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Pedro Bilbao Arrietakoaren ahotik
jaso dut esaldi hori, Amerikara ardi-
jagole joan zenarenetik. Pedro iza-

tez, euskalduna da, euskaraduna, globali-
zazio aroan ere, doala doan lekura uniber-
tsoa euskal bilakatzen duena; hizkuntza-
ren kanpaiari euskal hotsa, berbotsa atera-
tzen diona.

Gaur egun, kanpaien aldekoak nahiz
aurkakoak dira gure artean. Derion bizi
den Urlia elizara hurreratu da, abade
parrokoari kanpaiak isilarazteko eskatuz,

ezin egin duela lorik-eta. Ez daki, hurrean,
bera Derioratu aurretik, bazela euskararen
kanpaia.

Sandiaren eta Berendiaren seme-alaba
hamazortzi urtekoak erdaraz bizi dira, eus-
karaz ikasi arren. Gurasoen kanpaia egu-
nero dabil ekinean saminez errepikaturik:
“Egizue euskaraz, ba!”. Gazteok, ordea,
gor, krudel guraso euskaldunei erdal kan-
pai hotsak jotzen ze, “Mihin bako arrana,
sasiak jan!” dio esaera zaharrak. Lehenago
ere, Angeluseko kanpaiak entzutean, txa-
pela erantzirik sinestedunak errezoa, alda-
meneko astoak, ordea, ederrak belarriak,
baina ahoa belarrera.

Aspaldiko urteetan, bestalde, herriaren
ahoa kanpaiak izan ohi ziren. Landetako
ardien edo basabehien arranaren nagusia
dorreko kanpaia zen. Zoli-zoli entzun zite-
keen kilometroetara haren din-dana. Gure
egunotan, ordea, jo egiten dira Txori He-
rrietako kanpaiak, baina eurek baino dezi-
belio handiagoko hotsa sortzen dute beste

tramankulu eta makinatzar askok. 
Eskerrak Txorierrin Aikor! kanpai han-

dia entzuten dugula. Jabi Agirrek “jubila-
roa” berba polita sorturik  69. Aikorreko
kanpaiak zabaldu du herririk herri, beste
hamaikatxo albiste interesgarrirekin bate-
ra.

Sarri, aro digital honetan, urruneko
kanpaiak entzuten ditugu hurrago geureak
baino, Txinakoak edo Kontxintxinakoak.
Hala ere, tinko baieztatuko dugu: “Hiz-
kuntza bakoitzak bere barruan du herri
horren muin eta esentzia, esango genuke.
Hizkuntzaz aparte ba omen dira beste
berezitasun batzuk; baina, nire ustez, eus-
kara adinakorik ez dugu”. (Jesus Altuna
antropologoak 59. Administrazioa Euska-
raz aldizkarian). 

Arrietako Pedro artzainak euskal kul-
tura zabaltzen du, euskaraz pentsatzen du
–ingelesa ere jakinik-, kanpaiari euskal
hotsa ateratzen dio. Zelan, bestela burutara
etorri: Idaho, airean joan eta behea jo? 

Eritxia

JUAN LUIS GOIKOETXEA
(Idazlea)

Berba egiten dugunean, aldi bere-
an pentsatu egiten dugu. Bueno,
baten batzuek pentsatu barik egi-

ten dute berba, brausta-brausta; beste-
ren batzuk, pentsatzen dutenaren kon-
trakoa esateko ; beste batzuek... Kontua
da berbaz paretan garenean pentsamen-
dua ere hor dabilela, lanean. Ahoa eta
burua, biak batera. 

Baina, zelan pentsatzen dugu? Hots,
euskaldunok, elebidunak garenez, ze-
lan pentsatzen dugu, euskaraz ala erda-
raz? Ala bietara? Seguru asko, bietara
moldatzen da gure burua, gu konturatu
barik. Bueno, batzuetan, albokoak, en-
tzuten daudenak bai konturatzen dira

zelan pentsatzen dugun, igarri egiten
da-eta: erdarakada galantak, euskaraka-
dak, bien nahaste-borrastea… 

Herrien izenak esaten ditugunean
ere igarri egin liteke zelan pentsatu du-
gun, zein izan den gure erreferentzia.
Bai, ze gure herrien izen gehienek eus-
karaz azentu bat daukate, eta erdaraz
beste bat. Horregatik, euskaraz pentsa-
tzen duenak holangoak esango ditu:
Lezamákoa (ez, Lezámakoa), Zamudíon (ez,
Zamúdion), Mundakára (ez, Mundákara),
Larrabetzútik (ez, Larrabétzutik), Gernikán
(ez, Gerníkan)…

Herrien izenetan, euskaraz, azentua
atzerantz egoten da; gaztelaniaz, kon-

trara. Berba arruntetan, ostera, euskaraz
aurrerago egoten da (telébista, abértzalea,
ordénadorea, txakólina, autóbusa…) eta
erdaraz atzerago. Horregatik entzuten
da ze “Euskeraz badaki, bai; baina ez
dau ondo egiten”. Azentua izan liteke.
Edo pentsatzeko erak (erdaraz eta eus-
karaz) nahastuta dabiltzala, dantzan.

Zelan pentsatu, 
halan azentua

JOSEBA BUTRON
(Irakaslea eta euskaltzain urgazlea)
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Idaho: airean joan eta behea jo



5

Apirilaren 6an, domekaz, Txakolinaren Egu-
na izan zan Larrabetzun. Aurten Txakolina-
ren Egunaren zazpigarren edizinoa bete da,
eta urira 5.000 pertsona inguru batu ziran.
Zifra horrek adierazten dauan legez, azoka
guztiz finkatuta dago. Izan be, gero eta lagun
gehiago batzen ditu urterik urte, eta egutegi-
ko hitzordurik inportanteenetarikoa bihurtu
da.

Aurtengo edizinoan Txorierriko 11 txako-
lin-egilek hartu eben parte eta, orotara, 1.100
litro txakolin saldu ziran. Baserriko produk-
tuak be jarri ziran ikusgai, eta 32 labedun bil-
dots erre ebezan. Peñagarikano eta Amuriza
bertsolariek saioa eskaini eben. 

Ciriaco Dañobeitia Larrabetzuko txakolin-
egilerik zaharrena da, eta berak egin eban
brindisa. Beragaz batera ‘Tiko’ eta Iraizoz
Athleticen jokalariak eta Toti Martinez de
Lezea idazleak egin eben topa. Horretarako,
Aitabitxi upeltegiko txakolina erabili eben.
Ekitaldia Josu Loroño kazetariak zuzendu
eban. 

5.000 lagun inguru batu dira
Larrabetzuko Txakolinaren Egunean

Txorierriko 200 ume
matrikulatu dira D 
ereduan
2008-2009 ikasturtean izena emateko epea api-
rilaren 11n bukatu zen. Orotara, 206 ume
matrikulatu dira Txorierriko herri ikastetxee-
tan: 60 Sondikan, 63 Derion, 36 Zamudion, 27
Lezaman eta 21 Larrabetzun. 2007-2008 ikas-
turtean 252 umek eman zuten izena. Herri
ikastetxeotan D eredua baino ez dago. 

Beste alde batetik, Mankomunitateak
‘1+1=bi’ kanpaina zabaldu zuen maiatzean.
Kanpaina hori bi eta hiru urteko umeen gura-
soei egon da zuzenduta, eta horiek seme-ala-
bak D ereduan matrikulatzera animatzea izan
du helburu. Haurrek eredu horretan ikasteak
dakartzan onurak azaldu zaizkie foileto baten
bidez, eta umeei puzzle bana agindu zaie.

Herri ikastetxeetako bi urteko gelek 175
ume hartuko dituzte 2008-2009 ikasturtean: 43
Sondikan, 55 Derion, 34 Zamudion, 25 Leza-
man eta 18 Larrabetzun. Era berean, datorren
ikasturtean eskolara lehenengo aldiz joango
diren 20 umek eman dute izena hiru urteko
gelan: 11 Sondikan, 5 Derion, 2 Zamudion eta
2 Lezaman. 

Arku-tiroa antolatu dute
Zamudion
Gezi-Bide Derioko klubak arku-tiroaren era-
kustaldia egingo du maiatzaren 4an Za-
mudion. Ekitaldia Torrelarragoiti industrial-
dea eta Oxinaga auzoa lotzen dituen bidean
izango da eta ibilbide horretan zehar hiru
dimentsioko animaliak jarriko dituzte diana
moduan. Era berean, uharka txiki bat egingo
dute, bertan ahateak ipintzeko. 

Arku-tiroan federatuta dauden arkulari
guztiek har dezakete parte; hala ere, diana bat
jarriko dute nahi duenak saiakera egin dezan.
Proba goizeko 9etan hasiko da, eta helburu bi
ditu: alde batetik, arkulariek entrenamendua
egitea Espainiako Txapelketarako; eta, beste
alde batetik, kirol hau herritarrei hurbiltzea.
Espainiako Txapelketa maiatzaren 9etan izan-
go da Salamancan, eta han Joseba Alzibar za-
mudioztarra arituko da lehian. 

Agindu zure albisteak: aikortxori@yahoo.es
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Erandioko Landeako Goi-Alde dantza tal-
deak Marmaris hiriko (Turkia) udaberriko
jaialdian hartuko du parte, Astrabuduako
Trabudu eta Erandioko Uztargi dantza tal-
deekin batera. Musikari eta dantzarien arte-
an 50 lagun abiatuko dira Turkiara. 

Bidaia egiteko aukera joan den urteko
azaroan sortu zen. Mikel Arieta-araunabeña
Erandioko alkateak Sedat Kirt Marmiseko
udal ordezkaria ezagutu zuen Estatu Batue-
tan, bertan egun batzuk pasatzen ari zela.
Harreman ona sortu zen gizon bien artean,
eta turkiarrak gonbidapena luzatu zion al-
kateari, Erandioko hiru taldeek euren na-

zioarteko udaberriko jaialdian parte hartze-
ko.

Bidaia maiatzaren 15etik 19ra bitartean
egingo dute. “Kultura-trukez ari gara” adie-
razi du Sorkunde Goikouria Goi-Alde dan-
tza taldearen presidenteak. Gastuak Eran-
dioko Udalak ordainduko ditu. “Taldeek
Euskal Herriko folklorea ezaguteraziko du-
te Turkian, eta hango jai-giroan ere hartuko
dute parte”, aipatu du Santiago Neira kul-
tura zinegotziak. Hilaren 16an, 17an eta
18an kalejirak eta kontzertuak izango dira
Marmarisen; egitarau osoa www.marmaris-
festival.com webgunean jarri dute ikusgai.

Testua: Jon Goikouria

Lopezek eta Olabarrietak
Udaberri Pilota
Txapelketa irabazi dute
kadete mailan
Apirilaren 11n, barikuz, Udaberri Pilota
Txapelketaren finalak izan ziren Galdakaoko
frontoian. Adrian Lopez eta Aimar Olabarrieta
Zamudioko Pilota Eskolakoek txapelketa ira-
bazi zuten kadete A mailan. Txorierritarrak
Galdakaoko bikote baten kontra aritu ziren,
eta hasiera batean partida oso berdinduta
egon bazen ere, 22-12 gainditzea lortu zuten
bertoko pilotariek.

Goi-Alde dantza taldea
Marmariseko jaialdian izango da

Albisteak eta laburrak... Berri gehiago www.aikor.com webgunean



Agindu zure albisteak: aikortxori@yahoo.es
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Lezama Bizirik elkarteak salaketa jarri du
Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi
Nagusiko Ingurumen eta Hirigintza De-
lituen Fiskaltzan. Salaketa horretan adierazi
duten moduan, herrian dagoen tiro-zelaia
ilegala da eta Udalaren eta Foru Aldundia-
ren aurkako urratsak abiarazteko eskatu
dute, “erakunde bi horien baimenarekin
baitago zabalik, herritarren osasunaren eta
segurtasunaren kalterako”. 

Adierazpen baten bidez jakinarazitako-
aren arabera, auzo elkarteak hainbat aldiz
eskatu dio Udalari zelaiaren irekitze eta jar-
duera lizentziak emateko, eta zelaia ixteko.
“Zelaia lursail publikoan dago, eta eremu
hori onura publikoko menditzat jota dago”.

Lezamako tiro zelaian 1986an zabaldu
zuten eta, Lezama Bizirik elkartearen dioe-
naren arabera, ez dauka behar den lizentzia-
rik. Gainera, jarduerak ingurua kutsatzen
du; kutsadura horren barruan kutsadura
akustikoa ere azpimarratu behar da. Adie-
razi duenez, zelaiaren barruan asteburuetan
izaten da eta azken hilabeteotan gero eta
tiratzaile gehiagok erabiltzen dituzte insta-
lazioak, beste herri batzuetako zelaiak itxi
egin baitira. Datu horiek guztiak kontuan
hartuta, tiro-zelaia  ixteko eskatu dute kau-
telazko neurri gisa. 

Beste alde batetik, Alaitz Etxeandia Le-
zamako alkateak Aikor! aldizkariari esan
dio Udalak oraindik ez duela errekerimen-
du ofizialik jaso. Salaketaren berri komuni-
kabideen bidez izan dute eta Udaleko kabi-
nete juridikoa gaia aztertzen dabil. Etxe-
andiaren arabera, hogei urtean inoiz ez da
arazorik egon tiro-zelaia dela eta, eta orain
horrek guztiak harritu egin du udalbatza.  

Tiro-zelaia ixteko eskatu du Lezama Bizirik elkarteak
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Gazte euskaldunak
behar dira hainbat 
zerbitzu emateko
Erandio eta Leioako Udaletako eta Txorie-
rriko Mankomunitateko euskara zerbitzuek
"Berdinean euskaraz" kanpaina jarri zuten
martxan 2005ean. Harrezkero urtero egin
dute.

Kanpaina honen helburua da ume-zain-
tzaile, kirol eta aisialdiko begirale eta aurkez-
le jarduteko eta eskola partikularrak emateko
jende euskalduna hartzea. Euskara zerbitzuek
osatutako lan-poltsan 218 lagun zeuden
2006an, baina jende gehiago behar da, aipatu-
tako zerbitzuak eskatzen dituztenak asko
direlako. Ondorioz, ezin zaie eskaera guztiei
erantzun. Datozen hilabeteetan beste bultza-
da bat emango zaio kanpainari, eta Manko-
munitatea gazte euskaldunak erakartzen aha-
leginduko da, udan eskariak gora egingo due-
la uste duelako. Gazteek, gainera, diru apur
bat irabazteko aukera ederra izango dute.

Lan-poltsan sartu nahi dutenek curriculu-
ma eraman behar dute Mankomunitatera, eta
han emango dieten eskaera-orria bete. Es-
kaera-orria www.e-txorierri.com webgunean
ere eskura daiteke, baina, bete ondoren, Man-
komunitatean aurkeztu beharko da.      

Albisteak eta laburrak... Berri gehiago www.aikor.com webgunean

500 dantzari inguru batu dira Derion
Lainomendiren urteurrena ospatzeko

Lainomendi Derioko dantza taldeak 18 urte
bete ditu aurten, eta urteurrena apirilaren
19an eta 20an ospatu dute. Taldeko txistula-
riek hasiera eman zioten zapatuari, eta goiz
osoan umeen jolasak egin ziren. Herriko

tabernetatik trikitiaz lagundurik txikiteoan
ibili ostean, bazkaria egin zuten pilotale-
kuan. Bazkarian, 200 lagun baino gehiago
izan ziren eta arrastian erromeria egin zen
Arizgoiti taldearen eskutik.

Domekan, dantza agerraldia izan zen
institutuan. Ekitaldian Txorierriko eta Uribe
Kostako 10 taldek hartu zuten parte Laino-
mendirekin batera: Hiru Bat, Gure Ohitu-
rak, Kurutze, Goraintzaileak, Agurra, Goial-
de, Sasi Eskola, Loiuko Dantza Taldea, Uz-
targi eta Trabudu. Pilotalekuan 500 dantzari
inguru aritu ziren. Besteak beste, Udaberri
dantza egin zen. Jose Luis Orbe dantzaren
asmatzailea egon zen ekitaldian, eta dantza-
ren nondik norakoak azaldu zizkion publi-
koari.
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Agindu zure albisteak: aikortxori@yahoo.es

Lezamako Udalak herritarren mugikor-
tasuna erraztu eta hobetu gura dau. Ho-
rretarako, kalean eta eraikin publikoetan
dagozan oztopo arkitektonikoak kentze-
ko asmoa dauka eta Udaleko Plaza ego-
kitzeko lanei ekingo deutso. Espaloi ba-
tzuetan ere lanak egingo dira.

Bizkaiko Foru Aldundiak eta Leza-
mako Udalak hitzarmen bat sinatu dabe.
Hitzarmen horren bitartez, lanak egingo
dira Erandio eta Erletxe bitarteko BI-737
errepidean. Lezamatik pasatzen dan
errepide zatia Udalaren esku geratuko
da hemendik aurrera. Beste alde batetik,
Foru Aldundia proiektu bat aztertzen da-
bil Kurtze auzoa eta herriko erdigunea
espaloi baten bitartez lotzeko eskoako bi-
detik. Kurtzetik Sagarduira ezkerreko bi-
detik doan espaloia be konpontzea azter-
tzen dabilz. 

Mikel Zarate plazatik kiroldegira
doan espaloia luzatu egingo da eta uda-
letxe osteko urbanizazinoko oinbideak
handitu. Herriko harategirako sarrera be
hobetu egingo da eta oraingo maila biko-
txa kendu. Lan horreek guztiak irisgarri-

tasun planaren barruan dagoz.

Edukiontzi egokituak
Beste alde batetik, orain dala gitxi uri

hondakin solidoen edukiontzi berezi bi
jarri dira Lezaman, elbarrituek erraz era-
bili dagiezan. Edukiontzi horreetako bat
Kurtzen ipini dabe, eta bestea herriaren
erdialdean; udaletxearen atzeko parkea-
ren ondoan hain zuzen be. Edukiontziek
eskuz zabaltzeko sistemea dabe, gurpil-
aulkian dabilzanek edo elbarritasunen
bat dabenek zabaltzeko modua euki
dagien.  

Espaloiak konponduko ditue
Lezaman, mugikortasuna hobetzeko
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Larrabetzuarrek San
Isidro ospatuko dute
San Isidro Txorierriko herri askotan egiten
den ospakizuna da. Urtero bezala, Larra-
betzun ere ospatuko dute maiatzaren
15ean. Goizeko 10:30etik aurrera hainbat
ekitaldi izango dituzte urian: kalejira, azo-
ka, bazkaria, karta txapelketak eta umeen-
tzako herri kirolak, besteak beste.  

Beharrak hasiko 
dira Lezamako 
areto-futboleko zelaian
Udalak lan hauek egingo ditu Lezamako
areto-futboleko zelaian: drainatze sistema
konpontzea, belar artifiziala eta ate-sareak
aldatzea. Beharrotan 43.699 euro jarriko
dituzte, eta hilabete eta erdiren buruan
amaituta egotea espero dute. 

Udalak kirol zerbitzurik onenak eskai-
ni nahi dizkie lezamarrei, eta, areto-futbo-
leko zelaian egingo diren berrikuntza la-
nez gainera, beste lan batzuk eginda dauz-
ka dagoeneko. Esaterako, pilotalekuko u-
reztatze hornikuntza konpondu eta kan-
txa margotu da. Beste instalazio batzuen
erabilera eta egoera aztertuko dituzte;
skate-pista, euren artean. 

Bizkargi Eguna
Maiatzaren 4an, domekaz, Bizkargi Eguna
ospatuko da. Egun osoan zehar hainbat
ekintza egongo dira mendi tontorrean: tri-
kitilariak, jai-giroa, txosnak... Eguerdiko
13:00etan ekitaldia politikoa izango da, eta
omenaldia ere egingo diete preso ohiei.
Ekitaldian txalapartariek eta bertsolariek
hartuko dute parte.

Beste alde batetik, arratsaldeko
19:30ean manifestazioa eta ekitaldi politi-
koa egingo dituzte Larrabetzun. Horren
ostean, erromeria egongo da Haitzama tal-
dearen eskutik. 

Albisteak eta laburrak... Berri gehiago www.aikor.com webgunean

Hip-hop-ak hartuko du Derio
Maiatzaren 10ean, zapatuz, Derioko II.
Hip-hop Jaialdia izango da Almazene kale-
an, Arte Urbano taldeak antolatuta. Jaial-
diari arratsaldeko 6etan emango diote
hasiera, eta bertan 16 taldek hartuko dute
parte. Taldeok hauexek dira: Casper, Pirkel,
Dolce Rima, TGV, Breakers, Kok, Markina,
Bitxos Raros K, Mufasa King, 312, 121
Crew, 359, Atrapao, Xhelazz, Boker eta Bil-
bo Scrach. Talde bakoitzak ordu erdian joko
du, Xhelazz rap-abeslariak izan ezik. Az-
ken hori jaialdiaren kartel-burua izango da,
eta ordubetean arituko da eszenatokiaren
gainean. Talde guztiak Txorierri eta Bilbo

ingurukoak dira. 
Antolatzaileek azaldu digutenaren ara-

bera, jaialdiak helburu bikoitza du. Alde
batetik, euren musika ezagutarazteko au-
kera eman nahi diete hip-hop munduan
hasi berri diren taldeei. “Xhelazz-en esku-
tik egingo dute. Hori izen handiko rap-
abeslaria da estatu mailan”. Eta beste alde
batetik, hip-hop kultura hurbildu nahi die-
te herritarrei. “Bandalismoa eta hip-hop na-
hasten dira askotan, eta mugimendu hau
benetan zertan datzan jendeak jakitea nahi
dugu”. Eszenatoki ondoan panel bat jarriko
dute eta graffitiak margotuko dituzte han. 

Xhelazz rap abeslaria
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Publierreportajea

AMAIA ETXEBARRIA MEÑIKA,
39 urte. Geriatria eta Alzheimerreko

laguntzaile ikastaroa 

1. Horrelako zentro bat irekiko dute nire
herrian, eta interesgarria iruditu zait bertan
lan egiteko aukera izatea. 
2. Ikastaroa Behargintza Txorierrin egiteko
aukeraren berri Udaletxean izan nuen. 
3. Oso hezigarria. Lehenengo eta behin, teo-
ria ikasi dugu hiru hilabete eta erdian, eta
gero, praktikak egin ditugu 180 orduz.
Praktikak Erandioko Residencial Loramen-
di egoitzan egin ditut.
4. Tira, hasteko, ordezko-gaia naiz. 

JOSÉ MIGUEL GOIKOETXEA
44 urte. Segurtasuneko jagolea ikastaroa

1. Behargintzak berak proposatu zidan ikas-
taroa egitea, eta ondo iruditu zitzaidan. 
2. Tira, ikastaroa Behargintza Txorierriren
bitartez egin zen, baina ikasketa horiek ira-
kasteko baimen berezia behar da, eta
Bilboko akademia batean eman zen. 
3. Oro har, oso ondo deritzot. Hainbat prak-
tika egin dugu bide-segurtasunaz, lehen
sorospenez... 
4. Bai, noski; uste dut ondo aprobetxatzen
duenak lanpostua lortuko duela. 

CHANTAL AKOUA OPONG, 
19 urte. Kutxa–saltzaile ikastaroa

1. Lana aurkitzeko. Hona ailegatu nintzenean
ikasteari utzi behar izan nion. 
2. Behargintzatik hurbil bizi naiz. Ikastaro
hori ematen zutela jakin, eta izena eman nuen. 
3. Oso interesgarria. Asko ikasi dut. Bi hilabe-
tean praktikak egin ditut Bilboko Zazpi Ka-
leetako jantzi-denda batean. 
4. Bai, uste dut ikastaroari esker lana aurkitu-
ko dudala, baina orain gaztelania hobetu be-
har dut. 

OLGA IÑARRA, 
44 urte. Teleoperadore ikastaroa

1. Lanaz aldatzeko.
2. Ikastaroak ematen dituelako, eta etxetik
hurbil dudalako. 
3. Ondo. Ona izan da.
4. Izan ere, lanean nago. 

Lan egiteko prestatzea,
Behargintza Txorierriren bidez

Behargintza Txorierrik Lanerako Prestakuntzako ikastaro sorta zabala eskaini die
Mankomunitateko langabetuei. Joan den urteko azarotik gaur egun arte, 170 ikasle-
tik gora, emakumezko zein gizonezko, hartu dute parte ikastaroetan, bertoko zein
Bizkaiko lan-merkatuko eskaera egokitzeko.  

94 453 63 70
Txorierri Etorbidea 46

Berreteaga Poligonoa 13A
48150 SONDIKA (Bizkaia)

1. Zergatik hautatu duzu
espezialitate hori?

2. Zergatik aukeratu duzu
Behargintza Txorierri zure
burua prestatzeko?

3. Zer deritzozu ikastaroa-
ri?

4. Uste al duzu baliagarria
izango duzula lana aurki-
tzeko?

Horien erakusgarri…

Ikastaroa egun duten batzuei galde-
tu diegu:

� Martxan jarri diren ikastaro-
ak
–Orga jasotzaileen maneiua eta
Biltegien Kudeaketa
–Eraikuntza Metalikoa eta
Soldadura 
–Berokuntza eta Aire Girotua
–Eraberritzean espezialista 
–Ile-apainketa eta Estetika
–Nominak, Gizarte-aseguruak 
eta Mekanografia
–Aukera-berdintasunerako
agentea
–Ingurumen-kudeaketa
� Praktikak dituzten ikastaroak 
–E Gidabaimena lortzea
–Geriatriako laguntzailea
–Geriatria eta Alzheimerreko
laguntzailea
� Praktikak bukatu dituzten
ikastaroak
–Teleoperadorea
–Kutxa-Saltzailea
–Segurtasuneko jagolea



Gaztea eta

Zelan animatu zinien saioan parte hartze-
ra?
Arrate: Telebista izugarri gustatzen jaku,
baita holango saiotan parte hartzea be. Ira-
garkia telebistan ikusi neban, eta lagun bati
deitzea proposatu neutsan. Baina lotsa zala-
eta ezetz erantzun eustan, eta Kattalini esan
neutsan orduan. Gabonetako saioan parte
hartzeko deitu neban, baina grabatuta
egoan eta casting-a Aste Santuko saiorako
egiteko esan euskuen. 
Kattalin: Nahiko urduri ibili ginan, baina

casting-a egin euskuenak oso jatorrak ziran,
eta lasaitu ginan. Casting-a gainditu gen-
duala esateko deitu ginduezanean, halan
esan neutsan Arrateri: “M hizkiz hasten
dan saiotik deitu gaitue” Eta oihuka hasi
zan: “Mihiluze!”. Egundoko poza hartu
genduan.
Buru-belarri hasiko zinien prestatzen.
A: ‘Imintzioka’ proba batez be prestatzeko
esan euskuen, eta Kattalin mimika egiten
oso trebea danez, berak prestatu eban hori.
Nik ‘Potokumeak’ proba prestatu neban,

baina ez jakun tokatu. ‘Imintzioka’ eta
‘Eroglifikoak’ egin behar izan genduzan.
Zelan finalean?
K: Kanporaketa saioan baino lasaiago egon
ginan, baina irabazteko aukera genduala
ikusita, urduri jarri ginan barriro. Dana
dala, finala kanporaketa saioa baino erraza-
go irabazi genduan, izan be, aurka euki
genduan talde bat gure adinekoa bazan be,
beste taldea gaztetxoagoa zan. Eta erraza
zan azken horreei irabaztea.
Zein izan da probarik errazena?
A: Kattalinentzat, ‘Tribuaren berbak’; eta
niretzat, ‘Bizkor-bizkor’. Baina biontzat,
‘Esamesak’. Arin asmatzen genduzan
mezuak.
Eta zailena?
K: ‘Zer da zer’. Musikak urduri jartzen
zaitu eta guztiak isil-isilik dagoz platoan.
Ganera, hainbat aukera emoten deutsuez
galderari erantzuteko, eta zalantzan za-
goz... Baina dana asmatu genduan. 

Zelango bikotea izan zarie?
A eta K: Oso ondo moldatu gara alkarregaz.
Batak trebetasun haundia eban proba ba-
tzuetarako; eta besteak, beste probetarako.
Gaizkiulertua izan genduan proba baten, ez
ginan ados jartzen erantzunagaz, baina
ondo atera zan azkenean. 
Eta kamaragaz, ondo moldatu zarie?
A eta K: Bai. Suertea izan genduan eta saioa
oso arin grabatu genduan. Besteek behin
eta barriro errepikatu behar izan ebezan
hartualdiak. 
Noiz Eurodisneyra?
A eta K: Ekainean! Familia osoarentzako bi-
daia da, eta hara joateko irrikitan gagoz.
Jentea animatu behar da halako saioetan
parte hartzen. Nahiz eta casting-a gainditu
ez, oso ondo pasatzen da, eta aktoreak-eta
ikusten dozuz. Guk jente asko ezagutu
dogu, eta lagunak egin doguz.  

Aste Santuan gaztetxoei zuzendutako saio berezia egin
eben Mihiluze ETBko programaren arduradunek. Saioa
Larrabetzuko Arrate Gazteluk eta Kattalin Barcenak
irabazi eben, eta saritzat MP4 bana eta Eurodisneyra
bidaia emon deutsee. Hamaika urteko neskatilak poz-
pozik azaldu jakuz.

Arrate Gaztelu eta Kattalin Barcena, Mihiluze saioaren irabazleak

“Oso ondo moldatu
gara alkarregaz”
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Ez ginan ados jartzen
erantzunagaz proba

baten, baina ondo atera
zan azkenean

““
””





Aurtengo Pazko jaiek gustu ona utziko digute ahoan: ekitaldi gastronomikoak,
musika, kalejirak, txapelketak, auto lasterketak... Zamudioko jaiak urteko lehenen-
go jaiak izaten dira Txorierrin, datozen hilabeteetan izango dugunaren aurrerapena.

Zamudioko Pazko jaiak

Pazko jaiek hasiera emango 
diote Txorierriko jai egutegiari 

Jaien antolatzaileek ez dute zalantzarik:
Mojinos Escozíos-en kontzertua ekitaldirik
erakargarriena izango da, ziur asko. Rock
taldeak Pa pito el mío azken lana aurkeztuko
du Zamudion, eta errepasoa ere egingo die
12 urteko ibilbidean konposatutako abesti
arrakastatsuenei. Mojinos Escozíos taldeko
kideek gaur egun pil-
pilean dauden gaiak
jorratzen dituzte eu-
ren abestietan eta
horretarako, lotsaga-
bekeria eta umo-
rea erabil-

tzen dituzte.
Beste alde batetik, Xabi Aburruzaga triki-

tilariaren musika emanaldia izango da do-
mekan. Bizkaiko Trikitixa diskoa plazaratu
zuen abenduan, eta hura zamudioztarraren
bakarkako lehenengo lana da. Musikan hasi-

berriek ere lekua izango dute
aurtengo Pazko jaietan. Es-

zenatokira Txorierriko tal-
de gazte hauek igoko

dira barikuan:
Deadly, Piedra

en Mano eta
A u s k a l o

Non. 

Mojinos-en lotsagabekeria
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Probalekuan probetan inoiz parte
hartu ez duten idiak ikusteko auke-
ra edukiko dugu. Idi-probak Lagun
Probazaleak taldeak antolatu ditu,
eta parte-hartzaileak hauek izango
dira: Zarraga (Erandio), Guillermo
Marbueyes (Kantabria), Zumeltzu
(Zamudio), eta Clemente López
(Kantabria), martitzenean; Juan
Luís Bilbao (Leioa), Federico Hor-
maetxe (Fruiz), Villanueva (Kanta-
bria); eta Fermín Santamaria (Kan-
tabria), eguaztenean; eta Bikarregi
(Erandio), Cotarelo (Kantabria), eta
Avelina Vior (Kantabria), eguenean. 

Kintopekoen
idi probak





Txapelketa goizeko 9etan hasiko da ofizial-
ki; hala ere, parte-hartzaileek 08:00etatik
hartu ahalko dute lekua Torrelarragoiti in-
dustrialdeko zelaian. 

Gisatua butanoa erabilita egin beharko
da eta hura parte-hartzaileek eramango du-
te. Barrutietako hesiak, berriz, antolatzaile-
ek jarriko dituzte.

Izena ematea txapelketa egunean ber-
tan egingo da goizeko 9etatik 10ak bitarte-
an, eta epaimahaikoak 13:30ak inguruan
hasiko dira jatekoak probatzen. Sariak
14:00etan emango dituzte: 150 euro, lehe-
nengo sailkatuarentzat; 100 euro, bigarren
sailkatuarentzat; eta 50 euro, hirugarren
sailkatuarentzat.

Sukalki Eguna, Lapiko Eguna
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Zamudioko Pazko jaiak

Apirilaren 29an, 30ean eta maia-
tzaren 1ean, martitzena, eguaztena
eta eguena
20:30: Kintopekoen idi probak,
Lagun Probazaleak taldeak antola-
tuta. Sarrera doan, 2.000 kiloko
harria
Maiatzaren 9an, barikua. Sabino
Arana plazan
19:30: Txupinazoa eta gozokiak
19:45: Kalejira, trikitilari, txistulari
eta buruhandiekin
21:00: Perretxiko jana
23:00: Kontzertuak: Deadly, Piedra
en Mano, Auskalo Non eta Luhartz
Maiatzaren 10ean, zapatua. Sukal-
ki Eguna
Auto klasikoen kontzentrazioa goi-
zean, herri osoan zehar
09:00: Sukalki Txapelketaren ha-
siera, Bidekoetxe parkean
11:00: Umeentzako jokoak
11:30: Kalejira
14:00: Sukalki Txapelketaren sari
banaketa
17:00: Moto txikien lasterketa
17:30: Erdizka lauetan taldea
20:30: Koralak, San Martin elizan
San Antonio (Iralabarri)
Lirain Txiki (Gorliz)
Zamudioko Kamara Korala
23:00: Kontzertuak: Enaz, Mojinos
Escozios eta DJ
Maiatzaren 11an, domeka
11:00: Meza nagusia
Pilota partidak, frontoian
11:45: Kalejira
17:30: Dantzak, Hirubat taldearen
eskutik
19:30: Musika emanaldia: Xabi A-
burruzaga
Maiatzaren 12an, astelehena
12:00: Meza nagusia
12:30: Kopaua, elizpean
16:30: Mus eta Briska Txapelketa,
Adintsuen Etxean
Maiatzaren 18an, domeka
10:00: Zamudioko V. Slaloma 

Jai-egitaraua Auto klasikoen 
kontzentrazioa eta slaloma

Motorzaleek badute pozik egoteko arrazoi-
rik, izan ere, Racing elkarteak auto klasiko-
en kontzentrazioa antolatu du zapaturako.
Ekitaldian 30 auto inguruk hartuko dute
parte, eta bueltatxoa ere emango dute herri-
tik, ikusleek eurekin goza dezaten. Baz-
kaldu ostean, Loizaga dorreraino (Galda-
mes) joango dira, han ikusgai jarritako
autoak ikustera.

Zapatu arrastian moto txikien lasterketa
egingo dute. Proba hori amateurrentzat da.
Aparkaleku berrian zirkuitu bat atonduko
dute eta parte-hartzaileek hiru manga
osatu beharko dituzte. Mangen artean
quad-ak egongo dira gaztetxoentzat.

Azkenik, eta jai egitarautik kanpo, sla-
loma egingo dute hilerri ondoko zelaian.

Aurten proba horren bosgarren edizioa
egingo da eta, aurreko urteetako datuak
kontuan harturik, 40 bat parte-hartzaile bil-
tzea espero dute antolatzaileek. Proba pun-
tuagarria izango da Euskadiko Zirkuitu-
rako.

�

�

�

�

�
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Manga estiloko koadro batekin dabil buru-
belarri Argiñe. Etxekoandrea da eta manga
ez dator bat bere itxurarekin. “Lehen irudi
serioak margotzen nituen, baina gauza
berriak egin nahi nituen. Semearen komi-
kiak ikusi eta orain margotzen nabilen iru-
dia aukeratu nuen, oso koloretsua baita”.
Argiñe bezalako 100 ikasle inguru biltzen
dira arratsaldero Son-dikako I. Kultura
Aretoan pintura munduan lehenengo urra-
tsak egiteko. Edo azkenekoak, lanak “goi-
mailakoak” baitira, Izaskun Ibarretxe ira-
kasleak dioenez.

Gaur egun zortzi multzotan banatzen
dira ikasleak, eta gehienez 14 lagun egoten
dira klase bakoitzean. Umeek zein helduek
osatutako taldeak dira. Ikastaroa hasibe-
rrientzat izan arren, maila desberdinak
dituzte ikasleek. Horregatik, irakaskuntza

erabat pertsonalizatua da. ”Kolorea, ma-
rrazketa eta teknikak ditugu mintzagai eta
guztientzako azalpen orokorrak botatzen
badizkiet ere, bakoitzaren zalantzak argi-
tzen ditut gero”.

Nola edo hala, ikasle guztiek betetzen
dituzte etapak, eta ikasturte amaieran edo-
zein teknikatan koadroren bat pintatzea
dute helburu. “Eurek aukeratzen dute zer
margotu (bai gaia, bai teknika), eta horren
arabera nik aholkuak ematen dizkiet. Ez
zait gustatzen ikasleen lanak birlantzea;
nahiago dut argibideak eman eta eurek
euren kabuz egitea”, adierazi du Izas-
kunek. Ikastaroa San Joan jaietarako buka-
tuko da eta orduan erakusketa erraldoia
egingo dute pilotalekuan, urtero legez.
Ikasle bakoitzak lan bi aurkezteko aukera
du bertan. 

Ikasi, arauak apurtzeko
Pintura ikastaroa oso arrakastatsua da.

Hainbeste arrakasta du, ezen irailean, epea
irekitzen denean, batek baino gehiagok

kanpoan gelditu beharra izango duen. Ez
da harritzekoa, beraz, ikasleak klasera
gogoz joatea. Eta pintatzeko gaitasuna
baino garrantzitsuagoa gogoa da, irakasle-
aren iritziz. “Guztiok dugu margotzeko
trebetasuna; landu egin behar da, hala ere.
Artea oso librea dela esaten da, baina
arauez beteta dago. Nik hau esaten dut:
arau guztiak ikasi eta, gero, apur itzazu”.

Ildo horri jarraiturik, Izaskunek artea-
ren eta hizkuntza ikastearen arteko konpa-
razioa egiten du. “Hasiera batean asko
ikasten da, baina gero aurrera egiten ez du-

Sondikako pintura tailerra

“Guztiok dugu 
pintatzeko 
gaitasuna”

Orain 15 urte jarri zen martxan, eta orduan inork ez
zuen uste hain jendetsua izango zela. Orain, 100 ikasle
inguru doaz pintura tailerrera Sondikan. Parte hartu
nahi baduzue, irailean eman dezakezue izena Uda-
letxean. Eta otoitz egin, leku mugatuta baitago.

Testua eta argazkiak: Gaizka Eguskiza
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zula ematen du. Ez da egia; kontua da
ikasitakoa ez dela hain nabarmena. Eta
bat-batean beste aurrerapauso ikara-
garri bat egiten da. Orduan gauza
berriak egiten hasten dira: neurri han-
diko irudiak… Izugarri gustatzen zait
gauza berriak egitea, eta esperimenta-
tzera animatzen ditut ikasleak. Eta
gauza modernoak egiten dituzte, e!”.

Maisuak esan eta ikasleek egin.
Eduardo 53 urteko tren gidaria da.
Berak ere gauza berriak egitea du atse-
gin. Biluzik dagoen andre baten izara
du esku artean. Izugarri erlaxatzen du
pintatzeak, eta gaztetan “pintura ikasi
behar izan” zuela uste du. Gauza bera
du buruan 17 urteko Leirek, klaseko
gazteena. Sei urte zituela hasi zen mar-
gotzen, eta laster Arte Ederrak ikaste-
ko asmoa du. Oraingoz, badu nahiko
lan lamia baten inguruko tximeleten
hegoak lantzen. Adinak eta ogibideak
asko dira ikasleen artean; grina, ordea,
bakarra da: pintatzen ikastea. 
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Baserri mundua krisian dagoala aspal-
ditik dakigun gauzea da; ez da kontu ba-
rria inorentzat. Baserri guztietan behiak,
idiak, txahalak... egozan lehen, eta orain
oso gitxi dira bigantxa bat-edo dabenek.
Zenbakiei erreparatzen badeutsegu, barriz,
errealitate ezberdina dogu: antxina beste
buru dagoz gaur egun; hori bai, gehienak

ustiapen haundietan batzen dira.  
Datozan belaunaldiek erreleboa har-

tzea ezinbestekoa da lehenengo sektoreak
bizirauteko, baina abereek eta ortuak dedi-
kazio handia eskatzen dabe, eta, ganera,
baserriko beharrak ez dau bizimodua ziur-
tatzen. Horren ondorioz, gazteek nahiago
dabe behar egin lantegietan edo bulegoe-

tan.  
Laguntzak dagoz instituzioen aldetik;

halanda be, gakoa galdera honeetan dago:
nahikoak dira?, benetako konponbideak
dira? Juan Barrena Loiuko nekazari eta
abeltzainen kooperatibaren presidenteak
argi dau ezetz. “Oraindiño ez deust inork
esan dirulaguntzei esker lasaiagoa bizi da-
nik. Dana dala, baserritarra autonomo iza-
tea lortu behar dogula uste dot, eta institu-
zioek eta legeek, gu ito beharrean, bideak
zabaldu beharko leukiez horretarako”. Ba-
rrenak kasu bi emon deuskuz adibidetzat:
bata, bakotxari bere ahalmen eta esfortzua-
ren arabera ekoizten ixtea; eta bestea, pla-
zara eroaten dan bendejea momentuan or-
daintzea nekazariari, dendariak salduko
dauan ala ez itxaron barik. “Horreek mo-
duko beste neurri batzuk be hartu ezkero,
lagun gehiago animatuko ziran baserrian
lan egiten, beharbada”.

Krisiaren eragina
Nekazaritzako sektorearen krisiak era-

gin zuzena dau kooperatibetan, eta horre-
ek eskaintza zabaldu behar izan dabe beste
arlo batzuetara. Ganaduentzako pentsuez
aparte, milaka artikulu eskaintzen deus-
kue: burdindegiko gauzak, zapatak, olioa,
ardaua, landarerentzako produktuak, ha-
ziak, katu zein txakurrentzako jana, hesi

Juan Barrena, Loiu

Baserritik bizi izanda be bizi
Nekazaritzako kooperatiba txikiek eboluzionatu, eta apurka-apurka garai barrietara
egokitu baino beste erremediorik ez dabe izan. Antxina ganaduzainek eta nekaza-
riek alkarri laguntzeko balio eben guneak ziran, eta gaur egun esparru zabalagotara
zabaldu behar izan dabe jarduerea. Horren adibidea Txorierriko kooperatibak do-
guz.
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elektrikoak... Edozein merkataritza-gune-
tan topa daikeguzan gauzak dira, baina
kooperatibetan askoz merkeago saltzen
dabez.

Zerbitzuak be, mota askotakoak emo-
ten deutsiez bezeroari. Holan, albaitaria
dago Derioko kooperatiban eta orain dala
gitxi arte ganaduentzako botikak izan da-
bez. Joseba Lekerika bertoko presidenteak
azaldu deuskun moduan, oso zaila da boti-
ka horreek farmazietan aurkitzea. “Kon-
trol haundia eroan behar da, eta hamabost
egunik behin Gasteizeko Federazioko tek-
nikari bat etortzen jakun inbentarioa-eta
egitera. Hasiera baten dirulaguntza bat
genduan zerbitzu horretarako, baina ken-

du eben eta zerbitzua emoteari itxi geun-
tsan dirutza gastatu behar gendulako”. 

Lezamako kooperatiban be albaitariak
izan dira urteetan. Gaur egun kontsulta ez
dabe han, baina edozein bezerok animalia-
kaz arazoren bat izan ezkero, eurak deitu
eta atoan ailegatzen dira. Landareen edo
fruta-arbolen gaixotasunei jagokenez, bes-
te horrenbeste gertatzen da. “Lorrako tek-
nikari batek astean lau ordu emoten zituen
lehen berton”, aitatu dau Arantza Zarate
kooperatibaren idazkariak, “Zalantzak do-
guzanean, Lorrara deitu, eta argitzen deus-
kuez momentuan. Baina beste teknikari bat
etortzea gura dogu”. Pentsuak be egiten
dabez Lezaman, ganaduena, oiloena eta
txarriena. “Baita idiena be, eta ez da erraza
hori topatzen eta guk hemen dogu”. 

Kooperatibetako langileek ahalik eta
gehien jakin behar dabe emoten dabilzan
zerbitzuari buruz; hau da, landareen gai-
xotasunei, tratamenduei, pentsuei eta ha-
ziei buruz, besteak beste. Ikasi be asko
ikasten dabe egunero: egiten dabezan kur-
tsoetan, teknikariengandik, kooperatibara
etortzen diran baserritar eta bezeroengan-
dik...

Lehen aitatu dogun moduan, lehenen-
go sektorea ez dago bere momenturik one-
nean, eta etorkizunak zer ekarriko dauan
ikusteko dago. Halan be, Txorierriko hiru
kooperatibak ezin dira kexatu bezero-ko-
purua dala-eta. “Askok ortu txikia dabe.
Badakizue, lau piper etxerako, lorategia...
eta apur bat handik eta beste apur bat

hemendik aurrera jarraitzea lortzen dogu”,
dino Lekerikak. Bezeroak Txorierritik ez
eze hainbat lekutatik etortzen jakez: Ber-
meotik, Mungiatik, Bilbotik... Ganera, hiru
kooperatiben arteko hartuemona aparte-
koa da, eta batek ezin badeutso bezeroaren
beharrizanari erantzuna emon, bestera
agintzen dau.

40 urteko atzerapena
Pentsuen arazoa beste kontu bat da.

“Salmentak %40 inguru egin dau behera.
Buru asko dabezenek zuzenean erosten
deutsee hornitzaileei; baina, tira, oilo
batzuk, txahalen bat... dabenak be bada-

Baserritarra 
autonomo izatea 
lortu behar dogu““

””
Handik eta 

hemendik bilduz aurrera
jarraitzea lortzen da““

””

Arantza Zarate, Lezama
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Lezamako Baserritarren Alkartea
-Kooperatibaren ganeko lehenengo
datuak 1925. urtekoak dira
-112 bazkide
-Langile 2
San Isidro, Zamudio-Derioko Lur-
langileen Etxea
-1921. urtean sortu zan
-160 bazkide
-Hiru langile
Loiuko nekazarien eta ganaduzainen
Kooperatiba
-Dala 100 urte inguru sortu zan
-83 bazkide
-Langile bi 

Datuak:



goz, eta diru-jario horrek laguntzen
deusku”.

Erregaiaren prezioaren igoerak pen-
tsuen prezioa garestitu egin dau: ia %40-
50. Loiuko kooperatiban esandakoaren
arabera, faktore horri beste bi gehitu
behar jakoz. Alde batetik, berton ekoiz-
ten dan gari gehiena Asiara esportatzen
da, eta, ondorioz, prezioa garestitu egi-
ten da hemengo baserritarrentzat, gitxi
gelditzen dalako. Gariaren esportazioak
beste ondorio latz bat dakar ganaduzai-
nentzat: ia ez dagoala labore horren deri-
baturik; birzaia eta salbatua, esate bate-
rako. Beste alde batetik, ez dogu lur
nahikorik artoa landatzeko eta atzerritik
ekartzea garestia da. “Ganadu gitxi dago
eta, ganera, ez dago zegaz elikatzerik.
Beno, nire ustez, badago. Araban gari na-
hikoa dabe Euskal Herri osorako, baina
arazoa esportatzen dabela da. Agintariek
bertoko baserritarron beharrizanak bete-
tzen ahalegindu beharko leukie; lehenta-

suna guri emon. Eta bitartekariak be
kendu beharko litzatekez, dirua eurek
eroaten dabelako”. 

Negozioa erosketetan dagoala argi
dau Lekerikak. Bere ustez, kooperatibek
erosketak batera egin beharko leukiez
prezio lehiakorrak eskaini ahal izateko.
Eta inoiz horrela izateko esperantza dau,
Lorra Bizkaiko Nekazarien Kooperatiben
Elkarteagaz batera aukera hori aztertzen
dabilz. “Berrogei urteko atzerapena da-
roagu Europako beste kooperatiben al-
dean. Holandan, esate baterako, lehen
mailako makrokooperatibak sortu da-
bez, eta zerbitzu hobeak eskaintzeko gai-
tasuna lortu dabe. Indar gehiago egiten
dabe alkarregaz”. 

Gero eta zorrotzagoak
Legeria eta nazioarteko arauak gero

eta zorrotzagoak dira kooperatibakaz.
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San Isidro baserritarren zaindaria da,
eta, urtero bezala, Txorierriko koope-
ratibek jai haundia egingo dabe
horren omenez maiatzaren 15ean.
Bazkideak eta lagunak gonbidatuta
dagoz. 

� Zamudio
–11:30: Mezea, Derioko San Isidro
elizan

–13:30: Buztarri bakarreko idi pro-
bak: Jose Luis Lopategiren idia
(Sondika), Jose Luis Zarragaren
idia (Erandio), 900 kiloko harria
–14:30: Bazkideen arteko bazkaria.
Trikitilariak

� Lezamako Baserritarren
Alkartea
–12:00: Mezea, Andra Mari elizan
–13:00: Hiru buztarriko idi probak

Aretzaga anaiak (Lezama)
Angel Txertudi (Busturia)
Bittor Txertudi (Kortezubi)

–15:00: Bazkaria

� Loiuko nekazarien eta ganadu-
zainen Kooperatiba
–Mezea
–Bazkaria

Zaindariaren Eguna 
ospatuko dabe

Araban badago gari 
nahikoa Euskal 

Herri osorako; arazoa 
esportatzen dabela da

““
””

Pentsuen 
prezioa ia 

%40-50 igo da““
””





Txitean-pitean joaten jake inspektoreren
bat zein motatako artikuluak, lehengaiak,
instalazioak, eta abar dabezan ikustera.
Pentsua kooperatiban birrintzen da, eta za-
kuan xehetasun guztiak ipintzen dabez:
nongoa dan, proteinen portzentajea, almi-
doia... “Informazioa hornitzaileak berak
emoten deusku; osterantzean, Neiker labo-
rategira eroaten dogu analizatzera”. Eus-
kal Herriko Kooperatiben Elkartearen
aholkulari juridiko batek laguntzen ditu
hainbat tramite betetzen.

Arantzaren ustetan, betekizun horrek
guztiak beharrezkoak dira; oinarrizko gau-
zetan, hain zuzen be. “Garrantzi haundia
emoten deutsee fitosanitarioen kontrolari
eta lan arriskuen prebentzioari. Kurtsoak
egin doguz, izan be, langileok etengabeko
birziklatzeari ekin behar deutsagu”. 

Bitartean, salmentei eta bazkideen di-
ru-ekarpenei esker aurrera egiten dabe
Txorierriko kooperatibek. Inbertsiorik egin
behar bada, Eusko Jaurlaritzatik edo Eu-

ropatik jasotzen dabe laguntza. Iaz sutea
egon zen Lezamako kooperatiban eta gale-
ra handiak eragin ebazan. Aseguruak bere
gain hartu ebazan triskantzak. 

Batzuk beste batzuk baino optimismo
haundiagoagaz dagoz begira etorkizunari,
baina guztiek proiektu barriak dabez bu-
ruan. Holan, burdindegiko arloa handitu
gura dabe Loiun, eta Foru Aldundiak fito-
sanitarioak biltzeko edukiontziak jarriko
ditu Lezaman. Zamudioko kooperatiban
beste eraikin bat altxatu nahi dabe, onga-
rriak hobeto antolatzeko. Udalagaz harre-
manetan dagoz, horrek lursaila itxi deien.   

Kooperatibek baterako
erosketak egin beharko

leukiez prezio lehiakorrak
eskaini ahal izateko

““
””

Joseba Lekerika, Zamudio
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Jai egitaraua Udalaren eta herriko tal-
deen artean antolatu da. Ezinbestekoa
duzue taldeen laguntza, ezta?

Bai. Derion kultura eta kirol talde asko
daude, zorionez, eta Udalak oso garrantzi-
tsutzat jotzen du haien laguntza. Gainera,
aipatu beharra dago herriko jaietan ez
ezik urte osoan ere antolatzen dituztela
hainbat ekitaldi, eta hori oso aberasgarria
da. Egia da elkarte batzuek jaietan ez
dutela ekitaldirik antolatzen, baina prest
daude beti besteoi laguntza emateko.

Pregoia oso berezia izango da aur-
ten...

Derio eta Txorierriko beste herri ba-
tzuk orain 25 urte banandu ziren Bilbotik,
eta pregoia banantzeaz arduratu zen ba-
tzordeak irakurtzea pentsatu dugu.

Nobedaderik, egitarauari dagokio-
nez?

Eguenean trikimako tailerra izango
dugu lehenengo aldiz haur parkean, eta
domekako azokan txahal bat prestatuko
da bertan jateko. Erakustaldi bat egingo
da antzinako zerratokien funtzionamen-
dua azaltzeko. 

Txosnak pilotalekuaren osteko kalean
ipiniko ditugu, han leku zabalagoa dagoe-
lako kontzertuak egiteko, eta orain arte
kontzertuak egin diren aparkalekuan ba-
rrakak jarriko dira.

Iaz jaiak herriko txoko guztietara za-
baltzen ahalegindu zineten, eta eszenato-
ki berri bi prestatu zenituzten...

Baina ez zen ondo atera. Derio ez da
herri handia, eta, ekitaldiak hainbat leku-
tan egin beharrean, hobe da hiruzpalau
eszenatoki jarri eta jendea haietara joango
dela ziurtatzea. Ekitaldiak gune hauetan
egingo dira aurten: Udaletxeko Plaza,
txosnen eremua, eskola eta oinezkoentza-
ko eremua.

Zein izango da ekitaldirik erakarga-

“Egun bakoitzak
badu bere xarma”

Derioko Udala eta herriko kultura eta kirol taldeak
gogotsu ibili dira San Isidro jaiak prestatzen.
Maiatzaren 15etik 18ra bitartean, makina bat ekitaldi
egongo dira derioztar eta txorierritar guztientzat: kon-
tzertuak, tailerrak, txapelketak, azoka, kalejirak...
Baina ohiko ekitaldiez gainera, nobedadeak ere ekarri-
ko dizkigute aurtengo jaiek. Jesus Lagunas kultura
zinegotziak zehaztasunak eman dizkigu.
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Testua: Itxaso Marina

Derioko jaiak

Jesus Lagunas, kultura zinegotzia



Derioko jaiak

rriena, zure ustez?
Asko daude. Barikuko kontzertuek,

esate baterako, jendetza handia erakarri-
ko dutela uste dugu. Betagarri, Etsaiak
eta Trikizio oso talde ezagunak dira eus-
kal musika munduan. Deabru Beltzak
taldearen ikuskizunaren inguruan ere
lagun asko batuko direlakoan gaude.
Beste alde batetik, azoka eta ibilaldi
neurtua erabat sendotuta daude, eta asko
dira ekitaldi bietan parte hartzen dute-
nak. 

Eta derrigorrean antolatu behar den
ekitaldia?

Ez dago halako ekitaldi puntualik.
Baina, lehen esan dudan moduan, ekin-
tza asko sendotuta daude: azoka, ibilaldi

neurtua, sukalkia... Kontzertuak derrigo-
rrean antolatu behar dira, argi dago;
osterantzean, ez ziren benetako jaiak
izango... Eta idi probak ere bai. San Isidro
jaiek ez dute zentzurik idi probarik gabe.

Zein ezagugarrik bereizten ditu De-
rioko jaiak beste herrietakoetatik?

Ezin dizuet esan; ez dut uste halako
ezaugarririk dagoenik. Baina Derioko
jaietan egun bakoitzak badu bere xarma:
eguena umeentzat da; barikuan kontzer-
tuak egongo dira; azoka, sukalkia eta ibi-
laldia domekan... 

Herritar guztientzako jai egitaraua
prestatu duzu, zaila da guztiak pozik
izatea?

Derioztar guztiek jaiaz gozatzea da
gure helburua; baina, noski, zaila da lor-
tzen mundu guztia %100ean pozik ego-
tea. Guk ahalegina egin dugu, behintzat.
Aurreko urteetako jaiei buruzko haus-
narketa ere egiten dugu: nola hobetu,
zein motatako ekitaldi berriak antolatu...  

Euskarak badu lekurik jaietan?
Gero eta handiagoa, nire ustez. Eus-

karaz egiten diren ekitaldietan gero eta
jende gehiago batzen da eta, orokorrean,
euskara gero eta gehiago entzuten da
jaietan; gazteen artean, batez ere. Eta eus-
karazko erromeria egiten bada, adibidez,
ez dakitenek ere hartzen dute parte ber-
tan.

Pregoia Bilbotik 
banantzeko prozesuan

parte hartu 
zuen batzordeak 

irakurriko du

““
””
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Maiatzak 15, eguena
11:30-14:00: Haur-parkea
11:30-14:00: Ardo dastaketa Sollube kalean,
ostalarien elkartearen eskutik.  
12:00: Gazteentzako ekitaldiak Mikel Deu-
na plazan: skate pista eta akuilu-makui-
luak. 
12:30: Marrazki txapelketa, Odol Argia el-
karteak antolatuta.
16:30-19:30: Haur-parkea. 
17:00: Umeentzako herri kirolak eta jolasak
probalekuaren ondoan, Kulki taldearen es-
kutik. 
18:00: Marrazki txapelketaren sari banake-
ta.
19:00: Idi-probak.

Maiatzak 16, barikua
11:00-14:00: Haur-parkea.
16:00-19:00: Haur-parkea. 
19:30: Konpartsen jaitsiera eta txapelketa,
fanfarre batek eta Iruñeko erraldoiek giro-
tuta. 
20:30: Pregoia, txupinazoa eta txitxi-bu-
rruntzia.
21:00: Eskupilota partida profesionalak.
22:30: Kontzertuak, Almazene kalean: Be-
tagarri, Etsaiak eta Trikizio. Tximintx eus-
kara elkartearen eskutik.
23:00: Tamsna perkusio taldea, oinezkoen
kalean.
Maiatzak 17, zapatua
10:00: Diana txistulariekin.
10:00-13:00: Argazki Rallya, Derioko Ar-
gazki Taldeak antolatuta.
11:30: Umeei zuzendutako kultura arteko
tailerrak, Sollube kalean.
13:30: Ipuin kontalaria, Sollube kalean.
18:00: Dantzak, Lainomendi taldearen es-
kutik.
19:00: II. Gazte Topaketak ‘Cemenderio’
Idorsolo kalean, Santzoka elkarteak antola-
tuta. 
19:30: El Negro y el flaco konpainiaren
Alquimia espektakulua, Sollube kalean.
20:00: Abesbatza kontzertua San Isidro eli-
zan, Ipar-Alde abesbatzak antolatuta.
22:30: Deabru Beltzak taldearen ikuskizu-
na, oinezkoen aldean.
23:30: Berbena, Almazene kalean: Aker-
beltz.

Diskoteka.
Maiatzak 18, domeka
08:00: Ibilaldi neurtua herriko plazan,
Untza mendi taldeak antolatuta.
09:00: Umeentzako ibilaldi neurtua.
09:30-11:00: Sukalki Eguna, Ipar-Alde abes-
batzaren eskutik. 
10:00: Diana txistulariekin.
10:30-14:30: Elikagai eta eskulan tailerren
azoka. 
12:30: Taekwondo erakustaldia kirolde-
gian, Doyan Gimnasioak antolatuta.  
17:00: Ibilaldi neurtuaren sari banaketa.
18:00: Sukalki, briska eta konpartsa lehia-
ketaren sari banaketa. 
Jai-amaiera, dantza eta txokolatada
Ekitaldi guztiak, berton aipatzen diren le-
kuetakoak izan ezik, Herriko Plazan izan-
go dira (euria egiten badu, kiroldegian). 

Derioko jaiak

Jai-egitaraua

�

�

�

�
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Noiztik zaletasun hori?
Betidanik izan dot txorietarako zaletasu-
na. Aitak, oraindino dodazan prismatiko-
ak, oparitu eustazan txikia nintzala. Gaz-
taroan itxi eta orain dala bost urte ekin
neutsan barriro. Lanius alkartean sartu
eta eurakaz nabil.
Asko zarie zaletasun hori dozuenok?
Jente pilo batek dau natura eta txorietara-
ko zaletasuna, baina alkarte bateko kide
diranak gitxi dagoz. Alkartean 25 bat la-
gun bagara be, gitxi gara mugitzen gare-
nak. Baina, gero, Interneten zein liburute-
gietan kontsulta asko egiten dira txorien
inguruan. Siberiatik Indiara migratzen
dan txori bat Lamiakon agertu zan orain
dala gitxi. Harrigarria izan zan, bertara
leku askotako ehundaka zale hurbildu
ginan-eta. Esan beharra dago txoria topa-
tzen lehena derioztar bat izan zala; oso
txorizalea da bera be.
Zergaitik txoriak?
Natura gustatzen jatzu, erakartzen zaitu...
eta naturan errazen ikusten diran anima-
liak txoriak dira. Horrezaz ganera, espezie
ugari dagoz. Txorierritik buelta bat emo-
nez gero, 20-30 ezberdin topa daitekez.
Eta joko bat balitz bezala da: artatxoria
ikusten dozu, baina ondo erreparatzen
badeutsazu, artatxori arrunta ez dala kon-
turatzen zara. Marrak, lumak... ondo be-
giratu behar dira.
Zer egiten dozue Laniusean?
Zentsuak, txoriak zenbatu... Hori progra-
ma zientifiko bati jarraituz egin behar da.
Urteerak be antolatzen doguz: Urdaibaira,
Abrara, Gorbeiara, Santoñara, Doñanara... 
Beste alde batetik, SEO Estatuko alkartea-
ren lan batzuk koordinatu doguz Biz-
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“Txepetxa e
Unai Garitagoitia
Zuluaga. Deustun jaio,
eta Derion bizi da gaur
egun. Bulego baten lan
egin arren, denbora asko
emoten dau txoriei adi,
izan be Lanius Bilboko
ornitologia alkartearen
kidea da. Unaik argi
dauka Txorierriko txori
kopurua beherantz doala
eraikuntzak zabaltzen
diran neurrian.

Unai Garitagoitia, txorizalea

Testua: Bestorrene



kaian, eta Foru Aldundia eta Eusko Jaur-
laritzako lantxoren bat be egin dogu. Tal-
dekide batzuek publikazioak argitaratzen
dabez euren kabuz –Urdaibai, esate batera-
ko-, eta alkarteak Urtekari ornitologikoa pla-
zaratzen dau.
Zelango teknika erabiltzen dozue beha-
ketak egiteko?
Pertsonen eta lekuen arabera izaten da ho-
ri: batzuek gurago dabe leku baten gelditu
txorien zain; eta beste batzuek, txorien bila
joan. Hasieran prismatikoak erabiltzen
genduzan; eta orain, lurreko teleskopioa.
Argazki kamara ona eta objektibo gares-
tiak behar dira argazkiak ateratzeko. Dena
dela, teleskopioko okularrean jartzen diran
kamera digitalak atera dabez merkatura,
eta gero eta argazki hobeak egiten dira.
Osasuntsu dagoz txoriak Bizkaian?
Txori bakoitzak bere habitata dau, eta hori
desagertzen dan heinean txoria be desa-

gertuko da. Gero eta eraikin gehiago altxa-
tzen dabilz, lur-zorua gitxitzen doa... eta
horrek guztiak eragina dau. Adibidez,
Europan enara-populazioa gutxitzen doa.
Baina, ostera, enara antzeko beste espezie
batzuk gorantz doaz. 
Eta Txorierrin?
Nahiko egoera ona euki dogu orain dala
gitxi arte, baina, bertora bizi izatera etorri
nintzanean hegazti-populazio haundiagoa
egoan; harrapari gehiago, adibidez. Tekno-
logi Parkea be asko haunditu egin da, eta
han berdea egon arren, ez da gauza bera;
ez da natura. Pinudi asko dagoz, eta txori
mota batzuk zuhaitz horreetara ondo mol-
datzen badira be, baso horreek ez dira
batere naturalak. Eukalitadiak be ez dira
habitat egokiak... Hariztiak eta landak oso
leku aproposak dira txoriak bertan bizi
izateko, baina Txorierrin haresti gitxi
doguz eta landak be gero eta gitxiago dau-

kaguz. 
Zaila da txepetxak ikustea?
Ez, Berreaga mendi lerroan txepetx asko
ikus daitekez. Neguko atlasa egiten ibili
nintzanean, txepetxak ikustea oso erraza
dala konprobatu neban. Txori horrek urte
osoa emoten dau berton. Baina ez da ingu-
ruko txoririk txikiena; beste bat dago: erre-
getxoa. 
Araba-zozoek oihartzun haundia izan da-
be komunikabideetan... 
Hirietan tenperatura gradu pare bat altua-
goa dala ikasi dabe, gainera hirietan ez da-
go harraparirik, eta gustatzen jake han bil-
tzea. Horrek enbarazua sortzen deusku;
edozelan be, neguko arazoa da bakarrik .
Eta egiten dabilzanak ez dot uste arazoa
konponduko dauanik. Izan be, belatzak
erabiltzen dabilz, eta, holan, txoriak lekuz
aldatzea baino ez dabe lortuko. Ez dauka
konponketa errazik. Azkenean ohituko ga-
ra, usoekin bezala. 
Zelan konpontzen zarie ehiztariakaz?
Ondo ez. Indar handia dabe Txorierrin eta
Bizkaian. Batzuek mendia eurena dala uste
dabe, inork baino eskubide gehiago dabe-
la. Dana dala, euren artean mota bi bereizi
behar doguz: ehiztariak, hau da, errespe-
tua erakutsi eta legeak betetzen dabeza-
nak; eta “eskopeteroak”. 
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ez da bertoko txoririk txikiena”
Txorierritik buelta 

bat emonez gero, 20-30
txori mota ezberdin 

topa daikeguz

““
””



“Gure helburua bertsolaritza zer den
gaztetxoei erakustea da; eta bide batez
zaleak egitea”, azaldu deusku Arantza
Plaza irakasleak. Bertsolaritza eskola le-
hen hezkuntzako bosgarren eta seigarren
mailako ikasleei zuzendutako proiektua
da, eta, ikastetxearen arabera, astean
behin edo aste birik behin emoten dabe.
Ikasleek bertsolaritzaren ganeko hainbat
kontu ikasten dabe, bertsolari ospetsuen
bizitza eta beharra, teknika... eta euren
produkzio txikia be egiten dabe: kopla
txikiak, zortziko txikiak, eta abar. Ha-
landaze be, ez dabe bat-batekotasuna
lantzen; hori DBHko ikasleentzako pro-

iektuan egiten dan ariketa da. 
“Bertsolaritzaz gozatu ahal dogu, eta

une askotan erabil daitekeen instrumen-
tua da: bertsoa egin, eta ikastetxean
kanta daikegu, lagun bati idatz deikeogu
zorionak emoteko... Aukera horreetaz
guztiez gaztetxoak ohartzea nahi dogu”.
Baten bat bertsolaritzako gaitasuna dau-
ala sumatuz gero, bertso eskolara bidera-
tzen dau, eta bide hori jarraitzera anima-
tu.

Irakaskuntza arautuaren barruan
egon arren, bertsolaritza eskolak ez dau
beste ikasgaiek daben garrantzia akade-
mikorik. Hau da, ikasleek ez dabe azter-

Txorierriko Bertsolaritza eskola

Elkarteak / Taldeak

Zortziko txikien 
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Bizkaiko Bertsozale Alkarteak hamar urte daroaz ber-
tsolaritza eskola emoten Txorierriko herri ikastetxee-
tan. Egitasmo hori irakaskuntza arautuaren barruan
dago, eta aurtengo ikasturtean 115 ikasle murgildu di-
tu bertso munduan. Testua eta argazkiak: Itxaso Marina



ketarik egin behar, eta bertsolaritza tailer-
tzat hartzen da ikasketa-planaren barruan.
Urtarrilera arte eskolak berak –edo kasu
batzuetan, Udalaren laguntzagaz- ordain-
du behar izan ditu tailerretik eratorritako
gastuak, baina orain gastuok Mankomuni-
tateak hartu ditu bere gain.

Ariketa praktikoak
Oso liburu egokia argitaratu dau Ber-

tsozale Alkarteak eskolan lantzeko. Ikasle
bakotxari ale bat emoten jako, eta hainbat
ariketa praktikoren bidez bertsolaritza
mundua deskubritzen dabe. Erreportajeak
irakurtzen dabez, ohiko abestien egileak
be ezagutu egiten dabez, bertso zaharrak
kantatu, sibalak neurtzen eta errimatzen
ikasi... “Liburuan proposatzen jakezan ber-
tsolariak asko pentsatu ostean aukeratu
doguz. Horreek, behintzat, nortzuk diran
edo izan diran jakin behar dabela uste
dogu”.   

Pozik doaz gaztetxoak bertsolaritza es-
kolara, gustura. Arantzaren esanetan, ge-
hien gustatzen jakena euren bertso-sorta
egitea da. Eta jendaurrean erakustea be
bai. Halan, ekitaldia prestatzen dabe auke-
rea daben bakotxean: Gabonetarako, ikas-
turte-amaierarako... “Oso inportantea da
eurentzat. Modu umoretsu edo dotore ba-
ten neurtu, errimatu eta kantatu gauza di-
rala ikusten dabe”. Horrezaz ganera, Txo-
rierriko herri ikastetxe arteko topaketak
egiten dabez kurtso amaieran. Topaketak
Sondikako Kultur Etxean izaten dira, eta,
beste ekitaldi batzuen artean, klase bako-
txak prestatutako bertsoa kantatzen dabe
han.

Bertsozaleak egin
Urtean zehar be ekintza ezberdinak

antolatzen dira klase barruan. Arantzak
musikari bat gonbidatzen dau eskolara eta

kantaldia egiten dabe. Ekintza hori nahiko
dibertigarria izaten da eurentzat, eskolan
egindako bertso-sortak ez eze eurei gusta-
tzen jakezan kantuak be abesten dabezala-
ko. Era berean, Bilbertsoak liburuxka ater-
tzen da. Bertan ikastetxe bakotxak eginda-
ko bertso-sorta argitaratzen dabe, argazkia
eta guzti. Ikasleek ale bana jasotzen dabe
kurtso amaieran. Eta aurten Bizkaia Irra-
tirako saioa prestatu dabe lehenengo aldiz
Sondikako ikasleak.

Euskararen presentzia eta erabilera
ezberdinak dira herri bakotxean. Euskal
ohiturek eta kulturak ez dabe indar berbe-
ra herri guztietan. Bertsolaritzari jagoko-
nez, gaztetxoek eduki daikiezan gabeziak
bete nahi ditu Bertsozale Alkarteak. “Ja-
kin-mina eta zaletasuna pizte hutsagaz
pozten gara gu. Baina, ganera, bertsolaririk
sortzen bada, ondo baino hobeto”.     

Elkarteak / Taldeak

eskola
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Helburua bertsolaritza 
zer den gaztetxoei 

erakustea da; eta bide
batez zaleak egitea

””
““

Modu umoretsu edo 
dotore baten neurtzeko,

errimatzeko eta 
kantatzeko gauza 

dirala ikusten dabe

””
““

Jakin-mina eta 
zaletasuna pizte 

hutsagaz pozten gara

””
““



Edozein hizkuntza ikasten denean, oso
inportantea da harekin harreman zuzena
izatea. Eta sorlekura joatea biderik egokie-
na izaten da, zalantza barik. Hori dela-eta,
bidaia antolatzera animatu zen Ikasgela
Larrabetzuko akademiako Olatz Amarika.
“Hizkuntza nondik datorren jakitea ezin-
bestekoa da. Halako ekimenak ondo baino
hobeto datozkie ikasleei, mintzamena lan
ditzaten. Gainera, hobeto hitz egiten dute-
la igartzen zaie gero”.

Baina ikasleak eta Olatz ez dira baka-
rrik ibili Ingalaterratik; umeen gurasoak
eurekin joan dira. Txorierriko taldea lau
urtetik 14 urtera bitarteko 12 umek eta 15
nagusik osatu dute.

Helburua bete du Olatzek. Irakasleak
azaldu digun bezala, ikasleak ingelesez
mintzatu dira, eta jatetxeetan afaria eska-
tzera edo dendetan erosketak egitera
ausartu dira. “Eta oso ondo egin dute”. 

Euskalkiekin gertatzen den moduan,
ingelesak ere baditu berezitasunak zonal-
deen arabera. Baina talde txorierritarrak ez
du inongo zailtasunik izan, bisitatu dituz-
ten herrietan nahiko argi hitzegiten baitu-
te. Ingalaterran bost egun baino ez dute
eman. Egun gutxi izan dira; hala ere, hain-
bat leku ikusteko aukera eduki dute:
London Eye, Buckingham Palace eta Co-
vent Garden Londresen; King´s College eta
unibertsitatea Cambridgen; eta Bath hiria,
esate baterako. Era berean, Christ Church
College bisitatu zuten Oxforden. Azken
bisita hori oso berezia izan da, Harry
Potter filma han grabatu baitzen.

Esperientzia positiboa
Ikasleak zein nagusiak liluratuta etorri

dira bidaiatik: alde batetik, pozik azaldu
dira, ingelesez egiteko gai direla euren
buruari frogatu diotelako; eta beste alde
batetik, aho bete hortz bueltatu dira ikusi
dituzten mirariengatik. “Oso hiri eta leku
politak bisitatu ditugu. Egun gutxi izan
direla esan didate, hurrengoan bidaia luze-
agoa egin behar dugula”. Ingelesen bizi-
tza-erritmoak ere harritu egin ditu bisita-
riak. “Presaka dabiltza ia egun osoan
zehar: sandwicha esku batean dutela, eta
euritakoa beste eskuan... Korrika metroa
hartzera...”. 

Esperientzia positiboki baloratu dute
ikasleek zein irakasleak. Ingelesa maila
hobetu dutela erakusten hasi dira klasean,
eta batzuek laster egingo duten azterketa
gaindituko dutela ziur dago Olatz. Da-
torren urtean Edinburgo ezagutuko dute,
beharbada.

Testua: Itxaso Marina
Argazkiak: Olatz Amarika

Txorierritarrak munduan

Hizkuntza hobetzera joan 
dira Ingalaterrara

Derio, Lezama eta Larrabetzuko 27 lagunek osatutako
talde bat Ingalaterran izan dira martxoan. Bidaia
Ikasgela akademiak antolatu zuen eta ikasleek bertako
hizkuntzarekin harreman estuagoa izatea zuen helbu-
ru. Turismoa egiteko ere aprobetxatu dute.
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Bertsozaleek euren
lekua dute 

ziberespazioan
Zibertso ekimena jarri dute martxan
euskalTube.com webgunean. Kanal berri
horrek webgunean dauden bertsolaritza-
ri buruzko bideo guztiak biltzea du hel-
buru, eta dagoeneko plazaz plaza graba-
tutako hainbat saio, umorezko esketx eta
bertsolariei egindako elkarrizketa igo
dira bertara.  

Horrezaz gainera, webguneko ardu-
radunek Euskal Herriko Bertsolari Txa-
pelketa Nagusian momentuz parte hartu
ez duten bertsolariei ere taula ziberneti-
koa eskaini nahi diete. Erabiltzaileek,
esate baterako, lagunartean grabatutako
bertsoak Zibertso kanalean eskegi ditza-
kete. Era berean, edozein bertsozalek edo
bertsolarik botatako bertsoari erantzute-
ko aukera izango dute.

EuskalTube-n bertsotan hasteko be-
harrezkoa da webgunean erregistratzea.
Ondoren, izena emateko erabili duzun
posta helbidean berrespen mezua jasoko
duzu. Mezuan agertzen den loturan klik
egin behar da erregistroa amaitzeko.
EuskalTube.com/zibertso helbidean sartu
eta “izan taldekide” loturan klikatu be-

harko duzu Zibertso kanaleko kide izate-
ko. 

Bertso asko eskegi dira dagoeneko
euskalTube-n, baina hemendik aurrera
bertsoek gero eta presentzia nabarmena-
goa izatea nahi dute webguneko ardura-
dunek.

Gai-jartzailearen garrantzia
Duda barik, gai-jartzailea ezinbeste-

ko elementua da bertso-saioan; hala ere,
informazio gutxi dago horrek egiten
duen lanari buruz. Unai Elizasu gai-jar-
tzaileak www.gaijartzailea.com webgunea
zabaldu du hutsune hori betetzeko
asmoz. 

Elizasuk urteetan bildutako ezagutza
eta eskarmentua ezagutzera eman ditu
blogean, jendearentzat lagungarria izan
litekeelakoan. Bloga iritziak trukatzeko
lekua ere izango da, eta bertan jendearen
kezkak eta usteak bilduko dira. 

Beste alde batetik, txapelketetako
gaiak ere jasoko ditu blogean. Material
hori guztiz baliagarria izango da bertso-
eskoletarako. 

Teknologia
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Musika

Partiturak editatzeko programak dira. Tes-
tuak idazteko programak (OpenOffice Wri-
ter, Word, WordPad, WordPerfect…) egiten
daben antzera, beste honeek musika idaz-
teko balio dabe. Baina hori baino ge-hiago,
idazten dana joteko kapaz dira “play” ko-
mandoari sakatuz. Hizkuntza musikala
paperean idazteko eta “joteko” pentsatuta,
edozein musika mota argitaratu daiteke
programokaz, melodia sinple bat zein
orkestrarako partitura konplexuak, instru-
mentu guztietakoak, gitarrarako tabula-
tuak, abestien hitzak, perkusiorakoak…
Partitura-editoreok ez dira solfeo ikasteko
derrigorrezkoak baina asko la-guntzen
dabe lanak modu txukunean egiteko,
gorde eta edozein momentutan erabili edo
bialdu ahal izateko. Beste gauza asko be
egiteko kapaz dira: instrumentu bateko
melodiak beste batera pasatu, tonalidadea
aldatu, MIDI fitxategiak onartu, akordeak
egin, particelak editatu…

Asko dagoz eta, erabiltzailearen infor-
matikan gertatzen dan moduan, hobeago-
ak eta txarragoak, merkeagoak eta gares-
tiagoak, erabiltzeko errazagoak ego gatxa-
goak, hizkuntza askotan…, aurkituko do-
guz: MusicTime, Finale, Amadeus, Sibelius,
Opus…

Guk Encore aukeratu dogu; munduan
asko erabiltzen dalako, maila profesionale-
an zein afizionatuan eta erabiltzeko erraze-
netarikoa dalako. Maila guztietako musi-
karientzat izan daiteke lagungarri. Azkarra
eta zehatza da, 64 pentagramako partitura
idazteko kapaza (informazio gehiagorako
ikus http://www.gvox.com/encore.php).

“Encore”, musika ikasteko eta 
erakusteko erremintea

Beethovenen sasoian ez egoan ordenadorerik eta musi-
ka ederra egin eta idatzi zan. Gaur, egiten dan musika
hori (maila guztietakoa) idazteko, ikasteko eta irakaste-
ko teknologia barriak daukaguz, merkeak eta erabilte-
rrazak.

“Zure begi ederrok, ene laztana,
katigaturik nabe, libre nintzana.

Arbolarik arbola ibilten nintzan,
baina oin hemen nago zure kaiolan.

Pozik nago katigu zure kaiolan,
urteetan egongo nintzake holan.

Nire kantu gozoa entzun egizu,
neuk maite zaitudan lez maite nagizu.

Partitura eta testua: Pospolin
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(Mikel Zarate)

Honexek dira irudiko partituraren berbak. Irakurri edo abestu egizu, zeuk gura dozuna:



Hidromasaje hornitutako 38 gela ditu.
Gainera, euskal gastronomia dastatu ahal

izango duzu, antzinako errezetak zein sukal-
daritzarik berritzaileena.

Spa Berri zentroak relax zirkuitu hau
eskaitzen dizu: sauna, vaporiuma, jacuzzia,
dutxa inguratzailea eta infragorrizko ohea.

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

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 sari hau lortu:
Bi lagunentzako tratamendua: 

TXOKOTERAPIA 
(gorputza txokolatez estaltzea)

Hilabete honetako galdera zera da:

ZZeennbbaatt  uurrttee  bbeettee  
ddiittuu  LLaaiinnoommeennddii  

ttaallddeeaakk??

Bidali erantzunak, hilaren 15a baino lehe-
nago, telefonoz (944523447), e-mailez (aikor-
txori@yahoo.es), edota postaz (Aikor! aldiz-
karia, Aresti kalea 2, 48170, Zamudio).

((SSaarriiaa  LLaaiiaarreenn  eesskkaaiinnttzzaa  dduuzzuuee))..

��LLAAIIAA  HHOOTTEELL  MMUUSSEEOOAA��

Irabazlea:
Unai Gorrotxategi

LEHIAKETA

Antxinako argazkia

1. Ambrosio Aburto  
5. Luis Sanchez  
7. Julian Bilbao  

8. Tomas Barcena  
10. Nicolas Ladislao
12. Ignacio Ladislao  
13. Iñaki Etxebarria

15. Satur Arriaga
16. Isidoro Etxebarria  

21. Anselmo Mentxaka
22. Jesus Sanchez

24. Nemesio Bilbao 
25. Leandro Iruretagoiena

30. Pedro Latxaga  34. Jose Latxaga
35. Jose Atxaerandio  36. Anton Barcena  

37. Ferran Bilbao  38. Doroteo Barcena  39. Jose Goiri  40. Tomas Bilbao  
42. Imanol Etxebarria  43. Jose Mentxaka  44. Imanol Urkiaga  45. Ismael

Nori ez jako gustatzen joandako denborak gogoratzea?
Zelangoak ginan antxinako argazkietan ikustea; senideak,
lagunak... Goian Sondikako Izarza auzo eskolan 1933. urtean
ateratako argazkia dozu. Ikasle batzuen izenak badakiguz;
zuri faltan diranen barri emotea eskatzen deutsugu. Baten bat
ezagutzen badozu, edo gure datuak ez badira zuzenak, halan
jakinarazotea eskertuko geunskizu. Nola? 944523447 telefono
zenbakira deituz; aikortxori@yahoo.es helbidera idatziz edo
www.aikor.com webgunearen bidez. Izen guztiak jakin ostean,
barriro argitaratuko dogu argazkia.    

Orduko denporak gaur
egunera ekarri doguz

Izarzako Auzo Eskola / SONDIKA, 1933
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Beste gauza batzuen artean,
beratze karbonikoa duten
2007. urteko ardo beltzak
dastatzeko proposamena e-
gin nizuen aurreko alean.
Horiek atera berri dira mer-
katura, eta prest ditugu euren
usainaz eta freskotasunaz go-
zarazteko.

Beratze Karbonikoko tek-
nika geure-geurea dugu, eta
oraingo honetan sakonago
ezagutzeko proposatzen di-
zuet.

Prozesua hasi ahal izate-
ko, mahatsak osasuntsu eta
osorik ailegatu behar du u-
peltegira, prozesu mekanikoak saihestuz. Ondoren, mahats-mor-
doak osorik sartuko dira deposituetan. Pisuak eta mahatsak berak
egiten duen presioaren eraginez, mahats-mordoaren beheko alde-
an daudenak apurtu, eta hartzidura alkoholikoa hasten dute (oxi-
genoa desagertuz, eta  CO2a sortuz). Mahatsaren zelulek momen-
tu horretan ekiten diote zelula arteko hartzidurari, gradu bi alko-
hol sortuz. Alkoholak mahats-aleak leherraraziko ditu. Jarraian
ohiko hartzidura alkoholikoa sortuko da, zeinak muztio-ardoa
orujoetatik bereizteko aukera emango baitigu. Muztio-ardo hori
orujoak prentsatu ostean lortzen den muztio-ardoarekin nahastu,
eta depositu ezberdinetan hartzituko dira, azukreak alkohol
bihurtzeko. Eta horrela lortuko dugu ohiko eskilarapekoa edo urte-
ko ardoa. Fruta, kolore eta gozotasun handiko ardoa izango da,
eta gutxienez urtebete iraungo du. On egin!   

Bakoren bazterra

Beratze karbonikoa

Iñaki Suarez,
sumillerra
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Etxeko sukaldaritza

Osagaiak 
(lau lagunentzat):
–Oilasko eder bat
–4 berakatz atal
–Olioa
–Gatza
–Edalontzi bat ardo zuri
–Aluminio-papera

Prestatzeko era:
Garbitu oilaskoa eta
emon gatza. Igurtzi olio
apur bategaz eta ipini
lapiko baten. Txikitu be-
rakatzak eta bota gane-
tik.

Oilasko labean errea

Maite Lekerika,
sukaldaria

Estali oilasko aluminio-paperaz
eta sartu laban 180 gradutan.
Handik hiru laurdenera
busti ardauz eta estali
barriro. Hogei minutu
pasa ondoren, kendu
papera eta noizean behin
busti saltseaz.
Beharrezkoa bada, ur apur
bat bota daiteke. Urre
kolorea hartzen dauene-
an eta hazurra mugitzen
danean, eginda dago.



GOMENDIOAKGOMENDIOAK
LLIIBBUURRUUAAKK

MMUUSSIIKKAA

AAmmaaggooiiaa  GGeezzuurraaggaa

NAGUSIAK
Ero
J. Martin
Suminaren estrategia 
F. Morillo
Bidaiarik lluzeenak 
A. Iturbide
Ez da gaua begietara etortzen 
F. Juaristi

HAUR ETA GAZTE
33+3 urte, Kontu kontari 
Txotxongilo taldea
Fairy Oak, ahizpa bikien sekretua 
E. gnone
Kensukeren mundua
M. Morpuego
Marrzakitan blai 
D. Nesquens
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Zure begiek
M.Markez
Apurtu arte 
Etsaiak
Gene & jeans 
Noa

L E T R A Z O P A

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

Jarraitzen dogu gure landa eta
basoetan. Ez dira arbolak, ezta
bedarrak, erdiko tamaiña daukie.
Ia gai zaren 7 baso landare

izenak aurkitzen* goiko letra-
zopan. Kontuan hartu egizu Txo-
rierrin esaten dan eran idatzita
dauzela. 
* Derioztarren euskara liburutik ja-

soak.

Ezkerraldean Aikor! 69. zen-
bakiaren erantzuna. zazpi lan-
dare izen.

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



Antzerkia eta filmak

Hitzaldiak
Zamudio
–‘Mendekotasunaren, jarauntsien eta di-
bortzioen legea’, Olga Macia abokatuaren
eskutik. Maiatzaren 6an, 17:00etan, Zamu-
diotorren. Lagunandre elkarteak antolatu-
ta.

Lehiaketak
Derio
–Briska Txapelketa, Sutondoan elkarteak
antolatuta. Maiatzaren 5ean, 6an eta 7an,
17:00etan, Larrabarri baserrian. 
–Xake Nazioarteko Opena, Xake taldeak
antolatuta. Maiatzaren 25ean, 10:00etan,
kiroldegian.

Erakusketak
Derio
–Aeromodelismoaren erakustaldia, Su-
byke klubak antolatuta. Maiatzaren 24an,
17:00etan, Seminarioan. 
–Gimnastika erritmikoaren erakustaldia,
Miragarri taldeak antolatuta. Maiatzaren
24an, 19:00etan, kiroldegian. 
Larrabetzu
–‘El Museo del Prado visto por 12 artistas
comtemporáneos’. Maiatzaren 19tik 30era,
Anguleri kultur etxean.

Loiu
–Okamikako lamiak umeentzako filma.
Maiatzaren 14an, 17:30ean, liburutegian.
Derio
–Modelo clowntrapublicitaria, Virginia Ima-
zen eskutik. Maiatzaren 9an, 20:30ean,
Gurea Aretoan.
Zamudio
–Hay que purgar a Totó (Arriaga antzokia).
Maiatzaren 8an, 20:00etan. Izena ematea:
maiatzaren 6ra arte.
–Cavalia (Zorrozaurre). Maiatzaren 30ean
21:00etan. Izena ematea: maiatzaren 23ra
arte.

Bestelakoak

Kirola
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Sondika
–Lezaman izango den Nagusien Jaian
izena ematea: maiatzaren 5etik 14ra, jubi-
latuen etxean.
–‘Futbol-aretoa’ Argazki Txapelketaren sa-
ri ematea. Maiatzaren 11n, 12:30ean, Kul-
tura Etxean.
–Aste Berdea. Maiatzaren 26tik 30era, Lu-
doteka I eta IIn. 
–Argazki Rallyaren sari ematea. Maiatza-
ren 18an, 11:30ean, Kultura Etxean.
Lezama
–Lehen sorospen ikastaroan izena ematea:
maiatzaren 5etik 16ra, liburutegian.
–Basobaltz jai-batzordearen bilera (irekia).
Maiatzaren 16an, 19:30ean, liburutegian.
Zamudio
–Lezaman izango den Nagusien Jaian
izena ematea: maiatzaren 14ra arte, Adin-
tsuen Etxean edo Udaletxean.
Larrabetzu
–Bizkargi Eguna, maiatzaren 3an eta 4an.
–Uda Txikian eta Gaztean izena ematea:
maiatzaren 12tik 14ra, liburutegian.
–Lezaman izango den Nagusien Jaian ize-
na ematea: maiatzaren 14ra arte, liburute-
gian. 
–San Isidro. Maiatzaren 15ean, 10:30etik
aurrera: kalejira, azoka, bazkaria, karta
txapelketak, umeentzako herri kirolak...

Sondika
–XX. Areto-futbol Txapelketaren finalau-
rrekoak eta finala. Maiatzaren 11an,
9:30ean, Goronda Beko kieoldegian. 
Derio
–Uribe Kostako Futbito Txapelketaren
finalak, Arteaga FC-k antolatuta. Maia-
tzaren 10ean, 10:00etan, kiroldegian. 
–Hiruko areto-futbola, Pozgarri FST-k an-
tolatuta. Maiatzaren 13an, 19:00etan, kirol-
degian.
–Esku-pilota III. Tokiko Opena, Atxiki tal-
deak antolatuta. Maiatzaren 23an,
16:00etan, frontoian.
–Frontenis II. Tokiko Txapelketaren fina-
lak, Atxiki taldeak antolatuta. Maiatzaren
25ean, 12:00etan, frontoian. 
Zamudion
–Plater-tiroketa. Maiatzaren 10ean, Tekno-
logi Parkeko tiro-zelaian. Txorierri ehiza
eta arrantza elkarteak antolatuta. 

Zamudio
–Bizkargira. Maiatzaren 4an, Arroeta men-
di taldeak antolatuta.
Lezama
–Urbasara. Maiatzaren 18an, Urrusti miko-
logia elkarteak antolatuta. Izena ematea:
maiatzaren 16ra arte, liburutegian.
Larrabetzu
–Mairulegorreta kobazulora (Araba), ma-
iatzaren 31an. Izena ematea: maiatzaren
16ra arte, liburutegian. Gazteentzako irtee-
ra.
–Lekeitiora, ekainaren 1ean. Izena ematea:
maiatzaren 16ra arte, liburutegian.

Derio
–Ipar-Alde eta Areosa (Galizia) abesbatzen
kontzertua. Maiatzaren 2an, 19:30ean, Gurea
Aretoan. 
–Larrabetzuko Musika Eskolaren emanaldia.
Maiatzaren 27an, 19:30ean, institutuan. 

AAggeennddaa

Tailerrak eta ikastaroak 
Loiu
–Ipuin pedagogikoak. Maiatzaren 28an,
18:00etan, liburutegian. 
Zamudio
–Txotxongiloak. Maiatzaren 31n, 11:30ean,
liburutegian. Umeentzako tailerra.
–Ogi ikastaroa. Maiatzaren 22an, Larra-
goiti txokoan. Izena ematea: maiatzaren
20a baino lehenago.
Larrabetzu
–Sendabelarrak eta prestakinak. Maiatza-
ren 14tik ekainaren 11ra, Goikoelexaldeko
txokoan. Izena ematea: maiatzaren 5etik
9ra, liburutegian.  

Irteerak

Musika
Loiu
–Udaberriko kontzertuak: Jarrilleros, Usan-
soloko Orfeoia eta Txuma Olagüe. Maiatza-
ren 24an, 20:00etan, San Pedro elizan.






