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Ez da urte asko oraindik erregaiak la-
rregi erabiltzearen erruz petrolioa
amaitzen doala esaten zutela ba-

tzuek, eta golpera ateratzen zirela beste
batzuk hori frogatu barik zegoela esanez,
eta ezin dela beldurraren teoria erabili
gizartea izutzeko.

Hara non, urte gutxiren buruan, petro-
lio iturrien agortu ezina sutsu defendatu
izan zutenek, petrolio enpresa handien
ordezkariek eta lobbyek, diote petrolioa
agortzen dagoela, gaur egungo energiaren
kontsumo maila ezin dela ziurtatu eta
lehenbailehen iturri berriak bilatu beharra
dagoela.

Iturri berrien artean, zerealekin eginda-
ko energia mota berria ekoiztu behar ei da;
eta ez hain berrien artean, zentral nuklea-
rren alternatiba berrindartu. Hau guztia
gorago aitatu ditugun enpresen ordezka-
riak eta politikari batzuk ere zabaltzen da-
biltza hedabide indartsuen laguntzaz. Hori
bai, ingurumenaren aldeko politika egokia
indartzeko onena dela adieraziz, munduko
lurralde pobreen gosearen aurka egiteko
jokabiderik egokiena dela esanez.

Ez diote euren buruari galdetzen zerga-
tik gertatzen den hau guztia. Iturri natura-
lak (petrolio putzuak, ura…) agortzen ba-

dira zergatik da? Gure jokabidea aldatu
egin beharko denik pentsatu ere ez dute
egiten.

Orain “bioerregaia” kontsumitu behar
dugu, zertarako? Ingurumenari mesede
egiteko, edo petrolioarekin aberasten diren
berdin-berdinak irabazten jarraitzeko? Ez
dute garraio eta energia kontsumoaren bir-
planteamendurik egin gura.

Orain petrolio putzuen jabeek “putzu-
aberats” berri bat gura dute zerealen pro-
dukzioa kontrolatuz. Aspaldion munduan
zehar bultzatzen den nekazal politikaren

ondorioz, baserri guneak hustuz doaz,
erregai hau egiteko zerealak landatuko di-
ren tokian tokiko baserritar eta indigenak
bota egingo dituzte euren lurretatik (Ama-
zonetan gertatzen den moduan), monola-
borantza areagotu egingo dute eta ekosis-
temaren aniztasuna oraindik ere gehiago
murriztu.

Baserri gehiago galduko da, txiroenek
hirietako gune pobreetara desplazatu  be-
harko dute eta zerealak gizakiak jateko ba-
rik, mundu aberatsean (geurean), erregaia
erabiltzeko ekoiztuko da.

Eritxia

JOSE ANTONIO LEKUE
(Baserritarra)

Nori ez litzaioke gustatuko
munduko bazter guztiak
ezagutzea, bertan dauden

paisaia bitxiak ikustea eta, zelan ez,
munduan dauden kultura eta ohitu-
ra hain ezberdinetan murgiltzea.
Baina, lastima, gehienok ez daukagu
ez astirik, ez dirurik hori egiteko.

Uda heltzear dagoela, ohikoa
izaten da galdera hau: “Zu, nora
zoaz oporretan?” Eta erantzuna zen-
bat eta herrialde exotikoagoa izan,
hainbat hobea dela ematen du. Bai-
na, ze demontre, aukera izan ezke-
ro…

Ekainaren hasieran, astebetean
zehar, munduko kontinente ezberdi-
netan bidaiatzen ibili diren herrita-
rren istorioak entzuteko aukera pa-
regabea izan genuen Derion. Bakoi-
tzak herrialde hori aukeratzeko arra-
zoiak, bidaiatzeko modua, bertakoe-
kin izandako harremanak eta aurki-
tutako trabak kontatu zizkigun, bai-
ta ikusitako paisaien hainbat argazki
erakutsi ere.

Gu ere haiekin ibili gara astebe-
tez, arratsalde bakoitzean mundu
zahar honetako kontinente batetik,
eta guzti hori Deriotik mugitu gabe.
Eskerrik asko gurekin esperientzia
hori konpartitu nahi izan duzuen
guztiei, nik, behintzat, asko disfruta-
tu dut eta!

Ondo pasa oporretan, zoazen
lekura zoazela, eta ea datorren urte-
an Derioko puntu ezberdinetan zure
bidaiaren zati txiki bat konpartitzeko
aukera daukagun.

Derioztarrak mundura!

IXONE ZUBIETA
(Tximintx euskara elkartearen kidea)

Petrolio putzuen 
jabeek “putzu-aberats”

berri bat gura dute 
zerealen produkzioa 

kontrolatuz

““
””

Zerealak gizakiarentzat, eta 
iturri naturalak herritarren esku 
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Agindu zure albisteak: aikortxori@aikor.com
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Ekaina estu eta larri hasi genuen. Hilaren
lehenengo egunean euri-zaparrada galan-
ta bota zuen, eta azken 25 urteetako uhol-
derik larrienak bizi izan genituen, zoritxa-
rrez. Kalte handiak izan ziren Bizkaiko
hainbat herritan –Getxo, Erandio, Trapaga
eta Muskiz, esaterako-, eta txorierritarrok
ere uholdeen ondorioak pairatu genituen. 

Asua ibaia euriz handituta gainezkatu
zen Sondikan, eta urak Ola auzoko etxe
batzuk eta Sangroniz auzoko garajeak eta
lonjak hartu zituen. Industriguneetako
pabiloietan ere izan ziren kalteak, eta
errepidea moztu behar izan zen Izarza
bidean eta Txorierriko korridoreko sarbi-
dean.

Eusko Jaurlaritzak eta Foru Aldun-
diak iragarri duten moduan, diru-lagun-
tzak emango dizkiete kaltetuei, uholdeek
eragindako kalteak konpontzen laguntze-
ko. Edizio hau itxi orduko, 15 lagunek
aurkeztu dute eskaria Sondikako Udale-
txean. Beste alde batetik, udal ondasune-
tan-eta 12.000 euroko galerak izan direla
jakinarazi du Udalak.

Hamabost sondikoztarrek aurkeztu
dute erreklamazioa, uholdeak direla-eta

Argazkiak: Iratxe Orue



Txapelketak, erromeriak
eta dastatzeak,
Goitioltzako jaietan
Gero eta hurbilago dabez lezamarrek. Uztai-
laren 11tik 13ra bitartean Goitioltzako jaiak
izango dira, eta asteburu osoan zehar adin
guztiei zuzendutako ekintzak edukiko dabez
auzoan. Parke botanikora urtekerea, herri
bazkaria, erromeriak, mus txapelketea, olin-
piadak... Komisinoak betebeharrak egin da-
bez. Horrezaz ganera, bertso-saioa izango da
domekan. Saioan Fredi Paia, Jon Maia, Ar-
kaitz Estiballes eta Xabi Paia bertsolariek har-
tuko dabe parte; gai-jartzaile lanetan Xabier
Amuriza ibiliko da.   
Uztailak 11, barikua
20:00: Txupinazoa eta jaien hasierea
20:30: Txan magoa
22:00: Erromeria, Haitzama taldearen eskutik 
Uztailak 12, zapatua
10:00: ‘Goitioltza ezagutu’. Urtekerea parke
botanikora
15:00: Herri bazkaria (Tikeak, herriko dende-
tan)
17:30: Herri olinpiadak: zaku karrerea, asto
karrerea, lokotxak eta traineruak...
19:30: Herri kirolak: desafioa aizkoran
21:30: Sardina eta saiheski jana
22:00: Dantzaldia: Patxi 1,2,3
23:30: Erromeria: Jo ta hanka
Uztailak 13, domekea
13:00: Produktu dastaketa: txakolina, pintxo-
ak... Zorrizketan euskera alkartearen eskutik
16:00: Mus txapelketea
17:00: Umeentzako jolasak
19:30: Bertso saioa

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

Doyan gimnasioko neska-mutilek
maila handia dutela erakutsi dute
Maiatzaren amaieran, Euskadiko Pumse
Txapelketa izan zen Etxebarrin. Pumseak
erakustaldiak dira taekwondon. 

Doyan Derioko klubeko 15 lagunek
hartu zuten parte txapelketan, eta oso
emaitza onak lortu zituzten beheko kate-
gorietan. Aitor Merodiok lehenengo pos-
tua lortu zuen benjamin mailan, eta Ker-
man Arranz txapelduna izan zen kimu
mailan. Markel Larrabeitik eta Anne Jau-
regik hirugarren postua eskuratu zuten
haurren kategorian,
eta Erlantz Atu-

txa bigarren gelditu zen junior mailan.
Asier Rodriguez klubeko maisua txapeldu-
na izan zen senior 2 kategorian.

Beste parte-hartzaileek ere oso erakus-
taldi ona egin zuten: Ekaitz, Beñat, Sara,
Leire, Nagore, Ivan, Ander, Irantzu, Mar-
tin, Iñigo eta Garikoitz.

Beste alde batetik, Kerman A-
rranzek Espainiako Teknika Txa-

pelketan hartuko du parte u-
rrian. 
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Mankomunitateak
Zilarrezko Erratza saria
jaso du
Ategrus elkarteak Zilarrezko Erratza 2008
saria eman dio Txorierriko Mankomuni-
tateari. Elkarte tekniko hori ingurumenaz
eta hondakinen kudeaketaz arduratzen da
eta sari horrekin goraipatzen ditu udal,
enpresa edo erakundeek hiri garbiketaren
eta hondakinen kudeaketaren arloan aurre-
ra eramandako politikak.

Sariak Madrilen banatu ziren eta Man-
komunitatearen izenean hara joan ziren
Alaitz Etxeandia Lezamako alkatea, Vicen-
te Arteagoitia Loiuko alkatea, Lander
Aiarza Derioko alkatea, Gorka Carro Son-
dikako alkatea, Mankomunitatearen presi-
dentea. Saria Carrok jaso zuen: “Harro gau-
de, sari honek ingurumenarekin eta gara-
pen iraunkorrarekin duelako lotura han-
dia. Txorierritar guztion ahalegina hartzen
du aintzat. Hala ere, lanean jarraitu behar
dugu”.

Kurtze auzoko etxebizitza-blokeetako
administratzaileek eta Lezama Bizirik auzo
elkarteak Errebindikazio Eguna antolatu
zuten ekainaren 21erako. Aspalditik dabil-
tza auzoan hainbat hobekuntza eskatzen,
“eta orain arte kasu gutxi egin digute.
Hitzak entzun ditugu; baina ekintzarik
batere ez”. Auzokoek eskatzen dute Kurtze
auzoa herrigunearekin lotzen duen espa-
loia konpontzeko eta errepidearen ezkerre-
ko aldean beste espaloi bat egiteko. “Hogei
urtean errepidean egin dira hobekuntza
guztiak, eta oinezkoentzako espaloia egoe-
ra negargarri eta arriskutsuan dago. Oin-
bideak Kurtzekoentzat ez ezik lezamar

guztiontzat ere dira beharrezkoak”.
Beste alde batetik, azaldu dutenaren

arabera, errepide nagusian auzotik sartzea
arriskutsua da eta istripu batzuk izan dira.
Horregatik behar diren segurtasun neu-
rriak hartzeko eskatzen dute. Azkenik,
Kurtze auzoan berdegune bat egiteko es-
katzen dute. 

Zapatuan argazki erakusketa antolatu
zuten, auzoko lagunek dituzten zailtasu-
nak salatzeko. Horrezaz gainera, kirol txa-
pelketak —ume-auto eta guzti— egin zi-
tuzten auzoaren eta udaletxearen arteko
zatian, eta kopaua eskaini zen auzoko
“bulebarrean”. 

Espaloiak eskatu dituzte Kurtzen
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Burdinazko Gerrikoaren
aztarnak ikertzen dabil
Sancho de Beurko elkartea
Eusko Jaurlaritzako Ondare Zuzendaritzak
Burdinazko Gerrikoaren gotorlekuak eta plani-
metria ikertu eta katalogatzeko enkargua eman
dio Sancho de Beurko elkarteari. Beharrak aur-
ten hasi dira, eta landa-lanez gainera, gotorle-
kuen eta lubakien inbentarioa egin dute. Ar-
txiboak ere bisitatu egin dituzte.

Sancho de Beurko elkartekoek nahiko au-
rreratuta dute gotorlekuen katalogoa eta, azal-
du duten moduan, tipologia anitza topatu egin
da: metrailadore-habiak, morteroen kokale-
kuak, mota ezberdinetako aterpeak eta babes-
lekuak... Urte honetan aurreikusitako lanak So-
pelan hasi eta Larrabetzun amaituko dituzte.

Proiektuak Burdinazko Gerrikoaren aztar-
nen egoera ezagutzeko plano-gida osatzea du
helburu. Hori lagungarria izango da Gerrikoa
zelan zaindu aztertzeko orduan. 

Euskadiko Gobernuak Burdinazko Gerri-
koa altxatzeko agindua eman zuen 1936. urte-
an, tropa frankistek aurrera egitea eragozteko
eta Bilbo eta inguruko herriak babesteko.     

Azoka Ekologikoa 
egingo da Loiun
Baserriak, artisautzak eta ekologiak hitzordua
izango dute uztailaren 13an Loiun. Aurten
hirugarren urtea da azoka ekologikoa egiten
dela Larrondo auzoan. Han 17 ekoizle ekologi-
kok eta zazpi eskulangilek hartuko dute parte,
eta eguerdiko 12:30etik aurrera pintxo eta ardo
ekologikoak dastatuko dira. Beste alde batetik,
umeentzat tailerrak egingo dira eta puzgarriak
ere izango dira. 

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

Zamudioko Udalak aho batez 
gaitzetsi eban ETAren atentatua

ETAk lehergailu bat ipini eban ekainaren
8an El Correo egunkariak Zamudion duen
errotatiban. Lehergailuak goizaldeko hiru-
rak aldean egin eban eztandea, eta mo-
mentu horretan 50 bat langile egozan ins-
talazinoetan. Lehergailuak eraikinaren
hormaren 40 metro inguruko zatia bota
eban behera, baina ez zan zauriturik egon. 

Hurrengo egunean, osoko bilkura bere-
zirako deia egin eban Zamudioko Udalak.
Bilkura horretan Udaleko bozeramaileen
batzordeak aho batez gaitzetsi eban atenta-
tua. “ETAk barriro erakutsi deusku ez dala
kapaz ulertzeko Euskadi herri plurala
dala, pentsakera, adierazpen eta informa-

ziorako askatasuna daukana”, esan eban
Sorkunde Aiarza alkateak, “Euskal gizarte-
aren ahoa zarratzen ahalegindu dira barri-
ro, baina gure herri honek ez dau itxiko
hori gertatu daiten, orain arte itxi ez dauen
legez”. Udalak alkartasun osoa adierazi
eutsen El Correo egunkariari eta haren lan-
gile guztiei Zamudioko herriaren izenean.

Bilkuraren ostean, elkarretaratzea egin
eben udaletxearen aurrean. Elkarretaratze
horretan parte hartu eben, besteak beste,
Jose Luis Bilbao ahaldun nagusiak, Belen
Greavesek eta Juan María Atutxak. Txorie-
rriko alkateak, udal ordezkariak eta hain-
bat herritar be bertan izan ziran.
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Argazki Rallyaren sariak banatu
dituzte Derion
Hilaren hasieran Derioko VIII. Argazki
Rallyaren sari banaketa egin zen Gurea
Aretoan. Ekitaldian 30 lagun inguru batu
ziren.

Rallya Derioko Argazki Taldeak (DAT)
antolatzen du urtero, eta arduradunek
hiru sari banatu dituzte aurten. Irabazleak
hauek izan dira: argazki-bildumarik one-
na, Nerea Negro; argazkirik onena, Susa-
na Calleja; eta argazkirik originalena, Mi-
kel Martin. Lehenengo sailkatuak 150 euro

jaso zuen saritzat; eta bigarrenak, 100 eu-
ro. Hirugarren sailkatuari 75 euroko txar-
tela eman zioten, Derioko Dendarien
Elkartearen kide diren dendetan erosteko.

Sariak banatzeaz gainera, finalisten
argazkiak ez ezik parte-hartzaile guztien
argazkiak ere proiektatu ziren Gurea
Aretoan. Ekitaldia amaitu ondoren, bazka-
ria egin zuten argazki taldekoek Leza-
mako sagardotegi batean, elkartearen 25.
urteurrena ospatzeko. 

Ekainaren 10ean, Txorierriko herri ikaste-
txeen arteko bertso topaketak egin ziren
Sondikako Kultura Etxean. Topaketa ho-
riek amaiera eman zioten ikasturteari, eta
bertsolaritza eskolan ibili diren ehun ikas-
le inguruk hartu zuten parte bertan.

Eskolan ikasitakoa jendaurrean era-
kusteko aukera izan zuten ikasleek, eta
eskola bakoitzak bere bertso sorta kantatu
zuen. Horrezaz gainera, Etxahun Lekue
eta Arkaitz Estiballes bertsolariek saio bat
egin zuten eta gaztetxoek kantaldi bat
egin zuten gitarra-jotzaile batek lagundu-

rik. Tomas Ordeñanak eta Josu Landetak
diploma eta oroigarri bana eman zien
Txorierriko herri ikastetxeen ordezkariei
Mankomunitatearen eta Bertsozale Elkar-
tearen izenean. Irakasleak ere animatu
ziren bertsotan aritzera.

Bizkaiko Bertsozale Elkarteak hamar
urte daramatza bertso eskolak ematen
Txorierriko herri ikastetxeetan. Ekimena
Lehen Hezkuntzako bosgarren eta seiga-
rren mailako ikasleentzat da eta gaztetxo-
ei bertsolaritza zer den erakustea du hel-
buru, baita zaleak egitea ere. 

Zortziko txikien eskolako ikasleek
agur esan diote ikasturteari
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12 taldek aurkeztu zituzten euren
lanak publikoaren gozame-
nerako: El Tenderete,
Pro-Ismo Cero,
Colectivo Humo,
Irrintzi... Horrezaz
gainera, umeei
zuzendutako txo-
txongilo eta ma-
killaje tailerrak
egin ziren. 

Ekainaren 13tik 15era bitartean, Txotxon-
gilo Eguna izan zen Sondikan, Unima
Euskal Herria elkarteak antolatuta. Hori
ez da izan jaialdia bertan ospatzen den
lehenengo aldia, izan ere, duela bi urte
sondikoztarrek eta txorierritarrok txo-
txongiloz gozatzeko aukera ere eduki
genuen.

Erakusketa batek eta Sondikako Abes-
batzaren emanaldiak hasiera eman zioten
Txotxongilo Egunari. Asteburuan zehar

“Publikoa pozik azaldu zen, txotxongilo-
ak ere bai; eta gu, pozaren pozaz”, esan
digu Enkarni Genua Unima Euskal He-
rriaren presidenteak. “Lagunak bildu izan
gara berriro, gure lanari buruz hitz egite-
ko aukera izan dugu, barreak egin ditu-
gu...”. 

Beste alde batetik, omenaldia egin
zieten Javi Pérez eta Nati Cuevas elkarte-
kideei, eta Bitxikeriak, andanzas de títeres y

titiriteros de Unima Euskal Herria liburua 

Sondika eta txotxongiloak, bikote
ezin hobea

Sukaldaritza eskola
inauguratu da Derion
Derioztarrek sukaldaritzari buruzko udal
eskola izango dute hemendik aurrera. Inau-
gurazioa ekainaren 16an eta 17an egin zen
eta Aitor Elizegi eta Daniel García sukalda-
riek hartu zuten parte bertan. Sukaldariok
30 laguneko talde biri eman zieten ikastaroa
doan.

Derioko Sukaldaritza Eskola Larrabarri
etxean jarri dute. Ikastaroa urritik ekainera
bitartean emango dute eta hiru talde osatu-
ko dira: bat, goizez, eta beste biak, arrastiz.
Oinarria emateko ikastaroak izango dira;
hala ere, ikastaro espezifikoak egiteko auke-
ra ere izango da. Irakasleak sukaldari profe-
sionalak izango dira.

Su detektagailuak 
jarriko dira mugitzeko
arazoak dituzten 
pertsonen etxeetan
Bakarrik bizi eta mugitzeko arazoak dituz-
ten pertsonen etxeetan izaten dira suterik
gehienak. Horregatik Mankomunitateak su
alarmak jarriko ditu mugitzeko ezintasunen
bat duten pertsonen etxean. Guztia, 51 su
detektagailu jarriko dira.

Ekimenak hiru helburu ditu: mugitzeko
arazoak dituztenak etxean seguru bizi ahal
izatea, haien bizitza eta ondasunak babeste-
ko neurriak hartzea eta, azkenik, alerta den-
bora murriztea. 

Suterik bada, kearen karbono monoxi-
doak piztuko du su detektagailuaren alar-
ma, eta etxearen jabea eta auzokideak ohar-
taraziko lituzke. Oso zerbitzu garrantzitsua
da; izan ere, karbono monoxidoak ez du
usainik, eta arriskuan dagoen pertsona mi-
nutu gutxian hil daiteke, konturatu barik.
Beste alde batetik, su detektagailuok ordez-
ka daitekeen bateria dute eta, ondorioz,
larrialdietarako gune autonomoa sortzen
da.

Su detektagailuak ez ezik etxea neurtu
eta etxetik irteteko modua erraztuko duen
krokis bat prestatzeko aukera ere eskaintzen
du Mankomunitateak.

EUSKAL EZKONTZA.–
Ekainaren 22an euskal
ezkontza egin zuten San
Joan jaietako egitarauaren
barruan, Sondikan.
Ekitaldia Gorantzaileak
dantza taldeak antolatu
zuen. Antolatzaileak pozik
azaldu ziren, izan ere, egu-
raldi ona eduki zuten eta
jendetza handia batu zen
bertan. Erreportajea dato-
rren alean ikusiko duzue.

aurkeztu zuten.
“Oso harrera ona

izan dugu Son-
dikan. Etorkizu-
nean ere bertan

ikusiko dugu
elkar; edo

Euskal
Herriko edo-

zein txoki-
tan”.





Derioko Gurea Aretoa neurri txikikoa da.
Zeintzuk nahiago dituzu zuk, antzoki
handiak ala txikiak?
Aretoa baino, askoz garrantzitsuagoa da
ikusleen jarrera. Publikoa hotza bada ber-
din dio antzokia txikia ala handia izatea.
Hala ere, areto txikietan oro har jende
gutxiago biltzen da eta atseginagoa da.
Jatorrizko Gronholm metodoa antzezlane-
an oinarrituta, filma egin zen. Ikusi
duzu?
Ez, ez dut ikusi, baina Jordi Galcerán jato-
rrizko antzezlanaren egilea ez zegoen bate-
re ados zinean egindako lanarekin. Gu
gure bertsioa egiten saiatu gara. Jatorrizko
antzezlanaren arima eta funtsari eutsi
diegu, baina gure erara egokituta. Buelta
bat eman diogu, nolabait esanda. Ildo honi
jarraituz, aipatzekoa da zuzendariak egin-

dako lan ederra. Berak gauza batzuk
kendu, beste batzuk eraldatu.... “Euskale-
rriratu” egin dugu saioa. 
Antzezlanaren gaia –langileak hautatze-
ko probak– nahiko arrunta da, baina per-
tsonaiek jasotzen dituzten egoerak oso
gogorrak dira... 
Denetarik dago. Momentu gogorrak dira
eta barre egiteko aukera ere izaten dute
ikusleek. 
Gronholm metodoa antzezlana oso arra-
kastatsua izan da hainbat hizkuntzatan.
Apustu ziurra da hori euskaraz egitea,
ezta?
Publikoak horrelako antzezlanak eskertzen
ditu. Lehen egin genuen Artea edo oraingo
Gronholm metodoa saio arrakastatsuak izan
dira gaztelaniaz, eta horiek euskaraz taula-
ratzea txalogarria eta eskertzekoa da. Izan

ere, saria da ikuslego euskaldunarentzat. 
Zer dela eta Gronholm metodoa saioaren
arrakasta?
Ez dakit. Osagai asko izan behar dira kon-
tuan: lehenik eta behin, testua ona eta era-
kargarria izan behar da, hau da, istorioa eta
zelan kontatzen den; hortik aurrera, akto-
reek ere lagundu behar dute eta muntaketa
bera ere ona izan behar da. Elementu guz-

Asier Hormaza, aktorea

Ez dut uste antzerkia 
krisian dagoenik; 

nire ustez, antzerkia
baino, pertsonak 

gaude krisian

““
””

Gurean izan da

“Euskalerriratu egin
dugu antzezlana”

Sorginen laratza telesaioari esker ezagutu zuen publi-
koak Asier Hormaza, baina Algortako aktorearen ibil-
bidea askoz luzeagoa da. Izan ere, hainbat film eta
antzezlan egin ditu, bai telebistan, bai zinean, bai
antzerkian. Hil honetan Derioko Gurea Aretora hurbil-
du da Joseba Apaolaza, Ramón Agirre eta Itziar Ituno
taulakideekin batera Gronholm metodoa antzezlana
aurkeztera, eta berarekin hitz egiteko aukera izan
dugu.
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Testua eta argazkia: Gaizka Eguskiza



tien batuketa da azken batean arrakasta
ematen duena. 
Antzerkia krisian omen dago beti.
Euskaraz egindakoa askoz gehiago,
ezta?
Dudarik gabe. Betidanik entzun dut
antzerkia krisian dagoela, baina ez nago
guztiz ados: nire ustez, antzerkia baino,
pertsonak gaude krisian. Estatuan bizka-
rra eman diogu kulturari; Europan,
aldiz, kulturak badu bere lekua, eta
hemen baino askoz gehiago ikusten eta
errespetatzen da. Hemen gertatzen ez
den moduan, atzerrian normala da
antzezlanak egunero ego-

tea, esaterako. Antzerkia azken 2.000
urtean egin da eta egiten jarraitzen da,
hainbat kultur adierazpen bezalaxe.
Horregatik, ez dut uste benetako krisian
dagoenik.  
Bi hizkuntzatan eta hainbat arlotan
–zinea, telebista, antzerkia– aritzen
zara. Non zaude erosoen?
Berdin dit. Argi dago antzerkiak xarma
berezi bat duela, publikoa aurrean dago-
elako eta erantzuna berehala jasotzen
delako. Baina egia esan eroso sentitzen
naiz edozein hizkuntzatan eta arlotan. 
Telebistak ospea eman zizun. Itzul-
tzeko asmorik?
Hala da, bai, Sorginen laratza saioan egu-
nero-egunero agertzen nintzen eta ez dut
inoiz horrelakorik berriro egin. Baina,
egia esan, telebista egiteari ez diot inoiz
utzi: Pilotaria telesaioa ibili naiz graba-
tzen, Estatu mailan ere telesaio batzuetan
parte hartu dut... 
Aktore batek aitortu zuen telebistan
agertu behar zela; bestela, zuzendariak
zurekin ahazten direla ematen du.
Ados zaude? Hain boteretsua da tele-
bista?
Ez dut uste hainbesterako denik. Tele-
bistan sartu aurretik antzezlan batzuk
eginda nituen. Eta orain arte 20-25 egin
ditut. Beste kontu bat da zure lanaren
oihartzuna. Sorginen laratza saioan parte
hartzen nuenean jende askok ikusten
ninduen eta ezagun egin nintzen. Dena
dela, lana atera zait niri lan egin dudan
neurrian. Publikoarentzat eragin handia
du telebistak, baina zuzendarientzat ez
da hain garrantzitsua. 
Amaitzeko bitxikeria bat galdetu nahi
dizut: aurten Bizkaiko Txakolinaren or-
dezkari izendatu zaituzte. Zelan hartu
duzu?
Etxera hainbat botila bidali dizkidate eta
banatu behar izango ditut. Madrilera joa-
ten naizen bakoitzean, lagun batek eska-
tzen dizkit eta eramaten dizkiot. Gehiago
eskatu behar dut (kar, kar). Egia esan ez
naiz oso ardozalea, baina erantzukizun
handia da horrelako izendapena jaso
izana eta espero dut maila ematea. 

Antzerkiak xarma 
berezi bat du, baina 
eroso sentitzen naiz 

edozein hizkuntzatan 
eta arlotan

““
””

Gurean izan da
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Zure karrera-amaierako proiektua saritu
dute...
Unibertsitatean Ekodiseinu Gela dago, eta
bertan merkatuan dauden produktuak
aztertzen dira, ingurugiroa kontuan hartu-
ta horiek hobetzeko. Niri Fagor enpresako
‘Driron’ lehorgailu-lisatzailea ikertzea ego-
kitu zitzaidan.
Zelan izan da prozesua?
Ekodiseinu Gelan prestakuntza jaso nuen
hiruzpalau hilabetean, eta ondoren Fagor
enpresako IBAI sailean izan nintzen lanean
martxotik urrira bitartean. Lehorgailu-lisa-
tzailearen bizi-zikloa aztertu behar izan
nuen. Helburua produktu horrek ingurugi-
roari ahalik eta kalte gutxien egiteko pro-
posamenak aztertu eta prozedurak ezar-
tzea izan da.
Ekodiseinuaz ari zara, zer da hori?
Enpresak pixkanaka-pixkanaka haiengana-
tuz joan beharko diren kontzeptua da.
Kostuak, kalitatea, etekinak eta beste alder-
di batzuk kontuan hartzen dituzten mo-
duan ingurugiroa ere kontuan hartu behar-

ko dute produktua diseinatzerakoan. Adi-
bidez, elektrotresna gehienek erabilera
fasean kutsatzen dute gehien, eta hori mu-
rrizteko ahaleginak egin beharko dira. Era
berean, produktuak desmuntatzen errazak
izatea lortu behar da, horien bizi-zikloa

amaitu ostean era egokian birziklatu ahal
izateko.
Gustura ibili zara?
Bai. ‘Driron-aren Ekodiseinua’ eman zida-
ten gaitzat proiektua egokitu zitzaidanean,
eta pozik hartu nuen, ingurugiroaren alde-
ko ekarpena egin ahalko nuelako.
Ingurugiroarekin kontzientziatuta dago-
en neska zara. Kiotoko Protokoloa, CO2
isuriak gutxitzeko politikak, hainbat eta
hainbat neurri... Beranduegi?
Erakundeak alde ekonomikoa kolokan
ikusten dutenean jabetzen dira arazoaz,
nire ustez. Neurriak aldez aurretik hartu
beharko ziren, eta orain ez dagoela zer egi-
terik uste dut. Estatuek baldintzak eta neu-
rriak ezartzen dituzte orain; beranduegi da
eta, gainera, ez dira betetzen. Beste alde ba-
tetik, energia berriztagarriei buruz hitz egi-
tea modan jarri da. Etorkizuneko aukera
izan beharko dira, zalantzarik ez, baina
teknologia hori ere aldez aurretik garatu
beharko zen, eta ez orain, beste baliabideak
agortzear ditugunean. Bonba atomikoa na-
hiko azkar asmatu zen; eguzki-panelak ga-
ratzeko, berriz, denbora gehiago behar
izan dugu. 
Produktuak diseinatzen diren enpresa
batean egiten duzu lan. Zer gustatuko li-
tzaizuke egitea bizitzan?
Gaur egun egiten dudana: edozein gauza
diseinatzea. Beno, altzariak diseinatzea,
batez ere. Izugarri gustatzen zaizkit altza-
riak.      

Bonba atomikoa 
nahiko azkar asmatu zen; 
eguzki-panelak garatzeko,
berriz, denbora gehiago

behar izan dugu

““
””

Oihanek Industria-disei-
nuko Ingeniaritza Tekni-
koa ikasi du Mondragon
Unibertsitatean. Gipuz-
koako Peritu eta Industri
Ingeniari Teknikoen El-
kargo Ofizialak ‘IV. Me-
morial Felix Sopelana’ i-
kerketa tekniko onenaren
saria eman dio hil hone-
tan Lezamako gazteari. 
Testua eta argazkia: Itxaso Marina
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“Enpresek pixkanaka-pixkanaka
ezarri beharko dute ekodiseinua” 

Oihane Goienetxe, industria-diseinuko ingeniaria

Gaztea eta





Herriko jai guztietan beti antolatu behar
diran ekintzak dagoz. Urtero-urtero egin
diralako, eta herritarrek halan eskatzen
dabelako. Aldekoneko jaiak ez dira sal-
buespena: gastronomia-lehiaketak, idi-
probak, mus txapelketa... “Horreek egitea-
ri itxiz gero, ez ziran bertoko jaiak izan-
go”. Baina barrikuntzak be sartu behar
dira jai-egitarauan, eta Aldekoneko jaiek
nobedadeak be ekarriko deuskuez. Athle-
ticen jokalari ohiek ‘3 x 3’ bira eramango
dabe Derioko auzora uztailaren 31an, eta
abuztuaren 3an artzain-txakurren txapel-
keta izango da San Esteban ermitaren
inguruan. Horrezaz ganera, ahalegin han-
dia egin dau jai-batzordeak aspaldian
antolatzen ziran ekintzak berreskuratzen:
bitsaren jaia eta mozorro lehiaketa, esate
baterako. “Iaz lagun asko batu ginan ekin-
tza horretan. Ederto pasatu genduan,
mozorrorik jantzi ez ebenek be bai.
Horregaitik aurten be oso arrakastatsua
izango dala uste dogu, primeran pasatuko
dogula. Ea jente gehiago animatzen dan!”.

Santiago, Santa Ana, San Ignacio eta San Esteban.
Santuen izendegia ederki ezagutzen dabe Aldekoneko
lagunek. Izan be, festa horreek lauak batu, eta auzotar
guztiei zuzendutako ekitaldiak antolatu dabez uztaila-
ren 24tik abuztuaren 3ra bitartean. AAiikkoorr!! aldizkaria
berbetan izan da jai-batzordeko kideakaz.  

Uztailaren 24an, eguena
19:00: Txupinazoa
20:00: Txitxi-burruntzia
23:00: Berbena, Bizargorri taldeagaz
03:00: Diskoteka
Uztailaren 25ean, barikua (Santiago)
11:30: Kalejira
12:00: Meza
13:00: Dantzen agerraldia
14:30: Marmitako Lehiaketa
16:30: Bitsaren jaia

17:00: Mus Txapelketa
23:00: Berbena, Irusta taldeagaz
03:00: Diskoteka
Uztailaren 26an, zapatua (Santa Ana)
11:30: Kalejira
12:00: Hilen meza eta gisadua dastatzea
17:00: Txotxongiloak, Kixka taldearen es-
kutik: Bikote bihurria
19:30: Tortillen aurkezpena
22:30: Hip-hop kontzertuak
01:00: Diskoteka  
Uztailaren 30ean, eguaztena
11:30: Kalejira
12:30: Pailazoak, Poco Pico taldeagaz.
17:00: Gorriti eta bere animaliak
22:30: Mozorroen desfilea (umeak zein hel-

duak)
23.30: Berbena, Lisker taldeagaz
00:30: Mozorro Lehiaketaren sari-banaketa
01:00: Berbena, Lisker taldeagaz
03:00: Diskoteka
Uztailaren 31an, eguena (San Ignacio)
10:30-15:00: 3x3 bira, Athletic Fundazioa-
ren eskutik
11:30: Kalejira
12:00: Meza eta kopaua nagusientzat
13:00: Nazioarteko folklorea: Mexiko
15:00: Txorierriko II. Ragout Lehiaketaren

Jai-egitaraua

Argazkiak: Jai-batzordea

Komisinoa gogoz
dabil beharrean
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Aldekoneko jaiak



Beste alde batetik, egun osoan zehar
ekintzak egotea erronkatzat hartu
dabela esan deuskue.

Egun bakotxean zer egongo dan
aztertzea, hornitzaileakaz kontaktuan
jartzea... Hainbat beharri egon behar
jake adi, jaiak ondo atera daitezen. Eta
hori da, hain zuzen be, gehien kosta-
tzen dan lana. Prestaketen ardurea
komisinoko hiru lagunek dabe, eta,
aipatu daben moduan, ez legoke txar-
to laguntza gehiago jasotzea. Baina
ezin dira kexatu; gainontzeko taldeki-
deek laguntzen deutsee ekitaldiakaz,
eta aurrekoan jai-batzordean egon
diranen aholkuak be izaten dabez.  

Aldekonekoak auzo-jaiak dira,
kalean egoteko modukoak. “Oso giro
ona dago. Guztiok ezagutzen dogu
alkar, eta kanpotik datozenek be euren
lekua dabe berton”. 
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Aldekoneko jaiak

aurkezpena
17:00: Puzgarriak
19:00: Idi-probak
21:00: Txokolatada
Abuztuaren 3an, domeka (San
Esteban)
10:30: Artzain-txakurren erakustal-
dia
12:00: Meza eta kopaua
13:00: Txalaparta, Ugarte anaiak
taldearen eskutik
14:30: Sukalki Lehiaketaren aur-
kezpena
17:00: Mus eta Briska Txapelketa
20:00: Txitxi-burruntzia
20:30: Herri-kantak, Duodeno tal-
deagaz
21:30: Urdaiazpikoaren zozketa eta
berbena



Baserri turismoa eta landa turismoa, zein
da bion arteko desberdintasuna?
Desberdintasuna jarduera motan datza.
Baserri turismoak nekazaritza, abeltzain-
tza edo basogintza jardueraren bati lotuta
egon behar du eta jarduera horrek izan
behar du jarduera nagusia; baserri turis-
moa, beraz, jarduera nagusi horren osaga-
rria da. Landa turismoak, berriz, ez dauka
loturarik inongo ustiapenekin. Ustiapena

egon daiteke, baina jarduera nagusia turis-
mo ostatuak izan behar du. Modalitate
biek badituzte ezaugarri berdin batzuk. Es-
kualdeko ohiko baserrietan kokatu behar
dira eta, etxe berria altxatzen bada, horri
ere baserri itxura eman behar zaio. Ostatu
txikiak izaten dira kasu bietan, gehienez 12
lagunentzako tokia izan behar dute eta
landa ingurunean kokatuta egon. Jabea
etxean bertan bizi da kasurik gehienetan.

Landa turismoaren hasierak...
1989. urte inguruan sortu zen kontu hau.
Belaunaldi berrien erreleborik ezaren on-
dorioz desagertzeko zorian zeuden Euskal
Herriko baserriak, eta Eusko Jaurlaritzak
eta beste erakunde batzuek lehenengo
urratsak egin zituzten gure ondare hau ba-
besteko. Europako beste herri batzuetan —
Suitzan, Belgikan...— martxan jarritako es-
perientziak ezagutu eta landa turismoa
ekarri zuten aukera gisa. Halaxe sortu zen
oraingo baserri turismoa. Hala ere, beste
arazo batez konturatu ziren geroago: base-
rri askotan ez zegoen nekazari jarduerarik.
Ondorioz, landa etxeak sortu ziren. Le-
henengo baserri turismoko etxea Urdai-
bain ireki zuten 1990ean: Txopebenta. Le-
henengo landa etxea ere Urdaibain ireki
zen, 1998an: Arboliz. 
Zer da hoteletatik bereizten dituena?
Saiatzen gara bezeroei aditzera ematen ba-
serriko bizimodua zelakoa den gaur egun
eta zelakoa zen lehenago. Gure historia,
ohiturak... Eta bezeroek ere interes handia
izaten dute baserrian, haren historian...
Oso harreman zuzena dugu bezeroekin,
eta etxean ostatu hartu duten adiskideak
balira bezala hartzen ditugu. Kontuan
hartu behar da landa turismoan gabiltzan
gehienok baserritik gatozela, ez turismo
mundutik.
Zaila da bat-batean etxea ezezagunekin
partekatzea?
Hasiera batean, elkarrekin bizi ziren jabeak
eta bezeroak, baina etxe gehienek aparteko

Nieves Martinez de Morentin, Nekatur-en presidente ohia
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“Txorierriko bezeroak 
pozik agertzen dira beti”

Lasaitasuna, etxean bezala sentitzea, naturaz gozatu ahal izatea... Landa turismoa
modan dago eta Txorierri ez dago boom horretatik kanpo. Izan ere, baserri turismoa
egiteko etxe bi eta hiru landa etxe ditugu hemen. Nieves Martinez de Morentinek
Iabiti Aurrekoa baserri turismoko etxea kudeatzen du nebarekin batera, eta Nekatur
elkartearen presidentea izan da orain dela gutxi arte. Bere eskutik ezagutu dugu sek-
tore hau.

MIAMENDI, baserri turismoko etxea: 
Legina auzoa (Larrabetzu) 

Tel: 944557084 
www.nekatur.net

Fina Gato: “Ez geneukan etxebizitzarik, eta baserri turismoak aukera bi eman
dizkigu: alde batetik, berton bizi gara eta, bestetik, negutegiaren osagarria da.
Jendea lasaitasun bila dator eta etxean bezala sentitzen da. Hala esaten digute,
gainera, eta eskertzekoa da. Arazo nagusia jendea erakartzeko modua topatzea
da, nire ustez. Baina webgunea egiten gabiltza, eta horretan laguntzea espero
dut. Etorkizuna? Gauzak ez daude ondo gaur egun, eta landa turismoa ere bide
horretatik doa. Miamendi orain lau uda ireki genuen”. 

Baserri turismoko 
lehenengo etxea 

1990ean ireki zen eta
lehenengo landa etxea

zortzi urte geroago

““
””

Testua eta argazkiak: Itxaso Marina eta Gaizka Eguskiza



sarrera daukate gaur egun. Hau da, etxea-
ren zati bat bezeroek erabiltzen dute eta
beste zatian geure etxebizitza dago. Me-
sedegarria da guztiontzat; osterantzean,
gogorra izango litzateke. Pentsa ezazue!
Egunero etortzen dira bezero berriak, eta
guk ez genuke intimitaterik izango.
Txorierrin baserri turismoko etxe bi eta
hiru landa etxe ditugu. Zelan ikusten
duzu sektorearen egoera?
Beste eskualde batzuetan baino hobeto
gaude, nire ustez. Txorierri paraje dago Bil-
botik, eta aireportua eta Teknologia Parkea
ere paraje ditugu. Bezeroen jario etengabea
izaten dugu. Jakina, gure bezeroak ez dira
berton 15 egun ematen dutenetakoak.
Halakoak kostaldean nahiago dituzte opo-
rrak eman, eta Urdaibaira edo Gipuzkoa
aldera joan ohi dira. Gureak Txorierrira lan
egitera-edo datozen bezeroak dira, Done
Jakue bidea egiten duten erromesak, San-
tanderrera doazen lagunak eta gaua he-
men egiten dutenak...  
Beno, turistak ere izango dira...
Bai. Batez ere, uda aldean. Bilbo eta Gu-
ggenheim museoa ezagutzera etortzen
dira. Eta hirian baino leku lasaiago batean
nahiago dute ostatu hartu. Baina Txorie-
rriko landa-turismoaren bezeroak ez dira
turistak %100ean, ezta langileak ere. Haien
bien arteko nahasketa dago. Eta gure espe-
rientzia kontuan harturik, egonaldiak ez
dira oso luzeak izaten. Guk baserri turis-

moko etxean izan dugun egonaldirik luze-
ena astebetekoa izan da.
Kalitatezko establezimenduak dira gure-
ak?
Baietz uste dut. Etxe guztiak ondo hornitu-
ta daude, instalazio onak dituzte eta guz-
tiek dute Internet konexioa. Zerbitzu per-
tsonalizatua ematen dugu eta, normalean,
zure etxera datorren bezeroa eskualde
honetako beste etxeetatik ere pasatu da.

Eta pozik agertzen dira beti.  
Desberdintasunik badago Txorierriko eta
beste eskualdeetako establezimenduen
artean?
Desberdintasunak ez dira eskualdeen arte-
koak izaten, ostatuen artekoak baino. Ka-
su batzuetan, etxe osoa alokatzen da eta,
beste batzuetan, logelak baino ez. Alo-
katzeko etxe osoa jartzen dutenek asterik
behin egin behar dute etxeko garbi-ikuzia.
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MATSA, landa-etxea 
Aretxalde, 153 (Lezama)

Tel: 944556086
www.ruralmatsa.com

Sorkunde Landeta: “Landa etxea aita-amaginarrebek ireki zuten orain dela 16
urte. Astegunetan langileak izaten ditugu ostatuan, eta asteburuetan familiak-
eta etortzen dira. Bezero fidelak dira; batzuk hasierako urteetatik etortzen dira
landa etxera. Landa turismoa modan jarri zen orain dela hamar bat urte, eta,
modek gorabeherak badituzte ere, deigarria da oraindik. Ekonomia ez dabil
ondo, baina berton jarraitzen dugu”.

Saiatzen gara bezeroei
aditzera ematen baserriko

bizimodua zelakoa 
den gaur egun eta 

zelakoa zen lehenago

““
””



Alokatzeko logelak baino jartzen ez ditu-
gunok, egunero. Gosaria eman behar
dugu eta, bezeroek bazkaria eta afaria
kontratatzen badituzte, haiek prestatu.
Beste alde batetik, logela bakoitzean ko-
muna dugu. Osoak alokatzen direnek
komun bakarra baino ez dute izaten nor-
malean, baina etxe horietara lagun-talde-
ak joaten dira, familiak... Beste bezero
mota bat da.
Lehen hasi zara baserri turismoko eta
landa turismoko etxeen ezaugarriak
azaltzen: 12 lagunentzako tokia gehie-
nez...
Beno, baserri turismoaren kasuan, plaza
horiez gainera, apartamentu bat edo bi
ere izan daitezke; 16 plaza egon daitezke
gehienez. Landa etxearen jabeak ez du
zertan etxean bertan izan bizilekua,
baina baserri turismoaren kasuan bai.
Gosaria egiteko zerbitzua derrigorrean
eman behar da... Eta espero izatekoa de-
nez, etxeak gutxieneko baldintza batzuk
bete behar ditu: gelen neurriak, leihoe-
nak, komunak, egongela... Baldintza ho-
riek Turismo Sailak ezartzen ditu eta
guztiak bete behar dira irekitze-baimena
lortzeko.
Garestia da landa-turismoa?
Ez. Prezioa zonaren eta ematen diren zer-
bitzuen arabera ezartzen da. Ostatua 45

eurotan (gehi BEZa) topa dezakegu,
baina baita 95 eurotan ere. Hotelek ema-
ten duten zerbitzua eta gurea oso antze-
koak dira, baina guk oso tratu xumea
eskaintzen diegu bezeroei. Horregatik,
nahiago dute gurera etorri. Baserri eta
landa turismoetako etxeetan hotelean
baino lasaiago egoten dira.
Nondik dator bezeroa?
Ohiko bezeroa Euskal Herrikoa da. Baina
Internet erreminta bikaina da eta, hari
eskerrak, Euskal Herriko landa turismoa
mundu osoan da ezaguna. Estatuko be-
zeroak batez ere Bartzelonatik, Madri-
letik edo Valentziatik etortzen dira; atze-
rritarrak, hainbat herrialdetatik: Fran-

ARRIORTUA, landa-etxea
San Kristobal auzoa, 29 (Derio)

Tel: 944543044
www.nekatur.net

Julen Fernandez. “Erakundeek bultzada handiagoa eman beharko liokete
Bizkaiko turismoari. Txorierri oso hurbil dago Bilbotik, eta hori abantaila han-
dia da kostaldean dauden baserri eta landa turismoetako etxeen aldean.
Turistak Madriletik, Bartzelonatik eta Kanarietatik etortzen dira. Arriortua
2006an jarri genuen martxan, eta esperientzia ona izan da. Etorkizunari ziur-
gabetasunez begiratzen diot. Iazkoa oso urte ona izan zen, baina krisiaren era-
gina nabaria da aurten”.

ARRIBEITI ZARRA, landa-etxea
Landatxu bidea (Erandio Landea)

Tel: 944710491
www.nekatur.net
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tzia, Suitza, Belgika, Alemania, Ingalaterra,
Holanda, Japonia, Korea... 
Zeintzuk dira sektoreak dituen lagun-
tzak?
Landa etxeek Landa Ingurunearen Garape-
nerako Sailetik jasotzen dituzte laguntzak;
eta baserri turismoko etxeek Nekazaritza
Sailetik. Modu independentean lan egiten
dugu, baina modalitate biak Nekatur el-
kartearen barruan daude. Elkarteak web-
gunearen bidez laguntzen digu, promozio-
ak egiten ditugu, azoketara joaten gara,
aholkularitza jasotzen dugu, ikastaroak an-
tolatu... Nekatur elkartean hiru lurraldee-
tako landa eta baserri turismoetako etxeak
gaude; 270, guztira.
Eta zein da sektorearen gabezia nagusia?
Egon, asko egongo dira. Baina prestakun-
tzarik eza da inportanteena, nire ustez.
Turismora beste sistema ekonomiko bate-
tik ailegatu gara, eta badaude ezagutzen ez
ditugun hainbat arlo: bezeroak nola hartu,
etxea nola kudeatu, dekorazioa... Horri
dagokionez, jardunbide egokien sistema
lantzen gabiltza. Hura kudeatzeko sistema

bat da eta eguneroko gauzekin lagunduko
digu.
Modan dago landa turismoa...
Boom hori aspaldian hasi zen; guk baserri
turismoko etxea ireki baino lehenago.
Jendeak zerbait desberdina nahi zuen eta
hura landa turismoan topatu zuen. Eta
gauzak ondo egiten direnean, luzaro jarrai-
tzen dute, gainera. Etorkizunean ere hala
izatea espero dugu.
Aldaketa handirik izan da baserri turis-
moko lehenengo etxea ireki zenetik ho-

na?
Sektore honetan hasieratik dabiltzanek
baietz diote. Aldaketa hori nabarmena ei
da bezeroengan: lehen, familiak ziren,
batez ere; eta orain, bikoteak, langileak...
Lehen etxearen jabearekin bizi nahi zuten
ia guztiek; intimitatea nahiago dute orain.
Kuriositatez, nora joaten da oporretan ba-
serri edo landa turismoko etxeen jabea?
(Kar, kar) Ba, edozein turistak bezala, bisi-
tatuko duzun eskualdearen ezaugarrien
arabera hautatzen duzu ostatua.

IABITI AURREKOA, baserri turismoko etxea 
Arteaga auzoa, 13 (Zamudio)

Tel: 944522370
www.dormirbilbao.com

Nieves Martinez de Morentin: “Baserri turismoko etxea orain dela zazpi urte ja-
rri genuen martxan. Gurasoek abeltzaintzari utzi, eta oso baserri handiarekin
geratu ginen. Baserri turismoari eskerrak, zutunik mantendu ahal izan dugu
baserria. Nebak lorategiko landareak ekoizten ditu gaur egun”.
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Ohiko bezeroa Euskal
Herrikoa da; hala ere,
lagun asko etortzen da
Estatutik eta munduko
hainbat bazterretatik

““
””Prestakuntzarik eza 

da sektorearen 
gabezia nagusia““

””



Loiuko San Pedro eta Santa Luzia jaiak

Zeintzuk dira ekintzarik erakargarrie-
nak?
Paella lehiaketa, ezbairik gabe. Guztira, 77
koadrilak hartuko dabe parte aurten, eta
normalean ia 2.000 lagun biltzen dira eki-
taldi horretan. Egun osoa emoten dau jen-
teak landan: goizeko zortzietan toldoak
jartzen dira, eta bazkaldu ez eze, afaldu be
egiten dabe batzuek bertan. Are gehiago,
hurrengo egunean be bazkaldu egiten dabe
askok han. Goizean trikitixa izaten da,
baita umeentzako pintura lehiaketa be.
Arrastian haurrek bitsaren jaira joateko

aukerea dabe. Igaz oso arrakastatsua izan
zan hori. Eta egun osoan zehar kale-anima-
zioa eta musika izaten dira. Nuevo
Talisman taldearen berbenak eguna boro-
bilduko dau. Oso giro polita egoten da.
Izen bi aipagarri dagoz jaietan: Joseba So-
lozabal eta Karina. Zergatik Joseba So-
lozabal?
Itzelezko lana egiten dauelako tokian-toki-
ko hedabideetan. Joseba Solozabal egune-
ro-egunero ateratzen da telebistan, eta bere
katean gehien ikusten dan programa zu-
zentzen dau. Jenteak maite dau. 

Eta Karina, zer dala-eta ekarriko dozue?
Egitaraua urtarrilean egoan itxita eta or-
duan Karina ez egoan sartuta. Etortzekoa
zan talde baten ekitaldia bertan behera gel-
ditu zan maiatzean, eta bere ordez, Karina
ekartzeko eskaini euskuen bitartekariek.
Arin erabaki behar, eta onartu genduan.
Batzuei gustatuko jake; eta beste batzuei
ez. Baina guztiok buruz dakiguz kantak eta
ondo pasatuko dogu. Horregaitik, nahiko
baikor agertzen gara, eta uste dogu lepo-
raino izango dogula plaza Karina ikusteko.
Izan be, jendeak morboa atsegin dau.
Karinak ordubeteko emonaldia eskainiko
dau dantzari bik lagunduta. Musika play-
back eran entzungo da. Kontzertu horrek
antolatutako beste ekintzei protagonismoa
kentzeak kezkatzen gaitu. 
Txorierriko I. Emakume-txirrindularien
lasterketa egingo dozue, Derio, Loiu, Son-
dika eta Zamudioko udalek antolatuta.
Zergaitik ez dabe Larrabetzu eta Lezama-
ko udalek parte hartu?
Honeek euren lasterketa dabelako, Loroño
memoriala, hain zuzen be. Gizon eta ema-
kumezkoen arteko berdintasuna bultza-
tzea dau helburu lasterketa horrek. Baina
Udalak antolatzen dau, ez komisinoak. 
Egin gura izan dozuen ezer egin barik
gelditu da?
Aurten San Pedro eta Santa Luzia zein egu-
netan jausi diran kontuan harturta, jaietako
egun bat gitxiago dago. Ondorioz, ekintza
gitxiago be badagoz: pintxo eta tortilla le-
hiaketak, esaterako, kendu egin dira. Ea
datorren urtean barriro egiten doguzan.
Jai egitaraua ekainaren 27tik 30era luzatu-
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Igaz baino egun bat gitxiago izango dabe aurten loiuztarrek San Pedro eta Santa
Luzia jaiakaz gozatzeko. Egutegiaren kapritxoak, zer egingo deutsagu! Halandaze
be, jai erakargarriak antolatu dabez komisinokoek: Karina eta Joseba Solozabal hur-
bilduko dira Loiura, besteak beste. Etor Irazolak, Nerea Revillak eta Gerardo
Izquierdok xehetasun guztiak azaldu deuskuez.

Loiuko jaietako komisinoa

“Zenbat eta eritxi gehiago jaso,
orduan eta hobeak izango dira jaiak”

Testua: Gaizka Eguskiza



Loiuko San Pedro eta Santa Luzia jaiak
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ko da, baina aldez aurretik gauza gehiago
egin dira...
Bai. Padel txapelketa jokatu zen ekainaren
14 eta 15ean. Ganera, ekainaren 22an Loiu
‘Goiko’ eta ‘Behekoren’ arteko partida
jokatu zan. Lehenik eta behin umeak ibili
ziran, eta gero nagusiak. Ondoren, herri-
bazkaria egin genduan eta 200 lagun ingu-
ru batu ginan han. Partidak auzokideek
alkar ezagutzeko balio dau. 
Loiutarrek itzel pasatzen dabe jaietan,
baina horretarako lan handia egin behar
da…
Bai, paellen egunean, batez be. Beste herri
batzuetan norbera gura dauen lekuan jar-
tzen da, eta bertan egiten dau paella.
Loiun, ostera, koadrila bakoitzari aldez
aurretik emoten jako lekua. Komisinokoek
mekanotuboa jartzen dogu, eta gero lagun-
taldeek toldoak ipintzen dabez. Hori guz-
tiori apaintzeko, zazpi lagun ibili behar
gara hiru egunean lanean. Zazpi baino 14
izanez gero, askoz lehenago amaituko
geunke. Halanda be, merezi dau, jenteak
ederto pasatzen dauelako. Beste alde bate-

tik, azpimarratzekoa da zein ondo eta
garbi gelditzen dan landa erabili ostean.
Aurten beirazko kontainerra jarriko dogu
oraindik txukunago gelditzeko.
Parte-hartze handiko jaiak dira Loiuko-
ak?
Bai, baina parte-hartzea  maila bitan neur-

tu behar da. Lehenengo eta behin, jaietan
bertan. Jentea ondo pasatzeko prest dago,
eta ekintzetan lagun piloa egoten da. Ga-
nera, iradokizunak be egiten deuskuez
jaiak hobetzeko. Horrek esan gura dau
jaiek loiutarrak kezkatzen dabezela: igaz
auzokide batzuek udalari deitu eutsien
jaiak zirala-eta zoriontzeko. Eta guretzat
oso pozgarria da hori. 
Beste alde batetik, jaiak antolatu behar
dira, eta arlo horretan jente gehiagok parte
hartzea botatzen dogu faltan, gazteak ba-
tez be. Eta ulertzen dogu batzuetan zaila
dala batzarretara etortzea, edo egun bat
alferrik galtzea mekanotuboak jartzen, adi-
bidez. Baina etorri behar da, batzarretan
emoten diran eritxiak eta iradokizunak oso
baliogarriak dira-eta. Eta batzarretara etor-
tzeak ez dau esan gura inongo konpromi-
soa hartu behar danik. Zenbat eta eritxi
gehiago jaso, orduan eta hobeak izango
dira Loiuko jaiak. Zamudioko jaietan, esa-
terako, kultur-taldeak komisinoan dagoz
sartuta, eta egoera bera Loiun izatea gustu-
ko izango geunke. 

Ekainaren 27a, barikua
19:00: Koadrilen jaitsiera, Landatxueta
kaletik plazara, Ardoa barrura fanfa-
rriak lagunduta.
19:45: Pregoia irakurtzea, Joseba Solo-
zabalen eskutik.
20:00: LEKE dantza taldearen erakustal-
dia.
20:00: Paleta Txapelketaren finalaurre-
koak, Irtxanek antolatuta.
22:00: Berbena, Egan berri taldearen
eskutik.
23:30: Karinaren kontzertua.
00:30: Berbena, Egan berri taldearen
eskutik.

03:00: Diskoteka, Zunzunegiren eskutik.
Ekainaren 28a, zapatua
Goizean zehar trikitilariak ibiliko dira
herritik. Haurrentzako jolas parkea ere
izango da. 
10:00: Kalejira.
10:00: ‘Loiuko jaiak’ IV. Paella Lehiaketa.
10:00: Plater-tiroketa Goikogane Lauroe-
tako landetan, Ehiza eta tiro elkarteak
antolatuta
11:00: Umeentzako Pintura Lehiaketa.
14:00: Paellen aurkezpena
16:00: Bitsaren jaia.
17:00: Paella Txapelketaren sari banake-
ta.

17:15: Les enfantsen kale-animazioa.
18:00: Erromeria landan, Hotza taldea-
ren eskutik.
21:30: Les enfantsen kale-animazioa.
23:00: Berbena, Nuevo talismán show
taldearen eskutik.
03:00: Diskoteka, Zunzunegiren eskutik.
Ekainaren 29a, domeka (San Pedro)
10:00: Kalejira.
11:30: Meza.
11:30: Haurrentzako jolas parkea.
12:15: Organo kontzertua elizan.
14:30: Bazkaria landan. (Bakoitzak berea
ekar dezala)
16:00: Txorierriko I. Emakume-txirrin-
dularien lasterketa, Derio, Loiu, Sondi-
ka eta Zamudioko udalek antolatuta.
16:30: Haurrentzako jolas parkea.
18:00: Umeentzako berbena, Torromorro
luma gorri taldearen eskutik.
19:00: Paleta Txapelketaren finala, Ir-
txanek antolatuta.
20:00: Sardina jana.
21:30: Erromeria, Beste bat taldearen
eskutik.
Arrastian barrakak erdi prezioan izango
dira.
Ekainaren 30a, astelehena (Santa Lu-
zia)
10:00: Kalejira. 
13:00: Meza.
14:30: Jubilatuen bazkaria, Zabaloetxeko
pilotalekuan.
17:30: Sun Magoaren ikuskizuna.
19:00: Txitxarrilloa Kable orkestreagaz.
22:00: Patxiko maskotaren erretzea eta
txokolatada.

Jai-egitaraua

Uste dogu bete-beterik
izango dogula plaza

Karina ikusteko. Jendeak
morboa atsegin dau

““
””Jende gehiagoren 

parte-hartzea -gazteena
batez be– botatzen 
dogu faltan jaiak 

antolatzeko orduan

““
””

Les enfants kale animazioa





Zelan bidaia?
Neketsua, baina oso ondo. Erandiotik hiru
dantza talde joan ginan: Trabudu, Uztargi
eta Goi-Alde; 55 lagun, guztira. Bidaia lu-
zea izan da eta, goizean libre egon arren,
arrastiz zein gauez dantzatu behar izan
dogu. Ordutegiaren mende ibili gara. 
Ezbeharrik izan dozue?
Bidaian hainbeste lagun doazenean, beti iza-
ten da zerbait. Ezbeharrik larriena gure kide
batek izan eban, izterrean ebagi bat egin
eban-eta. Asko larritu ginan, baina ondo
urten eban danak azkenean, zorionez.
Zelango giroa egon da Marmarisen?
Jaialdira zortzi herri konbidau ginduezan.
Lehenengo egunean “Olinpiadak” egin gen-
duzan geure artean, eta sokatiran, arraune-

an, igerian... ibili ginan hondartzan. Egia
esateko, giro ona izan zan. Baina zortzi tal-
deok alkarregaz egin genduan ekitaldi
bakarra izan zan, talde bakotxa leku eta
ordutegi desberdinetan ibili dalako dan-
tzan.
Eta zelan dantzatzen da etxetik hain urrun?
Oso urduri ibili ginan ekitaldi guztietan;
izan be, gure herria eta folklorea ezagutzen
ez dituenek inpresino ona hartzea gustetan
jaku. Beste alde batetik, zer edo zer ahazten
da beti, eta momentu horretan etxean ez
zagozala konturatzen zara; ondo edo txarto,
dozunagaz egin behar dozu aurrera. 
Zelango harrera izan zenduen?
Espero genduana. Dantzari-dantza, Kaixa-
rranka eta Fandangoa oso dantza ikusga-

rriak dira eta jenteari gustetan jakoz oroko-
rrean. Emanaldi bakotxean estilo desberdi-
nak dantzatu genguzan. Beste taldeek, ba-
rriz, pieza berberak dantzatu zituen saio
guztietan. 
Zer gustau jatzu gehien?
Marmaris baino ez dogu bisitau. Oso herri
turistikoa da; Saloun egotea lakoa da. Baina
asko harritu nau izan dogun harrerak.
Gugaz batera egon diran taldeak oso atsegi-
nak izan dira, baita hoteleko langileak, jaial-
diaren arduradunak, udal ordezkariak...
Beste alde batetik, izugarri gustau jat talde-
en artean egon dan kontrastea; izan be, fol-
klore arloko dantza taldeek ez eze, beste
talde mota batzuek be hartu dabe parte jaial-
dian. 
Turkiagaz hartu-emonetan jarraituko do-
zue era honetako jaialdiak antolatzen?
Ez dakit posible izango litzatekeen hemen
halako jaialdi bat egitea. Hori Udalaren es-
ku dago. 
Bueltauko zinatekie?
Bai, zergaitik ez? Oso gustura egon gara,
baina diru mordoa behar da hainbeste la-
gun mobiteko. Udalak esango deusku ze-
lango helburuak edo ideiak dituan datorren
urterako.  

“Ez dakit posible izango zan hemen
Marmarisekoa lako jaialdi bat egitea”
Goi-Alde Erandiogoikoko dantza taldeak Marmaris uriko (Turkia) udaberriko jaial-
dian hartu dau parte joan dan hilabetean. Sorkunde Goikouria taldearen presiden-
teak bidaiaren barri emon deusku.

Sorkunde Goikouria, Goi-Alde dantza taldearen presidentea
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Oso urduri ibili ginan
ekitaldi guztietan; izan

be, gure herria eta 
folklorea ezagutzen ez
dituenek inpresino ona
hartzea gustetan jaku

““

””

Testua: Jon Goikouria / Argazkia: Sergio García



Lehiakortasuna hobetzea funtsezko ele-
mentua da enpresa garatzeko. Behargin-
tza Txorierrik hainbat programa jarri du
abian, enpresen arteko lankidetzen bidez
lehiakortasuna hobetzeko. Horrela, es-
kualdeko enpresen artean berezko berri-
kuntza lortzea du helburu eta, bide batez,
lehia-aurrerapena ere eskuratu. Enpresen
arteko elkarreraginari buruzko azterlana
egiten ari da hainbat fasetan eta eskualde-
ko enpresak bisitatzen ari dira, euren jar-
duera xehe-xehe ezagutzeko. Izan ere,
enpresa parte-hartzaileen arteko elkarre-

Publierreportajea

Enpresa-ehuna sendotzea
Behargintza Txorierri Mankomunitateko enpresa-ehunaren agente dinamizatzaile
eginkorra da. Ekimen ugari burutzen du jarduera-sektore guztietan, zerbitzu-sekto-
retik hasita industria-sektore hutsera, proiektuak abiarazi eta finkatzeko estrategiak
sendotzeko helburuarekin.

Helburua: lehiakortasuna
hobetzea
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ragina sustatu nahi da, baterako proiektu
berritzaileak sortzen lagunduko duten
enpresa-topaguneak eta elkarraldiak sus-
tatuz.

Behargintza Txorierrik “Sinergiak Sus-
tatzeko Behatokia” ezarriko du, Informa-
zio Erlazionaleko Sistema baten bidez
(SIR), hurrengoa ekiditeko: eragin-eremu
berean diharduten gainontzeko enpresen
jarduera ez ezagutzeak negozio-aukerak
edo elkarren onerako izango diren akor-
dioak galaraztea. 

Behargintza Txorierrik hondakinak kude-
atzeko sistema integrala eskaintzen die
enpresei. Alde batetik, aspaldidanik kude-
atzen ditu zurak eta plastikoak doan bil-
tzeko eskariak eta, aldi berean, enpresetan
egon daitezkeen edukiontzien eskaerak
eta industrialdetako zabor-bilketarekin
zerikusia duten gorabeherak koordina-
tzen ditu. 

Halaber, industri hondakinak batera
kudeatzeko sistema taxutu du eta horni-

tzaile baimenduekin bolumen orokorrak
negoziatu ditu, abantailazko esparru-
akordioak lortzeko. Enpresek banan-ba-
nan hel diezaiekete akordio horiei, honda-
kin arriskutsuei zein hondakin ez-arrisku-
tsuei dagokienez. 

Eskualdeko enpresetan hondakin a-
rriskutsuen kudeaketa erraztea eta merka-
tzea da helburua, eta aldi berean, inguru-
menean duten eragina gutxitzea. Sistema
honen bidez, hondakinak jasotzeko kos-
tuak txikiagotzen dira, zeren eta garraio-
gastuak banakako bilketetan baino txikia-
goak izaten baitira, batez ere enpresa txi-
kietan. 

Behargintza Txorierrik abiarazi duen zer-
bitzu baten bidez, Mankomunitateko fami-
lia-enpresek hainbat alderdiren berri jaso-
ko dute eta aholkua ere emango zaie:
ezkontzaren ondasun-eraentzeak, testa-
mentuak, enpresan senitartekoak sartu ala
ez, edo dibidendu-politika, besteak beste.
Horrela, oinordetzan gerta daitezkeen ego-
erak planifikatu eta aurreikusiko dituzte,
horiek noiz edo noiz enpresen jarraitutasu-
na arriskuan jartzen baitute. 

Gainera, Behargintza EHUko Familia
Enpresa Katedrarekin dabil elkarlanean,
Txorierriko familia-enpresak aztertzeko.
Bizkaiko sektore pribatuaren % 60 familia-
enpresak dira -240.000 lagun inguru-, eta
gehienak bigarren belaunaldiak kudeatzen
ditu. 

Bilboko Merkataritza Ganberak duela
gutxi egin duen azterlan baten arabera,
Bizkaian 60.000 familia-enpresa daude eta
ezaugarri hauek dituzte: 20 langile baino
gutxiago dute; metalurgia-sektorean eta
metalezko artikuluen sektorean dihardute
gehienbat; % 80ren urteko fakturazioa bost
milioi eurotik beherakoa da; eta 10 eta 50
urte arteko antzinatasuna dute. 

Behargintza Txorierri  duela gutxi sortuta-
ko Innovanet sareko kidea da. Eskualdean
berrikuntza sustatzeko tokiko agentea da
eta Mankomunitateko enpresei berrikun-
tzaren gaineko aholkua ematen die, hain-
bat erakundetatik abiarazten diren planen
laguntzailea baita. 

Innovanet agenteak hurbiletik ezagu-
tzen ditu bertoko enpresak eta, ondorioz,
zerbitzua eta berrikuntza-laguntzak en-
presa bakoitzari egokitu ahal dizkie, ka-
suz kasu. Esaterako, aldian-aldian Berri-
kuntza Foroak antolatzen ditu Euska-
di+Innova ekimenaren barruan (Eusko
Jaurlaritzako Lehiakortasun eta Gizarte
Berrikuntzarako Planean kokatuta dagoe-
na).

Berrikuntza edozein enpresaren esku-
ra dago eta bermea da enpresen lehiakor-
tasuna hobetzeko. Baina zentzu zabalean
ulertu beharra dago; hau da, produktua,
zerbitzu edo prozesu berriak, enpresa an-
tolatzeko edo kudeatzeko modu berriak...
kontuan hartuta. Enpresaren estrategia
berriz planteatzen denean edo merkatuak
berritzen direnean ari gara berrikuntzaz.
Kasu guzti horietan, hainbat laguntza
ematen da enpresek aldaketa-prozesu ho-
riei aurre egin diezaieten.

94 453 63 70
Txorierri Etorbidea 46

Berreteaga Poligonoa 13A
48150 SONDIKA (Bizkaia)

Publierreportajea

Hondakinak kudeatzeko
sistema logistikoa

Familia-enpresei 
aholkua ematea doan

Berrikuntzarako 
toki erakundea



Deriotik Mungiara, zer dela eta?
Sara: Lagun baten bidez jakin genuen
Mungian bazegoela LH ikastegi bat eta
bertan sukaldaritza ikasteko aukera zegoe-
la, besteak beste. Eta hara joan ginen hiru-
rok.
Aldaketa handia sumatu zenuten?
Amaia: Desberdina da. Taldeak txikia-
goak dira, eta klaseak teoriko eta prak-
tikoak dira; denak sukaldaritzarekin
lotuak.
Maitane: Eta horrez gain, egunero bi
ordu ematen genituen klasean, DBHko
ikasgaiak  prestatzeko.
Graduatua atera ahal izateko?
S: Bai, urtean zehar sukaldaritzako ira-
kasleaz aparte, beste irakasle bi izan
genituen  DBHko ikasgaiak prestatze-
ko.
Eta sukaldean, zenbat denbora?
A: Beste hiru ordu eta erdi ematen
genituen sukaldaritza arloan. Klase
teorikoak baziren, eta gero otorduak
prestatu (lehengo eta bigarren plate-
rak, postreak...), osagaiak antolatu,
platerak atondu, nola presentatu eta
zerbitzatu... eta holakoak  ikasi ditu-
gu.
Zenbat irauten du prestakuntza
mota honek?

M: Ikasturte bi. Baina bigarren kurtsoko
azken hiru hilabeteak praktiketan eman
ditugu.
Eta zenbat lagunek egin duzue ibil-
bide hau?

A: Hamar lagun izan gara, bost mutil eta
bost neska, oso ondo konpondu gara, gai-
nera. Harreman ona izan da guztion arte-
an.

Amaia Garcia, Maitane Arias eta Sara Oyagüe Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza
gainditu barik abiatu ziren Mungialde Lan Hastapenerako Ikastetxera, sukaldaritzaz
zerbait ikasteko asmoz. Aurten, lanean ibili dira Derion, ostalaritzako hiru leku des-
berdinetan.

Eskolatik lanera, hiru 
gazteren lan-hastapenak

28

Testua: Ines Serrano



Eta praktikak? Nolakoa da “benetako
lana”?
S: Hirurok lan egin dugu jatetxe desberdi-
netan, Txoko Ona, Andrea hotelean eta
Laia hotelean, eta alde handia dago: errit-
moa guztiz desberdina da, dena oso azkar
egin behar da...
M: Lehenengo egunetan galduta ibiltzen
zara, ez dakizu zelan egin... Baina gero,
astiro-astiro  martxa hartzen da, eta aurre-
ra...
A: Dena da berria, lekua, lankideak, lan
egiteko modua... apur bat estresagarria,
baina lana ona da.
Klasean lasaiago, beraz.
A: Bai. Esan bezala, taldea txikia zen.
Irakaslearen laguntzaz, gauzak aurrera
ateratzen ziren gure erritmoaren arabera.
Kanpoan azkarrago ibili behar da.
Baina barruan soilik ez zarete ibili...
S: Egia da. Enkarguak egin izan ditugu:
otorduak prestatu eta, kanporako.
A: Udaletxerako ere, hornikuntza lana
egin dugu, luntxen batean zerbitzatu...
M: Mungiako ferian parte hartu dugu,
sukalkia eginez..., txakolinarenean, txoko-
late dastatzea ere egin genuen...  hainbat
gauza.
Amaitu duzue, beraz. Zerbait botatzen
duzue faltan?
Hirurak: Dudarik gabe, eskolako giroa.
Taldearen lana, irakasleak gure gainean
etengabe. Denbora luzea eman dugu elka-

rrekin, eta azkenean harreman estua sor-
tzen da. Lan egiteko eremua atsegina zen.
Eta inoiz arazoren bat izan dugun arren,
denok ibili gara gustura.
Eta aurrerantzean, baduzue planik?
S: Nik lanean jarraitzeko asmoa dut, zer-
bait aurkitu ezkero. Ikusiko dugu.
A eta M: Seguru asko ikasten jarraituko
dugu, batxilergoa (Maitane) edo beste
prestakuntza-ziklorik (Amaia). Ikusiko
dugu geuk ere.

“Ikasleen lana ikastea euren
esku dagoela barneratzea da”

Mungialde LH Ikastetxeak beste tailer
batzuk ere eskaintzen ditu  sukaldari-
tzaz gain, hala nola, iturgintza, mekani-
ka eta ileapaindegia. Orotara, berrogei
eta bost ikasle izan ditu aurten. De-
netan daude lan prestakuntzarako eta
graduatu titulua ateratzeko klaseak,
eta ikasleek urtean birritan (urtarrilean
eta maiatzean) izaten dute azterketa
egiteko aukera. Ikasturtea amaitu bai-
no lehen praktikak egiten dituzte; kasu
honetan, Derion bertan dauden jatetxe-
etan. Ainara Orue larrabetzuarra izan
da gure hiru gazteen (eta beste zazpi-

ren) irakaslea, eta pozik dago izandako
esperientziarekin. Bere ustez, ikasleen
lana ikastea euren esku dagoela barne-
ratzea da, euren buruarekin konpromi-
so serioa hartuz. Asko ikasi duela kon-
tatu digu, “irakasten ikasten baita ge-
hien”, eta behin eta berriro baieztatzen
ditu hiru nesken hitzak, batez ere lan-
taldeari dagokienez: “Nik uste dut,
orokorrean, heldutasuna eskuratu du-
tela, eta hori lantaldean ikusi da; taldea
ona izan da, batua, eta batak besteari
lagunduz egin dute aurrera. Eta hori
gauza ederra da beti”.
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Hirurok lan egin dugu
jatetxeetan; erritmoa 
guztiz desberdina da,

dena oso azkar 
egin behar da...

““
””

S: Nik lanean jarraitzeko
asmoa dut; A eta M: 
guk batxilergoa edo 
beste prestakuntza-

ziklorik ikasiko dugu 

““
””



Elkarteak / Taldeak

Zein da mendi taldearen jatorria?
Aldundiaren eskaintzak ez zituen gure be-
harrizanak betetzen, adin guztietako ume-
ek ezin baitzuten mendi-irteeretan parte
hartu, ezta guraso guztiek ere. Guk familia
osoari zuzendutako txangoak antolatu na-
hi genituen, eta ekintza gure kabuz egiteko
aukera aztertu genuen. Udalari proposa-
mena aurkeztu, eta autobusak eurek or-
dainduko zituztela esan ziguten, baina ho-
rren truke, ekimena herri osora zabaldu
behar genuela. Eta horrelaxe egin genuen.
Eta helburuak?
Futbola, aerobic eta beste kirol mota ba-
tzuen ordezko aukera eman nahi diegu
ikasleei. Gainera, mendia gurasoek zein se-
me-alabek elkarrekin goza dezaketen ingu-
runea da. Are gehiago, ikaskideek eskola-
tik kanpo elkarrekin egiten duten jarduera
da, eta gurasook ere gure arteko harrema-
na lantzeko aukera dugu. Eta ez gabiltza
lehian: bakoitzak bere erritmora egiten du
ibilbidea, eta lehenago edo beranduago ai-
legatzeak ez du garrantzirik. Beste alde ba-
tetik, seme-alabengan mendirako zaletasu-
na piztea ere badugu helburu.    
Zenbat lagunek hartzen dute parte txan-
goetan?
Hasieran 60 bat lagunek osatutako taldea
ginen, eta gaur egun 115 lagun inguru
izango gara. Parte-hartzaile gehienak esko-
lakoak gara, eta eskolatik kanpokoak 15
bat dira. Irteeretan autobus bi betetzen di-
tugu eta inoiz hirugarren bat ere behar izan
dugu. Autobusak aukera handiak ematen
dizkigu, ibilaldia puntu batean hasi eta
beste puntu batean amaitu ahal dugulako. 
Nola aukeratzen dituzue ibilaldi horiek?
Mendi arduraduna neu naiz, eta niri dago-
kit bati edo besteari galdetzea ibilaldi inte-
resgarririk, egokirik, ederrik... ezagutzen
duen. Hilero antolatzen dugu txango bat,
eta hori hiru lagunek egiten dugu aldez

aurretik. Horrela, talde osoa mendira joan
baino lehen badakizkigu nondik ibili behar
garen, zein den ibilbidearen zailtasuna eta
abarreko kontuak. Dena dela, taldean adin
guztietako lagunak gaude, urte biko ume-
ak zein aitita-amamak, eta ibilbide errazak

aukeratzen ahalegintzen gara. Normalean
zazpi edo zortzi kilometroko ibilbideak
egiten ditugu.
Eta nor nekatzen da lehenago?
Gurasoak direla esango nuke nik. Umeek
ohitura handiagoa dute korrika egiten eta
saltoka ibiltzen (kar, kar).
Nondik ibili zarete?
Oso urrun ez gara joan, egun erdiko txan-
goak antolatzen baititugu. Bizkaian eta
Gipuzkoa aldean ibili gara gehienbat:
Ermua Mendia, Punta Lucero, Sabigain,
Lehungane, Pagasarri, Ogoño, Atxerreko
San Pedro, Pagoeta, Bizkargi, Santiagoko
Bidea (Markina–Bolibar)... Unibertsitateak
antolatzen duen ‘Tipi-tapa’ martxan ere
hartzen dugu parte. Irteerak urritik ekaine-
ra arte antolatzen ditugu, eta aurten Ur-

“Egitasmoa handiago 
gero, porrot egingo

CEP Gorondagane eskolako mendi taldea (Sondika)
Foru Aldundiak eskaintzen duen zerbitzuaren ordezko
alternatiba bezala sortu zen duela hiru urte. Izan ere,
Guraso Elkarteak ekintza hori ikasle eta guraso guztiei
zabaldu nahi zien. Jon Ander Gangoitik ekimenaren
berri eman digu.

Umeek eskolatik kanpo
elkarrekin egiten duten

jarduera da, eta gurasook
ere gure arteko harremana

lantzeko aukera dugu

””
““

CEP Gorondagane  Sondikako eskolako mendi taldea
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Testua: Itxaso Marina /Argazkiak: Gorka Eguía eta Jon Ander Gangoiti



daibai aldetik ibili gara batez ere.
Datorren ikasturtean Zugaztieta (Tra-
pagaran) eta Ezkerraldea bisitatzeko
asmoa dugu. 
Eguraldia: eragile giltzarria.
Bai, izan ere, horren arabera izango da
arrakastatsua irteera bat; edo ez. Aur-
ten, zorionez, eguraldi ona izan dugu
txango guztietan, baina joan den urte-
an, ez. Eta eguraldi txarra izanez gero,
etxean gelditu nahiago du jendeak.
Gabeziarik duzue?
Ez. Ekimena erabat sendotu da hiru
urtean eta, nire ustez, horren arrakas-
ta da familia osoari zuzendutako irte-
erak direla, egun erdikoak, errazak...
Egitasmo handiagoa eginez gero, hau
da, mendi talde federatuta bihurtuz
gero, porrot egingo genuela uste dut.
Horrek ahalegin handiagoa eskatuko
zuelako, gauzak beste era batean anto-
latu, jendeak denbora gehiago eskaini
beharko zion taldeari... Hala ere,
maiatzean asteburuko irteera antolatu
genuen Asturiasera. 
Zelan irten zen hori?
Oso ondo. Bertara 153 lagun joan gi-
nen eta esperientzia ona izan zen.
Txangoak egin genituen eta hainbat
leku ezagutzeko aukera izan genuen:
Puente Poncebos -Bulnes, Arenillas-
eko bufoia... Mendi taldeak oso harre-
ra ona izan du hiru urtean, eta beste
pausu bat ematea ideia ona izango ze-
la pentsatu genuen. Horrexegatik an-
tolatu genuen asteburuko irteera, eta
emaitza hortxe dago: 153 parte-har-
tzaile. Baina, lehen esan bezala, horre-
taz aparte ez dugu beste helburu han-
dirik. Hori bai, datorren urteko aste-
buruko irteera prestatzen gabiltza
dagoeneko.   

Elkarteak / Taldeak
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bihurtuz 
genuen”

Taldean adin guztietako
lagunak gaude, eta 

ibilbide errazak 
aukeratzen ditugu; zazpi 

edo zortzi kilometroko 
ibilbideak egiten 

ditugu normalean

””

““



Txorierritarrak munduan

Estaturik gabeko nazio handiena osatzen
dute kurduek: 35 milioi kide ingurukoa.
Horietatik 20 bat milioi Turkiako mugen
barruan bizi dira; 8 milioi inguru, Iranen;
4 milioi, Iraken; eta beste bi milioi eta
erdi, Sirian. Hizkuntza propioa dute,
kurduera, eta gehienak musulman sun-
niak izan arren, Irango aldean bizi diren
milaka batzuk sunniak ere badira.

Muga artifizialek banatzen dute Kur-
distan. Lau estaturen menpe dagoen
herri honek zapalkuntza baino ez du eza-
gutu urteetan zehar. Kurdistanek petro-
lio, gas eta ur erretserba handiak ditu eta
horrek oso lurralde gutiziatua bilakatu
du aipaturiko estatuentzat. Alde egiten
utzi nahi ez duten altxor bihurtu da. Kur-
duek larrutik ordaindu dute askatasun
grina. 

Euren arbasoek, mediarrek, asiriarren
zapalkuntza pairatu zuten Kristo aurre-
ko urteetan, eta ondoren pertsiar domei-
nua egokitu zitzaien. Arabiarren era-
soak ere jasan zituzten, eta 1514an
otomandar eta pertsiar inperioek
euren artean banatu zuten
Kurdistan, 1920an, otomandar
inperioa desegin zenean,
Sevres-eko Itunean kur-

duei autodeterminazio eskubidea onar-
tuko zitzaiela agindu zen arte. Baina hiru
urte soilik behar izan zituzten berriz ere
engainatu zituztela ohartzeko, Lausana-
ko Itunaren ondorioz Turkiak, Britainia
Handiak eta Frantziak Kurdistan euren
artean banandu zutelako. Lur sail txiki
batean, Mahabad-eko errepublika sortu
zuten kurduek 1946an, historian izan du-
ten estatu independente bakarra, urtebe-
tegarrenean Iranek suntsitu zuena.

Ehunka borroka, altxamendu eta ma-
txinaden ondoren, Kudistango Langileen
Alderdia (PKK) sortu zen 1978an, Ab-
dullah Ocalan-en gidaritzapean. Alder-
diak borroka armatuari ekin zion 1984an
Turkiako gobernuaren kontra, eta horrek
izugarrizko errepresioa ekarri zien Tur-
kian bizi diren kurduei. Zenbaki batzuk:
90. hamarkadan 3.000 herri baino gehia-
go suntsitu ziren eta azken 30 urteotan
35.000 pertsona hil dira gatazka politiko-
aren ondorioz, preso politiko kurduak
Turkian 9.000 inguru direla. 80 eta 90.
hamarkadetan ere kurduek Saddam Hu-
ssein-en errepresioa ezagutu zuten Irak-
eko aldean. Horrela,  1988an  Halabja-n,

“Kurduen Gernika”, 5.000 zibil erail zi-
tuen Irak-eko gobernuak egun baka-

rrean, arma kimikoak erabiliz. 

Argi berria
Martxoaren erdialdean Kur-

distanera abiatu ginen hiru

Newroz 2008: ku
Hartu munduko atlasa. Begiratu Turkia, Irak, Iran eta
Siria banatzen dituzten lerroak, estatu hauen arteko
mugak irudikatu gura dituztenak. Atlasak ez du ezer
aipatuko, baina harago begiratu ezkero, Kurduen
Herrialdea, Kurdistan, ikusi, sentitu eta ezagutu ahal
izango duzu. Testua eta argazkiak: Igor Urrutikoetxea
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lagun, hil horretan burutu behar zen New-
roz-a bizitzeko asmoz.

Newroz berbak ‘argi berria’ esan gura
du, eta jai horretan urte berria ospatzen
dute kurduek, negua bukatu eta udaberria
hasten denean. Medoek asiriarren aurka
izandako garaipenaren ospakizuna ere
bada, eta gaur egun pairatzen dituzten
tiranietatik askatzeko gogoa ere ezkuta-
tzen du. Horregatik du hain kutsu politiko
sakona, eta horregatik debekatzen du Tur-
kiako armadak urtero. Turkiak 200 kurdu
erail zituen 1992an jai honen ospakizune-
an, eta aurten ere bi lagun hil eta 500 per-
tsona baino gehiago atxilotu dituzte herri
ezberdinetan.

Hamabost egun eman genituen Turkia-
ko Kurdistanen. Van aintzirak eta izen be-
reko hiriak eman ziguten ongi etorria. Hiri
honetatik Ararat mendiaren magalera hur-
bildu ginen, Armenia, Turkia eta Iran ba-

tzen diren tokira. Van-etik Hassankeyf-era
abiatu ginen. Bertako biztanle asko koba-
zuloetan bizi dira oraindik. Izugarrizko e-
dertasuna duen herri hau eta beste 37 he-
rritxo presa erraldoi bat egiteko urperatu
gura ditu Turkiar gobernuak. Bertako biz-
tanleak egitasmo basati honen aurka mobi-
lizatzen ari dira. 

Hassankeyf-etik Lice-ra joan ginen.
Lice Turkiako armadak 1994an suntsitu zi-
tuen 3.000 herrixketako bat da. Armadak
herri horietako biztanleei indar paramilita-

rretako kide egitea agintzen zien, PKK-ren
aurka borrokatzeko. Erantzuna ezekoa ba-
zen, herria erretzen zuten; Lice-n, gainera,
16 pertsona hil zituzten. Alkateak azaldu
zigunez, herrira bueltatu dira bizitzera eta
berreraikitzen dabiltza, nahiz eta bertako
4.000 biztanleak 9.000 soldadu turkiarrez
gau eta egun inguratuak dauden. 

Job eta Abraham profeten hiria, Urfan,
ere bisitatu genuen, eta  Nemrut mendira
joan ginen, bertako tontorraren bi aldeetan
dauden Zeus, Apolo eta bestelako Jainko
erraldoien estatuak agurtzera eta tontorra
oraindik estaltzen zuen elurraz gozatzera. 

Newroz jaia Diyarbakir Kurdistango
hiriburuan ospatu genuen, lurralde osotik
etorritako milioi bat kurdurekin batera.
Turkiako polizi eta armadaren kontrol izu-
garriak zeuden, eta ikurrina eramatearren
identifikatu eta argazkiak atera zizkiguten.
F-16 eta helikoptero militarrak etengabe
zeharkatzen zuten zerua, zarata izugarria
ateraz, baina oztopo guztien gainetik txon-
dor erraldoi baten inguruan milioi bat
bihotz zeunden etengabe kantatzen, dan-
tza egiten eta buruzagi politiko kurduen
hitzak arretaz entzuten. Ekitaldi politikoan
DTP-ko Diayarbakir-eko alkateak eta Leyla
Zanak parte hartu zuten, besteak beste.
Zana emakume oso maitatua da kurduen
artean, Turkiako parlamentuan kurdueraz
bere herriaren eskubideen alde hitz egitea-
gatik 10 urte eman zituelako kartzelan. 

Kurduek dioten moduan, oztopoak oz-
topo, “newroz piroz be!” (“Newroz-a ospa-
tuko dugu!”), eta euren Aberri Eguna eure-
kin ospatu ez ezik, euren lurra eta jendea
ezagutu ere egin genuen. Ohore izugarria
guretzat.

Estaturik gabeko nazio
handiena osatzen dute

kurduek, 35 milioi 
kide ingurukoa

””

Txorierritarrak munduan

““
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Txorierri ezagutu
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Ganadu-azokea, Larrabetzun
Uria sortu zaneko agirian –Juan Infanteak emondako agirian, hain zuzen be- dome-
kan azokea egiteko eskubidea egoala agertzen da. Halandaze be, Uriaren garapena
nahiko motela izan zan, eta ez ei eben sarritan ospatu. Baina horrek ez dau esan gura
inoz egin ez zanik.  Testua eta argazkia: Sabin Arana

Francisco Perearen hilketa zala-eta, badaki-
gu azokea noizbehinka egiten zala. Erre-
ferentziak hilketaren barri emon zan doku-
mentuan irakurri daikeguz. “1854. urteko
otsailaren 13an, Meabedar Antonio alkatea
zala, zerraldoa aurkitu eben Marutegigana
inguruan. Eta alkateak ikerketa-tramiteak
hasi zituan”. Bide batez, nahiko diligentzia
gaurkotuak izan zirala esango dogu: au-
topsia egin eutsien eta txostena oso zehatza

izan zan benetan. Eusebio Aranguren ziru-
jauak be oso behar zehatza egin eban. Beste
alde batetik, lekukoek esandakoaren arabe-
ra, bezperan ganadu-azokea egin zala jakin
izan dogu. Justo Gazteluk hau deklaratu
eban:   

“Otsailaren 12an, domekaz, herriko ta-
bernara joan zan arrastiko lauretan, eta han
Zornotzako Francisco Perea eta Francisco
Etxano-Jauregigaz egin eban topo. Zerbait

hartu eben eskotean eta honela, ordubete
emon eben gitxi gorabehera. Ez eban emo-
ten Perea edanda egoanik, eta ez eban esan
ezer eukanik inoren aurka”.  

Justok ganadu-azokea aitatu eban de-
klarazinoan, eta beste lekuko batek be bai,
Jose Madariagak azokaren ganeko aipame-
na egin eban. Martin Uriguenek be aitatu
eban feria: Herriko plazan ospatu zan, “ohi
dan legez”. Beraz, hori ez zan azokea egi-
ten zan lehenengo aldia. Fermina Etxano-
Jauregi Zabaladar Juanen emazteak esan e-
banez, Pereak ardau-laurdena eta ogi zati
bat eskatu zituan. (Lehen ohikoa zan ogia-
gaz eta ardauagaz bazkaria egitea etxetik
kanpo). Oihalezko jaka eta prakak, baserri-
tarren txanoa eta abarkak zituan jantzita.  

Agirian be agertzen danez, Martin
Uriguen eta Antonia Basaraz Uribasoko
etxean bizi ziran; bata etxearen alde batean
bizi zan; eta bestea, beste aldean.  

Uribaso etxea Marutegirantzako bidean dago, Uritik Zornotzarantz doan errege-bidearen ondoan. Etxea Uriaren
basoa izandako lurretan altxatu zan.  

Francisco Perearen 
hilketa zala-eta, badakigu

ganadu-azokea 
noizbehinka egiten 

zala Urian

””
““



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@aisiahoteles.com 
www.aisiahoteles.com

Asmatu galdera eta sari hau lortu:
Bi lagunentzako tratamendua: 

TXOKOTERAPIA 
(gorputza txokolatez estaltzea)

Hilabete honetako galdera zera da:

NNoorrttzzuukk  iizzaann  
ddiirraa  PPuummssee

ttxxaappeellkkeettaann??

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

((SSaarriiaa  LLaaiiaarreenn  eesskkaaiinnttzzaa  dduuzzuuee))..

��LLAAIIAA  HHOOTTEELL  MMUUSSEEOOAA��

Aurreko galderaren
erantzuna:

ekainaren 15ean

Irabazlea:
Ioritz Larrabeiti

LEHIAKETA

Antxinako argazkia

Loiuko eskola zaharrak (1934. urtea)
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1 Maritxela Gaztañaga (Sindikatokoa)  2 Begoña Gaztañaga (Malle)  5 Juanita Astobieta (Antzubarri)  
6 Pantxi Arteagoitia (Txiline)  7 Rufinita Oruburu (Alontzoti)  8 Tere Aurrekoetxea (Elorta)  9 Nieves Arteta
(Etxatxu)  10 Rosario Sagardui (Errotatxu)  11 Carmen Arteta (Etxatxu)  12 Encarna Begoña (Zabale)  
13 Garbiñe Sertutxa (Estankokoa)  14 Presen Ugarte (Fanturtene)  15 Begoña Elordui (Uri)  16 Felisa Sustatxa
(Alontzoti)  17 Tere Elordui (Erraldene)  18 Jesusa Bilbao (Zabale)  19 Rosario Bolunburu (Karlane) 
20 Maritxu Elordui (Erraldene)  21 Maria Bilbao (Larrauri)  22 Benita Astobieta  23 Eleuteria Begoña
(Zabale)  24 Maria Ledesma (Bentabarri)  25 Nieves Larrondo (Beiti beheko)  26 Juanita Ledesma
(Artetxene) 27 Mª Carmen Ugarte (Larrauri) 28 Antonia Sustatxa (Alontzoti) 29 Pilar Begoña (Zabale) 30 Ro-
sario Bilbao (Karlosene)  33 Maria Larrondo (Beiti beheko)  34 Angelita Bilbao (Larrauri)  35 Milagros
Ugarte (Lauro txikerra)  36 Pilar Sagardui (Errotatxu)  37 Antonia Begoña (Antontxune)  38 Maria Urru-
tikoetxea (Lastikorta)  39 Simona Bil-
bao (Karlosene) 40 Pepita Del Moral
(maestrea)  41 Rosa Rodriguez (La-
rrakoetxe)  42 Maria Begoña (La-
rrakoetxe) 44 Carmela Gaztañaga (Bei-
ti Goiko)  45 Pantxike Larrondo (Goi-
kotxe)  46 Miren Larrondo (Kukulu)
47 Rosa Oruburu (Alontzoti)  48 Jua-
nita Saez (Alontzoti)  49 Inazia As-
tobieta (Antzubarri)  50 Milagros La-
rrondo (Kukulu)  51 Mari Gaztañaga
(Malle)

Loiuko eskola zaharrak Larrakoetxen egozan
antxina, Udaletxe zaharrean (Larrakoetxe
jatetxea, gaur egun ). Mutilak beheko solai-
ruan izaten ziran eta ganean, udaletxea.
Neskak atzeko aldean egoten ziran. Argaz-
kian eskolako neskatoak doguz, Gerra aurre-
ko argazkian, 1934. urtearen inguruan.

Falta den izenen bat ezagutzen badozu,
edo gure datuak ez badira zuzenak, halan
jakinarazotea eskertuko geunskizu. Zelan?:
944523447 telefono zenbakira deituz, aikor-
txori@aikor.com helbidera idatziz edo
www.aikor.com > txokoak > Antxinako
argazkiak atalean erantzuna utziz.

Loiuko eskola
zaharrak



Gustatuko litzaidake mahats zuri mota
biren gaineko ohartxo batzuk zuekin
partekatzea. Izan ere, horiek interesga-
rritzat jotzen ditut, eta ez dira oso eza-
gunak, beharbada.

Riesling. Klima hotzetako barietatea
da, eta Alsazian (Frantziaren ekialdea)
eta Alemanian landatzen dute gehien-
bat; hala ere, gero eta leku gehiagotara
zabaltzen ari da, gure lurraldera kasu.
Berton txakolin batzuen osagarri erabil-
tzen da, beti ere portzentaje mugatue-
tan. Barietate horretatik ardo lehorrak
ekoizten dira, garraztasun nahikoa eta
izaera handikoa dituztenak. Chardo-
nnay barietatea baino interesgarriagoa
dela uste dutenak ere badaude, baina gu ez gara horretan sartuko. Riesling-
ak frutak (zitrikoak, irasagarra, albertxikoa...) ekartzen dizkigu gogora, mi-
neralak (karburoak, arbelezkoak...) eta melengak gezetan (badaude benetan
bikainak direnak).

Gewürztraminer. Hau ere Alsazia eta Alemaniako ohiko barietate aroma-
tikoa da, penintsulan oso interesgarriak diren adibide batzuk baditugu ere.
Barietate hau Traminer barietatearen mutazioaren ondorioa da. Traminer-ra
Italiaren iparraldeko izen bera duen herriko barietatea da, eta izenak
‘Traminer aromatikoa’ du esangura. Mahats honek ez zaituzte axolagabe
utziko: aldeko zein kontrako pasioak sortzen ditu. Dastatu behar duzue!
Fruta exotikoen usaina ekartzen digu gogora, perfume handiko loreak (gera-
nioa, arrosa, jasmina...), espezia melengak (jengibrea, kanela...), eta, batzue-
tan, kosmetikoak.

Barietate biak bikainak dira krustazeoekin eta arrainekin dastatzeko; eta
melengak erabat aproposak dira solasaldia ahaztezina egiteko.  

Bakoren bazterra

Riesling eta Gewürztraminer

Iñaki Suarez,
sumillerra
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Etxeko sukaldaritza

Osagaiak 
(lau lagunentzat):
–Kilo bat untxi
–Kipula handi bat
–Azenario bi
–Tomate heldu bat
–Lau berakatz atal
–Piper berde bat
–Oliba-olio txorrosta-
da bat
–Edalontzi txiki bat
ardau zuri
–Koñak txorrostada
bat
–Uruna, gatza eta ura

Untxia saltsan

Maite Lekerika,
sukaldaria

Prestatzeko era:
Untxia txikitu ostean, gatza egin eta urunetatik
pasauko dogu. Barazkiak garbitu eta zatitu egin-
go doguz. Olioa zartagin baten ipiniko dogu bero-
tzen, eta untxia hantxe prijiduko dogu. Gorritzen
daneko, untxia atera eta barazkiak botako doguz.
Hareek erregosi egingo doguz. Untxia eta baraz-
kiak kazola baten sartuko doguz. Koñaka bota eta
sua emongo deutsagu alkohola erre arte. Orduan,
ardau zuria bota, eta urez estaliko dogu. Kazolari
estalkia ipini eta ordu erdian izango dogu su
motelean. Untxia kazolatik atera eta barazkiak
irabiauko doguz. Untxia eta barazkiak kazolara
sartuko doguz barriro, saltsea egin arte.



GOMENDIOAKGOMENDIOAK
LLIIBBUURRUUAAKK

MMUUSSIIKKAA

AAmmaaggooiiaa  GGeezzuurraaggaa

NAGUSIAK
Aulki bat elurretan
U. Alberdi
31 baioneta
A. Etxeberria
Etxearen negarra 
F. Juaristi
Morto Viviace 
J. Arretxe. Uztailak 14, festa nazionala
Parisen, eta gaua ospatzeko Sena
ibaian doaz Miarritzeko opera-koru-
koak, bateau-mouche batean afaltzen
era kantari. Bat-batean, baina, haieta-
ko kide baten gorputz txikitua ager-
tuko da ur gainean.

HAUR ETA GAZTE
Ondarroako piratak
A. Urkiza
Kafka eta panpina bidaiaria
J. Sierra i Fabra
Judy Moody oso umore txarrez
dago...
M. McDonald
Komunean galtzen naiz
L. Bilbao

37

Made in Euskal Herria
Esne Beltza. Soinu, erritmo (soul, ska,
reggae) eta hizkuntzen arteko na-
hasketa dago lan honetan.
Helmuga
Latzen
Euscat
Trilizio
Eguzkiaren zain 
Haitzama

L E T R A Z O P A

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

Jarraituko dogu gorputzeari
adi. Ia gai zaren buruan ditu-

gun 7 atalen izenak aurkitzen*

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

jasoak.

Ezkerraldean Aikor! 71. zen-
bakiaren erantzuna. Buruan di-
tugun 7 atalen izenak.

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



lantegiak, ibilaldiak, kirolak, kale jolasak...
Gaztetxean: futbol kanpusa, hegan ba-
taioa, txapelketak, kontzertuak...
Derio
–Uztailaren 18ra arte, Ludotekan: taile-
rrak, jolasak, ibilaldiak... 
Zamudio
–Uda txikiak, uztailaren 4tik abuztuaren
29ra: tailerrak, ibilbideak, kirolak...
–Uda nagusiak: uztailaren 4tik 31ra: kan-
pamenduak, tailerrak...
Lezama
–Uztailaren 24ra arte: ipuin-kontalaria,
irteerak, kirola, filmak... 
Larrabetzu
–Uda gaztea, uztailaren 18ra arte, An-

guleri Kultura Etxean: txangoak,
kirol ikastaroak, tailerrak...
–Uda txikia, uztailaren 24ra

arte, Anguleri Kultura Etxean:
antzerkia, txapelketak, txan-
goak, dantzak...

Antzerkia eta filmak

Dantzak
Sondika
–Dantzen agerraldia: Komis Errepublika
(Errusia), Irlanda eta Euskadi. Uztailaren
29an, 20:00etan, Goronda Beko kiroldegian.

Derio
–Dantzen agerraldia, Ku-
tzi taldearen eskutik (Me-
xiko). Uztailaren 31an,
13:00etan, Aldekoneko
jaietan.
Zamudio
–Dantzaldia. Uztailaren
12an, 18:30ean, Adintsuen

Etxean.

Azokak
Loiu
–Azoka ekologikoa, uztailaren 13an, La-
rrondon. 

Sondika
–%100 furbol antzezlana, Sinverso Teatro
taldearen eskutik. Uztailaren 10ean,
22:00etan, Kultura Etxean.
–Marratxo umeentzako ikuskizuna, Peter
Roberts mimoaren eskutik. Uztailaren
22an, 12:30ean, Kultura Etxean. 
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AAggeennddaa

Zamudio
–Lagatzu Eguna, ekainaren 28an, 12:30etik
aurrera: kalejira, poteoa, bazkaria, herri
kantak...
–Izena ematea, Hoy no me puedo levantar
ikuskizuna ikustera joateko: uztailaren
30era arte. 

Jaiak
Lezama
–Goitioltzako jaiak, uztailaren 11tik 13ra:
erromeriak, bertsolariak, txapelketak... 

Irteerak
Zamudio
–Santillana del Mar – Isla – Kastro. Uztai-
laren 16an, 8:00etan, Adintsuen Elkarteak
antolatuta.
–Panticosa. Uztailaren 24tik 27ra, Arroeta
mendi taldeak antolatuta.
Lezama
–Tour del Cervino (Alpeak). Uztailaren
31tik abuztuaren 10era, Gailur mendi tal-
deak antolatuta.
–Txirrindulari irteera: Gorbeia. Uztailaren
20an, 8:00etan, Zorribike txirrindulari
elkarteak antolatuta.

Sondika
–Uztailaren 24ra arte, Ludoteka I eta IIn:

Udalekuak

Ekitaldi gehiago aikor.com orrialdean

Erakusketak
Sondika
–‘Sondikako Udala’ XIII. Kale Pinturaren
erakusketa, uztailaren 1tik 11ra, Erakus-
keta Aretoan.

Bestelakoak






