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H
ausnarketarako ariketa
zeharo aberasgarria izan
leiteke kotxean musikea
entzutearena. Sarritan e-
san ei izan deutsiet nire

albokoei eguneroko lanerako bide-tarte
horrek hamaikatxo zer-pentsatze ematen
deustazala. Ez da txantxetarakoa ez, pen-
tsa egizue! bat-batean, musika aparatoa
klasiko bategaz hasi jatan belarriak zeha-
tzen: “Ikusi eta ikasi, ez pentsa ezeren
beharrik daukazula heltzeko hire muga-
ra...”. Bai, bai, gogoratuko dozue: “En-
tzun, argi eta garbi en-
tzun, hire inguruan en-
tzuten diren gauza guz-
tiak entzun. Heldu, on-
do heldu, ez galdu bide-
an inoiz berriz ez ditu-
zun edukiko gauzak”.
Abestiari musika jartzen
hasi zarie, ez ala? As-
palditxo neukala nik a-
bestia nire entzutekoen
artean baina, egunotan,
euskal rockaren klasikoei astindua emon
deutso espero ez genduan batek: Javier
Solanak. Beituzue! Montenegroko errefe-
renduma Euskal Herrian praktikan jar-
tzea delirium tremensa litzatekeela esan
euskun Solanak, independentziaren alde-
ko botoek irabazi eta ordu gitxitara.
Kotxea gidatzen ninoiala zera pentsatu
neban: “Argi dago, Europar Batasuneko
Atzerri Politikarako eta Segurtasunerako
goi Komisario izateak ez dauala ezelan be

Delirium Tremens zantzuak 
Eritxia
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Mundiala

ZALOA JAKA
(Kazetaria)

FERNANDO LARRONDO
(Irakaslea)

osasun-gaitz eta desoreka horretatik aske
itziten personajea!”. Desorekea eta urdu-
ritasunaren lekuko izan ziran berbok.
Trantzean jartzen dira zenbaitzuk herri-
konsulta edo independentziaren alda-
rriak entzuten dabezanean eta, ordukoa,
horren adierazle izan zan. 

Montenegroko herritarrek euren etor-
kizuna erabakitzeko izan daben eskubi-
dea eskatzen dabe euskal herritarrek be.
Ez naz ni hemen euskal herritarren boze-
roaile izango, beharbada, euskal herritar
guzti guztiok ez dabelako montenegroa-
rrek erabaki daben independentziaren
aldeko apostu bera egiten. Baina, kontua
da, independentzia zein anexioaren alde
bozkatzeko eskubidea izan dabela. He-
rrioi dagokigun eskubide hori da, hain
zuzen be, euskal herritarrek eskatzen
dabena. 

Edari alkoholdunek eragindako deso-
reka honek protagonista bihurtu dau
Solana, baina gogora ekarri dauz euskal
rockaren klasikoak famatu egindako doi-
nuak. Euskal musika taldea omendu ere!
Kotxean ninoiala zera bururatu jat:
“Hobe Solana jaunak kantuak dinoana

entzungo baleu;
subiranotasun, he-
rri-nahi eta kon-
tzeptu demokrati-
koetan askotxo i-
rabaziko leuketa”.
Bruselako bere bu-
legoaren lau hor-
ma hareetan, 80ko
hamarkadako eus-
kal rock talde ba-
ten doinuak se-

kula ez dirala entzun eta ez dirala entzun-
go garbi daukat, baina ez dot nik itxaro-
penik galduko. Solana jauna; “ikusi eta
ikasi, entzun eta garbi entzun”, Herriei
dagokien eskubidea praktikan jartzea
ahalbidetu jakelako, montenegroarrek
independente dira. Euskal Herriari noz
aitortuko jako eskubide hori? Laster.
Seguru nago. 

"Trantzean jartzen 
dira zenbaitzuk 

herri-konsulta edo 
independentziaren 
aldarriak entzuten 

dabezanean"

I
nternetetik atarata. Egunotan gane-
ganean dogun futbol munduko kopa
era guztietako senar-emazte eta biko-
tekideen arteko hartu-emonak honda-
tzen hasi dala egiaztatzen dauan barri

definitiboa: Kroaziako sex-shopetan bibra-
dore edo kontsoladoreen salmentek goraka-
da itzela euki dabe,  normalean salduten
danarekin konparatuta %20 gehiago. Asko
edo gitxi dan  batek daki, izan bere ez naz
kroaziarren holango ohituretan jakitun.
Baina nago ez ete dan hau arren hondamen-
diaren ataria izango. Honegaz batera bada
nagusitasun horren gainbeherea hor berton
daukagula dinoan beste barri bat: berrogeita
urteko senarohiak zubipean edota barriro
gurasoenean bizitzera kondenatzen dabezan
sententzien uholdea hainbat epaitegitara
eta, era berean, aurrezki-kutxetara ailegatu
dala. 

Aztertu eta buztartu dagiguzan egoera
bi honeek sekuentzia arin batez: Espainiako
selekzinoak mundiala irabazi dauala eta
bikotearen hartu-emona aldatsgora, banake-
tea, dibortzio-expressa, umeak bitartean,
etxea - hipotekaduna jakina - biona, gaurko
legedi zentzudunaren arabera ama eta seme-
alabak etxean beroneen autonomia finantza-
rioaren eguna heldu arte, mantenu-pentsioa
ordaindu behar, hipotekea ere bai, beste etxe
baterako nahikorik ez soldaten egitura
molekularra txiklearena ez dalako, eta...
DANBA!,  koktelaren esplosinoak zubipe
edota amaren altzorantzako bidean jarri.
Izan bere, merkatu inmobiliarioak ezin dau
futbolak eragindako bibrazio mundialak
eroangarri egin.2006ko maiatzaren 4a
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Zeure eritxia agertu gura badozu, gutunen atal hau zabalik daukazu. Ahalik eta eritzi gehienek lekua euki dagien, ez da komeni makinazko 15 lerro
baino luzeago idazterik gutunotan. Izena, telefonoa, helbidea eta nortasun agiriaren zenbakia agertu beharko dira. Laburtu behar izan ezkero, Aikor!-
ek bere esku dauka horretarako eskubidea. Zure eritxia aginduteko helbidea: Totoan, Aresti kalea 2, 48170, Zamudio edo aikortxori@yahoo.es

Karibean egon danak ulertuko dau harek
“harrapatu” antzeko bat egiten dauala esa-
teak. Hango argia eta beroa diferenteak
dira, guztiz. Argiak indar handiagoa dau-
kala esaten ausartuko naz; eguna goizean
oso goizetik hasten da (seirak pasautxue-
tan) eta arin akabau be (arrastiko -euren-
tzako, gaueko- zazpirak inguruan). Eta
beroari dagokionez, berak dauka bizimodu
osoan eragin handia; eragina baino beroa
da euren hartu-emonak, jokaerea edota
bizitzaren ezaugarririk esanguratsuena.

2003ko abenduan telefono-dei baten
bitartez, Venezuelara urtebeterako joateko
aukerea neukala esan eustien. Egun batzuk
hartu nebazan erantzuna emon aurretik.

Eta, bai, baietza emon neban. Urtebetea
urtebete bi bihurtu ziran (orain dala bost
hilabete etorri naz bueltan etxera). Orain
arteko bizi-esperientzia handienetarikoa
izan dot Venezuelakoa. Han, Euskadi eta
Venezuelaren arteko hartu-emonetan ibili
ez eze euskerako eskolak emoten be ibili
nintzen “Caracas´ko Euzko Etxean” (hiru
dira Venezuelan Euskal Etxeak: Caracase-
koa, Valentziakoa eta Puerto La Cruzekoa).

Venezuelaren gainean hamaikatxu
gauza esan leitike. Venezuela Karibea da,
Andeetan be sartuten da, Amazonian be
bai. Venezuelarrak waraoak dira, yanoma-
miak dira, wayúuek dira, europar jatorri-
koak dira, esklabuen seme-alabak dira.

910.000 kilometro karratutan 27.000.000
lagun eskas bizi dira. Politika kontuetan,
Hugo Chávez Fríasen gobernua entzute
handikoa da, Latinoamerika osoan bultza-
tu gurean dabilen “Iraultza bolivarianoa”
dala-ta. Sasoi politiko benetan berezia.

“Harrapatu”. Berba hori erabili dot
hasikeran, eta benetan dinot. Karibeak
“harrapatu” egin nau (eta ez naz bakarra,
segurutik). Imana balitz lez, barriro bera-
gana naroa. Zuek hau leidu orduko, Costa
Rican egongo naz, inoz ahaztu barik nire-
tzat Lezama dala abiapuntua eta beti izan-
go dala. Izango dozue nire barri.

Goretti Dañobeitia

Gutunak

Karibearen imana
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Albisteak eta laburrak

Atzerriko dantza 
agerraldia, Aldekonen
Urtero bezala, aurten ere atzerriko dantza
agerraldia egingo dute Derioko Aldekone
auzoko jaietan. Hori uztailaren 31n izango
da eta bertan Gjesdal (Norvegia) herriko
Gjesdalringen dantza taldeak parte hartuko
du. Dantza agerraldia Bakioko Itxas-Alde
dantza taldearekin batera antolatu dute.  

Azoka ekologikoa,
Larrondon
Uztailaren 9an, azoka ekologikoa izango da
Larrondoko pilotalekuaren ondoan. Azoka-
ren antolatzaileak Loiuko Udala eta Ekolur
elkartea dira eta BBK-k diruz lagundu du.
Guztira, 37 salgune jarriko dituzte; 30etan
produktu ekologikoak salduko dituzte, eta
beste zazpietan, artisauek egindako lanak.
Han ikusi eta erosteko moduan izango diren
produktu ekologikoen artean hauek aipa
daitezke: arrautzak, ardoa, gazta, okela, kon-
tserbak, eztia eta taloa. 

Kontsumo txikiko 
bonbillen banaketa,
Derion
Derioko Udalak eta Energia Euskal Erakun-
deak kontsumo txikiko bonbillak banatuko
dituzte herritarren artean. Banaketa uztaila-
ren 4an izango da merkatu txikia egiten den
lekuan, goizeko 10:30tik aurrera. 

Eusko Jaurlaritzako Ondarearen Zuzenda-
ritzak Irakurri kanpaina jarri du abian,
liburutegien erabilera eta irakur zaletasu-
na bultzatzeko. Zamudioko liburutegiak
kanpaina horretan parte hartu eta ekitaldi
bi burutu ditu ekainean.

Horrela, bada, hilaren 21ean karpa bat
jarri zuten Agirre Lehendakariaren plazan
eta bertan liburutegiak eskaintzen dituen
zerbitzuak eta bibliografia-funtsak ezagu-
tzera eman zioten publikoari. Hilaren 22an

liburutegirako bidea seinalez-
tatu zuten eta ekintza horretan parte hartu
zuten umeei irakurketa-gida bana eman
zioten. Beste alde batetik, tatuajeak opari-
tuko dizkiete udan liburuak hartzen dituz-
ten umeei.

Zamudioko liburutegiak blog-a du
sarean pasa den martxoaz geroztik: 
www.zamudioliburutegia.blogspot.com

Argazkia: Amagoia Guezuraga

Zamudioko liburutegia
kalera atera da
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Maiatzean Sondikako Argazki Rallyaren
sari banaketa izan zen Kultur Etxean.
Bertan hainbat lagun batu ziren, eta horien
artean Unai Aurrekoetxea kultura zinego-
tzia eta Jorge Iglesias CIALIT enpresako
ordezkaria izan ziren. Argazki Rallya
Sondika Goiri argazki taldeak antolatu du
eta txapelketan 35 argazkilarik hartu dute
parte. 

Sariak banatu baino lehen, argazki tal-
deko Igor eta Jonek egindako dokumental

bat ikusi zuten eta, horren ostean, epaima-
haiak aukeratutako diapositiba eta argazki
digitalen bildumak.

Aurtengo Rallyaren irabazleak hurren-
go hauek izan dira: Oscar Fuentes Argazki
Digitalen kategorian eta Lourdes Diego
Lopategi eta Antonio Ibarra Diapositiben
kategorian. 

Sondikako Argazki Rallyaren
sariak banatu dira

Txorierri Institutuko
areto-futboleko nesken
taldea, txapelduna
Maiatzean Emakumezkoen Areto-Futbol-
eko Koparen azken partida jokatu zen
Larrabetzun eta Txorierri Institutuko areto-
futboleko nesken taldea txapelduna izan
zen bertan. Koparen barruan sei partida
jokatu dira, eta hurrengo talde hauek parte
hartu dute txapelketan: Elorrio, Gurutzeta,
Boskozaleak (Barakaldo), Alazne (Barakal-
do), Berriz eta Txorierri.  

Gabilondo mojak
Pereirako errealitatea
hurbildu du Txorierrira
Maiatzean, Mila Gabilondo ahizpa pasiota-
rra Txorierrin izan zen, Behar Bidasoa era-
kundeak gonbidatuta. Gabilondo Derioko
udaletxean bildu zen Pereirako (Kolonbia)
garapen gunean parte hartzen duten uda-
len ordezkariekin. Udalok Loiu, Derio,
Sondika, Zamudio, Lezama, Urtuella eta
Bermeo dira eta Pereirako garapen gunean
egiten dituzten hainbat proiektu babestu
dituzte 2006an. Proiektuon artean daude
emakumeentzako lanbide heziketa zentro-
ko formatzaileen soldatak, erizaindegia,
familietan esku hartzeko programa eta tai-
lerretan emakumeek ekoiztutakoa saltzeko
lokala erostea, besteak beste. Gabilondok
Kolonbia eta Pereirako errealitatearen berri
eman zien udalen ordezkariei.

Testua eta argazkia: Ines Serrano

Testu eta rgazkia: Amagoia Guezuraga

Saritutako argazkietariko bat



Partiden ostean, auto istripuz hildako Larrabetzuko 
hiru gazteei omenaldia egin zitzaien
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Txorierriko Pilota Txapelketaren finalak, hunkigarriak

Ekainaren 4an 2006ko Txorierriko Pilota
Txapelketaren finalak izan ziren Larrabe-
tzuko frontoian, Olarreta Pilota Elkar-
teak antolatuta. Txapelketan Txorierriko
ia herri guztietako pilotariek parte hartu
zuten; Sondika, Loiu, Derio, Zamudio eta
Larrabetzuko 64 gaztek, hain zuzen ere.
Aipatzekoa da Loiuko Pilota Eskolak
egindako ahalegina, izan ere, eskola urta-
rrilean jarri zen martxan eta txapelketan
jokatu zuten bertako sei pilotariak. 

Finalak lehiatsuak izan ziren maila
guztietan. Horrela, bada, Jon Sanchez eta
Mikel Lopetegi zamudioztarrak Eleder
Ojinaga eta Iker Garcia derioztarrei 18-4
gailendu zitzaizkien lehenengo partidan.
Sakeak erraz irabazten lagundu zien
Zamudiokoei. Ume kategorian ere lehia
gogorra eta tentsio handia egon zen.
Bikote biak Deriokoak ziren: Jon
Ordeñana eta Markel Landa Arkaitz La-
dero eta Beñat Zalloren kontra. Lehenen-
go bikoteak 18-15 irabazi zuen. Hala ere,
laurok duten zaletasuna argi erakutsi
zuten jendearen aurrean. 

Gaztetxo mailan, Zamudioko eskola-
ko lau pilotarik jokatu zuten finala:
Ugaitz Atxutegi eta Peio Mendizabal,
Lander Aretxabaleta eta Aitor Ugarteren
kontra. Emaitza: 18-10. Ugaitzek eta
Peiok oso partida serioa egin zuten, eta
aukera izan zutenean tantoa ondo amai-
tu ere bai. Lau pilotarien lana txalotzekoa
izan zen orokorrean. 

Azkenik, Zamudioko pilotariak aritu
ziren kadete mailan. Aimar Olabarrieta

eta Borja Puentek 18-13 galdu zuten
Asier Aurre eta Alberto Markosen aurka.
Hori finaletako partidarik gogorrena
izan zen. 

Partidak bukatu ondoren, auto istri-
puz hildako Alain, Iñaki eta Gorkari
omenaldia eskaini zitzaien. Hirurak Ola-
rretako pilotariak izan ziren. Hainbat
jolaskide eta lagun kantxara irten ziren
euren argazkiak zeramatzatela, frontoiko
sarreran irakur daitekeen bertsoa bota
eta txalo zaparrada beroarekin adierazi
zuten gazteak beti izango direla eurekin
Larrabetzuko frontoian, baita guztien
gogoan eta bihotzean ere.

Testua eta argazkiak: Ines Serrano eta Iker Amarika
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Giro itzela, Lagatzu Egunean
Lagatzu Zamudioko Euskera Alkarteak
Lagatzu Eguna ospatu zuen ekainaren
24an, zapatuaz. Goizean kalejira eta
poteoa egin zuten tabernarik taberna,
fanfarre batek eta Bertokoko neska-muti-
lek girotuta. Horrezaz gainera, herri baz-
karia izan zen eta bertan 175 lagun bildu

ziren. Bazkalostean, euskal kantak abes-
tu zituzten lagun-giroan. Beste alde bate-
tik, Lagatzu elkarteak saria eman zion
Zamudioko Kamara Koralari. Galardo
hori urtero ematen dute eta euskararen
alde lan egiten duten elkarte eta pertso-
nen beharra saritzea du helburu. 

Zamudioko Kamara Korala



Uztailaren 8an eta 9an. Goitioltzako jaiak
ospatuko dira Lezaman. Jai batzordeak
egitarau ezin hobea egin du. Jai herrikoi,
euskaldun eta parte-hartzaileak prestatu
dituzte, auzokide guztiek gozatzeko
modukoak. San Fermin eta Mungiako
jaien antolatzaileak urduri ei daude. 
Uztailaren 8a, zapatua
10:00: Txupinazoa
10:30: Txakolin bira Lezamako txakolinde-
gietatik, Zorrizketan euskara elkartearen
eskutik
13:30: Omenaldia Alaitzi
15:00: Herri bazkaria

19:00: Herri olinpiadak
23:00: Kontzertuak: Desoreka eta Sei Urte.
Ostean, erromeria, Izotz taldearen eskutik
Uztailaren 9a, domeka (Baserritar Eguna)
11:30: Dantza agerraldia, Gurutze taldea-
ren eskutik
13:00: Txakolin eta pintxo dastatzea,
Zorrizketan elkartearen eskutik
16:00: Mus Txapelketa
17:00: Umeentzako jolasak
19.30: Bertso Saio Mundiala: Etxahun
Lekue, Sustrai Kolina, Amets Arzallus eta
Igor Elortza. Gai jartzailea: Arkaitz Esti-
balles
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Lezama Bizirik 
legeztatuta 
Lezama Bizirik koordinakundea legeztatu
eta herritarren aurrean aurkeztu zuten ekai-
naren 24an, zapatuaz. Plataforma Leza-
mako herritar eta elkarte batzuek eratu
zuten pasa den urteko ekainean, eta horrek,
helburutzat hartu zuen Bilboko Metropo-
liko Lurralde Plan Partzialak herrian izango
duen eragina jendeari jakinaraztea eta pla-
nari aurre egitea. Koordinakundearen so-
rrera ospatzeko, ibilbidea egin zuten Goi-
tioltzako errotetatik, eta horren ostean, etor-
kizuneko erronken berri eman zuten. 

Manifestazio isila
Zamudion,
“Konponbide garaia 
da” lelopean 
Ekainaren 16an, barikuaz, manifestazio isila
egin zen Zamudion, herriko hainbat elkar-
tek deituta. Manifestazioak “Konponbidea
garaia da” zuen lelotzat eta bertan 100 per-
tsona inguru batu ziren. Manifestazioak
hurrengo helburu hau zuen: alde batetik,
Zamudion azken hilabeteotan izandako
gertaerak salatzea eta, beste alde batetik,
Euskal Herriak bizi duen momentuaren
gaineko gogoeta egin eta konponbidearen
aldeko apustua egiteko garaia dela aldarri-
katzea. 

Okerrak zuzenduz
Aurreko alean Larrabetzun maiatzean
ospatu zen Koadrilen Egunaren inguruko
artikulua argitaratu genuen 6. orrialdean.
Artikuluan Koadrilen Egune Hori Baik
antolatu zuela aipatu genuen, baina infor-
mazioa ez da zuzena. Jakinarazi digutenez,
Hori Bai gaztetxean sortu zen ideia da
Koadrilen Egune; hala ere, horren antolake-
tan Hori Baik ez ezik uriko 19 koadrilek ere
hartu zuten parte. 

Goitioltzako jaiak, euskaldunak
eta parte-hartzaileak

Sei Urte taldea



Olatz Amarikak, Ikasgela ingeles-akade-
mia ireki zuen duela ia urte bi eta atzerrira
lehendabiziko bidaia aurtengo Aste
Santuan egin dute; Londresera, hain zu-
zen ere. Akademiak 40 ikasle ditu eta
bidaian 12 urtetik 16 urtera bitarteko zortzi
ikaslek parte hartu zuten. “Helburua, ikas-
leek, bertan zelan hitz egiten den jakitea
izan da, hizkuntza nondik datorren jakin
dezatela”, esan digu Olatzek. Horretarako,
hainbat ariketa erraz egin dute: metroan
txartelak hartu eta afaltzeko orduan jateko-
ak eurek eskatzea, esate baterako. Turis-
moa egiteko astia ere izan zuten eta zenbait
leku bisitatu zuten; Buckingham Palace eta
Londreseko Dorrea, haien artean. “Oso
pozik etorri ziren eta beste bidaia bat egite-
ko gogo bizia dute. Horrezaz gainera,
hobekuntza nabaritu diet, izan ere, klasean
hobeto ari dira hitz egiteko orduan eta gal-
dera pilo bat egiten dute. Hainbat gauzaz
konturatu dira”. 

Ingelesa hobetu nahi izanez gero, bisi-
tatu behar den lehenengo herria Ingala-
terra dela argi du Olatzek, “bertan sortu
delako eta horren ondorioz, ingeles onena
eta garbiagoa delako. Hori menperatuta
eduki ondoren, ikaslea prest dago, adibi-

dez, Estatu Batuetara joateko. Estatu
Batuetan oso ingeles itxia egiten dute, hitz
egiteko era ezberdina da”.    

Denbora eza dela-eta, ezin izan du
bidaiarik antolatu udako oporretarako,
hala ere, buru-belarri dabil horretan eta
datorren ikasturteari begira, ikasleei auke-

ra hori eskaini ahal izatea espero du.
“Hango familia batekin denboraldi batean
bizi izatea aukerarik onena da, hizkuntza
hobetzeko. Hondartzara joatea, erosketak
egitea… Azken batean, berton egiten
dugun bizimodu bera egitea, baina euska-
raz barik, ingelesez,”.

Atzerriko hizkuntza, 
sorterrian ikasi behar

Hizkuntza bat ondo ikasteko biderik onena haren sorterrira joan eta bertakoekin
harreman izatea da, duda barik. Eta oporraldia baino sasoi egokiagorik ez dago hori
egiteko, gainera. Txorierriko hizkuntza-akademiek atzerrira hainbat bidaia eskain-
tzen digute, inguru berriak ezagutzeaz gainera, hizkuntza hobetzeko. Larrabetzuko
Ikasgela akademia ere horretan dabil.

Gazteen txokoa
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Jon Piris kontrabaxu-joleagaz etorri zara
Larrabetzuko HORI BAI gaztetxera. El-
kartze puntuala da ala gerora erneko dan
beste zeozeren hazia?
Azkenengo urteotan, urte bitan edo, ibili
gara elkarregaz kantaldi akustikoak egi-
nez. Asko be ez dira izan baina bai konpe-
netrazio maila batera heltzeko nahikoak.
Betidanik eduki dut gogoan honelako ema-
naldi bat gertatzea: gitarra eta kontrabaxua
eta urte askotxo behar izan ditut erabakia
hartzeko. 
Jazz ekitaldi batzuetan ezagutu nuen Jon
eta berari proposatzea otu zitzaidan. Oso
ondo ibiltzen gara emanaldi hauetan, eta
uste dut honek jarraipen luzea ekarriko
duela.
Argitaratuta ez dagozan kantak jo dozuz.
Dabilen harriatik gaur egunera bitartean
argitaratu dozuzan diskoetan barrenak
aztoratzen ei deutsuzan letren lagin irudi-
tu jakuzan: euskalduntasuna eta aurrera-
bidea.
Hiru kantu jo ditut argitarabakoak.
Honelako emanaldiak abagune ona izaten
dira aprobak eta egiteko, eta hor ibiltzen
naiz aldaketatxoak eginez harik eta gustu-

ko aldaera topatu arte. Ez dakit zuk diozu-
na horrela ote den: euskalduntasunarena
eta aurrerabidearena… horiexek ote diren
neure gaiak… Ez naiz pentsatzen jarri…
Baina bai, litekeena da horiek izatea nik
behin eta berriro erabiltzen ditudan gaiak.
Edozein modutan, Enbaxadoreena… Joseba
Sarrionandiarekin batera eginiko kantua
da, oraindino erabat osatu gabea. Beste
bat be abestu nuen bere letra berri
bategaz eta hirugarren bat neurea.
Laster argitaratzeko asmotan
nabil horiek eta beste zenbait be
bai.
Lehenengoz etorri zara Larrabe-
tzura, nora eta gaztetxe batera.
Urte askotako ikuspegia dozu, era
guztietako aretoetan jo izan dozu.
Zirkuito iraunkor eta patxadaz-
korik badago Euskal He-
rrian?
Non gertatu, han os-
tatu, dio esaerak, ez-
ta? 
Begitu, hogei urte-
tik gora kantuan
nabil eta aurten
etorri naiz lehe-
nengoz bai Za-
rautzera, bai La-
rrabetzura. Bie-
tan gaztetxeak an-
tolatutako ekime-
nen barruan, eta bi-
etan oso ondo pasa-
tu dugu, gainera.
Bakarlari-edo ibiltzeak
badakar abantaila hori.

Askotan gertatzen zait taldearekin ezin
joatea baldintza minimoak ezin direlako
bete… Euskaldun jende asko herri ttikietan
bizi da, batez ere Iparraldean eta Nafarro-
an, oro har. Orain toki horietara joaterik
badaukat eta musikalki behartu egiten nau
eta bide berriak erakusten. Bestelako harre-
mana sortzen da askotan leku ttiki eta

entzulea hurbil duzun horie-
tan.

Edozelan, guretako en-
tzulea gogoz den aretoa
areto ona da, plaza
izan ala antzoki gore-
na.
Bixente Martinez tru-

kuari lei-

“Musikariak komunikatzen
ahal dira berbetaren gainetik”
AEK Eguna baino Astea egitarauaren bigarren hitzordua izan genduan Ruper
Ordorikaren eta Jon Pirisen kontzertua. Arrekikili euskara elkarteak eta Hori Bai
gaztetxeak antolatutako emanaldian 140 lagunetik gora batu gintzazan, Ruper eta
Jon, kanta eta berbalagun.

Ruper Ordorika, musikaria

Gurean izan da

Testua: Gotzon Barandiaran / Argazkiak: www.ruperodorika.com eta Jose Migel Jauregi

“Euskaldun jende asko
herri ttikietan bizi da.
Orain toki horietara 
joaterik badaukat eta

musikalki behartu 
egiten nau”
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du geuntsan zeu zarela Euskal Herriko
musikari erdaldunak euskal mundura
gonbidatu zituan lehena.
Bixente da nik asko estimatzen dudan
musikaria eta erantzun honek aitortzeko
behintzat balio dezala.
Hori esanda (kar kar) ba ez dakit zer gehia-
go esan… Musikak badu dohain hori.
Musikariak komunikatzen ahal dira berbe-
taren gainetik, eta niretako zeharo naturala
izan da beti jatorri ezberdinetako musika-
riekin ibiltzea. Orain Jon Pirisekin ibiltze-
an, berriz, oso garrantzitsua zait bera eus-
kalduna izatea. Badut uste beste xamurta-
sun batera ailegatzen garela eta nik berba
gehiago (!) egiten ahal dut eskenatokian.
Hasikeran, rock, pop eta folk anglosaxoia
eta aita Donostiaren kantutegia erabil-
tzen zenduzan eta gainontzeko gehienak
punka. Azkeneko bi diskoak, bata muga-
lariekaz eta bestea hiru trukuekaz atara
dozuz. 
Oso mundu ezberdinak izan arren niretako
gauza bera dira, nonbait. Niretzat txanpon
beraren bi aldeak dira neuk osatutako kan-
tuak eta kantu zahar horiek. Beste diziplina
modu bat eskatzen du kantu zaharrak.
Dagoeneko osaturik datorkigun zeozer

barruratzea eta zehazki interpretatzea…
zehazki-edo, zeren eta kantu zaharrak osa-
tzea askotan sormen lana besterik ez da.
Baina sormen lan hori ez da abiatzen “nita-
sun” batetik, baizik eta “aburu kolektiboa”
edo antzeko zerbaitetik. Gainera, inspira-
zio iturri itzela izaten dira niretako.
Esan Ozenkigaz Gaur argitaratu zenduan
eta osteko guztiak desagertu barri dan
Metakegaz. Gero eta errazagoa barik,
gero eta gatxagoa da diskoak argitaratzea?  
Ez dut uste. Diskoak grabatzea askoz
xamurragoa da orain lehen baino. Gauza
da diskoak bere balorearen puska haundi
bat galdu duela… Edozeinek graba dezake
etxean disko duin bat gaur egun, baina zei-
nek entzuteko? Denok eduki ditzakegu
etxean bizitza osoan entzuten ahal ditugu-
nak baino disko gehiago: Internetetik jaso-
ak, banku opariak, aldizkariekin datoze-
nak… Diskoetxeen egitekoa aldatu da urte-

etan zehar, gaur egun grabazio etxe baino
gehiago zabalkunde eta marketing guneak
dira eta hortik irautea zaila da. Zoritxarrez,
Metak galdu dugu, bai, baina proposamen
berriak aterako dira.
1980an Hautsi da anphora atera zendua-
nean, Bernardo Atxagaren berbak erabili
zenduzan eta geroztik, batez be Atxaga
eta Sarrionandiaren testuak kantatu
dozuz; era berean, Pamiela argitaletxekoa
zara. Zer deritzozu egungo euskal litera-
turari?
Labur esateko, uste dut euskal literaturan
be eskaintza eskaeratik gora dagoela.
Produkzioa haundia da eta ez dakit ba ote
den horri eusteko adina irakurle. Badugu
irakurlego saiatua eta oso fidela baina eus-
kararen inguruko eginkizun guztietan larri
ibiliko gara beti. Minoria gara geure
herrian bertan, eta ganoraz jokatu behar
dugu. 

Gurean izan da

“Kantu zaharrak osatzea
askotan sormen lana 
besterik ez da. Baina 
sormen lan hori ez da
abiatzen “nitasun” 
batetik, baizik eta “

aburu kolektiboa” edo 
antzeko zerbaitetik”
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Gaztea eta
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Azaldu mesedez labur zer den "epilazio
neurosedantea"?
Estetika barruan esperientzia berria da. Era
naturalean egindakoa, ez traumatikoa,
masaje baten bidez egiten dena, eta bide
batez tentsioa eta estresa jaisteko balio
duena. Epilazio tradizionala erasokorragoa
da, metodo honekin ostera, epilazioaz gain
azalaren garbiketa lortzen da, tentsioetatik
askatuz eta gorputza errelajatuz
Nondik dator metodo hau?
Arte bat da, antzinako errezeta egiptiar
batean oinarritutako baltsamoa du oinarri-
tzat, azukrea, eztia eta limoiaz hobetuta.
Uraz kentzen da eta eman baino lehen
apur bat berotu behar da. Egia esan epila-
zioa eta masajearen nahasketa da. Trata-
mendu ostean edozein krema eraginkorra-
goa izango da.
Zein da bere sekretua?
Atzamarrekin astiro-astiro azal gainean
egitea, masajeatzen den bitartean tiratuz.
Ondo eginez gero, biloa berriro agertu arte
denbora gehiago pasatuko da, eta geroago

eta finagoa egingo da. Metodo honekin
folikulitis agertzea ere eragozten da.
Zer da egin behar dena?
Baltsamoa berotu gorputzaren tenperatura
hartu arte, horrela bola txiki bat atera dai-

teke. Bolatxoa ur tanta batzuekin malgua-
go bihurtu.
Esku batek azala tente mantentzen duen
bitartean, besteak pasta zabaldu behar du
biloaren norantza berean. Hileak ateratzen
ez badira kontrara masajeatu daiteke.

Inportantea da ez kentzea tiratuz bere oso-
tasunean, era tradizionalean egiten den
legez, zeren gauza ez da bakarrik ileak
erauztea, masaje efektua ere lortu behar da.
Atzamarren mugimenduarekin pasta le-
kuz aldatu behar da.
Gelditzen den apurra uretan bustitako
kotoi batekin kentzen da eta azkenean olio
kapa fin bat ematen da.
Zure ustez zeintzuk dira abantailak?
Biloa askoz gutxiago hasiko da, finagoa,
zabalagoa eta kolore argiago batekin.
Bestetik, bero berotan egiten ez denez, ez
da erredurarik sortzen, ez hematomarik.
Azal delikatuetan eta gorputz osoan egin
daiteke.
Barize arazoak dituztenen kasuan edo zir-
kulazio okerra edo haurdun duden bezero-
en artean %90ek arazo barik egin dezakete.
Gainera %100ean naturala da, alergia eta
irritazio arazo gabekoa.

“Epilazioa antzinako
errezeta egiptiar batetan
oinarritutako baltsamoa

du oinarritzat, 
azukrea, eztia eta 
limoiaz hobetuta”

Testua: Bestorrene

Derioko Arteaga e-
difizioan egiten du
lan Arratek, bere
espezializazioa "e-
pilazio neurosedan-
tea" da. Gehiago ja-
kin guran azalpen
batzuk eskatu diz-
kiogu gazteari.

Arrate Gutierrez, estetizista

Epilazio
era

berriak



Aldekoneko Santiago eta San Inazio jaiak

Uztailaren 24tik 31ra bitartean, Santiago eta San Inazio
jaiak izango dira Derioko Aldekone auzoan. Bost egu-
nean zehar ume, gazte zein helduei zuzendutako hain-
bat ekitaldi egingo dira eta horien artean hurrengo
hauek aipa daitezke: umeentzako jolasak, tortilla eta
paella txapelketa, erromeriak eta herri bazkariak.
Horrezaz gainera, Euskara Egunaren 2. edizioa ospatu-
ko dute uztailaren 30ean, igandean. 

Santiago eta San
Inazio, Aldekonen
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Uztailak 24, astelehena. Santiago bezpera
16:00: Jaien hasiera
18:30: Umeentzako jolasak, Gaur Jaia talde-
aren eskutik
21:00: Tortilla txapelketa
23:00: Gau dantza Laiotz taldearen eskutik

Uztailak 25, asteartea. Santiago
12:30: Meza nagusia
13:00: Bike-trial erakustaldia
14:30: Paella txapelketa
18:30: Dantza agerraldia, Lainomendi tal-
dearen eskutik

20:00: Erromeria, Erdizka Lauetan taldea-
ren eskutik

Uztailak 26, asteazkena. Santa Ana
12:30: Meza nagusia
13:30: Triki-poteoa

Uztailak 30, igandea. San Inazio bezpera-
Euskara Eguna
11:00: Kalejira, Sugarri fanfarreak girotuta.
Ospakizuna
11:30: Herri hamaiketakoa
12:00: Triki-poteoa

15:00: Herri bazkaria
18:30: Koadrilen arteko lehiaketa
21:30: Txitxiburduntzia
23:00: Gau dantza, Trikizio taldearekin
03:00: Diskoteka 

Uztailak 31, astelehena. San Inazio
12:00: Meza nagusia
13:00: Nazioarteko dantzak. Omenaldia he-
rriko nagusiei
15:00: Herri bazkaria
19:00: Idi probak
21:00: Los Txikis



NBEko sukaldera hiriburu bat sartu den
lehenengo aldia izan da.
Hilabete birik hilabete bira herri bat ari-
tzen da han, gastronomiaren munduko
joerak eta proposamenak erakusteko.
Euskal Herria sukalde horretara sartu zen
lehenengo estaturik gabeko lurraldea izan
zen orain bost urte; orain, berriz, Bilbo
sartu da. Bilbo, baina Bizkaiarekin batera;
izan ere, botxoa oso txikia da eta bera
bakarrik saltzea zaila da, nire ustez. Biak
batera saldu behar ditugu eta, Bilbok
gauza onik badu, honako hau da: handik
hiru minutura landa-ingurunea dago.
Aitor Basabe, Josemi Olazabalaga, Jo-
sean Martinez, Isidro Arribas, Sabin A-
rana eta Eder Monterorekin batera aritu
zara New Yorken. Maila handia, ezta?
Foru Aldundiak eta Bilboko Udalak auke-
ratu zituzten sukaldariak. Sukaldaritza
landua aurkezten saiatu ginen; hala ere,
Bizkaian egiten denaren lagin bat baino ez
da hori, hemengo proposamen ia guztiek
oso maila handia dutelako, nire iritziz.
Euskal Herrian bapo jaten da, egurrezko
zein diseinuzko aulkian, eta ez da batere
erraza herrialde batean hori gertatzea.
Nola baloratuko zenuke esperientzia?
Ez dakigu zein den jan zutenen inpresio
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“Euskal Herrian bapo jaten da, 
Maiatzaren 8tik 19ra bitartean, Bizkaiko zazpi sukaldari Nazio Batuen Erakundeko
(NBE) sukaldeetan ibili ziren euren proposamenak hango delegatuei eta langileei
aurkezten. Bizkaiko Foru Aldundiak eta Bilboko Udalak erakustaldi gastronomikoa
antolatu zuten Bilboko historia, kultura eta turismo eskaintza munduan zabaltzeko.
Gaminiz jatetxeko (Zamudio) Aitor Elizegi sukaldariotako bat izan zen. 

Aitor Elizegi, sukaldaria

Elizegi Bizkaiko beste sei sukaldarirekin
batera aritu da NBEko sukaldeetan 
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zehatza, baina, zenbakiei erreparatuz gero,
400 zerbitzu baino gehiago eman ditugu
egunero; hau da, normalean ematen dire-
nak baino 100 gehiago. 
Gastronomia arloko komunikabideentzat
ere bazkaria egin genuen NBEko sukalde-
an. Bazkari ederra izan zen: 12 jateko eta 10
ardo -txakolina eta Arabako Errioxako
ardoak- zerbitzatu genituen egun hartan.
Eta turismo arloko jendeari zuzendutako
afaria eman genuen Rockefeller Center-en.
Afaria sei jatekok osatu zuten. Beste alde
batetik, agur-cocktela ere prestatu genuen
NBEn… Bazkariak eta afariak kontatuta,
2.000 zerbitzu baino gehiago eman ditugu
guztira. 
Sukaldaritza landua ez ezik, euskal su-
kaldaritza tradizionala ere ezagutzera
ematen ahalegindu zarete. Zeinek izan du
arrakastarik gehien?
Gakoa sukaldaritza motan baino gehiago
produktuan dagoela uste dut. Ezberdin-
tasun kulturalak daudenean, jendeak pro-
duktu jakinak nahiago izaten ditu besteak
baino. Adibidez, hegaluzea gustatzen
bazaio, berdin dio era modernoan edo tra-
dizionalean prestatua badago. Han edo-

zein eratan jaten zituzten txipiroiak, propo-
satutako modu guztiak gustatzen zitzaiz-
kien… Oilaskoa ere arrakastatsua izan
zen…
Eta mahaikideak gastronomian adituak
izango ziren… Ala kalean bertan sandwi-
cha hartzen dutenetarikoak?

Enbaxadorek-eta jakitunak izango ziren
gastronomia arloan, ziur asko. Izan ere,
euren lanaren ondorioz bileretan eta baz-
kari ederretan parte hartu behar izaten
dute… Tarteko maila zegoela esan dezake-
gu. 
Lapikokorik prestatu duzue?
Bai, indabak, marmitaren bat… Patatak
arrainarekin, okelarekin… NBEkoek pro-
duktu zerrenda bidaltzen diete erakustaldi
gastronomikoan parte hartzen duten guz-
tiei, eta arau batzuk ematen dituzte: leka-
dun mota bi izan behar dira, hainbat baraz-
ki, zenbat frutazko postre… Zergatik? Han
hainbat kulturatako lagunak izaten direla-
ko eta gerta daitekeelako, adibidez, batek
txerrikirik ez jatea, edo barazkijalea iza-

egurrezko zein diseinuzko aulkian”
“NBEn egindako 

erakustaldia 
arrakastatsua izan da:
2.000 zerbitzu baino

gehiago eman ditugu”

“Euskadiko sukaldaritza
eta Kataluniakoa bata
bestearen ondoan hazi

dira eta bien arteko 
trukea dago”

Aitor Gaminiz jatetxeko sukaldean



tea… 
Zein postutan dago euskal sukaldaritza
mundu mailan?
Hiru onenen artean, zalantza barik. Beno,
gaur egun garrantzi handiko sukaldaritza
bi daude: “euskal-katalana” eta ekialde-
koa… Ekialdeko sukaldaritzaren barruan,
japoniarrak arrakasta handiagoa du
Estatuan, baina munduan vietnamdarra
eta tailandiarra preziatzen dituzte gehia-
go… Jatekoak hartzeko era desordenatua-
gatik, plateretan oso errazio txikiak aur-
kezten direlako edota platerak aurkezteko
moduagatik, beharbada. 
Eta Frantziako sukaldaritzari dagokio-
nez?
Hori sukaldaritza klasiko, burges eta
garestiarekin lotzen da; euskal sukaldari-
tzak, berriz, beste kontzeptu hauekin iza-
ten du zerikusia: sukaldaritza modernoa,
purua, dietetikoa, oliba olioa, itsasoa, lurra,
esnekirik gabeko sukaldaritza… Osasun-
kutsua du kanpotarrentzat. 
“Euskal-katalan” sukaldaritza aipatu
duzu lehen…
Euskadiko sukaldaritza eta Kataluniakoa

bata besteren ondoan hazi dira, baina
bakoitzak ikuspuntu propioa du. Barne
mailan elkartrukea dago; horrela, bada,
euskal sukaldari gazte batek bost urte
eman ditu Katalunian, eta beste bost urte
hemen; eta Kataluniako sukaldari batek
beste horrenbeste egin du. 
Horren atzean, desberdintzen gaituena
produktua dela uste dut; hala ere, sukalda-
ritza bion oinarri tradizionala oso garran-
tzitsua da: errezetategi idatzi zabala dute;
munduko beste herrialde batzuetan doze-
na erdi errezeta idatzi baino ez dago. 
Euskal sukaldaritza bereizten duenik
badago? Adibidez, hemen dugun arrain
eskaintza zabala ez dago beste lekuetan…
Noski, kresal usaina duen guztia gure
sukaldaritzaren atala da eta, itsasoa ukitu
berdeekin uztartzen denean, errezetarik
onenak lortzen ditugu. Bakailaoa horren
adibide garbia da errezetategi usadiozkoan
zein modernoan. 
Beste alde batetik, sukaldaritza ikasten
duen gazte batek Euskal Herrira etorri
behar du derrigorrean. Izen handiko sukal-

darien sukaldeari erreparatu baino ez da
egin behar horretaz jabetzeko. Horiek NBE
ematen dute! Gurean katalanak daude,
Cuencakoak, Sevillakoak, Galiziakoak…
Ona da euren curriculumerako.
Errezetak dagoeneko ez dira isilekoak
izaten…
Kontu hori aldatu egin da erabat; izan ere,
gremioak -kontzienteki ala inkontzienteki-
duen guztia besteei jakinaraztea erabaki
du, gastronomiari bultzada handia emate-
ko. Gastronomia ogibidea zen lehen; gaur
egun, berriz, kultura da. Gero eta jende
gehiago dabil kontu hori lantzen, eta
Galiziara edo Extremadurara bidaia egin-
da asko ikasten da. Brasilera joan, eta doze-
na erdi jatetxe topatuko duzu, ziur asko.
Lehen ez zen horrelakorik gertatzen.
Sukaldaritza mailak gora egin du mundu-
ko herri guztietan… Eta Euskal Herrian
berton jatea pasiotzat hartzen dugu!
Jatekoen salmenta puntuak asko dira;
badira 1.000 jatetxe, eta haietatik 100ek
derrigor izan behar dute onak. Baina gaur
egun badira herrialdeak, 10 jatetxe baino

ez dituztenak, eta haietako bat oso ona da
jada.
Beste kontu bat da produktua, horren
eskaintza ez baita Oiartzunen bezain zaba-
la Albaceten; hala ere, horrek ez du esan
nahi Albaceten txarto jaten denik. 
Gure produkzio sistema oso espezializatua
da eta hemen oso tomate ekoizle onak
ditugu, oso perretxiko-biltzaile onak, oso
arrantzale onak… Izan ere, euskal gastro-
nomiaren gakoa azken emaitzan ez ezik
lehenengo sektorean ere badago. Hemen
aintzat hartzen dugu lan hori, eta oraindik
badago hegaluzea amuz harrapatzen duen

“Kresal usaina 
duen guztia gure 

sukaldaritzaren atala 
da eta, hori ukitu 

berdeekin uztartzen 
denean, errezetarik 

onenak lortzen ditugu”

“Gure produkzio sistema
oso espezializatua da eta
hemen oso tomate ekoizle

onak ditugu, oso 
perretxiko-biltzaile onak,
oso arrantzale onak…”
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Sukaldariaren ustez, gastronomia ogibidea
izatetik kultura izatera pasatu da



jendea, amuz harrapatutako hegaluze hori
ordaintzen delako. Munduko beste txoko
batzuetan ez dute lan hori balioetsi.
NBEra Arabako Errioxako ardoak eta txa-
kolina eraman dituzuela aipatu duzu
lehen. Errioxako ardoak ezagunak dira
mundu osoan, baina nola hartzen dute
txakolina?
Oso ondo. Bizkaian ekoizten den txakolina
oso ardo zuri ona da. Bazkari osoan hartze-
ko ez da ardo egokia izango, beharbada;
baina hasierako ezin hobea da, freskotasu-
na eta gatz naturala duelako. Arazoa zein
da? Gutxi ekoizten da, nahiz eta ekoizpena
era naturalean handitzeko ahaleginak egi-
ten dabiltzala dirudien… Txorierrin ere
txakolingile onak ditugu; txikiak dira,
baina hori ez da txarra, eta ekoizpena sal-
duta dago partikular zein komertzio-mai-
lan. 
New Yorkera joan zarete, erakustaldia
egin duzue eta gustatu egin zaie. Zer egin
behar da horrek jarraipena izateko? Hau
da, turismoa Euskal Herrira erakartzeko?
Lanean jarraitu behar dugu. Euskal pro-
dukzio sistemaren aldaketarik garrantzi-
tsuenetarikoa hirugarren sektorean izango
omen da eta instituzioek sektore horren
aldeko apustua egin dute. Guk ere geure
jatetxeetatik egiten dugu apustu hori, eta
nahiz eta bezeroak Santutxukoak izatea
nahiago izan, amerikanoak badira, ez
zaigu inporta. “Ven y cuéntalo” eslogan
hori berriro egin beharko genuela uste dut.
Euskal Herrian ireki den prozesua aurrera
atera eta bakea izatea lortzen badugu, uste
dut “Etorri berriro eta kontatu berriro,
merezi du-eta” esateko moduan egongo
garela. 
Azpiegiturarik badugu horretarako?
Hotelak eta jatetxeak badaude, baina tou-
roperadoreak… 
Bai, zailena da nola lortuko dugun
Tunezeko bat Galiziara oporretan joan
beharrean hona etortzea… Argi dago
Euskal Herria ez dela Grezia, eta, ondorioz,
kultura-turismo moduan ezin dela saldu,
baina SPA-turismo gisan bai sal liteke…
Horrela, bada, Euskal Herria leku zoraga-
rria da atseden hartzeko. Atzerrira zenbat
eta bidaia gehiago egin, orduan eta argiago
izaten dut kontu hori. Badira 10 urte kan-
pora irteten naizela, eta azken bidaia hone-
tan saltzen genuena benetan ona zela era-
bat konbentzitu naiz. Bilbo eta Bizkaia
nabarmen hobetu dira eta, etxera itzultzen
naizenean, gero eta gehiago gustatzen zait
hemen ikusten dudana.
Gaia aldatuz, jatetxe bi dituzue: Baita eta
Gaminiz, eta aholkularitza gastronomiko-
ak ere egiten dituzue.
Bai, azken aholkularitza gastronomikoa
Berlinen zabaldu dugu. Horrela, euskal
sukaldaritza landu nahi duten jatetxeei
karta egin, produktuak non lortu... irakas-

ten diegu. Atzerritarrek exotikotzat dute
gure gastronomia, eta hemengo profesio-
nalengana hurbiltzen dira aholku eske.
Slow Food mugimendua Bizkaira heldu
da eta zu ere horren partaidea zara, zer
da?
Mugimendua Italian sortu zen eta produk-
tuaren sukaldaritza du ardatz nagusi.
Zientzia eta I+G Gastronomikoaren Uni-
bertsitatea egin da. Zer gertatzen da label-
dun produktuekin? Ezaugarri jakin batzuk
lortu ondoren, produktu hori ahalik eta
errentagarriena izaten saiatzen da eta Slow

Food mugimenduak, berriz, hau du helbu-
ru: Peruko batek egunero kilo bat lanperna
hartzen baditu, kilo hori egunero hartzen
jarrai dezakeela, lanperna horiek moreak
direlako eta ezberdinak direlako. Bestela,
lanperna arruntak haziko genituzke eta
egunero 100 kilo izango genuke…
Produktu bat naturala denean, ez da guk
nahi bezain errentagarria izaten eta horrek
izugarri izorratzen gaitu. 
Mariano Gomez Foru Aldundiko albaitaria
kontu horren bultzatzailea da Euskal
Herrian, eta euskal olioa, pottoka eta
antxumeekin egiten ari den moduan, aha-
leginak egiten dabil Zallako kipula gorria
eta Karrantzako gazta ere mugimenduaren
barruan kontuan har daitezen. 
Euskal txerria, adibidez, Slow Food mugi-
menduaren barruan dago eta horren
urdaia eta urdaiazpikoa babestutako pro-
duktuak dira mundu mailan. 

“Etxera itzultzen 
naizenean, gero eta 

gehiago gustatzen zait
hemen ikusten dudana” 
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Ekainaren 16tik 18ra bitartean, Txotxon-
gilo Eguna izan zen Sondikan, UNIMA-
EUSKAL HERRIA elkarteak antolatuta.
Bertan Euskal Herriko 15 antzerki taldek
parte hartu zuten.

Jaialdiaren lehenengo edizioa Abadi-
ñon ospatu zen 2001. urtean. Urte bi gero-
ago Getxora eraman zuten eta aurten
Sondika aukeratu dute eszenatokitzat.
Horrela, bada, hiru egunetan zehar hain-
bat ekitaldi izan ditugu herrian: filmak,
antzerkia, makillaje eta txotxongilo taile-
rrak… Horrezaz gainera, Txotxongilo
Eguna 2006k hurrengo irudi hauek utzi
dizkigu: 
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Txotxongilo Eguna 



2006, Sondikan
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“AEKren indarra herrietan
egiten den lanean datza” 

Ekainaren 10ean AEK Eguna 17. edizioa ospatu zen Larrabetzun. Bertan milaka eus-
kaltzale batu ziren; Txorierrikoak ez ezik Euskal Herriko hainbat bazterretakoak
ere. 

AEK Eguna, Larrabetzun
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Edurne Brouad AEK Egunaren arduraduna

Balorazioa egiteko momentua da.
AEK Eguna partehartzailea nahi genuen
eta benetan lortu dugula uste dut. Hainbat
talde ibili zen Xiba Jokoan, Mihiluze-
AEKn… eta, halaber, jendearen partehar-
tzea ere nabarmena izan zen Esaera
Zaharrak eta Bertsoak jokoan, errome-
rian…
Beste alde batetik, larrabetzuarren jarrera
abegikorra aipatzekoa da, izan ere beraiek
gabe izan izango zatekeen AEK Egunik
egin. Uriak eta Txorierrik eman diguten
laguntzari esker egin dugu jaialdia eta ber-
toko euskara taldeek antolatutako AEK
Egunaren inguruko asteari erreparatzea
baino ez dago hori konfirmatzeko. 
AEK Egunak urte biko etenaldia izan du,
zergatik hori?
Jaiak denetarik ezagutu du, Hernanin lehe-
nengoa egin genuenetik hona. Eta egia
esan, azken urteetako AEK Egunak inda-
rra-edo galduz joan ziren pixkanaka-pix-
kanaka. Hori ikusita, Abetxukoko azken
AEK Egunaren ondoren hausnarketa sako-
na egin behar genuela pentsatu genuen:
atsedenalditxoa hartu, gauzak ondo pen-
tsatu eta AEK Eguna berri bat plazaratu…
Emaitzak hor daude eta irakurleak epai
dezala.  
Jaia data aldaketarekin ere etorri da. Lehen
ikasturtearen hasieran -urria-azaroa- egi-
ten genuen, indarra hartzeko; baina orain
ikasturtearen bukaeran jarri dugu, ikastur-
te gogor eta luze baten ondoren merezitako
saritzat ikusi nahi izan dugulako. Ikasle,
irakasle zein edozein euskaltzalek eginda-

ko lana merezi duela senti dezaten da gure
asmoa. 
Badira urteak eta urteak euskararen alde
lanean, sasoian dago gure hizkuntza?
Euskararen egoera, orokorrean, onera egin
duela uste dut eta etorkizun oparoa ikus-
ten diot. Hala ere, oraindik ere lan itzela
egin beharko da euskararen etorkizuna
bermatuta dagoela esan ahal izateko. Ezin
ahaztu, gainera, euskararen kontrako era-
soek jarraitzen dutela eta batzuetan bene-
tan izugarriak direla. Baina, edozein kasu-
tan gure esku ere badagoela azpimarratu
nahiko nuke eta lanean jarraitu beharko
dugula, baina itxaropen eta indar guztiare-
kin. 
Hizkuntzaren etorkizuna umeengan
dago; gurasoek ere badute zer egin horre-
tan…
Helduak euskaldundu ezean ezer gutxi
balio du haurrak euskalduntzeak. Gaurko
umeak euskaradunak izango dira etorkizu-
nean, euskara jakingo dute; baina gure
ustez, ez dira euskaldun osoak izango,
bizitzako edozein arlo eta unetan euskaraz
aritzeko gai izango ez direlako. Beraz, “yo

no sé, pero mis hijos sí” esaldi famatu
horrek ez du, inondik inora, dionak ema-
ten dion balioa. Hori etengabe diona bere
burua engainatzen ari da nahita ala nahi
gabe. 
Aurten 30 urte bete ditu AEK-k Txorierrin
eta Txepetxa euskaltegiak 20. AEK Eguna
urteurren horiekin lotu da…
AEK-k urte luzeak darama helduei euska-
ra irakasten. Beste asko ere badabiltza
behar horretan, baina jendearekiko hurbil-
tasuna da, nire ustez, AEK-ren dohainetari-
ko bat. Urte hauetan guztietan euskara jen-
dearengana hurbildu eta horiei gauzak
errazten saiatu gara eta horregatik gaude
Euskal Herri osoan barreiatuta. Horregatik
iristen gara beste asko iristen ez diren ere-
muetara eta horregatik ditugu euskaltegi
eta ikasguak eskualde gehienetan, bizileku
euskaldun zein erdaldunetan. Txorierriko
AEK eta Txepetxa euskaltegia horren
eredu garbia dira eta 30 urtean egindako
lana ere goraipatu nahi izan dugu aurtengo
AEK Egunean, AEKren indar osoa horre-
tan datza-eta: herrietan egiten den lanean,
hain zuzen ere. 

“Helduak euskaldundu
ezean, gaurko umeak 

euskaradunak izango dira
etorkizunean, baina ez

euskaldun osoak, 
bizitzako edozein arlotan

euskaraz aritzeko ez 
direlako gai izango”
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AEK Eguna, Larrabetzun

Argazkiak: Bestorrene
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Osasuna eta erlaxazioa, 
zentro bakar batean

Martxoan Larradent Poliklinika ireki zen Ikatza jauregian, Larrabetzuko plazan.
Zentro bakar batean lau zerbitzu eskaintzen dira: odontologia, podologia, dietetika
eta masajea.

Bost emakumek osatzen dute Larradent
Poliklinikako lanbide taldea: Ana, Itziar,
Carmen, Leire eta Raquel. Ekipo gaztea da,
dinamikoa eta bezeroarekin atsegina.
Larradent Poliklinikako profesionalen a-
raua bezeroari ahalik eta zerbitzurik onena
eskaintzea da eta, horretarako, lagunarteko
trataera ematen diote. Umore oneko profe-
sionalak ere badira, izan ere, ezaugarri hori
izatea garrantzitsua da pazienteekin harre-
manak izateko.

Larradent Poliklinikan lau kabinete
daude, elkarren osagarri direnak.

Odontologia kabinetea: hortz-haginen
osasunarekin zerikusia duten zerbitzu
guztiak ematen dituzte; periodontzia,
inplantologia, ortodontzia, protesiak….
Laborategi propioa dute eta, ondorioz,
azkarrago egin ditzakete protesiak eta
beste hainbat lan. Hortz-haginen estetika
zerbitzua ere badago eta, besteak beste,
hortz piercingak jartzen dituzte. 

Podologia kabinetea: oinetako patolo-
gia guztiak tratatzen dituzte: gogorrune
eta maskur-kentzea, papilomak, haragian
sartutako atzazalen tratamendua eta ond-
doen infekzioak, esate baterako. Plantilla
ortopedikoa eta silikonazko protesiak egi-
ten dituzte. 

Dietetika kabinetea: dieta terapeutiko-
ak zein argaltzekoak egiten dituzte.
Halakoak dieta pertsonalizatuak izaten
dira eta erabat naturalak, pilularik erabil-
tzen ez dutelako. Pazienteari asteroko
jarraipena egiten diote pisua, gorputz-koi-

pea eta likidoak kontrolatzeko.
Masaje kabinetea: esku terapiak egiten

dituzte; haien barruan daude masaje tera-
peutikoa, erlaxagarria, linfa-drainatzea
zein pazienteak behar duen beste edozein
masaje mota. Terapia alternatiboak ere

eskaintzen dituzte; adibidez, garezur eta
hezur sakroren osteopatia, kinesiologia,
Bach-en loreak, aurikuloterapia eta abar.

Zerbitzu horiek guztiak edozein adine-
tako pertsonei zuzenduak daude. Aurre-
kontuak pertsonalizatuak izaten dira eta
finantzatzeko aukera ematen da. 

Larradent Poliklinikak ordutegi hau
du: 10:00etatik 13:30era eta 16:00etatik
20:00etara; hala ere, ordutegia alda daiteke,
pazienteen beharrizanetara egokitzeko.
Kasu puntualetan eta patologiaren arabe-
ra, etxez etxeko zerbitzua ere ematen dute. 

Larradent Poliklinika

Larradent Poliklinikako
lanbide-taldea gaztea da,
dinamikoa eta atsegina

pazientearekin

Poliklinika Ikatza jauregian dago. Hori XVII. mendeko eraikina da





Maila igoera birritan izan duzue. Halako-
rik espero zenuten taldea federatu zenu-
tenean?
Egia esateko, ez. Federazioan sartu ginene-
an, gure helburuak izan ziren lagunartean
jokatzea, kirola apur bat egitea eta geure
burua sasoi onean izatea. Denboraren
poderioz, talderik onenen artean egon gin-
tezkeela ikusi genuen eta 1999-2000 denbo-
raldian lehenengo maila igoera (lehenengo
erregionala) lortu genuen. Bigarrena (erre-
gional gorena) 2004-2005 denboraldian
izan zen eta hori Txorierritik kanpoko joka-
lariak hartzeari esker lortu dugu, izan ere,
horiek kalitate tekniko handiagoa eman
digute.
Azken 10 urte hauetan, zeintzuk izan dira
oroitzapen onak eta txarrak?
Kuriosoa da, baina oroitzapen onek ez
dute lotura zuzenik kirol garaipenekin.
Poztasunik handienak izan dira partiden
aurreko tertulia, jokalari eta haien emazte-
ekin izandako askariak, partiden ostean
seme-alabak zelai barrura sartzea, jende
askok klubarekiko konpromisoa duela
ikustea… Beste momentu zoragarri bat X.
urteurrena izan da: ekainaren 3an bazkaria
egin genuen eta bertan klubeko bazkideak
eta lehengo eta oraingo jokalariak batu
ginen… Itzela!
Unerik latzenek, berriz, badute zerikusia

kirol-aldearekin. Lehenengo erregionalera
igo osteko urteak oso gogorrak izan ziren,
gogor borrokatu behar izan genuen, kate-
goria ez galtzeko. 
Aurten onenen artean izan zarete, nola
baloratzen duzue denboraldia?
Oso ondo. Erregional gorenean berriak
ginen eta, kategoria hori mantentzeko, izu-
garri sufritu beharko genuela pentsatzen
genuen, baina ez da hala izan. Denboral-
diaren azken txanpara heldu gara eta sub-
txapelketa irabazteko aukerak izan ditugu,
gainera.
Ezin izan da igoera lortu, zer falta izan
zaizue?
Denboraldiaren hasieran fitxatu genituen
jokalari biri esker, lehiakorragoak izan

gara; hala ere, beharbada ez dugu sinistu
igotzeko gai ginela. Gainera, gure kapitai-
nak denboraldi osoa galdu du lesio baten
ondorioz. Eta beste jokalari bik ere une
latzak bizi izan dituzte… Izan ere, batzue-
tan jokalari guztiak talde moduan aritzea
askoz inportanteagoa da, jokalaririk onena
izatea baino.  
Zer espero duzue hurrengo denboraldi-
tik?
Clemenek eta Joseanek taldea utziko dute,
baina klubarekin harremana izaten jarrai-
tuko dute. Beste jokalariok jarraitu egingo
dugu taldean, eta Barakaldo eta Sondikako
jokalariak hartzen ahaleginduko gara.
Ustekaberik egon ezean, datorren urteko
talderik puntarengoetariko bat izango
gara, ziur asko. Baina batek daki, umilak
izan eta pixkanaka-pixkanaka joan behar-
ko dugu. 

Beste alde batetik, Sondi-
kako gazteak gu-

Elkarteak / Taldeak

Hegalariak CD

“Gure ibilbideak 
emandako poztasunik

handienek ez dute 
zerikusirik kirol 

garaipenekin; beste hauek
dira: partiden aurreko

tertuliak, lagunen arteko
askariak, seme-alabak

zelaian…” 

“Areto-futbola ez da 
futbolaren anaia txiroa”

Hegalariak Sondikako areto-futboleko taldeak 10 urte bete ditu aurten. Taldea 90eko
urteen hasieran sortu zen eta 1996-1997 denboraldian federazioan sartzea erabaki
zuten. Oskar Eguskiza taldearen sortzaileetariko bat izateaz gainera, jokalaria ere
bada. Taldearen gorabeherak berak kontatu dizkigu.  
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2055-2006 denboraldiko plantilla

Hegalariak taldeko jokalariek eta jokalari ohiek partida jokatu zuten 10. urteurrenaren egunean



rera etortzera animatzen gabiltza, baina
zaila ikusten dugu, entrenamenduak aste-
an bitan egin behar direlako eta futbola
askoz erakargarriagoa delako. Gainera,
Hegalariak taldeko jokalaria izateak kon-
promiso batzuk eskatzen ditu: loteria saldu
behar izatea, partidak arbitratzea… Beno,
borrokan jarraitu beharko dugu eta ea
datorren urtean plantilla erdia Sondikakoa
den! Kadete taldea ere osatzeko asmoa
dugu.
Jokalariak zuzendaritza-lanetan zabiltza-
te, web orrialdea (www.hegalariak.net)
prestatu duzue… Gogorra da kirol ama-
teurra izatea, ezta?
Bai, baina orain urte batzuk askoz gogorra-
goa zen: Gorondagane herri ikastetxeko
zelai irekian egiten genituen entrenamen-
duak, aldagelak geuk zabaldu eta itxi
behar genituen, ateetan sareak jarri
behar… Orain Goronda Beko kiroldegian
aritzen gara eta gure kezka bakarra bero-
tzea eta jokatzea da. Horren meritua gure
delegatuak (Sobri) du, izan ere, berak kan-
poko taldeari ostatua emateko ardura
hartu du, publizitatea jartzen du, erlojua…
hau da, jokalariok lehen egin behar geni-
tuen lanak egiten ditu.
Web orria denbora kentzen dit, baina poz-
tekoa da ikustea bertan jendea sartzen dela
eta iradokizunak botatzen dituztela hura
hobetzeko. 

Zeintzuk dira aurre egin behar diezuen
zailtasunak?
Lehenengo eta behin, zaila da gure inguru-
ko jokalariak fitxatzea. Ez dakit beldur
diren lana ez ote duten ondo beteko, kiro-
laz aspertuta dauden… Sondikako lagun
berriak taldean izateko itxaropena izaten
dugu urtero, baina ez dugu lortzen… 
Eta diru aldetik?
Sobri gurekin dabilenetik hona, kontu hori
konponduta daukagu gutxi gorabehera.

Gure laguntzaileak Sondikako enpresak
dira eta horiei publizitatea eskaintzen
diegu gure kamisetan, web orrian, parti-
den berri ematen duten karteletan, lote-
rian, egutegietan… Horrezaz gainera,
“Sondikako Udala” Areto-futboleko
Txapelketa arbitratzen dugu eta horrek
diru kopuru handia ematen digu. Jai
batzordeko txosnan ere laguntzen dugu eta
Udalak dirulaguntza ematen digu urtero. 
Arbitroak, futbolarien lana, materiala, boti-
kina eta abar kontuan hartuta, 6.000 euro
gastatzen dugu urtero. 
Futbolak zale gehiago dituen kirola da.
Sondika Futbol Taldearekin lehian ari-
tzea zaila izango da…
Lehen aipatu dudan bezala, aurre egin
behar diogun arazorik handiena areto-fut-
bolean aritu nahi duen jenderik ez egotea
da. Sondikako gazteentzat zaila da lehe-
nengo ekipora joatea, eta horregatik nahia-
go dute edozein futbol taldetan jarraitu.
Baina urte txar pare baten ostean, desani-
matu eta ez dute jokatu nahi izaten. Zaila
da gazteei buruan sartzea areto-futbola ez
dela futbolaren anaia txiroa, gezurra dela
futbola utzi duten “zaharrak” baino ez
direla horretan jokatzen. Areto-futbola
diziplina erabat polita da, asko eskatzen
duena, lehia handikoa eta esker onekoa.
Gainera, nabarmendu eta maila handiko
taldeetan jokatzeko aukera ematen die.  

“Batzuetan jokalari 
guztiak talde moduan 

aritzea askoz 
inportanteagoa da, 
jokalaririk onena 

izatea baino”  

“Futbol aretoa diziplina
erabat polita da, asko 

eskatzen duena, 
lehia handikoa eta 

esker onekoa”
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Osasuna
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Ekainaren 12tik 17ra bitartean, One Vision
erakusketa izan zen Derion. Ekimen honetan
22 komertziok parte hartu zuten. Horrela,
bada, komertzio bakoitzeko erakusleihoan
erakusketaren argazki bat jarri zen, bere
azalpena eta guzti. Erakusketa HIESaren
aurkako Euskadiko GKE-en Plataformak
antolatu du. Talde horrek, gaixotasunaren
inguruan dauden estigma eta diskriminazio-
aren aurka egitea du helburu.

Argazki erakusketa ekainaren 12an inau-
guratu zen eta bertara Lander Aiarza
Derioko alkatea, T-4 elkarteko Arrate Agirre-
zabal eta Iñaki Perea, Derioko Zerbitzu eta
Merkataritzako Elkarteko presidentea bildu
ziren, besteak beste. “HIESa edonork izan
dezakeen gaixotasuna da, eta ezin dugu
ahaztu zeintzuk diren bere ondorioak.
Momentu honetan oso inportantea da gaixo-
tasun horren kontra borroka egitea”, esan
zuen Aiarzak. Era berean, eskerrak eman ziz-
kion plataformari “gure herria aukeratzeaga-

tik, erakusketa hartzeko” eta merkatariei
“erakusketarekiko izan duten jarrera onaga-
tik. Oso proiektu inportantea da herriko
merkataritzarako”.

Beste alde batetik, Pereak merkatarien
jarrera ere azpimarratu zuen, “HIESa ahaz-
tuta dugun kontua da eta beharrezkotzat
jotzen dugu gaixotasun hori dagoela jendea-
ri gogoraraztea. Gure erakusleihoak hori egi-
teko tresna dira. Positiboa dela uste dugu eta
etorkizunean kanpaina gehiagotan parte
hartzea espero dugu”.

Arrate Agirrezabalek HIESak dakarren
arazoa kalera ateratzeko beharra nabarmen-
du zuen, “hor dago, eta argazki batek haus-
narketa egitera bultzatu ahal gaitu”. Era
berean, herri aberatsek, oraindik ere, zer egin
badutela gogoratu zuen, “batetik,herri txiro-
ei erreparatu eta gaixotasun horren kontrako
txertoa aurkitzen saiatzea, eta bestetik,  diru-
laguntzak ematea, herri txiroetakoek jan zein
tratamenduak hartu ahal izateko”.

Derioko merkatariak
HIESaren aurka

Hartutako Inmunoeskasiaren Sindromearen (HIESa) lehenengo kasua duela 25 urte
agertu zen. Gaur egun birusak 40 milioi pertsona harrapatu du eta horietatik 25
milioi Afrikan bizi dira. HIESaren deskubrimenduaren 25. urteurrena dela-eta,
Bristol-Myers Squibb farmazia-konpainiak One Vision argazki erakusketa zabaldu
du Europan zehar. Horrela, bada, Londresen, Parisen, Madrilen eta Bartzelonan jarri
dute, eta Txorierrin ere ikusteko aukera izan dugu.
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Teknologia

PQRemove, troyanoen 
aurkako erreminta

Elhuyar Fundazioak ordenagailurako
puzzle teknologikoak sortu berri ditu.
Horiek 12 urtetik gorako lagunei zuzen-
duta daude, eta gazteek, jolasaren bitar-
tez, teknologia eta energiaren mundua
ezagutzea dute helburu. Horrela, bada,
puzzleak egin ahala hainbat azalpen
jasoko dituzte jokalariek, eta puzzle
bakoitza amaitu ostean, gaiari buruzko
informazioa emango zaie, bideoen eta
3Dko irudien bitartez. Jokalariek 50
puzzle baino gehiago izango dute esku-
ra. 

Puzzle 
teknologikoak,
ordenadorean 

egiteko

Euskal Herriak Bere Eskolak ekimenak
Hezberri aldizkari digitala kaleratzen
du bi hilerik behin eta ekainean 4. alea
atera dute. Hezberri aldizkaria hurrengo
helbide honetan irakur daiteke:
www.euskaleskola.org

Hezberri 
aldizkaria

Nabload.U eta Banker.BSX troyanoek kalte
handiak sortu dituzte munduko milaka
ordenadoretan. Hori dela eta, Panda Soft-
ware konpainiak PQRemove erreminta ja-
rri du erabiltzaileen eskura. PQRemove
edozein ordenadoretan troyano mota ho-
riek detektatu eta ezabatzeko gauza da, eta
hurrengo helbide honetatik deskargatu
ahal da: www.pandasoftware.es/descar-
gas/utilidades.

Panda ActiveScan birusen aurkako
soluzioaren arabera, Banker.BSX eta Na-
bload.U mundu osoan zehar eraso gehien
egiten dituzten birusak dira. Horrela,
bada, birus horiek elkarrekin aritzen dira,
ordenadoretan instalatu ahal izateko.
Prozesua hurrengo era honetan gauzatzen
da: erabiltzaileak MSN Messenger bidez

mezu bat jasotzen du. Mezu horretan “ve
esa vaina” testua eta Interneteko helbide
bat azaltzen dira. Erabiltzaileak link hori
bisitatuz gero, Nabload.U troyanoa des-
kargatzen da sisteman eta, era berean,
horrek Banker.BSX troyanoa deskargatzen
du. 

Azken birus horrek banka on-lineko
sarbide-gakoak lapurtzen ditu eta horreta-
rako, erabiltzaileak nabigatzen dituen web
orriak kontrolatzen ditu. Troyanoak da-
tuak hartu eta korreo elektroniko helbide
batera bidaltzen ditu. Birusen sortzaileak
datu horiek jasotzen ditu bertan, eta, ondo-
rioz, iruzurrezko eragiketak egin ahal ditu.
Horrezaz gainera, Banker.BSX-k mezu
amarrutsuak bidaltzen dizkie MSN Me-
ssenger dauden kontaktuei. 



Nola etorri zarete musika mundura?
Jabi: Txikia nintzenean ez nekien kanta-
tzen, eta, gainera, Bilbon erdaldunak
ginen. Orduan, nik euskal giro batean-edo
sartu nahi nuen, gure herri hori zer den
sakondu nahian. Sakontasun bilaketa
horretan Benito Lertxundi topatu nuen, 12-
13 urterekin. Zerbait aurkitu nuen kanta
horietan, eta, harrezkero, lagunekin batzen
ginenean nik beti kantatu egiten nuen,

txarto, ondo, edo ez dakit nola, baina kan-
tatu egiten nuen. Gero, urte batzuk pasatu-
ta,  bat-batean agertu zen giro euskaldun
bat, lagun euskaldunak,  eta geroago beste
mutil batzuk, gure alboan egon zirenak eta
ondo kantatzen zutenak. Hasieran, Iñaki,
nire anaiak, eta biok lortu genuenean bi
ahots egitea, ez dakit Colonek zer desku-
britu zuen baina, guretzat deskubrimendu
itzela izan zen. Harrezkero, jende horrekin
batera-eta, ez gara gelditu, beti kantatzeko
gogoarekin gabiltza.
Iñaki: Kantatzen hasi ginenean, beste tal-
dekideek ematen zuten kalitate kutsua,
intonazio ona eta abar, eta geuk ematen
genuen kemena, bihotza, odola… Horrela
belarria egiten genuen, egokitze horiek
barneratu…, eta ondo kantatzea eta biho-
tza elkartu ziren, eta hor jarraitzen dugu,
herri kantariak izaten.
Kantari talde bat sortu zenuen eta publi-
koaren aurrean kantatzen hasi…
I: Bai, batetik, bederatzi lagun ginen eta
astero geratzen ginen ensaiatzeko, eta bes-
tetik.  Basurton dantza talde bat zegoen,
Beti Jai Alai, dantza talde ona. Dantza-tal-
dearekin batera hasi ginen, guk abestu
dantza doinuak eta eurak dantzatu. Gero
etorri ziran beste eskaera batzuk be, auzoe-
tako jaietan kantatzeko, ezkontzetan eta
abar. Garai batean, Bizkaiko euskal kantu
txapelketara aurkeztu ginen eta izena

behar zenez, bat-batean eta presaz
Arbasoen geroa asmatu genuen taldeari
deitzeko. Eta txapelketa hori, 95ean edo
hortik, Orbelak airez aire abestiarekin iraba-
zi egin genuen.
J.: Edozein kasutan, zaletasuna berez etorri
zitzaigun, adoleszentzian, giro euskaldun
baten bila aritzean, eta Benitori esker, neu-
rri handi batean. Behin, berarekin egon
ginen afaltzen, eta, hasieran, mitoa apurtu-

Musika
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Sondikako Zerurena jatetxearen jabeak eta langileak dira Jabi eta Iñaki
Oruetxebarria anaiak. Sukaldean finak eta profesionalak ezeze, musikan eta beste
arlo batzuetan ere ederto maneiatzen dira. Gustua da eurekin kantatzea eta berba
egitea. Testua eta argazkiak: Pospolin

Jabi Oruetxebarria

Iñaki Oruetxebarria

“Zerutarrak”, musikariak eta



ko zen beldur ginen, baina ez, goizeko zaz-
piak arte hitz egiten egon ginen, eta kon-
probatu genuen tipo jatorra zela. Baina,
nahiz eta mitoa apurtu, Benito hor dago eta
guk ordurako bere musika barneratuta
geneukan jada, musikaren eta euskaltzale-
tasunaren mamia sartuta.
I.: Musikaz gain, berak eduki duen bilaka-
era edo bere giza bilakaera kontuan izan-
da, gu nahiko ibilbide paraleloan ibili gare-
la uste dut.
J.: Oteizak esaten zuen artistak beti daude-
la herri batean etorriko diren arlo berriak
herriari aurkezteko. Eta Benito gurekin beti
egon denez, berak aurkeztu digu bere bizi-
tzaren plan berria, eta igual, berarekin
batera joan gara. Gu baino zaharragoa da,
baina bere bizitza eta gurea parekatuta
doaz. Eta hori da artista, artistak ematen
dio herriari informazio bat, eta guk erabili
egiten  dugu.
Eta orain zer egiten duzue?
I.: Jarraitzen dugu gauza informalak egi-
ten, deitzen digutenean. Aspaldi honetan,
Josu Naberanekin gabiltza. Bere Hitzen
koba azken liburuan, - euskal sustraiak
aztertuz gai zabalak, aberatsak eta sakonak
tratatzen dituen horretan-, Josuk erroekin
egiten ditu aurrehistoriako poesia antzeko

batzuk, eta guk herriko doinuak erabiliz
ahotsa jartzen diegu. Honelakoetara jende
gutxi joaten da baina gogoz egiten dugu
eta gauza polita ateratzen da.
J.: Horretaz aparte, Beti Jai Alai dantza tal-
dearekin ere jarraitzen dugu harremane-
tan. Uztailaren 2an, esate baterako, Loiuko
jaietan izango gara.
Eta nolako planak dituzue etorkizunera-
ko?
J.: Berdinak edo antzekoak. Alde batetik,

badakizue guk jatetxe hau utziko dugula,
salgai ipini dugu, eta Emerandora joango
garela beste jatetxe txikiago bat irekitzera.
Orduan, suposa  daiteke beste lan mota bat
izango dela eta denbora gehiago izango
dugula. Beraz, gogoa dugu musikarekin
jarraitzea. Orain arte bezala, baina baita
beste proiektu berri batzuk jorratzeko ere.
Esate baterako, ez dakit inoiz egingo
dugun baina buruan badugu herrietako
jaietatik txosna bat muntatzeko ideia.
Txosna berezi horretan, edariak eta taloa,
eta honelakoak saltzeaz gain, gu barruan
kantatzen ibiliko ginateke, mikrofono txiki
batekin, beharrean eta kantatzen. Gure
jatetxean ere ahalegindu gara euskal kultu-
raren aldeko beste zerbait egiten. Txosna
badaukagu, giroa sortzen badakigu, ondo
pasatzeko asmoa ere bai, denbora apur bat
hartzen badugu…

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

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

Fitness eta spa zentroak relax zirkuitu
hau eskaintzen dizu: sauna, vaporiuma,
jacuzzia, dutxa inguratzailea eta automasaje-
ko koltxonetak. 

Parke teknologikoa

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

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

Hilabete honetako galdera zera da:

Non egin da 
azoka ekologikoa?

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

(Saria Laiaren eskaintza duzue).

��LLAAIIAA  HHOOTTEELL  MMUUSSEEOOAA��
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Aurreko 
galderaren 
erantzuna: 

10 urte
Irabazlea:

Mª Carmen Alvarez  

“Oteizak esaten zuen
bezala, artistak beti daude

herri batean etorriko
diren arlo berriak 

herriari aurkezteko”

“Musikarako zaletasuna
berez etorri zitzaigun,
adoleszentzian, giro 

euskaldun baten bila eta
Benito Lertxundiri esker”

Zerutarrek Orbelak airez aire abestiarekin irabazi zuten Bizkaiko Euskal Kantu txapelketa 95ean

Musika

abar…

L E H I A K E T A
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Mari Tere Onaindia

Etxeko sukaldaritza

Osagaiak (4 lagunentzat)
–8 baratxuri-atal
–Kipula 1
–1/2 piper berdea
–250 g. bakailao (gezatua eta papurtua)
–3 piper txorizero (urtean izango ditugu)
–1/2 sopako ogia
–1 l. haragi-salda
–1/2 l. ura
–Olioa

Egiteko era:
Lapiko batean 5-6 olio koilarakada bota

eta sutan jarriko dugu. Baratxuri-atalak
zuritu ostean, lapikora botako ditugu.
Kipula eta piperra txikitu eta horiek ere
botako ditugu lapikora. Gorrituta dau-
denean, bakailaoa eta piper txorizeroen
okela gehituko ditugu. Sueztitzen utziko
dugu apur bat, eta ondoren, sopako ogia
botako dugu (hori txikitu beharko dugu
aldez aurretik). Azkenik, haragi salda
eta ura bota, eta su motelean irakiten
utziko dugu 25-30 minutuan. Zurru-
kutuna zopontzi batean zerbitzatuko
dugu.  

Zurrukutuna

Prestatzeko era:
Kendu kukuluari kanpoko orria. Garbitu
eta lau zati egin. Plater baten ipini eta

ganetik binagretea bota.
Binagretea egiteko: piper
berde erdi bat, tipulin
zati bat, arrautza egosi
bat, tomate erdi bat zuri-
tuta eta ura ondo kendu-
ta; honek danak txiki-
txiki egin eta bota orioa,

ozpina eta gatza. Azkenik
antxoila bat ipini kukulu

zati bakotxari ganean eta
jateko prest dago. On egin!

Osagaiak:
–Kukuluak
–Piper berdea
–Tipulin bat
–Tomatea
–Arrautza bat
–Antxoiak
–Gatza
–Oliba orioa
–Ozpina  

Tuterako 
kukuluak 

www.karlosnet.com
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GOMENDIOAKGOMENDIOAK
LIBURUAK

Mendebala, musika folk eta
musika tradizionala aldarrika-
tzen dauan festibala. Sopuertan
ekainaren 30ean eta uztailaren
1ean. Parte hartzaileak: Euri
ttanttak, Zura, Mal de Ojo,
Gose, Carlos Nuñez, Lamatum-
bá, eta Xuacu Amieva.

MUSIKA

Amagoia Gezuraga

Aguafuertes vascas
Roberto Arlt
Kazetari argentinarrak 1935/36-
an Bilbo, Elorrio, Eibar, Duran-
go... inguruetatik “bueltatxo”
bat emon ei eban eta  bidaia
horreen barriak Argentinako El
Mundo egunkarian argitaratu
ebazan. Txalaparta argitaletxeak
Argentinako El Mundoko heme-
rotekan hartutako artikuloak
Aguafuertes vascas liburuan
bildu ditu. Eta hona hemen,
liburuko laugarren atalean,  non
egiten deuskun Lezaman izan-
dako idi-demari buruzko des-
kribapen zehatza eta polita.
Harrien pisuak, idien jana, neu-
rriak... (tranpa batzuk be),  eta
azkenik “...cuando la prueba ha
terminado, los bueyes están
desechos de fatiga. ... mojándo-
les el cuerpo con vino, los fric-
cionan vigorosamente, los
cubren con mantas, les dan a
beber un cubo de vino y deja
que reposen”.

L E T R A Z O P A

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

Aurki itzazu goiko letra-
zopan beste 7 arropen

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

Ezkerraldean Aikor! 49.
zenbakiaren letrazoparen
erantzuna. 7 arropen ize-
nak.

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

Loiu
–Azoka ekologikoa, uztailaren 9an,
Larrondoko pilotalekuan.

Irteerak

Hitzaldiak
Lezama
–Santiago bidea eta Behe Erdi Aroko Bizkaia,
Juan Jose Larrea Conde EHUko irakaslea-
ren eskutik. Uztailaren 5ean, 18:00etatik
19:00etara, Kultura Aretoan. 

Udalekuak

Jaiak
Derio
–Santiago eta San Inazio, uztailaren 24tik
31ra, Aldekonen.  
Lezama
–Goitioltza, uztailaren 8an eta 9an. 

Erakusketak
Sondika
–Sondikako Aire Libreko X. Pintura
Lehiaketan saritu eta aurkeztu diren lane-
tatik egindako hautaketaren erakusketa. 

Sondika
–8tik 17 urtera arteko ume eta gazteentzat:
uztailaren 10etik 14ra. Friaseko kanpale-
kua (Burgos).
–3tik 12 urtera bitarteko gaztetxoentzat:
uztailaren 21era arte, Ludoteka I eta IIn.
Lantegiak, kirola, jolasak… 
–Gaztetxea: uztailaren 21era arte. Lante-
giak, ikastaroak, zinema…
Zamudio
–13tik 17 urtera arteko gazteentzat: uztai-
laren 3tik 28ra.
–6tik 12 urtera arteko ume eta gaztetxoen-
tzat: uztailaren 3tik abuztuaren 25era. 
Lezama
–4tik 15 urtera arteko ume eta gaztetxoen-
tzat: uztailaren 3tik 21era. Tailerrak, kiro-
la, irteerak, hipika… 

Dantza agerraldiak
Sondika
–Portugaleteko Nazioarteko XXXII. Fol-
klore Jaialdia, uztailaren 21ean, 22:30ean,
Goronda Beko kiroldegian. Orenburgo-
Vietnam-Euskadi.  
Derio
–Gjesdalringen dantza taldea (Norvegia),
uztailaren 31n, 13:00etan, Aldekonen. 

Loiu
–Menorca, irailaren 12tik 19ra. Izen-ema-
tea: uztailaren 10etik aurrera.
Zamudio
–Pirinioak, uztailaren 14tik 16ra, Arroeta
mendi taldeak antolatua. 
–Laredo, uztailaren 16an, Adintsuen
Elkarteak antolatua.
–Baiona-Santa Grazi, uztailaren 29an eta
30ean.
Lezama
–Aralar, uztailaren 8an, Gailur mendi tal-
deak antolatua.
–Pirinioak, uztailaren 21etik 25era, Gailur
mendi taldeak antolatua.
–Eurodisney, urriaren 11tik 15era, beste
udal batzuekin batera antolatua. Izen-
ematea: uztailaren 3tik 11ra, liburutegian. 
Larrabetzu
–Pozalaguako kobazuloak, uztailaren
5ean.
–Abra Aquariuma, uztailaren 12an.
–Cabarcenoko parkea, uztailaren 19an.  






