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Gizakia energiaren erabiltzailea izan
da betidanik eta, ondorioz, haren
kontsumoa abiadura handian area-

gotzen joan da. Kontsumo-handitze horrek
kalte ikaragarriak ekarri dizkio naturari, eta
bere baliabideak agortzeko zorian utzi ditu.  

Gure baso eta etxe-inguruak garbi zeu-
den lehen –baserritarrak arduratzen ziren
horretaz -; gaur egun, berriz, txalet itxura
hartzen ari dira, eta sasiz eta sastrakaz bete-
ta daude inguruak.  

Ez dakit hurrengo hau bazterrak garbi

mantentzeko konponbidearen hasiera izan
litekeen, baina basoetako egurra erregaitzat
erabiltzeko teknologia berriak lantzen da-
biltza, eta dagoeneko badugu erregai alter-
natiboa (pellet) etxeen bero-beharrizanak
asetzeko. Europako herrialde batzuek –Sue-
dia, Italia…– bidea eginda dute zentzu ho-
rretan eta Euskal Herrian ere bagabiltza
lehenengo pausuak ematen. 

Nolanahi ere, ez da beharrezkoa zuhai-
tzak ebakitzen hastea egurraren energia
gure etxera ailegatzeko. Bizkaian bertan ba-
dago enpresa bat teknologia hau lantzen
duena. Enerpellet du izena eta Muxikako
Ebaki lantegiaren barruan dago. 

Inguruko zerrategietako zerrautsa bildu
eta tratatu baino ez dute egiten enpresa
horretan. Zerrautsa erregai bihurtzeko, le-
henengo eta behin, sikatu egin behar da
hezetasuna %10eraino jaitsi arte; ondoren,
pellet produktua sortzen da makina baten
bidez. Erregaia era bitan dago komertziali-
zatuta: zakuetan eros dezakegu edo, beste-
la, kamioi batek etxeko biltegira ekar dieza-
guke zuzen-zuzenean.

Produktu horrek kalitatezko ezauga-

rriak ditu, eta Enerpellet enpresak badu
jadanik DIN plus ziurtagiria. Izan ere, pe-
llet-a erretzen denean kutsadura neutroa
sortzen dela esaten da, arbolak bere bizian
zurgatu duen CO2 baino ez baita isurtzen
ingurura. 

Enerpell enpresak kanpoan saltzen du
produkzio gehiena, berton ia ez baitago
erregai hori erabiltzeko instalaziorik. Hala
ere, badaude pellet-a erabiltzen dituzten
galdarak eskaintzen dituzten enpresak. Ho-
rietako bat Kapelbi da eta Legutioko enpre-
sen poligonoan dago. 

Aukera berri honek galdera ugari sorra-
raziko dizkizue zuetako askori. Gaian sa-
kondu nahi duzuenek http://eu.wikipe-
dia.org/wiki/Pellet eta http://es.wikipedia.org/
wiki/Pellet helbideetan kontsulta ditzakezue
datu gehiago. 

Azkenik, pellet-aren abantailen artean
hauek aipa daitezke: gasolioa baino %40
merkeagoa da eta ez du kutsatzen, ia ez du
kerik botatzen eta berriztagarria da. Horre-
zaz gainera, gure energia da eta, horri esker,
ez dugu beste erregai batzuen menpe egon
behar.    

Zertarako erabili petrolioa, gure energia badugu?
Eritxia

JABIER LEKERIKA
(Txorierri Politeknikako irakaslea)

Barack Obamaren kanpainaren zalapar-
tak aho zabalik nauka. “Yes we can”
horregaz hautsak harrotu be! You Tuben
sartu eta hara non Hollywoodeko izar
ospetsuenak be kantari. Mitinak espek-
takulu. Rap, country-a edo dana-dalako
musika. Dolly Parton edo ‘The Boss’-
aren doinuek bozgorailuetatik burrunba
egiten. Banderatxoak, oihuak eta, ohi
dan moduan, algarea nagusi ekitaldi
guztietan, yupi! 

Ez dot nik hemen “Yankee go home”
esamolde errazarena aldarrikatuko. Izan
be, bakotxak bere izaerea eta izatekoa
dauka eta amerikarrena holakoxea da.
Herrialde boteretsuenak dauen indar

mediatikoaz baliatuta, esalditxoa konti-
nente guztietara hedatu da eta gure arte-
an be bere eragina izan dau. Beituzue, ni
ere amerikarren buztarripean. Halabe-
harrez. Kontua da esaldi talisman bihur-
tu dala. Esakunearen esanahiak baino
gehiago Obama pertsonajeak berak
aitortzen deutsan indar eta ahalmenak
dauka hemen garrantzia. Masak mogi-
tzen ditu. Harek esan eta ingurukook
“amen”, gospel ikuskizuna bailitzan. 

Gure Herriak be horrelakorik behar-
ko leukela pasatu jat azkenaldion buru-
tik. Lokartzetik esnatzeko. Gizarte anes-
tesiatu honi astindua emoteko. Traba
guztien aurrean, txikiak handiena ozto-

patzeko gaitasunik be badauelako. Txi-
kienak handiena neutralizatzeko gaita-
suna be badauelako. Masak mogitzeko
indar hori inportatu beharko geunke.
Geure egin. Haize-bortitz eta berritzaile
horretaz kutsatu beharko ginateke. “Yes
we can”. Guk be ahal dogulako.

“Yes we can”… 
Ahal dogulako…

ZALOA JAKA
(Kazetaria)
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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

Gutunak
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Aurreko aleko 9. orrialdean, “Inaute-
riak prest” informazioa argitaratu ge-
nuen. Bosgarren paragrafoan hau ida-
tzi genuen: “Beste alde batetik, otsaila-
ren 1ean, 14:30ean, eskolako umeen-
tzako antzerkia egingo da Kultura Are-
toan. […] Hurrengo egunean hainbat
ekitaldi izango dira arratsaldeko 7eta-
tik aurrera frontoian: artista lehiaketa,
herri afaria, mozorro lehiaketa, saloi-
dantzak…”. Hala ere, ekitaldi horiek
zein herritan antolatu ziren ez genuen
jakinarazi. Ekitaldiok Lezaman egin
zituzten. 

Oker zuzenketa

Lehengo egunean langile-borrokan da-
bilen batek esan zidan ez zuela guztiz se-
xu askapenerako borroka ulertzen. Bere
ustez, bakoitzak hartutako aukera erres-
petagarriak baino ez zirela. Zergatik jasan
behar ditut halako komentarioak ezkertia-
rrengandik ere? Erantzuna erraza da,
lagun horrek bere burua gizon eta hetero-
sexualtzat duela kontuan hartzen bada.
Sentimendu pribilegiatuak ditu jendarte
heteronormatibista eta patriarkal honetan. 

Baina aukera sexuala ez da gozoki-
denda batera joan eta marrubi edo men-
dazko txiklea aukeratzea bezalako zerbait.
Kultura osoari egin behar zaio aurre. Eta
kultura jendarte osoan islatzen da, eta
indibiduo guztiengan. 

Heterosexualak edo bere burua inpo-
satutako genero batean kokatzen duenak
ez du zertan justifikatu inoren aurrean
bere desirak. Homosexual, bisexual, tran-
sexual edo queer bat, berriz, iraultzailea
da. Bere sentimenduak plazaratu ahal iza-
teko eskubideak borrokatzera zigortzen
du. Borroka delako bide bakarra. Baina
askatasun osoa lortzeko behar da borroka-
tu; ez soilik sistemak gure pluma onar
dezan. 

Sistemak pare bat etiketa sexual ema-
ten digu aukeran; hiru, gehienez jota. Ez
dugu etiketa-kartzeletan bizi nahi; aske
bizi nahi dugu. Ezin dugu geure sexualita-
tea askatasunez bizi, egunerokotasunean
apaltzen baikara. 

Kristautasunak jendarte oso baten
sexua kontrolatu du hainbat mendetan,
hura ernalkuntzari lotutako ikuspegi bate-
ra murriztuz. Eta Historian zehar bere ins-
tituzioek gure jarrera eta kultura markatu
arren, eta orain garenean eragin handia
izan badute ere, gero eta txikiagoa da era-
gite hori. Baina, adi! Kapitalismoa gero eta
indar gehiago dabil hartzen, eta materia-
lismoa inposatzen digu era ez-zuzenean.
Patriarkatuak, kapitalismoarekin batera,
gure erlazioei eragiten die. Eta euren bitar-
tekariek, mass-mediek, estereotipoak ezar-
tzen dizkigute; eta porno industrialak
sexu-jarrerak inposatzen dizkigu ohean.
Honengatik guztiarengatik aska dezagun
geure burua. Harro egon behar dugu gus-
tatzen zaigunaz, eta geure zoriontasuna-
ren alde borrokatu. Plazera ematen digu-
naren alde, askatasunaren alde, ametsen
alde… Askatasuna eta ametsak bizitzen
ari garelako momentu oro. 

Sexu-iraultza posible da, hemen eta
orain. Posible da beste mundu bat, eta
beharrezkoa, gainera. Pertsonen arteko
harreman pertsonalak zein sexualak irauli
beharra dago. Mundua ez delako erabat
aske izango, alderdi hauek lantzen ez
badira. Maitasunez borrokatu, borrokatu
maitasunaren alde. Orgasmoa iraultzailea
da. Sexua autogestionatu, elkartrukatu,
gozatu!

Queer-a

Heteronormatibismoa 
suntsituz



Albisteak eta laburrak... Berri gehiago www.aikor.com webgunean
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Tailerrak, Zamudioko
liburutegian
Hans Christian Andersen idazlea apirila-
ren 2an jaio zen duela bi mende, eta egun
horretan Haur Liburuaren Nazioarteko
Eguna ospatzen da 1965. urtetik hona.
Zamudioko liburutegian ipuinetako per-
tsonaiak sortzeko tailerra antolatu dute
data horren inguruan. Tailerra martxoaren
29an, zapatuz, egingo dute goizeko
11:30ean, eta bertan idazle eta olerkari
danimarkarrak sortutako pertsonaiak lan-
duko dituzte.

Beste alde batetik, martxotik ekainera
bitartean idazkera eta sormen tailerrak
egingo dituzte. Tailerrok martitzenetan
izango dira. 

Bertso afaria antolatu du
Lagatzuk
Martxoaren 14an, barikuan, bertso afaria
izango da Zamudion, Lagatzu euskara
elkartearen eskutik. Bertso afaria Lekunbiz
jatetxean egingo dute gaueko 9etan, eta
Etxahun Lekue, Arkaitz Estiballes eta
Amets Arzallus bertsolariak arituko dira
bertan. Txartelak 15 eurotan jarriko dituzte
salgai eta leku hauetan eskuratu daitezke:
Estankoan, Mari Elinean, Leandro harate-
gian, Batzokian eta Susterrak tabernan. Era
berean, 944523447 telefonora deitu edo
lagatzu@lagatzu.org helbidera idatz daiteke
sarrerak lortzeko.

Abenduan eta urtarrilean, janariak biltze-
ko kanpaina eraman da aurrera Loiun, De-
rion, Zamudion, Lezaman eta Larrabe-
tzun. Kanpainan bildutako janariak Saha-
rara bidali dira sahararren beharrizanak
betetzen laguntzeko. Udalerri batzuetan,
udalak eta elkarteek jarri dute abian kan-
paina, eta beste batzuetan herritarren eki-
mena izan da. Guztira, 1.777,5 kilo janari
jaso dira. Bilketaren emaitzak honako
hauek dira, herririk herri:

Loiu: 89 kilo arroz; 13 kilo azukre; 15,5
kilo dilista; 9 lata atun; eta 33 konpresa-
pakete.

Derio: 120 kilo arroz; 120 kilo azukre;
100 kilo dilista; 60 kilo atun; 20 kilo beste-
lako produktu; 5 konpresa-pakete; 2 orde-
nagailu; eta gurpil-aulki bat.

Zamudio: 300 kilo janari; eta 1.500 kon-
presa-pakete.

Lezama: 200 kilo janari (konpresa-
paketeak barne).

Larrabetzu: 239 kilo arroz; 143 kilo azu-
kre; 193 kilo dilista; 165 kilo atuna; eta 20
kilo konpresa. 

Produktu horiek Saharara agindu dira
otsailean Euskal Herritik atera den elika-
gai-karabanan.

1.777 kilo janari batu da
Txorierrin, Saharara bidaltzeko



Agindu zure albisteak: aikortxori@yahoo.es
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Lezama Bizirik elkarteak
urteko batzarra antolatu
du martxoan
Martxoaren 1ean, zapatuan, urteko batzarra
egingo du Lezama Bizirik auzo elkarteak Goi-
tioltzako txokoan. Bilera eguerdiko 12:00etan
izango da eta bertan orain arte egindako lana
eta datozen erronkak aztertuko dituzte, beste-
ak beste. Baina zapatuan Lezama Bizirik El-
kartearen Eguna ere ospatuko dute, egun
osoan zehar hainbat ekitaldi egongo baitira.
Horrela, goizeko 9:30ean auzolanei ekingo di-
ete: umeek hiru haritz landatuko dituzte eta
helduek kartelak egingo dituzte. Eguerdiko
15:00etan indaba jana izango dute, eta horren
ostean musika eta abarreko ekintzak egongo
dira.   

Txakolin dastatze 
ikastaroa egingo da
Zamudion
Zamudioko Udalak Txakolinaren dastatze
ikastaroa antolatu du Nekalur eta Bizkaiko
Foru Aldundiarekin batera. 

Ikastaroa apirilaren 1ean, 19:00etatik
21:00etara, egingo dute Larragoiti txokoan,
eta izena ematea martxoaren 27a baino lehe-
nago egin behar da udaletxean. Parte-hartzai-
leek bost euroko fidantza ordaindu beharko
dute, baina ikastaroan bertan itzuliko zaie.
Ikastaroa Zorione Martinezek emango du.
Bialtxa Bizkaiko Txakolin-egileen Elkartearen
enologoa da bera.

Otsailean Txorierriko Ipuin Lehiaketaren
sariak banatu dira Larrabarri Derioko base-
rrian. Lehiaketa Mankomunitateak antola-
tzen du eta aurtengoa 10. edizioa izan da.
Laida Goikoetxea euskara teknikariak aipa-
tutakoaren arabera, gero eta handiagoa da
parte hartzea, eta aurtengo edizioan 400
ipuin aurkeztu dira. Hala ere, lehiaketaren
helburua ez da parte-hartzaileen artean
lehiakortasuna bultzatzea, “sorkuntzan tre-
batu eta idaztera animatzea baizik”. Laidak
Txepetxa AEK euskaltegiaren, Udal Eus-
kaltegiaren eta euskara elkarteen laguntza
izan du ipuinak irakurri eta baloratzeko
orduan. 

Lehiaketan bost kategoria osatu dira
parte-hartzaileen adinaren arabera. Kate-
goria bakoitzeko sari bi eman dira; beste al-
de batetik, akzesit bi izan dira herri bakoi-
tzeko. Saritzat material didaktikoa eman
zaie umeei, eta agendak eta CDak, helduei.

Sari banaketa txanda bitan antolatu zu-
ten. Lehenengoan zazpi urtetik bederatzi
urte bitarteko umeek (A eta B kategoriak)
hartu zuten parte; eta bigarrenean, gainera-
ko guztiek. Txanda bietan Txomin ipuin
kontalaria eta Ainhoa ilustratzailea aritu
ziren. Txominek ipuina kontatzen zuen bi-
tartean, haren marrazkia egin zuen
Ainhoak. 

400 lan aurkeztu dira 
ipuin lehiaketara
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Martxoaren 8an, zapatuz, Emakumearen
Nazioarteko Eguna izango da eta data ho-
rren inguruan ekitaldi sorta zabala egingo
da mundu mailan, emakumetasuna ospa-
tzeko eta, era berean, oraindik emakumeak
eskuratu gabe dituen eskubideak errebin-
dikatzeko. Txorierriko kultura elkarteek
eta Udalek ere zenbait ekintza antolatu
dituzte. Hilabete honetako alea itxi orduko
hauek jaso ditugu:

Hilaren 4an, martitzenean, herriko
emakumezkoei zuzendutako literatura eta
dibulgaziozko bilera egingo dute Loiuko
liburutegian. Ekitaldian Toti Martinez de
Lezea idazleak eta Sonia Gonzalez Behar-
gintzako berdintasunerako teknikariak
hartuko dute parte. 

Lagatzu Zamudioko euskara elkarteak
“Euskal emakumea eta beharra” hitzaldia
antolatu du martxoaren 5ean. Hitzaldia
Agus Ibarluzeak eta Ane Madariagak

emango dute, iluntzeko 8etan, Zamudio-
torren. Beste alde batetik, martxoaren 6an
Oihulari Klown antzerki taldearen ema-
naldia izango da 19:30ean Zamudiotorren,
eta bertan ere omenaldia egingo diote
Karmen Mendigureni. Karmen maistra
izan da herrian urte asko. Ostean, kopaua
eskainiko zaie Zamudiotorrera hurbiltzen
direnei. Eta ekitaldi berezia egingo dute
martxoaren 8an. Izan ere, udaletxeko bal-
koian lila koloreko zinta handi bat jarriko
dute emakume guztien omenez. Hori goi-
zeko 10etan izango da. Azken ekintza
horiek biak Udalak antolatu ditu. 

Umeei zein helduei zuzendutako antzez-
lanak

Laiak Lezamako emakumeen elkarteak
Ausartak antzezlana aurkeztuko du mar-
txoaren 7an. Lan hori Toti Martinez de Le-
zeak idatzitako Los graffitis de mamá libu-
ruan dago oinarrituta. Emanaldia arratsal-
deko 8etan izango da Kultura Aretoan. Os-
tean, kopaua egongo da aretoan bertan eta
Adintsuen Elkartean.  

Eta azkenik, Emakumearen Egunak
Larrabetzuko kultura-egitaraua zehaztuko
du martxoan.

Hilaren 3tik 14ra bitartean “Emakumea
Lanean” argazki erakusketa izango da
Anguleri Kultura Etxean, eta martxoaren
8an, zapatuz, Lakrikun antzerki taldeak
Greban gaude lana antzeztuko dute arratsal-
deko 6etan. Ostean, kopaua eskainiko da.
Beste alde batetik, martxoaren 3tik 7ra bi-
tartean umeek Emakumearen Egunari
lotutako ekintzak lantzeko aukera izango
dute ludotekan. Urrun erreinua txotxongilo
lana aurkeztuko dute martxoaren 7an,
17:30ean, Kultura Etxean.  

Txorierrin ere Emakumearen Eguna ospatuko dugu

Argazkia: DAT
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Lehendabiziko ekitaldia 2002ko aben-
duan antolatu bazuten ere, Tximintx
Derioko euskara elkartea 2003ko otsaile-
an sortu zen ofizialki. Beraz, bost urte
igaro dira harrezkero. Eta urteurrena
ospatzeko, argazki erakusketa, mahain-
gurua eta luncha antolatu dituzte otsaile-
an.  

Hasiera ez zen erraza izan: duela bost
urte ez zuten ez dirurik, ez lokalik, ez
langilerik, ez bazkiderik. Gaur egun,
berriz, 100 bazkidetik gora daude elkar-
tean, lokala badute eta langile bat lanaldi
erdian kontratatuta. Komunikazio tres-
nak ere badituzte: www.blogari.net/txi-
mintx bloga. Iaz 25.000 euroko aurrekon-
tua izan zuten.

Tximintxek kalitatezko kultur ema-
naldiak antolatu ditu bost urte honetan.
Deriora hainbat lagun ekarri dira euska-
ra elkartearen eskutik: Joseba Iriondo,
Asisko Urmeneta, Oskorri, Arkaitz
Estiballes… Haiez gainera, Olentzero
antolatzen dute urtero Ipar-Alde abesba-

tzarekin batera, eta kanporamartxo ospa-
kizuna berreskuratu dute. Lau urteetan
bertso bazkaria egin dute San Martin
aldean, eta kontzertu euskaldunak anto-
latzen dituzte San Isidro jaietan.

Beste alde batetik, Berbalagun ekime-
na jarri zuten martxan orain dela hiru
urte. Proiektu horretan 60 pertsona baino
gehiagok hartu dute parte bost urteotan.
Derioztarren euskara liburuan eta CDan
herriko hizkera batu dute, eta hainbat
ikastaro ere egin dituzte. Era berean,
parte hartze aktiboa dute Derion antola-
tzen diren ekintzetan: euskararen aldeko
jaietara autobusak antolatzea edo Eus-
kararen Egunaren antolakuntzan lagun-
tzea, esate baterako. Tximintx euskara
elkarteak AIKOR! aldizkariaren erredak-
zio taldean hartzen du parte Bestorrene
kolektiboaren bidez.  

Tximintxek bost urte bete ditu

Agindu zure albisteak: aikortxori@yahoo.es



URIGOITIA ETA BERMEJO,
URIBE KOSTAKO

TXAPELKETAREN IRABAZLE-
AK.– Urtarrilaren amaieran Uribe

Kostako XXIII. Esku Pilota
Txapelketaren finalak jokatu ziren

Sopelako frontoian, eta Iker
Urgoitia eta Yerai Bermejo izan

ziren txapeldunak gazte mailan.
Lezamarrek 22-17 irabazi zioten

Bermeoko bikoteari.
Bermeotarrak faboritoak ziren,

ligatxoko partidan 22-11 irabazi
baitzieten Urigoitia eta Bermejori.
Hala ere, Lezamako bikoteak par-

tida bikaina egin zuen Sopelan,
eta garapena lortu zuten azkene-

an. Urgoitia atzelariak hartu zuen
gehienbat partidaren pisua.
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Erakusketa eta 
umeentzako filma,
Loiuko liburutegian
Loiuko Udal Liburutegiaren arduradunek
hiru ekitaldi berezi antolatu dituzte martxoan.
Horrela, hilaren 12an, eguaztenean, Patxi erre-
mentaria filma emango dute arratsaldeko
5:30ean. Filma 3 urtetik 6 urtera bitarteko
umeentzat da. Eta hilaren 26an, eguaztenean,
ipuin kontalari bat mitologiaz arituko da arra-
tsaldeko 6etatik aurrera. Ekitaldi hori 6 urtetik
12 urtera bitarteko umeei dago zuzenduta. 

Azkenik, liburu erakusketa egingo dute
martxoaren 25etik 28ra bitartean, Zuhaitzaren
Nazioarteko Eguna dela-eta.

Beste alde batetik, Txorierriko Udal libu-
rutegiek poltsak banatuko dituzte hemendik
aurrera liburu asko edo tamaina handiko libu-
ruak eramaten dituzten erabiltzaileen artean.

Lauroetako bertso-afariak arrakasta itzela izan du
Albisteak eta laburrak... Berri gehiago www.aikor.com webgunean

Lauroetako jai-batzordeak bertso-afaria
antolatu zuen lehenengo aldiz otsailean.
Antolatzaileek erronka handia jarri zioten
euren buruari: 70 bat lagun batzea. Eta hel-
burua sobera bete dute, izan ere, ekital-
dian 105 pertsonek hartu zuten parte.

Bertso-afaria Aurregoiti jate-
txean egin zen. Bertako

jantokian 80 lagunentzako tokia dago,
beraz, konponbidea topatu behar izan zen
gainontzekoak sartu ahal izateko. Konpon-
bidea erraz topatu zuten: jatetxeko taber-

nan 25 pertsonarentzako lekua atontzea.

Hori bai, afaldu bezain laster, 25 lagun
horiek besteekin batu ziren jantokian, ber-
tso-saioaz gozatzeko.

Xabi Paya eta Etxahun Lekue bertsola-
riak bat-batean aritu ziren Aurregoiti jate-
txean, eta saioa gaueko 12etatik goizaldeko
2:15ak arte luzatu zen. Hori bertsolariak
zein publikoa oso gustura izan ziren seina-
lea da, duda barik. 

Lauroetako jai-batzordea oso pozik gel-
ditu da, eta datorren urtean ere bertso-afa-
ria antolatzera animatu direla esan digute.
“Baina oso zaila izango da aurtengoa hobe-
tzea”. Ziur ezetz, jantokian giro itzela sortu
zen, eta antolatzaileek hauek bezalako lau-
dorioak entzun zituzten: “Oso gustura eto-
rri naiz, baino askoz gusturago noa…” edo
“Luze joango zaigu, beste urtebete itxaro-
ten…”.
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AAiikkoorr!!  aldizkarian 
publizitatea jarri gura baduzu 

deitu telefono honetara:
94 452 34 47 

edo e-mail bat bidali
aikortxori@yahoo.es

Inauteriak Sondikan

Noiz hasi ziren jai hauetako prestaketak?
Aitor Azkorra: Gezurra badirudi ere, oso
berandu. Normalean ez da horrela, baina
aurten justu-justu ibili gara.
Xabier Eguskizaga: Lehenengo bilera
2007ko urriaren 5ean egin zen.
Zapore ona, baina?
Igor Garcia: Oso ona, aurreko urteekin al-
deratuz behintzat.
Alberto del Vado: Jendea oso pozik agertu
da bai desfilearekin, bai Hortzmuga talde-
aren kalejirarekin. Gure artean, ekitaldirik
harrigarriena kalejira izan da ezbairik ga-
be, herriko gehienak parte hartu duelako.
I. G: Gaua ere itzela izan da [barreak].
X. E: Eta baita goiza ere! [barre gehiago].
A. A: Giroa izan da Sondikan, eta egural-
diak ere asko lagundu du.
Espero bezain onak izan dira inauteriak?
A. A: Jende gutxiago espero nuen.
X. E: Ostiralean iaz baino jende gutxiago
bildu genuen, baina larunbatean falta zen
jende hori berreskuratu genuen.
I. G: Bai, itzela iruditu zitzaidan larunbate-
an Hortzmugak bilduriko jendea. Sondi-
kako kale nagusia jendez gainezka zegoen.
Ostirala edo larunbata. Zirt edo zart.
Zeinekin geratuko zinatekete?
A. A: Larunbatarekin, gauza gehien egiten
den eguna baita. Egun horretan batzen dira
umeak eta gurasoak.
I. G: Horrez gain, larunbatean tren zerbi-
tzuak malgutasun handiagoa dauka lane-
gunetan baino, jende gehiago erakarriz
gauean. Benetan eskertzekoa da.
Zein izan da lan gehien eman duen eki-
taldia?

X. E: Ahalegin eta diruaren artean ezber-
dintasun handia dago: kalejirak biak batu
ditu. Bestalde, txosnen eta eskainitako zer-
bitzuen antolaketak ahalegin handia eska-
tu du, baina aldi berean ez hainbeste diru.
Inolako berritasunik izan al dute inaute-
riok?
A. D: Bai, aipagarriena da Txorierri ingu-
ruko gazteek hip-hop musika saioak eskain-
tzeko aukera dutela. Larunbateko gaua
izan zuten horretarako. Talentu berriak
eskenatokira igotzen hasi dira aurten.
Zer-nolako jarrera izan du Sondikako
Udalak dirulaguntzekiko?
A. A: Aurreko urteetan baino askoz hobeto

ibili da, pixka bat kostatu den arren. Oso
pozik gaude aurten izandako tratuarekin.
X. E: Diru gehiagorekin lortuko genukeena
musika talde hobeak ekartzea litzateke,
baina gauzak dauden moduan ikusita, oso
ondo konpondu gara gastuekin. Ez dugu
inolako problemarik izan.
Eta bertako komertzio txikiek?
A. A: Data esanguratsu hauetan lortzen
duten bezeria ikusita, euren aldetik lagun-
tza gehiago izatea gustatuko litzaiguke.
Laguntza falta sumatu dugu orokorrean.
X. E: Baina ez dugu dirua eskatzen; ekital-
diren batean babesa ematearekin nahikoa
genuke, besterik gabe.

Mozorroturiko herriaren hausnarketa:

“Jende gutxiago espero 
genuen aurten”

Aurten berandu hasi arren, Sondikako inauteriak, ohitura den bezala, ez dira bere-
hala ahazteko modukoak izango. Horren lekuko izan dira bertaratu ziren txorierri-
tarrak eta baita Sondikako Inauterien Komisioko taldea ere. 30 urte dauzkan komi-
sioko lau lagunek minutu batzuk eskaini dizkigute: Igor Garciak, Aitor Azkorrak,
Alberto del Vadok eta Xabier Eguskizagak Testua eta argazkiak: Jon Goikouria
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Nola baloratuko zenituzke 10 urte hauek?
Txiki-txiki izatetik asko hazi gara, eta
horrek, hainbat gauza egiteko aukera eman
digu. Bi aipatuko nituzke bereziki: Bai
Euskarari ziurtagiria (1.500 ziurtagiri bana-
tu ditugu Euskal Herri osoan) eta Hizkun-
tza Eskubideen Behatokia. Azken hori
duela zazpi urte jarri zen martxan euskal-
dunon hizkuntza eskubideak bermatzeko.
Egon diren urraketa eta kexen txostenak
urtero egiten dira, gainera, hainbat arlo
lantzen ditugu: batetik, prebentzioa eta
kontzientziatze-lana, eta bestetik, gure
moduko hizkuntzetako ordezkariekin har-
tu-emanak… Newsletter ingelesezko aldiz-
karia ere zabaltzen dugu Europan zehar. Iaz
ziurtagiriaren elkartea sortu zen eta orain

bazkide gehiagorekin gabiltza lanean.
Proiektu berrien gainean ere hitz egin die-
zagukezu.
Bai Euskarari akordioa 121 herritara ailega-
tu da. Duela gutxi 70 bat ordezkarirekin
izan genuen bilera eta udalerri batzuetan
erakusketa bat antolatzea pentsatu genuen.
Horrezaz gainera, “Euskaraz bai” adieraz-
pena zabaltzen hasi nahi dugu. Hamar urte
hauetan “Bai Euskarari” erabili dugu lelo-
tzat, eta erabiltzen jarraituko da, baina eus-
kararen alde zerbait gehiago aldarrikatu
behar dela pentsatzen dugu. Hau da, eus-
karak laguntza behar du, jendearen aldeko-
tasuna, atxikimendua…; hala ere, etorkizu-
nari begira, hori ez ezik ikasi eta erabil de-
zagula ere behar du. “Euskaraz bai” adie-

razpenak gizartea behar horretaz jabetzea
du helburu, eta gure ahaleginak batuko
ditu datozen 10 urteotan. 
Hausnarketa prozesuan omen dago Kon-
tseilua.
Bai, urteurrena aprobetxatu nahi dugu,
orain arte egindako lana eta datozen urtee-
tan egin behar dena aztertzeko. Dokumen-
tu bat atera dugu horretarako, eta urtean
zehar sakonki landuko dugu. Dokumen-
tuak gure jardunbidea zehaztuko du, eta
oso inportantea izango da, gure bazkideen
arteko harremanak sendotzeaz gainera,
euskararen normalizazioaren inguruko hel-
buruak aztertzeko baliagarria izango dugu-
lako; hau da, helburu zaharrak sakontzeko,
eta berriak bultzatzeko.   

Kontseilua duela 10 urte sortu zuten,
eta Xabier Mendiguren Bereziartu ho-
rren idazkari nagusia izan da ordutik
hona. Mendigurenek gurekin ospatu
zuen AAiikkoorr!! aldizkariaren urtebete-
tzea, eta guk ere zorionak eman geniz-
kion Kontseiluaren 10. urteurrena de-
la-eta. 

Xabier Mendiguren, Kontseiluaren idazkari nagusia
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“Atxikimendua ez ezik ikasi eta erabil
dezagula ere behar du euskarak”



Zelango hutsuneak daude euskararen
inguruan?
Irakaskuntzan, adibidez, aurrerapausoak
eman dira, baina gazte guztiak euskaldu-
nak izatea lortu barik jarraitzen dugu
oraindik. Hizkuntza sailak prozesu bat
abiatu du orain arteko euskararen ereduak
gainditzeko, eta hori ondo bideratzea era-
bakigarria izango da, datozen urteotan
benetako irakaskuntza euskalduntzailea
izan nahi badugu. 
Beste alde batetik, euskaraz ikasi duten
gazteek lan-munduan hasten direnean, ez
dute euren hizkuntza erabiltzeko aukera
handirik. Kontseilutik hasieratik esan du-
gu lan-mundua ere euskaldundu behar
dela; osterantzean, euskara oso mugatuta
geratuko da eta ez du etorkizuna inola ere
ziurtatuko. Horregatik, gazte euskaldunak
lan-munduan integratzeko egiten diren
ahalegin guztiak oso beharrezkotzat eta
premiazkotzat jotzen ditugu. 
Komunikabideei dagokienez?
Erdal komunikabideen bitartekoak, ugari-
tasuna eta eskaintza gureek dituztenak
baino askoz indartsuagoak eta aberatsago-
ak dira. Hori dela-eta, arazoak ditugu eus-
kalduntasunari eusteko. Gure ustez, erdal
komunikabideek Euskal Herrian kuota
batzuk euskaraz jarri beharko lituzkete;
bestela, egiten ari garen lana desegitea lor-
tuko dute. Euskarazko komunikabideak
ere indartu beharko lirateke, kalitatean
zein kantitatean. 
Egunerokotasunaren parte dira beste arlo
batzuk ere euskaldundu behar…
Kontsumoaren mundua, adibidez. Pro-
duktu asko sortzen dira gizartean, eta
horiek ere euskara behar dute, euskaldu-
noi eguneroko hizkuntza-paisaia bat se-
gurtatzeko. Gaur egun ez dago politikarik
euskaldunoi paisaia hori bermatzen digu-
nik, eta guk politika hori eskatzen dugu.
Izan ere, eguneroko pasaia linguistikoa
euskaraz ikusteak ala ez ikusteak alde han-
dia sortzen du euskaldunok gure hizkun-
tza erabiltzeko ditugun aukeretan.  
Gure eskubideei dagokienez, gero eta kon-
tzientzia handiago dugula uste dut, gero
eta gehiago eskatzen dugula, baina hutsu-
neek hor jarraitzen dute. Administrazioan
–Osakidetza, Ertzaintza, Justizia…-, esate
baterako, oraindik zail suertatzen zaigu
euskaraz egitea, eta, nire ustez, Adminis-

trazioak eredugarria izan beharko zuen. 
Duela gutxi azterketa egin duzue 66 uda-
lerritan, zer atera duzue ondorio?
Oso esperientzia garrantzitsua izan da, eta
lau urterik behin errepikatzeko asmoa du-
gu. Udalerri horietan ia bi milioi biztanle
dago orotara; beraz, atera dugun ondorioa
Euskal Herri osoaren egoeraren isla izan
daiteke, zalantza barik. Eta ondorioa ez da
batere ona izan. Giro euskalduna dagoen

herrietan hizkuntza politika hobea da; hala
ere, helburu batzuei heldu behar zaie orain-
dik. Azterketa egiteaz gainera, Ordenantza
eredugarriak lana kaleratu dugu eta bertan
euskarazko politika on batek nolakoa izan
beharko zuen azaltzen dituen ereduak batu
ditugu. Euren hizkuntza politika hobetu
nahi duten udalerriek erabili ahalko dute
hemendik aurrera. Gainera, lan horretan
lau tipologia ezberdin jaso dira, herrietan
egon den euskaldun kopurua kontuan har-
tuta, eta Iparraldeko herrien egoera ere
egokitu dugu. 
UNESCOren arabera, euskara arrisku ego-
eran dagoen hizkuntza da. Kezkagarria
omen da.
Munduan 6.000 hizkuntzatik gora daude.
Askok oso hiztun gutxi dituzte, eta asko ez
dira ezta idatzi ere egin. Astero hizkuntza
bat desagertzen dela esan daiteke. Egia da
euskararen egoera ez dela beste hizkuntza
batzuenaren parekoa: guk idatzita dugu
hizkuntza, irakaskuntza dugu euskaraz,
hizkuntza estandarizatu egin dugu, jende-
ak nahi du euskarak irautea eta bitartekoak
jartzen ari gara. Gure arazoa normalizazioa
lortzearen erritmoan dago batez ere. Nor-
malizazioa asko luzatzeak adorea galtzea
eta atzerako joerak ekar litzake, eta hori,
arlo publikotik zein pribatutik saihestea
ezinbestekoa da.
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Martxoak 8, zer da data hori zuentzat?
Agus: Oso egun polita da. Alde batetik,
jaieguna delako, emakumetasuna ospatze-
ko aukera dugulako. Eta beste alde batetik,
egun horrek gogorarazten digulako orain-
dik baditugula zenbait aldarrikapen.
Mayi: Ados. Egun horretan gauza asko
antolatzen dira, baina ez dugu ahaztu be-
har lan hori egunero egin behar dela. 
Nola ospatuko duzue institutuan?
Ag: Beste lankide batek eta biok XIX. men-
deko eta XX. mendearen hasierako Bizkaiko
emakumea lantxoa egin dugu. Lanak helbu-
ru bi ditu: alde batetik, Historian emaku-
meak duen hutsunea betetzea, eta  material
eskuragarria izatea, edozein momentutan
klasean lantzeko. Ez dugu martxoaren
8rako espresuki egin, baina egun hori
aprobetxatuko dugu institutuan aurkezte-
ko. Zamudion ere aurkeztuko da martxoa-
ren 5ean. Horretaz aparte, irakasleok gaia-
rekin zerikusia duen zenbait ariketa landu-
ko dugu, eta institutua  girotzeko ikasleek
proposatutako hainbat ekintza egingo dira.   
2008. urtea, XXI. mendea eta III. milurte-
koa. Gezurra dirudi gizonen eta emaku-
meen arteko ezberdintasunei buruz ja-

rraitu behar
izatea…

Ane: Berdintasuna lortzen gabiltza, baina
hainbat arlotan ezberdintasunak daude
oraindik. Eta gu ere matxistak gara batzue-
tan…
M: Arloka baino ezberdintasunok egune-
rokotasunean ikusten direla uste dut, ba-
koitzaren jarreretan. Institutua ere horren
ispilua da: mutilak eta neskok sakabanatu-
ta gaude klasean, mutilek gurekiko duten
portaera…
Ag: Urteetan zehar gizonen eredua inda-
rrean egon da, eta ezin da egun batetik bes-
tera hori aldatu. Emakumeok urtetxoak da-
ramatzagu aldarrikapenak egiten, baina

oraindik ez dakigu noraino heltzeko gai
garen. Gizarteak ez digu hori jakiteko au-
kerarik eman, eta geuk ere oso barneratuta
ditugu zenbait jarrera, gizonen jarrera,  his-
torian zehar lehentasuna izan dutelako.
Horretaz ez gara ohartzen, eta hori da
larriena, nire ustez.
Berdintasuna lortzeko aurrera eramaten
diren politikak eragingarriak dira?
Ag: Babesa dugu legeen aldetik, baina
babes hori noraino ailegatzen den aztertu
beharra dago. Eta bitartekoak edo ematen
diren pausuak ere bai. Emakumearen aur-
kako indarkeria, adibidez, oso gai serioa da
eta ezin da tratatu gaur egun egiten den
moduan. Halako kasuek oihartzuna dute
komunikabideetan, haserrez komentatzen
ditugu gure artean, baina gizarte mailan ez
dago behar besteko erantzunik. Kontzen-
trazio txikiak izaten dira; nik ez dut inoiz
ikusi manifestazio erraldoi bat emakumea-
ren aurkako indarkeria salatzeko… Esan
nahi dut hilketa Txorierrin gertatzen bada,
berton egingo dela kontzentrazioa; eta ez
Euskal Herri mailan. Eta gizartea mobiliza-
tzea alderdi politikoei eta sindikatuei da-
gokie. Askoz gehiago egin ahalko litzateke
politika arlotik, nire ustez.   
Urtarriletik hasi eta elkarrizketa hau egin
orduko 19 emakume hil dituzte Estatuan;
89, iaz.  
Ag: Bitartekoak landu behar dira, gizartea
hezi behar da. Eta burura datorkigun lehe-
nengo hezitzailea eskola da; baina ez da
bakarra, beste as-
ko daude: fa-
milia, kalea,
lagu-

Hiru emakume, gizonaren
eredu unibertsala gainditzen 

Agus Ibarluzea Txorierri Institutuko irakaslea da. Ane
Mateos Batxilergoko 2. mailan dabil eta Euskararen
Batzordearen kidea da. Mayi Pascual 4. DBHko ikaslea
eta IAko arduraduna da. Emakumearen Nazioarteko
Eguna aitzakiatzat hartu, eta mahai inguruan batu ditu-
gu.       
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nen taldea, publizitatea, telebista, zi-
nema… ereduak helarazten dizkigun guz-
tia, azken batean. Indarkeriaren aurkako
kanpaina puntualak egiten dira, baina kon-
tua da urteko gainontzeko egunetan hori
zelan bideratzen den. Behar besteko bitar-
tekoak ipintzen dira?
M: Hor dago koska! Politikarien ahotik
hitz politak entzuten ditugu, baina, gero,
benetako eragina duena telebistan, institu-
tuan, lagunen artean, familian… ikusten
eta entzuten duguna da.
Ag: Legea beharrezkoa da; lege barik ez
genuke inolako babesik izango, argi dago.
Baina legea oinarrizko gauza da, eta hortik
abiatuta  hobetu behar dira gauzak.
An: Ba, nik uste dut babesa ez dela nahi-
koa. Emakume batek salaketa jarri eta
urruntze-agindua lor dezake, baina nork
hartuko du senarrak agindua bete dezan
ardura? Emakumeak hiltzen jarraitzen di-
tuzte…  
Ag: Eta emakumeak zergatik hiltzen dituz-
ten hausnarketa ere egin behar da. Gizonen

eredu unibertsal hori gainditzen joan gara
pixkanaka-pixkanaka, eta zenbait gauza
apurtzen… Ez dugu gizonen menpe bizi
nahi, eta gizona orain arte dominatzailea
izan denez, ezin du onartu emazteak lana
izatea, soldata… Jadanik ez da jaun eta ja-
be etxean, eta galduta dago. Ondorioz, era
batean edo bestean erantzungo du. Egia da
beste kultura batzuen aldean pribilegia-
tuak garela, aldaketak egon direla; hala ere,
ereduak aldatzeko premia dugu oraindik.   
An: Entzun edo ikusi dugun edozein gau-
zaren aurrean, nahiz eta hori inportantzia
gutxikoa izan, ez badugu ezer egiten, ez da
ezer aldatuko.
Errebindikazioei buruz hitz egin duzue
lehen. Zeintzuk?
An: Lan arloan, adibidez, zergatik izan be-
har du emakumeak gizonak baino soldata
txikiagoa, lan berdina egiten badu? Puntu
asko uki daitezke; dena dela, jendea kon-
tzientziatzea ezinbestekoa da. Ez gara la-
rritu behar emakume bat hiltzen denean
soilik; hilketa saihestu behar dugu.
M: Egokia ez den jarrera ikusten dugun
guztietan errebindikatu behar dugu.  
Ag: Eskolan, etxean, kalean, lanean… eta

zaintza arloan ere bai. Hori emakumearen
ardurapean dagoen arloa da, eta, nire
ustez, oso inportantea da seme-alaben edo
gurasoen zaintza gizonekin konpartitzea.
Gainera, zaintzarekin lotura dituzten lan-
postu gehienetan emakumeak daude eta ez
da euren lana behar bezala baloratzen; oso
soldata baxuak izaten dituzte normalean,
etorkinek hartzen dituzte halako lanak...
Afektibitatea ere sakondu ahal den beste
arlo bat da. Emakumeok gehiago landu
ditugu sentimenduak eta emozioak, hola-
ko eredua jaso dugulako. Eta gizonek ere
badute afektibotasuna beste era batean bizi
eta adierazteko eskubidea eta beharra.
An: Nahiz eta, beharbada, matxistak ez
izan, oso sentibera den mutilari buruz
“maritxua” dela esateko joera dugu…
M: Horrek zerikusi handia du gizonei eta
emakumeei egokitu zaizkigun rolekin. Rol
horiek erabat errotuta daude gizartean; ar-
gi ikusten da. 
Beno, institutuan gaude. Zer du emaku-
meak eskuratzeke berton?
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An: Babesa ez da 
nahikoa. Nork hartzen 
du urruntze-aginduak
bete daitezen ardura?

””

M: Egokia ez den
jarrera ikusten dugun

guztietan errebindikatu
behar dugu

““
””

Ane Mateos

Mayi Pascual

““
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M: Mutilek gurekiko dituzten portaerekin
zerikusia duen guztia, batez ere. Gerta lite-
ke neska bat mutilen albotik pasatu, eta,
edo zerbait esaten diote, edo ipurdia uki-
tzen diote… Eta gainera, egoera horien au-
rrean ez dugu ezer esaten, normaltzat har-
tzen ditugu. Ez duzu inoiz neska bat ikusi-
ko mutil bati ipurdia ukitzen… Bestalde,
eta lehen aipatu dudan moduan, oso adie-
razgarria da klasean mutilak alde batean
esertzea eta neskok, bestean. Hori patioan,
pasilloetan… ere ikusten da.
Ag: Txarra al da hori? Berdinekin egoteko
gogoa izan daiteke, besterik ez.
M: Ez diot txarra  denik. Zure sexuko lagu-
nekin egon nahi baduzu, gustura zaudela-
ko da, argi dago. Baina hor zerbait haus-
nartzeko dago, nire ustez. Ez da normala
institutuan ematen diren egoera gehiene-
tan gertatzea.  
An: Gimnastika klasean, adibidez. Futbo-
lean aritzeko proposatzen bada, mutil guz-
tiak prest; eta neskok izkina batean eseri-
ta… Eta neska bat mutilekin ibiltzen bada,
“marimutila” dela diogu. 
Ag: Eta futbol partida beharrean, gimnasti-
ka erritmikoa egingo balitz, aldrebes gerta-
tuko litzateke.

An: Iaz dantzak egin genituen, eta ez zen
mutil bat ere animatu!
M: Dena dela, gimnastika klasean bai ikus-
ten direla generoak mutilen eta nesken
artean ezartzen dituen ezberdintasunak.
Genero bakoitzak berez duen egoera fisi-
koari lotuta dago hori. 
Eta irakaslearen ustez?
Argitaletxekoek ahalegintxoa egiten dute
emakumea testu-liburuetan sartzeko; hala
ere, gaia hobetu behar da oraindik. Gizo-
nek kulturan, Historian… erreferentziak
izan dituzte; emakumeok, berriz, ez. Izan
ere, ez zaigu aintzat hartu eta, horren
ondorioz, erreginak ez badira, ematen du
Historian ez dela emakumerik egon. Egia
da kontu hori beste era batean zaintzen
dela gaur egun, baina jarraitzen dut hutsu-
nea ikusten. Nire ustez, ikastetxe guztieta-
ko plangintzan hezkidetza arloa sartu
beharko litzateke, eta hortik abiatuta, haus-
narketa egin. Horrela, irakasleok gure ja-
rrerak zainduko genituzke, eta Historian,
Literaturan, Matematikan… gailendu den
emakumerik badago, hori ere aipatu beha-
rra dugu. Emakumeen balioak aintzat
hartu, onartu behar ditugu gizonezkoenen
parean jartzeko. Herritarrak hezi behar
baditugu, guztiak hezi behar dira: emaku-
meak zein gizonak. Eta bakoitza dagoen
arlo guztietan hori betetzen saiatu.
Beste alde batetik, uste dut hezkuntzak ez
diela ikasleei eredu bakarra eskaini behar.
Bizitza honetan eredu asko daude eta ikas-
leek guztiak izan behar dituzte aukeran,
nahiago dutena hauta dezaten. Pertsonok

gure osotasunean hezteko eskubidea du-
gulako.
An: Institutuan hainbat talde ditugu: IA,
Euskararen Batzordea, Agenda 21… Ber-
dintasunaren aldeko taldea ere sortu ahal-
ko litzateke… Eta ez soilik emakumeon eta
gizonen arteko berdintasuna lortzeko; per-
tsona guztien arteko berdintasuna lortze-
ko, baizik. Gero eta etorkin gehiago daude
eta institutuan ere igartzen da.  
Institututik salto egingo dugu etxera…
M eta An: Berdintasuna dago.
Ag: Nirean ere bai. Baina etxe gehienetan
badago ardura bat gehienetan gure menpe
dagoena: seme-alaben eta gurasoen zain-
tza, hain zuen ere. Horrela hezi gaituzte eta
geuk ere gureganatu egin dugu. Gero…
garbiketa dela-eta, egia da sentiberagoa
naizela… Garbitasuna zer den eztabaida-
gai dugu etxean! (kar, kar)
Martxoak 8, Emakumearen Nazioarteko
Eguna; martxoak 9, hauteskundeen egu-
na. Zer eskatzen diezue politikariei?
M: Ahalegin guztiak egiteko berdintasune-
rako bidean.
Ag: Legea betearazi dezatela modu batean
edo bestean. Eta bitartekoak jar ditzatela.

Ag: Herritarrak hezi
behar baditugu, guztiak
hezi behar: emakumeak

zein gizonak

““
””

Agus Ibarluzea
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Eta tratu txarren aurrean gizartea mobili-
zatzeko, mobilizazio gutxi dagoelako.
An: Babes gehiago. Gizon batek emaztea
hil, eta zenbat urte emango ditu kartze-
lan? Gutxi, kutxazain bat erretzen duen
gazte baten aldean. Baina, zer da hori?
Ane eta Mayi, zer espero duzue bizitza-
tik institutua amaitu ostean?
An: Medikuntza ikasi, gizonek dituzten
aukera berberak izatea lanean, seme-ala-
bak edukitzea, bizitza norbaitekin kon-
partitzea…
M: Ez daukat oso argi zer ikasiko dudan,
baina argi dudana hau da: bizitzak gora-
behera asko ditu, eta bikotea izan arren,
independizatu arren… ez dut nahi bizi-

tzak ekar diezadakeen horrek guztiak
ikasteko aukera kentzea.  
Eta zuk, Agus, espero zenuena topatu
duzu?
Gauza batzuk, bai; eta beste batzuk ez.
Dena dela suerte handia izan dudala uste
dut: gustuko dudan lan batean aritzen
naiz… Lana oso inportantea da niretzat,
beti baloratu dut asko, eta gaur egun ez
dut ikusten neure burua soilik etxeko
gauzak egiten… Bizitza pertsonalean ere
suertea izan dut. Beno, baina oraindik
bizitzaren beste zatitxo bat egitea espero
dut, eta nire helburuak bete ahal izatea.
Emakumearen rola nahiko barneratuta
dut, ziur asko. Hor ere badut zer ikasi.  



20

Pitike-
aurrera

Aikor! aldizkariak 6. urteurrena ospatu du

Udane Goikoetxea Bizkaia Irratiko esatariak ekitaldia zuzendu eban



Aikor! aldizkariak sei urte bete ditu; sei
urte, eta 68 ale kalean. Urteurrena ospa-
tzeko, TOTOAN Txorierriko Euskara
Elkarteen Federazioak ekitaldi berezia
egin eban urtarrilaren 24an Gurea areto-
an, Derion.

Txalaparta hotsek ondoetorria egin
egin eutsien jenteari. Ehun lagun baino
gehiago batu ziran aretoan; tartean izan
ziran Alaitz Etxeandia Lezamako alka-

tea, Txorierriko udal ordezkariak, hain-
bat elkartetako kideak, eta lagunak. Uda-
ne Goikoetxea esatariak ekitaldia zuzen-
du, eta berbea emon eutsen gonbidatuei. 

Ander Aiarza Derioko alkateak zorio-
nak eman zituan aldizkariak egindako
sei urteko ibilbideagatik, eta, horren
ostean, Ortzi Garitano bertsolariak ber-
tsoak kantatu zituan. Fran Lasuen musi-
kariak abesti batzuk eskaini zituan eta
aurrerapen bat be egin euskun. Kukubil-
txo Larrabetzuko antzerki taldeak Hari-
tzaren azalera zehatza beharra estreinatu
dau otsailean, eta Lasuenek musika jarri
deutso horri. Antzezlanerako konposatu
dituan abestietatik bat Aikor! aldizkaria-
ren urtebetetze egunean oparitu euskun.

Xabier Goienetxe Aikor! aldizkaria-
ren zuzendariak sei urte honetako balan-
tzea egin eban eta Patxo Telleria eta Mi-
kel Martinez aktoreek barre eragin eus-
kuen euren umore zorrotzagaz. 

Xabier Mendiguren Kontseiluaren
idazkari nagusia be izan zan gonbida-
tuen artean. Aldizkariaren nondik nora-
koak ezagutu ondoren, pozik azaldu zan
egindako beharragaz, eta hori eskualde-
ko herriak lotzeko tresna garrantzitsu-
tzat jo eban.

Beste alde batetik, eta urtero legez,
Aikor! sariak banatu ziran. Aurten Kuku-
biltxo antzerki taldeak eta Aurtenetxe
enpresak jaso dabe saria. Sariokaz Kuku-
biltxo taldearen jarduera profesionala
hartu da aintzat, eta Aurtenetxek aldiz-
kariari emondako laguntasuna eskertu
da. 

Ekitaldiaren ostean, luncha egon zan
San Isidro jatetxean, trikitilariek girotu-
rik. Batzuk berandu arte luzatu ziran.
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pitike…
goaz!

Argazkiak: Gaizka Eguskiza

Frank Lasuenek bibolinaz giroa berotzen lagundu zuen kanta batzuk kantatuz



Alaitz Etxeandia Lezamako alkatea (goian) eta Lander Aiartza Derioko alkatea (behean) gonbidatuen artean izan
ziran 
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Aikor! aldizkariak 6. urteurrena ospatu du

Xabier Mendiguren Bereziartu Kontseiluaren idazkari
nagusiak gugaz ospatu eban 6. urteurrena



Aikor! saria Aurtenetxe enpresak eta Kukubiltxo an-
tzerki taldeak jaso dabe aurten
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Aikor! aldizkariak 6. urteurrena ospatu du



Urte ona izan da 2007a, Txorierri eskualdeko enpleguari dagokio-
nez. Izan ere, aurreko urteen aldean, bertoko enpresek langile
gehiago eskatu dute eta pertsona prestatu gehiago sartu da lan-
merkatuan. Behargintza Txorrieri garapen horren ekile dinamiza-
tzaile izan da, jarduteko ildo nagusi biren bitartez: bata, pertsonen

enplegagarritasuna hobetzeko ildoa, zeinak lan-orientabideko
zerbitzua, prestakuntza-zerbitzua eta enplegu-zerbitzua baititu;
eta, bestea, eskualdeko enpresak sustatzeko ildoa, zeinak langile-
ak hautatzeko zerbitzua, enpresa berriak eratzeko arloa eta enpre-
sak garatzeko egitasmoak sustatzeko atala baititu. 

Behargintza Txorierrik lan
garapena sustatzen dihardu

Iaz 1.400 lagun eta 500 enpresa inguruk erabili 
zituzten Behargintza Txorierriko enplegu-zerbitzuak 

Publierreportajea

24

Pertsonen 
enplegagarritasuna

hobetzea
2007an abiarazitako harrera- eta informa-
zio-zerbitzuari esker, Behargintzaren era-
biltzaileen arreta pertsonalizatua hobetu
egin da, eta zerbitzurik egokienera bide-
ratu dira erabiltzaileak, euren beharren
arabera. Guztira, 1359 lagunek 2.611 kon-
tsulta egin dituzte Behargintzan. Horra
hor, kontsulta horien tipologia: 

Parte-hartze gehiago
Lan Orientabideko

zerbitzuan
Lan-orientabideak beste zerbitzu batzuen
osagarritasunean du zentzua, eta “lanera-
tzeko ibilbide pertsonalizatuak” direlako-
etan antolatzen da. Ibilbideon barruan,
mota hauek bereiz daitezke: banakakoa,
taldekoa eta prozesu handiagoen barruan
–hala nola, gizarteratu eta laneratzeko jar-
dueren barruan edo laneratzeko enpresen
barruan- lortu nahi dena. 2007an, nabar-
men handitu da lan-orientabideko ibilbide
pertsonalizatuetan parte hartu duten
parte-hartzaileen kopurua.  

Txorierrin, emakumeen eta gizonen arte-
ko aukera-berdintasuna sustatzea ahaztu
barik, enpresen eraketa sendotzen eta
laguntzen jarraitu behar delako beharra
sendotu du 2007. urteko ekitaldiak Be-
hargintza Txorierriko Ekin Sailarentzat.
Horiek horrela, 2007an hainbat ekintza
garatu da:  

–Kultura ekintzailea sustatzeko 7
jarduera antolatu dira. Jarduera horiei es-
ker, trebetasun ekintzaileak garatu dira
eta enpresa-egitasmo bat eratzeko eman
be-harreko urratsak ezagutu dira. Jardue-
rotan 39 lagunek hartu dute parte.

–57 sustatzailek aurkeztutako 36 en-
presa-ekimen berrien tutoretza pertso-

nalizatua egin da. Aipatzekoa da emaku-
me (% 65) baino gizon (% 35) gehiagok
parte hartu duela.

–Sortu berri diren 9 enpresa sustatu
dira, hain zuzen ere, pertsona bat (% 78)
nahiz talde bat (% 22) buru izan dutenak.
Enpresen sustatzaileen % 33 emakumez-
koak izan dira (hau da, enpresa horien

Aurrera egin da enpresak eratzen 



BEHARGINTZA TXORIERRI
Berreteaga Poligonoa 13 – A

48150 – Sondika ( Bizkaia)
Tfnoa.: 94.453.63.70

www.e-txorierri.com
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Prestakuntza-arlo guztiak handitu egin dira
Prestakuntzaren barruan, Behargintza Txorierrik hiru arlo lantzen ditu: lanerako prestakuntza, etengabeko prestakuntza eta nork bere
lana sortzea (autoenplegua). Lehena, lanerako prestakuntza, emakumeak eta gizonak lanpostu jakin baterako trebatzean datza.
Bigarrena, etengabeko prestakuntza, jardunean dauden langileei dago zuzenduta, euren trebakuntza hobe dezaten, eskuarki euren
egungo lanpostuarekin zerikusia duten alderdiei dagokienez. Eta hirugarrena, autoenplegua, nork bere negozioa sortuz bere lana sortu
nahi duen pertsonarentzat litzateke.

Laneratze gehiago, eta gizonen eta 
emakumeen artean orekatuagoa 

Aipatu beharra dago, lan-merkatuan pertsona gehiago sartu dela, eta Txorierrin lanera-
tutako gizonen eta emakumeen kopuruak orekatuta daudela. Izan ere, hori da 2007. urte-
rako ezarri den ildo estrategikoaren ikuspegitik lortu nahi izan den helburua, hots, ema-
kume gehiago laneratzea. 

sustatzaileen % 50 baino gehiago ema-
kumeak direla) eta % 56, gizonezkoak
(hau da, enpresa horien sustatzaileen %
50 baino gehiago gizonak direla) eta %
11, mistoak (hau da, enpresa horien sus-
tatzaileen erdia, emakumeak eta beste
erdia, gizonak).

Hamabost lanpostu sortu dira guzti-
ra, eta haien artean % 87 beren kontura-

ko langileak izan dira, % 62, gizonak eta
% 38, emakumeak. Besteren konturako
langileak, berriz, lanpostuen % 13 izan
dira (% 2tik % 50era, emakumeen eta
gizonen artean banatuta). Lortutako
emaitzek agerian jarri dute arlo honetan
egindako lanari eutsi beharko zaiola eta
emandako zerbitzuak hobetu beharko
direla, batez ere emakumeek enpresak
sor ditzaten sustatzeko helburuarekin. 
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Noiz sortu zen taldea?
Taldea 1980an sortu zen. Hala ere, garai har-
tan egon zirenetatik lauzpabost baino ez
dira gelditzen taldean.
Zenbat kide zaudete?
50 kidek osatzen dugu elkartea. Hala ere,
astero-astero 20 besterik ez gara ateratzen
mendira. Kide gehienak nagusiak dira, ta-
malez. Izan ere, herriko beste taldeetan ger-
tatzen den moduan, gurean ere nagusiak
errelebatzen dituzten gazte gutxi daude.
Zergatik? Auskalo! Ibilbideak oso goiz has-
ten ditugulako igandeetan, agian; edo kirol-
eskaintza oso zabala delako Derion, akaso:
areto-futbola, pilota… Kide gehienak De-
riokoak dira, baina larrabetzuarrak, zamu-
dioztarrak, galdakarrak eta leioarrak ere ba-
ditugu. 
Beste alde batetik, kluba federatu egin dela
aipatu beharra dago. Horrek istripu-segu-

ruak zein diru-laguntzak lortzeko aukera
ematen digu. 
Zer egiten duzue normalean?
Igandeetan Bizkaitik eta ondoko herrialdee-
tatik (Burgos, Errioxa, Gipuzkoa, Araba…)
ibiltzen gara. Goiz osoa ematen dugu kan-
poan eta bazkaltzeko ordurako etxean gau-
de. Urtero 40 ibilbide antolatzen ditugu. Ho-
rietaz aparte, urtean asteburuko bi irteera
egiten ditugu eta elurretara joaten gara,
baina ez pentsa eskiatzera joaten garenik,
tontor bat igotzera, baizik.
Gainera, araututako mendi-martxa antola-
tzen dugu San Isidro jaietan Udalarekin
batera. Aurten XXII. edizioa beteko du mar-
txak, eta bertan 500 pertsonatik gora batu
ohi dira. Gabonetan Gorbeiara joaten gara.
Bi ekintza horietan biltzen da jende gehien. 
Menditik ibiltzeaz gain, beste ekintzaren
bat antolatzen duzue?

Bai. Erakusketak egiten ditugu. Iaz, esate
baterako, Iñurrategi Fundazioak egindakoa
ekarri genuen.
Eta aurten, zer egingo duzue?
Urbion mendietara joango gara ekainean,
eta urrian Orreagara. Bertan, Urkulu gailu-
rrean, alegia, erromatarrek eraikin zuten do-
rrearen aztarnak ikusi nahi ditugu. Eta
aspalditik zera egin nahi dugu: Zamorara
joan eta Peña Trebica, bertako tontorrik al-
tuena, igo nahi dugu. Beste alde batetik, baz-
kide batek mikologiari buruzko erakusketa
egitea proposatu du, eta udazkenean mar-
txan jarriko dugu, beharbada. 
Nolako harremana duzue Txorierriko bes-
te mendi taldeekin? 
Normala. Elkar ezagutzen dugu, baina nor-
malean ez dugu ezer elkarrekin egiten.
Harreman estuagoa dugu, aldiz, Uribe-
Kostako talde batzuekin. Horiekin eguna

Derioko Udaleko Kultura zinegotzia dugu Jesús La-
gunas. Hala ere, ez diogu politikariari elkarrizketatu
nahi izan, mendizaleari baizik. Izan ere, Untza Mendi
Taldeko idazkaria da Jesús eta hilabete honetan elkarte
hori dugu mintzagai, hain zuzen ere.

“Mendira joateak Euskal Herria
ezagutzeko aukera ematen du”

Untza Mendi Taldea

Elkarteak / Taldeak

Testua: Gaizka Eguskiza
Argazkia: Untza Mendi Taldea

Beste taldeetan moduan,
gurean ere nagusiak 
errebelatzen dituzten

gazte gutxi daude

““
””
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pasatzera joaten gara noizean behin;
Arabara eta Nafarroara, batez ere.
Guztira, 300 lagun biltzen gara bertan.
Zenbait mendi, zenbait txango... Nora
joatea gomendatuko zeniguke?
Irteera polit batzuk egin ditugu. Pi-
rinioetako Orhi eta Anie mendiak ikusi
ditugu, Kantabria eta Palentziaren arte-
ko Peñalabran ere egon gara, Gorbeia
ere aipagarria da, Hiru Erregeen Ma-
haia… Ezin dut bakar bat aipatu, hain-
batetan eta hainbatetan ibili garelako.
Eguraldia ona bada, izugarrizko pai-
saiak ikusten dira. 
Euskal Herrian izugarri atsegin dugu
mendia. Horrek errazten du mendi tal-
dea kudeatzea?
Euskal Herrian mendirako zaletasun
handia dago, bai. Txorierrin ere jende
asko eta asko joaten da ibiltzera sarri-
tan. Eta ildo horri jarraitzen dio taldeak,
hau da, gurea mendi taldea bada ere, ez
gara mendi altuetatik ibiltzen. Anto-

latzen ditugun txangoak edozeinek egin
ditzake. Kide batzuk Aconcaguan edo
Mont Blancen egon dira, eta taldea Pi-
rinioetara joan da behin baino gehiago-
tan, esate baterako. Baina normalean
neguan ez gara joaten 3.000 metroko
mendietara, gehienok ez gaude presta-
tuta-eta. Guk ibilbide laburragoak egi-
ten ditugu. Hasieratik, argi izan dugu
mendira joateak Euskal Herria ezagu-
tzeko aukera ematen duela era erraz eta
polit batean. 
Baina kudeaketa errazagoa izango da
zinegotzia izanda...
Ez, ez. Ni zinegotzia izateak ez du ze-
rikusirik. Taldeak ibilbide luzea du, eta
betidanik harreman ona izan du Uda-
larekin. Baina guk ez ezik, herriko tal-
de guztiek ere bai. Derion aspalditik
daude talde asko: kirol, kultura, gizarte
mailan… Eskerrak eman behar zaizkie
horiei, izugarrizko herri-atxikimendua
adierazten dutelako beti, hau da, inau-
terietan, herriko jaietan... Gainera, uda-
lak ekitaldiak antolatzeko eta laguntze-
ko eskatu dien bakoitzean prest agertu
dira.

Informazio gehiago:
Derioko Batzokian

652 71 27 02 telefonoan

Ez gara gailur 
garaietatik ibiltzen.

Normalean antolatzen
ditugun txangoak 

edozeinek egin ditzake

““
””



Osasuna

Sexu-harreman gutxi ditugu, eta horrek
zailtasunak ekartzen dizkigu seme-alabak
izateko orduan. Barrenetxeak azaldu duen
moduan, sexu-harremanak baino beste
olgeta mota batzuk nahiago ditugu, eta
esandakoa berresteko, Hego Dakotan
(AEB) bizi diren amish-ak hartu ditu adibi-
detzat. Amish-ak landa-ingurunean bizi
dira, ez dute antisorgailurik erabiltzen,
17 urte dituztela ezkontzen dira eta
monogamoak dira. Hala ere, argindarra
–eta horrekin batera, telebista- euren bi-
zimoduan sartu zutenetik, seme-alaben
kopurua nabarmenki jaitsi da komunita-
tean.

Quirón Klinikako Laguntza bidezko
Ugalketa-unitatetik bikote asko pasatzen
dira; adin ertaineko bikoteak zein gazte-
ak. Doktoreak tratatu dituen kasuetariko
askok disfuntzio sexualarekin zerikusia
dituzten arazoak izan dituzte; inpoten-
tzia edo baginismoa, esate baterako. Bai-
na laguntza bidezko ugalketaren ordez,
ugalketa naturala lortzeko disfuntzioa
tratatzeko proposamena egin zaienean,
bikote guztiek umealdia ziurtatu nahia-
go izan dute, sexu-harremanak baino.

Bikote askok haurdun noiz gelditu
diren jakitea seinale txarra da Barrene-

txearen esanetan. “Behar besteko sexu-ha-
rremanik ez dutela izan adierazten du ho-
rrek. Telebista logelatik kendu beharko ge-
nuke”.

Lana eta sexua uztartu
Familia eta lana uztartzeko ahaleginak

egiten dabiltza erakundeak, enpresak eta
langileak. Lan-bizitza eta bizitza sexuala
ere uztartzearen alde azaldu da doktorea.
“Politika nahiz Filosofia arloei dagokien
hausnarketa da, eta lehenbailehen egin
behar da”. Bikote askok egun ugalkorrak
zeintzuk diren galdetzen dute eta erantzun

bera da beti: guztiak. “Egun guztiak ez
dira ugalkorrak, jakina, baina egutegian
markatzen hasten bagara, presioak hain-
bat arazo ekar diezaguke; “gatillazoa”,
haien tartean”. Lanak eta jarduera ai-
siazkoek “distraitu” egiten dituzte biko-
teak, eta, ugalketa-zentro batera jo baino
lehen, sexu-harremanen maiztasuna are-
agotu egin behar dela  jakinaraztea ezin-
bestekoa da.

Beste alde batetik, emakumeak ama
noiz izango den larregi programatzeak
“egoera lazgarriak” sortzen ditu, Barre-
netxearen ustez. Izan ere, badaude 40
urte dituztela haurdun gelditzen diren
emakumeak, baina aldez aurretik haur-
dunaldia nahita eten egin dutenak. “40
urterekin desiratzen den seme-alaba ez
da 32 edo 34 urterekin eduki nahi. Ho-
rren atzetik laguntza bidezko ugalketa-
unitateek izandako lorpenak egon dai-
tezke, beharbada”.   

Sexua baino, laguntza bidezko
ugalketa nahiago dugu

Gorka Barrenetxea Quirón Klinikako Laguntza bidezko Ugalketa-unitateko zuzen-
dari medikoa da. Bere ustez, emakumeek seme-alabak gero eta beranduago eduki-
tzea erabakitzeaz edo espermaren kalitatearen urritzeaz aparte, badago beste fakto-
re bat eragin zuzena duena urtean egiten diren laguntza bidezko ugalketa-eskaere-
tan: sexu-harreman gutxi izatea. 
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Teknologia

Munduko eskuko
ordenagailurik 

argalena

Urte berriak aukera zabalagoa eskain-
tzen die Internetetik nabigatzen diren
erabiltzaile euskaldunei; batik bat, tekno-
logia berrietan oso jantzita ez daudenei.
Izan ere, www.foroak.com webgunea sortu
dute euskara zabaltzeko helburuarekin.
Webgune horretan nork bere foroa eus-
karaz sortzeko aukera du, doan eta ino-
lako ezagupenik izan gabe. Izan ere,
www.foroak.com webgunea aurretik mar-
txan dagoen www.blogak.com bezalakoa
da eta berdin funtzionatzen du; hala ere,
blogak sortu beharrean, foroak jartzen
dira martxan, noski. 

Webgune honen kideek adierazitako-
aren arabera, ez dute etekin ekonomiko-

rik ateratzen. Publizitate apurtxo bat
ager daiteke noizean behin, baina iraba-
ziak zerbitzariaren mantentze lanetarako
erabiliko omen da. 

Hasiberrientzako
foroak euskaraz

Apple konpainiak MacBook Air-a aur-
keztu berri du. Gaur egun gutxien oku-
patzen duen eskuko ordenadorea da, eta
lodiera aldetik hurrengo neurriok ditu:
0,4 cm, alderik meheenean; eta 1,9 cm,

lodienean. Era berean, 13,3 hazbete-
ko LEB pan-

taila du eta 1,3 kilo pisatzen du.  
MacBook Air-ek Intel Core 2 Duo

prozesagailuak erabiltzen ditu, eta
Apple-k prozesagailuok %60an konpri-
mitu behar izan ditu, eskuko ordenagai-
lu horretara egokitzeko. Prozesagailuek
1,6 GHzeko abiadura dute eta 1,8 GHzra

handi daitezke. 
Ordenadoreak alumi-

niozko gainazala du eta
horrek asko errazten du
birziklatu ahal izatea, ez
duelako ez merkuriorik,
ez berunik. Beste alde
batetik, bateriak bost or-
duko autonomia ema-
ten dio. MacBook Air-a
1.799 dolarretan saldu-
ko dute Estatu Batue-
tan.  
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Liburua urtarrilaren 25ean aurkeztu zen-
duen, baina aspaldiko proiektua da, ezta?
Bai, hasieran ez genduan liburu lez plante-
atu. Gabonetan erakusketak antolatu ohi
doguz eta orain dala urte batzuk argazki
zaharrak biltzea otu jakun. Formatu han-
diago baten erreproduzitu, eta erakusketea
egin genduan Kultura Aretoan. Erakuske-
teak arrakasta handia izan eban; egia esan,
guztioi gustatzen jaku atxinako argazkiak,
gureak edota senide eta lagunenak, ikus-
tea. Erakusketea amaitu ostean, jenteak
argazkiak ekartzen jarraitzen eban eta
material aberats hori liburu baten jaso
behar zala pentsatu genduan. 
Zaila izan da hainbeste argazki biltzea?
Danerik egon da. Batzuetan jentea gure
atzetik ibili da; eta beste batzuetan geuk
ibili behar izan dogu euren atzetik. Zailena
aukeratzea izan da, beharbada. Espazio-
falta dala-ta, ezin izan genduzan argazki
guztiak ikusgai jarri erakusketan, eta libu-
rutik kanpo be batzuk itxi egin behar izan

Urte hasieragaz batera de-
rioztarrek badabe entrete-
nimendua: Derio eta de-
rioztarrak. Argazkiak-fo-
tografías argitaratu barri
dan liburuan euren edo
senideren baten argazkia
topatzea; ahaztutako aur-
pegiak barriro ikustea;
jentea zenbat aldatzen
dan, ala ez, egiaztatzea;
hau edo bestea faltatzen
dirala konturatzea… Den-
boran pasan ibiltzeko eta
beste garaiak gogoratzeko
liburua da-ta.  

Derioztarren argazki zaharrak liburu batean batu ditu
Txoriberri elkarteak

“Jenteak argazkiak 
ekartzen jarraitzen dau”

Testua eta argazkiak: Bestorrene 

doguz. Hori ez da erreza.   
Nahiko atzeratu omen da liburua…
Uste baino denbora gehiago emon dogu.
Argazkiak batu ondoren, aukeratu, sailka-
tu eta eskaneatu behar izan dira, eta horrek
denborea eskatzen dau. Beste alde batetik,
bildutako argazki gehienetan pertsonak
agertzen ziran eta, ondorioz, ahalik eta
datu gehien emoteari interesgarri eritxi
geuntsan: izen-abizenak, datak… Behar
horrek nahiko atzeratu gaitu, baina fruitua
esku artean dogu azkenean. 
Zelango harrera izan dau?
Oso-oso ona. Jenteak pozik hartu dau, eta
egindako beharrak merezi izan dauala uste
dogu. Liburu piloa saldu da, eta ez dira
gitxi izan hurreratu jakuzanak okerrak
zuzentzera: izen hori ez dagoala ondo, da-
ta ez dala zuzena… Are gehiago, jentea ar-
gazkiak ekartzen hasi da barriro, eta jada-
nik ehun argazkitik gora batu doguz. Hori
dala-ta, pentsatu dogu materiala biltzen
jarraitzea, eta etorkizunean ikusiko dugu
horregaz zer egin.  
Amaitzeko?
Eskerrak emon argazkiak itxi deuskuezan
guztiei, eta argazkietan agertzen diran la-
gunen izenak topatzen orduak emon dabe-
zanei be bai. Barkamena be eskatu nahi
deutsegu okerrengaitik, egon badagoz-eta.
Eta Udalari be eskerrak emon behar deu-
tsaguz, inprimaketaz eta salmentaz ardu-
ratu dalako. Beste alde batetik, inork ar-
gazkirik itxi nahi badeusku, Marijerengana
jo leike (94 454 14 35). Eskaneatu ostean
berehala itzuliko jako argazkia. Ea hurren-
go baten derioztarren argazki gehiago argi-
taratzeko gai garen!



Txorierri ezagutu

Martiartutorrea Unbe mendiaren hegoal-
deko hegalean dago, Goierri auzoan. Biz-
kaiko torretxerik garrantzitsuenetarikoa
da. Halako torretxeak Erdi Aroko alderdi
gerrak egiten ibilitako leinuen babes iku-
rrak dira.

Martin Ortiz Martiartukoak agindu
eban torretxea altzetako. Martin, Diego Pe-
rez Martiartukoa El Viejoren ondorengoa
zan eta Gomez Butroekoa jauntxoaren ala-
beagaz ezkondu zan. Martiartutarrak Za-
mudio leinuagaz ahaidetu egin ziran gero-
ago. 

Talaia horretatik dorretxeko jauntxoek
Udondo ibar osoa menperatzen eben. Oso
kokaleku aproposa zan defentsarako. Ha-
landa be, beste erakargarritasun batzuk be
bazituan. Izan be, torretxetik hurbil da-goz
San Antonio ermitea, antzinako burdinola
bat eta Martiartu leinuarenak ziran lurrak.
Berezitasun horreek botere ekonomiko eta
autoritate-seinale bilakatu eben torretxea,
eta jauntxoek mozkin handiak lortu zituen
Erdi Aroan, bidesarien, burdina-produkzi-
noaren eta ermiteak ekartzen eutsezan
hamarrenen bidez. 

Martiartutorrea XIV. mendearen biga-
rren erdian altzau eben. Leinuaren arerioek
1472. urtean erre eben eta XVI. mendearen
hasikeran berreregi zan. Bitxikeria moduan
aitatu leiteke lehenengo eraikinaren aztar-
nak agiri badirala dorretxearen barruan.
XVI. mendean, zutunik jarraitzen eban to-
rre gotikoaren zatia harresiz inguratu eben
eta eraikinaren gainerako perimetroa hare-
harrizko harlanduz egin zan. 

Ezaugarriak
Eraikina 18 metro garai eta 14 metro

zabal da. Harresiek 2,4 metroko lodiera
dabe. Torretxeak osorik dau gailurreria al-
de bitan, eta lau garitetik hiru mantendu
ditu. Ipar-mendebaldeko kuboan xurruta-

rri bat dago, animalia bat irudikatzen
dauena. 

Torretxera mandio baten ganean dago-
en ojiba-ate batetik sartzen da. Atzeko
aldean, lurraren arrasean, beste ojiba-ate
bat dago, eta fatxada horretan bertan bada-
goz leiho bikotx gotiko bat, leiho handi bat,

hiru bao txiki eta zuburuen lerro bat be.
Ekialdeko fatxadan zuruburuen lerro

bat, gezileiho bi eta leiho bi ikusi leitekez.
Azken horreetako bat gotikoa da. Iparral-
deko fatxadea guztiz laua da, eta mende-
baldekoan gaztelubegi bat, gezileiho bat
eta leihotxo bat dagoz.      

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

izango duzu, antzinako errezetak zein sukal-
daritzarik berritzaileena.

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

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

Parke teknologikoa

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

Asmatu galdera eta sari hau lortu:
Bi lagunentzako tratamendua: 

TXOKOTERAPIA 
(gorputza txokolatez estaltzea)

Hilabete honetako galdera zera da:

ZZeennbbaatt  llaann  aauurrkkeettzzuu
ddiirraa  TTxxoorriieerrrriikkoo  

IIppuuiinn  LLeehhiiaakkeettaarraa??

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).

((SSaarriiaa  LLaaiiaarreenn  eesskkaaiinnttzzaa  dduuzzuuee))..

��LLAAIIAA  HHOOTTEELL  MMUUSSEEOOAA��

Aurreko galderaren 
erantzuna: 

Zamudioko Hiru Bat
Dantza Taldea 

Irabazlea:
Oihana Astobieta

LEHIAKETA
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Eusko Jaurlaritzak kultur intereseko ondasuntzat jo
eban Martiartutorrea 1995ean. Erdi Aroko babes eraiki-
nik enblematikoenetarikoa da eta orain dala urte ba-
tzuk proiektu bat jarri zan martxan haren barruan Erdi
Aroko alderdi gerrak ezagutzera emoteko. Halanda be,
proiektu hori bertan behera gelditu da.

Martiartutorrea, Erdi
Aroaren aztarna



Osagaiak (lau lagunentzat):
–1/2 kg tripakailu
–Kinpula gorri bi
–4 berakatz ale
–Pipermin bat
–8 piper siku
–Tomate frijitu zurrusta bi
–Txorizo bat
–Olio zurrusta bat
–Kopa bat koñak
–Koilarakada eder bat urin

Prestatzeko erea: 
Lehenengo eta behin, tripakailuak egosi-
ko doguz. Hozten diranean txikertu
egingo doguz. Olioa, pipermina, kinpu-
lak eta berakatzak (ondo txikituta) kazo-
la baten jarriko doguz su eztian, errego-
si arte. Urina gehitu, eta eragin. Piperrak
gehituko doguz (aldez aurretik beratu-
ten jarri beharko doguz, eta txinotik pa-
satu) eta minutu bat igaro ostean, koña-
ka botako dogu. Sua emongo deutsagu,
alkohola guztiz erre arte. Ondoren, to-

matea, gatza (gustura) eta ur apur bat
botako doguz. Egosten itxiko dogu ordu
laurden baten. Txorizoa txikitu eta frijitu
egingo dogu. Txorizoa eta tripakailuak
saltsari gehitu, eta beste ordu laurden
baten izango dogu egozten. Bezperan
eginda, gozoago egongo da.      

Esperantza galduta neukala uste nuenean
eta errutinak mendean hartzen ninduene-
an azken hilabeteetako ardo dastatzeetan,
ardo monokromatiko, ilun, alkohol gradu
askoko eta ahaltsuekin, bai sudurrerako
bai ahorako, haietariko asko suge-lilura-

tzaileak eta erabat globalizatuak, hara
non lagun sumiller baten deia jaso eta
gonbidatzen nauen pinot noir aldaeraz
egindako frantses ardo bat partekatzera;
gonbita onartu eta, dudarik gabe, ez zait
damutu; horri eskerrak, oraindik ere irri-
barre ironikoa dut, sentitzen dudalarik
ardoaren munduan badirela beste aukera
batzuk, aurretik ere han zirenak, inolako
moda igarokorren mende erori gabe, eta
neure buruan Chet Baker-ek interpretatu-
tako tronpeta doinu bat entzunarazten
dutenak, zeinak, mahats honek bezala,
mahastizainen min iturri den itxurazko
hauskortasun minbera eta apetatsu baten
atzean paradisu bat ezkutatzen baitu,
dotoretasun eta konplexutasun aromati-
kokoa, masusta-gorrian has daitekeena,
bioletatik pasatu gero eta amaitu larruan,
tintan, intsentsuan… ez zaitzatetela en-
gaina kolore gutxiko ardoek; sotila da, ez
harroa; amets atsegingarri bat, neure go-
mutan atxikitzen saiatuko naizena parte-
katzeko, orain zuekin bezala, eta esperan-
tzaren garra piztuta edukitzeko ardoaren
mundu korapilatsu, erromantiko eta mer-
kantilista honetan. On egin.

Etxeko sukaldaritza

Tripakailuak 

Maite Lekerika,
sukaldaria

Bakoren bazterra

Pinot Noir

Iñaki Suarez,
sumillerra
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GOMENDIOAKGOMENDIOAK
LLIIBBUURRUUAAKK

MMUUSSIIKKAA

AAmmaaggooiiaa  GGeezzuurraaggaa

NAGUSIAK
Mozorroaren xarma
A. Luzarraga
Gaueko gezurrak 
G. Bufalino
Eskuetan mapak 
A. Serrano
Bakea dut izena
A. Obiols

HAUR ETA GAZTE
Jara Bartzelonana
J. Osoro
1001 ipuin 
Lila Prap
Oz-eko aztia 
J. Turumbay
Fairy Oak: ahizpa bikien sekretua
Elisabetta Gnone
Elurra ezin da erosi 
Gari Berasaluze
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Nabil
A. Zubiria
Bahaki  
Bordagarai
Ska reopublic Skalariak
Des-kontrol

Skalariak taldea

L E T R A Z O P A

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

Jarraitzen dogu gure
landa eta mendietan aurkitu ahal
diren arbolak topatzen. Ia gai
zaren beste 7 arbolen izenak

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

jasoak.

Ezkerraldean Aikor! 67. zen-
bakiaren erantzuna. 7 arbol izen.

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



AAggeennddaa
Antzerkia eta filmak

Lehiaketak
Larrabetzu
–“Liburu bat, mila esperientzia” argazki
lehiaketa. Argibideak: Kultura Etxean. 

Irteerak

Zamudio
–El pintor de su deshonra. Martxoaren 13an,
20:00etan, Arriaga antzokian. Izena ema-
tea: martxoaren 10a arte.

Zamudio
–Ganekogorta mendira. Martxoaren 30ean,
Arroeta mendi taldeak antolatuta. Informa-
zioa: 94 608 82 85 eta arroetamt@euskal-
net.net.  
Lezama
–Arkamo mendikatera, Gailur mendi taldeak
antolatuta. Martxoaren 1ean. Informazioa: 94
455 64 90.
–Somiedoko Parke Naturalera, Gailur mendi
taldeak antolatuta. Aste Santuan. Informa-
zioa: 94  455 64 90.
–Mandoiatik ibilbidea, Zorribike Txirrindulari
Kirol Taldeak antolatuta. Martxoaren 16an.

Zamudio
–Benidormera bidaian izena ematea: mar-
txoaren 3tik 12ra. Bidaia jubilatu eta pen-
tsiodunenei dago zuzenduta, eta apirilaren
19tik maiatzaren 2ra izango da. 
–Bruce Springsteenen kontzertura joateko
izena ematea: martxoaren 3tik 18ra. Uda-
lak sarrerak zozketatuko ditu. Kontzertua
uztailaren 15ean izango da Anoetan. 

Bestelakoak

Kirola

Kontzertuak
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Zamudio
–Zamudioko Kamara Koralaren kontzer-
tua. Martxoaren 8an, 20:00etan, Sestaoko
Begoña Andra Mari elizan.

Martxoaren 10ean, 17:00etan, Zabaloetxe-
ko frontoian. 
Zamudio
–Bilbao-Bilbao 08 Nazioarteko Ziklotu-
rista Proba Klasikoa, apirilaren 6an. Za-
mudiotik 10:30etik 11:45era bitartean pa-
satuko dira zikloturistak. 

–Eguraldi ona jai-batzordearen bilera, Paz-
ko jaiak prestatzeko. Martxoaren 4an,
19:00etan, Gazte Estazioan.
–San Jose plater-tiroko saioa, Txorierri
Ehiza eta Arrantza elkarteak antolatuta.
Martxoaren 15ean, 10:00etan, Teknologi
Parkeko tiro zelaian.  
–Udal ikastaroetan izena ematea: martxoa-
ren 25era arte, udaletxean (10:00etatik
13:00era) eta KZgunean (16:00etatik
18:30era). Ikastaroak apirilean hasiko dira.
–High school musical musikala ikustera joa-
teko izena ematea: martxoaren 27a arte.
Musikala apirilaren 3an izango da.  
Lezama
–Kiroldegiko Nagusien III. Eskupilota
Txapelketan izena ematea: martxoaren
18ra arte. Txapelketa apirilaren 4an hasiko
da.   
–High school musical musikala ikustera joa-
teko izena ematea: apirilaren 2ra arte.
Musikala apirilaren 6an, 17:00etan, Arria-
ga Antzokian izango da.
–Zuhaitz Eguna. Martxoaren 16an,
11:00etan, plazan.
Larrabetzu
–Aisialdi eta Kiroleko ikastaroetan izena
ematea: martxoaren 10etik 14ra arte.
–Saharako umeak etxean hartzeko izena
ematea, zabalik.
–Oiloak zirikatzen ikasteko ikastaroan
izena ematea: martxoaren 10etik 13ra arte. 

Loiu
–Euskal Herriko Harrijasotzaileen Txapel-
keta. Martxoaren 2an, 12:30ean, Zabaloe-
txeko frontoian.  
–Zesta puntaren erakustaldia, Euskal Jai
Alai Nafarroako elkarteak antolatuta.






