
Goizeko 
izarretako

ahotsa

Goizeko 
izarretako

ahotsa

Udane Goikoetxea

87. zenbakia2009ko azaroa l

JJOOSSEERRAAMMOONNEETTXXEEBBAARRRRIIAAEEUUSSKKAARRAARREENNEEGGUUNNAATTXXIIIIRRRRIINNTTXXIIRRRRIINNEELLKKAARRTTEEAA





AIKOR! 87 l 2009ko azaroa
www.aikor.com SUMARIOA 3

Argitaratzailea: TOTOAN, Txorierriko Euskara
Elkarteen Federazioa (Lagatzu, Zorrizketan,
Arrekikili, Tximintx) 
Tel.: 94 452 34 47 
aikortxori@aikor.com / www.aikor.com
Zuzendaria: Xabier Goienetxe
Erredakzio burua: Itxaso Marina
Erredakzio taldea: Jose Angel Mentxaka, Maite
Lekerika, Iñaki Suarez, Gaizka Eguskiza, Ama-
goia Guezuraga, Pospolin, eta Aritz ta Nagel
Kolaboratzaileak: Inés Serrano, Igor Urrutiko-
etxea, Fernando Larrondo, Oihana Astobieta,
Zamudioko Argazki Taldea-IZAE, Belen Gana,
Juan Luis Goikoetxea, Ane Bores (DerioKOmuni-
kazioa), Alaitz Ziordia, Xabier Díaz eta Juantxu
Bilbao
Zuzentzaileak: Alberto Mtz. de la Cuadra, Iñaki
Astorkiza eta Jagoba Zallo
Publizitatea: Arantza Atxutegi (686 58 92 38)
Banaketa: AIKOR!
Maketatzailea: Gaizka Eguskiza
Inprimategia: Gertu
Ale kopurua: 5.500
Lege gordailua: BI 137-02 ISSN 1578-9322

4 Eritxia 
5 Gutunak
6 Laburrak eta albisteak 
11 Iruditan... Arteagako San Martin eliza
12 Gurean izan da... Jose Ramón Etxebarria
14 Gaztea eta... Pello Madariaga
16 Derioko 321. urteurrena 
18 Udane Goikoetxea, esataria
24 Euskararen Eguna
28 India: koloreen herria
30 Kepa gogoan
32 Lehen sektorea sustatzen
34 Elkarteak/Taldeak... Txirrin Txirrin elkartea
36 Publierreportajea... Behargintza
38 Teknologia... OpenOffice.org
39 Aikorrizketan... Gora Euskal Herria?
40 Sukaldaritza 
41 Denborapasa 
42 Agenda

AIKOR! aldizkariak ez dau bere gain har-
tzen aldizkarian adierazitako esanen edo-
ta eritxien erantzukizunik.

diruz lagundutako aldizkaria

12 José Ramón Etxebarria 24 Euskararen Eguna 34 Txirrin Txirrin elkartea



San Mames Barria. SMB. Ez berria. Barria.
Zuzterrak hur, paraje daukazan adie-
razgarri. Ez da, ez, milaka bizkaitarren

atxikimendu sentimentala eta, batez be,
ekonomikoa behar dauen proiektu bat gi-
zarteratzeko argudio txarra. Puntu positibo
bat. Hainbeste maite eta jarraitzen dogun
taldeak zelai barria behar dau, antza, bazki-
degoa handitu, talde historiko bati jagoko-
zan azpiegiturak eskaini eta, azken baten,
hogeita batgarren mendeko goi mailako

kirolak –are gehiago futbolak– eskatzen
dauen irudi konpetitiboa emon ahal izan
dagian.

Bizkaian eta bizkaitarron artean hainbes-
te sentimendu eta emozino eragiten dituan
taldeak, herritik bertotik sortua danak, Biz-
kaiko eta Euskal Herriko izena eta izana
mundu zabalean ezagutzen emon dauen
danontzat-zara-zu-geuria danak hori eta
gehiago merezi dau. Honaino, pegarik ez.

Komeriak, baina, gaurko zelaiari begira-
tuta ehun eta laurogei graduko birea emon-
da egingo dan stadium barria gora altzetako
behar dan dirutzearen jatorria zehaztean
etorri dira. Danok bat etorri gaitekez Athletic
taldea más que un club dala esatean, baina
askotan entzun izan dot Athleticen inguruko
gorabeherak, jabetzea eta kudeaketea tarte-
ko, bazkideen ardura –eta ez beste inorena–
dala, urteroko kuotak zintzo-zintzo eurek
baino ez dabezala ordaintzen eta.

Oraingo honetan, barriz, guztion poltsi-
kora ari dira deitzen, gastuaren (inbertsinoa-

ren) tamaineak eta Bilbok (Bizkaiak) ezagu-
tuko leukezan onurek guztion parte-hartzea
eskatzen dabelakoan. Kontua hauxe da: Begi
onez ikusten dogu, bilbotar, bizkaitar eta
euskal zergadunok, itsulapikoan dogun
ehun eta hirurogeita hamar milioi euro esku
gitxi batzuen artean eta argitasunik gabe
gestionauko dan proiektu honetan sartzea? 

Erantzuna baiezkoa bada, konforme,
baina, behintzat, aurrekontuaren laurena
baino jarriko ez dauen alderdiari trukean
zeozer emoteko eskatzekotan. Nire ustez,
erabilera publikoa hainbat modutara bidera-
tu daike, holango stadium batek zeregin
desbardinetan erabilgarria dan milaka me-
tro koadroko azalerea eukiten dau eta.

Erantzuna ezezkoa bada, zatiketea egi-
tea baino ez dago. SMBek, hasteko, eskatzen
dituan berrehun eta hogei milioi euro horre-
ek zati hogeita hamabost mila bazkide egin,
eta bingo: 6.000 euro inguru, antxinako kilo
bat, bazkide bakotxeko. Huskeria bilbotar-
bizkaitar peto-petoentzat.
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... zu zara nagusia

FERNANDO LARRONDO

(Irakaslea)

Hasan Bargouthi sindikalista palestina-
rraren bisitari esker, Palestinako ego-
era ekonomiko eta sozialaren gogor-

tasuna ezagutu dugu. Populazio palestina-
rraren %30etik gora langabezian dago (%55,
Gazan), eta %65 txirotasun muga azpitik bizi
da (%85, Gazan). Bataz besteko soldata 300
dolarrekoa da, bizitzaren kostua Israelgoa-
ren parekoa izan arren. Han gutxieneko sol-
data 1.200 dolar da. Eskolara edo ospitalera
joatea benetako odisea da, Israelek Zisjorda-
nian jarri dituen 665 kontrol postu iraunko-
rrak zeharkatzea, umiliagarria ez ezik, oso
zaila delako jende askorentzat. 

Krudeltasunaren adibide argienetariko
bat kontrol postu horietan bertan erditu

behar diren emakume palestinarrena da,
edo han hiltzen diren gaixoena, anbulan-
tziei ez dietelako utzi kontrola pasatzen.
Beste alde batetik, urtearen hasieran 1.400
zibil palestinar sakailatu zituzten Gazan,
13.000 preso politiko...

Bargouthiren ustez, guztiok badugu zer
egin egoera bidegabe honen aurka: Israeli
boikota! Askok uste dugu Israelgo sionis-
moari boikot integralarekin erantzun behar
zaiola. Boikotak min handia egiten diolako
sionismoari, uneoro gogoratzen duelako
genozidioaren erruduna nor den, eta bide-
gabekeria hau bukatzea nahi dugunoi au-
kera ematen digulako gure ekarpena egi-
teko.    

Bidegabekeria gelditzea zure esku ere badago

IGOR URRUTIKOETXEA

(LABeko Nazioarteko 
harremanetarako idazkaria)



Idatzi honen bidez gure kezka eta ha-
serrea helarazi nahi dizuegu eskola berria
dela-eta. Orain dela lau urte eskola berria
egingo zen berri izan genuen, baina, jakin
izan dugunez, gaur egun arte ez da aurre-
rapauso handirik egon. Hau da lau urte
hauetan guk batu dugun informazioa:

–2005eko otsailean 2 urteko gelan
matrikulatu ziren ikasleen kopuruari erre-
paratuta maila horretarako ikasgela bi
zabaltzea beharrezkoa zela ikusi genuen.
Hala ere, Hezkuntza Delegaziotik esan
ziguten gela bakar bat baino ezin genue-
la zabaldu, eta soilik 18 ikasle onartu ahal
genituela. Delegatuarengana jo genuen,
gela libre bat egonda, ikasle guztiak zer-
gatik ezin genituen matrikulatu jakiteko.
Espazio falta zela-eta, eskola ezin zela bi
lerrokoa izan esan ziguten. Hau da, 2 urte-
ko gela bi zabalduz gero, etorkizunean ez
zela lekurik izango ume guztiak gainon-
tzeko mailetan hartzeko. Alkatea Delega-
zioko ordezkariekin bildu eta hiru urteko
epean eskola berria egingo zutela esan
zien. Hauek onartu egin zuten.

–2006ko urtarrilean planoak aurkez-
tu zizkigun Udalak.

–2006ko ekainean, zuzenketak egin
ostean, plano berriak aurkeztu zizkiguten
eta eskola Uribarri auzoan, anbulatorio
atzean, altxatuko zela esan ziguten.

–2007an jakinarazi zitzaigun, biztan-
leriaren hazkundea zela-eta, eskolako
orubea txikia geldituko zela, eta hura Ar-
teaga auzora eramango zela. Eskola hiru
urteko epean eginda egongo zela esan
ziguten ekainean. 

–2008ko azaroan eskolako zuzenda-
ritzatik jakinarazi zitzaigun Hezkuntza
Delegazioak Zamudion institutu berri bat

zabaltzeko asmoa zuela.
–2009ko otsailaren 6an bilera egin

genuen Udalarekin. Eskola berriaren
proiektuaren aurkezpena egin zen, eta za-
lantzak argitu zitzaien gurasoei, baina
aldaketetarako aukerarik gabe. Irailaren
1erako eskolaren lehenengo harria jarrita
egongo zen konpromisoa hartu zen.  

–2009ko ekainean Hezkuntzako
obren arduradunekin batzartu eta euren
zalantzak aurkeztu zizkiguten.

–2009ko irailean zuzendaritza taldea
alkatearekin batzartu zen, eskolako lanak
zergatik ez zeuden hasita jakiteko. Beste
alde batetik, eskolako zuzendaria Hez-
kuntzako delegatuarekin eta obren ardu-
radunarekin batu, eta euren aldetik ez ze-
goela inongo arazorik obrak hasteko esan
zioten. 

–2009ko urriaren 7an batzartu gi-

nen Guraso Elkartea, eskolako zuzendari-
tza, alkatea eta udal ordezkariak, eta De-
legazioko baimena sinatuta erakutsi zigu-
ten. 

Orain dela lau urte eskola berriaren
beharra bazegoen, arazoa larriagoa da
gaur egun. Datorren ikasturterako aurrei-
kuspena kontuan hartuta, 2 urteko gelan
matrikulatu behar diren umeek ez dute
lekurik izango eta hau saihesteko, molda-
keta prekarioak egin beharko dira gaur
egungo eskolan. 

Eskola berriaren lanak gutxienez urte
bi luzatuko direla eta oraindik obrak
eman barik daudela kontuan hartuta...
zenbat ikasturte gehiago pasatu beharko
ditugu egoera prekario honetan? Eskola
berria orain!

Elizalde Zamudioko Guraso Elkartea

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@aikor.com.
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Zamudioko eskolako gurasoek herritarrei
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Euskara eta euskal

kultura hurbilduko

zaizkie etorkinei
Mankomunitateko Euskara Zer-

bitzuak, Txorierrin bizi diren etorki-
nak gure hizkuntza eta kulturara
apurka-apurka hurbildu nahi ditu ,
eta horretarako etorkinentzako
bereziki prestatuta dagoen AISA
ikastaroa bultzatu nahi izan du. Oro-
tara 657 gutun bidali ditu Txorierrin
erroldatuta dauden eta 16 urtetik
gora duten etorkinen etxeetara,
ikastaroaren berri emateko asmoz.
Gutunok  arabieraz, frantsesez, eus-
karaz eta gaztelaniaz bidali dira, Txo-
rierriko etorkin gehienek hizkuntza
horietako bat ulertzen baitute. Ikas-
taroa 60 ordukoa da eta 10 euro
baino ez du balio. Gainera, klaseen
%80ra joaten badira, dirua itzuli eta
diploma bat emango zaie. Ikastaro-
an izena emateko epea abenduaren
11ra arte zabaldu da, eta dagoene-
ko 13 lagunek eman dute izena.  

Udalekuak ikusgai
Aurten, 215 gaztetxok hartu

dute parte UDA programan, Leza-
man. Uztailean, hainbat ekitaldi egin
dute eta haiek guztiak argazkietan
eta bideoetan jaso dituzte monito-
reek. Gaizka Peñafielek materiala
batu eta film bat editatu du. Familia
bakoitzari kopia bat emango zaio.
Kopiak udal liburutegian har daitez-
ke. Informazio gehiago: www.gaiz-
kapenafiel.com/UDA_09_-_Pelikula.
html. 

Azaroan Gizon Proben Txapelketa
egin da lehenengo aldiz Galdamesen.
Txapelketa Sondika taldekoek irabazi
dute, hurrengo marka lortuta: 14 iltze eta
2 metro. 

Txapelketan hiru taldek hartu zuten
parte: Zalla, Muskiz eta Sondika. Talde
bakoitza sei lagunek osatu zuten, eta
parte-hartzaileek 1.500 kiloko harria era-
man behar izan zuten arrastaka. “Oso
pozik gaude garaipenarekin”, esan digu
Unai Ibarrak, “Hala ere, proba oso lehiako-
rra izan da eta guztiok nahiko ondo ibili
gara”. Izan ere, sondikoztarrek hari-haritik
irabazi zuten proba. “Muskizeko taldeak

14 iltze eta metro bateko marka egin
zuen; eta Zallakoak, ia 14 iltze”.

Hiru taldeek astean behin egin dute
entrenamendua Leioako probalekuan,
txapelketan erabili zuten harria bertan
zegoen-eta. “Lehiatxoa sortu zen gure
artean, ea zeinek irabaziko. Parean ibili
gara azkenean”. Hau ez da lehenengo al-
dia izan gizon probetan parte hartu dute-
na. “Sestaon eta Ibarrekolandan ere asto-
en kontra ibili gara eta probak geuk iraba-
zi ditugu”. Beste alde batetik, Muskizeko
taldean Txorierri eta Gallartakoak ibili
ziren, muskiztarrek arazoak izan baitzituz-
ten taldea osatzeko.

Sondikak Gizon Proben I.

Txapelketa irabazi du 

Argazkia: Unai Ibarra
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Koadrila Eguna Txorierriko hainbat
herritan antolatzen den ekitaldia da, eta
Lezaman ere egitea erabaki dute aurten
hiru lagunek. Hiru neska horiek buru-
belarri ibili dira ekimena antolatzen, eta
azaroaren 14an ekitaldi sorta zabal doto-
rea eskaini diete lezamarrei. 

Eguna poteoan hasi zuten eta eguer-
dian herri bazkaria egin zuten frontoian.
Horren ostean, koadrilen arteko lehiaketa
egon zen, eta lehiakideek herri kiroletan
trebeak direla erakutsi behar izan zuten.
Gauean diskoteka izan zen eta luncha
eskaini zuten.

“Oso erantzun ona jaso dugu herrita-
rren aldetik eta Koadrila Egunean 141
lagunek hartu dute parte; 15 bat koadri-
lak, guztira”. Parte-hartzaileak adin guztie-

takoak izan ziren eta haien artean 23 ume
egon ziren.

Antolatzaileek azaldu digutenaren
arabera, ekitaldia antolatzea ez da erraza
izan eta lan handia egin behar izan dute.
“Baina askok datorren edizioan lagundu-
ko digutela esan dute. Izan ere, ekimenak
izan duen arrakasta ikusita, datorren urte-
an ere egiteko asmoa dugu”. Beste alde
batetik, ahaleginetan ibili dira antolatzai-
leak diru-laguntza lortzeko, baina ezin
izan dute eskuratu eta ekimena apur bat
garesti atera da. “Dena dela, laguntza jaso
dugu herriko txakolin-egile batzuengan-
dik eta edari-banatzailearengandik, eta
Pilota Elkartekoek partidak atzeratu
dituzte, bazkaria frontoian egin ahal iza-
teko. Udala garbiketaz arduratu da”.  

Sondikako Gaztetxe-

ak Fitoren kontzertu-

ra eramaten zaitu
Fito & Fitipaldis taldeak Antes

de que cuente diez lana aurkeztuko
du abenduaren 19an, BECen, eta
Sondikako Gaztetxekoek sarrerak
zozketatuko dituzte kontzerturako.
Horrezaz gainera, autobusa ere
jarriko dute. Izena ematea azaroa-
ren 29ra arte egin daiteke Gazte-
txean, eta datu pertsonalekin bate-
ra kontu korrontea ere jakinarazi
behar da, sarreraren dirua  helbide-
ratzeko. Zozketa abenduaren 2an
egingo dute Gaztetxean, arratsal-
deko 6etan. Sondikan erroldatuta
dauden 13 urtetik 30 urtera bitarte-
ko gazteek lehentasuna izango
dute; ondoren, gainerako sondikoz-
tarrek; eta azkenik, beste guztiak.
Udal Gazte Txartela dutenek 15
euro ordaindu beharko dute; 25
euro, Sondikan erroldatuta daude-
nek; eta 35 euro, erroldatuta ez
daudenek. Pertsonako sarrera bi
zozketatuko dira. Autobusa arra-
tsaldeko 7etan aterako da Txorierri
eta Lehendakari Agirre etorbideen
arteko bidegurutzetik.

Koadrila Eguna egin dute

lehenengoz Lezaman 
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LTDren sintonizadoreak

doan eskatzeko aukera,

Lezaman
Txorierrin, abenduan utziko zaio

telebista analogikoaren bidez trans-
mititzeari, eta telebista-hargailuak
prest eduki beharko ditugu, telebis-
ta digitala ikusi ahal izateko. Lurreko
Telebista Digitalerako (LTD) proze-
suan baztertuta gelditzeko arriskuan
dauden taldeek LTDren sintonizado-
rea eska dezakete, doan, Lezamako
udaletxean. Epea abenduaren 21ean
amaituko da. Talde horien barruan
hauek daude: %33 edo gehiagoko
ikusteko edo entzuteko desgaitasu-
na dutenak; 2. edo 3. graduko men-
dekotasuna duten 65 urtetik gora-
koak; eta bakarrik bizi diren edo 80
urtetik gorako beste pertsona bate-
kin bizi diren 80 urtetik gorakoak.
Aipatutako taldeek eskabidea esku-
ra dezakete udaletxean. Horretara-
ko, baldintzak betetzen dituzten agi-
ria aurkeztu beharko dute.     

“Bilbotik Txorierrira” ekimenak

100 lagundik gora batu ditu

Bilboko eta Txorierriko euskara elkar-
teak eta berbalagunek “Bilbotik Txorierri-
ra” mendi ibilaldia antolatu zuten urrian.
Ekimen horrek helburu bikoitza zuen:
alde batetik, hiri eta haraneko euskaltza-
leen arteko harreman estutzea; eta beste-
tik, gure ingurua ezagutzea. Ekimenean
100 lagun baino gehiagok hartu zuten
parte.

Ibilaldia Burdinezko Gerrikoan amaitu
zuten, eta han hiru adituk azalpenak
eman zituzten tropa frankistek Bilbo har-

tu zutenekoari buruz. Horrezaz gainera,
mendizaleek gaur egun mendian dauden
trintxerak eta bunkerrak bisitatzeko auke-
ra izan zuten. Mendi ibilaldiaren ostean,
indaba-jana izan zuten Zamudioko jate-
txe batean. Bazkalondoa Joseba Tapia tri-
kitilariak girotu zuen. Tapiak Agur Intxorta
maite diskoaren abestiak eskaini zituen.
“Oso ekimen polita izan da. Poztekoa izan
da oso jende ezberdina helburu berare-
kin, euskara, mugitzen dela ikustea”, esan
digute antolatzaileek. 

Argazkia: Berbalagun
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Perretxikoen garaia da, eta asko dira
horien bila mendira joaten diren lagunak.
Perretxiko eta zizen gainean gehiago jaki-
teko asmoz, mikologia-jardunaldiak egin
dira Txorierriko hainbat herritan. Aretxa-
bala Larrabetzuko Kultura Alkarteak, esa-
te baterako, Perretxikoaren Eguna antola-
tu du hamalaugarren aldiz. Herriko kalee-
tan 220 perretxiko mota jarri zituzten
ikusgai eta perretxiko dastaketa egin zu-
ten Aretxabala tabernan.

Placido Iglesias Errotarri Durangoko
elkartearen presidenteak argibideak

eman zituen Derion, perretxiko jangarriak
pozoitsuetatik ezberdintzen ikasteko.
Mendi irteera bat ere egin zen, eta men-
dian jasotako aleak ikusgai jarri ziren
Sollube kalean. Orotara 100 perretxiko
mota ezberdin jaso ziren. Beste alde bate-
tik, azaroaren 30era arte argazki erakus-
keta egongo da Caja Navarran. Ekitaldiok
Untza mendi taldeak antolatu ditu. 

Sondikan ere hainbat ekintza antola-
tu dituzte mikologiari buruz: hitzaldiak,
mendi irteera, aleak sailkatzea eta erakus-
keta, hain zuzen ere. 

Gabonak sms-en bidez

zoriontzeko lehiaketa
Sondikako Udalak “Gabonak

sms-en bidez zorionak emateko
Lehiaketa” antolatu du bigarren
aldiz. Lehiaketak helburu hau du:
gazteek Gabonak modu originalean
zoriontzea, euren hizkeran eta sms-
etara egokitutako mezuen bidez. Era
bi daude lehiaketan parte hartzeko:
sakelako telefonotik edo e-mailez.
Sakelako telefonoetako mezuak 688
612 472 telefonora agindu behar
dira eta egilearen izena jarri behar
da. Mezu elektronikoak, berriz, kultu-
rasondika@yahoo.es helbidera bidali
behar dira eta harremanetarako
telefonoa ipini behar da. Kasu bietan
mezuek gehienez jota 130 karaktere
izan beharko dituzte, hutsuneak
barne. Lehiaketan parte hartzeko
epea azaroaren 30ean, eguerdiko
ordu 2:30ean, amaituko da. Besteak
beste, originaltasuna eta mezuak
dibertigarriak diren hartuko da kon-
tuan sariak emateko orduan. Guztira
sari bi emango dira: Netbook Acer
Aspire One D250 ordenagailua, eta
Samsun S5600 sakelako telefonoa.
Epaimahairen erabakia abenduaren
18an, 19:00etan, jakinaraziko da
liburutegian, eta irabazleen izenak
Sondikako Udalaren webgunean
argitaratuko dira. 

Mikologia-jardunaldiak, Txorierrin

Argazkia: Jesús Lagunas
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Arteagako San Martin eliza (Zamudio)

San Martin Zamudioko eliza Arteaga auzoan dago, Zamudiotorre ondoan eta herriaren sarreran. Euskal estilo gotikoko eliza da.   

Argazkia: Biki Barkos (IZAE, Zamudioko Argazki Taldea)



t: Itxaso Marina / a: Gaizka Eguskiza

Zer dio zor astronomiak Leonardo da

Vinciri?

Astronomiaren Urtea dugu aurtengoa,
1609an Galileok asmatutako teleskopioa-
ren 4. mendeurrena ospatzeko, besteak
beste. Baina haren aurkikuntzak Errenazi-
menduaren ondorioak izan ziren, eta haren
aurretik bizi izandako beste batzuek ahalbi-
deratu zuten Galileoren lana: Copernico,
Brahe, Kepler... Eta horien guztien aurretik,
Leonardo da Vinci.

Zientzia eta artearen ia arlo guztiak

jorratu zituen. Pentsaezina da bera be-

zalako pertsona bat gaur egun izatea?

Gaur egungo gizarteak bestelako “jaki-
tunak” bultzatzen ditu. Nolakoak? Hara!
Garai batean kontakizun hau zebilen gure
artean: “Ba al dakizu zer den espezializa-
zioa? Gero eta gutxiagori buruz gero eta
gehiago jakitea”. Nik ikasleei hori kontatzen
diet, gaiari buruz zerbait pentsa dezaten. 

Zer nabarmenduko zenuke Leonar-

dorengandik?

Arlo berriak aztertzeko zuen ausardia,
eta ideiak lantzeko zuen irudimena. 

Aparatu eta makina asko berak eza-

rritako printzipioetan daude oinarritu-

ta; hegazkinak, adibidez.

Egia da pertsonek makinen laguntzaz
hegaz egiteko posibilitatea irudikatu zu-
ela, eta soluzioak proposatu zituela, hegaz-
tien hegaldien ezaugarriak aztertuz. Baina
hitzaldian gehiago aipatu ditut berak
asmatutako oinarrizko mekanismoak, esa-
te baterako pisuak jasotzekoak, boladun
errodamendua, torloju amaigabea, engra-
najeak, engranajeekin konbinatutako kate-
ak... Makina guztien oinarrian daude. 

Zertan dira antzeko edo desberdin

Errenazimenduko gizartea eta gaur

egungoa?

Abiapuntu ezberdina da gurea. Meto-
do zientifikoa nahikoa zehazturik dago
gaur egun, Galileok egindako zehaztape-
nei esker. Baina antza ere hartzen diot gure
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gizarte euskaldun txikian. Izan ere, Euskal
Herriak bere Errenazimendu propioa bizi-
tzeko aukera duela uste dut. 

Zein zentsutan?

Euskal Herria hilzorian egon da, eta

oraindik ere ez dago osasuntsu. Baina
egoeraren larritasunaren kontzientzia har-
tu dugu hainbat euskaldunek eta berpiz-
teko ahaleginean dihardugu. Berpizte edo
Errenazimendu hori propioa da, geure

Urrian Astronomiaren Astea os-
patu genuen Txorierrin. As-
tebetean zehar planeta,
galaxia eta asmakizunen
gaineko tailerrak, hitzal-
diak eta ekimenak izan
ziren gurean. Jose Ra-
mon Etxebarria ira-
kasleak Leonardo da
Vinciren lana hurbil-
du zigun. 

JOSE RAMON ETXEBARRIA l EHUko irakaslea

“Euskal Herriak bere Erre
propioa bizitzeko au
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bidea egiten ari baikara. Eta bide hori guk
geure nortasuna lantzetik gauzatuko da
arlo guztietan; hau da, kulturan, politi-
kan... eta batez ere hizkuntzan. 

Euskara teknikoko irakaslea zara,

baina fisika irakaslea ere izan zinen.

Zelan dago euskara eta zientziaren

arteko harremana?

Duela hogeita hamar urte Espainiako
presidentea izandako Suarezi erantzun
nion bezala erantzungo dizuet. Zientzia
euskaraz lantzeko euskarri bi baino ez dira
behar: zientzia egitea eta euskara erabil-
tzea. Posiblea da, borondatea badago; eta
batzuek badugu. Hizkuntza guztiak gai
dira edozein jakintza-arlo lantzeko, per-
tsonengan bizirik badaude; hau da, bene-
tan erabiltzen badira. 

Hamabost urte luze eman zituzten Etxebarriak eta beste bost irakaslek Leioako
campuseko atarian, pankarta baten atzean. Irakasleek Euskal Herriak bere irakas-
kuntza sistema propioa izatea eskatzen zuten, eta horren haritik, irakasleria propioa
izatea. Hau da, irakasleak Estatuko funtzionarioak izan beharrean, Euskal Herrikoak
izan zitezen eta kontratu laboral iraunkorra eduki zezaten. “Oso pozik esan dezaket
aukera hori badagoela gaur egun, legez onartuta. Eta onarpen hori neurri handian
guk egindako lanari esker etorri dela”. Etxebarria eta beste kide bi 2007an sartu
ziren berriro irakasle EHUn. “Unibertsitateko lanera itzultzea ederra izan da niretzat.
Guztiz motibaturik nago lanean, gauza berriak egin eta pauso berriak emateko
prest. Zeren Euskal Unibertsitatea lortu gabe baitago oraindik. Baina prozesuan
gaude”.  

nazimendu
kera du”

“Hizkuntza guztiak 
gai dira edozein 

jakintza-arlo lantzeko, 
pertsonengan 

bizirik badaude”

“Euskal Unibertsitatea lortu
gabe dago oraindik”



t/a: Itxaso Marina

Zelan ailegatu jatzun pelikulea egi-

teko aukerea?

Gurasoek emon eusten castingaren
barri eta aurkeztera animatu ninduen,
niretzat aukera ona izan leitekealakoan.
Ez neban askorik pentsau, zine mundua
betidanik gustatu jatalako. Protagonis-
moa gustatzen jat, jentearen atentzinoa
erakartzea. 

Ondo moldatu zinan castingetan?

Bai, ez ziran zailak izan eta ni neu be
ez nintzan urduri ibili. Lehenengo castin-
ga Bilbon egin zan eta han neure burua
aurkeztu behar izan neban. Hurrengoak
Portugaleten izan ziran eta gidoi batzuk
emon euskuezan ikasteko. Amagaz eta

aitagaz egin nebazan entseguak. Cas-
tingetara mutil eta neska asko aur-
keztu ginan eta akabuan zazpi gaz-
tetxo hartu ginduezan, filma egite-
ko. Egundoko poza hartu neban
eta lagunek autografoa emon
beharko neutsela esaten eusten. 

Zeri buruzkoa da peliku-

lea?

Bullingaren ganekoa da,
eskolan ikaskideen arte-
an gertatzen dan abu-
suaren ganean. Eta hau
islatzen dau: batzuetan

PELLO MADARIAGA l aktorea
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“Protagonismoa gustatzen jat”

Izar bat jaio da
Lezaman. Pellok
Daviden papera egin
dau Zigortzaileak
pelikulan, lehendabi-
ziko filma izan dana
13 urteko gaztea-
rentzat. Beharra las-
ter estreinatuko dabe
Euskal Herriko areto-
etan.



gauzak egiten doguz besteei oso min
handia egiten ari gatxakezala konturatu
barik. 

Eta nor da David, zure pertsonaia?

Oso ikasle alferra da eta ez jako ezer
interesatzen. Bati dabil besteei iseka egi-
ten. 

Beraz, gaiztoaren paperea egitea

tokau jatzu. Gustura ibili zara?

Bai! Ganera, ni be nahiko alferra naz.  
Zein lekutan filmatu dozuez esze-

nak?

Portugaleteko ikastetxe baten, Algor-
tan eta Berangon. Pelikula bat ikusten
dozunean, pantailan agertzen diran akto-
reak baino ez dozuz ikusten, baina atzetik
ekipo handia dago: zuzendaria, kamerala-
riak, mikrofonoak... Jente asko dago zuri
begira, baina aurretik entsegatu badozu,
ez dago arazorik. Oso esperientzia polita
izan da eta oso ondo tratatu nabe. Gane-
ra, asko ikasi dot aktoreengandik. Eske-
rrak emon gura deutsedaz guztiei.    

Asko ikasi behar izan dozu?

Ez, izan be nire pertsonaiak ez dau
berbaldi handirik. Halandaze be, gogor
ekin deutset entseguei. Batzuetan neuk
bakarrik entsegatu dot; beste batzuetan,
gurasoakaz... baita amamagaz be!

Eta askotan errepikatu behar izan

dozuz eszenak, filmatzean?

Gehienak bai. Filmatzea udan egin
genduan... eta oso bero handia egoan!
“Zigortzaileak” gaiztooi aurre egiten
deuskun taldea da eta, noski, zigortzen
gaitue. Zigor batzuk politak izan dira alde
batetik; baina bestetik, oso gogorrak. Ni
hotzak jota ibili naz, zorabiatu egin naz...
Baina oso esperientzia polita izan da oro-
korrean. 

Zelango aktorea zarala esango

zeunke?

Pozik nago egindako lanagaz, dana
hobetu leitekean arren. Umorezko pape-
retan ikusten dot neure burua. Aktorea
izatea gustatuko litxakit, eta Hollywoode-
ra joatea... eta zuzendari ospetsuakaz

behar egitea, Amenabar edo Tarantino-
gaz, esatearren. Baina ikasketak dodaz
lehentasuntzat momentu honetan. Beste-
ak beste, Macaulay Culkin, Hugh Jackman
eta Mel Gibson aktoreak gustatzen jataz.  

Pelikulea urtarrilaren inguruan es-

treinatuko da. Zergaitik joan beharko

ginateke ikustera?

Oso interesgarria dalako eta pelikula-
ren “onengandik” zein “gaiztorengandik”
gauza asko ikasiko dozuezalako. Ganera,
barreak be botako dozuez. Bullinga oso
gauza txarra da, eta uste baino kalte han-
diagoa egiten dau, fisikoki ez eze ikaske-
tetan be. Nik banekien bullinga egoala,
baina ez nekien hain gauza serioa zanik.
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“Hotzak jota ibili 
naz, zorabiatuta...

Baina oso esperientzia
polita izan da”

“Nik banekien 
bullinga egoala, 

baina ez nekien hain 
gauza serioa zanik”
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a: Ane Bores (DerioKOmunikazioa)

Ikusmin handia zegoen eta kiroldegia
leporaino bete zen saio bietan. Gernikako
Batzar Nagusiek 1688ko irailaren 24an
onartu zuten San Kristobal Derioko eliza-
tea, eta derioztarrek onarpen prozesua
antzeztu zuten urriaren 24an, urteurrena
zela eta.

Antzezlana Fernando Ansoleagak zu-
zendu du eta 100 herritar inguruk hartu
dute parte; zinegotziak eta kultura nahiz
kirol elkarteetako kideak tartean direla.
Entseguak apirilean hasi ziren egiten eta,
guztiek euren papera ondo baino hobeto
ezagutzen bazuten ere, aktoreen artean
urduritasuna zen nagusi oihala ireki
baino lehen. Baina primeran irten zen
dena, eta aktoreek antzezpen bikaina
egin zuten. Lanaren kokatzea ere oso
egokia izan zen, eta pertsonaiek Madril-

Derioztarrek 
denboran zeharreko

bidaia egin dute

Elizatea orain 321 urte Gernikako Batzar
Nagusietan sartu zela ospatzeko

16 DERIOKO URTEURRENA
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go denda batean erositako arropa jantzi
zuten. Alatriste filmeko jantziak ere denda
horretan erosi ziren. “Guztiok pozik gau-
de: zuzendaria, aktoreak, Udala...” esan
digu Jesus Lagunas kultura zinegotziak.
“Herritarrek oso erantzun ona eman digu-
te eta 1.000 bat derioztarrek ikusi dute
lana. Gonbidapenak berehala agortu zi-
ren, saio bietarako. Arrakasta itzela izan
du ekimenak”.  

Nondik gatoz

Antzezlana bost zatik osatu dute, eta
haietan garai hartako bizimodua, ohitu-
rak eta egoera politikoa islatu dira. Lehe-
nengo ekitaldian, hiru belaunalditako

emakumeak azaldu ziren etxean. Bigarre-
nean, eliztarrak mezatatik irten ziren.
Hirugarren ekitaldian, baserritarrak ager-
tu ziren azokara bidean, eta laugarrenean
Martin obrako protagonistak eta lagunek
solasaldia izan zuten Batzar Nagusietan
sartzeko beharrei buruz. Antonio Miguel
de Zaldua eta Ugarte jaunak Derio onar-
tzeko eskaera eraman zuen Batzar Nagu-
sietara bosgarren ekitaldian, eta batzarki-
deek eman zuten botoa. Antzezlanaren
amaieran desfile bat egin zen, danbor-
adarrak lagundurik. Desfileko pertsonaia
bakoitzak garai hartan Derion zeuden 20
baserrietariko bat adierazi zuen. “Oso eki-
taldi polita izan da, herritarrei udalerria-
ren sorrera eman zaie ezagutzera. Izan
ere, aurrera begiratu behar dugu, baina
nondik gatozen jakinda”.    

Besteak beste, Ana Madariaga Bizkai-
ko Batzar Nagusietako presidentea, Ba-
tzar Nagusietako ordezkariak eta Txorie-
rriko alkateak izan ziren Derion, antzezla-
na ikusten eta herriaren historia hobeto
ezagutzen.

“Orain hiru mendeko
bizimodua, ohiturak 
eta egoera politikoa 

islatu dituzte 
antzezlanaren bidez”

Fernando Ansoleaga, zuzendaria



Zergaitik kazetaritza?

Kazetaritzak berak baino euskal kultu-
rak eta euskerak erakarri nabe txikitatik.
Eta kazetaritzaren bidez aukerea dot eus-
keraz behar egiteko, eta euskal kultura
lantzeko.  

Gazte-gazterik hasi zinan irratian,

zelan ailegau jatzun aukerea?

Uda zan. Bizkaieraz alfabetatutako
gazte perfila beteten neban antza. Eta ka-
zetaritza ikasten nengoan. Behin honez-
kero, joan dira ia hamar urte.

Beharrera goizaldeko 5:30ean sar-

tzen zara, bizimodu latza da?

Goiz da, baina bizimodu hau ona da.
Goiztarra izateak logura kronikoaz gaine-
ra pozaldi galantak be ekarten deustaz.

Eta informazinoa, argitu aurreko bakea,
beste behar batzuk egiteko denporea,
ezer ez egitekoa…

Sei urte daroazuz entzuleak “Egun

ederrez, egunon” esaldiagaz agurtzen.

Zertan datza Goizeko Izarretan irra-

tsaioa? 

Lehenengo berbea eta azkena beti

dira berberak: Egun ederrez, egunon.
Bien bitartean badakizue, aktualidadeak
agintzen dau…

Eguna eguneko izenburuakaz hasi
gura izaten dogu gehienok –dinoe CIES-
en moduko audientzia neurketek– eta
beraz, egunaren argazkia egin ohi dogu.
Munduko izenburuak, Bizkaiko kronika
zabala, geure inguruko beharginakaz
alkarrizketak, euskal kultura eta tradizi-
noa tartekatu, anekdotak kontau, musi-
kak kantau, etxeko gazteenakaz eskolara
joan aurreko lehiaketea, kirolak, itsasoa,
eguraldia eta trafikoa… Goizeko zazpie-
tatik bederatzietara minutu asko dago,
eta segundoak gehiago. 

Eta aidean egoten ez zaranean be,

UDANE GOIKOETXEA l esataria

Ofizioa eta afizinoa bat dira Udane Goikoetxea derioztarrarentzat. Hamazapi urte zitua-
la hasi zan beharrean Bizkaia Irratian eta harrezkero 10 urte igaro dira. Gaur egun
Goizeko Izarretan saioa zuzentzen dau egunero. Bere eskutik, gaurkotasunaz ongi jaube-
tuta hasten dogu goiza bizkaitarrok.

“Kazetaritzearen bidez
aukerea dot euskeraz
behar egin eta euskal

kulturea lantzeko”

AIKOR! 87 l 2009ko azaroa
www.aikor.com18 GAI NAGUSIA

“Egun ederrez, egunon”



zoro moduan leku batetik bestera ibili

behar, ezta?

Nik kulturaren jarraipena egiten dot,
eta kalerik kale joan behar dot prentsau-
rrekoak jarraitzeko. Ganera, Bilbon gero
eta prentsaurreko gehiago dagoz kultu-
rari lotutakoak. Ondoren, prentsaurreko
horreek landu egin behar dira, alkarrizke-
tak egin... egunean egunekoa.

Irratian entzuteaz ganera, telebis-

tan be ikusi zaikeguz; Hamaika Tele-

bistan hain zuzen be.   

Halako esperientziak beti dira ederrak
eta aberasgarriak. Ganera, lan talde bikai-
na dabil bertan eta oso da hori estimatze-
koa. Gizarte gaiak lantzen doguz barikue-
tan, bat eta bat magazinean. Hamaika te-
lebista gaztea izan arren proiektu interes-
garria da eta gaurkoz Bizkaira mugatzen
bada be, laster zabalduko da Euskal Herri-
ra. 

Zure lehendabiziko esperientzia da

telebistan?

ETB3rako lantxuren bat egiteko erea
euki dot.

Gustura zagoz irratian; gustura,

telebistan. Zeinetan gusturago?

Ez neukez alderatuko. Irratia, irratia
da; eta telebista, telebista.  Ofizioa afizino
da gaur gaurkoz. Jesarlekuan parau, aide-
an adierazoten dauen argi gorria biztu
eta dana ahaztu! Eta ez ezer nahastu.
Ostantzean, ondo esanak gogoan hartu
eta txarto esanak parkatu. 

Eta gitxi balitz, idatzizko prentsan

be moldatzen zara ondo: Gaztezulo eta

AIKOR! aldizkarietan, Ikastolen Alkarte-
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aren webgunean...

Herritar moduan danetan ezin hartu
leike parte... Lanak orduak eskatzen ditu.
Eta bizitza pribaduak be bai. AIKOR! aldiz-
karian idazteko aukerea eukitea eskerrik
asko esatekoa da. Hilebete honetan aita-
tutakoez gain Elkar aldizkarirako txataltxu
bat be egin ahal izan dot. 

Esparru danetan murgiltzen dan

kazetaria zara, neska!

Dan-danetan, ez dakit. Ze, danetan
egon ezkero, inon ez gagoz. Baina, bai,
ahalegina egiten dot, ikasteko batez be.

Liburu batzuetan be hartu dozu

parte: Euskaldunaren anekdotak I eta

Irakurketa ozena Bizkaian lantzeko ma-

teriala, besteak beste. Zelan joan jatzu

liburugintza arloan?

Ondo. Horreek talde-lanak izan dira
eta taldean behar egitea positiboa da. Es-
perientzia handiko pertsonek asko la-

guntzen dabe. Esperientzia polita izan da
eta ganera, osagarria. Irakurketa ozena Biz-
kaian liburuak, esate baterako, zelan ira-
kurri behar dan jakiteko eta lanean apli-
katzeko balio izan deust, Iñaki Gaminderi
esker.  

Aurkezpenetan be ez zara txarto

moldatzen...

Aurkezpenak egiteak norbere lanera-
ko zirkulua zabaltzea dakar. Esan gura da,
ez zara lan eta leku edo giro bakarrera
mugatzen. Izan leitekez aurkezpenak edo
ostantzeko lanak, baina kontrastea ezin-
bestekoa da. Eta lan egitea, prest egotea,
ikaste eta ikustea, ezagutzea, hori be bai.
Telefonoak sarritan joten deust eta pozte-
koa da.

Badakizu ezetz esaten?

Baietz esatearen besteko garrantzia
dauka ezetz esaten jakiteak. Inoz aurkez-
pen bi euki dodaz egun berean: batera

joan, erropa kotxean aldatu eta beste aur-
kezpenera korrika. Baina denporea behar
da dana ondo prestetako. 

Oso neska polifazetikoa zarala uste

dogu guk; zelango kazetaria zarala

esango zeunke zuk?

Itaun gatxa da hori... Lehen aitatu mo-
duan, ez dot aterik ixten.

Errefusatu dozu inoz lanen bat eus-

keraz ez izateagaitik?

Bikoizketa lanak egin dodaz gaztele-
raz, publizidadea grabau... baina euskal-
dun moduan, beti babesten dogun hori,
euskerea eta euskal kulturea, eguneroko-
an lantzeko modu bat da euskeraz behar
egitea. Egunero.

Ezinbestekoa da kazetariek arlo

horreek guztiak, edo ahalik eta gehie-

nak, menderatzea, zure ustez?

Bakotxa dan modukoa da. Nik ez dau-
kat nahiko perspektibarik halako baiezta-





penik egiteko. Etorkizuna espezializa-
zioan dago eta horren aldeko apustua
egingo neuke. Dana dala, egunerokoan
egitea eta ekitea be bai. Arraina itsasoari
begira badakizu zelango begiakaz egoten
dan? Ba bizitzaren aurrean holan… ondo
behintzat ez. Etxeak ni ez nau azpian
harrapauko!

Kultura munduan zagoz espeziali-

zauta zu...  

Gusturen (euskal) kultura kontuetan
egiten dot uger. Baina ur bitara be pozik
ibilten naz. Goizeko Izarretan saioaren
ostean Bilboko eta inguruetako prentsau-
rrekoetan egoten naz, eta gero kronikak
idatzi eta albisteetan eskaini. Astegoiene-
ro kultureari eskainitako tarteak be emi-
titzea egokitu jat.  Urte luzez konposadu

ohi izan dot euskal kulturea ardatz eban
irratsaioa. Horrez ganera, Eusko Ikaskun-
tza deritxan saioa be egokitu jatan aspal-
di eta horrexetan be badihardut. Atsede-
na hartu dot Euskal Idazleen Elkartearen
Komatxo Artean saioa amaitzeagaz.  Ede-
rra zan oso astean-astean idazleak alka-
rrizketatzea. Baina astean liburu bat ira-
kurtea lan nekeza da, liburuek hasieratik
harrapau arren. Alkarrizketak egiteak be
badauka berea. Gurako neuke baina,
itauntzen dodana baino hobeto erantzu

ten jakitea. Edo korapiloen mistika
aska-tzen. Letrak, barriz, ondo kateatzen.
Deskribatzen eta definiten. Jakin gurako
neu-ke ausentziaren bolumena jaisten
eta da-nen belarriak asetzen. Baina, itau-
nari erantzunez, goizeko egunonagaz

batera kulturearen joskile lanak egiten
bikain na-bil oraingoz.

Sasoi onean dago Bizkaiko kultu-

rea?

Dakienari itauntzea onena. Baina
emoten dau baietz. Aukera gehiegi be ba-
dagoala esan leiteke. Aspaldion bizpahiru
prentsaurreko izaten dira egunean, ekital-
diak eta proiektuak aurkezteko. Lan asko
egiten da herrietan zein uriburuan.

Txorierrin?

Baita! Danetariko ekitaldiak egoten
dira, eta edade guztietakoentzako es-
kaintza. Era berean, euskerea bultzatzen
da. Bertoko taldeek behar asko egiten da-
be eta beti babesagaz. Herritarrek sortu-
takoa herritarrentzat: hori barik, ez gara
ezer.  

Bizkaia Irratian, bizkaieraz. Gai-

nontzeko komunikabideetan?

Danok alkar ulertzeko biderik erraze-
na euskera batua erabiltea da. Guk bizkie-
raz egiten dogu behar, bizkaierak be bere
lekua izan behar daualako; ganera, horre-
tan bereizten gara. Baina batak ez dau
bestea kentzen. Batuak bere lekua dauka,
baina bizkaiereak eta gainontzeko euskal-
kiek be bai. Ostantzen, galdu egingo
geunke geure izaerea.  

Proiekturik esku artean?

Konplikaturako prestatzen gaitue edo
gara, ez sinplerako. Sinpleki, orekan eta
koherente ibiltea. Dakidanean jakinarazo-
ko. Baina, desorekak ondo etorten dira.
Indar egin behar da bertikaltasunari eus-
teko, bertikalean hobeto ikusten dira gau-
zak. 
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“Irratiak dauan magikoa
da irudirik ez dagoala,

eta hori ezin da 
beste komunikabide

bategaz ordeztu”

“Kultura mobimentu
handia dago Txorierrin.
Herritarrek sortutakoa

eta herritarrentzat; hori
barik, ez gara ezer” 

“Gurako neuke, 
itauntzen dodana 

baino hobeto erantzuten
jakitea. Edo korapiloen

mistika askatzen” 
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Hamar urtean pertsonaia asko alka-
rrizketako ditu Udanek: idazleak, aktore-
ak, abeslariak... “Alkarrizketa danak izan
dira bereziak; danek daukie berea”. Baina
galdetu deutsagunean, gogora etorri ja-
ko Xabier Letegaz izandako anekdotea. 

“Bada denporea alkarrizketea egin
gura neutsala Xabier Leteri. Gaixorik
egoan orduan, eta oso sasoi txarrak pase-
tan. Pilo bat kostau jatan Pamiela argita-
letxekoak konbentzidutea bere telefo-

noa emoteko: “Ez da bape erreza. Ez dau
alkarrizketarik emoten, badakizu ez dabi-
lela ondo...”. Eta ez eusten emon, jakina.
Ni penaz lotu nintzan; ganera, Durango-
ko Azoka sasoia zan... Hortik hilebetera
irratian esan eusten: “Udane, zuretzat da
telefonoa. Xabier Lete da”. Eta nik: “Bale,
bale; itxaron, estudio batera joango naz
korrika eta pasau deia estudiora”. Nik
hilebete lehenagotik nebazan prestauta
alkarrizketa, liburuak eta dana, deituko

eban esperantzaz. Eta deitu eban! Alka-
rrizketea grabau neban. Oso alkarrizketa
polita izan zan; bera zabaldu egin zan eta
danetarik kontau eban... Ganera, niri as-
ko gustetan jat bere poesia, gehien gus-
tetan jatazanetakoa da. Pasillotik lagun
bat ebilen eta kristaletik ikusi eban Lete-
ren liburua nebala eskuan. Emozinoz es-
tudiora sartu eta telefonoa hartu eban.
Nik esan neutsan: “Aizu, alkarrizketa ba-
ten erdian gagoz eta ezin dozu hau egin”.
Baina pentsau neban: “Beno, hain emo-
zionatuta badago, itxiko deutsat beragaz
berba egiten. Zer egingo dot, ba?”. 

Donostiara, arin-arin 

Eta jarraitu neban berari esaten: “Te-
lefonoa momentuan pasau behar deus-
tazu, ze alkarrizketaren grabazinoa ez
dot amaitu...”. Konturatu nintzanerako
telefonoa eskegi eban besteak. Eta Letek
berak deitu ebanez, ez neban erarik
beragaz bat egiteko. Ez neutsan esan ez
eskerrik asko, ez ezer... Oso disgustauta
nengoan: “Zer pentsauko ete dau gizo-
nak...!”. Hortik hiru astera egunkarian ira-
kurri neban batek liburua aurkeztuko
ebala Donostian, eta sarrera Letek egin-
go ebala. Beste alde batetik, hiru aste
horreetan dei asko jaso nebazan alkarriz-
ketearen haritik: kazetariak, argitaletxe-
ak... Alkarrizketea CD batera grabau, ko-
txea hartu eta Donostiara joan nintzan
arin-arin. Letegaz izan nintzan eta parka-
mena eskatu neutsan gertatutakoagai-
tik: “Baina, neska, zelan etorri zaran
Donostiaraino...”. Euskal Herriko kazetari
guztiak bere atzetik ebazala esan neu-
tsan, eta grabazinoa emon neutsan. La-
saitu nintzan. Bai, hori izan da egin do-
dan alkarrizketarik bereziena. Txarto pa-
sau neban”.

Udane, Xabier Lete eta emozinoz betetako laguna



Euskararen Eguna Zamudion izango
da aurten. Mankomunitateko Euskara
Zerbitzua eta bertako kultura eta kirol el-
karteak buru-belarri ibili dira txorierritar
guztientzako ekitaldiak antolatzen eta
emaitza erabat aberasgarria izan da.
“Parte-hartzea oso handia izan da eta he-
rriko talde guztiek, euskaldunek zein eus-
kara ez dakitenek, egin dituzte ekarpe-
nak”, esan digute Euskara Zerbitzutik. De-
nen artean, egitarau dotorea antolatu du-
te euskara eta euskal ohituren inguruan.

Goi mailako bertso saioak hasiera
emango dio aurtengo Euskararen Eguna-
ri. Ekitaldia azaroaren 27an, 20:00etan,
izango da Zamudioko frontoian, eta han
punta-puntako bertsolariak arituko dira
bat-batean: Maialen Lujanbio, Aitor Men-
diluze, Unai Iturriaga eta Igor Elortza,
hain zuzen ere. Gai jartzailea Arkaitz Esti-
balles izango da.  

Hurrengo egunerako, zapaturako,
hainbat ekitaldi antolatu dira familia oso-
arentzat. Frontoian puzgarriak jarriko dira
bi urtetik sei urtera bitarteko umeei zu-
zenduta, eta zazpi urtetik gorakoek tailer
ezberdinetan parte hartzeko aukera izan-
go dute. Hiru tailer egingo dira: herri kiro-
lak, txalaparta eta buztinezko euskal figu-
rak. Seme-alabak puzgarrietan eta taile-
rretan ederto pasatzen duten bitartean,
gurasoak Zamudiotorreraino hurbildu
ahalko dira; gurasoak eta nahi duen jen-
de guztia, noski. Jon Aroztegi eta Gotzon
Zubiaur mendizaleek GI eta GII zortzimile-
tan udan izandako esperientziaren berri
emango dute bertan. Hitzaldia eguerdiko
ordu batean izango da.

Eta eguna borobiltzeko, Taberna Ibil-
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Adin guztiei zuzendutako ekitaldi
sorta zabala, Euskararen Egunean

Besteak beste, goi mailako bertso saioa, antzerkiak eta
musika-ekimena izango dira azaroaren 28tik abenduaren
3ra bitartean, Zamudion. Derioko Institutuan hitzaldiak
egingo dira abenduan zehar.
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taria taldeak saioa eskainiko du iluntzean.
Hitzordua arratsaldeko 7etan jarri dute,
frontoian. Euskal Kantutegitik kantak au-
keratu eta horien hitzak idatziko dituzte
paperean. Ekitaldian parte hartzen dute-
nen artean orriak banatuko dira, kantak
mundu guztiak abestu ahal izateko. Egu-
raldi ona izanez gero, tabernaz taberna
ibiliko dira; eta eguraldi txarra badago,
frontoian bertan egingo dute saioa. Izan
ere, astebururako frontoia hotzetik ba-
besteko apainduko dute eta berogailuak
ere jarriko dira.

Erreminta, bizitzarako

Eskoletako umeentzako ekitaldiak as-
tegunetan zehar egingo dira eta orotara,
1.029 lagunek gozatuko dute horietaz.
Ekitaldiok Zamudioko kiroldegian izango
dira. Zazpi urtetik bederatzi urtera arteko
umeek ederto pasatuko dute astelehene-
an Barre Laborategia ekimenarekin, eta
Zirika Zirkus pailazoen emanaldiak lau
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“ Zamudioztarren 
erantzuna oso ona izan

da, izan ere, euskara
dakitenek zein ez 

dakitenek egin dituzte
ekarpenak Euskaren
Eguna antolatzeko”

Aitor Mendiluze, Unai Iturriaga,
Igor Elortza eta Maialen Lujanbio



AIKOR! 87 l 2009ko azaroa
www.aikor.com26 EUSKARAREN NAZIOARTEKO EGUNA

urtetik sei urtera bitarteko umetxoei go-
zararaziko die martitzenean. Ostegunean
Sun Magoaren txanda izango da. Saioa 10
eta 11 urteko gazteontzat da. 

Bertsolaritza klasean dabiltzanek letra
berria jarriko diote euskal kantu ezagun
bati, eta gainontzekoei irakatsiko diete
ekitaldietan kanta dezaten. Ekitaldi ba-
koitzaren aurkezpena Zamudioko herri
ikastetxeko ikasleek egingo dute.    

Beste alde batetik, hitzaldi zikloa
egingo dute abenduaren 9tik 23ra bitar-
tean institutuan. Hitzaldiok hauek eman-
go dituzte: Kukubiltxo antzerki taldea,
Jon Aroztegi mendizalea, Gaizka Peñafiel
trikitilaria eta Juan Luis Goikoetxea idaz-
lea. 

Hasieran aipatu bezala, oso parte-
hartze handia egon da Euskararen Eguna
antolatzeko batzarretan eta ondorioz,
ekitaldiak ere erabat arrakastatsuak izatea
espero dute antolatzaileek. Zamudiozta-
rrek ez ezik Txorierriko gainontzeko eus-
kaltzaleek ere hitzordua dute Zamudion.
“Saiatu gara euskara eta euskal kulturare-
kin lotutako ahalik eta egitaraurik erakar-
garriena txorierritarrei eskaintzen”. 

Datu eta inkesten arabera, euskararen
ezagutza gero eta handiagoa da, eta gero
eta lagun gehiago dira euskarazko titulu-
ren bat dutenak. Hala ere, kalean euskara
gutxi entzuten jarraitzen da, batez ere
gazteen artean. Ahaleginak egin arren,
hori gainditzen zaila den handicapa da.
“Euskara izan behar da gure erreminta bi-
zitzarako, eta lortzen ez dugun bitartean
txarto gabiltza. Gakoa gazteengan dago.
Eurengana hurbiltzeko modua lortu be-
har dugu, pixkanaka-pixkanaka euren ar-
tean ere euskararen normalizazioa lortze-
ko. Gazteentzat antolatzen diren aisialdi-
ko ekimenak abia puntua izan litezke”.

Zirika Zirkus

Jon Aroztegi

“Euskara gure erreminta
bizitzarako izan behar

da, antolatzaileen 
ustez, eta gakoa 

gazteengan dago”
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Kasten herria; 
koloreen herria

a: Alaitz Ziordia

Alaitz Ziordia zamudioztarrak hilabete eman du Indian, bertakoengandik hurbil bizi-
ten. Hala ere, ez da behar erreza izan indiarren egunerokotasunean murgiltzea. Alde
batetik, hizkuntza dela-eta; eta bestetik, turistak diru-iturritzat dituztelako.

India kasten arabera antolatzen da eta kasta bakoitzak bere rola du. Emakumeak lan
ezkutua egiten du, prestigio gutxikoa: etxean, obretan, soloan... Baina eder eta lirain
azaltzen da edozein egoeratan. Euren sari koloredunek deigarriak dira hango paisaian.
“Bidaiariarentzat, milioika estimulu duen herrialdea da. Milaka kolore dantzan, etengabe-
ko zarata, jendetza, araurik gabeko trafiko kaotikoa, zikinkeria, sineskerak...”. Argazkiak
ikusgai daude Susterrak Zamudioko tabernan.
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a: K.S. elkartea

Haurren zeroid olipofuszinosis neuro-
nal berankorra genetikoa da eta nerbio
sistema zentralari egiten dio kalte. Gaitza-
ren ohiko sintomak muskuluen koordina-
zio galtzea eta konbultsioak izaten dira
eta umeek 2 edo 4 urte dituztenean azal-
du ohi dira. Denboraren poderioz, gaixo-
tasunak gorputz osoari eta zentzumenei
erasaten die. Gaixoen bizi-itxaropena oso
laburra da. 

Kepak lau urte zituenean konturatu
ziren gurasoak zerbait ez zihoala ondo.
Sarritan erortzen zen lurrera, eta gurasoek
medikuengana jo zuten. Hainbat proba
egin zizkioten beste gaixotasun batzuk
baztertzeko, eta tratamenduak ere eman

zizkioten, sintomak arintzeko. Baina
umeak ez zuen hobera egiten. Medikuek
susmatu zuten zein gaixotasun izan lite-
keen, eta Suitzara bidali zituzten analisi
batzuk, bertan azter zitzaten. Emaitzetan
azaldutakoaren arabera, Kepak  Haurren
zeroid olipofuszinosis neuronal beranko-
rra eragiten zion gene bat zuen. Emaitzak
hona ailegatu zireneko, Kepa jada ez zen
gure artean. Urte bi eta erdi igaro ziren
lehenengo sintomak agertu zirenetik gai-
xotasunak umea eraman zuen arte. 

Hiru kasu, Estatuan  

Oso gaitza arraroa da eta ez du osabi-
derik. Estatuan hiru kasu baino ez dira
ezagutu: Kepa bera, horren arreba eta
beste ume bat, Toledokoa. Baina ohikoa-

goa da Estatu Batuetan eta Ipar Europan. 
Gutxi dakigu gaixotasun horri buruz;

hala ere, ikerketa bide bi zabaldu dira: ba-
ta, Txinan; eta bestea, Estatu Batuetan.
Txinan entzimekin dabiltza lanean, eta
tratamendua lokala da. Hau da, gorputz
atalak banan-banan tratatzen dira. Baina
ez da oso itxaropentsua, eraginak aldi ba-
terakoak direlako. Tratamenduak 40.000
euro balio du.
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Kepa Derioko mutiko bat zen, orain urtebete joan zitzai-
guna. Kepari haurren zeroid olipofuszinosis neuronal
berankorra diagnostikatu zioten eta gaixotasun hori arre-
bak ere duela jakin dute orain dela gutxi. Lagunek Kepa
Sangroniz elkartea sortu dute, gurasoei eta arrebari
babesa eta laguntza emateko.

Kepa gogoan

Keparen lagunek eta senideek
ekitaldi berezia egin zuten urrian,
umearen oroimenez. Larrabarri base-
rri ondoan oroitzapenezko plaka jarri
zuten, eta lagunek eskutitza irakurri
zuten. Marrazkiak ere egin zituzten,
eta horiek marmita batean batu eta
plakaren alboan lurperatu zituzten.
Hara bertaratutakoek bertsoa abestu
zuten eta puxikak askatu zituzten
zerura. Txalapartaren soinuak hasiera
eta amaiera eman zion ekitaldiari.

Puxikak, zerura



Estatu Batuetan ikertzen dabiltzana
datorren urtean jarriko dute martxan, eta
esperimentala izango da. Saioetan 16
umek hartuko dute parte, doan. Ikerlariak
oso baikor azaldu dira eta itxaropen han-
diak dituzte sendabideari dagokionez.
Tratamendua honetan datza: gaixoari
birusa sartzen zaio gorputzean, eta hura
gorputz osora zabaltzen da. Ondorioz, bi-
rusak gorputz atal guztietan ditu eragin
onuragarriak. 

Sare soziala 

Derion Kepa Sangroniz elkartea sortu
da. Elkarte honek sare sozial bat eratzea
du helburu, Keparen arrebari eta guraso-
ei babesa eta laguntza emateko. “Ahalik
eta pertsona gehienekin jarri nahi dugu
harremanetan, elkartearekin bat egiteko
prest dauden jakiteko. Momentua hel-
tzen denerako, eta Keparen arrebak trata-
menduotako bat hartzeko aukera badu,
eurengana jo eta laguntza eskatzeko”.
Elkarteari laguntza mota bi eman ahal
zaizkio: dirua eta kontaktuak. Txinako tra-
tamendua oso garestia da eta gurasoek
han izango dituzten gastuak gehitu
behar zaizkio horri. Eta Estatu Batuetako
tratamendua doakoa izan arren, hark ere
gastu handiak ekarriko dizkie. “Baina, zo-
ritxarrez, dirurik behar ez bada, lagun ba-
koitzari itzuliko zaio bere diru ekarpena”.

Beste alde batetik, baten batek eza-
gutuko balu medikuntza arloan harrema-
nak dituen inor, elkarteak asko eskertuko
luke haren berri ematea. “Estatu Batuetan
egingo diren saioak oso itxaropentsuak
dira eta baliteke Keparen arrebak aukera
bat izatea”.

Elkarteak webgune bat jarriko du
martxan laster, eta kontu korrontea ere
irekiko da. Informazio gehiago: akepas@
hotmail.com.
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“Gaixotasun genetikoa
da eta nerbio sistema

zentralari egiten 
dio kalte”

“Ikerketa bide bi zabaldu
dira: bata, Txinan, eta

bestea, Estatu Batuetan”



a: Agus Saiz

Gurpide alkarteak hiru helburu nagu-
si ditu: kalidadezko produktuak bultza-
tzea, ekoizle eta kontsumitzailearen arte-
ko zuzeneko hartu-emona berreskura-

tzea, eta baserri ingurua sustatzea. Horre-
tarako, hainbat behar-ildo hartu dabez
erronkatzat epe laburrerako. 

Abenduan kontsumoaren ganeko tai-
lerrak antolatzeko asmoa dabe, eta dago-
aneko kontaktuan ipini dira herritarrakaz

arlo horretan dabezan kezkak ezagutze-
ko. Tailerrok kontsumitzaileen iradokizu-
nen arabera antolatuko dira. Alkarteak
ekoizle eta ostalarien arteko harremana
sendotu gura dauan beste alderdi bat da.
Herriko tabernek eta jatetxeek oso beste-
lako eskaintza dabe eta bakotxak dituan
beharrizanak kontuan hartuta, ekoizleek
sasoiko produktu bat edo bestea eskaini-
ko deutsee, menuetan-eta erabili dagie-
zan.  

Larrabetzuko eskolako jantokian 150
ume inguruk bazkaltzen dabe egunero.
Eskolako menuetan bertako produktu
batzuk erabilten badira be, ekoizle eta
jantokiaren arduradunen arteko harrema-
na estuagoa izatea gura dau alkarteak,
baserritarrek soloko beharra eskolaren
premietara be egokitu ahal izateko. “Esko-
lak egitea aztertzen gabilzan beste aukera
bat da. Umeak baserrietara joan eta base-
rritarrek, ekoizten dabezan produktuen
arabera, beharra zelan egiten daben ikusi
dagien”. Horrezaz ganera, Larrabetzutik
ibilbide didaktikoak antolatzea pentsau
dabe, herritarrek bertako paisajea eta ba-
serriak ezagutu dagiezan. Baserrietan
erosketak egiteko aukerea be izango da-
be. Ibilbideak marka bereziz seinaleztatu-
ko dira.  

“Hurrengo urteari begira lehenengo
sektorearen eta kontsumoaren ganeko
lantegi iraunkorra egitea gustauko litxaki-
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Lehen sektorea bultzatzen
dabilz Larrabetzun

Orain dala urtebete martxan ipinitako Larrabetzuko
Azokea ekimena Gurpide alkarte bihurtu da udabarrian.
Alkartea herriko ekoizleek eta kontsumitzaileek osatzen
dabe, eta ostalariek be bat egin dabe proiektuagaz.
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Baserritar eta herritarren arteko harremana sendotzeko, 
iniziatiba sorta zabala jarriko dabe martxan: tailerrak, 

ibilbide didaktikoak eta lantegi iraunkorra, besteak beste



gu. Batzuk aitatzearren, berbaldiak, fil-
mak, dastatzeak eta sukaldaritza tailerrak
egingo ziran”. 

Produktu izarra

Larrabetzuko Azokea proiektua mar-
txan ipini zanean, herria azoka erraldoi
bihurtzeko asmoa eben antolatzaileek.
Hau da, baserri bakotxa saltoki moduan
funtzionau egiala.  Bide horretatik, Gurpi-
de alkarteak Merkadu Txikia eta Bertako
Produktuen Azokea antolatu ditu irailean
eta urrian. Ekimen horreek biek euki
daben harrera ona ikusita, alkartekoak
lantzean behin, sasoian sasoiko edo, pla-
zan merkadua antolatzeko aukerea az-
tertzen dabilz. 

Beste alde batetik, Larrabetzuko inda-
beak ospe handia euki eban aspaldian.
Indaba mota hori Larrabetzun bertan lan-
datzen dauan baserritarrik ez dago gaur
egun, baina alkartekideek ikerketak egin
eta indabea Zallan eta Zaragozako Ha-
zien Bankuan topau  dabe. “Helburua hau
da: hori benetako Larrabetzuko indabea
dan egiaztau eta halan bada, berreskura-
tzea. Polita litzateke produktu berezi bat
eukitea herrian; produktu izar bat”.  

Gurpide alkartearen barruan 16
ekoizle dagoz, eta honeek eskaintza
zabala egiten deutsee kontsumitzaileei:
barazkiak, lekaleak, fruta, oilaskoak, txa-
kolina, txarrikia, esnea eta ogia, beste-
ak beste. Ganera, batzuek etxera ero-
ateko zerbitzua be badabe; hau alkar-
teak indartu gura dauan beste arlo
bat da. “Gure filosofia kontsumitzaileak

eta produktoreak harremanetan ipintzea
da, nekazaritza sustatzea eta kalidadezko
kontsumoa eskuratzea. Kontaktua ahalik
eta handiena izan behar da, produkzinoa
ahalik eta handiena izateko eta ahalik eta
jente gehiagoarengana heldu ahal izate-
ko. Eta ondorio moduan, interesgarria li-
tzateke gazteek baserrian ogibidea topau
leikiela, eta sektorea berbiztu daitela”.

Gurpide alkartea pausuak emoten
dabil jasangarritasunerantza eta herriko

ekonomiaren suspertzerantza. Ibilbi-
de horretan laguntzea jaso dabe
aurton Larrabetzuko Udaletik eta
Jata Ondo landa garapenerako al-

kartetik.
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t: Gaizka Eguskiza / a: Txirrin Txirrin taldea

Seve Tielve ezaguna da Zamudion.
Izan ere, tailerra du herrian, eta askok
inoiz kotxea bertara eraman dute, ziur as-
ko. Automobilak gustatzen zaizkio Severi
eta zaletasuna ogibide bihurtu zuen as-
paldian. Baina beste zaletasun bat ere ba-
du mekanikari horrek: bizikletaz ibiltzea.
Eta horregatik Txirrin Txirrin txirrindulari-
tza taldea eratzea erabaki zuen duela 15
urte. Taldearen sorreraren istoria aipatze-
ko modukoa da. “Behin tabernan geunde-
la, batek erronka luzatu zigun: ezetz Za-
mudiotik Asturiasera bizikletaz joateko
gauza izan. Zaletu batzuek onartu, entre-
natu eta egin egin genuen”. 

Gaur egun urtero-urtero joaten dira
Asturiasera. Bizikletaz joan, eta etorri ko-
txez etortzen dira emazteekin. “Hasiera
batean, Zamudio eta Posada de Llanesen
arteko senidetzea egin zen eta Udalek

hartu zuten parte. Gaur egun, ordea, tal-
deen arteko ekimena baino ez da”. Taldea
igandero ateratzen da bizizkletaz ibili, ari-
keta fisikoa egin eta ondo pasatzeko hel-
buruekin. Denboraldia otsailean hasi eta
irailean amaitzen da. Normalean zortzi
edo bederatzi ordu ematen dute bizikle-
taren gainean eta 100 kilometrotik gora
egiten dituzte. Gainera, irteera berezi ba-
tzuk egiten dituzte. Uztailean, esate bate-
rako, Frantziako Tourrera joaten dira. “Las-
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“Txirrin Txirrin taldea
duela 15 urte sortu 
zen, eta gaur egun 
14-16 lagun biltzen 

ditu igandero 
bizikletaz ibiltzeko”

Euskal Herrian gauza asko
gertatzen dira tabernetan.
Gezurra badirudi ere,
Txirrin Txirrin Zamudioko
txirrindularitza taldea ere
taberna batean sortu zen.
Batek apustua egin, eta
beste batzuek onartu egin
zuten. Horien artean Seve
Tielve izan zen, gaur egun-
go taldearen presidentea.
Hamabost urte pasa dira,
baina oraindik pedalei eki-
ten jarraitzen dute.

“Oso gazte gutxi ibiltzen da bizi-
kletaz Zamudion. Eta egiten duenak
ez du gurekin etorri nahi. Zaletasun
nahikorik ez dutelako, seguraski”. Seve
Tielve Txirrin Txirrin taldearen presi-
dentearen hitzak dira. Ez dute  harro-
bia lantzen, baina kide “ospetsu” bat
izan dute: 13 urte zituela, Jonathan
González txirrindularia sartu zen tal-
dean. “Gazte-gazte etorri zitzaigun eta
ona zela ikusi geunenean, talde fede-
ratu batean aritzeko esan genion”.
Jonathan profesional mailara ailegatu
zen, baina 2005ean korrika egiteari
utzi behar izan zion. Once-Eroski, Cos-
ta de Almería-Paternina, edo Illes Bale-
ars-Caisse d'Epargne taldeetan ibili
zen. Bi garaipen lortu zituen.

Harrobia

Ezetz Zamudiotik Asturiasera bizi



terketa ikusi eta gero, hango mendietatik
ibili gara aurten. Datorren urtean ere
joango gara”. 

Guztira, 14-16 bazkide daude taldean
eta hurrengo denboraldiari begira pare
bat gehiago sartzea espero dute. Gehie-
nak Zamudiokoak dira, baina Txorierriko
gainontzeko herrietakoak ere badaude.
“Derion beste elkarte bat dago eta topo
egiten dugunean, elkarrekin ibiltzen gara;
bestela, bakoitza bere kabuz doa”. Adinari
dagokionez, denetarik dago, baina bazki-
deek batez beste 40-50 urte dituzte.
“Nagusienak 68 urte ditu, eta gazteenak,
17”. Taldeka joatea gustatzen zaie. “Errit-
moak ezberdinak dira, baina bateren bat
atzean gelditzen denean, itxaron egiten
dugu”. 

Euskal Herri osoan gertatzen den mo-
duan, Txorierrin zaletasun handia dago
txirrindularitzarako. Hala ere, gure hara-
neko errepideak zikin daudenez, arazoak
dituzte hemendik ibilitzeko, Severen us-

tez. “Kristalak, adarrak-eta daude bazter-
bideetan eta ondorioz, bizikleten gurpilak
askotan zulatzen zaizkigu. Behin baino
gehiagotan errepideak garbitzeko eskae-
rak egin ditugu, eta makinek Zamudion
edo Lezaman batzuetan bideak garbitu
arren, askotan ezin gara ibili”. Dena dela,
Sevek Txorierri baino nahiago ditu “leku

menditsuak” bizikletaz ibiltzeko –Morga,
Gernika...–, “zirkulazio gutxiago baitago”.
Bizkaiko Balkoia atsegin du taldearen pre-
sidenteak, batez ere. “Ibilbiderik lauena
Elorriorakoa da, baina nik Bizkaiko Balkoia
–Autzagane, Durango eta ingurukoa- na-
hiago dut. Menditsua, gogorra da, baina
politena da”.
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kletaz joan!



Behargintza Txorierrik eta Politeknika
Txorierri Ikastegiak “Ezagutu, Aukeratze-
ko” programa jarri dute martxan, eskual-
deko enpresa batzuekin lankidetzan. Pro-
grama Politeknika Txorierri Ikastegiko
batxilergoko ikasleriari dago zuzenduta,
izan ere, ikasleak adin hartan hasten dira
erabakiak hartzen, lanbideko etorkizunari
buruz. 

Ekimenak helburu bi ditu:
–Alde batetik, ikasleen heziketa- eta

lan-orientabidea hobetzea, enpresa mun-
duaren errealitatea eta Politeknika Txorie-
rri Ikastegian ematen diren prestakuntza-
programak hurbilduz.

–Bestetik, ikasleek genero-diskrimina-
ziorik gabeko heziketa-aukera hartzea
bultzatzea. Horretarako, ahaleginak egin-
go dira enpresak sentsibilizatzen, langile-
ak hautatzeko prozesuan sexistak ez diren
politikak ezartzeko. Horren haritik, ema-
kumearen presentzia indartu nahi da arlo
bitan: Fabrikazio Mekanikoan, eta Elektri-
zitatea eta Elektronikoan. Arlo horiek biak
mutilek aukeratzen dituzte normalean,
eta lan-aukera handiak eskaintzen di-

tuzte eskualdean. 
Programa 2009. urteko abendutik

2010. urteko martxora bitartean jarriko da
abian, eta hiru atalek osatuko dute. Ata-
lok, oro har, mailaz mailako prestakuntza-

ibilbidea osatuko dute, zeinak ikasleen
prestakuntza- eta lan-ibilbidea zuzentzen
lagunduko baitu:

–Informazio Sektorialari buruzko

Tailerretan ikasleek industria-familia ez-
berdinen gaineko azalpen zehatza izango
dute: edukiak, bete ahal dituzten pos-
tuak, betebehar nagusiak... Era berean,
punta-puntako enpresen gorabeherak
zuzenean ezagutzeko aukera izango du-
te.  

–Eskualdeko enpresa bateko ekoiz-

pen-unitatea bisitatuko dute, eta parte-
hartzaileek sektore bakoitzeko enpresen
ezaugarriei buruzko ezaupideak handitu
ahalko dituzte: prozesuak, produktuak
edota zerbitzuak, postu bakoitzari dagoz-
kion ekimenak, eta abar.     

–Azkenik, enpresa batean egoteak

lanbide jakin bati buruz dituzten ezaupi-
deak handitzeko aukera emango die. Era
berean, hainbat arlo ezagutuko dituzte
sakonki: lan-prozesuak, langileen betebe-
harrak, produktuak/zerbitzuak, soldatak
eta lan-ibilbidearen garapena, besteak
beste. 

Ezagutu, Aukeratzeko

INFORMAZIOA:

“Ezagutu, Aukeratzeko” Programa
Behargintza Txorierri
Telefonoa: 94 453 63 70
Ana Sonia Elorriaga Azkorra
aselorriaga@e-txorierri.com

Politeknika Txorierri Ikastegia
94 403 40 60
Ainhoa Saenz Aristegi
asaenz@txorierri.net

Programak, genero-diskriminaziorik gabe, 
enplegu-eskaririk handiena duten industria-lanbideak 

hurbiltzen dizkie batxilergoko neskei eta mutilei
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t: Xabier Díaz, BTEK-eko zuzendaria

Egunkari digitalak, eskola 2.0, SMS-ak,
LTDa, Facebook, posta elektronikoa, web
2.0ak... Informazioaren eta komunikazioa-
ren teknologia berriak gure eguneroko
bizitzan sartu dira, eta aldatu egin digute
komunikatzeko modua. Gaur egun, blog
batean argitara dezakegu guk geuk bildu-
tako informazioa. Geure argazkiekin aur-
kezpena egin, eta lagunekin parteka di-
tzakegu; etxeko kontuak kalkulu-orri ba-
ten bidez kudeatu...

Halako lanak egiteko lagungarriak zi-
ren programa batzuk oso korapilatsuak zi-
ren garai batean. Bi urterik behin erosi be-
har ziren eta, gainera, bertsio batekin sor-
tutako artxiboak ez ziren baliagarriak bes-
te bertsioekin erabiltzeko. Orain hainbat
ditugu lan hauek guztiak egiteko, eta
haietako bat OpenOffice.org da. OpenOf-
fice.org software librea da eta erabiltzen
dituen formatuak –hau da, dokumentuak
gordetzeko era– estandarrak eta publiko-
ak dira. Softwareak programa hauek bil-
tzen ditu:

–Writer, testuak idatzi eta editatzeko.

–Calc, kalkulu-orriekin lan egiteko.
–Draw, marrazki bektorialak eta dia-

gramak egiteko.
–Impress, aurkezpenak egiteko.
–Math, beste aplikazioetan txerta dai-

tezkeen formula matematikoen editorea
da. 

–Base, datu-baseak kudeatzeko apli-
kazioa.  

Programa horiek guztiak euskaraz
daude eta euskarazko zuzentzailea dute. 

Ordenagailuan instalatzeko, eu.ope-
noffice.org helbidera jo behar dugu, soft-
warea deskargatu eta jaitsitako fitxategia
zabaldu. Euskarazko zuzentzailean jarri
nahi izanez gero, orri berean dauden es-
teketara jo beharko dugu. Horrezaz gaine-
ra, orrian aukera gehiago ditugu eskura:
hedapenak (googledocs-ekin sinkroniza-
tzeko edo eleberriak idazten laguntzeko...)
eta makroak, banaka batzuk aipatzearren.
Emaiozu aukera, ez zaizu damutuko!

Software librea: bere kodigoa, hau da, bere barruko diseinua, eskuratu, kopiatu
eta alda dezakegun softwarea da. Adibidez, OpenOffice.org euskaratzeko, ez diogu
inori baimenik eskatu behar. Gainera, barrutik zelakoa den dakigunez, errazagoa da
egiten. Microsoft Office euskaratzeko, berriz, baimena eskatu behar dugu eta, barru-
tik zelakoa den ez dakigunez, Microsofteko langileen laguntza beharko dugu itzulpe-
na egin ahal izateko.

Formatu libreak: testu dokumentu bat, aurkezpen bat, marrazki bat... ordena-
gailuan edozein dokumentu gordetzen dugunean, informazioa kodigo berezi bate-
kin gordetzen da. Kodigo hori librea denean, edonoren eskura dago artxiboa desko-
difikatzea, hau da, zabaltzea eta edukia ikustea. Librea ez den formatua erabiliz gero,
jabea den enpresaren menpe gaude. Bere programak edo baimena beharko ditugu
dokumentua zabaltzeko, eta ezin izango dugu aldatu.

OpenOffice. org
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Bi lagunentzako tratamendua: 

TXOKOTERAPIA 

Zenbat lagun batu
ziren “Bilbotik 

Txorierrira”
ekimenean?

Bidali erantzunak, hilaren 15a baino lehen: 
–Telefonoz: 94 452 34 47
–e-mailez: aikortxori@aikor.com

LEHIAKETA

Aurreko erantzuna: Sondikoztarrek
Irabazlea: Angeriñe Peñalver 

t: Juan Luis Goikoetxea / i: Aritz Albaizar 

–Egun on!
–Zelan hartu halan emon!
–Burua biztuta nator gaur Txori.
–Zer pasetan dok, ba, Luki?
–Paseu? Euskal Herria berbea gauza

batzuetarako baino ezin erabili leitekeela.
–Noz bai eta noz ez, ba, mutil?
–Bai euskarako kontuetarako; ez bes-

te ezertarako. Futboleko selekzinoan ga-
larazota dago Gora Euskal Herria esatea,
ze hor gora altzau gura dozuna ez da
euskara, ezpada kirola, eta kirolean espai-
nola edo frantsesa baino ezin zeintekez
izan. 

–Baina esan neike, Luki, Gora Euskara
Batua?

–Hori bai Txori. Baita: Gora Euskal Gra-
matika; Gora Euskaltzaindia; Gora Baldin-
tza eta Subjuntiboa! Hori legala da.

–Gora Euskal Harria erabiliko joat, or-
duan, Luki?

–Et, et, et, kontuz harriekaz! Harria
mendiaren zatia da eta mendia geografia
danez, Euskal Herriko Geografiarik ez
dago; euskararen geografia bai, Euskal
Herrikoa ez. Harria ez da legez euskal, ha-
rriak espainolak edo frantsesak dira. Ba-
randiaranek topauko megalitoagaitik al-

darrika hasi zeintekez: Gora “Pedruscus
Vulgaris”, baina ez Gora Euskal “Pedruscus
Vulgaris”. 

–Halan bada, Gora Eus-
kal Ardia esango joat ala?

–Ezta hori bere Txori!
Ze ardia aberea da, ez dau
berbarik egiten. Ezin da
izan euskal. Ardiak beti esaten
dau testu berbera: beeeeee; musi-
kea aldatzen dau: larri dagoe-
nean zarratuago egiten
dau bekokorroa edo oze-
nago; ardiak testua
baino gehiago musikea
ipintzen deutso testua-
ri. Laster agertuko da
kafea hartzen Iñaki
Arbilduko, harexeri
itaundu.

Ardia –legala bada- ez
doa Nafarroatik Lapurdira,
ezpada Espainiatik Frantziara.

–Pentzetan joat Luki gaurko hire dis-
kurtsoak garaun guztiak nahastau deus-
tazala. Behin honezkero ez jakiat zer esan
be: ardi-txakurra; erdi-txakurra ala txakur
erdia?

–Banajoak etxera Euskal Estres hau
kentzen.

Gora Euskal Herria? Gora euskal
harria? Gora euskal ardia?
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(*) Ahozko moduan esaten dana, letra baltzez doa



Iñaki Suárez, sumillerra

Kaixo aikor!lagunak! Aurrekoan egin
genuen bezala, ardoari buruzko tema-
hiztegia konpartitu eta handitzeko pro-
posamena egingo dizuet oraingo hone-
tan ere bai. Dagoeneko termino batzuk
ikasi ditugu, zeinak orain ez baitira hain
arraroak guretzat, ziur asko. Besteren bat
ikasiko dugu; eta lasai, azterketarako ez
dira-eta.

Irekia: horrela esaten zaio kolorea be-
har baino motelagoa duen ardo beltzari.
Ardo beltzak kolore-erauzketa txikia izan
badu, aroma eta tanino-erauzketa txikia
ere izango du, seguruenik. Eza horrek
ardoak akatsa duela adierazten du; hala
ere, ardo opakuak dira penintsulako kon-
tsumitzaile gehienek baztertzen dituzte-
nak.  

Mingotsa: ardo zakar eta garratza.
Akats larria da, ardoa desatsegin bihur-
tzen duena.

Enberadoa: erabat heldu ez diren
mahatsak erabilita egin den ardoa.

Frankoa: aldaketarik edo akatsik ez
duen ardoa, usainik edo zapore arrarorik
gabekoa, eta hura ekoizteko erabili den
mahats motekin bat egiten duena.

Arina: ardo txikia, atsegina izan daite-
keena, baina alkohol eta estraktu gutxi-
koa dena.

Urduria: pertsona amultsua, aktiboa
eta primarioa denari urduria esaten zaio.
Ardo urduria nahiko aho-iragotze azkarra
duena da (freskoa, arina, apur bat garrat-
za eta ez oso iraunkorra).

Laua: garraztasun-ezaren ondorioz,
ahoan orekarik, kontrasterik, eta bizitasu-
nik ez duen ardoa.

On egin!
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Maite Lekerika, sukaldaria

Osagaiak (zortzi lagunentzat):

Basea: 

–8 sobao txiki
–125 g gurin
Betegarria: 

–250 g gaztai (Philadelphia edo an-
tzekoa)
–500 ml esnegain
–Limoizko gelatina (sobre bat)
–Arabizko mermeladea

Prestatzeko erea:

Molde desmuntagarri baten so-
baoak eta gurina (epel) nahastuko do-
guz eta nahasketa ondo zabalduko
dogu moldean. Limoizko gelatina ur
apur baten berotu dogu, desegin arte.
Gelatina epeltzen itxiko dogu. Gaz-
taia, esnegaina eta gelatina irabiagai-
luaz nahastuko doguz minutu bian.
Nahasketa moldera bota eta hozkai-
luan sartuko dogu lau orduan. Gogor-
tzen danean, moldetik atera eta mer-
meladea ganetik botako deutsagu.       

Gaztai eta 

arabizko tartea

Bakoren bazterra Etxeko sukaldaritza

Gure glosario txikia (II)
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Gomendioak

Amagoia Gezuraga 

LITERATURA: NAGUSIAK

–Ihes-lerroak. X. Altube (Donostia,
“Opera Prima” saria 2009)
–Mundua lo dagoen bitartean. P.
Zubizarreta
–Egunentiaren esku izoztuak. X. Lete
–Izan banintzen Nafarroako errege. A.
Epaltza

LITERATURA: HAUR ETA GAZTE

–Mrizipriztinek ez du zorioneko gala-
perrik nahi. M. Cameros
–Elkano itsasoak emandako bizitza. G.
Berasaluze
–Txapela buruan, ibili munduan. I.
Egaña
–Arre, arre!. A. Kazabon
–Belar- olatuetan. K. Santisteban

MUSIKA

–16 lore. Gari
–20 urte. Su ta Gar
–Payola. Berri Txarrak

Sudokua
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Aralar. Abenduaren 5etik 9ra, Gailur
mendi taldeak antolatua.
Sollube. Abenduaren 20an, Zorribike
txirrindularitza taldeak antolatua. 

>

>

Lezama

Aisialdiko ikastaroetan izena emateko
epea: abenduaren 9tik 17ra. 

>

>

>

>

Larrabetzu

Bertso afaria: Sebastian Lizaso eta
Anjel Mari Peñagarikano. Abenduaren
11n, 20:00etan (lekua zehaztu barik
dago; informazio gehiago: udaletxe-
an).   
Bingoa. Abenduaren 18an, 19:30ean,
Nagusien Etxean. 
Argazki VI. Txapelketaren sariak bana-
tzea. Abenduaren 19an, 12:30ean,
kiroldegiko kultura aretoan. DAT-ek
antolatua.

Derio

Euskararen Eguna: ipuin kontalaria.
Abenduaren 3an, 18:00etan, liburute-
gian.
Zine-foruma: Sorgo Rojo; ostean, taile-
rra. Abenduaren 16an, 19:00etan,
Gurea Aretoan.   
Aukera gazteak. Abenduaren 18an,
19:30ean, Gurea Aretoan. 
Kukuke antzerki eskolaren emanaldia.
Abenduaren 21ean, 18:00etan, Gurea
Aretoan. 

>

>

>

>

Antzerkia eta filmak
Derio

Anton Irusta ipuin kontalariarekin
topaketa. Abenduaren 16an,
18:00etan, liburutegian. 
Laura Fernandez ipuin kontalaria.
Abenduaren 18an, 18:00etan, liburute-
gian.

>

>

Lezama
Irteerak

Musika Eskolaren kontzertua. Aben-
duaren 15ean, 19:30ean, Gurea Areto-
an. 

>

Musika
Derio

Kontzertu Korala. Abenduaren 12an,
19:30ean, Andra Mari elizan. Pleamar
Portugaleteko Abesbatza, Sustraiak
Begoñako Elkarte Kulturala eta Gazte-
lumendi Larrabetzuko Abesbatza.   

>

Larrabetzu

Aeromodelismo. Abenduaren 20an,
11:00etatik 14:00etara eta 16:00etatik
18.00etara, frontoian. Subyke klubak
antolatua.

>

Tailerrak
Derio

Makillajea eta
larruazala zain-
tzea. Abenduaren
5ean, 12an eta
19an, doan, Uriba-
rri Topalekuan.
Izena ematea: 680
610 775 (Idoia
Llona) 

>

Lezama

Gabonetako postalak. Abenduaren
14tik urtarrilaren 8ra, Anguleri Kultur
Etxean. 

>

Erakusketak
Larrabetzu

Bestelakoak






