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Golden Apple Quartet – Alkartasun taldea – Zamudioko Kamara Koralaren urteurrena
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Aikor! aldizkariak ez dau bere gain har-
tzen aldizkarian adierazitako esanen edota
eritxien erantzukizunik.

diruz lagundutako aldizkaria
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Aspaldiko olerkari batek esan omen
zuen mundu honetan ezer ez dela
gezurra edo egia, dena begiratzen

dugun kristalaren araberakoa begitanduko
zaigu eta. Guztiz ados nago. Eta horren
kariaz inoiz ikasgelan eta lagun artean
zera komentatu dugu, norberak bizitzan
bere betaurrekoak jantzita eramaten ditue-
la beti; edozein gertaera  apur bat, oso edo
erabat desberdina suerta daitekeela, segun
eta nork atzematen dion, noiz edo nola.

Zer da, bada, betaurrekoen kontu hau?
Niretzat ez da gauza arraroa. Betaurrekoak
geure ikuspuntuak dira. Bakoitzak  baditu
bereak, eta horien arabera izaten ditu bere
ideiak, sortzen ditu bere iritziak, eta baita
aurreiritziak ere. Mundua eta inguratzen
gaituen errealitatea modu zehatz batean
atzematen dugu, geurean.  Ez baita gauza
bera umea edo guraso izatea, ikasle edo
irakasle, polizia edo lapurra, munduari
buruz dugun irudia izaterakoan.

Eta, nire uste apalean, objetibotasunik
existitzen ez denez (nahiz eta gauza batzuk
beste batzuk baino objektiboagoak irudi-
tu), bakoitzak bere betaurrekoak eramaten
ditu aldean, nahi eta nahi ez, horretaz
ohartu ala ez. Horregatik uste dut lan inte-
resgarria dela geureak zein kolorekoak
diren jakiten ahalegintzea, ze itxurakoak,
estu-estuak ala zabalak diren argitzea, kris-
tala lodikoak edo mehekoak...

Batzuei segituan atzematez zaie ze
motako betaurrekoak daramatzan. Beste
batzuei, ordea, igarri ere ez zaie egiten; eta
hainbatek egoera eta inguruaren arabera
aldatzen dituzte. Bizitzan zehar, benetako-

ekin gertatzen den antzera, moldatu eta
egokitu beharra ditugu geu ere aldatzen
garen heinean. Komenigarria da, hala ere,
lagun zein ezezagunekin  elkarri trukatzea,
denboraldi txiki baterako bada ere, espe-
rientzia eta ideia berriekin aberastu aldera;
eta, batez ere, komenigarria da garbitzea.
Gauza guztiak bezala, asko erabili ezkero
lohitu egiten dira, eta  lantzean garbikuzi
sakonak on handia egiten du.

Azkenik, kontuan hartu behar da gure
betaurrekoak, nortasun agiria bezala, per-
tsonala eta trukaezinak direla. Inork ezin
du (ez luke izan behar) beste inoren betau-
rrekoak jantzi disimuluan, ez du balio eta.
Zorionez, ez dizkigu inolako agintaririk
luzatu behar; geuk sortzen ditugu eta,

beraz, gure esku dago nolakoak nahi ditu-
gun erabakitzea. Nik aurten, salbuespen
moduan, Olentzerori berri batzuk eskatu-
ko dizkiot, nireak jausi eta txiki-txiki egin-
da gelditu zaizkit eta. Kolore ugarikoak,
zabalak eta gardenak eskatu ditut, bizitzan
zehar ahalik eta erosoen bidaiatzeko.

Betaurrekoak
Eritxia

INES SERRANO
(Irakasle ohia)

Asko erabili ezkero 
lohitu egiten dira, eta

lantzean garbikuzi 
sakonak on 

handia egiten du

Ordenagailua darabilgun gehie-
nok ia egunero joten deutsagu
atea Google bilatzaileari, hitz

gako batzuk emon eta gura dogun in-
formazinoa eskaini deigun. Baina, da-
torren urtetik aurrera, telefono mugiko-
rretara egingo dau salto Estatu Batue-
tako bosgarren enpresarik handienak.
Eta, horrek zer esan gura dau? Ba tele-
fonoetan daukagun informazinoa mo-
nitorizatuta egongo dala. Google-ek eta
bere atzetik datozen enpresa guztiek
gutako bakotxaren gustuak oso defini-
tuta eukiko ditue; azken baten, giza-
kion egunerokotasuneko lerroak antze-
ra idatzita dagoz. Antzeko lekuetan
ibilten gara eta produktu bardin antze-
koak kontsumitzen doguz, besteak
beste. Nahiko da Interneten erosketa
pare bat egitea eta web gune batzuk
bisitatzea; hortik aurrera, markatuta
geratzen dira gure jokerak. Badakie,
gitxi gorabehera, non bizi garan, zein
hizkuntza ulertan doguzan, eta zein-
tzuk ez. Erabat kontrolatuta gagoz. Eta
egoera gero eta latzagoa izango da,
espazio pribatuak ia desagertu egingo
diralako.

Interneten hasierako filosofia, nor-
beraren jakituria hedatu eta mundu
guztian eskuragarri ipintea zan. Gaur
egun, barriz, konpainia globalak infor-
mazino lokala lortzen ahaleginduten
dira, badakielako bizitza gure herri eta
hirietan egiten dogula. Eskaintzen
deuskuena da, gugandik hurbilen da-
goan jatetxearen iragarkia, gure hiz-
kuntzan argitaratu dan azken liburua...
Suitzan bizi dan pertsona bateri guztiz
informazino desberdina eskaintzen
deutsie.

Izan be, informazinoa boterea da.

Armiarma-sarean harrapatuta

ATOTZ GOIKOETXEA
(Filologoa eta itzultzailea)
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Migrazioen fenomenoa dugu mende hasi
berri honetako erronka handia. Inmigra-
zioa eguneroko errealitate bihurtu zaigu,
eta aukera iturri ere bai Europarentzat, ber-
tako jaiotza tasa txikia eta langile etorkinak
kontratatzeko gero eta premia handiagoa
kontuan hartuta. Lanbide Heziketako ikas-
tetxeok egoera horri aurre egiteko eta gure
geletan gero eta etorkin gehiago hartzeko
prest egon behar dugu. 

Helburu hori lortzeko nahiak eraginda
sortu zen CATIT proiektu pilotua (Lanbide
Heziketa Tekniko eta Industrialean Kultur
Kontzientziazioa sustatzeko). Proiektu
horren helburua beste kultura batzuetatik
datozen pertsonen eskola- eta lan-integra-
zioa hobetzea da, bai LHko ikastetxeetan
eta bai enpresetan sartzea ahalbidetuko
dieten metodologia, tresnak eta material
multimedia garatzearen bidez.

Horretarako, prestakuntza ikastaro bat
diseinatu da irakasgai teknikoen irakasle-
entzat eta enpresetako Giza Baliabideen
arduradunentzat, pertsona immigranteen
beharrak eta zailtasunak ezagutzen eta

ulertzen ikas dezaten eta, era horretan,
eskola- eta lan-ingurunean arrakastaz inte-
gratzen lagundu diezaieten. 

2007ko ekainaren 8an aurkeztu zituz-
ten proiektuaren garapenaren nondik
norakoak, Politeknika Ikastegia Txorierri
zentroan. Euskadiko Lanbide Heziketako
ikastetxeetako 60 bat lagunek hartu zuten
parte mintegian.

Mintegian, kulturaniztasunari dodeka-
logoen eta CATIT proiektuaren bezalako
ikastaroen bidez erantzuteko beharra azpi-
marratu zen. Lehenengoen eredutzat CE-
AR elkarteak aurkeztutako lana (Ekonomia
eraginkortasuna eta gizarte erantzukizuna
uztartzeko gomendioen dekalogoa) hartu
zuten, eta ikastaroen adibidetzat, berriz,
CATITen proiektuan antolatutakoa. Ho-
rrelako jarduerek baliagarriak izan behar-
ko lukete guztiok gogoeta egiteko, elkar
laguntzeko, eta estereotipoak eta leku
komunak bertan behera uzteko. Ekar
ditzagun gogora Freire jaunaren hitzak:
“Nigan ez da berezkoa horrelako irakaslea
izatea… Ezinezkoa da horrelakoa izaten

jarraitzea, desberdinak eta desberdintasu-
nak onartu gabe, horien bidez beti zerbait
ikasten baitugu” (Freire, 1996:93).

Anabel Menica

Nazioarteko Harremanetako 

Arduradunen Sareko Koordinatzailea 

Gutunak

5

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

Txorierritar bat gatibu, hizkuntza askean
mintzo. "Euskara da gure territorio libre
bakarra" Joseba Sarrionaindiaren olerki-
esaldia bere osotasunean ulertzeko eta bat
egiteko ariketa praktikoa. Mugimendu
guztiak zelatan ditugu beti, baina espazio
libre bat eraikitzen da patioan, ziegan, bisi-
tan eta zazpigarren loan.

Erroekiko isolamendua, dispertsioa eta
bazterketa bultzatzen dituen espetxean
komunitate baten partaide uneoro naizela
baieztatzen nau geografiaz, mugez eta
horretaz ulertzen ez duen territorioak: eus-

karak.
Irakurriz, idatziz, pentsatuz, mintza-

tuz... dena arrotz eta zapalketa den hone-
tan, babes-eraztun bat eratzen dut hizkun-
tzarekin ene inguruan; etengabe berau eli-
katzea erronka bat bilakatu zaidalarik.
Gustura egindako esfortzua, gogoz ekinda-
ko helburua, animuz beteriko unibertsoa.

Euskarazko argitalpen guztiak (aldizka-
riak, liburuak, egunkariak...) segurtasuna-
gatik atxiki egiten dira hemen. Egokiak
diren edo ez ikuskatzeko metodoa eta
pakete bidez edo korreoz bidalitakoak

beranduago jasotzeko behin-behineko ba-
hiketa ematen delarik. Euskaraz idatziri-
koa, euskaraz irakur nezaken iragazkia.

Aitzitik, lagun fidelak egin ditut zenbai-
tzuen artean. Koadrilak eta herrikideak
ordaindutako Berria egunkariaren harpide-
tza edo amak hilero pakete bidez sartzen
didan AIKOR! aldizkaria, honen lekuko;
eskualdeko berriak jasotzeaz gain, territo-
rio libre bakarra lau horma eta barrote
hauen artean bizirauteko tresna. 

kaomina zareb oke-!rokiA kanugal. ratirrei-
roxt keutaretsebre ere raheb ugetzutiaz ate.

Ibon Meñika Orue-Etxebarria, euskal preso politikoa

Teixeiron, 2007ko azaroan

Territorio libre bakarra

Inmigrazioa eta Kulturaniztasuna 
Lanbide Heziketan

Botere banaketa omen. Epaile, politi-
ko, zein polizia. Danak bat ez?
Botoak ere banatuta omen. Danak bat
ez?
Egunkariak ere Correo Español, Diario
Vasco, El Mundo, El País zein ABC.
Danak bat ez?
Editorialak ikusterik baino ez dago.
Danak faxistak. Amen

Mikel Larrañaga

Bidezuzen 
estatua



Xabier Aburruzaga Zamudioko trikitila-
riak Bizkaiko Trikitixa diskoa kaleratu
berri du. Hori gaztearen bakarkako lehe-
nengo lana da eta 2004. urtean plazaratu-
tako Bizkaiko Trikitixa partitura-liburuari
jarraipena ematen dio. Diskoa Duran-
goko Azokarako atera da, hala ere, aur-
kezpen ofiziala urtarrilean egingo du
Aburruzagak. Hortik aurrera zuzeneko
emanaldiei ekingo die.

Jarrilleroak freskotasun puntu bat
eman nahi izan dio trikitixa tradizionala-
ri lan honetan. Horrela, Bizkaiko Trikitixa
liburutik pieza batzuk hartu, eta instru-
mentu estandarrak gehitu egin dizkie:
gitarra, bateria, baxua eta perkusioa,
euren artean. Hitzekin ere jolastu du.
Kopla zaharrak oinarritzat jo ditu, baina
gaur egungo garaietara moldatu ditu,
aldaketa klimatikoa, eliza, Euskal Herri-
ko egoera eta beste hainbat gai tratatuz.
“Niretzat oso berezia den musika hori
atera, eta beste formatu unibertsalago
batean zabaltzea izan dut helburu. Hain
trikitixa-zaleak ez direnek ere eroso
entzun dezaketela pentsatzen dut”.

Aburruzagak ia urtebete eman du
proiektuarekin hasi zenetik amaitu duen
arte. “Nire estudioan grabatzea abantaila
izan da, probak patxadaz egin eta gehien
gustatu zaigun moldaketarekin gelditze-

ko aukera eman digulako. Prozesua mo-
tela izan da, baina ez dugu hasierako
kontzeptua galdu eta emaitza ezin hobea
lortu dugula uste dut”.

Lagunen kolaborazioa
Bizkaiko Trikitixa diskoan euskal kul-

turako izen handiko pertsonaiek hartu
dute parte. Iñaki Aurrekoetxeak, German
Meabek eta Paia anaiek, esate baterako,
hitzak landu dituzte Aburruzagarekin
batera. “Oso ondo ulertu dute nire ideia,
eta oso erraza izan da haiekin lan egitea”
Beste alde batetik, Mikel Markezek,
Amaia Orejak eta Koldo Iturbek ahotsa
jarri diete kantuei, beste abeslari batzuen
artean. Aburruzagak berak ere kantu bat
abestu du. “Oso pozik nago diskoarekin,
eman dioten kolorearekin”.

Diskoa hamalau kantuk osatzen dute
eta hori amaitzea ez da lan erraza izan.
“Niretzat abesti berria sortzea moldaketa
on bat egitea baino askoz errazagoa da”.
Aburruzagak ikuspuntu modernoago bat
eman dio trikitixa tradizionalari bere
lehenengo diskoan. “Trikitixa tradiziona-
la izugarri maite dut, baina kantu bat
entzuten denean sorpresa eta emozioak
gertatu behar direla uste dut. Musika
bizirik egon behar dela. Hori izan da nire
asmoa, behintzat”.  

Bakarkako lehenengo
lana plazaratu du

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

III. urteurrena 
ospatzeko ekitaldiak
antolatu ditu Arroetak
Arroeta Zamudioko mendi taldeak hiru
urte beteko ditu laster eta, urtero egiten
duen moduan, hainbat ekitaldi antolatu-
ko ditu urtarrilaren 19an, urteurrena
ospatzeko. Horrela, Gotzon Larruzea
larrabetzuarrak Jiaizi mendiari buruzko
proiekzioa eskainiko du 12:00etan Zamu-
diotorren. Mendi hori Sichuan-en (Txina)
dago. Ondoren trikipoteoa egingo dute
herriko tabernetatik eta 15:00etan bazka-
ria izango dute. Bazkarian izena emateko
azken eguna urtarrilaren 15a da. Ekin-
tzetan parte hartu nahi dutenek Arroe-
takoekin jar daitezke harremanetan 94
608 82 85 telefono zenbakian edo arroe-
tamt@euskalnet.net helbide elektroniko-
an. Bestela, klubetik ere pasa daitezke
martitzenetan eta barikuetan, 19:30etik
21:00etara bitartean.     

Derioztarrek
HIESaren aurkako III.
Kultura Astean hartu
dute parte

Bizkaiko hiru Gobernuz Kanpoko
Erakundek (GKE) –Asociación T4, Comi-
sión ciudadana anti-Sida de Bizkaia eta
Itxarobide Elkartea- HIESaren aurkako
III. Astea antolatu zuten azaroaren 21etik
urtarrilaren 1era bitartean. Derio aste
horretan parte hartzera gonbidatu zituz-
ten udalerrietarikoa izan zen.

Udalak 1.000 preserbatibo pack bana-
tu zituen herritarren artean. Ekimenak
derioztarrak prebentzioaren garrantziaz
jabetzea zuen helburu. Horrezaz gainera,
erakusketa bi ikusteko aukera egon zen
Derion, eta Elsa Fuente UNICEF-eko Eus-
kal Herriko arduradunak hitzaldia eman
zuen. Hitzaldian HIESa duten Afrikako
umeen egoera azaldu zuen. 



Urrusti Lezamako mikologia elkarteak
Argazki Lehiaketa antolatu du aurten
lehenengo aldiz. Lehiaketak gaztetxoek
zein helduek mendiaz eta horrek
eskaintzen dizkigun aukerez gozatzea
du helburu. Txapelketaren gaia “Miko-
logia” da, eta lanak aurkezteko epea
abenduaren 15ean amaitu zen. 

Sari banaketa abenduaren 28an
egingo dute, arratsaldeko 8etan, Le-
zamako Kultur Aretoan. Urrusti elkar-
tekoek 4 sari emango dituzte: 1. saria,
argazki-makina digitala; 2. saria, 2Gbko
Mp3 erreproduzigailua; 3. saria, perre-
txikotarako otzara eta labana; eta 4.
saria, perretxikotarako otzara eta laba-
na. Partehartzaileen argazkiak aben-
duaren 26tik 28ra bitartean jarriko di-

tuzte ikusgai Kultur Aretoan.

ETBko saio baten protagonistak
Urrusti elkarteko bost kidek ETBko

“Udazken Ltoreak” saioan hartu dute
parte. Saioa Orio produkzioak ekoiztu
du eta ikusleei perretxiko mundua era
atseginean hurbiltzea du helburu. “U-
dazken Loreak” programak 13 atal ditu
eta Urrustikoak protagonistak izan dira
atal horietako batean. Lezamarrek perre-
txikoak hartzeko teknika azaldu dute eta
hainbat aholku ere eman dituzte. 

Beste alde batetik, Urrusti elkarteak
mikologiari buruzko hitzaldiak antolatu-
ko ditu datorren urtean Txorierriko Man-
komunitatearekin batera. Horrezaz gai-
nera, irteerak ere egingo dituzte.  

7

Mikologiaren gaineko Argazki
Lehiaketaren sari-banaketa 
abenduaren 28an egingo da 

Agindu zure albisteak: aikortxori@yahoo.es
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Izarra,
Azurmendirentzat

Michelin gidak izar bat eman dio
Larrabetzuko Azurmendi jatetxeari.
Eneko Atxa Azurmendi jatetxearen
buru da eta izar horrek gazteak urte
bian egindako lana saritzen du. Atxa
autore-sukaldaritzako etorkizuneko
sukaldarietarikoa da.

Txorierriko enpresak
Google Earth-en
bidez topa daitezke

Behargintza Txorierrik hainbat
erreminta jarri ditu eskura www.txo-
rierri.es webgunean. Horiek Txorierri-
ko enpresen topatzea errazagoa izatea
dute helburu. 

Erreminten artean, enpresen bila-
tzailea, industriguneetako planoa eta
enpresak Google Earth-en ikusten
ahalbidetzen duen artxibo bat daude.
Google Earth programak planetako 3D
irudiak ikusteko aukera ematen digu
eta horretarako, sateliteko irudiak, ma-
pak eta Googleren bilatzailea uztartzen
ditu. 

Horrezaz gainera, enpresa bakoi-
tzaren fitxategian horren koordenadak
azaldu dituzte, GPS dispositiboetan
sartu ahal izateko. Erreminta horien bi-
tartez, poligono eta enpresen kokaleku
zehatza jakingo dugu. 

Ia 400 abeslarik hartuko dute parte
Txorierriko Gabon Kanten Jaialdian
Aurreko urteetan bezala, Derioko Ipar-Al-
de abesbatzak Txorierriko Gabon Kanten
Jaialdia antolatu du. Jaialdiak XXII. edizioa
beteko du aurten, eta bertan Bizkaitik eta
Arabatik etorritako 16 abesbatzek parte
hartuko dute; 399 abeslarik, orotara.
Jaialdiak Txorierriko herri guztiak bisitatu-
ko ditu. Dagoeneko Sondikan egin dute eta
datozen hitzorduak hauek ditugu:
Abenduaren 22an (zapatua), Larrabetzun
19:30: Andra Mari elizan. Abesbatzak:
Etxebarriko Donebeste Abesbatza, Txuma
Olagüe Abesbatza (Sondika) eta Schola
Camtorum (Barakaldo). 
Abenduaren 23an (domeka), Lezaman
13:00: Andra Mari elizan. Abesbatzak: Zi-
gor Korala (Barakaldo), Zamudioko Ka-
mara Korala eta Ekidazu Abesbatza (Le-
zama). 
Abenduaren 29an (zapatua), Zamudion
20:30: San Martin elizan. Abesbatzak: Bar-

tolomé Ercilla Abesbatza (Durango), Gaz-
telumendi Abesbatza (Larrabetzu) eta
Ipar-Alde Abesbatza (Derio).  
Abenduaren 30ean (domeka), Loiun
12:30: San Pedro elizan. Abesbatzak: Txori
Kantari Ahots Zuriak (Bilbo), Itsalde
Abesbatza (Zuaza-Okendo) eta Bengolea
Abesbatza (Burtzeña-Barakaldo). 
Urtarrilaren 4an (barikua), Derion
19:30: San Isidro elizan. Abesbatzak: Bar-
tolomé Ercilla (Durango), Itsalde Abes-
batza (Zuaza-Okendo), Zamudioko Kama-
ra Korala, Gaztelumendi Abesbatza (Larra-
betzu), Bengolea Abesbatza (Burtzeña-
Barakaldo), Escolania Ntra. Sra. de Begoña
(Bilbo), Gaudeamus Korala (Gernika) eta
Zigor Korala (Barakaldo).
Urtarrilaren 5ean (zapatua), Derion
19:30: San Isidro elizan. Abesbatzak: Txori
Kantari Ahots Zuriak (Bilbo), Txuma
Olagüe Abesbatza (Sondika), Mendibiarte
Abesbatza (Erandio), Etxebarriko Done-
beste Abesbatza, Schola Cantorum (Ba-
rakaldo), Ekidazu Abesbatza (Lezama) eta
Ipar-Alde Abesbatza (Derio).

Agindu zure albisteak: aikortxori@yahoo.es

Argazkia: Sondika Goiri Taldea
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Doyan taekwondo 
taldeak emaitza onak
izan ditu Euskadiko
Txapelketan
Abenduaren 1ean Euskadiko Taekwondo
Txapelketa junior mailan egin zuten
Etxebarrin. Derioko Doyan gimnasioko
June Gonzalezek lehenengo postua lortu
zuen pisu ertain kategorian eta Aimar
Lopategik pisu arin kategorian irabazi
zuen. Beste alde batetik, Ander Bilbao
hirugarrena gelditu zen erdi-ertain kate-
gorian.

Izen-emateak, Loiun
Loiuko Jai-batzordeak Inauteriak

prestatu ditu dagoeneko. Otsailaren 2an
antolatu diren ekitaldien artean, herri afa-
ria egingo dute Landatxueta jatetxean.
Afarira mozorroa jantzita joan behar da.
Txartelak (7 euro, 10 urtera arteko ume-
entzat; eta 18 euro, gainontzekoentzat)
urtarrilaren 14tik 22ra bitartean jarriko
dituzte salgai udaletxean. 

Beste alde batetik, irteera ere antolatu
dute Aduna Sagardotegira otsailean 23an.
Egun horretan egitarau hau antolatu
dute:

11:00: Irteera
14:30: Bazkaria, sagardotegian
18:30: Geldialdia, Billabonan
21:30: Afaria, Billabonako Irrintzi

Elkartean
02:00: Itzulia
Irteerak 50 euro pertsona bakoitzeko

balio du, eta izen-ematea udaletxean egin
behar da urtarrilaren 14tik 22ra bitartean.

Bihotz Bakartien Klubak
‘Katamalo’ aurkeztu du Durangon

Larrabetzuko Bihotz Bakartien Klubak
Katamalo lanaren liburua eta diskoa aurkez-
tu ditu Durangoko Azokaren egitarau ofi-
zialaren barruan. 

Katamalo Gotzon Barandiaranek idatzi-
tako olerkietan oinarritutako musika ikus-
kizuna da. Zuzeneko emanaldietan es-
kaintzen dituzten abestietatik zazpi estu-
dioan grabatu, eta CD batean batu dituzte.
Diskoa GOR diskoetxeak kaleratu du. Beste
alde batetik, Barandiaranen olerkiak Ka-
tamalo liburuan argitaratu ditu Susa argita-
letxeak. Hori larrabetzuarren bigarren lana
da, 2004. urtean Arrakalak poesia-liburua
kaleratu zuen-eta. Katamaloa besteen au-
rrean janzten dugun maskara da, eta hori,
hain zuzen ere, abiapuntutzat hartu du
Gotzonek poemak idazteko orduan.  

Aurkezpena San Agustin Aretoan egin
zuten abenduaren 8an eta bertan 140 bat
lagun batu ziren. Larrabetzuarrek Kata-
malo lanaren tema batzuk eskaini zizkioten
publikoari, eta eurekin batera Jose Luis
Otamendi idazlea eta Bide Ertzean taldeko
Imanol eta Joni Ubeda ere izan ziren.
Otamendik Erlojuen mekanika liburuaren
poemak irakurri zituen eta Ubeda anaiek
azken horrek idatzitako Badator Eguna
abestia interpretatu zuten. 

Bihotz Bakartien Klubekoek plazaz
plaza dabiltza Katamalo lana aurkezten.
Datak eta ikuskizunaren informazio guztia
www.katamalo.org webgunean kontsulta
daitezke. Larrabetzun, urtarrilaren 3an
izango dira gaueko 9etan Hori Bai gazte-
txean.

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

Argazkia: Urko Lasarte





Zelan Sondikan?
Entzuleen erantzuna ikusita, oso ondo,
gure ustez. Izan ere, saioa amaitu ostean,
entzuleak zutunik paratu ziren, eta ez alde
egiteko, e! (kar, kar).
Los golden en serio du izena zuen azken
ikuskizunak. Zuena ironia hutsa da, ezta?
Gurea ahots-musika giroan kokatutako
umorea da. Eta ironia bere alderdi bat da.
Haren bidez jendeak ondo pasatzea eta gu
atseginak izatea nahi dugu. Oso esker
oneko lana da gurea (psikologoarenera ez
dugu joan beharrik!) eta autoestimu itzela
dugu (kar, kar).
20 urte daramatzazue taula gainean. Zer
dago atzera begiratzen duzuenean?
Frakdun kobratzailea eta ile mordoa alfon-
bran… (Zenbat ile genuen, ene Jainko mai-
tea!).
Taldekide bat alde batera utzita, zer alda-
tu da laukotean?
Goldenek bere estilo propioari eutsi dio 21
urte pasa eta gero. Manu gurekin berriro
egotea ez da apar-
teko nobeda-
dea. Izan ere,
taldearen sor-
t z a i l e e t a k o
bat izan zen

1986an. Hortaz, aldaketa gutxi izan dugu
taldean. Bai, ordea, arte mailan: Estatu
osoan zehar plazaratutako azken ikuskizu-
na dugu horren adibide. 
Bi bitxikeria argitzea nahiko nuke: bata,
izena. Nondik dator?
Horixe galdetzen digun 12.865. pertsona
zara. Jatorria bitxia da: omenaldia egin
nahi izan genion Amerikako talde beltz
bati. Golden Gate Quartet zen

haren izena, eta izugarri miresten geni-
tuen. Beraz, hemen zegoen “golden” baka-
rra sagarra zela pentsatu genuen eta,
ondorioz, taldeari Golden apple quartet
izena (hau da, Golden sagarraren lauko-
tea) jartzea erabaki genuen.
Bigarrena zera da: zuen kantarik fama-
tuena El menu da. Jendeak behin eta
berriro eskatzea gustatzen zaizue ala
dagoeneko nekatuta zaudete?
Jendeak eskatzeak ez gaitu inondik inora
gogaitzen. Hala ere, penagarria da, gure
ustez, jendea antzokira nekez joatea, artis-
tek hantxe erakusten baitute euren beneta-
ko maila. Guk 21 urte daramatzagu lan
honetatik bizitzen, eta argi dago ibilbide
luze horretan El menu kanta baino zerbait
gehiago egin dugula. Aldizkari honen

bidez, telebista neurriz ikusteko gon-
bita egin nahi diogu jendeari. Era

berean, antzokira joateko es-
katzen dugu, istorioa ge-

zurra izan arren, ikuski-
zuna benetakoa baita. 

Azken bolada hone-
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Tango ospetsu baten arabera, 20 urte ez da ezer, baina, antza denez, Golden Apple
Quartet donostiar laukotea ez dator bat iritzi horrekin, dagoeneko hamarkada bi bai-
taramatzate taula gainean Loyola Garmendiak, Eduardo Errodonsorok, Manuel
Romanok eta Enrique Ochoak. Sondikako Kultur Etxean 'Los golden en serio' azken
lana aurkeztu zuten eta jendea pozik irten zen. Hala adierazi digu, behintzat,
Enriquek, talde osoaren izenean.

Golden Apple Quartet ahots-laukotea

Gurean izan da

Eduk, Loyolak, Kikek eta Manuk urte berri on opa digute 

“Morroi jatorrak gara!”

Sondikako ikusleak 
zutunik paratu 
ziren, baina ez 
alde egiteko, e!

““
””

Testua: Gaizka Eguskiza



Gurean izan da
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tan umeentzako ikuskizunak egin ditu-
zue…
Duela bi urte hasi ginen jardunbide berri
horrekin. Orain arte ikuskizun bi jarri
ditugu martxan, Galipotx eta Karabas.
Euskadin antzeztu ditugu eta orain
Estatura eramango ditugu. Jarduera hori
dela medio, aukera bat behar duen talen-
tu handiko gazteei lagundu nahi diegu.
Gure iritziz, hori egin beharreko zerbait,
erakundeetan inork ez duelako egiten.
Beraz, kalitatezko musika-antzerkiaren

aldeko apustua egitea erabaki dugu,
umeei zein familiei zuzenduta. Ekimen
horrek haurrei (eta gurasoei, bide batez)
antzerkia deskubritzen lagunduko die.
Hala, emozionatu egingo dira eta etorki-
zunari begira, kalitatezko ikusleak izan-
go dira. 
Haurrentzako ikuskizunak, zinemara-
ko musika, iragarkiak… Denetarik egi-
ten duzue, baina zein duzue nahien?
Berdin digu. Profesionaltasun osoz eta
gogo handiz egiten dugu dena, horixe
baita lanaren kalitatearen gakoa.
Kazetarioi etiketak jartzea gustatzen
zaigu. Zein da Goldenena?
Morroi jatorrak gara!
Zer duzue esku artean etorkizunari
begira?
Familiarekin turroia jango dugu, eta
espero dugu Olentzerok irribarreak eta
buen rollo guztioi ekartzea, gainerakoak
ez baitu merezi. Urte berri on!

Umeei eta familiari
zuzendutako kalitatezko

musika-antzerkiaren 
aldeko apustua 

egin dugu

““
””



Nortzuk zarete eta nola hasi zarete?
Xabier eta Iker gitarrek, Julen baxuak,
Arkaitz bateriak eta Gorka ahotsak osatzen
dugu taldea. Xabier hasi zen ideiarekin, eta
apurka-apurka jendea erakartzen joan da.
Zer jotzen duzue?
Orain arte bertsioak egiten ibili gara:
Lehendakaris muertos, Eskorbuto, Los
muertos de Cristo, Escuela de odio, Envi-
dia cochina, Kortatu. Akordeak internetetik
jaisten ditugu, eta ez baditugu aurkitzen,
asmatu egiten ditugu. Orain hasi gara gure

musika egiten, letra batzuk ditugu.
Euskeraz, gaztelaniaz?
Orain arteko abesti guztiak gaztelaniaz di-
ra, euskaraz dugun bat izan ezik, Kortatu-
rena.
Non ikasi duzue jotzen?
Batzuek bagenekien lehendik gitarra jo-
tzen, akademietan ikasita. Beste batzuk
orain hasi gara ikasten.
Asko entseatzen duzue?
Lehen ez geneukan lekurik, Udalari eskatu
eta Larrabarri baserria utzi digute. Bertako

sotoan 12 talde inguruk jotzen dugu astero.
Nahiz eta guztiok ez dugun elkar ezagu-
tzen Txorierrikoak gara. Uste dugu denok
rock inguruan gabiltzala, raperoren bat ba-
dago ere. Guk astean 4 ordu dugu jotzeko.
Anplifikadoreak, mikrofonoak, bateria, or-
denagailua... bertan daude, eta, nahiz eta
guk eduki, bertakoak erabiltzen ditugu.
Noizko publiko aurrean?
Gugatik oraintxe bertan, hartu instrumen-
tuak eta bagoaz. Gogo handiak ditugu.
Zeintzuk dira zuen talde erreferentzialak?
Bakoitzak bere gustuak ditu, baina hauexek
izan daitezke: Sin dios, Los muertos de
Cristo, Escuela de odio, Eskorbuto, Lehen-
dakaris muertos.
Definitu zeuen burua.
Betikoa esango dugu. Gure instrumentuak
oso txarrak dira, onek asko balio dute eta,
ez gara birtuosoak, ez dakigu ondo solfe-
oa... baina jotzeko gogorik? Handia. Baten
batek nahi badu gurekin kontaktatu, pie-
dra_en_mano@hotmail.com da gure e-mai-
la.

“Ez gara birtuosoak, baina
jotzeko gogo handia dugu”

Piedra en mano, gazteak rockari eusten

Gaztea eta

Txorierrin gazte talde nahikotxo dabil musika egin gurean. Ez dira gehiegi ikusten,
baina hor daude. Askok Derioko Larrabarri baserriko sotoetan aurkitu dute ezin-
bestekoa duten entseatzeko lokala. Horietako banda bat elkarrizketatu dugu. Bost
gazte, 16 eta 18 urte bitartekoak, denak derioztarrak, edo erdi derioztarrak. Ez dira
ados jartzen ea punk hutsa edo punk-rock den eurek egiten dutena, baina gogoa ez
zaie falta. Euskara jakin arren, abesti gehienak gaztelaniaz kantatzen dituzte. Piedra
en mano dute izena.
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Testua: Bestorrene / Argazkia: taldearena

Orain hasi gara 
gure musika 
egiten, letra 

batzuk ditugu

““
””





Solidarioak diranak badagoz, musika da-
benak, tokiko ohiturak isladatzen dabeza-
nak, etxeko postontzian jasoten doguzanak
eta korreo elektronikora ailegatzen jakuza-
nak. Guztiek dabe helburu bera: Zorionak
eta Urte Berri On opatzea senide eta lagunei.

1843. urtean Henry Cole ingelesak en-
kargu bat egin eutsan Jon Horsley marrazki-
lariari: lagunei asmo onak eta zorionak opa-
tzeko erabiltzen zituan postaletan esaldi bat
gehitzea. Eta Horsley-k hau idatzi eban:
“Merry Christmas and Happy New Year”.
Hori Gabonetako postalen sorrera komer-
tziala izan zala esan daiteke. Hurrengo urte-
an Victoria erreginaren gortea Gabonetako
postalak erabilten hasi zan Gabonak zorion-
tzeko. Eta ohiturea munduko beste txoko
batzuetara zabaldu zan.

Inprimatze-teknikak izugarrizko alda-
ketea izan dau urteetan zehar, eta horregaz
batera postaletan agertzen diran irudiak be
aldatuten joan dira: loreak, iratxoak, umo-
rezko binetak, belikoak, erlijiosoak…

Gabonetako postalek interes haundia
piztu dabe hasiera-hasieratik. Maria erregi-
nak, esate baterako, horreetako asko bildu
zituan. Bilduma Museo Britainiarrean ikus-
gai dago gaur egun. Beste alde batetik, 1840.

urtetik 1890. urtera arteko garaia inprima-
tzearen urrezko arotzat joten da, eta garai
horretako aleak oso preziatuak dira enkan-
teetan dabilzanen artean. Halan, 2005. urte-
ko abenduan bildumazale batek 9.000 libra-
tan (12. 5045 euro) erosi eban Horsley-k
egindako lehenengo Gabonetako postaleta-
riko bat.     
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Opa deutsuegu…

Goian, Larabetzuko 9 urteko Jon Zuberok egindako
postala. Behean, Sondikako Gabonetako Postalen
Lehiaketaren irabazlea: Maider del Cid

Egilea: Oscar Gorroño Behar Bidasoarentzat
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� Abenduaren 22an, zapatua
11:00-14:00 eta 16:00-18:00: Graffiti eta
Break Dance lehiaketa, tren geltokiaren
atzeko aldean, Arte Urbano taldearen
eskutik. 
17:00 eta 20:30: Encantada filma, Gurea
Aretoan.
� Abenduaren 23an, domeka
10:00: Taekwondo Punset erakustaldia,
kiroldegian, Doyan taldeak antolatuta.
11:00-18:00: Aeromodelismo tailerra, fron-
toian, Aeromodelismo SUBYKE klubak
antolatuta. Umeentzako ekintzak, hegalal-
di indoor…
17:00 eta 19:30: Encantada filma, Gurea
Aretoan.
� Abenduaren 24an, astelehena
10:00: Familia osoari zuzendutako hainbat
jarduera eta kirol jokoak, kiroldegian. 
17:00: Olentzero Errekalde parkera ailega-
tuko da.
� Abenduaren 28tik urtarrilaren 11ra
(domeka eta jaiegunetan izan ezik)
11:00-14:00 eta 16:00-20:00: “Grabatua eta
Sinbologia Euskalerrian” erakusketa, oin-
ezkoentzako kalean, Txoriberri taldeak
antolatuta.
� Abenduaren 28an, barikua
18:00: Dantza-omenaldia/Jai nagusia, Na-
gusien Etxean.
18:30-21:30: Gaztaina Eguna, oinezkoentza-

ko kalean. Sagardo dastaketa, bertsolariak
eta trikitixa. 
19:00: Hiruko areto-futbola (gizonak), ki-
roldegian, Pozgarri FSTk antolatuta.
20:30: “Umorearen Gaua”, Gurea Aretoan.
Gurutze Beitia, Gemma Martinez eta
Maribel Sala. Sarrera: 3 euro. 
� Abenduaren 29an, zapatua
16:00: Xakeko Herriko Opena kiroldegian,
Xake taldeak antolatuta.
17:00: eta 19:30: La brújula dorada filma,
Gurea Aretoan.
20:30: Euskadi-Katalunia partida ikustera
irteera (San Mamesen). Informazioa, kirol-
degian. 
� Abenduaren 30ean, domeka
10:00: VI. Aldi Bereko Xakea kiroldegian,
Xake taldeak antolatuta.
17:00: Txuribeltz umeentzako antzezlana,
Gurea Aretoan.
17:30: La brújula dorada filma, Gurea
Aretoan.
20:00: El día del padre antzezlana ikustera
irteera (Arriaga Antzokian). Prezioa: 10
euro; sarrerak, udaletxean. 
� Abenduaren 31n, astelehena
10:00: Familia osoari zuzendutako hainbat
jarduera eta kirol jokoak, kiroldegian. 
� Urtarrilaren 2an, eguaztena
16:00: “Ezagutu eskupilota. Teknika eta
praktika I” ekimena frontoian, Atxiki PTk
antolatuta.
� Urtarrilaren 4an, barikua
17:00-20:00: Trueke Azoka, Eskulan Taile-

rraren tokian (Goiko kalean). Jostailuak,
musika, osagarriak… Santzoka taldeak
antolatuta.
19:00: ‘Txori Herri’ XXII. Gabon-kanten
Festibala elizan, Ipar-alde abesbatzak anto-
latuta. 
� Urtarrilaren 5ean, zapatua
10:00: Eskola-futbitoa eta F.7 kiroldegian
eta futbol-zelaian, Arteaga FSTk antolatu-
ta.
19:00: ‘Txori Herri’ XXII. Gabon-kanten
Festibala elizan, Ipar-alde abesbatzak anto-
latuta. 
17:00-20:00: Trueke Azoka, Eskulan Taile-
rraren tokian (Goiko kalean). Jostailuak,
musika, osagarriak… Santzoka taldeak an-
tolatuta.
18:00: Erregeen kabalgata, elizatik udale-
txera.
� Urtarrilaren 6ra arte
Derioko IV. Argazki Lehiaketaren lanen
erakusketa Larrabarri baserrian, DATk
antolatuta.
� Urtarrilaren 10ean, eguena
18:00: “Ezagutu eskupilota. Teknika eta
praktika I” ekimena kiroldegiko Kultura
Gelan, Atxiki PTk antolatuta.
� Urtarrilaren 12an, zapatua
19:00: Doña Rosita la soltera antzezlana
Gurea Aretoan, Sutondoan taldearen esku-
tik.
� Urtarrilaren 14tik 31ra
“Elkartasunean mendia bide” erakusketa
kiroldegian, Untza mendi taldeak antolatu-
ta. Urtarrilaren 24an, 19:30ean, hitzaldia
emango du Txema Camarak.
� Urtarrilaren 18ra arte
“Sahararen aldeko Karabana” ekimena.
Produktu hauek batuko dira: arroza, dilis-
tak, azukrea, atun oliotan eta konpresak.
Tokiak: udaletxea, gaztelekua eta Nagusien
Etxea.  

Derio

Gabonetako egitarauak

Gurutze Beitia
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� Abenduaren 22an, zapatua
19:00: Gabon Kantuk umeentzako antzerki-
ra irteera (Sondikako Kultur Etxean).
The horror bus filma ikustera irteera (10
urtetik 14 urtera bitarteko gaztetxoen-
tzat).
� Abenduaren 24an, barikua
10:00: Plater-tiro saioa, Teknologia Par-
keko tiro-zelaian. Txorierri Ehiza eta
Arrantza Elkarteak antolatuta. 
09:00: Olentzeroren kalejira baserriz base-
rri, eta arratsaldean kalejira, herritik
zehar.
� Abenduaren 26tik 30era
16:30-21:00: Gabonetako haur-parkera,
kiroldegian.
� Abenduaren 28an, barikua
20:00: ‘Olentzero-Gabonak’ IX. Lehiaketa-
ren sari banatzea, kiroldegian. Ekitaldian
Elvi sabeliztuna izango da. Lagatzu eus-
kara elkarteak antolatuta. 
� Abenduaren 29an, zapatua
18:30 (errepide nagusiko autobus-gerale-
kutik): Euskadi-Katalunia partida ikuste-
ra irteera (San Mamesen).
‘Txori Herri’ XXII. Gabon Kanten Fes-
tibala, San Martin elizan.
� Abenduaren 31n, astelehena
Urkiolara irteera, Arroeta mendi taldeak
antolatuta.

10:00: Plater-tiro saioa, Teknologia Parke-
ko tiro-zelaian. Txorierri Ehiza eta Arran-
tza Elkarteak antolatuta. 
01:00-05:00: Urte amaierako kotiloia,
Adintsuen Etxean. Musika, dantza…
� Urtarrilaren 2an, eguaztena
09:00: 09:30 (Zamarripa plazako autobus-
geralekutik): Gueñeseko karting-era irtee-
ra (12 urtetik gorako neska-mutilentzat).

Izena emateko azken eguna: abenduaren
28a.
Picolo eta Saxo filma ikustera irteera (10
urtera arteko umeentzat). Izena emateko
azken eguna: abenduaren 28a.
� Urtarrilaren 3an, eguena
09:30 (Zamarripa plazako autobus-gerale-
kutik): Gabonetako haur-parkera irteera
(BECn).

� Abenduaren 22an, zapatua
18:20 (Zabaloetxetik) eta 18:35 (Larron-
dotik): Gabon Kantuk ikuskizuna ikustera
irteera (Sondikako Kultura Etxean). 5 urte-
tik 12 urtera bitartekoentzako umeentzat. 
� Abenduaren 24an, astelehena
17:00: Olentzerok Klaratarren komentu eta
frontoiaren arteko ibilbidea egingo du.
Frontoian Gabon kantak abestu eta opa-
riak banatuko dira. 
� Abenduaren 26an, eguaztena
11:00-13:00: Plastilinazko jaiotza eta ma-
labar tailerra, Ludotekan.
17:00: ‘Loiuko Udala’ Gabonetako posta-
len XIV. Lehiaketaren sari banaketa.
18:00: Fotonobela tailerra, liburutegian.
� Abenduaren 26tik urtarrilaren 11ra
Liburu berrien erakusketa, liburutegian.

Loiu

� Abenduaren 27tik urtarrilaren 4ra
‘Loiuko Udala’ Gabonetako postalen
XIV. Lehiaketaren lanen erakusketa,
Kultura Etxean.
� Abenduaren 27an, eguena
9:45 (Larrondotik) eta 10:00 (Loiutik): Be-
tizu eta urrezko zintzarria filma ikustera
irteera (Derioko Gurea Aretoan). 4 urte-
tik 12 urtera bitarteko umeentzat.
18:00: Kidam Magoa, herriko kaleetan.
18:00-19:30: Txokolatada eta barrakak
doan 12 urtetik beherakoentzat.
18:00-21:00: Hip-hop tailerra, Gaztegu-
nean.
� Abenduaren 28an, barikua
9:45 (Larrondotik) eta 10:00 (Zabaloetxe-
tik): Gabonetako Umeen Parkera irteera. 

17:00-21:00: Gazteentzako parkea, Zaba-
loetxeko frontoian: goming-a, boxeoko
ringa… 
18:00: Zuk-zuk jaunaren alfabetoa, Ber-
nardo Atxagaren liburuan oinarritutako
antzezlana, liburutegian.
19:30: Udal tailerreko trikitixa emanal-
dia, Kultura Etxeko gimnasioan.
� Abenduaren 30ean, domeka
12:30: ‘Txori Herri’ XXII. Gabon-kanten
Festibala, San Pedro elizan.  
� Urtarrilaren 2an, eguaztena
12:00-14:00 eta 17:00-20:00: Gabonetako
Umeen Parkea, Zabaloetxeko frontoian.
� Urtarrilaren 3an, eguena
12:00-14:00 eta 17:00-20:00: Gabonetako
Umeen Parkea, Zabaloetxeko frontoian.
� Urtarrilaren 4an, barikua
11:00-13:00: Gabonetako zuhaitza eta
Komiki tailerra, Ludotekan.  
18:00-19:30: Umeentzako IV. Azoka Txi-
kia, Kultura Aretoko gimnasialekuan. 
20:00: Cum Jubilo Euskal Herriko Uni-
bertsitateko taldeko abeslari ohien eta
euren seme-alaben emanaldia, San Pedro
elizan. 
� Urtarrilaren 21etik 25era
8:30-13:30 (udaletxean) eta 16:30-20:30
(liburutegian) “Sahararen aldeko IV. Ka-
rabana: piztu itxaropena” ekimena. Pro-
duktu hauek batuko dira: arroza, dilis-
tak, azukrea eta hegaluzea oliotan.

Gabonetako egitarauak

Zamudio





� Abenduaren 22an, zapatua
17:30 eta 19:00: Gabon Kantuk umeentzako
antzezlana, Kultura Etxean. Deabru Bel-
tzak Teatro taldearen eskutik.
� Abenduaren 23an, domeka
18:00: Iratxoen erregea filma, Kultura
Etxean.
� Abenduaren 24tik 31ra
11:00-14:00: Gabonetako programa Ludote-
ka In eta IIn: panpinak, apaingarriak,
sukaldaritza lantegia… (Ludoteka I 13:00a
arte egongo da zabalik). 
� Abenduaren 24tik urtarrilaren 4ra
17:00-21:00 (astegunetan) eta 16:30-21:00
(asteburuetan): Gabonetako programa,
Gaztetxean: tailerrak, txapelketak… 
� Abenduaren 24an, astelehena
17:00: Olentzero eta Belen biziduna,
Udaletxean. Txuma Olagüe Abesbatzak,
Gorondagane Gurasoen Elkarteak, Goran-
tzaileak dantza taldeak, Ipar-Elaiak txistu
taldeak eta Udalak antolatuta.
� Abenduaren 26an, eguaztena
15:30: Gabonetako haur-parkera irteera
(BECn), (Ludoteka I, II eta Gaztetxea).
� Abenduaren 27an, eguena
17:30: Kataklown umeentzako antzezlana,
Kultura Etxean. Sambhu Teatro taldearen
eskutik.
� Abenduaren 28an, barikua
17:30: Sun magoa, Kultura Etxean. 
� Abenduaren 29an, zapatua
12:00-14:00 eta 16:00-19:00: Txiki Eguna,
Goronda Beko kiroldegian. Haur eta gazte-
parkea, lantegiak… 
Euskadi-Katalunia partida ikustera irteera
(San Mamesen). 
� Abenduaren 30ean, domeka
12:00-14:00 eta 16:00-19:00: Txiki Eguna,
Goronda Beko kiroldegian. Haur eta gazte-

parkea, lantegiak…
� Urtarrilaren 2an, eguaztena
15:30: Zornotzako lorategi botanikora irte-
era (Ludoteka I).
15:30: Gasteizko Izotz Jauregira irteera
(Ludoteka II eta Gaztetxea).
� Urtarrilaren 3an, eguena
16:00: Camelot Park-era irteera (Getxon),
(Ludoteka I).
18:10: Pedro y el lobo umeentzako operara
irteera (Arriaga Antzokian), (Ludoteka II). 
� Urtarrilaren 4an, barikua
15:30: Zornotzako Lorategi Botanikora irte-
era (Ludoteka II).
18:10: Pedro y el lobo umeentzako operara

irteera (Arriaga Antzokian), (Ludoteka II).
� Urtarrilaren 11ra arte
‘Sondikako Udala’ Gabonetako Postal Le-
hiaketaren lanen erakusketa, Erakusketa
Aretoan.  

Sondika
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rrizketan euskara elkarteak, Gurasoen
Elkarteak eta Udalak antolatuta. 
� Abenduaren 26an, eguaztena
10:00 (eskolatik): Olentzeroren etxera irte-
era (Mungian). 6 urtetik 12 urtera bitarte-
ko umeentzat.
� Abenduaren 27an, eguena
10:00 (eskolatik): Betizu eta urrezko zintza-
rria filma ikustera irteera (Derioko Gurea
Aretoan). 6 urtetik 12 urtera bitarteko
umeentzat.
� Abenduaren 28an, barikua
10:00: Aita Guria euskal baleontzira irtee-
ra (Bermeon). 6 urtetik 12 urtera bitarteko
umeentzat.
� Abenduaren 29an, zapatua
Euskadi-Katalunia partida ikustera irteera
(San Mamesen).
� Urtarrilaren 2an, eguaztena
11:30-13:30 eta 16:30-20:30: Gabonetako
haur-parkea, frontoian.
� Urtarrilaren 3an, eguena
11:30-13:30 eta 16:30-20:30: Gabonetako

haur-parkea, frontoian.
� Urtarrilaren 4an, barikua
11:00-14:00: Gabonetako haur-parkea,
frontoian.

Kataklown umeentzako antzezlana

Lezama

� Abenduaren 22an, zapatua
19:00: Gabon Kantuk umeentzako an-
tzerkira irteera (Sondikako Kultur
Etxean).
� Abenduaren 23an, domeka
13:00: ‘Txori Herri’ XXII. Gabon-kan-
ten Festibala, Lezamako Andra Mari
elizan.
� Abenduaren 24an, astelehena
17:30: Olentzeroren jaia, udaletxeko
plazan. Dantzak, gozokiak, kalejira,
opariak… Gurutze dantza taldeak, Zo-





� Abenduaren 22an, zapatua
19:00: Sorginak kaleko antzezlana, Andra
Mari kalean. Goloka antzerki taldearen
eskutik.
� Abenduaren 24tik urtarrilaren 4ra
Gabonetako programa, ludotekan: taile-
rrak, kantak, ipuinak…
� Abenduaren 26an, eguaztena
16:00-20:00: Puzgarriak, kiroldegian.
� Abenduaren 27an, eguena
Betizu eta urrezko zintzarria filma ikustera
irteera.
� Abenduaren 28an, barikua
Donostiako Izotz Jauregira irteera (6 urte-
tik 13 urtera bitarteko haurrentzat).
18:00: Beltzitina antzezlana, eskolako gim-
nasioan. Panta Rhei taldearen eskutik.
� Abenduaren 29an, zapatua
18:30 (futbol-zelaiaren aurrean): Euskadi-
Katalunia partida ikustera irteera (San
Mamesen). 

� Urtarrilaren 2an, eguaztena
18:00: Kuko, Truko eta Bolenwaider oporre-
tan pailazoen ikuskizuna, eskolako gim-
nasioan. 
� Urtarrilaren 3an, eguena
Gabonetako haur-parkera irteera (BECn).
� Urtarrilaren 4an, barikua
18:00: “Luma Gorri” haur berbena, kirol-
degian. Txorromorro taldearen eskutik.
� Urtarrilaren 5ean, zapatua
18:00: Erregeen festa Urdabai bikoteare-
kin, Gure Etxean.

Kuko, Truko eta Bolenwaider oporretan pailazoen ikuskizuna

Gabonetako egitarauak
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� Abenduaren 22an, zapatua
Olentzeroren bila.
� Abenduaren 23an, domeka
Liburu eta disko azoka. Egun
osoan zehar liburu eta diskoen
aurkezpenak.
� Abenduaren 24a, astelehena
Olentzero, Larrabetzun.
� Abenduaren 25an, martitzena
19:00: Bertso saioa: Amets Arza-
llus, Aitor Mendiluze, Xabier Sil-
veira eta Fredi Paia.
� Abenduaren 27an, eguena
Venezuelari buruzko hitzaldia.
� Abenduaren 29an, zapatua  
Larrabetzu auzoz- auzo ekitaldia.
� Abenduaren 31an, astelehena 
Kotilloia. Zine gaua.
� Urtarrilaren 2an, eguaztena
Filma, Hori Baien.
� Urtarrilaren 3an, eguena
21:00: Katamalo ikuskizuna.
� Urtarrilaren 5ean, zapatua  
Keren bakarlaria.
� Urtarrilaren 6an, domeka
Umeentzako papiroflexia tailerra
eta txokolatada.

Hori Baik 
antolatutako 

ekitaldiak

Larrabetzu

Sorginak kaleko 
antzezlana

Xabier Silveira





Zirika Zirkus

Magic clown

Euskara Eguna

Egun guztiak Euskara Eguna iza
Abenduaren 3a, Euskararen Nazioarteko
Eguna. Data horren inguruan ekitaldi
sorta zabala antolatu dute mundu osoko
euskaltzaleek. Txorierrin ere hainbat ikus-
kizunez gozatzeko aukera izan dugu, eus-
karaz, azaroaren 30etik abenduaren 4ra
bitartean: antzezlanak, bertsolariak, eus-
kal kantuak… Guk ere geure harri-kosko-
rra ekarri dugu euskararen normalizazio-
aren bidean. Baina harri-koskorrek harri
handi bat osatzen dute. Euskararen
Egunak irudi hauek utzi dizkigu aurten
Derion.

Argazkiak: Gaizka Eguskiza eta Garazi Astorkiza

Umeek ongietorria eman zioten euskarari
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n daitezen 

Euskal Kanturik Onena

Iñaxitoren ametsak antzezlana

Bertsolariak

Larru haizeetara antzezlana
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Behargintza Txorierri KIDEITU programa-
ren partaidea da  2005. urtearen amaieratik
hona. Programa hori EQUAL ekimen euro-
parraren barruan dago eta Emakunde
Emakumearen Euskal Erakundeak koordi-
natzen du. Emakunderekin batera institu-
zio hauek ere hartzen dute parte KIDEITU
programan: Eusko Jaurlaritzako Enplegu
eta Prestakuntza Zuzendaritzak, Gipuz-
koako Foru Aldundiko Gizarteratze eta
Enpleguko Zuzendaritza Nagusiak, Biz-
kaiko Foru Aldundiko Lan eta Trebakuntza
Sailak, Bilboko Caritas-ek, EUDELek (Eus-
kadiko Udalen Elkartea) eta GARAPENek
(Euskal Herriko Garapen Agentzien Elkar-
tea). Azken hori Gasteizko Udalak, DEBE-
GESAk (Eibarreko tokiko garapen agen-
tzia) eta Behargintza Txorierrik ordezka-
tzen dute.

KIDEITU programa laster emango dute

amaitutzat eta ondorioz, horren emaitzak
baloratzeko ordua da. Ana Sonia Elorriaga
KIDEITU eta Behargintza Txorierriko En-
presa-sortze Sailaren arduradunaren esa-
netan, programa europar batean parte har-
tzea oso esperientzia aberasgarria da beti,
pertsonalki zein profesionalki. Eta are ge-
hiago, programak Euskal Autonomi Erki-
degoko okupazio eta heziketako sisteman
genero perspektiba partaidetza-era batean
eta modu integral batean ezartzea badu
helburu. 

KIDEITU programaren xedeak betetze-
ko, ezinbestekoak izan diren gakoen artean
hauek aipa daitezke: Behargintza Txorie-
rriko gerentzia eta lantalde osoa proiek-
tuan inplikatzea; aukera-berdintasuneko a-
gentea kontratatzea, aurkeztutako ekime-
nak bultzatu eta aurrera eramateko; gene-
roaren gaian adituak diren profesionalek

elkarrekin lan egitea; eta antolatutako ekin-
tza ezberdinetan –Emakume ekintzaileen
foroa, Gaitasun ekintzaileen tailerra…-
parte hartu duten Txorierriko emakumeen
esperientzia. Emakume horiekin batera KI-
DEITU programan aritu gara eta, horrezaz
gainera, eurengandik ikasi ere egin dugu. 

Behargintza Txorierrik hainbat eginki-
zun eraman du aurrera programari esker:

� Baldintza egokiak ezartzea, genero-
berdintasunaren bidean lan-prozesu bat
zabaltzeko, eta horren egonkortasuna eta
iraupena bermatzeko. 

� Agentziatik egiten diren estatistikak
eta ikerketak genero-berdintasunaren iriz-
pideetara egokitzea, emakumeen eta gizo-
nen arteko errealitate bereizgarria erakutsi
eta ulertzeko.

� Gerentzia eta lantaldea berdintasun-

BEHARGINTZA TXORIERRIKO EMPRENDER 
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Behargintzan berdintasunerako
bidean gaude



politikak ezartzearen beharrean sentsibili-
zatu, hezi eta trebatzea; eta genero-pers-
pektiba agentzian bertan ezartzea. 

� Barne-adiskidetzeko plana diseina-
tzea, langileek familia eta lana uztar ditza-
ten. 

� Behargintza Txorierrin lan egiteko era
berrien alde egitea, 2005. urteko Berdinta-
sun-Legea ezarriz.

� Behargintzatik zabaltzen diren doku-
mentu eta euskarri guztietan barne zein
kanpo-komunikazio ez sexista bermatzea.

� Zerbitzua aukera-berdintasunaren
parametroak kontuan hartuta planifika-
tzea eta diseinatzea. 

� Kultura ekintzailearen sustapenean
eta negozioen sortzean eta sendotzean ge-
neroaren irizpideei jarraitzen dien enpre-
sak sortzeko aholkularitza bat diseinatzea.
Horrek negozioen itxiera-tasa gutxitzea eta
negozioak sustatzen dituztenen gaitasu-
nak hobetzea ditu helburu nagusitzat,
emakumeen ekintzailetza espresuki azpi-
marratuz.

Badakigu oraindik bide luzea duguna
ibiltzeko eta, era berean, asko duguna ikasi
eta egiteko. Baina Behargintza Txorierrin

beste ikuspuntu batetik ikusi, aztertu eta
lan egiten hasiak gara; generoaren ikus-
puntutik hain zuzen ere.

Begirakune berri horrek bide zuzenera
eramaten gaitu, eta inportanteena dena:
ez dago atzera egiteko modurik. Bidea ez
da proiektuarekin batera amaitzen, baizik
eta gure egunekotasunaren parte da.
Horrela, Behargintza Txorierrik Urteko
Plangintza generoaren ikuspuntutik egin
du lehenengo aldiz 2008. urterako.

Generoaren ikuspuntua ezartzeak eta
emakumeen eta gizonen arteko aukera-
berdintasunaren alde lan egiteak aldaketa
pertsonalak eta profesionalak ekartzen di-
tuzte, eta ziur gaude horiek gure eskualde-
ko gizarte eta ekonomia-garapenerako
ezinbestekoak direna. Hori dela-eta, Behar-
gintza Txorierrik eskualdeko emakumeen
eta gizonen arteko berdintasunaren alde ja-
rraituko du lan egiten, informazio, sentsi-
bilizazio eta aholkularitza-ekintzen bidez.
Ekintzok Txorierrin aritzen diren emaku-
meei eta enpresei daude zuzenduta.      

EMPRENDER ZERBITZUA
BEHARGINTZA TXORIERRI

Berreteaga Poligonoa 13 – A
48150 – Sondika ( Bizkaia)

Tfnoa.: 94.453.63.70
www.e-txorierri.com

www.garapen.net

ZERBITZUAREN BIDEZ SORTUTAKO ENPRESAK

Publierreportajea

Elkarrekin lan 
egiten badugu, 

hurbilago egongo da““
””

Zeuk ere 
berdintasuna 
lor dezakezu““

””

Emakumeen eta 
gizonen arteko 

berdintasunaren alde 
lan egitea dugu behar

““
””
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Puzzleak eta ipuinak seme-alabentzat, musika iloben-
tzat, libururen bat bikotearentzat… Gabonetako opa-
riak erostea ez da lan erraza, eta are gutxiago euska-
raz oparitu nahi badugu. Izan ere, etxean ez dugu eus-

karazko produktuei buruzko
informazio handirik jasotzen, eta

liburuden-

den eta diskodenden eskaintzara jotzea baino beste
erremediorik ez dugu izaten. Euskarazko produktuen
katalogoak behar hori erraztea du helburu eta horre-
tarako, euskaraz argitaratzen diren produktu berrie-
nak batu dituzte bertan. Katalogoak zortzi atal ditu:
musika, informatika, bideo eta DVDak, liburuak,
komikiak, joko eta jostailuak eta aldizkariak; eta pro-

duktuen gitxi-gora beherako salneurria eta

30

Euskarazko opariak erost

filmak

jostailu eta
jokoak

komikiak

gurasoentzat

Antxeta eta katua
2-8 urte

EITB 10-20€

Babe txerritxo ausarta
+4 urte

EITB 10-20€ Azti ikaslea
TINKO
10-20€ Gezi urdina

2-7 urte
TINKO 10-20€

Auskalo (eusko triviala)
IKAST. ELKARTEA

>30€
Aitor berritsu

ALDAY
>30€

Bikoteen jokoa
TTARTTALO

<10€

Faraoien garagardoa
SAURE
10-20€

Gartxot
ARGIA LIBURUAK

10-20€
Kakarraldo
XIRIKA
10-20€

Egizu lo (liburua+CD)
ELKAR

>30€

Nire gorputza (CD)
MARA-MARA

10-20€
Munduko jolasak

TXATXILIPURDI
<10€

Euskal kantak
EREIN
20-30€



nori dauden zuzenduta ere agertzen dira zehazturik. Liburuxka
Txorierrin banatu da; hala ere, ez baduzu jaso, www.katalo-
goa.org helbidean kontsulta dezakezu.
Gainera, produktuak Txorierriko liburuden-
detan topa ditzakezu. Eta izan ezean, eskatu
eta handik egun gutxira ekarriko dizute. 

ea gero eta errazago duzu
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musika

informatika

liburuak

aldizkariak

Gari. 
Esperantza kondenatua

ELKAR 10-20€

Gu eta gutarrak. 
LANKU
10-20€ The Uski´s. 

Barikun
OIHUKA 10-20€

Oskorri. 
Banda

ELKAR 10-20€

Letrak jokagai
ELHUYAR

20-30€

Olentzeroren basoa
IKAST. ELKARTEA

10-20€
Gure ingurumena

ELHUYAR
10-20€

Bubu ehiztari
IBAIZABAL

10-20€
Pirata zaharra
TTARTTALO

10-20€
Atearen atzean

ELKAR
<10€

Zaku bete hauts
AIZKORRI

10-20€

Luma
Denborapasa umeentzat 

Urtea: 33€

Entzun!
Musika hilabetekaria

Urtea: 15€
Xirika

Gazteon hilabetekaria
Urtea: 39€

De balde
hilabetekaria
Urtea: 9€







Irabazteko asmorik bako alkartea zarie.
Oso behar isila egiten dogu; hainbat leku-
tara joaten gara adinekoak bisitatzera, eta
jenteak ez daki. Halan be, zamudioztarrek
gure barri izatea komenigarria zan, erreti-
zentziarik ez egoteko.
Helburua argi dozue: gaixorik, ezindu
edo geriatrikoetan dagozan zamudiozta-
rrak bisitatzea, animuak eta konpainia
emoteko.
Bisitak Derioko, Erandioko eta Sondikako
zaharren egoitzetan egiten doguz, baina
etxeetara be joaten gara. Dana dala, lagun-
tza emoten deutsegun pertsonak adineko-
ak ala gazteak izan daitekez; ez dogu
mugarik jartzen. Aurtengo udan ume
batzuk be zaindu doguz, lana dala-eta
gurasoak ezin ziralako eurekaz egon. 
Pentsatu baino konpainia handiago
behar dabe gure nagusiek?
Bai. Egoitzetan dagozan askok ez dabe
bisitarik jasoten, eta hurbiltzen jakuz.
Zamudioztar bat bisitatzera zoaz eta bost
lagunek osatutako tertulia baten parte
hartzen amaitzen dozu. Eurentzat oso
esperientzia positiboa da: lehenengo eta
behin, inportante sentitzen dira, bisita
dabelako; eta bigarrenez, barrena lasaitu
egiten dabe. Ganera, familiakoa ez dan

“Gurea isileko beharra da”
Alkartea joan dan uztailean eratu zan ofizialki eta
dagoenako 500 bisitatik gora egin dabez. Zamudioko
Alkartasun Lagun Taldea Bego Torrek bultzatutako
ekimena da. Herriko alkatesak eta parrokoak be ezin-
besteko papera izan eben kideak batzeko orduan, eta
gaur egun 13 lagun dira alkartean dabizenak.

Testua eta argazkia: Itxaso Marina

Bego Torre eta Iñaki Gonzalez, Alkartasun Lagun Taldearen idazkaria eta presidentea

Bat bisitatzera zoaz, eta
bost lagunek osatutako

tertulia baten parte 
hartzen amaitzen dozu

Elkarteak / Taldeak

34

““
””



aurpegia ikustea gustatzen jake. 
Zeintzuk dira dabezan beharrizanik
nagusienak?
Afektiboak. Egoitzetan oso ondo zainduta
dagoz arlo guztietan: otorduak, medi-
kuak… Baina burua ondo dauana etxeagaz
gogoratzen da asko. Ordutegi batera mol-
datu behar dira eta hori ez dabe pozik har-
tzen; emakumeek, batez be. Eta, ganera,
ondoan dozuna ez badabil ondo, ba, depri-
mitu egiten zara. Ildo horretan, Zamudio-
ko zaharren egoitza barria laster zabaldu-
ko da, eta gustatuko litxakigu bertan, adi-
nekoen egoera kontuan hartuta, modulu
ezberdinak atontzea, horrelakorik saihes-
teko. Ondo dagoana ondo be badagoan
beste bategaz jar dagiala, behintzat! 
Eta etxean dagozanak?
Euren gauzei buruz beste batzukaz berba
egitea gustatzen jake horreei. Baina fami-
liek guk euren senideak egoitzetan bisita-
tzea pozik onartzen badabe be, ez jake
asko gustatzen etxera joan gaitezala.
Zamudio oso herri txikia da, eta gure tal-
deak hasi baino ez dau egin… Hemendik
urte bira gauzak aldatzea espero dogu.
Zelan pasatzen dozue denborea aitita-
amamakaz?
Euren bizitzaren gorabeherak kontatzen
deutsuez behin eta barriro; zuk entzuteak
pozten ditu. Euren ohituretara moldatu
behar zara, baina abila be izan behar dozu

egunekotasun horretatik atera eta beste
gauza batzuei errepara dakiezan. Motibatu
behar jake: “Entzun dozu zer esan daben
irratian?”… Beste alde batetik, gestio sin-
pleren bat egin behar badabe, hori egiten
be laguntzen deutsezu.
Eta nagusia zaintzen dauan pertsona
horri be atseden txiki bat emoten deutsa-
zue.
Bai, zaintzaileek aisialdirako momentuak
izatea oso garrantzitsua da, pixkanaka-pix-
kanaka okerrera doan pertsona bategaz
egotea gogorra dalako. Eta zaintzaileak be
desanimatu egiten dira. 

Senideak egoitzetan 
bisitatzea pozik onartzen
badabe be, familei ez jake

asko gustatzen etxera
joan gaitezala

Zaintzaileek be 
aisialdirako momentuak

izatea oso 
garrantzitsua da

Elkarteak / Taldeak
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Zelan izan behar da zuen beharra egiten
dauana?
Zuhurra, batez be. Aitita-amamek isilman-
datu asko egiten deutsuez eta ezin dira
hortik kontatu. Ez zan ona izango ez bera-
rentzat, ez bere familiarentzat, ezta alkar-
tearentzat be. Min handia egin daiteke. Eta
bokazioa… Izan be, orokorrean geriatriko
batera ez zara joaten barre egitera, baizik
eta ondo ez dagoan pertsona bati konpai-
nia emotera. Eta maitasuna deutsezu azke-
nean… Oso pozik jartzen dira gu ikustean,
eta gozamena da guretzat. Aurrera jarrai-
tzen laguntzen deusku horrek.
Zamudioko zaharren egoitza barria uda
baino lehenago zabalduko ei dabe…
Beharra banatu beharko dogu; askok ber-
tora etorri nahiago izango dabe, baina
beste askok be orain dagozan lekuan gel-
ditu nahiago dabe…
Berbaldi batzuk antolatzeko asmoa
dozue.
Bai, familiek geriatrikoak eta eguneko
egoitzak hobeto ezagutu dagiezan: zelan-
go abantailak dabezan nagusientzat,
zelango bizitza egiten dan bertan, zelango
zaintzak emoten diran… Inportantea da
jentea hori guztiaz ohartzea.  
Zer egin behar da zuekaz harremanetan
jartzeko?
Udaletxera jo eta gugaz harremanetan jarri
gura dala esatea, besterik ez. 

““
””““
””
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Libano: kontrasteen lurraldea 

Beirut hiriburua duen lurralde hori ezagu-
tzeko asmoz bertan izan gara joan den urri
eta azaro bitartean. Lurralde txikia tamai-
naz; Beirutetik gehien jota ordu batera
daude herri guztiak. 

Talde ezberdinen arteko guda zibila
bizi izan zuen Libanok 1975etik 1990era.
Israelek ere 1982tik 2000ra Libanoko hego-
aldea okupatu zuen, Nazio Batuen Era-
kundeak (NBE) bertatik alde egiteko agin-
du bazion ere. Azkenik, 2000. urtean alde
egin behar izan zuen, baina iazko uztailean
berriro herrialde hau eraso zuen ia 2.000
herritar erailez. Dena den, Estatu sionistak
kasu bietan porrot handiak jasan ditu
Libanon eta bertatik joan behar izan du,
batik bat Hizbulah erakundearen erasoak
etengabe jasan dituelako. Guda hauen guz-
tien lekukotza dira Libanoko hainbat erai-
kin apurtu, monumentu zulatu edo berre-
raikitzen ari diren herri eta auzoak... 

Haret Hreit-en kartel hauek irakur dai-
tezke toki askotan: “Irango gobernuaren
laguntzarekin berreraikia”. Izan ere, Iran-
eko txiitek Libanon dauden neba-arrebei
laguntzen diete. Mendebaldar atzerrita-
rrak ez dira normalean Haret Hreit-era joa-
ten, horregatik jende guztia gure presen-
tziaz ohartu zen, eta adeitsu gurekin berba
egin gura izan zuten.  

Hurrengo egunean hegoaldera abiatu
ginen, eta libaniar armadaren baimena
lortu ondoren, NBEko soldaduak dauden
eremuan sartu ginen, Beaufort-eko Gazte-
lua, Fatimako Atea eta Al Khiam-go kar-
tzela ikusteko. Zonalde hau munduko
puntu “beroenetarikoa” da, eta ez tenpera-
turagatik, tentsio politikoagatik baino.
Kilometro gutxi batzuk hartzen dituen lur
eremu honetan “errazimo lehergailuak”
bota zituen Israelgo armadak iaz, eta orain

libanoarrak berauek kentzen ari dira.
Hemen dauden herrixketan populazio
txiia bizi da, eta urteetan sionisten basake-
riak zuzenean jasan dituzte. Horregatik
hegoaldekoak eta Libano ekialdean dago-
en Bekaa haranekoak dira gudatan hil di-
tuzten martiri gehienak, Hizbulah eta
Amal alderdietakoak. Euren argazkiak he-
rrietako kaleetan ikus daitezke nonahi.

Baina Libano asko daude, eta agian
errealitate ezezagunena bertan bizirauten
duten 250.000 palestinarrena da. Guk erre-
fuxiatu eremu batzuk bisitatzeko aukera
izan genuen. Palestinar errefuxiatu gehie-
nak 1948, 1967 eta 1971ean etorritakoak di-
ra, eta bizi-baldintza kaskarrak dituzte
benetan: 12 errefuxiatu eremu daude egun
Libanon, errefuxiatuek ez dute Libanoko
nazionalitate ezta pasaporterik, %55 langa-

bezian dago eta familien %70 Libanoko
pobrezia mailatik behera bizi dira. Libano-
ko armadak hainbat errefuxiatu eremutan
check point iraunkorrak jarri dituenez, kar-
tzela handi bat bilakatu ditu. Gu ere Rasa-
diyeh-ko eremutik ateratzerakoan Libano-
ko soldaduek ordubete eduki gintuzten
geldituta, bertara zertara joan ginen galde-
tuz.

Egoera bereziki larria da Baddawin.
Nahar El Bared-etik kanporatu zituzten
22.000 errefuxiatu bertako eskoletan eta

Libano munduko Estatu txikienetarikoa da: 10.400 Km2 besterik ez. 4,6 milioi liba-
noarretatik laurden bat inguru Beiruten bizi dira. Populazioaren %38 kristaua da,
eta %55ek musulmantzat dauka bere burua. Libanon 18 azpitalde erlijioso daude
guztira. Gainera, 250.000 bat errefuxiatu palestinar bizi dira lurralde honetan. Datu
hauek funtsezkoak dira bertako egoera ulertzeko. Testua eta argazkiak: Igor Urrutikoetxea

Libano borroka da, 
dotorezia eta 

parranda, kultura…““
””Baddawi
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kaleetan bizi dira, baldintza benetan kez-
kagarrietan. Umeak, pertsona nagusiak...
denek lo egin behar dute lurrean, eta klase
batean bizpahiru familia bizi dira. 

Baina egoera gordin hauen alboan ere,
bada beste Libano bat, egunero ziztu bizian
bizi dana eta Europari so dagoena. Uste
dugunaren aurka, Libanon jende diruduna
ere bada, gehien bat sunnien eta kristauen
artean, eta kontrastea izugarria da Libano-
ko zonalde batetik bestera. 

Honen guztiaren paradigma Beirut da,
Ekialde Hurbileko “Bizioaren Hiriburua”
askorentzat. Herrialde arabiarretako hain-
bat aberats Beirutera joaten da, euren
lurraldean debekaturik dauden zenbait
“plazer” bila: alkohola, sexua, hatxis-a...
Hiri liluragarri honetan posible da emaku-
meek hiyab-a (buruko zapia) janzten duten
eta alkoholik nekez aurkitu daitekeen auzo
batetik, alkohol litroak zerbitzatzen dituz-
ten diskotekak gaueko ordu txikietaraino
zabalik dauden beste auzo batera pasatzea.
Gazte kristauak gainera Europara begira
bizi dira, Ferrari edo Porsche-a gidatzen
duten bitartean. Emakumeek Bilbo edo
Berlingo emakumeen janzkera bera dute.
Beiruteko Amerikar Unibertsitateko kan-
pusean zaudenean edo Corniche itsaser-
tzeko pasealekuko jatetxeren batean nargile
(ur-pipa) bat lasai eta goxoki erretzen
duzun bitartean ezinezkoa irudituko zaizu

munduko lurralde politikoki gatazkatsue-
netarikoan zaudela pentsatzea.

Libano borroka da, Libano dotorezia
eta parranda da, baina Libano kultura ere
bada. Horren lekuko dira Baalbek-eko hon-
dar erromatarrak, alfabeto modernoaren
sorrera ezagutu zuen Biblos hiria, Tripoliko
hammam-ak edota Tiro eta Sidon bezelako
kostaldeko herriak.

Libano, Ekialde Hurbileko kontraste

guztiak bere baitan biltzen dituen lurral-
dea. Khalil Gibran idazle libanoar handiak
bere sorterriaz behin esan zuen legez,
“Bada Ekialde Hurbilean logureari aurre
egiten dion eta nagusitu egingo den  ira-
tzartze bat, eguzkia gidaritzat eta egunsen-
tia armadatzat dituena”. Eta nik “insa-
llah”(hala bedi) diotsot neure buruari
Tiroko kaian beste egun baten bukaera
ikusten ari naizen bitartean. 

Qanaren sarrera



Musika

Zamudion batu 
Txorierriko koru-tald

Euren 20. urtebetetzean, Zamudioko 
musikaldi ederrak entzu

Hamaika (eta zenbaki zehatza da) neska
gaztez osotutako talde korala da. Euren
abots zuri, eder, landuak entzuterakoan
eta euren koreografia ikusterakoan esan
leike nonbaiteko musika eskolako ikasle-
akaz hornituta dagoen talde koral gaztea
dala. Baina ez, Zamudion sortu zan eta 20
urtez dabilz Txorierrin eta munduan
zehar abesten, hasiera-hasieratik Iratxe
Gezuragaren batutapean.

Eta hogei urteko behar sendoak ospa-
tzea merezi eban legez, hor ibili dira
gogotsu urtebetetzea prestatzen kalidade
handiko entzunaldiak eskaintzeko asmo-
agaz. Urtebete lehenago hasita, behar as-
ko egin dabe ospakizunak prestatzeko,
batez be azken hilabetean (hiru kontzer-
tu, antzinako eta oraingo korukideen afa-
ria eta beste ekitaldi batzuk). 

Baina merezidu izan dau ahaleginak.
Herrirako eta Txorierrirako kultur ekital-
di aberatsa eskaini dabe: abesti eta koru
desberdinak, herrietako folklore desber-
dinak, abesteko modu desberdinak, zu-
zentzeko era desberdinak. Holan, azaroa-
ren 3an, Tolosako Lehiaketa ospetsuan
parte hartu ondoren, maila oso altua
dauen SYC Ensemble Singers Singapu-
rreko abesbatzak eskaini eban kontzertu
ederra, polifonia eta folklorea buztartuz.
Eta azaroaren 10ean, Leioako Kontserba-
torioan sortu dan Vocalia ahots zurien
taldearen txanda izan zan, Basilio Astu-
lez maisuaren eskutik. Euren ospearen

atzetik jentea be joaten dan legez, Zamu-
dioko eleizea bete-beterik egon zan kon-
tzertuaz gozatzeko. Inbidia barik, atzerri-
ra joan barik be ondo-ondoan daukaguz
kalidade handiko taldeak. 

Ospakizunei amaiera musikala emo-
teko, azaroaren 17an Txorierriko koru-
talde guztiak batu ziran: Sondikako Txu-
ma Olague (abots mistoak), Derioko Ipa-
rralde (abots lodiak), Lezamako Ekidazu
(abots mistoak), Larrabetzuko Gaztelu-
mendi (abots mistoak) Sondikako Txuma
Olague (abots lodiak) eta anfitrioiak, Za-
mudioko Kamara Korala (abots zuriak).
Ez da erraza egun berean batzea. Txorie-
rriko musika koralaren potentziala ikus-
teko aukera paregabea izan zan.
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Testua: Popspolin
Argazkiak: Sondika Goiri argazki taldea



dira lehenengoz
de guztiak egun berean

Kamara Koralaren lan bikainari esker
uteko aukerea izan dogu

Protagonisten inpresioak

Musika

Urteurrenerako prestakizunek sortzen dabe-
zan nerbioak lasaitu ondoren, koraleko kide-
ak banan-banan hartu eta euren gogoetak
jakinarazteko eskatu deutsegu.  
� Iratxe Gezuraga, koruaren zuzendaria:
“Hasieran zalantzatan egon ginan jenteak
parte hartuko eban edo ez, baina azkenean
hainbat jente batu da, asko kanpokoak, eta
bertokoak be bai. Koruen aldetik be oso
erantzun ona euki dogu. Singapurrekoakaz
oso gustura egon ginan, eta Vocaliagaz, elei-
zea ganezka egon zan. Hirugarren kontzer-
turako Txorierriko beste abesbatzek oso
jarrera ona izan dabe gugaz, gure urtebete-
tzean parte hartzeko eta kontzertu polita eta
arina emoteko. Udaletik be laguntza handia
izan dogu, kulturako jentea beti alboan sen-
titu dogu, Amagoiaren antolatze lan esker-
gea be aitatu behar dot… Balorazino oso
positiboa egiten dot.
Bestalde, Santa Zezili dala-eta, korutik pasa-
tu diran guztiak batu genduzan bazkaritxu
baten. Orain 11 baino ez gagoz eta abeslari
gehiago beharko gendukez, baina jakin
behar da 75 bat pertsona pasau dirala heme-
tik. Gehienek ikasketen edo lanaren erruz
itxi dabe eta korua aldatzen joan da. Baina
oso pozik nago eta beste 20 urte edo gehiago
jarraitzeko asmoa badaukat. Aurrerantzean,
betiko kontzertuetatik eta hainbat konpro-
misoetatik aparte, badogu ideiatxua CD bat
argitaratzeko, baina prisa barik. Une hone-
tan gurago dot neska gehiago erakarri koru-
ra, 20 bat abeslarigaz gauza pilo bat egin dai-
teke”.
� Amagoia Gezuraga, koruaren lehendaka-

ria eta abeslaria: “Urtebetetze bat ospa-
tzen danean, opariak egoten dira, beste-
ak beste. 20 urte betetzea opari bat izan
da guretzat, eta guk be opariak herriari
eta musikazale guztiei eskaini gurean,
azaroko musika ekintza guztiak antolatu
doguz”.
� Olatz Begoña: “Egin doguzan ekintze-
tatik, jaien hasierako pregoilariak izana
nabarmenduko neuke. Merezitako espe-
rientzia izan da, horretarako be prestake-
ta egin genduan eta jendeak zoriondu
euskun. Abeslari, abeslari ohi eta lagu-
nen bazkaria be mundiala izan zan,
barreak, emozioak, eta sorpresa ugari”.
� Iratxe Bermejo: “Hasieran, abesteaz
gozatzen dogun pertsona talde bat beza-
la alkartzen joan gara, eta urteakaz lagun
talde aberasgarri bat bilakatu gara”.
� Irantzu Bilbao: “Koruan 20 urteak ez
egon arren, oso pozgarria izan da alka-
rrekin konpartitu izana, bai jenteagaz eta
beste koru batzukaz”.
� Olite Bilbao: “Abesteak lasaitu egiten
nau eta koruko kideek pertsonalki asko
emoten deuste”.
� Itziar Cabrejas: “Ahotsen, lagunen eta
bizipenen alkarketa da”.
� Ane Mateos: “Kontzertu bikainak,
harrera ezin hobea”.
� Onintze Matias: “Musikaren bitartez,
20 urteren emozio eta bizipenen isla”.
� Aintzane. Ramos: “Danok alkarregaz
lan egin ezkero gauzak sortzen dira. Hori
bai, batzuk tiratu behar dabe gauzak
ondo joateko. Beste 20 urte betetzea ez da

ezinezkoa”.
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Eroritako hostoak, nostalgia, horia eta
marroia... Udazkenak hainbat gauza ira-
dokitzen ditu, natura-esparru batean,
batez ere. Txorierrin berdeguneak egon
badaude, noski, eta horietako bat Tek-
nologi Parkea dugu, gezurra badirudi ere.
Bertan zuhaitzez eta kolorez betetako hiru
ibilbide oinez egiteko aukera dago. Bata

bestea baino lasaiagoa, atseginagoa... Le-
henengo ibilbidetik buelta bat eman dugu
eta udazkenak bere handitasuna erakutsi
digu. Dagoeneko pasatu da udazkena,
baina bidean irudi xarmangarriak utzi diz-
kigu. Hona hemen adibide batzuk...

Testua eta argazkiak: Gaizka Eguskiza

Udazkena Txorierrin
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Etxeko sukaldaritza

Osagaiak (4 lagunentzat):
–36 langostino (egosiak eta zurituak)
–400 g txaka
–4 arrautza
–400 ml esnegain
–jogurt natural bat
–tomate frijitua (zurrustada bat)
–gatz apur bat
–letxugea, juliana erara ebagia
–gurin apur bat
–urun apur bat
–maionesea
–koñaka (zurrustada bat)   

Prestatzeko era:
Txaka eta 12 langostino txikituko doguz.
Beste osagai guztiakaz nahastau eta ira-
biau egingo dogu. Erroska formako molde
bat hartu eta gurinaz igurtziko dogu.
Uruneztatu be egingo dogu. Moldera orea
botako dogu eta laban ur-bainuan izango
dogu 175 gradutan. Egosten 45 minutuan
utziko dogu (bezperan egiten badogu,
hobeto). Moldea ur epeletan sartuko dogu

Osagaiak:
–8 lebatz-trontza
–300 g txirla
–500 g-ko lata bat zainzuri
–oliba olioa (zurrustada bat)
–6 berakatz atal
–perrexila
–gatza
–uruna
Prestatzeko era:
Berakatzak ondo
txikitu eta oliotan
jarriko doguz lu-
rrezko kazola baten.
Surtan ipini eta beraka-
tzak igoten hasten diranean,

Gabonetako menua
Itsaski erroska, 
saltsa arrosagaz

minutu baten, bertatik orea edo erroska
errez atera ahal izateko. 
Saltsa arrosa: pote txiki batean maionesea,
tomate frijitua (neurri berdinean biak) eta
koñaka irabiauko doguz. Erroskoa plater
handi baten ipiniko dogu eta saltsea bota-
ko deutsagu ganetik. Beste langostinoak
eta letxugea erroska apaintzeko erabiliko
doguz.

Maite Lekerika,
sukaldariaLebatza saltsan

lebatza gehituko dogu (aurretik gatza bota
eta uruneztatu beharko dogu). Lebatza su
eztian izango dogu. Minutu bat pasau os-
tean, bueltea emon eta zainzurien ura eta

txirlak botako doguz. Suabe-
suabe eragingo deutsagu,

harik eta saltsea atera
arte. Perrexilea bota
eta eragiten jarraitu-
ko dogu. Eginda da-
goanean, zainzuriak

gehituko doguz. Bero-
tu apur baten eta zerbi-

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

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

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

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:

Nortzuek hartu dute
parte ETBko 
saio batean?

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

(Saria Laiaren eskaintza duzue).

��LLAAIIAA  HHOOTTEELL  MMUUSSEEOOAA��

Aurreko galderaren 
erantzuna: 

Zamudioko lagun
talde bat

Irabazlea:
Isabel Bilbao

L E H I A K E T A
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Gaztai eta limoi tarta

Osagaiak: 
–300 g Filadelfia
gaztai
–500 ml esnegain
–4 koilarakada
azukre
–sobre bi limoiz-
ko gelatina
–limoi baten
zukua
–250 g Maria gaile-
ta
–100 g gurin
–azukrea

Prestatzeko era:
Gailetak birrindu eta gurina urtuko dogu.
Biak ondo nahastau eta molde baten za-
balduko dogu. Gaztaia, esnegaina, azu-
krea, limoi zukua eta sobre bat gelatina
(aurretik ur bero apur bategaz desegingo
dogu) nahastau eta irabiauko dogu. Na-
hasketea moldera bota eta hozkailuan
izango dogu 4 orduan. Hozten danean,
beste gelatina sobrea ur berotan urtuko
dogu eta tartari botako deutsagu ganetik.
Hozkailura sartuko dogu berriro. (Tartea
bezperan egiten badogu, hobeto) Molde-
tik atera eta hotz zerbitzatuko dogu.  

Urte amaiera gero eta hurbilago dago,
eta burbuilak jaiaren ezinbesteko osa-
garri bihurtu ditugu; cava sasoikoa
baino sasoikoago egin dugu. Eta bur-
builak poztu egiten dira, baina, betie-
re, etsipen eta tristura puntu batekin.
Izan ere, ez zaie gustatzen eurekin soi-
lik gogoratzea ospakizunetan topa egi-
teko edo Gabonei glamour itxura ema-
teko. Adierazi nahi digute urtearen
edozein sasoitan izan daitezkeela ma-
haiko lagun egokiak eta estimatuak.

Cava botila bakoitzaren etiketan
ikusi ahal dugu ardoak zein burbuilek
zenbat azukre gramo daukaten: brut
natureak, 0 g; estra brutak, 0-6 g; brutak,
0-15 g; estralehorrak, 12-20 g; lehorrak,
17-35 g; erdilehorrak, 35-50 g; eta
gozoak, 50 g baino gehiago. Etiketan
ere topa dezakegu, merkatura atera
aurretik, cavaren gutxieneko ontze-
denbora zein izan den: gaztea, 9 hila-
bete; erreserba, 15 hilabete; erreserba
handia, 30 hilabete; eta erreserba bere-
zia, auskalo!

Burbuilak tamaina ezberdinetan
sortzen dira kopa barruan (zenbat eta
txikiagoak eta finagoak, hobeto), eta
cavaren kalitatearen berri ematen di-
gute. Behetik gorako zutabe bertikalek
“arrosarioak” osatzen dituzte. Goiko
aldera heltzen direnean, burbuila ba-
tzuek hainbat forma (“kate begiak”)
eratzen dituzte eta beste batzuek iza-
rrez egindako biribila (“koroa”) era-

tzen dute. Halako elementuak gure
kopan agertu eta hantxe edukitzeak
aditzera ematen digu eskuartean
dugunak gure miresmena merezi
duela. 

Cavaren garraztasuna altua da,
baina neurrikoa ere bai. Hari eta kar-
bonikoen presentziari esker, oso erraza
gertatzen zaigu cava hainbat jakirekin
“ezkontzea”. Baita normalean “ezkon-
tzen” zailak diren jakiekin ere (beraka-
tza, ozpina, arrautza…). Horregatik,
animatu nahi zaituztet cava gehiago
ezagutzera eta dastatzera. Betiere
jakinda azukre gramoen gehiegizko
kontsumoa egiten badugu, urte berria
buruko minaren eta ajearen konpainia-
rekin hasiko dugula. On egin!

Bakoren bazterra

Cava edo burbuilak

Iñaki Suarez,
sumillerra





GOMENDIOAKGOMENDIOAK
LIBURUAK

Esperantzara kondenatua
Gari
Handitzen handitzen 
Barikun 
The Uski´s
Argiak
Ken Zazpi
Anek idatzi dit zutaz
M. Urdangarin

MUSIKA

Amagoia Gezuraga

GAZTEENTZAT
Adio Jonas
J. K. Igerabide
Jenio gaiztoa 
P. Añorga
Zanbuluko sonanbuloa 
A. Kazabon
Carlota jarroiaren atzean izkutatu
zenean
E. Bidaurrazaga
Tartalo, Mari eta Herensugea 
A. Hirsuta
Aitarekin arrantzan 
B. Lasa

NAGUSIENTZAT
Azeria eta lehoia 
E. Jiménez
Morto vivace 
J. Arretxe
Etxearen negarra 
F. Juaristi
Katamalo 
G. Barandiaran
Elvis hil zen urtean
X. Mendiguren
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L E T R A Z O P A

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

Txarriboden garaia danez ia
gai zaren txarribodakaz zer
ikusi daben 7 berba aurkitzen*

goiko letrazopan. Kontuan
hartu egizu Txorierrin esaten
dan eran idatzita dauzela. 
* “Derioztarren euskara” liburutik

jasoak.

Ezkerraldean Aikor! 65. zen-
bakiaren erantzuna. Soloan
hartzen diren 7 ortukari.

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








