko kanta hau entzun
neban eta… Oi Pello Pello!

Logale nauk eta jinen niza oherat?
Lehengo kanta, gaurko kontua.
Hogeita batgarren mendean orain-
dino be aldatzen ez dan ohitura.
Teknologia barrien garaian sasibar-
dintasuna da nagusi. Nork esango
leuke sexu desbardinen arteko bar-
dintasuna dagoanik? Agian lanbide
batzuetan bai, edo egoera jakin
batzuetan, baina bizitzako arlo guz-
tietan ez. Desbarditasunen aldekoa
naz, arrazak, ohiturak edo kultura
bada berbagaia. Baina gizakiea gizo-
nezkoa edo emakumezkoa izateaga-
tik daukazan abantailak edo desa-
bantailak ez dira bidezkoak.

Ez dot aztertu nahi estatistika
erraldoiak edo enpresa handietako
goi-karguak noren esku dagozan,
etxeko lanen eta seme-alaben ardura
noren gainean dagoan baino.
Lagundu hitza erabiliena da, baina
beharbada konpartitu, erdibanatu,

egin, neure kargu hartu, edo…
horreen moduko adierazpenak izan-
go litzakez justuagoak beharraren
banaketarako. Gehienetan lagun-
tzaileak gizonok izaten gara, beti
edozein aitxakia tartean dala, ez
daukat denborarik, ez dakit hori
egiten, txarto egiteko zuk egiten
badozu hobeto… Urte barrian har-
tzen doguzan asmo onenen artean
lankidetasuna be hartu daikegu hel-
buru. 

Oi Pello Pello!

ASIER ORUETXEBARRIA
(Irakaslea)
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Gutunak
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Zeure eritxia agertu gura badozu, gutunen atal hau zabalik daukazu. Ahalik eta eritzi gehienek lekua euki dagien, ez da komeni makinazko 15 lerro
baino luzeago idazterik gutunotan. Izena, telefonoa, helbidea eta nortasun agiriaren zenbakia agertu 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 29an Lezamako udalbatzak
arau subsidiarioen berrikustea onartu du,
EAJko zinegotzi guztien aldeko botoekin.
Horrek udalerriaren industrializazioa eka-
rriko du erabat. 

Herriko auzokideak, elkarteak eta gai-
nontzeko alderdi politikoak aurka egon
arren, arau subsidiario berriek Aretxalde
auzoko nekazaritzako balio altuko 60 hek-
tarea hartu, eta industriarako lur bilakatu-

ko dituzte. Bertan, erdigunetik kilometro
batera, jarduera arriskutsuak eta kutsaga-
rriak jarri ahalko dira. Halaber, arauek
datozen 8 urteetan gaur egungo etxebizi-
tza-parkea %50eraino handitzeko aukera
dakarte, baina horren barruan ez dute sar-
tzen babes ofizialeko etxebizitzarik. 

Aldaketok Bilboko Metropoliko
Lurralde Plan Partzialaren ondorioak di-
ra, eta, aurrera eramanez gero, herriaren

izaera aldatuko da erabat. Bizi-kalitatea
gutxituko da, eta lehen sektoreak, inguru-
giroak eta kultur identitateak atzeraezinez-
ko galerak izango dituzte. 

Lezama Bizirik koordinakundearen
ustez, Udalak auzokoen partehartzea
uxatu, eta Lezamaren etorkizuna estutasu-
nean jarri du, interes partikularren alde
egiteko.

Gure elkarteak lurraren alde eta
zementuaren aurka lan egiten jarraitzeko
konpromisoa berresten du. Era berean,
lezamarrak gauza bera egitera gonbida-
tzen ditu, etorkizun duin baten eraikun-
tzan parte hartuz, eta hori arriskuan jar
dezakeenarekiko oposizio aktiboa izanez.  

Lezama Bizirik

Arau subsidiarioak,
Lezamaren 

etorkizunaren kontra

Abenduaren 3a, Euskera Eguna! Ea ba, hau
bere, amaren eguna, aitaren eguna, langile-
en eguna legez bihurtzen jakun. Marketin
hutsa. 

Egia da, Euskeraren Eguna egun guz-
tiak izan beharko leukiela. Edo, ah saber
noz! Egun hau ospatzeko beharrizanik ez
izatea.

Baina momentuz, jaun txit gorenek
esan dabela eta ospatu behar.

Txorierri ez da gutxiago izango, ez por
zierto! Ala, “la casa por la ventana”, eta Beni-

to (plas-plas, txaloak eta paparrak artez, ze
onak garean-la leche!), triki-poteo (gehien-
bat triki, ze poteororako inolako jaun txitik
bere ez zan agertu), eta hiru lau egunetan
eskola umeentzat ikuskizunak.

Eta hementxe dago “la madre del corde-
ro”.

Zelako egunak eta ordutegiak aukeratu
dira ikuskizun horreek aurkezteko? 

Nortzuk izan dira ikuskizun horietara
joateko aukeratuak? Eskola publikoan
dabilzan  umeak (eta ez danak).

Ez al dabe, Colegio Vizcaya, Urdaneta,
Ayalde, Munabe, La Merced, Larramendi,
Lauro, Askartza... ikastetxeetara doazen
txorierritar umeek, Txorierrin egiten dan
Euskera Eguna ospatzeko eskubiderik? Eta
2-3 urteko umeek, zer? 

Halan da ba ze! gauzak antolatzerako-
an tripa-zilari begiratu beharrena, antipa-
rrak jarri eta Sta. Mañetik edo Alkirritik
begiradatxo bat bota Txorierriri.

Gabina Aranoa

Txorierriko 300dik gora umek ez eben 
Euskera Eguna ospatzeko aukerearik izan



Derioko Udalak hitzarmen bat sinatu
zuen Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza eta
Gizarte Gaietako Sailarekin azaroan.
Hitzarmen horren bidez, Udalak Remen-
tariñen, Ganbe Goikoan eta Aldekone
Goikoan dituen lursailak Eusko Jaurla-
ritzari saldu dizkio. Bertan babes ofiziale-
ko 100 etxebizitza (BOE) eraikiko dira: 24
Ganbe Goikoan, 53 Rementariñen eta 23
Aldekone Goikoan. 

Ganbe Goikoa eta Rementariñeko par-
tzela aurten erosteko administrazio-izapi-
deak martxan daude jadanik, eta eraikitze

lanak datorren urtean hasiko dira. ETXE-
BIDEk 2008. urteko lehenengo hiru-hile-
koan zozketatuko ditu eta Derion errolda-
tutakoek izango dute lehentasuna. Alde-
kone Goikoako partzela aurrerago erosiko
da. 

Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Sailak
12.085.079 euro inbertituko ditu lanotan. 

Beste alde batetik, Udalak aztertuko
du udalerrian hutsik dauden ekipamen-
du-partzelak alokairu sozialeko zuzkidu-
ra-lojamenduetarako erabil ote litezkeen.
Udalak doan utziko lizkioke Eusko

Jaurlaritzari, horrek alokatzeko zuzkidu-
ra-lojamenduetarako erabil ditzan. 

Udala eta Eusko Jaurlaritzaren arteko
hitzarmena beste aurrerapauso bat da
etxebizitzaren udal planean. Ganbe Goi-
koan 160 etxebizitza tasatu eraikitzeak
hasiera eman zion plan horri. Udalak
etxebizitza horietatik 100 zozketatuko
ditu urtarrilaren 13an, eta gainontzekoak
geroago. Era berean, Rementariñe eta
Aldekone Goikoan 225 babes ofizialeko
etxebizitza egingo dira, sustapen priba-
tuaren ekimenez. 

Albisteak eta laburrak

Babes ofizialeko 100 etxebizitza
eraikiko dira Derion
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Oker 
zuzenketa

Loiuko liburutegiaren eta KZgu-
nearen inaugurazioaren berri eman
genuen aurreko alean (8. orrialde-
an); albiste horretan liburutegian
2.000 liburu bazirela aipatu zen,
baina informazio hori ez da zuze-
na: liburutegian badira 8.400 libu-
ru. Beste alde batetik, liburutegi
horretan haurrak jolasteko gune
bat bazela adierazi zen, baina libu-
rutegian ez dago jolas gunerik,
haurrei zuzendutako beste liburu-
tegi bat baizik. 

Albistean jasotakoaren arabera,
hilean Loiuko 90 lagun inguruk
erabilitzen zituzten liburutegia eta
KZgunea; datu hori ere ez da zuze-
na: erabiltzaileak 250 dira. Azkenik,
KZgunea goizez nahiz arrastiz
zabalduko zutela aipatu genuen;
KZgunearen ordutegia, ordea,
arrastiko 6etatik 8ak bitartekoa da.
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Albisteak eta laburrak

Azaroaren 25ean Genero-Indarkeriaren
Aurkako Nazioarteko Eguna izan zen, eta
mundu osoan hainbat ekintza egin ziren,
emakumeen aurkako indarkeria salatze-
ko. Derioko Udalak eta Sutondoan elkar-
teak manifestazioa antolatu zuten. Martxa
elizatik atera eta udalerriko kaleetatik ibili
zen. Manifestariek puxika zuri bana era-
man zuten. Herriko Plazan manifestu bat
irakurri zuten eta, horren ostean, puxikak
askatu zituzten zerura.

Puxikak, genero-indarkeria salatzeko

Truke azoka, Derioko
gaztelekuan
Abenduaren 29an, 18:30ean, truke azoka
egingo dute Derioko gaztelekuan. Azoka
horretan, jendeak aukera du erabiltzen ez
dituen gauzez (CDak, arropa, bideojokoak,
zertarako diren jakiten ez diren tramanku-
luak…) libratzeko eta, era berean, behar
dituen gauzak eskuratzeko. Truke azokan
parte hartu nahi duenak izena eman behar
du 944540469 telefonoan.
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Albisteak eta laburrak

Zamudioko aditzari
buruzko artikulu bat
argitaratu da
Karlos Arregik eta Andrews Nevins-ek
Zamudioko euskarazko aditz lagun-
tzaileak aztertu dituzte artikulu bate-
an. Horretarako, Morfologia Distribu-
tiboaren Teoria erabili dute, arau sin-
taktiko, morfologiko eta fonologikoak
aintzat hartuta. Artikulua ingelesez
idatzita dago eta Mendebalde Kultura
Alkartearen web orrian ikus daiteke,
Euskalingua aldizkari elektronikoaren
azken zenbakian.

Loiuko gaztelekua, 
urtarrilerako zabalik
Gaztelekua urtarrilaren 12an irekitzeko
asmoa du Loiuko Udalak. Data hori,
ordea, behin-behinekoa da eta, alda-
tzen bada, jakinarazi egingo da ohiko
bideak erabiliz.

Gaztelekua Zabaloetxeko kultura
etxean irekiko dute. Lokal dinamizatua
izango da; hau da, monitore bat eduki-
ko du. Gaztelekuan ordenagailu pare
bat jarriko dute, gazteek kontsultak
egiteko edo jolasteko. Horrezaz gaine-
ra, hainbat tresnaz hornituko da eta,
gazteek hala eskatuz gero, ekipamen-
du hori handitu egingo da. 

Sondikako Areto
Futboleko XIX.
Txapelketa, prest
Sondikako Areto Futboleko Txapelketa
urtarrilaren 28tik maiatzera bitartean
egingo da, Udalak antolaturik. Aur-
tengoa XIX. Txapelketa izango da eta
Sondikako taldeek ez ezik beste herrie-
takoek ere har dezakete parte. Izen
emateko epea urtarrilaren 2tik 17ra
bitartekoa izango da Goronda Beko
kiroldegian.

Euskarazko produktuen 
katalogoa, Gabonetan ere 
kontuan hartzekoa
Azaroan, euskarazko produktuen 2006-
2007ko katalogoa aurkeztu zuten Donos-
tian. Aurkezpen hori Bretxako azokako
arrandegian egin zuten katalogoa fresko
datorrela adierazteko. 

Malores Etxeberria Hernaniko euskara
teknikariaren esanetan, “katalogoa gura-
soentzat da batez ere, hezkuntzan eta

etxean egiten den inbertsioak segida izan
dezan kultur produktuen kontsumoan”.
Aurtengo katalogora 269 produktu bildu
dira; guztiak, 16 urte bitarteko haur eta
gazteentzat. Katalogo horretan, disko,
liburu, aldizkari, filma, jolas, DVD eta
informatika produktuen argibideak eman
dira.



Ane Albisu irakasleak eta ikerlariak ekai-
nean argitaratu eban Atondu liburua.
“Azken 15 urteotan egindako lanaren atal
bat da; Argia dantza taldeko Ikerfolk
Sailaren proiektua, hain zuzen be”, azaldu
eban. Dantzak ez ezik jantziak eta janzkera
be ikertu ebazan proiektu horretan.
“Jantzia inportantea da; azken batean lehe-
nengo ikusten dana hori da. Gure herri-
izatea adierazi nahi izanez gero –eta ez
bakarrik dantzei jagokenez-, zelan egingo
geunke? Hau da, hori edo bestea euskaldu-
non jantzia dala esateko, zer daukagu? Ba,
baserritarren jantzia”. Bere berbetan, hori
da “gure jantzi nazionala”.

XIX. mendearen amaieran eta XX. men-
dearen hasieran baserritarrak eta arrantza-
leak ziran gure kulturaren baloreak –hiz-

kuntza, janzkerea…- gordetzen ebezanak.
“Eta XX. menderaino heldu jaku baserritar
jantzi baltza, tantoduna”. Holan, euskal
jaietan eta erromerietan aitite-amamen
arropak edo baserritarren arropak erabil-
tzen hasi ziran janzkeratzat. 

Urteak aurrera egin ahala, janzkera
hori estandarizatu, eta jantzi bihurtu da.
Beste era batera esanda, toki askotan, jantzi
bera erabiltzen da erromeri giroan zein
beste era bateko ekintza sozialean (ezkon-
tza eta bataio errepresentazioak, sari bana-
ketak...) Baina aproposa da hori? Atondu
proiektuak horren moduko galderei eran-
tzuna emotea dau helburu. “XIX. eta XX.
mendeen hasierako janzteko modua azter-
tu, eta modu horretan oinarritutako jantzi
batzuk egin genduzan. Gure baserritar jan-
tziaren sorburura joan ginan, eta jantzi
horren alternatiba batzuk proposatu gen-
duzan, hainbat egoera ezberdinetan erabil-
tzeko. Izan be, lan giroan  edo erromeri
giro baten janzten dan arropa,  ezkontza,
bataio... batean be janztea ez da aproposa”. 

Beste alde batetik, tradiziozko jantziak
eta janzkera zibila be ezberdindu egin
behar dira. Lehenengoak Pirinioetan,
Erronkarin, Aezkoan eta Zaraitzun baino
ez dira mantendu. Horiek festarako edo
egoera berezietarako aproposak dira.
Janzkera zibila, barriz, Euskal Herri osoan
mantendu da. “Hori herri janzkera da;
baserritar eta arrantzaleen janzteko era”.

Antzinako jantzien kopia egiteko
orduan, hainbat faktore neurtu eta errespe-
tatu behar dira (koloreak edo oihal-motak,
esate baterako), kopia hori ahalik eta zeha-

Ane Albisu Iriarte. Donostiarra eta Euskal Filologian
lizentziatua. 1976. urtean hasi zan euskal jantziak iker-
tzen. Argia dantza taldean, Eusko Ikaskuntzako
Folklore Sailean, eta azken 21 urteotan Ikerfolk folklo-
re ikerketa-erakundean folklorearen eta modaren gai-
neko hainbat ikerketa eta lan egin ditu. Diseinu mun-
duan be zenbait lan egin ditu. 

Atondu; atzoko oroimena,
lekukotasuna eta biharko 

Ane Albisu, ikerlaria

Gurean izan da

“Bizkaia izan da buruko
zapia galdu dauan azken

lekua”

“Baserritarren jantzia
gure jantzi nazionala da”
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-Adabakidun praka eta gonei buruz,
esan beharra dago horretarako erabil-
tzen zituzten moduak ez zirela, adibi-
dez, Amerikako pachtwork-renak. Go-
nek, batik bat azpialdean urratzen zire-
nez, hortxe jarrita eramaten zuten ada-
bakia. Bestalde, gonaren barrena egite-
ko maiz erabiltzen zuten beste oihal bat:
batzuetan, luzatuaren luzatuaz barrene-

rako oihal gehiago geratzen ez zitzaie-
lako; bestetan, berriz, oihal ona kanpo-
an utzi eta kalitate kaskarrekoa barrene-
an jartzen zutelako. [Atondu, 81. or.]
-Adabuekin ez da gonarik egiten.
-Anguiozarrek aipatzen du Txorierriko
gonak koloretsuak zirela, baina honen
eredu Tolosan ere badago. Ez da feno-
meno mugatua.

Adabuak

Azaroaren 23an Zamudioko liburutegiak antolatutako
hitzaldira hurreratu zan Ane Albisu. Iluntze horretan
moztu, barrenak hartu eta josi beharreko hitzak
hurrengo honeek izan ziran: atondu, jantzia eta, gehien
bat, janzkera. Testua eta argazkiak: Amagoia Guezuraga

Argazkia: Ikerfok bilduma



-Gaur egungo gustuak alde batera
utzi, eta eredu zaharren arauei ahalik
eta zehatzen jarraitu behar zaie.
-Jantzia non erabiliko den kontuan
hartu behar da: kalean, oholtzan edo
antzokian.
-Eredu berriak asmatuak ala birsor-
tuak diren azaldu behar da. Ezin dira
tradiziozkoak balira bezala aurkeztu.
-Oihalei garrantzia eman behar zaie.
-Janzteko modua kontuan hartu behar
da. [Atondu, 99. or.]

tzena izan dadin. “Dokumentu grafikoak
ondo aztertu behar doguz, eta gizakia,
garai horretako egoera ekonomikoa eta
beste arlo batzuk be kontuan hartu behar
dira. Ez da gehiegikerietan ibili behar”.  

Atondu proiektuan ibili diranek 300
bat jantzi-diseinu egin dabez, eta bertan,
janzkera duina eta txukuna proposatzen
deuskue.

Jantzi horreetako ezaugarririk garran-
tzitsuenak zapia eta txapela doguz. “Beti
jarri behar dira. Bizkaia izan da buruko
zapia galdu dauan azken lekua”. Zango
eta oinetan galtzerdi baltzak eta abarketa
zuriak jantzi behar dira; edo artilezko gal-
tzerdiak eta narruzko edo gomazko abar-
kak. 

gaurko
iturria

Aholku orokorrak, eredu 
berriak egiteko orduan 

Gurean izan da

Argazkia: Eulalia Abaitua
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Elkartea orain dela 10 urte inguru sortu
zuten, zein da horren helburu?
Txernobil inguruko umeak udan bertora
ekartzea. Haur horiek Txernobileko zen-
traletik 30-60 kilometrora bizi dira, eta
euren osasunerako oso inportantea da hila-
bete bi kanpoan ematea. Alabek betidanik
eskatu digute udan umeren bat etxera
ekartzeko, eta elkarteak abegi-familiak
behar zituela irakurri genuen egunkarian.
Animatu ginen. Uda honetan 319 ume eto-
rri dira Euskal Herrira; eta duela urte bi,
200 ume… Gero eta haur gehiago etortzea
da gure asmoa, ahal bada.
Zeintzuk dira ume horiek dituzten gaixo-
tasunik nabarienak?
Tiroideko arazoak, minbizia, defentsak

ahul dituzte… Baina bertora etortzen dire-
nak ume osasuntsuak dira orokorrean, osa-
sun-arazotxoren bat eduki arren. Nikita
duela uda bi hasi zen etortzen etxera, eta
mutikoak zelako bilakaera izan duen ikusi-
ta, lehenago egin ez izana damutzen gara.
Mesede handiagoa egingo genuen, behar-
bada.
Bertora etortzeak onura handiak ekartzen
dizkie, adibidez?
Ukrainian erradiazio handia dago orain-
dik, eta bost urtean hilabete bi kanpoan
ematen badute, euren defentsek hobera
egiten dute nabarmenki. Guk ondoan
dugu itsasoa, eta hori oso mesedegarria da
eurentzat, iodoa oso ondo datorkie-eta.
Horrezaz gainera, berton fruta, esnea eta

barazkiak jateko aukera dute; Ukrainian
ezin dituzte hartu, kutsatuta daudelako. 
Nikitaren kasuan…
Pediatrara eramaten dugu, eta azken ara-
ketan pisua hartu eta hazi egin dela esan
digute. Eta lehen Ukrainian sarritan joan
behar bazuen ospitalera, orain gutxiago
joaten da. Elkarteak hitzarmena du
Osakidetzarekin; hala ere, ume horiei,
geure seme-alabei emango zenizkiekeen
zaintza berak eman behar dizkiezu. Abegi-
familiei ez zaie zaintza berezirik eskatzen,
umea familiako beste kide bat balitz bezala
hartzeko baino.   
Zenbat urte dituzte umeek?
Normalean 6 urtetik 17 urtera bitarteko
neskato eta mutikoak dira, baina Nikita lau
urte zituela etorri zen lehenengoz.
Batzuetan salbuespenak egiten dira,
umeen egoera eskasa bada edota bizi diren
lurra oso kutsatuta badago. Nikitak, adibi-
dez, anai txiki bi ditu, etxean pertsona asko
bizi dira, eta ez dute errekurtso ekonomiko
nahikorik.
Zelan moldatu da Nikita Txorierrira?
Etorri zen lehenengo aldia oso txikia zen,

“Euren osasunerako, oso
inportantea da umeek 

hilabete bi kanpoan ematea”
Bilboko Txernobil elkarteak azaroan ekin zion udan Ukrainiako umeak hartzeko
kanpainari. Zamudioko Llona-Otaola familia elkarte horren partaidea da duela urte
bitik hona. Eta horiek dira, hain zuzen ere, Nikitak euren etxean eman dituen udak.

Llona-Otaola familia, Txernobil elkartearen kidea

“Abegi-familiei ez zaie
zaintza berezirik 

eskatzen, umea familiako
beste kide bat balitz 

bezala hartzeko baino”   
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eta ez zuen oso ondo ulertzen non zegoen,
zergatik etorri zen, noiz bueltatuko zen
etxera… Faltan botatzen zuen ama, baina
pixkanaka-pixkanaka bera guregana eta gu
berarengana moldatuz joan gara. Pasa den
udan ez zela berriro etorriko esan zuen…
“Dentistarengana eraman naute-eta!”.
Baina uda honetan bueltatu da… Egin
zuen lehenengo gauza ea dena bere lekuan
zegoen ikustea izan zen. Berarekin eta
familiarekin telefonoz edo gutunez dugu
harremana. Nikita berriro ikusteko gogo
handia dugu.
Aste Santuan Ukrainian izan zineten eta
Nikitaren familia ezagutzeko aukera izan
zenuten…
Bertako jendeak ez du Txernobileko istri-
puaren gainean hitz egin nahi, ezta euren
egoeraren gainean ere… Nikitaren familia-
ren kasuan, izugarri eskertu ziguten umea
hartzea. Oso harrera ona egin ziguten, baz-

kaltzera gonbidatzen ziguten, euren etxean
lo egitera gelditzea nahi zuten… Baina ber-
tan ez zen inor gehiago sartzen…
Zer-nolako ekarpena egin dizue Nikitak?
Elkartu egin gaitu. Nikita etxean dagoene-
an bazkalondoa edota afalondoa egiten
ditugu. Elkarrekin joaten gara hondartza-
ra, gauza gehiago egiten dugu elkarre-
kin… Zoriontasuna ekarri digu.
Elkarteak sentsibilizazio-kanpaina zabal-
du zuen azaroan, animatu jendea.

Helburu nagusia umeei laguntzea da,
baina eurek ematen dizuten poztasuna
ezin da adierazi. Abegi-familiak umea
senidea balitz bezala hartzea baino ez du
egin behar, eta horrezaz aparte, elkartean
parte hartzeko beste era batzuk ere badau-
de: bazkidea edo boluntarioa izanez, esate
baterako. Elkarteak programa bi ditu: bata
abegi-programa da, eta bestea garapenera-
ko laguntza-programa da. Azken horri
dagokionez, Oraneko eskolako sukaldea
aldatuko da laster, izan ere, bertan zentral
nuklearretik ateratako erregailuak erabil-
tzen dituzte.  

Informazio gehiago:
Txernobil Elkartea

Bidarte gizarte-etxea
Lehendakari Agirre etorbidea, 42

4814 Bilbo 
Telf: 670419078
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Txernobileko istripuaren 20. 
urteurrena izan da aurten

Txernobilekoa Historiako istripu nukle-
arrik larriena da. Hondamendia 1986.
urteko apirilaren 26an izan zen. Zentral
nuklearreko erreaktore batean izanda-
ko istripuaren ondorioz, maila altuko
material erradioaktiboa aske utzi zen
atmosferara oso kantitate handietan.
Erradiaktibitate-kantitate hori Estatu
Batuek Hiroshima eta Nagasaki hirie-
tan botatako bonbek askatu zutena
baino 200 aldiz handiagoa izan zen, eta
Bielorrusian, Ukrainian eta Errusian
eduki zuen eragina, batez ere.

Nazio Batuen Erakundeak istripua-
ren ondorioei buruzko txostena argita-

ratu zuen 2.000 urtean. Txosten horren
arabera, hondamendiak zazpi miloi
pertsonari ukitu zien, eta horietatik
hiru milioi umeak ziren. Horrezaz gai-
nera, 165.000 lagun hil ziren, eta kopu-
ru hori hazi egin da urteak pasatu
ahala. Urte horretan erradiaktibitateak
kutsatutako lurretan 1,8 milioi pertsona
bizi ziren. 

Beste alde batetik, eta Osasunaren
Munduko Erakundearen kalkuluen
arabera, lehenengo Sobietar Batasu-
nean 500.000 heriotza baino gehiago
izango dira istriputik 25 urte pasa
ondoren. 

“Elkartean parte 
hartzeko beste era batzuk

ere badaude: bazkidea 
edo boluntarioa izanez, 

esate baterako”



Gatxetik gorde gaizuz!

Antxinako baserritarrentzat Gabon Suak
izaera magikoa eban. Etxekoak Gabon gabe-
an su inguruan  bildu eta hurrengo goizean
egur zati erre bat baserriaren atarian jartzen
eben, horrek etxea eta animaliak gaixotasu-
netik eta ekaitzetik gordeko zitualakoan. 
Jose Mari Satrustegi etnologoaren ikerketen
arabera, Nafarroako herri euskaldunetan
familiek udazkenean prestatzen eben
Gabonetako Enborra, etxerako egurra har-
tzen eben bitartean. 

Lehenago baserrietan sutondoa beheko
solairuko oinetxearen erdian egoan, eta lor-
abereek bertaraino herrestan eroaten eben
zuhaitz handi bat. Hori erre, eta “su barria”
egiten eben. Su barriak hainbat gatxetatik
eta ezbeharretatik babestuko zituan ustea
egoan. Etxekoandreak sua hautsez estaltzen
eban gauero, txingarra egur gehiegi erre
barik manten zedin. Bitartean, antxinatiko
berbak botatzen zituan, babes fisikoa eta
morala eskatuz. 

Animaliek ere jasotzen eben su garbi-
tzailea. Kortaren atean txingar ketsua jar-
tzen zan, eta abereak gainetik pasatu behar
ziran. Beste alde batetik, azken ikatz zatiak
ganbaran gordetzen ebezan, ekaitzetan piz-
teko. Era berean, ikatz zati txiki bat kutun
baten barruan gorde, eta jaio barrien txi-
muan jartzen eben.

Denboraren poderioz baserriko sukalde-
aren estruktura aldatu egin zan, eta horrek
behe-sua desagertzea ekarri eban, baita su-
erritoaren aldaketea be.  Zuhaitzaren edo
Gabonetako Enborraren ordez, egur pertso-
nalizatuak erretzen hasi ziran. Familiako
buruak egurra hierarkiaren arabera sartzen
eban sukaldean, eta egur-zati bat sutara
botatzen eban bakotxean, familiako baten
izena esaten eban. Eskaleei zein egoera latza
pairatzen ebenei zuzendutako berbak be
aitatzen ebazan beti. 

Gabon gabean enborra sukaldean erretzeko ohiturea Euskal Herri osoan zabalduta
egoan antxinan. Enbor horri Gabon Sua esaten eutsien leku batzuetan; eta beste
batzuetan, Gabon Zuzia, Gabon Subila edo Olentzero Enborra. Tronkoa erretzea
Kristautasuna aurreko solstizio-erritoa zan, eta Gabonetako kristau-folkloregaz
batera mantendu eben baserri gehienetan.

14



Abenduaren 22a, barikua
18:00: Sorginen madarikazioa umeentzako
filma, Hori Bain. Ostean, txokolatada.

Abenduaren 23a, zapatua
15:30: Olentzero bila, Hori Bain.

Abenduaren 24a, domeka
18:00: Olentzero dator. Irteera: zerratik.

Abenduaren 25a, astelehena
19:00: Bertso saioa, Unai Iturriaga, Igor
Elortza, Arkaitz Estiballes eta Xabi Paiaren
eskutik. Hori Bain.

Abenduaren 27a, eguaztena
19:00: Zor ekologikoa: Nork nori zor? Hi-
tzaldia, Hori Bain.

Abenduaren 28a, eguena
20:00: Iñigo Aranbarriren Hizlandia liburua
aurkeztea, Hori Bain.

Abenduaren 29a, barikua
15:00 (Autobus geltokian): Irteera, Gabo-

netako haur jolastokira.

Abenduaren 30a, zapatua
22:00: Blues kontzertua, Blues Stop taldea-
ren eskutik, Hori Bain. Ostean, gau elek-
tronikoa.

Abenduaren 31, domeka
Urte amaierako kotilioia Hori Bain. Gaia:
euskal mitologia.

Urtarrilaren 3a, eguaztena
19:30: Alain magoa, Hori Bain. Nagusien-
tzako saioa.

Urtarrilaren 5a, barikua
18:00: Rosi Erosi umeentzako antzerkia,
Behi-Bis taldearen eskutik. Ostean, txoko-
latada eta Ipuin Lehiaketako sari banake-
ta.

Urtarrilaren 6a, zapatua
09:00: Auzoz auzo Larrabetzu, plazan.
22:00: Kontzertua: Anari, Hori Bain. Os-
tean, gau elektronikoa.

Hori Baik 
antolatutako 

ekitaldiak

Larrabetzu
Abenduaren 26a, martitzena
16:30: Olentzeroren opariak zabal-
tzea, ludotekan.
18:00: Xalto pailazoa, gimnasioan.

Abenduaren 27a, eguaztena
16:30-19:30: Akuarelak: Gabone-
tako murala, ludotekan.

Abenduaren 28a, eguena
16:30: Karaokerako kantak presta-
tzea, ludotekan.
17:30: Eusko karaokea, gimnasioan.

Abenduaren 29a, barikua
10:45 (Futbol zelaiaren aurrean):
Irteera, Sondikako Jolas Parkera.
16:30-19:30: Ludoteka
17:00: Gabonetako sorpresa, Angu-
lerin.

Urtarrilaren 2a, martitzena
09:30 (Futbol zelaiaren aurrean):
Irteera, Gasteizeko Izotz Jauregira.
16:30-19:30: Tailerra, ludotekan.

Urtarrilaren 3a, eguaztena
16:30: Jokoak, ludotekan.
18:00: Toni la sal antzezlana, gimna-
sioan. 

Urtarrilaren 4a, eguena
10:30 (Futbol zelaiaren aurrean):
Irteera, Barakaldoko Gabonetako
Umeen-tzako Parkera.
16:30-19:30: Ludoteka.

Urtarrilaren 5a, barikua
18:00: Haur jaia, frontoian. 

Anari. Argazkia: Galder Izagirre
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Gabonetako egitarauak
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Abenduaren 22a, barikua
Irteera, Olentzero eta Mari Domingi antzez-
lana ikustera, Sondikako Kultur Etxean.
Ludotekak antolatua.

Abenduaren 23a, zapatua
11:00-13:00: Olentzero tailerra, ludotekan.
13:00-20:00: Graffiti lehiaketa eta break
dance, Astintze kalean. Arte Urbano talde-
ak antolatua.
16:00: Uribe Kostako Pilota Txapelketa,
pilotalekuan. Atxiki pilota taldeak antola-
tua. 

Abenduaren 24a, domeka
11:00-14:00: Kirola gurasoekin,
kiroldegian. Ludotekak antola-
tua.
17:00: Olentzero, udaletxean. I-
par-Alde abesbatza eta Tximintx
euskara taldearen eskutik.

Abenduaren 26a, martitzena
09:15: Irteera, Barakaldoko Gabo-
netako Umeentzako Parkera. Lu-
dotekak antolatua.
Irteera, Barakaldoko Gabonetako
Umeentzako Parkera. Gazteleku-
ak antolatua.

Abenduaren 27a, eguaztena
10:00-13:00: Ludolinpiadak, ludo-
tekan.
20:00: Irteera, Euskadi-Serbia partidara,
San Mamesen.
20:30: Irteera, Mayumana antzezlana ikuste-
ra, Arriaga antzokian. Sarrerak abendua-
ren 19tik aurrera salgai Udaletxean.  

Abenduaren 28a, eguena
Risoterapia tailerra, gaztelekuan.
10:00-13:00: Collage tailerra eta ludolinpia-
dak, ludotekan.
Irteera, zinemara. Ludotekak antolatua.
18:00: Dantza-omenaldia/Festa handia,
Nagusien Etxean.

Abenduaren 29an, barikua
Risoterapia tailerra, gaztelekuan.
10:00-13:00: Ludolinpiadak, ludotekan.

Irteera, antzerkira, Sondikan. Ludotekak
antolatua.
19:00: Areto-futbol Triangeluar (mutilak),
kiroldegian. Pozgarri FST-k antolatua.
19:00-22:00: Truke Azoka: liburuak, disko-
ak, arropa… Santzoka-Gaztelekuan.

Abenduaren 30a, zapatua
16:30: Xakeko Herriko Opena, kiroldegian.
Derioko Xake Taldeak antolatua.
18:30: Dantza agerraldia, kiroldegian. Lai-
nomendi dantza taldearen eskutik.
18:30: Kapoeira tailerra, gaztelekuan.
22:30: Irteera, Mayumana antzezlana ikuste-
ra, Arriaga antzokian. Sarrerak abendua-
ren 19tik aurrera salgai Udaletxean.

Abenduaren 31a, domeka
11:00-14:00: Kirola gurasoekin, kiroldegian.
Ludotekak antolatua.

Urtarrilaren 2a, martitzena
Yoga eta lasaitze tailerra, gaztelekuan.
11:30-13:30 eta 16:00-19:00: PIN-Hawai,
kiroldegian. Ludotekak antolatua.
16:00-19:00: Esku Pilota tailerra, kirolde-
gian. Ludotekak antolatua.

Urtarrilaren 3a, eguaztena
Yoga eta lasaitze tailerra, gaztelekuan.
08:30: Irteera, patinatzera. Ludotekak anto-
latua.
10:00-13:00: Kontu kantoi antzezlana, ludo-
tekan.

19:00: Oinarrizko kirola txirrindularitzan,
Miguel Madariaga eta Euskaltel-Euskadi
txirrindulari-taldearen eskutik. 

Urtarrilaren 4tik 6ra
“Baserritik herrira” erakusketa, Eskulan
Tailerraren tokian (Goiko kalean). Txori
Berri Kultur Alkarteak antolatua.

Urtarrilaren 4a, eguena
Irteera, Gasteizko Izotz Jauregira. Gaztele-
kuak antolatuta.
10:00-13:00: Magia tailerra, ludotekan.
16:00-19:00: Irteera, Lezamako Gabonetako
haur-parkera.

Urtarrilaren 5a, barikua
10:00-13:00: Tailerrak, ludotekan.
18:00: Erregeen kabalgata, ibilbi-
dea: elizatik udaletxera.
19:30: Gabonetako kantaldia, eli-
zan. Ipar-Alde abesbatzaren esku-
tik. 

Urtarrilaren 6a, zapatua
12:00: Areto-futbol partida (nes-
kak). Euskadi-Bilbo FST, kirolde-
gian. Pozgarri FST-k antolatua.
12:30: Gabonetako kantaldia, eli-
zan. Ipar-Alde abesbatzak antola-
tua.
19:00: Todas somos uno antzezlana,
institutuan. Sutondoan elkartea-
ren eskutik.

Urtarrilaren 7a, igandea
10:00: Areto-futboleko Gabonetako Tor-
neoa, kiroldegian/udal futbol zelaian. Ar-
teaga FST-k antolatua.
10:30: Aldi Bereko Xakea, kiroldegian. De-
rioko Xake Taldearen eskutik.
18:00: Zuecos y naranjas umeentzako antzer-
kia, institutuan. Sutondoan elkarteak anto-
latua.

Urtarrilaren 8ra arte
Derioko III. Argazki Lehiaketaren erakus-
keta, Larrabarri baserrian.

Urtarrilaren 18ra arte
Janaria batzea, Saharara bidaltzeko.
Udaletxean, gaztelekuan eta Nagusien
Etxean.

Derio

Gabonetako egitarauak

Mayumana antzezlana
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Abenduaren 22a, barikua
09:30 (Errepide nagusiko autobus-gelto-
kitik): Irteera, Olentzero eta Mari Domingi
antzezlana ikustera, Sondikako Kultur
Etxean.

Abenduaren 23a, zapatua
10:00: Plater-tiro saioa, Teknologia Parke-
ko tiro-zelaian. Txorierri Ehiza eta Arran-
tza Elkartearen eskutik.

Abenduaren 24a, domeka.
Olentzero. Zehaztasunak ludotekan,
abenduaren 22an.

Abenduaren 26a, martitzena
16:00-21:00: Umeentzako parkea, kirolde-
gian.
19:30: Irteera, Olimplaff antzezlana ikuste-
ra, Sondikako Kultur Etxean. 
20:00: Birusak erasoan antzezlana, kirolde-
gian. Antzezkizuna taldearen eskutik. 

Abenduaren 27a, eguaztena
16:00-21:00: Umeentzako parkea, kirolde-
gian.
18:30 (Errepide nagusiko autobus-gelto-
kitik): Irteera, Euskadi-Serbia partidara,
San Mamesen.

Abenduaren 28a, eguena
16:00-21:00: Umeentzako parkea, kirolde-
gian.
19:00 (Errepide nagusiko autobus-gelto-
kitik): Irteera, Mayumana antzerkia ikus-
tera, Arriaga Antzokian. 
20:00: Zirkus Mirkus antzezlana, kirolde-
gian. Detraka taldearen eskutik.

Abenduaren 29a, barikua
16:00-21:00: Umeentzako parkea, kirolde-
gian.

20:00: Olentzerori Gutuna VII. Lehia-
ketaren sari banaketa, kiroldegian, Laga-
tzu Euskera Alkarteak antolatua. Ostean,
Txan magoa.

Abenduaren 30a, zapatua
10:00: Plater-tiro saioa, Teknologia Par-
keko tiro-zelaian. Txorierri Ehiza eta
Arrantza Elkarteak antolatua.
16:00-21:00: Umeentzako parkea, kirolde-
gian.
20:00: Txan magoa, kiroldegian. 

Abenduaren 31a, domeka
Egun erdiko irteera, Urkiolara, Arroeta
mendi taldeak antolatua. Argibide gehia-
go, 946088285 telefonoan.
01:00-05:00: Urte amaierako kotiloia, A-
dintsuen Etxean.

Urtarrilaren 2a, martitzena
15:00 (Errepide nagusiko autobus-gelto-
kitik): Irteera, Kubo magikoa filma ikuste-
ra.

Urtarrilaren 3a, eguaztena
09:30 (Errepide nagusiko autobus-gelto-

kitik): Irteera, Barakaldoko Umeentzako
Parkera. Izena emateko azken eguna:
abenduaren 27a.

Urtarrilaren 4a, eguena
11:00: (Errepide nagusiko autobus-gelto-
kitik): Irteera, Lezamako Jolas Parkera.
Izena emateko azken eguna: abenduaren
27a.

Zamudio

Abenduaren 22a, barikua
18:50 (Zabaloetxetik) eta 19:05 (Larron-
dotik): Irteera, Olentzero eta Mari Do-
mingi antzezlana ikustera, Sondikako
Kultur Etxean. 

Abenduaren 24a, domeka
17:00: Olentzero, ibilbidea: Klaratarren
komentutik frontoira. Gabon kantak,
opariak…

Abenduaren 26a, martitzena
Ipuin kontalaria, Zabaloetxeko Kultur
Aretoan. Apika Taldearen eskutik.
18:50 (Zabaloetxetik) eta 19:05 (Larron-
dotik): Irteera, Olimplaff antzezlana i-
kustera, Sondikako Kultur Etxean. 

Abenduaren 27a, eguaztena
09:45 (Larrondotik) eta 10:00 (Zabalo-
etxetik): Irteera, Gabonetako Umeen-
tzako Parkera. 
17:00: “Loiuko Udala” Gabonetako
Postalen XIII. Lehiaketaren sari banake-
ta, liburutegian.
18:00: Fotonobela tailerra, liburutegian.

Abenduaren 27tik urtarrilaren 12ra
Liburu berrien erakusketa, liburute-
gian.
Gabonetako postalen erakusketa,

Loiu

Euskal selekzioa ikusteko aukera dago. Argazkia:
Artxiboa: Astore. "Euskadiko futbol selekzioaren his-
toria", Joseba Gotzon. Ediciones Beitia. 1998

Urkiolara joango dira Arroeta
Mendi Taldekoak 

Kultur Etxean.

Abenduaren 28a, eguena
18:00: Magia potajiaz, magia saioa, Mar-
sel magoaren eskutik.
19:00-20:30: Umeentzako III. Azoka Txi-
kia, Kultur Aretoan. 

Abenduaren 29a, barikua
17:00: Gabonetan eguberriak ospatzen,
Kontu kantoi ipuina.
19:15: Trikitixa emanaldia, Kultur Etxe-
ko gimnasioan. Udal tailerreko ikasleen
eskutik.

Abenduaren 30a, zapatua
17:30: Txori Herri Gabon Kanten Festi-
bala, San Pedro elizan.

Urtarrilaren 2a, martitzena
18:00: Bazen behin antzezlana, Kiko eta
Koko pailazoen eskutik.

Urtarrilaren 3a, eguaztena
18:00: Rosi erosi antzezlana, Behi Bi´s tal-
dearen eskutik. 

Urtarrilaren 4a, eguena
12:00-14:00 eta 17:00-20:00: Umeentzako
parkea eta tailerrak, frontoian.

Urtarrilaren 5a, barikua
12:00-14:00 eta 17:00-20:00: Umeentzako
parkea eta tailerrak, frontoian.

Gabonetako egitarauak
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Abenduaren 22a, barikua
18:00 eta 19:30: Olentzero eta Mari Domingi
antzezlana, Kultur Etxean.
Abenduaren 24a, domeka
17:00: Olentzero eta Belen biziduna, irtee-

ra: udaletxetik. 

Abenduaren 26a, martitzena
17:00 eta 19:30: Olimplaff antzezlana, Kultur
Etxean.
17:30-20:30: Graffiti tailerra, Gaztetxean.

Abenduaren 26tik 28ra arte
11:00-13:00: Maskara tailerra, sorgintxoare-
na… Ludoteka Ik antolatua.
11:00-14:00: Igeltsuzko maskara tailerra,
txotxongiloena, sukaldaritzarena… Ludo-
teka IIk antolatua.

Abenduaren 27a,
15:30: Irteera, Barakaldoko Gabonetako
Umeentzako Parkera.
Irteera, Euskadi-Serbia partidara, San
Mamesen. Gaztetxearen eskutik.

Abenduaren 28a, eguena
17:30-20:30: Graffiti tailerra, gaztetxean. 
18:00: La profecía de las ranas filma, Kultur
Etxean.

Abenduaren 29a, barikua
12:00-14:00 eta 16:00-17:00: Haur eta gazte-

entzako Jolas Parkea, Goronda Beko kirol-
degian.
17:30-20:30: Graffiti tailerra, gaztetxean.

Abenduaren 30a, zapatua
12:00-14:00 eta 16:00-17:00: Haur eta gazte-
entzako Jolas Parkea, Goronda Beko kirol-
degian.

Urtarrilaren 2an, martitzena
Maketa tailerra, gaztetxean.

Urtarrilaren 3a, eguaztena
15:30: Irteera, Gasteizko Izotz Jauregira. 
16:00: Irteera, Getxoko Camelot Park-era. 
Fimo tailerra, gaztetxean. 

Urtarrilaren 4a, eguena
Play 2 Txapelketa, gaztetxean. 

Urtarrilaren 5a, barikua
Beira-ale tailerra, gaztetxean. 

Urtarrilaren 12ra arte
“Sondikako Udala” XIV. Gabonetako Pos-
talen Lehiaketaren erakusketa, Erakusketa
Aretoan. 

Sondika
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Lezama
Barikuetan
Eskualdeko Pilota Txapelketa, Pilota
Elkarteak antolatua.

Zapatuetan
11:00: Bizkaiko Pilota Txapelketa, Pilota
Elkarteak antolatua.
16:30: Uribe Kostako Txapelketa, Pilota
Elkarteak antolatua.

Abenduaren 22a, barikua
Olentzero jaia, eskolan. Eskolak eta
Gurasoen Elkarteak antolatua.
19:30: Irteera, Olentzero eta Mari
Domingi antzezlana ikustera, Kul-
tur Etxean.

Abenduaren 23a, zapatua
20:30: Irteera, break dance ikustera,
Basauriko Sozial Antzokian.

Abenduaren 24a, domeka
17:30: Olentzero jaia, plazan/frontoian.
Udala, Zorrizketan eta Gurutze dantza
taldeak antolatua. 

Abenduaren 26tik 29ra
Haur eta gazteei zuzendutako irteerak,
Sondikako Kultur Etxera.

Urtarrilaren 2tik 4ra
Umeentzako parkea, frontoian. 

Gabonetako egitarauak
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Gabonetan sartuta, neurri gabeko kon-
tsumoari ekiteko deiak etengabeak dira
geurean, baina isilik joan berri da 2006ko
abenduaren 10a, Giza Eskubideen Aldarri-
kapenaren urteurrena ospatzeko aukera-
tutako eguna. Egun horretarako Federico
Mayor Zaragozak idatzi eta hainbat per-
tsonek eta taldek Bizitzaren, bakearen eta
berdintasunaren aldeko aldarrikapena
sinatu zuten. Guk aldarrikapen horren
laburpentxoa ekarri nahi izan dugu orri
honetara, Gabonetako kontsumismoan
murgiltzen garenean, beste errealitate bat
dagoela kontuan izan dezagun.  

FAOk adierazi berri duenez, munduan
35.000 haur gosez hiltzen da egunero.
Eguneroko neurri gabeko genozidioa da
hau. Une berean, munduan egiten den
eguneroko gastu militarra 2.800 milioi
dolarrekoa da. Ez omen dago bitartekorik
HIESa ikertzeko, baina industria milita-
rrak zuzentzen du ekonomia.

Premiazkoa da justizian oinarrituriko
banaketa egitea. Bortxakeria justifikaezina
da, baina oinarrian dituen egoerak tentuz
aztertu behar dira. Gero eta txiroagoak
diren herrien natur baliabideen ustiapen
basatiari eusten zaio, bertako herritarren
migrazioa bultzatuz eta berauen duintasu-
na zapuzten da. Benetako demokrazia ez
da erositako botoen bidez, agintearen
jarraipen itsuz edota beldurrez eraikitzen,
horrela ezin dakieke munduak bizi dituen
erronka handiei aurre egin.

Agintari batzuek beraien ardura politi-
koak aspaldian baztertu zituzten, balore

unibertsalen ordez merkatu legea hauta-
tuz. Ondorioa argia da, aberastasuna esku
gutxitan metatu den bitartean, etendura
soziala eta ekonomikoa indartu dira bazter
guztietan.

POBREZIARI EZ! Mundu mailako
aldarrikapenaren bidez, Milurteko Helbu-
ruak betetzeari lehentasuna eman diezaio-
ten eskatu behar zaie agintariei. Nazioarte-
ko Komunitateak amaiera eman behar dio
basakeria horri. Nazio Batuetako Gutunak
dioen bezalaxe, herriak dira bere etorkizu-
na erabaki behar dutenak. Gaur, elkarlane-
rako eta elkarrizketarako gaitasuna dira
beharrezkoak. Ezinbestekoa da gatazkei
konponbide baketsua bilatzeko ahalegina
egitea, besteekiko begirunea eta elkar uler-
tzea bultzatzen duten jarrerak indartzea;

Besteak beste, Giza Eskubideak egunero
bideratuz. Premiazkoa da intelektualek,
artistek, hezitzaileek, zientzialariek...ekin-
tzara jotzea. Pertsonen garaia iritsi da. Eta,
batez ere, gazteena, bestelako mundu bat
bideragarria dela pentsatzen duten guztie-
na. Instituzioek eta hedabideek lagundu
behar dute, behingoz. Ezinbestekoa da
herriek, mobilizazioak bideratuz, jendarte,
kultura, politika eta izpiritu mailako erre-
sistentzia garatzea, bortxakeriaren eta jus-
tizia ezarekin eskutik ez joatea, munduak
bizi duen egoera salatzea.

Pixkana-pixkana aurrerapen nabarme-
nak lortzen baditugu, “mundu osoak kon-
tzientzia hartzea” lortuko dugu; hau da,
herrien benetako independentzia lortuko
dugu.

Pobreziari ez! 
Gabonetan ez ahaztu beste errealitate bat dagoela 
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Testua eta argazkia: Behar Bidasoa ONGD-GKE





Ni Aikor!laguna naiz, eta zu?
Aikor! aldizkariak bost urte beteko ditu
laster, eta ibilbide horretan hainbat helbu-
ru lortu ditu: bertako informazioa euska-
raz txorierritar euskaldun gehienei hela-
raztea, erdaldun asko eta asko euskarara
eta euskaldun mundura hurbiltzea, txorie-
rritarrak sarri protagonista bihurtzea,
publizitaterako euskarri euskalduna eta
egokia izatea… Baina badu, hala ere, gabe-
zia bat, beste tokiko aldizkari batzuek
lortu dutena, hau da, ez du irakurleon,
herritarron laguntza ekonomikorik. Hori
dela eta, abian jarri dugu Aikor!lagun kan-
paina, zeure eta euskaltzale askoren

laguntza jasotzeko. 
Kanpainaren helburuak ez dira ekono-

mikoak soilik, badugu-eta beste helburu
nagusi bat, Txorierriko euskaltzaleon sare
bat osatzea alegia. 

Zuk ere sare horren partaidea izan na-
hi baduzu, bide hauek dituzu: bete Ai-
kor!lagun fitxa eta postaz bidali; e-mail
bat idatzi aikortxori@yahoo.es helbidera;
94 452 34 47 telefonora deitu edo zure he-
rriko euskara elkarteko kideren bati esan. 

Ondorengo orrialdeotan topatuko
dituzun txorierritarrak Aikor!lagunak dira
dagoeneko. Hurrengoa ZEU.

Jasone Astola, euskara irakaslea (Lezama). Hizkuntza guztiek behar dituzte hurbileko berriak eta era guztietako iritziak
argitaratuko dituzten komunikabideak, are gehiago hain hiztun gutxi dituen  euskarak. Hizkuntza bat duenak altxor bat du,
babes dezagun geurea.

Joseba Butron, irakaslea eta euskaltzain urgazlea
(Lezama). Bakoitzak apur bat, danon artean asko. Geure
alde egitea da, gainera, geu gara-eta euskera.

Marikarmen, Grisson kafetegia (Lezama). AIKOR!en
eta tabernan be euskeraz.

Aikor!lagun kanpaina
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Etxahun Lekue, bertsolaria (Larrabetzu). Herri mugi-
menduaren ispilua izan daiten.

Jon Llona, (Zamudio). Euskera lan munduan eta teknolo-
gia barrietan sendotu behar dogu (Aurrera AIKOR!,
Aikor.com, Lan Txorierrigaz…)

Imanol Ormaza, Derio Ipar-Alde abesbatzako zu-
zendaria. Aikor!lagun eginda, aldizkaria ez ezik euskal kul-
tura eta kantak ere babesten ditugu.

Iñaki Dobaran, Euskadiko Futbol Federazioaren pre-
sidentea (Zamudio). Euskaraz irakurtzeko erraztasun
haundirik ez daukagunontzat lagungarria delako.

Yolanda Ugarte, Pentagrama Kultur Elkartea-Soinuak-ko zuzendaria (Sondika). Euskara bultzatzeaz gainera,
Txorierriko albisteak eta pertsonaiak hurbiltzen dizkigulako.

Alaitz Zabala, Laiñomendi dantza taldeko kidea
(Derio). Txorierriko euskaldunok batzen gaituen aldizkaria
delako.

Jabi Aretxabaleta, Bizkaiko Txakolinegileen Elkar-
tearen presidentea (Zamudio). Euskeraren alde eta txo-
rierritarrak alkarren artean hobeto ezagutzeko, egiten dauan
lanagaitik eta gure sektorea bultzatzen lagundu deuskulako. 

Leire Begoña, Leire Begoña ileapaindegikoa (Derio).
Gure hizkuntza modan egon behar delako beti.

Belen Gana, AEK-ko Txepetxaren euskaltegiaren
zuzendaria (Loiu). Elkarren berri  izateko eta kulturaren
danborila eragiteko dogun AIKOR! aldizkaria. Denon arte-
an hobetu eta eustea da txorierritar jatorren erronka.

Aikor!lagun kanpaina



27

Jon Aroztegi, mendizalea (Zamudio). AIKOR! gure al-
boan egon da behar izan dugunean.

Iñaki Zarate, txakolinegilea (Lezama). Txakolina eta
AIKOR! geure-geureak, danonak.

Nestor Arregi, ikaslea (Zamudio). Euskaldun jaio
nintzen, euskaldun hazi, euskara galdu barik nahi dot
nik bizi.

Bego eta Marikarmen, Lezamako Dañobeitia ja-
nari denda. AIKOR!egaz betekadea egiten dogu hile-
ro.

Irune Danobeitia, Loiuko alkateordea. Aikor! aldizkariak Txorierriko euskaldunei inguruko berriak euskaraz ezagu-
tzeko aukera eskaintzen die. Eta ez bakarrik udaletatik sortutako berriak, baizik eta talde desberdinenak-eta ere bai. Guk
ezagutu gabe gure artean ditugun bitxitasunak eta pertsonaia bereziei buruzko zenbait berri ere bertan aurkitzen ditugu.
Txorierriko bizitza bere osotasunean eskaintzen digu.  
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Juantxu Bilbao, Lauroetako jai batzordeko kidea
(Loiu). Txorierri, euskera eta AIKOR! Hona hemen (ala
aikemen?) hirukote ederra, alkarri ondo lotuta. AIKOR!ek
hilero egiten gaitu lagun txorierritarrok. Orain emon deio-
gun gure laguntza. Aikor! lagunokaz batera urte askotan
bizi izan daiten.

Alberto García, Elaiak Txistu Taldearen kidea (Son-
dika). Euskara ikasten gabiltzanoi laguntzen digulako.

Gotzon Barandiaran, Arrekikili euskera alkartearen
kidea (Larrabetzu). Eritxi guztiak batuko dituen euske-
razko gure komunikabide bakarra dalako.

Gorka Mugarza, Arrekikili euskera alkartearen ki-
dea (Larrabetzu). Txorierrin euskerak behar leuken tokira-
ko, pausu bat.

Iñaki Beitia, kalitate-kontrol kudeatzailea (Lauroeta-
Loiu). Badira urte batzuk AIKOR! aldizkariari esker Txo-
rierriko gorabeherak gure euskera ederrean daukaguzala.
Aukera hau ezin dogu galdu; gehiago esango neuke: indar-
tu egin behar dogu. Horregaitik danon laguntza ondo be
ondo etorriko jaku. 

Egoitz Arruza, Erandio Goikoa, Derio, Zamudio,
Lezama eta Larrabetzuko abadea. Euskerea Txorierriko
lehena eta geroa dalako.

Saionara Barrena, irakaslea (Larrabetzu). Berton egina
eta bertokoek irakurtzeko atsegina.

Juan Luis Goikoetxea, irakaslea eta euskaltzain ur-
gazlea (Derio). AIKOR! baikorra delako, etorkizun bikai-
neko gaztea.

Angel Garitano “Ondarru”, Athleticeko 2. entrena-
tzailea (Derio). Euskaldun guztiontzat, txorierritar guz-
tiontzat. Zelan, ba, ez dogu Aikor! lagunduko? Poztekoa da
zuen lana. 

Aikor!lagun kanpaina
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Jose Luis Larrea, CD Sondikako presidentea. Kirolak
ere euskararen alde egin behar duelako.

Ixone Zubieta, Tximintx euskera alkartearen presi-
dentea (Derio). AIKOR! egiten dogunok jakiteko zenbat
jente dekogun atzetik.

Lezamako eskola. Geure arteko gauzak jakiteko, geuk be
lagunduko deutsogu.

Jesus Mari Gorritxategi “Jerry”, Loiu eta Sondikako
abadea. Denok dakigu gure identitatearen sustraietan eus-
kera dagoala. Denok dakigu, Txorierriko elizatik hasita,
zelango egoeratan bizi dan gure kulturaren ezaugarririk
garrantzitsuena: Euskera. Txalogarria da Txorierrin
AIKOR!ek egiten dauan lana euskeraren alde.

Aitor Coteron, telebistan ibilitakoa (Erandio
Goikoa). Erandiotik Larrabetzura, AIKOR!ek gure baila-
rako susterrak mantentzen laguntzen daualako, eta horren
seinale dalako.

Zarate eta Arrieta familia (Lezama). Danon artean egin behar dogulako.

Aitor Larrazabal, Athleticeko jokalari ohia (Loiu).
Denon artean jarraitu eta indartu egin behar dugu gure hiz-
kuntza. Aikor! eta kirola beti elkarrekin eta aurrera.

Zaloa Jaka, kazetaria (Larrabetzu). Egin deiotsegun le-
ku batzen gaituenari: Bai euskereari!

Toti Mtz de Lezea, idazlea (Larrabetzu). Euskarari la-
guntzeko, hitz egin bai, baina ekin.

Aikor!lagun kanpaina
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Zelan hasi zinen korrika egiten?
Betidanik egin dut kirola. Hogei urtetik
gora daramat korrika egiten. Hasi nintze-
nean oso arraroa zen: imajina ezazu neska
bat bide bazterretatik korrika egiten….
Beno, mutilak ikustea ere zaila zen, baina
neska baten bat askoz zailago. Betiko
komentarioak entzun behar ditut, baina
norberari gustatuz gero, aurrera!
Korrikaz aparte, beste kirolaren bat egin
duzu?
Urteetan triatloia eta gehienbat duatloia
egiten ibili naiz. Oso gustuko ditut.
Triatloian igeri, bizikletaz ibili eta korrika
egiten da; duatloian, berriz, bizikletaz eta
oinez egiten da.  
Eta orain ez dituzu egiten, ala?
Ez. Bizikletan entrenatzeari utzi nion,
ordu asko behar direlako. Eta neguan,
esate baterako, ezinezkoa da goizez egiten
ez baduzu. Bizikletaz joateko gogoa duda-
nean paseotxo bat ematen dut, baina ez
dut txapelketetan erabiltzen.
Kirol gogorrak, ezta?
Prestatu egin behar duzu, baina entrena-
mendu kontua besterik ez da. Horrezaz
aparte, zer helburua daukazun ere badu
zerikusi handia, hau da, zure asmoa las-
terketa amaitzea edota aurreko denbora
apur bat hobetzea bada, ez da hainbestera-
ko. Nik ez dut oso serio hartzen. Nire hel-
buru bakarra osasuntsu egotea eta gustu-
ko dudan ekintza egitea da.
Nolako entrenamendua egiten duzu
urtean zehar?
Asteko egun gehienetan ateratzen naiz
entrenatzera. Normalean ordu bete ema-
ten dut korrika egiten. 
Nolako denboraldia egiten duzu?
Krosseko denboraldia orain hasiko da, eta
amaitzen denean herri lasterketetan parte
hartuko dut. Gehienak asfaltoaren gaine-
an egiten dira, eta ia asteburu guztietan
antolatzen dituzte; beraz, beti dago nora
joan. Bizkaia mailan mugitzen naiz
gehienbat, eta noizbehinka kanpora joaten
naiz. Lehen, Espainiako Kluben txapelke-
tara joaten nintzen Ortuella taldearekin,
baina gaur egun bertotik nabil. 
Nondik entrenatzen duzu?
Batzuetan menditik. Oso ibilbide polita
da, baina egunez egin behar da. Bestela,
asfaltoan egiten dut Zamudioko Parke
Teknologikotik edo bertoko errepideeta-
tik. Baina trafikoa arriskutsua da. Hala ere,

“Askoz hobeto sentitzen naiz
korrika egiten dudanean”

Betidanik korrika egin du, eta denboraren poderioz
Jone Etxebarria larrabetzuarrak lasterketak irabazi
ditu. Horren lekuko dugu etxean duen garaikurrez
betetako gela, hain zuzen ere. Korrika egitea zaletasuna
besterik ez da, baina primeran egiten du Jonek. Bai
noski!

Ia asteburuero joaten da Jone Etxebarria
lasterketa baten edo bestean parte har-
tzera Bizkaia osoan zehar. Aspaldi hone-
tan udan ere badu ezinbesteko hitzor-
dua: Sopelako lasterketa nudista, alegia.
Hiru aldiz irabazi du eta ez da kirola eta
aldarrikapena uztartzen dituen bakarra.
"Beste korrikaldi batzuek euskara edo
euskal selekzioa aldarrikatzen dituzten
bitartean, Euskal Naturista Elkarteak
nudismoaren alde antolatzen du Sopela-
koa", azaldu du Jonek. 

Argi dago larrabetzuarrak biluzik
egoteko arazorik ez duela, baina hasie-

ran ez zen erraza izan. "Nudismoaren
kontua naturaltasunez ikusten dut. Nik
ez daukat hondartzara joateko ohitura-
rik. Horregatik, hasiera baten erreparo
apur bat eman zidan, baina gero jendea
biluzik hain lasai eta natural ikusten
duzu, ezen berehala sartzen zarela giro
horretan". 

Hala ere, gizarteari kostatzen zaio
biluztasuna onartzea eta "oraindik urte-
ak pasatu beharko dira", Joneren hitze-
tan. "Gure kulturan –erlijioak zerikusi
handia izango du, ziurrenik- beti izan da
tabua gorputza arroparik gabe erakus-

Hiru aldiz irabazi du
Sopelako lasterketa nudista

Testua eta argazkiak: Gaizka Eguskiza

Jone Etxebarria, korrikalaria



Nafarroan dituzten pistak ez ditugunez,
moldatu egin behar gara. Erriberan-eta
lurrezko pistetako kilometroak eta kilome-
troak dituzte. Komenigarriagoa da lurrean
korrika egitea asfaltoan egitea baino, bigu-
nagoa delako eta zauri gutxiago baitaude.  
Zer ematen dizu korrika egiteak?
Askoz hobeto sentitzen naiz korrika egiten
dudanean bai psikologikoki, bai fisikoki.
Korrika egin, dutxa bat hartu eta gero
gosaldu edo azkaldu baino sentsazio hobe-
rik ez dago. Beste alde batetik, beste korri-
kalariekin harremanak lantzen dira eta
jende asko ezagutzeko aukera dago.
Atletismoan mutilak neskak baino eza-
gunagoak dira. Hala ere, Euskal Herrian
kontrakoa gertatzen da: Amaia Piedra,
Naroa Agirre, Virginia Berasategi… 
Ni ez naiz horien mailako atleta, ez pentsa!
Ohituta gaude mutilak kirola egiten ikus-
ten, baina oso arraroa egiten zaigu neskok
egiten dugunean. Gero eta neska gehiago
dago, duda barik, eta argi dago bultzatu
egin behar dela.
Zelango hornikuntza dago Txorierrin
korrika egiteko orduan?
Erreztasunik ez dago. Dena ordaindu
behar dugu gure poltsikotik: kiroldegiak,
bidaiak, izen-emateak… Jende askok ezin
du sinestu. Batzuek esaten didate: “Zuri
ordaindu beharrean, zeuk ordaintzen

duzu, ala? ". Eta egin nahi baduzu, onartu
behar da. Nire ustez, kiroldegiak dohaine-
koak izan beharko lirateke. Ordaindu
behar izatea oztopoa da kirola egiteko.
Eta zein da klubaren betebeharra, ba?
Korrikalaria apur bat babestuta egoteko
balio du klubak. Klubean egoteak, gure
mailan behintzat, ez dauka abantail handi-
rik.
43 urte izanda, noiz arte espero duzu las-
terketean parte hartzea?
Egia esan, nahiko jende nagusi dago korri-
ka egiten. Batzuetan ezin da sinistu! Gu-
rekin korrika egiten duen emakume batek
62 urte-edo ditu. Pilo bat entrenatzen du
eta oso ondo dabil. Adin horrekin abiadu-
ra galtzen da, baina fondoa eta eskarmen-
tua dituzu. Helburuaren arabera ondo da-
go: ondo pasatu eta kirola egin nahi badu-
zu, inongo asmorik gabe, nahikoa da. Eta
nik, ahal dudan bitartean, ez dut utziko.

"Ordaindu behar 
izatea oztopoa 

da kirola egiteko"

"Ahal dudan 
bitartean, ez diot 

korrika egiteari utziko"
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tea. Eta ikusgai daudenak beti politak
dira. Ematen du pertsona bat, kanonen
artean ez badago, “itsusia” dela eta
ezin duela gorputza erakutsi. Eta So-
pelako lasterketan guztiz kontrakoa
ikusten da”.

Giroa bitxia eta ezberdina
Korrikalarien artean dagoen "gi-

roa" goraipatu du larrabetzukoak. Izan
ere, " jende mota bi dago: alde batetik,
atletak eta beste alde batetik nudistak.
Horregatik, giroa oso bitxia eta ezber-
dina da. Ez dauka zerikusirik beste las-
terketetan dagoenarekin eta izugarri
gustatzen zait". Gutxien gustuko di-
tuenak, ordea, "begiluzeak eta arean
korrika egitea, egonkortasunik ez bai-
tago". 



Euskara Eguna

Euskararen Nazioarteko Eguna 1949. urte-
ko abenduaren 3an ospatu zen lehenengo
aldiz. Handik hona, munduko euskaltzale-
ek urtero-urtero izan dute hitzordua eus-
kararekin egun horretan. Txorierritarrok
Larrabetzun ospatu dugu aurtengo Euska-
raren Eguna. Ekitaldiak abenduaren 1etik
5era bitartean egin dira, eta haien artean,
umeentzako antzerkia, pilota partidak eta
Benito Lertxundiren kontzertua aipatzeko-
ak dira.
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Euskararekin bat, Larrabetzun
Argazkiak: Ines Serrao eta Gaizka Eguskiza

AAiikkoorr!!  aldizkarian 
publizitatea jarri gura baduzu 

deitu telefono honetara:
94 452 34 47 

edo e-mail bat bidali
aikortxori@yahoo.es



Euskara Eguna
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Euskararen Nazioarteko Egunerako 
Benito Lertxundik egindako abestia

Euskara giza ondarea da:
komunikazio

eta batasunerako tresna.
Elkar ulertu eta giza hel-

buru gorenera heltzeko beha-
rrezko baliabidea.

Hizkuntzak leuntzen du animalia eta
gizon bilakatzen.

Berak bideratzen elkar laguntza giza
mailan gauzatzeko.

Zentzu horretan hedatzen da herri ba-
koitzaren beharretara.

Hizkuntza ispilu leiala da,
non kondairan zehar, herri baten
baldintza sozialak isladatzen diren.

Hizkuntzak jakinarazten dio belaunaldi
bakoitzari oinarrizko kultura guztia.

Bere hizkuntzarekin hautsi duen herriak
tradizioa du errausten eta arimaepeltzen.

Hizkuntzak bere baitan, herri baten
mundua ulertzeko era gordetzen du, he-

rritarrek hitzegiten dutenean.

Euskara, gure hizkuntza, giza ondarea
da.

Euskara giza ondarea da





Zer suposatu du sari horrek zuretzat?
Estimulua da, aurrera jarraitzeko. Orain-
dik gauza asko dago egiteko eta sortzeko.
Zer behar da gutizia horiek sortzeko?
Hasteko, ezagutza eduki behar da; baina
benetan beharrezkoa dena gustua eduki-
tzea da. Niretzat benetan atsegina da gau-
za berriak sortzea, zapore-nahasketak pro-
batzea, testurekin jolastea… esperimenta-
tzea.
Zelakoa izan behar du pintxo on batek?
Borobila, ardo on batek bezala. Oreka eta
harmonia izan behar ditu; erakargarria
izan behar da begi bistarako. Baina gauza
guztien gainetik, goxoa izan behar da! Az-
ken batean, bezeroarengandik “ummmm-
a” lortu behar dugu.
Zein gomendatuko diguzu?
Eh!… Hori seme-alaben artean aukeratze-
ko eskatzen badizute bezala da. Denak ez-
berdinak dira, baina guztiak maite dituzu.
Bertora etorri eta probatzea da onena. 
Baduzu buruan zerbait berria, sortzeko?
Bai, laster Athleticeko emakumeei dedika-
turiko pintxoa jaioko da. Ikustekoa izango
da… Armarria eta guzti edukiko du!
Noraino heldu nahi duzu pintxo mun-
duan?
Ez dut helmuga konkreturik. Indarrak eta
imajinazioa lagun ditudan bitartean lane-
an jarraituko dut. 

Pintxotan, Esther
Olabarrietarekin

Esther Olabarrieta lezamarra Station Wagon tabernako
sukaldaria da, eta “Galdakaoko Barra Onena” saria
lortu berri du. Esther duela 55 urte jaio zen Sugastibarri
baserrian. Ontzi proiektugintza ikasketak egin zituen
eta lan horretan aritua da; hala ere, sukaldaritzan hasi
zen, Josetxo Dañobeitia aitabitxiaren eskutik. 
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“Bezeroarengandik
“ummmm-a” lortu 

behar dugu”

Estherrek hurrengo pintxo hau proposa-
tzen digu, Gabonetan prestatzeko. Oso
erreza omen da egiten; eta merkea, gai-
nera. 

Osagaiak:
–Egositako porru pote bat
–Arrautza bi

–Sei ogi-tostada
–100 g. ahate-pate
–Patata-pure deshidratatuko poltsa bat
–Roquefort gazta tako bat
–esne-gain likidoa

Prestatzeko era:
Ogi tostadak ebaki eta labean txigortu.
Tostada bakoitzaren gainean ahate-pate
xerra fin bat jarri. Beste alde batetik,
porruei ura kendu eta erditik ebaki (8 cm
luzera izan behar dute gutxi gorabehe-
ra). Porruak irinetik eta arrautzatik pasa-

tu, eta ostean, patata-pure deshidratatu-
tik. Olio berotan frijitu (asko belztu
barik), sukaldeko paperean olioa kendu
eta ogi gainean jarri, aspa itxura emanez.
Gainetik roquefort saltsa botako dugu.
Hori egiteko, hurrengo pausu hauei
jarraitu behar diegu: zartagin batean
esne-gaina eta roquefort zatia jarri eta
horiek ondo nahastuko ditugu, saltsa
murriztu arte. Saltsa pintxoaren gainetik
botako dugu eta, halaber, perrexila txiki-
tuta edo tipulin zatitxoak erabil ditzake-
gu, dekoratzeko.

“Txorierri” 
pintxoa

Testua eta argazkia: Maite Aranburu



Osasuna

Bapo jan, baina 
tripakadak ekidinez

Afariak lagunekin eta lankideekin, Gabon Gaua,
Eguberriko bazkaria, Gabon Zaharra, polboroiak,
gozokiak… Asko dira datozen egunotan gehiegikerie-
tan ibiltzeko izango ditugun aitzakiak. Jatekoak kanti-
tate handietan hartzeak ondorio hauek sor ditzake:
bihotzerrea, erremina, nekea, haizeak, digestio astu-
nak… Horrelakorik ez izateko, irizpide higieniko
batzuei jarraitu baino ez dugu egin behar.
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–Ospakizunen aurreko egunetan gomen-
dagarria da barazkiak eta fruta jatea;
urtsuak dira eta organismoa garbitzen
lagunduko digute.
–Mahaira ateratzen diren jatekoak ez dira
astunegiak izan behar. Arraina afarietan
jatea komeni da, eta haragia, bazkarietan.
–Jatekoak prestatzeko erari dagokionez,
jateko erreak egokiagoak dira frijituak
baino.
–Edari alkoholdunak neurrian hartu
behar dira. Kopa bi ardo edo kopa bat
xanpaina edaten badira, ez da ezer gerta-
tuko. Likoreekin, berriz, kontu handiagoz
ibili behar da: edari azukredunak dira eta
alkohol maila altua dute.
–Bazkariak eta afariak ez dira luzeegiak
izan behar.
–Jatorduen ostean komeni da infusioren
bat edatea.
–Ospakizuna amaitu ostean, gozokiak
(polboroiak, turroia…) jaten jarraitzeko
tentazioa alboratu behar da. 
–Bazkaldu ostean oso mesedegarriak iza-
ten da paseoren bat ematea edo kalera ibil-
tzera irtetea, digestioa hobeto egiteko. 
–Ez dugu Gabonetako “hondakinak”
(gozokiak-eta) jaten jarraitu behar. Betiko
dieta ahalik eta azkarren berrartu behar
dugu. 
–Gabonak eta ondorengo egunetan mese-
degarria izaten da ur ugariko dieta har-
tzea, organismoa garbitzeko.

Testua: Aikor!



Teknologia

IVAP-HAEEko Itzultzaile Zerbitzu Ofi-
zialak (IZO) IDABA aplikazioa ezarri
du Interneten. Datu-base horrek hitzak
eta terminoak kontsultatzeko eta itzuli-
tako testuak ikusteko aukera ematen
du. Aplikazioan 400 testu baino gehia-
go biltzen dira eta horien artean hu-
rrengo hauek dira aipatzekoak: Kode
Zibila, Zigor Kodea, Espainiako Kons-
tituzioa, Estatutua, 2000tik gaur egune-
ra arteko Legebiltzarraren legeak,
dekretuak, ebazpenak, planak eta abar. 

IDABA datu-
basea, sarean

Toshiba multinazionalak 1,8 hazbeteko
disko gogor bat sortu berri du; disko
gogor horrek 100 gigabyte informazioa
gordetzeko ahalmena du. Hori garran-
tzi handiko aurrerapena da, oraingo
diskoetan gehienez ere 80 gigabyte
gorde baitaitezke. Disko gogor horiek
PC Card baten tamainakoak dira eta
musika-irakurgailuetan eta eskuko
ordenadorerik arinetan erabili ohi
dira. 

Toshiba 2007ko urtarrilean hasiko
da disko gogorrok era masiboan egi-
ten. Baina erabiltzaileei ez dizkie zuze-
nean salduko; beste fabrikatzaile ba-
tzuei salduko dizkie, haiek euren pro-
duktuetan sar ditzaten. Horren ondo-
rioz, aukera handiagoak dituzten mu-
sika irakurgailuak eta eskuko ordena-
gailuak merkaturatuko dira laster.

100 gigabyte 1,8
hazbeteko disko

gogor batean
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Aikor! aldizkaria orain urte bi eskegi
zen sarean pdf formatuan. Baina Totoan
Txorierriko Euskara Elkarteen Federazioak
web orria apaindu eta beste bat egingo du
urte akaburako. Aldizkaria www.ai-
kor.com helbidean izango da, eta web orri
horretan Interneteko zerbitzurik erabilga-
rrienak topatuko dituzue: atari pertsonali-
zatua, albistegi elektronikoa, erabiltzaile
anitzeko agenda, blogak, argazkiak jaso eta
biltzeko atala, argazki-bilduma sortzeko
atala… Horrezaz gainera, aldizkarian
agertzen diren artikuluak, argazkiak eta

agenda eskainiko dira, eta bertoko abestien
letrak eta Txorierriko zerbitzuen bilatzai-
lea egongo dira www.aikor.com helbide-
an.

Proiektuak txorierritarren topagune
birtuala izatea du helburu, eta horregatik,
guztiek izango dute web orrian parte har-
tzeko aukera. Blogak sortu ahalko dituzue,
gutunak eta albisteak idatzi, argazkiak
bidali… Web orriaren arima erabiltzaileak
izango dira, azken batean.

Testua eta argazkia: Ioritz Larrabeiti

Aikor!com



Aurten XXIgarrenez antolatu da-
bez Derioko Ipar-Alde koru-

koek geure-geureak bihur-
tu diran kantaldiak, Eus-

kal Herriko eta mundu
osoko Gabon kantakaz.

Jose Ramon Cadenato
lehendakariak dinos-
kun legez, ez da ba-
pe erreza baina,
aurten be lortuko

dabez euren hel-
buruak: Txorie-
rriko herri ba-
kotxean kantal-
di bana eskain-
tzea, ahots zu-
ri, lodi eta mis-

toz osotutako a-
besbatzak gonbi-

datuz. Larrabetzu-
tik Loiuraino dago-

zan talde koralak eze-
zik, Bizkaiko beste do-

zena bat talde izango dira
protagonista, herri bako-
txean eta egun diferentee-
tan, hirunaka, eta Derion
Errege egunean eta bezpe-
ran danak batera progra-
matuta. Aurtengo nobe-
dadeak bi izango dira,

Laudioko Abesbatzak parte hartuko daue-
la eta urtero koru bakotxari emoten jakon
oroigarria: urtarrilaren 6an jakingo dogu
zein erakunderen eskutik datorren. Le-
henengo kantaldia Sondikan izan zan a-
benduaren 17an, eta bertan Zamudiok
Kamara Koralak, Txuma Olagüe Abes-
batzak eta Coral Zornotzak parte hartu
eben. Aikoemen gainontzeko egitaraua:
–Lezama: abenduaren 22an (20:00), Andra
Mari elizan (Ahots Alai Abesbatza, Eki-
dazu Abesbatza eta Otxote Danok Bat).
–Larrabetzu: abenduaren 23an (20:00),
Andra Mari elizan (Garaizarko Matsorriak
Abesbatza Ahots zuriak, Garaizarko
Matsorriak Abesbatza Ahots lodiak eta
Gaztelumendi Abesbatza). 
–Zamudio: abenduaren 29an, (20:00) Mar-
tin Deuna elizan (Altzaga Abesbatza,
Santa María Abesbatza eta Coral Santa
Lucía).
–Loiu: abenduaren 30ean (20:00) Pedro
Deuna elizan (Coro de Alumnas Andres
Isasi, Andres Isasi Abesbatza eta Ipar-Alde
Abesbatza)
–Derio: urtarrilaren 5ean (19:30) eta 6an
(12:30), Isidro Deuna elizan (koru guztiak).

Musika

Gabon-kantak Derion 
eta Txorierrin 

Tradizino eta musika zaleek badaukie 
non eta noiz gozatu Gabonetan
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Testua eta argazkia: Pospolin

Jose Ramon Cadenato, 
Ipar-Alde abesbatzaren 
presidentea



Oxangoiti familiak Lezamako Santa Maria
eliza jaso zuen XIII. mendean. Hori eskual-
deko eraikinik konplexuena da, izan ere,
elizaren lehenengo nukleoa hainbat aldiz
handitu egin da urteetan zehar. Nukleo
hori gotikoa da, eta habearte nagusia ere
(burualdea izan ezik) estilo arkitektoniko
horretakoa da. Elizaren nukleoari arte e-
rrenazentistako kaperak gehitu zizkioten
geroago; eta barroko aroan, beste kapera
bat, dorrea, burualdea eta sakristia. Do-
rreak eta habearte nagusiaren gainean da-
goen kupulako prismak ikuspegi dotorea
erakusten dute kanpoaldetik, baita portale
nagusiak ere. Horiek Martín de Larreak
egin zituen. 

Beste alde batetik, errepide hegalean
Santo Kristoren ermita dago. Hori ermita
handia eta inportantea da, dotorea eta
ganga-formakoa. Era berean, gurutze-an-
tzeko oina du eta ermita-santutxoen kate-
goriaren barruan dago. Elizpe teilapeduna
ere badu, eta hori harrizko zutabeen gai-
nean dago. Francisco de Elorriagak ermita
eraikin zuen XVII. mendearen bigarren
erdialdean. Ermitaren ondoan harizti txiki
bat dago, eta bertan kalbario bat dugu.

Baina Santo Kristorena ez da herriko
ermitarik zaharrena, San Bizente eta San
Andolinen ermitak lehenago egin ziren-
eta. Horiek biak errenazentistak dira.

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:

Zenbat babes 
ofizialeko etxebizitza
eraikiko dira Derion?

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: 

Mayra Tomas
Irabazlea:

Gaizkane Salvador

L E H I A K E T A

Lezama: 
erlijio-arkitekturaren
gainean
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Txorierri ezagutu

Santa Maria eliza

Kurtze ermita

Iturria: Monumentos de Bizkaia



Etxeko sukaldaritza

Osagaiak (4 lagunentzat):
–1/3 bezperako ogia (xerratan ebakita)
–6 berakatz ale
–4 piper siku
–1/2 l. haragi-salda arina
–Arrautza 2
–Oliba olio apur bat
–Gatz lodia

Prestatzeko era:
Eltze baten olio zarrastada bat bota,
eta bertan berakatzak gorrituko ditu-
gu. Ogia gehitu, eta horrek olioa xur-
gatzen duenean, salda eta piperrak
gehituko ditugu. Ordu laurden baten
su eztitan izango dugu irakiten.
Piperrak txinotik pasatu eta arrautzak
irabiatuko ditugu. Zopari gehituko
dizkiogu. Dena ondo mugitu, eta gatza
botako dugu.

Osagaiak:
–1/2 kiloko bisigua
–Txitxarro bi (bakoitza 750 gramokoa)
–4 berakatz ale

–Pipermin gorri apur bat
–Ozpin apur bat
–Gatza

Prestatzeko era:
Arraina garbitu, eta erditik ebakiko
dugu. Plantxa berotu ondoren, arrai-
nari gatza bota eta erretzen jarriko
dugu (olio apur bat erabili). Kolorea
hartzen duenean, buelta eman, eta
beste aldetik egingo dugu. Berakatzak
xaflatan ebaki eta piperminarekin
batera frijituko ditugu. Erregostea
epeldu eta gero, ozpina gehitu eta
arrainari botako diogu. 

Gabon Gauerako afari osasuntsu bat
Berakatz zopa

Bisigua edo txitxarroa

Almibarra

Maite Lekerika
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Osagaiak: 
–10 urte-sagar
–1/2 l. ardo
–250 g. azukre
–Kanela-zotz bi

Prestatzeko era:
Sagarrak ordu erdi baten sartuko ditu-
gu labera 200 gradutan. Atera eta epel
daudenean, azala eta muskila kendu-
ko ditugu kontuz-kontuz. Sagar ba-
koitza sei zatitan moztuko dugu. Ar-
doa, azukrea eta kanela eltze baten e-
gosiko ditugu. Sagarrak gehitu eta su
eztitan irakiten izango ditugu, saga-
rrek ardo kolorea hartu arte. Sagarrak
epel zein hotz jan daitezke.



GOMENDIOAKGOMENDIOAK
LIBURUAK

Memoria-
ren mapa
Ruper
Ordorika
Antologia 
Lourdes
Iriondo
Laster
berandu
da
Exum

MUSIKA

Amagoia Gezuraga

GAZTEENTZAT
Matias Txipirogoitia almirantearen
sudurreko gramoa
A. Dueso
Metro bateko letrak
Julen Gaviria
Eta dena vatu beltz baten erruz
M.T. Aretzaga
Logurepeko munstroak 
A. Egaña
Jack Telmo eta zirkulu magikoa 
J.J. Fernández

NAGUSIENTZAT
Sokratikoek ere badute ama
Andoni Egaña.
Ezer baino lehen 
Arantxa Iturbe
Italia, bizitza hizpide 
Anjel Lertxundi
Rosamunda
Luis Daniel Izpizua
Jeu de Paume 
Fito Rodriguez
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L E T R A Z O P A

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

Negua heldu jaku. Aurki
itzazu goiko letrazopan
neguagaz zerikusirik

daben 7 berba*. Kon-
tuan hartu Txorierrin esa-
ten dan eran idatzita dau-
zela. 
* “Derioztarren euskara” liburu-
tik jasoak.

Ezkerraldean Aikor! 54.
zenbakiaren erantzuna.
Soroan erabiltzen diren 7
tresnen izenak.

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








