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eritxien erantzukizunik.

diruz lagundutako aldizkaria
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Gazteleraz Plumero de la Pampa esa-
ten deutsie, eta latinez landara
horren izena Cortaderia Selloana da.

Aspaldiko urteetan, gero eta nabarmenago
egiten jaku noraino hedatuta dagoan gure
inguruan, batez be urte sasoi honetan, uda-
goienean.

Landare ikusgarria danez, antxinatik
dago gure artean Ameriketatik ekarritako
espezie hori, lorategietan-eta apaingarri-
tzat jarteko erabilita. Batek baino gehiagok
hartu deutseguz lumak holakoren bati, lan-
darea basoan edo baztarren baten ikusi
dogunean, eta etxean lorontzi baten imini.

Baina lehen, danontzat hain ikusgarri
eta ederra zan landarea gaur egun arazo
bihurtu jaku, benetan kezkatzeko moduko
arazoa. Eta danon arazoa da, ez bakarrik
lur-sailen bat daukienena, ingurumen-ara-
zoa dalako, izurritea edo plagea dalako.
Espezie inbaditzailea da, bertoko espezien
lekua hartzen dauena, eta ez daukona ino-
lako areriorik edo kontra egingo deutsanik.

Beraz, landare horreri aurre egiteko le-
henengo-lehenengo ezagutu beharra dau-

kagu. Hasteko, esan udagoienean botaten
dituala haziak, gure artean abuztuaren
erdialdetik aurrera, eta ehun mila hazi in-
guru daukala luma bakotxak. Horretara,
bada, lumok hartzea eta mogidu edo astin-
tzea landarearen zabalkundean laguntzea
da. Ez, beraz, ikutu edo hartu orain. Bi-
garrenik, kalidade gitxiko lurretan be haz-
ten da, eta berehala kolonizatzen dau edo-
zein leku. Horregaitik zabaltzen da hain
erraz obrak egin diran lekuetan eta bide-
baztarretan. Eta hirugarrenik, oso gatxa
dala kentzeko, batez be lekua hartu eta
urte batzuk izten baditugu. Hasieran luma
bakarra botaten dabe, eta txikiak dira, lu-

rretik erraz atarateko modukoak, baina ur-
terik urte hazi egiten dira eta gero ez dau-
kie nondik hartu kendu ahal izateko:
orriak latzak dira, ebakorrak (hortik jator-
ko cortadería izena), eta suak be ez deutso
kalterik egiten, gero indartsuago urtetan
dabe-eta.

Badirudi Foru Aldundia azkenik jabetu
dala arazoaz, eta ikertzen dabil ia zein dan
landare hori ezabatzeko modurik egoki
edo eraginkorrena. Uste dot izango dogula
horren barri, eta hori jakitean, danok la-
gundu beharko dogu Panpako lumagan-
dorrak kentzen edo, sikeran, gehiago za-
baldu ez daitezan laguntzen.

Panpako lumagandorra

JAGOBA ZALLO
(Itzultzailea-interpretea)

Eritxia

Hain ikusgarria eta 
ederra zan landarea 
arazo biuhurtu da 
gaur egun; guzton 

arazo, hain zuzen be

““
””
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Ez dezatela pentsa kanpaina
txar horiek gorputza baino
zerbait gehiago dantzan ja-

rriko duenik. Dirua duenak, dirua
gasta dezake bideoklipak eta kan-
tak egiten euskara “dibertigarria”
dela erakutsi asmoz. Baina, agian,
dirudunak ez du hortik haratago-
koa lortzen; barrutik egin beharre-
ko lanaz ari naiz. Dirutza joaten da
aurpegia eta azalekoa apaintzen,
baina nola dago barrena? Nor
arduratzen da euskara politika
errealaz? Benetan dirua izan, eta
sasi kanpaina hauekin euskararen
aurpegi “garbia” erakutsi nahi
duten horiek?

Oinarriko lana zer den ahaztu
egiten zaie piramidearen goiko
puntan daudenei. Nola maite eus-
kara, beraien artean ere ez badute
hitz egiten? Nola maite euskara,
elkarlanik ez badute maite? Nola
maite hizkuntza, bihotza beste
nonbait badute? (Hor, nonbait,
negozioa nagusi den munduan).

Pixka bat da egunero-egunero pare
bat orduz euskaltegira doan langi-
lea. Pixka bat da euskara irakaste-
ko baino askoz gehiago dela era-
kusten duen irakaslea. Pixka bat
da herrietan euskara elkarteek eta
bestelakoek ezarritako dinamikak,
guztien artean jarritako harri txi-
kiak. Eta pixka bat da saiatzea,
maitatzea eta euskaraz gorputza
soilik ez, arima ere dantzan jar-
tzea.

IZARNE AGIRRE 
(Ikaslea)

“Pixka bat” ez da asko



Agindu zure albisteak: aikortxori@aikor.com
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en helburua da umeak animau daitezan
eskupelota munduan hastera. Eta lortu
be lortu da helburu hori: 12 umek emon
dabe izena eskolan. Entrenamenduak
martitzen eta eguenetan egiten dira,
arrastiko 4,30etatik 6ak arte, eta gura
dauenak Zamudioko pilotalekura joan
leiteke informazino eske.

Pala neskentzat
Beste alde batetik, pala taldea be

sortu dabe neskatoentzat. Gitxi dira
eskupelotan hasten diran neskak, eta
hasten diranek kadete mailara heltzen
diranean itxi egiten dabe, pelota gogo-
rragoa erabilten dalako. “Pelotea kirol
aberatsa da eta modalitate asko ditu.
Neskak palearen bitartez mundu hone-
tara etortea gura dogu, eta ondoren
eurek aukera daien”. Entrenamenduak
bariku arrastietan egiten dira eta Jon
Ander Bilbao zamudioztarra da entrena-
tzailea.

Arbolantxa alkarteak urteak egin ditu
pelotaren alde behar egiten Zamudion,
eta urtero 20-30 umek jarduten eben ber-
tako pelota eskolan. Halanda be, igaz
beherakada handia izan zan eta ikastur-
te amaieran hiru ume baino ez ziran lotu
eskolan. Alkartearen arduradunek beha-
rragaz aurrera ez jarraitzea erabagi da-
be, eta Udalak Iker Amarika pilotaria-
rengana jo dau arazoari konponbidea
emoteko. Iker Amarikagaz batera Iñigo
Amarika eta Edorta Bilbao zamudiozta-
rra ibiliko dira koordinatzaile eta entre-
natzaile, hurrenez hurren. 

Talde barriak gutun pertsonalizatu
bana agindu deutse herriko mutiko eta
neskato guztiei, eta pelota saioak antola-
tu ditu herri ikastetxean. Ekintza horre-

Arbolantxak etapa barri bati ekin
deutso ikasturte honetan

Komertzio eta tabernetan salgai
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Ipuin lehiaketak 70
sari banatuko ditu
Mankomunitateak Txorierriko XI. Ipuin
Lehiaketa jarri du martxan. Lehiaketan na-
hi duten guztiek har dezakete parte, dago-
kien kategoriaren arabera: A kategoria,
zazpi urte arte; B kategoria, zortzi eta bede-
ratzi urtekoak; C kategoria, 10 eta 11 urte-
koak; D kategoria, 12 urtetik 15 urte arte-
koak; eta E kategoria, 16 urtetik gorakoak. 

Lanak euskaraz idatziko dira eta ez
dira lau orrialde baino luzeagoak izango.
Gaia librea da. Lanek jatorrizkoak eta argi-
taragabeak izan behar dute. Besteak beste,
irudimena, sormena eta aurkezteko modua
hartuko dira kontuan ebaluazioan.

Ipuinak gutun-azal handi baten ba-
rruan aurkeztuko dira eta kategoria eta
udalerria idatziko dira kanpoaldean. Ba-
rruan ipuina eta beste gutun-azal txikiago
bat sartuko dira; gutun-azal txikiaren ba-
rruan, izen-abizenak, helbidea, adina eta
telefonoa idatziko dira. Lanak liburutegie-
tan edo Mankomunitateko Euskara Zerbi-
tzuan aurkez daitezke azaroaren 30era
arte.

Epaimahaiak lanik onenak aukeratuko
ditu eta guztira 70 sari banatuko dira. Le-
henengo eta bigarren sariez gainera, herri-
ko akzesit bi emango dira kategoria guztie-
tan.

Subaru rally taldea Aretxabalaganan
–Morga eta Larrabetzu artean– izan da u-
rriaren 14tik 16ra bitartean. Auto-gidariak
urrian Japonen egiten den Munduko Rally
Txapelketako proba prestatzen ibili dira
bertako pistetan.

Peter Solberg eta Chris Atkinson Su-
baruko kideek ikusmin handia sortu zuten
zaleen artean, eta Aretxabalaganara jende-
tza handia batu zen. Zaleak hainbat herri-
tatik etorri ziren, esate baterako Bermeo,
Galdakao, Ea eta Gernikatik. Gipuzkoa al-
detik ere etorri zen jendea. 

Hala ere, hau ez da auto-gidariek Are-
txabalaganan entrenamenduak egiten di-
tuzten lehen aldia. Citroen taldeko Sebas-
tian Loeb zein Subarukoak iaz ere entrena-
tu ziren Aretxabalaganan, hango pistak eta

munduko txapelketetan topatzen direnak
oso antzekoak baitira. Horrezaz gainera,
klimatologia ere oso antzekoa da.   

Rally txapelketan erabiltzen diren au-
toek (WRC) 300 zaldi dituzte eta teknolo-
gia aurreratuenaz daude hornituta: lau zi-
lindro, freno itzelak... Era berean, gasolina
berezia erabiltzen dute, eta edozein lurzo-
rutatik ibiltzeko balio dute. 

Peter Solberg Subaru taldeko auto-
gidaria munduko txapelduna izan da 2003.
eta 2004. urteetan. Entrenamenduaren bi-
deoak Youtube webgunean daude ikusgai.
Bilatzailean “solberg subaru morgan” ida-
tzi behar da, haiek ikusi ahal izateko. 

Testua eta argazkiak: Gorka Ercilla, Jon Ugutz
Atxa, Gaizka Gaztañaga eta Aratz Astobieta

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

Subaru taldea, Aretxabalaganan
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Urriaren 18an Txorierriko Gazteen Jaia egin
zen lehenengo aldiz Derion, Mankomuni-
tateak antolatuta. Ekintza helburu bikoitza
zuen: alde batetik, bailarako talde gazteek
egiten duten musika ezagutzera ematea, eta
bestetik, txorierritar gazteen arteko harrema-
na estuagoa egitea. 

Kontzertuak arratsaldeko 8etan hasi zi-
ren eta eszenatoki gainean talde hauek aritu
ziren: Deadly, The Lasai, Habemus Ratas eta
Piedra en Mano. Esne Beltza taldearen kon-
tzertuak amaiera eman zion musika jaialdia-
ri. Txorierriko taldeek pozik hartu dute beste
gazteen aurrean euren musika jotzeko es-

kaini zaien aukera. 
Gore makillaje tailerra egin zen, eta skate

tailerra ere antolatuta zegoen hasiera batean.
Hala ere, bertan behera utzi behar izan zuten
hori, pistak oso labankor baitzeuden ihintza-
ren ondorioz. Skate tailerra hurrengo dome-
kan egin zuten. 

Gazteek jaialdiari buruz duten iritzia
ezagutzea gustatuko litzaieke antolatzaileei.
Horretarako, eta hurrengo edizioei begira,
iradokizunak agindu ahal dira helbide haue-
tara: oij@e-txorierri.com eta emartin@e-txorie-
rri.com. Telefonoz esateko aukera ere bada-
go: 944540350 (Esther, ostegun arratsaldean).

Euren musika ezagutarazteko
aukera izan dute Txorierriko gazteek 

‘Literaturia’,
Larrabetzuko
Literatura Eskolak
antolatu dituen 
saioen artean 
Bost urte irakurtzen ikasi gurean lelopean
hasiera eman dio Larrabetzuko Literatura
Eskolak 2008/2009 ikasturteari. 

Lehenengo saioa urrian egin dute, eta
bertan literatura eta kazetaritzaren arteko
harremanari buruz aritu da Iñigo Aran-
barri. Hurrengo saioetan Euskal Herriko
hainbat txokotara eramango dute Litera-
turarako grina:

Azaroaren 22an, Iruñean: Traidoreak eta
heroiak, Jon Alonso.
Abenduaren 20an, Donostian: Paul
Auster, Harkaitz Cano.
Urtarrilaren 17an, Larrabetzun: Aurrea
eta ostea, Gorka Arrese.
Otsailaren 14an, Bilbon: Arte plastikoak
eta Literatura, Xabier Gantzarain.
Martxoaren 14an, Gasteizen: Euskal
queer sorginduen adierazpen poetikoak, Jo-
sune Muñoz eta Ainhoa Güemes. 
Apirilaren 25ean, Baionan: Antton Lu-
kuren antzerkigintza, Mattin Irigoien.
Maiatzaren 23an, Oreretan: Gerra Zibila
XX. mendeko azken 25 urteetako euskal li-
teraturan: galtzaileen memoria, Edorta Ji-
menez.

Beste alde batetik, ‘Literaturia’ ekime-
na egingo dute ekainaren 5etik 7ra bitar-
tean. Egun horietan, besteak beste, mahai-
inguruak, liburuen aurkezpenak, hitzal-
diak, errezitaldiak eta antzerkiak nagusi
izango dira urian. 

Literatura Eskolan izena emateko
epea zabalik dago. Ikasturte osorako ma-
trikulak 15 euro balio du; 10 euro, eskola
bakarreko; eta 12 euro, eskola bat baino
gehiagorako. 

Izena ematea eskola@literaturaeskola-
ra.org helbide elektronikoan edo literatura-
eskola.org webgunean egin daiteke.

Agindu zure albisteak: aikortxori@aikor.com

Habemus Ratas taldea
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Albisteak eta laburrak... Berri gehiago www.aikor.com webgunean

Urriaren 18an, Euskadiko Taekwondo Txa-
pelketa jokatu zen Basaurin kadete mailan.
Doyan Derioko klubeko 10 lagunek hartu zu-
ten parte txapelketan, eta guztira bederatzi
domina lortu zituzten: urrezko domina bi, zi-
larrezko hiru domina eta brontzezko lau do-
mina. Gainera, Doyan taldea hirugarren pos-
tuan gelditu zen taldekako sailkapenean.

Urrezko dominak Itziar Pardo eta Juan
del Camporentzat izan ziren; Markel Larra-

beitik, Martin Arranzek eta Maria Becerrak
lortu zuten zilarrezko domina bana, eta An-
der Vigarak, Kerman Arranzek, Iñigo Galan-
ek eta Tomas Solaegik, brontzezko domina
bana.

Azaroan Espainiako Txapelketa jokatuko
da Alacanten eta Itziarrek, Markelek eta
Juanek hartuko dute parte bertan. Kerman
Arranz ere txapelketan izango da, baina bera
teknika arloan arituko da.

“Bertsotramarraskya”
saioa aurkeztuko dabe
Txorierrin
Topagunea Euskara Elkarteen Federazioak
Udagoieneko Ostera izeneko kultura zir-
kuitua jarri dau abian, Bizkaiko Foru Al-
dundiaren eta BBKren laguntzaz. Aurten
zirkuitu hori egiten den  bederatzigarren
urtea da.

Zirkuituan zortzi emonaldi izango dira
eta hareetako bat Sondikan egingo da aza-
roan. Sondikan aurkeztuko dan saioa Ber-
tsotramarraskya da eta Xabi Paya bertsola-
riak zuzendu dau. Beragaz batera, Unai
Iturriaga, Onintza Enbeita, Fredi Paia,
Uxue Alberdi eta Sustrai Colina bertsola-
riak jardungo dabe eszenatoki ganean. Pa-
txi Gallego marrazkilariak be hartuko dau
parte emonaldian. 

Bertsolariek esakera zahar bat izan da-
be beti kontran: irudi batek mila berbak
baino gehiago balio dau. Munduko bertso-
rik onenak ezin dau irudi txarrenak beste
adierazo, antza,. Baina..., irudia gehitzen
badeutsagu bertsoari? Bertsolariek berbaz
dinoena begiz ikusiko begendu? Bat-bate-
ko irudiek bat-bateko bertsoak sortuko ba-
litue? Bertsotramarraskya galdera horreen
erantzuna da. Saio barritzaileak pantaila
handian sartu ditu bertsoak, irudigilearen
zertzeladei bat-bateko soinua emonda. Ba-
tuketak orain arteko esakeraren aurkakota-
suna apurtzen dau: ea zer emon leikien mi-
la bertsok eta mila irudik alkarregaz!

Saioa azaroaren 1ean egingo da,
20:00etan, Kultura Etxean. Sarrerak sei eu-
ro balio dau.

Doyan gimnasioak bederatzi
domina lortu ditu Basauriko 
txapelketan



Agindu zure albisteak: aikortxori@aikor.com
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Txelisek Bizkaia Kirolak saria
jaso du

Jose Luis Bilbao Bizkaiko Ahaldun Na-
gusiak Bizkaia Kirolak 2008 sariak bana-
tu ditu urrian Euskalduna jauregian. Sa-
riok pertsona fisiko eta juridikoei ematen
zaizkie kirol munduan egindako ibilbi-
deagatik edo kirolaren alde garatutako
lanagatik. 

Jose Luis Orozko “Txelis” Goiherri
sokatira taldeko entrenatzaileak halako
bat jaso du jolas kirolaren arloan. Txe-
lisek curriculum luzea du herri kiroletan,
eta ahalegin handia egin du jolas kirola

sustatzen. “Pozik hartu dut saria eta,
egia esateko, oso sorpresa handia izan
da. Sokatira oso jende gutxiren kirola da
eta ez nuen espero halako saririk jaso-
tzea. Saria lanean jarraitzeko motibo bat
gehiago da”. 

Beste sarituak dira Elorrieta Kirol Tal-
dea, Mungia BHI – Mungiako Santa Ma-
ria IGE, Bizkaiko Arrantza eta Casting
Federazia, Isabel Rodriguez rugby joka-
laria, Javier Otxoa kirolari ezindua eta
Getxoko Udala.



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

Bertsolari Txapelketaren
kanporaketa Larrabetzun
egingo dute azaroan
Urrian hasiera eman zaio Bizkaiko Bertso-
lari Txapelketari. Finala BEC erakustazokan
egingo da abenduaren 20an, eta aurretik
bost kanporaketa eta hiru finalaurreko izan-
go dira. Dagoeneko hiru kanporaketa egin
dira eta hurrengoa Larrabetzuko pilotale-
kuan egingo dute azaroaren 2an, arrastiko
5,30etan. Bertan bertsolari hauek lehiatuko
dira: Gorka Ostolaza, Joseba Artza, Miren
Amuriza, Jone Uria, Arkaitz Zipitria eta
Lander Ibarluzea. 

Bizkaiko Bertsolari Txapelketan 36 la-
gunek hartuko dute parte. Haien artean
Etxahun Lekue dago. Larrabetzuko bertso-
laria zuzenean pasatuko da finalaurrekoeta-
ra. Igor Elortza eta Unai Iturriaga ere zango
dira txapelketan. 

Aurreko edizioan bezala, zaleek txapel-
ketari buruzko datuak www.botasarean.biz
webgunean topatuko dituzte, eta han ere
saioen sailkapenak, argazkiak eta bideoak
izango dituzte ikusgai.   

Beste alde batetik, hiru modu daude
finalerako sarrerak erosteko: kanporaketa
eta finalaurrekoetako leihatiletan, BBKren
orotariko kutxazainetan edo 944310310 tele-
fono zenbakian, eta www.botasarean.biz web-
gunearen bitartez.
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Urriaren 4an, Kuadrilla Eguna ospatu zen
Zamudion. Lehenengo aldiz egin arren,
sorpresa atsegina hartu zuten antolatzaile-
ek: 80 lagun inguru batzea espero zuten,
baina azkenean 166 zamudioztarrek egin
zuten bat deialdiarekin. 

Jaiari hasiera emateko, txikiteoa egin

zuten trikiti doinuz. Bazkalostean, herri ki-
rolak egin zituzten: trontza, makilak ba-
tzea eta sokatira. Kuadrillak umore onean
aritu ziren norgehiagoka. Iluntzean txikite-
oan jarraitu zuten herriko tabernetatik, eta
parranda goizaldeko ordu txikiak arte
luzatu zen. Batukada Navarra taldeak gi-
rotu zuen txikiteoa; capoeira erakustaldia
ere izan zen.

Kuadrilla Egunean 10 koadrila inguru
batu ziren Zamudion, eta parte-hartzaileak
14 urtetik 57 urtera bitartekoak izan ziren.
Antolatzaileak pozik daude ekitaldiaren
arrakastarekin. “Zamudioztarrek erantzun
itzela eman dute eta oso jai herrikoia izan
da. Antolatze lanetan lagun bi ibili gara,
baina parte-hartzaile guztiak azaldu dira
laguntzeko prest Kuadrilla Egunean ber-
tan”. Oso ekitaldi arrakastatsua izan dela
ikusita, hemendik aurrera urtero egitea
erabaki dute. “Urriko lehenengo zapatuan
izango da, eta antolatze batzordean kua-
drilla bakoitzeko ordezkari bat egoteko
konpromisoa hartu dugu”. 

Kuadrilla Egunak 150 lagundik
gora bildu ditu Zamudion

Argazkiak: Haritz Petralanda



Lanbide Euskal Enplegu Zerbitzua da eta
Behargintza horren kolaboratzailea da.
Urtero ehunaka enpresak jotzen dute Be-
hargintzara langile bila; 2008ko lehen hi-
ruhilekoetan, adibidez, 361 enpresak era-
man dute aurrera langileen hautapena
zentroaren bidez. Guztira 1.089 lanpostu
eskaini dira, eta krisiak krisi aurtengo lan
eskaintza iazkoa baino altuagoa da.  

Behargintza eta Lanbide elkarlanean
dabiltza zerbitzua hobetzeko. Bailarako
enpresetan prospekzio lan zabala egin eta
behargin zein prestakuntza-beharrak ze-
haztuko dira.

Publierreportajea

Behargintza Txorierri
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Enpresen lehiakortasuna
hobetzeko tresna

ENPLEGUA

Produktu bikainak fabrikatzea edo kalita-
tezko zerbitzua ematea nahikoa zen lehen
enpresen iraupena ziurtatzeko. Gaur
egun, berriz, aurrea hartu behar zaie lehia-
kideei eta berrikuntzaren alde egin. En-
presa berritzaileak lehiakorrak izango dira
etorkizunean, eta berrikuntza hori hainbat
arlotan lortu behar da: teknologikoki,
antolamenduan, fabrikazio-prozesuetan
eta merkaturatzeko orduan, esate batera-
ko.  

Behargintza Txorierri SPRI elkartearen
berrikuntza-agentea da eta hainbat pro-
iektu dabil lantzen arlo horretan. Eus-
kadi+Innova ekimenaren bitartez, Txorie-
rriko 60 enpresa baino gehiagok Berri-
kuntza Agenda dute.

BERRIKUNTZA

-Aurrezaintza plana burutu eta enpresan
ezartzeko jardunaldia, Mutualiarekin ba-
tera. Azaroaren 5ean, 09:00etaik 12:30era,
Larragoiti Palazioan (Zamudio)
-Berrikuntzari buruzko foroa, SPRIrekin
batera. Azaroaren 12an, 09:00etatik
11:30era, Behargintza Txorierrin (Sondika)

JARDUNALDIAK

Langileek prestakuntza egokirik jaso
ezean, etorkizun beltza dute enpresek.
Langabetuei zuzendutako prestakuntzaz
gainera, hainbat ekintza antolatzen ditu
Behargintzak Etengabeko Prestakuntzari
dagokionez. Era berean, diruz laguntzen
ditu negozioek bultzatzen dituzten presta-
kuntza-jarduerak.

ETENGABEKO

PRESTAKUNTZA

Txorierrik azken urteetan izandako bilakaera ezin da ulertu industriguneen ugari-
tzea kontuan hartu barik. Testuinguru horretan Behargintzak argi du bertoko enpre-
sen garapena eta lehiakortasuna bultzatzea ezinbestekoa dela ongizatea bermatzeko.
Hori dela-eta, zerbitzu ugari eskaintzen dizkie enpresei: batzuk sobera dira ezagu-
nak; eta beste batzuk guztiz berritzaileak dira.

94 453 63 70
Txorierri Etorbidea 46

Berreteaga Poligonoa 13A
48150 SONDIKA (Bizkaia)



Zelan Derioko kontzertuan?
Derion bat egin zuten urteurrenak eta
Rubik kuboaren txapelketak. Udalak zer-
bait berezia antolatu nahi zuen, eta, nire
taldeaz gain, Lídia Pujol kantautorea eta
ahots bulgariarrak ere izan ziren, besteak
beste. Giro polita izan genuen, bertan bildu
zirenek disfrutatzeko gogoa baitzuten. Eta
guk gustura jo genuen, benetan. 
Etxea disko berriari buruz hitz egin deza-
gun. Zelan sortu zen?
Nire musika ibilbidean lagun asko ezagutu
dut, eta gogoa nuen, eurekin batera betida-
nik gustatu izan zaizkidan kantak jotzeko.
Abestiei buelta eman diet, izan ere, kanta
euskaldunak dira, baina abeslariak, ordea,
ez. Horiek ez dute hizkuntza ezagutzen,
ezta abestiak ere. Kantuak oso ezagunak
dira Euskal Herrian eta kanpoan ere eza-
gutzera ematea izan dut helburu. Baina lan
hori aurrera eramateko iturriak izan behar
ditugu kontuan. Euskal Herrian jende as-
kok egin du lan betiko kantak bildu eta be-
rreskuratzeko. Era berean, kantari batzuei
esker heldu zaigu kantutegi hori: Mikel
Laboa, Benito Lertxundi, Amaia Zubiria…
Gainera, Euskadin abesbatzak osatzeko

ohitura dago, eta horiei esker ere zabaldu
dira abestiak. Disko horretan nire ikuspun-
tutik aurkeztu ditut kantak, eta hainbat la-
gunek lagundu didate: Michel Camilo, Es-
trella Morente, Miguel Bosé….
Zergatik Etxea?
Sinbologiaz betetako ideia da etxearena,
eta kontzeptuaren esanahia benetan atse-
gin dut: eraiki, aterpea, topagunea eta ho-
rrelakoak sortarazten dizkit etxea hitzak.
Lagunak etxera etortzen zaizkizunean,
ahalik eta erosoen sentitzea nahi duzu, eta
horretarako onena eskaintzen diezu. Kasu
honetan “onena” gure kantak, gure kultu-
ra izan da. Nahiko oinarrizkoa, eta, aldi
berean, indartsua da etxearen ideia.
Betiko euskal kantutegia eguneratzen
duzu zure lanetan, Oskorri taldeak edo
Xabi Aburruzaga zamudioztarrak egiten
duten moduan, ezta?
Bai, baina nork bere kutsua ematen dio.
Zenbait lagunekin aritu zara diskoan.
Erraza izan da eurekin harremanetan jar-
tzea eta parte hartzeko konbentzitzea?
Euren erantzuna oso ona izan da. Gogo
biziz hartu dute ideia eta hori lagungarria
izan da. 
Zein irizpideri jarraitu diezu kolabora-

“Etxea topagunea da”
“Badago herri musikari
bat, denon etxea balitz be-
zala, munduko herri guz-
tiak biltzen dituena. Hau
guztiaren arkitekto eta
igeltseroak Kepa du ize-
na”.  Horrela aurkeztu du
José Saramago Nobel sari-
dun idazleak “Etxea” Ke-
pa Junkeraren azken dis-
koa. Errekaldekoak eus-
kal kulturaren 27 abesti
tradizional jo ditu bertan,
kanpoko 42 kantari eta 15
musikarirekin batera. La-
na aurkeztu baino lehen,
gure artean izan zen De-
rioko herriaren 320. urteu-
rrena zela-eta.

Kepa Junkera, trikitilaria

Gurean izan da

Gustatzen zait
musikariez inguratuta

ibiltzea izugarri 
ikasten dudalako

““
””
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Diskoan parte hartu
duten kantariek 

euskaldunek bezala ez
dute egiten, baina 

hizkuntza zabaltzea 
da garrantzitsuena

““
””

Testua: Gaizka Eguskiza / Argazkiak: Santiago Yañiz



tzaileak hautatzeko?
Gustuko eta miresten ditudanak aukeratu
ditut. Zerrenda orekatua bilatu dut, hau
da, famatuak eta oso ezagun ez direnak
agertzea nahi izan dut. Diskoaren ideiari
jarraituz, oreka behar da etxea ona eta poli-
ta benetan izateko: alde batzuk ikusgarriak
dira; beste batzuk, ez hainbeste; alde ba-
tzuk funtsezkoak dira; beste batzuk, ez.
Maketa eta proposamena bidali nizkien eta
estudioan denon artean landu dugu.
Kantariak ez dira euskaldunak eta gehie-
nek musika mota ezberdinak lantzen
dituzte. Baten batek harritu zaitu berezi-
ki?

Oso jende interesgarria egon da. Radio Fu-
tura taldeko Santiago Auseron datorkit bu-
rura, baina guztiak ibili dira ondo. Euskal-
dun zahar batzuek esan didate primeran
atera dela diskoa. Badakit oso akademizis-
ta ez dena; argi dago kantariek euskaldu-
nek bezala ez dutela egiten, baina esanahia
da garrantzitsuena, hau da, hizkuntza za-
baltzea. 
Kantariez aparte, Xabier Amuriza bertso-
laria eta José Saramago Nobel saridun
idazlea ere izan dituzu kolaboratzaile.
Luxuzkoa…
Itzela. Saramagori bere etxean, Lisboan,
azaldu nion proiektua, eta gogo biziz hartu
zuen. Niretzat ohore handia da, ametsa.
Bere hitzek primeran islatzen dute egitas-
moaren sena, etxea topagunea dela esaten
dutelako. Saramago oso aproposa da, kul-
turen arteko elkartasuna adierazten baitu.
Eta asmo bera nuen nik disko horretan.
Horregatik,  Iberiar Penintsulako kantariei
zabaldu diet, muga politikoak gaindituz. 
Beti ondo inguratuta, ezta?
Bai, beste musikari batzuekin lan egitea
izugarri gustatzen zait, ikasi egiten dudala-
ko. Oso aberasgarria da, eta gainera, oso
musikari eta abeslari onak direnez, emaitza
ezin da inoiz txarra izan. Beste batzuekin
ibiltzen zarenean ideiak ematen dizkizute.
Eta mesedegarria da.
Hainbeste jendek parte hartu izanak bo-

terea kentzen dizu?
Ez, batere ez. Nire ustez, galdu baino ira-
bazi egiten dut nirekin lagun batek jotzen
badu. 
Harritzekoa da kanta batzuetan trikitia-
ren soinua kendu izana...
Musikaria ez ezik ekoizle artistikoa ere
izan naiz disko honetan. Batzuetan trikitia
kendu dut, egia da. Izan ere, pentsatu dut
abestiak ez zuela behar, edo hobeto geldi-
tzen zela.

Gurean izan da
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Heavya eta sukaldaritza..., bateragarriak
dira?
Zergatik ez? Bizpahiru tatuaje eta belarrita-
ko pare bat ikusita, aurreiritziak ditu jen-
deak. Baina horrek ez du ezer esan nahi
sukaldean ibiltzeko orduan: gustatzen ba-
zaizu, berdin da bakaleta, poperoa edo bes-
te edozer izatea.
Zerk bultzatu zintuen beste kontinente
bat ezagutzera?
Sukaldaritzako ikasketak amaitzekotan
nintzela, praktikak egitera San Frantzisko-
ko (Kalifornia) Euskal Etxera joatea eskaini
zidan irakasle batek. Ezetz esan nion hasie-
ran, baina senideekin eta neskalagunarekin
hitz egin eta animatu egin nintzen. Ez zait
damutu; denetariko esperientziak bizi izan
ditut Amerikan, eta hori da onena.
Nolakoa da hango Euskal Etxea?
Itzela! Otordu asko ematen dira egunero
etxeko hiru jantokietan. Ondoan frontoia
dago, eta pilota partida garrantzitsuak jo-
katzen dira bertan. Jendetza handia pasa-
tzen da egunero San Frantziskoko Euskal
Etxetik. 
Beste alde batetik, janaria ez dago gaizki,
baina ez da euskal janari tipikoa; zerikusi
handiagoa du Frantziako sukaldaritzare-

kin. Sukaldeburuak frantziarrak eta eus-
kaldunak dira, gehienbat.
Antzekotasunik badu Euskal Herriko ja-
tetxeekin?
Ez, platerak-eta askoz gozoago daude he-
men. 
Espezialitaterik prestatu behar izan ze-
nuen?
Behin batean nagusiak galdetu zidan ea gai
izango nintzen 50 lagunentzat bakailaoz
betetako pikillo piperrak prestatzeko.
Erronka onartu, eta ondo irten zen! Egin-
dako lana eskertu zidan jendeak hurrengo
egunean. 
Aukera paregabea ere izan duzu ingelesa
praktikatzeko.

Inoiz baino hobea. Autobusa hartu behar
nuen egunero Euskal Etxera joateko, eta
oinez hogei minutuko ibilbidea egin ere
bai. Jendeari galdetuz praktikatu nuen in-
gelesa gehienbat. Eta festan ibiltzen nin-
tzen jendearekin ere ingelesez egiten nuen. 
Aukerarik izanez gero, itzuliko zinateke
hara lan egitera?
Gaur egun, ez. Euskal Herrira itzuli baino
astebete lehenago, lana eskaini zidaten ber-
tan, eta ezetza eman nien, bizitza hemen
dudalako. Ez dut neure burua hain urrun
ikusten; hala ere, bizitzak buelta asko ema-
ten ditu, eta batek daki!
Zer bota duzu faltan gehien?
Alde batetik, familia, neskalaguna eta la-
gunak; eta bestetik, giroa. Hemengoak ez
du zerikusirik Kaliforniakoarekin. 
Zer diozu fast food janariari buruz? Ja-
teko aukerarik izan zenuen?
Nahiz eta jendeak janari gozoa eta merkea
dela esan, ez dago alderatzerik benetakoa-
rekin. Ez da janaria, zaborra baino. 
Zertan eman duzu denbora librea?
Asteburuak libre izan ditut, eta San Fran-
tzisko hiria ezagutzeko aprobetxatu dut;
hiri ederra da. Bertako festetara ere joan
naiz eta behin beisbol partida batera era-
man ninduten. Euskal festa batean ere izan
naiz Amerikan. 
Ankapalu sagardotegian zabiltza lanean
gaur egun.
Eta oso gustura, hango jendea oso atsegina
da eta. Aurretik beste lantoki batzuetan
izan naiz, baina ez naiz hain eroso sentitu,
eta gustura egotea ezinbestekoa da, nire
ustez, lan egiteko. 
Ez da ohiko sagardotegia: sagardotegiko
menuez gainera, plater berriak sortzen di-
tugu Larrabetzuko produktu ekologikoak
zabaltzeko. 
Zein da zure asmoa etorkizunari begira?
Michelin Gidaren hiru izarrak lortzea da
nire ametsa. Zaila da, baina gaztea naiz eta
denbora luzea dut ikasten jarraitzeko eta
gauza berriak egiteko. Baita sukaldaritza
munduari buruz irakurtzeko ere. 

Lapiko artean ibiltzen da
Eduardo Delgado. Hogei-
ta bi urteko zamudiozta-
rrak sukaldea du ogibide,
eta Kaliforniaraino joan
da praktikak egitera. “Oso
pozik nago lanarekin. Ar-
tea da”. 

Testua eta argazkia: Jon Goikouria

Eduardo Delgado,  sukaldaria

Gaztea eta
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“Sukaldea gustatzen bazaizu, berdin
da bakaleta edo poperoa izatea”

Kaliforniako euskal 
sukaldaritzak zerikusi

handiagoa du
Frantziakoarekin

““
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40 urte bete dira apaiz talde batek itxialdia egin zuela Derion
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“Ekimena mugarria izan zen Eli

Une latzak bizi izan ziren garai hartan...
Frankismoaren azken urteak ziren, eta
errepresioa areagotu ahala, herriaren eran-
tzuna ere areagotzen joan zen kultura, gi-
zarte eta politika mailan. Bizkaiko gotzai-
na, Gurpide, Francoren aldekoa zen, eta
horrek egoera gordindu zuen nolabait.
Baina Bizkaian bazegoen garai hartan nahi-
ko klero ugari eta gaztea, Elizari buruz bes-
te ikuspegi bat zuena: Elizak ez zien soilik
eskakizun espiritualei erantzun behar, bere
mezua herriarengan gauzatu behar zuen.
Ikuspegiak talka egiten zuen Elizarekin eta
egoera politikoarekin. 
Apaiz talde gazte batek Elizari egindako
deia nabarmena izan zen itxialdia
Politika zein elizari zegokienez, Euskal He-
rria Espainiako zatia izango balitz bezala
zen. Eta guk herri honek baduela bere nor-
tasuna aldarrikatzen genuen; erronka ba-
tzuk zituela eta Elizak horiei erantzun be-
har ziela era egokian. Eliza herriaren zapal-
tzaileekin bat egiteak areagotu egin zuen
egonezina. 
Ekimenaren emaitzatariko bat  dokumen-
tu garrantzitsu bat izan zen, zer azaldu ze-
nuten bertan?
Euskal Herriari buruz genuen ikuspuntua.
Dokumentua Pablo VI. Aita Santuari zego-

en zuzenduta, eta bertan lau puntu nagusi
azaldu genituen: Euskal Herriaren giza eta
gizarte egoera; Elizaren jokabidea egoera
horretan; zergatik zegoen Eliza herriaren
aurka; eta nahi genuen Eliza mota: pobrea,
askea, dinamikoa eta indigena, hau da, he-
rriaren aldekoa.   
Vatikanora zeuk eraman zenuen doku-
mentua, misioa bete zenuen?
Zaila zen Vatikanora sartzea, ez baikenuen
kontaktu handirik. Hango unibertsitatean
irakasle zegoen Azpeitiko jesuita bat eza-
gutzen genuen, eta horrek moja bat ezagu-
tzen zuen, Vatikanoko bulegoetariko bate-
raino ailegatzeko aukera zuena. Mojaren
bitartez ahalegindu ginen. Erantzunik ez
genuen jaso, baina Vatikanon denaz ente-
ratzen dira, eta Aita Santuak ez bazuen ja-
so, berarengandik oso hurbil zegoen baten

batek jaso behar izan zuen. Gainera, doku-
mentua prentsan argitaratu zen; beraz,
enteratu, enteratu behar izan ziren.  
Zein izan zen bertoko Elizaren erantzu-
na?
“Suspensión a divinis” ezarriko ziguten
mehatxua bota zuten. Bota eta ezarri. Es-
komikuaren ondoren egon daitekeen zigo-
rrik handiena da, apaizari bere eginkizu-
nak betetzeko eskubidea kentzen baitzaio:
meza eman, aitortza... 
Mehatxua egonda ere, aurrera jarraitu ze-
nuten itxialdiarekin. Nola igaro zen hila-
betea?
Talde nagusiak Seminarion ematen zuen
egun osoa, baina batzuek kanpoan egiten
genuen lan, eta iluntzean elkartzen ginen
gainontzekoekin. Laguntasun eta atxiki-
mendu handia jaso genuen herritarren al-

1968. urteko azaroan 60 apaizek itxialdia egin zuten Derioko Seminarioan. Itxialdiak
hilabete bat iraun zuen, eta helburu bi eduki zituen: alde batetik, frankismoaren
errepresioa salatzea; eta bestetik, herriarekin bat egiten zuen Eliza aldarrikatzea.
Martin Orbe protagonistenetarikoa izan zen. Testua: Itxaso Marina

Klero ugari eta 
gaztea zegoen Bizkaian;

Eliza pobrea, askea, 
dinamikoa eta herriaren

aldekoa nahi genuen

““
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detik, janaria eta guzti ekartzen ziguten.
Komunikabideetatik ere luzatu ziguten
gonbidapena gure errebindikazioen berri
emateko.
Eta nola ailegatu zen ekimenari amaiera
emateko unea?
Seminarioan geundela hil zen Gurpide,
eta bere ordez Jose María Cirarda izenda-
tu zuten gotzain. Errebindikazioen artean,
Elizaren arlo soziopolitikoaz arduratzen
zen figura sortzeko eskatu genuen, eta
onartu zuten. Figura horren inguruan
talde laguntzaile bat osatu zen, eta han
itxialdian izandako apaiz bik hartu zuten
parte. Zoritxarrez figura hori ez zuen lu-
zaroan iraun, eskumenak murrizten joan
baitzitzaizkion desagertu arte. Dena dela,
gauzak aldatzen joan ziren pixkanaka-pix-
kanaka. Bizitzak aurrera jarraitzen du; eta
guk, berarekin batera.   
Itxialdiak inflexio-puntua ezarri zuela
diote, ados?
Oso garai ezberdinak dira hartakoak eta
gaur egungoak. Garai hartan Elizari he-
rriarekin egoteko eskatzen zioen jendeak,
euren arazoetan konprometitzeko. Eta ge-
hienek begi onez hartu zuten ekimena.
Elizarentzat ere mugarria izan zen, egoe-
rak eskatzen zuen erantzuna eman baike-
nuen. Eta, hainbat motiborengatik, itxial-
dian parte hartu ez bazuten ere, apaiz as-
ko eta asko bat zetozen guk egindako eta
pentsatutakoarekin. Era berean, ekimenak
eragina izan zuen beste elizbarruti batzue-
tan: Araban eta Gipuzkoan, esate batera-
ko.

Derioko itxialdia ez zen egite bakana
izan. Aurretik 333 apaizek idatzi zu-
ten dokumentu bat, eta Euskal He-
rriak bizi zuen egoera azaldu zuten
bertan. Dokumentua Bizkaiko gotzai-
nari eta Espainia guztikoei agindu
zitzaien. Zigorrak, multak, bahiketak,
kartzelaratzeak... ohikoak ziren Eus-
kal Herrian, eta Elizaren onespenare-
kin gertatzen ziren, gainera. Bizkaiko
apaizek frankismo eta elizako hierar-
kia errefusatu egin zituzten, eta
Euskal Herriak pairatzen zuen opre-
sioa salatu zuten. Itxialdian 60 lagu-
nek hartu zuten parte; besteak beste,
Jesus Naberan, Jabi Agirre, Perico Sa-
laberria, Xabier Amuriza, Julen Cal-
zada, Alberto Jarrikagogeaskoa
eta Nikola Telleria izan ziren
horien artean. Amurizak itxi-
aldian idatzitako bertsoak
ederki islatzen du egoera:

“Inork nahi badau gu Deriora
zertan gatozen aditu
agonian ta preso dagoen
herriak bialdu gaitu.
Pazientzia agortu jaku 
ta ezin gehiago sufritu
guk ez genduan horren nabarmen
inora zertan mugitu
elizak gure deiak lehenago
entzuna izan balitu”

Baina borroka ez zen Derion amaitu.
Bost apaizek gose greba egin zuten
gotzaindegian, eta espetxe zigorra eza-
rri zieten horregatik. Era berean, go-
tzaindegia bi aldiz okupatu zuten
udan. Derioko itxialdia egin zuten

apaizak bat zetozan Vatikanoko II.
kontzilioko lerro nagusienetariko
askorekin, eta herriaren alde lan
egiten jarraitu zuten. Predikatzen
zutena betetzeak kartzelara era-
man zituen batzuk.        

Zergatik Deriora?
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Emaitzak, uste baino hobeak
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Hamabost urtetik gorako
bost txorierritarretatik

lauk ezagutzen dute
Aikor!; %80,3k, hain

zuzen ere. Ezagutzen
dutenen %84,2k irakurri

edo gainbegiratu izan du
inoiz aldizkaria, eta,

horien artean, ia hiru
laurdenek irakurri dute

azken hilabeteko alea.

Kopuru absolutuei erreparatuta, 15 urtetik gorako 13.200
txorierritarrek ezagutzen dute Aikor!; 11.300 lagun baino
gehiagok irakurri dute inoiz; eta 8.200 irakurletik gora du
batez beste ale bakoitzak. Kopuru horiei Txorierrin bizi ez
diren irakurleak gehitu behar zaizkie, zer esanik ez!

Sarbideak ale bat batez beste zenbat jendek irakurtzen
duen adierazten du. Hamabost urtetik gorako elebidunak
hartzen baditugu kontuan, aldizkariak sarbide maila an-
tzekoa du udalerri guztietan. 

Aikor! 27,5 minutuan irakur-
tzen duzue: %57,6k 20 minutu
ematen duzue behar horretan;
%20,1ek, ordu erdi; eta %22,3k,
ordu erdi baino gehiago.

Apiriletik maiatzera bitartean kea bota du
Aztiker ikerketa zentroaren telefonoak.
Txorierrin 15 urtetik gorako 16.584 lagun
daude eta ikerlariek horietako 908rengana
jo dute, Aikor! aldizkariaren gainean du-
zuen iritzia ezagutzeko. Emaitza ezin
hobea jaso dugu: Aikor! aldizkaririk ira-
kurriena da bailaran. Ez da guk asmatuta-
ko datua; horrela baiesten dute 8.217 ira-
kurle leialak hilero, eta horiei 15 urtetik
azpiko biztanleak zein Txorierritik kanpo
bizi direnak gehitu behar zaizkie, gainera.
Parametro guztiak kontuan hartuta, ale
bakoitzak 10.260 irakurle izan ditu azken
hiru hilabetean. Eta gustura irakurtzen
duzue Aikor!, txorierritarrok erabat positi-
botzat jotzen duzuen aldizkaria baita.

Ikerketa Eusko Jaurlaritzaren babesa
izan du, eta txosten osoa aikor.com webgu-
nean jarri dugu ikusgai. 

Aikor! aldizkariaren gaineko txostena: irakurleak eta iritzaiak

AAiikkoorr!! irakurtzeko ohitura

Ezagutza eta irakurketa: 
kopuru absolutuak

Sarbidea herrika

%18

%7,6

%1

%72,7
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Hamabost urtetik gorako erdal elebidunen %66k aldizkaria irakurtzen du
hilero (erdaraz hobeto mintzatzen dira, euskaraz baino); elebidun orekatuen
%80,2k (euskaraz zein erdaraz moldatzen dira); eta euskal elebidunen
%73,8k (euskaraz hobeto moldatzen dira, erdaraz baino). Hala ere, aipatu
beharra dago aldizkariak erdaldun eta elebidun hartzaileengan (euskara
ulertu arren, ez dute hitz egiten) duen eragin handia: erdaldunen %16k begi-
rada bat ematen dio aldizkariari hilero, eta elebidun hartzaileen %48,1k
gainbegiratzen du. Horiek euskal mundura hurbiltzeko bitarteko eraginko-
rra da Aikor!, beraz.   

Sarbidea, hizkuntza gaitasunaren arabera

Lagina

Inkesta kuoten sistema erabilita egin
da, eta oreka egon da sexu eta adina-
ren artean.

HERRIA IKESTATUAK

Derio 248

Sondika 204

Zamudio 159

Lezama 115

Loiu 101

Larrabetzu 81
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Zortzi irakurletatik batek jasotzen du etxean euskarazko beste aldizkariren bat.
Gainontzekoek (%87,8) Aikor! baino ez dute jasotzen. 

AAiikkoorr!! ezagunagoa eta irakurriagoa da emaku-
meen artean, gizonen artean baino. Gainera,
denbora gehiago ematen dute irakurtzen.
Aldizkaria adin guztietako lagunengana ailega-
tzen da; hala ere, ezagunagoa eta irakurriagoa da
gazteen artean. Adinkako hizkuntza-gaitasunak
eragina du horretan. Elebidunak soilik hartzen
baditugu kontuan, aldizkaria irakurriagoa da
adinduen artean.  

Txorierritarrek 7,6ko nota jarri
diote aldizkariari, eta %99k

positibotzat hartzen dute baila-
ran euskarazko komunikabi-

dea izatea. Ondo baloratzearen
arrazoien artean hauek aipatu

dituzte: gustura irakurtzen den
aldizkaria izatea, hurbileko

berriak eskaintzea eta euskara
sustatzea. 

AAiikkoorr!!: ona edo txarra txorierritarrentzat



Ederto portatu zarete! Prestasun handia,
eta oso jarrera ona izan dituzue ikerla-
rien galderei erantzuteko orduan. Iñaki
Iurrebaso txostena egin duten ikerlarie-
tarikoa izan da.  
Zein ondorio atera duzue ikerketatik?
Emaitzek argi islatzen dute Aikor! aldiz-
kariak txorerritarren artean duen harre-
ra zabala. Ia guztiek ezagutzen dute, eta
gehienek aldizkaria irakurtzeko ohitura
dute. Ondorio nagusia aldizkariaren
sendotasuna izango litzateke, beraz.  
Zeintzuk dira, zure ustez, daturik aipa-
garrienak?
Aldizkaria irakurtzeko ohitura oso-oso

errotuta dago euskaldunen artean, eta
horrek harritu nau. Baina askoz gehiago
harritu nau erdaldunen eta euskaraz
hitz egiteko gai ez direnen artean ere
irakurleak badituela jakitea. Horrezaz

gainera, zabaltasunaren ideia azpima-
rratu behar dago: emakume zein gizon,
zahar zein gazte, joera batekoak zein
bestekoak... herritarren arlo guztietara
sendo iristen da Aikor! aldizkaria.
Berezitasunik, ezberdintasunik... dute
gure irakurleek beste herri aldizkari
batzuetakoen aldean?
Gure datuen arabera, ezaugarri eta joera
berdinak antzematen dira bai Aikor! al-
dizkariaren irakurleengan, bai gainera-
ko herri aldizkarienengan. Badirudi oso
hedapen zabala eta askotariko irakurle-
ak izatea herri aldizkarien ezaugarria
dela.

“Aldizkaria sendo iristen da herritarren arlo guztietara”
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Hamabost urtetik gorako irakurleen %50,3k inolako arazorik
gabe ulertzen dute aldizkarian erabiltzen den euskara. Euskal-
kiari buruz galdetuta, inkestatu gehienak bizkaiera eta euskara
batua biak uztartzearen alde azaldu dira. Oreka horren baitan
ostera, apur bat gehiago dira bizkaieraren aldeko erantzunak,
batuaren aldekoak baino. 

Inoiz irakurri edo gainbegiratu izan duten herritarren
%94,4ri gustatzen zaie aldizkariaren diseinua eta maketa-
zioa. Eta ia guztiei egokia iruditzen zaie testuak aurkezten
diren modua: luzera, antolaketa, konplexutasuna... Inkes-
tatuen hiru laurdenek diote norebere herriko albisteei ema-
ten zaien tokia egokia dela. 

Batua edo bertoko euskalkia

%28,8
batua 

gehienbat

%31,5
bizkaiera eta batua,

biei toki bera

%26,4
bizkaiera 
gehienbat

%9,7
bizkaiera besterik ez

%3,6
batua besterik ez
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Besteak beste,
tokiko albiste-
ak, jendea eta

gizarteko
gaiak dira ira-

kurleengan
interesa

gehien pizten
dutenak.

Argazkiekin
lotutako gene-
roek balorazio

positiboenak
biltzen dituz-

te. Formatu
laburra saritu

egiten da.

Herritar gehienek
komunikabide plural
eta objektibotzat dute
Aikor!. Horrela, aldiz-
kari plurala da irakur-
leen %86,8rentzat, eta
bost herritarretik lauk
diote aldizkariak objek-
tibotasunez jorratzen
dituela norbere udale-
rriko udalari buruzko
albisteak.

Aikor! etxean jaso eta hauek dira lehenik
begiratzen dituzuen atalak: argazkiak
(%19,7), azala (%18,9), jende ezaguna

dagoen (%8,3), aurkibidea (%7), bakoitza-
ren herriko albisteak (%4,9), titularrak
(%4,3), sukaldaritza (%2,2) eta agenda

(%1,9). 

Ildo editoriala

Gaien interes maila

%4,1
udalaren aurkakoa

%80,3
objektiboa

%15,6
udalaren aldekoa



Badira ia zazpi urte Aikor! sortu zene-
tik, eta bagenuen aldizkariaren sendo-
tasunaren hainbat susmo; hala ere, ho-
rren froga garbia gura genuen. Eusko
Jaurlaritzak holako azterketak egiteko
diru laguntzak atera zituenean ez ge-
nuen inolako zalantzarik izan, eta, la-
guntza horri esker, Aztiker enpresa ho-
mologatua kontratatu genuen. Biderik
egokiena zen gure sendotasunak eta
ahuleziak ezagutu, eta aldizkaria hobe-
tzeko. Azterketa eginda dago, emaitzak
uste baino askoz hobeak dira, eta ahule-
ziak gainditzeko neurriak hartzen ga-
biltza. 

Emaitzei erreparatuta esan beharra
dugu Aikor! dela komunikabide idatzi-

rik irakurriena Txorierrin beste edozei-
nen aurretik. Izan ere, 15 urtetik gorako
16.584 biztanle ditu gure eskualdeak,
eta euretariko 10.000 baino gehiagok
irakurri edo gainbegiratu du Aikor!

azken hiru hilabetean. Horrez gain, etxe
gehienetan euskaraz sartzen den komu-
nikabide idatzia eta euskaldun bakarra
da Aikor!, adin eta maila soziokultural
guztietara heltzen da modu uniforme-
an, eta, azkenik, aldizkari irekia eta plu-
rala da irakurle gehienentzat. 

Zer hobetu ere badugu, banaketa
zenbait lekutan hobeto egin, eta ai-
kor.com webgunea gehiago ezagutaraz-
tea, esaterako. Hori ere lortuko dugu.
Bitartean goza dezagun egindako lana!

Plurala eta 
zabala
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Erakunde publi-
koek aldizkaria

diruz laguntzea-
ren aldeko iritzia

adierazten du
herritarren

%95,7k.
Aldizkariak

Bizkaiko Foru
Aldunditik,

Eusko
Jaurlaritzatik eta

Txorierriko
Mankomunitateak

jasotzen du
laguntza gaur

egun. Bost herritarretik lauk beti edo ia
beti jasotzen dute aldizkaria euren
postontzian.

Xabier Goienetxe, 
zuzendaria

Hilero, etxean Laguntza publikoak



San Martin jaiek aurreko edizinoen eske-
ma errepikatuko dabe, ekintza batzuk de-
rrigorrean antolatu behar dira-ta urtero.
Baina nobedadeak be ekarriko dauz, eta
ez dira gitxi izango, ganera!

Zapatuan bertso herri bazkaria egingo
dabe frontoian. Bertsolariakaz batera ta-
bernarik taberna ibiliko dira poteoan, eta
ekintzan txistulariek eta Zamudioko Ka-
mara Koralak be hartuko dabe parte. Ho-
rren ostean, guztiak bazkaltzera! Fron-
toian goxo egongo dira, hotzari bildur
izan barik, berogailuak jarriko dabez-eta.
San Martin jaietako menu tipikoa izango
da eta 15 euro balio dau nagusientzat eta
10 euro txikientzat. Liburudendan, Marie-
linean edo udaletxean emon lei izena.

Arratsaldean herri kirolen lehiaketea
egongo da: lokotxa, sokatira, trontza...
Helburua hauze da: emakumezkoen lau
talde eta gizonezkoen beste lau talde osa-

Jubilatuen alkarteak pregoia emon eta txupina botako dau arratsaldeko 7:30etan.
Handik aurrera, eta bost egunean zehar, jaia, dibertsioa eta herritar guztiei zuzen-
dutako ekitaldiak nagusi izango dira Zamudion.

Pintxo lehiaketa eta Taberna
Ibiltaria, nobedadeen artean
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San Martin jaiak, Zamudion

Jai-egitaraua

Betagarri taldea

Azaroak 7, barikua
19:30: Txupina eta pregoia, Jubilatu-
en alkartearen eskutik
19:30: Kartel lehiaketaren irabazleari,
saria emotea.
19:40: Karameluen jaurtiketea
19:45: Kalejira: txistulariak, trikitila-
riak eta buruhandiak
20:00: Kontzertuak: From Lost To The
River + Etsaiak + Akerbeltz
Azaroak 8, zapatua
10:00: Umeen Eguna. Puzgarriak eta
jokoak, frontoian
11:30: Kalejira, Bertoko taldeagaz
12:30: Kiki, Koko eta Moko pailazo-
ak.
12:30: Bertso poteoa, txistulariakaz
eta Zamudioko Kamara Koralagaz
14:00: Bertso herri bazkaria
17:00: Herri kirolen lehiaketea
20:30: San Martin kontzertua, eleizan.
Txistua eta perkusioa

21:30: Taberna ibiltaria
23:00: Kontzertuak: Noizean Behin +
Betagarri + Trikizio
Azaroak 9, domeka
11:00: Meza nagusia
11:30: Eleizako erretaularen azalpe-
na, Bilboko Eleiz Museoaren zuzen-
dariaren eskutik
Kalejira, txistulariakaz
12:30: Dantza agerraldia
16:00: Mus eta briska txapelketak,
adinekoen etxean
17:00: Gazteentzako tailerrak
20:00: Musika, adinekoen etxean
Azaroak 10, astelehena
18:30: Fanfarrea
19:30: Pintxoak, tabernetan
Azaroak 11, martitzena
12:00: Mezea
12:30: Kopaua, frontoian
17:00: Goitibeheren jaitsierea
19:00: Fanfarrea





San Martin jaiak, Zamudion

tzea, norgehiagoka aritu daitezan eta giroa
sortu daiten herrian. 

Zapatua tabernaz taberna hasi, eta ta-
bernarik taberna amaituko dabe. Izan be
Taberna Ibiltariak euskal kantutegia birpa-
satuko dau trago artean.

Kulturak be bere lekua izango dau San
Martin jaietan. Juan Manuel Gonzalez Bil-
boko Eleiz Museoaren zuzendariak azalpe-
nak emongo dauz domekan Zamudioko
eleizako erretaularen inguruan. 

Nobedade horreetatik aparte, Odoloste
eta Txerriki Pintxo Lehiaketea egingo dabe
lehenengo aldiz. Txapelketan parte hartu
gura daben tabernariek azaroaren 4a baino
lehen emon behar dabe izena udaletxean.
Tabernetan kutxa bat jarriko da eta pintxo-
ak dastatu ondoren, herritarrek bertan itxi-
ko dabe euren botoa. Pertsona bakotxeko
boto bakarra emon leiteke taberna bakotxe-
an. Irabazleak 150 euro jasoko dau saritzat
eta boto-emoleen artean lagun birentzako
afaria zozketatuko da. 

Limusin Albegorrien Txapelketa
Odoloste lehiaketea jai-egitarauaren

barruan antolatu dabe oraintsu arte. Baina
aurten Nekazaritza eta Abeltzaintza Azo-
kean egingo dabez lehenengo aldiz. Holan,
jente gehiagok izango dau aukerea odolos-

teak zelan egiten diran ikusteko.
Zamudioko Nekazaritza eta Abeltzain-

tza Azokea baserri arloko hitzordurik ga-
rrantzitsuenetarikoa da, eta hasierea emo-
ten deutse nolabait San Martin jaiei. Azo-
kea azaroaren 1ean eta 2an izango da.
Egun horreetan egongo diran ekitaldien ar-
tean honeek aitatu leitekez: Bizkaiko Li-

musin Abelgorrien XVI. Txapelketea, labe-
dun okelaren dastaketea eta idi-probak.
Azokan 90 buru gitxi gorabehera jarriko
dira ikusgai.

Beste alde batetik, postuak be egongo
dira azokarem gunean: ogia eta pastela, ba-
razkiak, fruitak, gaztaia... eta slow food-en
ganeko karpea jarriko dabe.
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XIV. Nekazaritza eta
Abeltzaintza Azokea

Azaroak 1, zapatua
10:00: Animalien pisaketea
11:00: Emeen txapelketea
14:00: Labedun okelaren dastaketea
16:00: Arren txapelketea
21:00: Idi-probak, plazan
Azaroak 2, domeka
09:00: Odoloste txapelketea
10:00: Nekazaritza eta abeltzaintzaren
erakusketea
11:00: Behirik, zezenik eta ganadutegi-
rik onenak aukeraketea
12:00: Enkantea
13:00: Sari banaketea





Zelango garrantzia dau Zamudioko lehia-
keteak?
Ezinbestekoa da. Espainiatik be etortzen
dira abeltzainak eta txundituta lotuten dira
plazea, azpiegiturak eta abereak ikusten
dabezanean. 
Zergaitik Zamudion?
Hainbat arrazoigaitik: txapelketeagaz bate-
ra azoka haundia egiten da; Bilbotik hur
dago; komunikazinoak onak dira; eta
Udalak lehiaketearen aldeko apustu itzela
egin dau.
Zeintzuk ezaugarri dauz limusin arrazak?
Mundu osotik zabaltzen ari da. Arraza
Frantziatik dator eta garrantzitsuenetari-
koa da han. Bizkaiko alkartean 54 abeltzain
eta 1.859 buru dagoz. Limusinak erraz er-

ditzen dira, eta horrek kezka gitxiago ekar-
tzen deutse abeltzainei. Izan be, behiek ur-
tean behin izaten dabez txahalak. Ustia-
tegiak txikiak dira Euskal Herrian eta, on-
dorioz, Hobekuntza Genetikoaren plangin-
tzak abeltzainen jarraipena egin leike. Bes-
te leku batzuetan, ostera, behi asko dagoz
eta ezinezkoa da.  
Beste alde batetik, haragi asko emoten da-
be limusinek, eta primeran egokitzen dira
edozein ingurunetara. 
Zeri begiratzen deutsie epaileek lehiake-
tean? 
Buruek limusinaren ezaugarri fisikoekin
bat egin behar dabe: kolorea, neurria, al-
tuerea, luzerea, zabalerea, bizkarra zuzen
dauen ala ez eta pelbisaren zabalerea. Ga-

nera, haragitarako behiak diranez, zama
zabala eta ipurmami handia izan behar da-
bez, baita hanka indartsuak be. Beste alde
batetik, abere mantsoak izan behar dabe,
plazara atera ahal izateko, jendetza, argiak,
zaratea eta abarrak egongo dira-ta bertan.
Beraz, abeltzainak aldez aurretik egin be-
har dau lana, animaliak ohituteko. Azken
finean, miss lehiaketa baten modukoa da:
behiak desfilea egin eta politenak irabazten
dau. 
Zergaitik esan dozu arrazea hobetzea ga-
rrantzitsua dala?
Lehiaketara joaten diranak arrazea geneti-
koki hobetzeko plangintzen barruan da-
goz. Arrazea hobetuteko, intseminazinoa
erabilten da. Aiako zentro baten abelburu-
rik onenak aztertzen dira ingurune berean,
ondoen zein hazten dan jakiteko. Azterketa
hori gainditzen dabenak Espainiako en-
kanteetara eroaten dira. Bertoko behiek
prestigio haundia dabe eta, beraz, ez da
harritzekoa saririk gehienak euskaldunek
irabaztea.  
Teknologia abeltzaintzan be sartu da...
Bai, teknologia erabilten dogu ustiategia
hobetzeko; intseminazino artifizialaren bi-
tartez, adibidez. Intseminazinoa Aberekin
Derioko zentroan egiten da, besteak beste.
Bertan zezen frantziar onenen hazia erabil-
ten dabe. Gure animaliak genetika zein
osasun mailan punta-puntakoak diranez,
Estatura saltzeko aukerea dogu. 
Krisialdia askoz gordinagoa da abeltzain-
tzan?
Esparru hori aspaldian dabil krisian. Gaur
egun, abeltzainik gehienek beste lanen bat
dabe eta abeltzaintza diru sarrera osagarria
da, baserrian bizi baitira. Kobratzen dabe-
na orain dala 20 urte kobratzen ebena da,
nahiz eta ekoizpena, gasolinea edo garraio-
ak askoz garestiagoak izan. Beraz, txahalak
gizentzea ez da errentagarria. Halanda be,
prestigio haundia dogunez, animaliak on-
do saltzen dira.

San Martin jaiakaz batera Limusin txapelketea be egi-
ten da Zamudion. Lehiaketa garrantzitsua da Estatu
mailan eta Euskal Herriko limusin arrazako behi eta
zezenik onenak jarten dira ikusgai bertan. Koldo Bil-
baoren eskutik ezagutu doguz txapelketearen gakoak.

“Ezinbestekoa da
Zamudioko txapelketea”
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Miss lehiaketa 
bezalakoa da hori: behiak

desfilatzen dira eta 
politenak irabazten du

““
””

Koldo Bilbao, Bizkaiko behi-aziendaren haragi alkarteen
koordinatzailea





Txorierri eta baserria elkarri lotuta dabiltza. Industriali-
zazioak eta ekonomia-aurrerapenak enpresa eta indus-
trialde asko ekarri dituzte eskualdera; hala ere, ez ditugu
sustraiak ahaztu. Urria sustrai erakusgarria izan da. Le-
zaman Uzta Eguna egin dute, eta Gastronomia eta Esku-
langintza Azoka, Loiun. Larrabetzuko Produktuen Azo-
kak 10 urte bete ditu, eta Zamudion lehenengo aldiz egin
da hegazti erakusketa. 
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Sustraiei eutsi diegu berriro ere

Arrekikili euskara elkarteak Larrabetzuko
Produktuen Azoka egin zuen urriaren
18an. “Eskerrak eman behar dizkiegu gure
baserritarrei gure hizkuntza eta bizimodua

gorde eta zabaltzen jarraitzen dutelako”,
aipatu zuten antolatzaileek. 

Herriko 15 bat ekoizlek hartu zuten
parte azokan; haien tartean, baserritarrak,
eskulangileak, txakolingileak, okinak, talo-
gileak eta erlezainak izan ziren. 

Jendetza handia batu zen plazan, eta
batzuk baserritarrez jantzi ziren azokaren
urteurrena ospatzeko. Era berean, Larrabe-
tzuko produktuez betetako otzara bat zoz-
ketatu zuten.

Egun osoan ekitaldi sorta zabala izan
zen urian: aizkolariak; Andoni Egaña, Jone
Uria eta Ekaitz Larrazabal “Katxo” bertso-
lariek girotutako poteoa; eta kantaldia,
herriko musikariekin batera. Aurten ere
kalitatearen eta jasangarritasunaren alde
egin dute larrabetzuarrek. 

10 urte, urian ekoiztutako 
produktuen aldeEguraldi ederra izan genuen eta jen-

dea animatu egin zen. Urriaren 19an
Gastronomia eta Eskulangintza Azoka
izan zen Loiun, eta bertara milaka la-
gun hurbildu ziren. Azoka hemeretzi-
garren aldiz egin dute aurten eta, urte-
ro-urtero duen arrakasta ikusita, baila-
rako azokarik garrantzitsuenetarikoa
dela esan dezakegu zalantza barik.

Herriko eta Aransotegi enparan-
tzan gastronomiako 50 bat postu jarri
zituzten: barazkiak, gazta, kontserbak,
euskal pastela... Ekoizleak pozik azal-
du ziren goiz osoan zehar, oso salmen-
ta onak egin baitzituzten. Era berean,
eskulangintzako 33 postu izan ziren
frontoian eta artisauak ere pozik atera
ziren handik.

Beste alde batetik, hegaluze eta
txakolinaren dastatzea eskaini zuten
antolatzaileek.  

Erabateko
arrakasta,

Loiun

Argazkiak: Ixone Urritkoetxea, Arantza Atxutegi, Oihana Astobieta, Lourdes Etxebarria. Irudi gehiago
www.aikor.com webgunean

Azokak



Urriaren lehenengo domekan Uzta Eguna
izan zen Lezaman. Uzta Eguna zazpiga-
rren aldiz egin dute, eta aurten 40 postu
salmenta jarri dira azoka gunean: bederatzi
postu Txorierriko txakolingileentzat; 17,
gainontzeko ekoizleentzat; sei txosna; talo-
ak egiteko tailer bi; eta sei postu herriko
elkarteentzat. Umeentzako puzgarriak eta
tailerrak ere ipini ziren, eta Bizkaiko
Txakolina jatorrizko deitura duten 10
ekoizleen erakusketa izan zen. Uzta Eguna
Nekalur enpresak antolatzen du Udalare-
kin batera, eta, besteak beste, helburu

hauek ditu: Txorierriko txakolina dastatzea
eta nekazaritzako produktuak bultzatzea.

Antolatzaileek iazko zifrak gainditzea
espero zuten, eta horrela izan da. Datu ofi-
zialen arabera, 3.000 lagun hurbildu dira
Lezamako Uzta Eguneraino –iaz baino 500
pertsona gehiago-, eta 400 litro txakolin
banandu dira. Azokan aurtengo uztaren
lehenengo muztioa edateko aukera egon
zen, eta Alaitz Etxeandia Lezamako alkate-
ak brindisa egin zuen. Xabier Amuriza eta
Miren Araba bertsolariek saioa eskaini
zuten.

Aurreikuspenak bete 
dira Lezaman

Kantauri itsasertzeko arraza autoktonoko
hegaztien erakusketak helburu bi izan
ditu: alde batetik, hegazti-hazkuntza herri-
tarrei hurbiltzea, eta, bestetik, hemengo
arrazak berpiztea. Arraza autoktonoez
aparte, mundu osotik etorritako hegaztiak
ere jarri dituzte ikusgai erakusketan, eta
guztira 500 buruk hartu dute parte bertan.
Antolatzaileek bitxikeria bat aipatu digute:
gaur egun dauden oilo arraza guztiak lau
arrazatatik datoz eta haietako bat Euskal
Herrikoa da: basokoa, hain zuzen ere. 

Oso arraza ezberdinak eta bitxiak topa-
tu izan ditugu Zamudioko pilotalekuan eta
probalekuan. Autoktonoen artean, leposoi-
la aurkitu dugu. Hura saman lumarik ez
duen oiloa da. Kanpoko arrazen artean ze-

ta-antzekoa izan da ikusminik handiena
sortu dutenetako bat. Oilo hori Japoniakoa
da eta lumak barik, ilea du. 

Erakusketa urriaren 17tik 19ra bitarte-
an egin da eta Zamudiora hurbildu dire-
nek hegaztien lagin aberasgarria ikusteko
aukera izan dute: olioak, usoak, antzarak
eta indioilarrak, haien tartean. Irene Pardo
Nekazaritza Saileko foru diputatua erakus-
ketaren inaugurazioan izan zen Sorkunde
Aiarza Zamudioko alkatearekin batera.
Pardok hegaztien inguruan egindako lana
eskertu zien antolatzaileei. “Izan ere, Eolak
elkartea ahalegin handia egiten dabil kon-
tsumitzaileei kalitatezko jangaiak eskain-
tzen eta bertoko arrazak ezagutzera ema-
ten”.    

500 buru, 
Zamudioko erakusketan
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Zabala da zerua, eta hamaika aukera ematen digu. Hegan egiteari beldurrik?
Hegazkin txikia gidatzen ikasteko asmorik? Baserriaren aireko argazkirik eduki
nahi? Paisaia beste ikuspuntu batetik ezagutzeko gogorik? Beldurra gainditu eta
zerutik txoria legez ibiltzea posible dela ziurtatu digu Aitor de la Peña Air Quality
enpresaren lurreko operazioen arduradunak.  

Mundua, goitik begiratua

Paisaia ikusgarriak ditugu Bizkaian,
ederrak. Baina askoz ikusgarriagoak dira
zerutik begiratzen diegunean. Air Qualityk
lau ibilbide turistiko egiten ditu gure geo-
grafiatik. 

Erabiltzaileek gehien eskatzen duten
txangoa euskal kostaldetik doana da. Son-
dikako aireportuko terminal zaharretik
Abrara abiatzen da, eta handik Urdaibaira.
Turismo-hegazkinak buelta ematen du
Elantxoben, eta Gernika, Mungia eta Bil-
boren gainetik hegan egin ondoren, irteera-
lekura itzultzen da. Bigarren ibilbideak
Kantauri itsasoko kostaldea ezagutaraziko
digu: Castro, Oriñon, Noja...; eta hirugarre-
nak beste perspektiba bat emango digu
Euskadiko tontorrei buruz: Urduña, Urkio-
la eta Gorbeia. Laugarren ibilaldiak Azko-
rri, Sopela, Larrabasterra eta Plentziako
itsaslabarretara eramango gaitu. 

Ordubeteko txangoak dira guztiak –az-
kena izan ezik, hura 30 minutukoa baita–,
eta guztietan Bilbo gainetik egiten da he-
gan. Bidaiaria jesarlekuan jartzen den mo-
mentutik hasten da abentura, emozioa ze-
ruan ez ezik hegazkin txikiaren barruan
ere baitago. “Ezagutzen den zonaldearen
gainetik hegan egiteko aholkua ematen du-
gu, 1.500 oineko altueran egiten denez oso
erraz ezagutzen direlako paraje edo erai-
kuntzarik adierazgarrienak”. Hegalaldira
argazki eta bideo kamerak eraman daitez-
ke; beste eragingarri bat bidaiarentzat. 

Txangoa astebete lehenago erreserbatu
behar da, eta zerua zeharkatu ahal izateko,
baldintza bi bete behar dira: hodei baxurik
ez izatea, ezta hego haizerik ere. Baldin-
tzok betetzen ez badira, beste egun bat au-
keratu beharko da. “Instalazioetatik Seran-
tes mendia ikusten bada, horrek hegan

egin daitekeela esan nahi du. Oiz eta Jata
mendiak ikusiz gero, eguraldi ederra izan-
go dugu. Oso aproposa hegan egiteko”. 

Txango mota hauek arrakasta handia
dute eta astean 10 bat hegaldi egiten dira.
Jendeak senideei eta lagunei oparitzeko
hartzen ditu: senar-emazteentzat, ezkondu
aurreko agur-ekitaldietan... Anekdotak ere
badaude: behin batean, mutil batek zeruan
eskatu zion neska-lagunari berarekin ez-
kontzeko. Turismo-hegazkinean gehienez
ere hiru lagun sar daitezke pilotuarekin ba-
tera. Baina hegan egiteari beldur izatea ere
gerta daiteke. 

Fobia gainditzea
Bakoitzak baditu bere fobiak: altueren

beldurra, agorafobia... eta beldur horiek
eragina dute hegan egiteko orduan. Hegan
egiteko beldurra kentzeko ikastaroa egiten
dute hilero Sondikako terminal zaharrean.
Psikologo batek erlaxatzen ikasteko tekni-

kak irakasten dizkie ikasleei, eta pilotu
batek hegazkinen funtzionamendua azal-
tzen du: hegazkinek zergatik egiten duten
hegan, zer dira turbulentziak, kabinako za-
ratak... “Hegazkina garraiorik seguruena
da. Abiazio Zibilak aldizkako azterketak
egiteko eskatzen digu, eta pilotuak dena
zuzen dagoela egiaztatu behar du hegan
egin baino lehen. Motorrak ere frogatu be-
har dira. Ezerk huts egiten badu, bertan be-
hera uzten da hegalaldia. Istripua dagoe-
nean, aldi berean akats bat baino gehiago
egon direlako izaten da”. 

Eskola teorikoa jaso ondoren, erroda-
dura egiten da pistatik, eta kontrol-dorrea
bisitatzen da, erabiltzaileak ikus dezan ze-
lan egiten den lana han. Prest dagoenean
eta nahi badu, hegalaldia egiten du, psiko-
logoarekin eta pilotuarekin batera. “He-
gazkina hartu behar dutela pentsatze hu-
tsak beldurra ematen die askori, eta txarto
pasatzen dute benetan. Ikastaroa egin du-
ten guztiek gainditu dute beldurra, eta ba-
tek pilotu pribatuen titulua atera zuen gai-
nera”.  

Pilotu-eskolatik 51 lagun pasatu dira,
eta gaur egun 15 ikasle ari dira azterketa
prestatzen. Titulazioa lortuz gero, 1.500 ki-
lotik beherako hegazkin txikia gida dezake
erabiltzaileak Europa osoan zehar. “Inge-
lesaren oinarrizko ikastaroa ere ematen da,
pilotua Estatutik kanpo irteten bada, hitz
batzuk ezagutu behar dituelako kontrol-
dorrearekin harremanetan jarri ahal izate-
ko”. Titulazioa lortzen dutenek hobbyaga-

Hegazkina autoa 
baino errazagoa 

da gidatzen““
””

Testua: Itxaso Marina / Argazkiak: Air Quality

Hegan egiteari beldurra
kentzeko ikastaroa egiten
duten guztiek gainditu

egiten dute fobia

““
””
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tik egiten dute, lagunekin edo familiarekin
zerutik buelta bat ematearren. Hegazkin-
taxia edo hegazkin handiagoak gidatzeko,
pilotu komertzialen titulua eduki behar da.

Pilotu pribatua izateko ikastaroa 17 ur-
tetik gorakoek baino ezin dute egin, eta
mota biko osasun azterketa (armak erabil-
tzeko egiten denaren antzekoa) pasatu be-
har dute hori egin ahal izateko. Ikasleak
teoria eta praktika uztartu behar ditu.
Praktika irakasleak lagundurik egiten du
hasiera batean; eta berak bakarrik, une
egokia datorrenean. Horrezaz gainera,
egun berean hiru aireportutatik pasatu be-
harra daukate, titulazioa lortu nahi badu.
“Ikasgai bat edo beste zaila izan arren,
hegazkina autoa baino errazagoa da gida-
tzen”. Ikastaroa 10 hilabetekoa izaten da;
hala ere, malgua da eta ikasleen beharriza-
netara egokitzen da. Titulaziorik atera nahi
ez dutenentzat, hastapen ikastaroa egiteko
aukera dago. 

Zaila, Txorierrin
Txorierri gainetik hegan egitea uste

baino zailagoa da. Loiuko aireportura hur-
biltzeko eremuan dago eta kontu handiz
ibili behar da hegalaldi komertzialei era-
gozpenik ez egiteko. Eraikinei, enpresei,
baserriei, herriei... argazkia edo bideoa ai-
retik egitea zaila da, baina ez da ezinezkoa.
“Gehienbat erakunde eta enpresek eska-

tzen dute zerbitzu hori, ondoren webgune-
an sartzeko edo aurkezpenetan erabiltze-
ko. Dena dela, edonork eska diezaguke
etxearen, negozioaren... aireko argazkia
egiteko”. Aireko publizitatea ez dago oso
modan Euskal Herrian, baina apurka-
apurka hori ere hasi dira eskatzen.

Bigarren eskuko hegazkin txikiak
70.000 euro inguru balio du, eta garestiena
ateratzen dena erregaia da. Hegazkin txi-

kia aparkatzea merkea da: euro bat egune-
ko. Txokotzat erabiltzen diren hegazkin-
txoak ere badaude: lagun batzuek erosi eta
txandaka egiten dituzte hegaldiak. Han-
garrean mekanika-lantegia dago; arazo bat
gutxiago, beraz. Eta zer esanik ez; hiribu-
rura etortzen diren musikari, aktore, fama-
tu, dirudunen... hegazkin pribatuek Sondi-
kako terminal zaharrean hartzen dute lu-
rra.  
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Elkarteak / Taldeak

Joan dan gizaldearen hasikeran eraiki
zan frontoia Lezaman, herriko taber-
naren ondoan, Hilario Astorkik emo-
neko lurretan. Herriaren erdi-erdian
egoanez, laster zabaldu zan pelota za-
letasuna ume, gazte eta nagusien arte-
an, belaunaldiz belaunaldi gaur arte
etorri dana. 1954. urtean, gitxi gora
behera, zenbait txapelketa (herrikoa,
eskualdekoa, profesionalak…) antola-
tzen zituen pelotazale komisio bat
eratu zan (Jon, Markel, Loren, Remen-
teria, Josu, Bustinza…). Gorabehera
batzuk sufridu ondoren, orain dala 26
urte sortu zan gaur dabilen pelota al-
kartea.

Bere urte osoko zereginen artean
(Uribe-kosta, herriko paleta txapelke-
tea, udabarrikoak, eskolen artekoa,
Andramarietako festibalak…), bi dira
aipagarrienak: Eskualde Txapelketea
eta Pelota Eskola. Pelota Eskolak 40
bat ume batzen ditu oraintxe bertan
monitoreen esanetara. Bertan be izan
dira gorabehera handiak; krisi sasoiak
eta urte oparoak, 80 ume baino gehia-
go izateraino. Jaimek eta Juanmarik
dinoskuenez, batzordearena baino as-
koz be inportanteagoa da begiraleen
beharra, pelota irakasle onak izateaz
aparte, animadoreak eta ume zaleak
izan behar dabelako. Euren artean,
kanpotik edo federazinoak itxitakoak
baino, pelotariak izanekoak eta herri-
tarrak ditue gurago. Hainbat izan dira
urte honeetan; eta onak, ganera: Juan-
mari, Bitortxu, Marci, Honorio, Iker,
David, Ander, Iñigo, Txaber, Mar-
kel… Asteroko lan horren emoitza
pozgarriak, beste askoren artean, ho-
nexek dira: umeek kirola egitea, pelo-
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Euskal Herrian antolatzen diran
txapelketen artean, Euskal Pelota
Federazinoak onenetarikotzat dau
Lezamakoa, Elgeta eta Zaldibarkoa-
kaz batera. Txapelketeak 50 urte be-
te ditu aurten, eta zenbaki potolo
eta borobilari zeozer berezia egin
gura deutsie Pelota Alkartekoak:
aurten be txapelketa on bat antolatu
eta 50 urteko historia, testigantza-
kaz eta argazkiekaz, liburu baten
batuta itxi. Hona hemen horren la-
burpen labur-laburra.

Urteren baten egin ez bada be,
1954an egin zan lehenengoz eta
aurtengoa 50. edizioa izango da.
1965era artekoa izan zan txapelke-
tearen urrezko aroa: Beitia, Alvarez,

Eskualde txapel



ta zaletasuna bultzatzea, “Vasconava-
rroa” bitan irabaztea, Eskola arteko Txa-
pelketea (1979) eta, batez be, Bizkaiko He-
rri arteko Txapelketean 6 final jokatu eta 3
irabaztea (Ortuellaren kontra 1997an,
Markinaren kontra 1999an eta Usansolo-
ren kontra 2004an). “Horrelakoetan, herri
osoa frontoian pozik ikusita, itzelezko

poztasuna sentitzen dogu eta neke guz-
tiak ahaztu egiten dira. Meritu haundia da
gure moduko herri txiki batentzako”.

Eta aurrerantzean zer? Oraingo ba-
tzordeak jarraituko dau gazteen errele-
borik ez datorren artean, ilusio handiz
jarraitu be. Ondo konpontzen dira euren
artean eta batzuetan nekatuta egon
arren, prest dagoz pelotaren alde egite-
ko, momentu hau krisi momentua izan
arren. Hauxe bakarrik eskatzen dabe: la-
guntza apur bat gehiago gurasoen alde-
tik, inplikazino haundiagoa. Eta ez el-
kartean sartzeko edo lan egiteko (hori be
ondo etorria litzatekeen arren), euren
umeak frontoira eroateko eta zaletasuna
bultzatzeko baino, zikeran be pelota
mundua ezagutu barik beste kirol batera
joan ez daitezen.

Lezamako Pelota Alkartea

Lau hamarkadako arrakasta
1972. urtean sortu zan Lezamako Pelota Alkartea, herriko pelotari eta pelotazale
batzuen ekimenez. Harrezkero su eta ke ibili dira beharrean pelotaren alde, Lezama
kirol honegaz estu-estu betiko lotu arte (eta ez futbolagaz, batzuk uste daben mo-
duan). Juan Mari Dañobeitia hasieratik dabilen historikoagaz eta Jaime Uriarte az-
ken 16 urteotako presidenteagaz egon gara.

Elkarteak / Taldeak
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Jadrake, Elvis, Alegria, Zerain, Albizuri
anaiak, Arrien, Cervera, Juanito Del Val…
eta orduko pelotaririk onenak. Frontoia
ganezka egoten zan, trenean edo bizikle-
taz etorten zan jentea herrira. Ospe haun-
dia hartu eben Lezamako frontoiak eta
bertan domeka eguerdietan jokatzen ziran
partiduak, angelus eta guzti. Txapel bat be
pasatzen zan jente artetik pelotariei or-
daindu ahal izateko.

1965-72 urteetako krisialdia igaro on-
doren, kirolez kanpoko arazoen erruz, ba-
rriro berbiztu zan txapelketea, 1972ean Pe-
lota Alkarte sortu barriaren ekimenez: Ba-
rañano, Atxa, San Roman, Elkoro, Imaz,
Artola eta beste asko, baita Lezamako Je-
sus, Juanmari, Luismari, Honorio eta abar. 

Oraintsuago, beste pelotari belaunaldi

batzuk be jokatu dabe txapelketa honetan:
Ansola eta Esnaola txapeldunak, Errazti,
Almandoz, Otxandorena, Joseanjel, Atxu-
tegi, Artetxe, Oliden, Retegi Bi, Arretxe II,
Txaber, Asier (txapelketea irabazi dauan
lezamar bakarra) eta beste abar luze bat.
Eskualde Txapelketa honen maila adieraz-
teko hauxe da beste datu interesgarri bat:
urte berean parte hartu eben zazpi pelota-
rik debuta egin eben profesionaletan (Ba-
rriola, Aimar, Pablito, Azkarate, Galarza
VI, Goñi III eta Elkoro).

Laburtzeko, zera esan daiteke: urtero-
urtero momentuko afizionadu mailako
pelotaririk onenetarikoek parte hartzen
dabela. Baina ez da erreza hau lortzea, ba-
tez be pelotari onenak beste txapelketa ba-
tzuetan be parte hartzen dabelako sasoi

berean eta antolatzeko datak finka-
tzea oso gatxa dalako. Halandabe, ge-
hienetan bezala, aurten be etorkizune-
ko pelotariak, gazte mailan 16 bikote
eta nagusi mailan beste hainbeste,
dagoz konbidatuta. Txapelketeak lau
hilabete iraungo dau, azarotik otsaile-
ra; guztira partidu biko 15 festibal jo-
katuko dira, beti bariku iluntzez eta
kanporaketa sistemagaz. Lezamako
Udalaren laguntza ekonomikotik a-
parte, EITBren laguntza be eskertu
gura dabe antolatzaileek, aspaldiko
urteetan finala telebistaz emoten dala-
ko. Eta, zer esanik be ez, herritarrok
be asko eskertzen dabe txapelketea
hau, pelota partidu politak ikusiz ga-
nera, barikuetan giro berezia sortzen
dalako herrian. Ia lezamarrok eta txo-
rierritarrok frontoia betetzeko kapaz
garan! Zorionak Pelota Alkarteari!

ketea, Euskal Herriko onenetarikoa 

Lezama 
estu-estu 
lotu da 

betiko pelotagaz

““

Testua eta argazkiak: Popspolin

””

Jaime Uriarte, presidentea
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AAiikkoorr!!en publizitatea
jarri gura baduzu deitu

telefono honetara:
94 452 34 47 

edo e-mail bat bidali
aikortxori@aikor.com

Baserri mundua

Ardolan enpresa duela lau urte sortu eben
Naiara eta Rakelek. Biak Txorierri Politek-
nikako ikasleak izan dira, eta praktikak
egiten ezagutu eben alkar. Hainbat ikasta-
ro egin ondoren, etorkizuna ardo mundua-
ren eskutik etorri lekiekeela konturatu zi-
ran. Eta Errioxara abiatu ziran merkatua
ezagutzeko asmoz. “Zaila da topatzea le-
kua han, dana hartuta dago-eta. Bizkaira
itzuli eta txakolinagaz ahalegintzea pen-
tsatu genduan”.

Aterik ate, baserririk baserri. Neskak
Txorierriko txakolingileakaz batu ziran eta
horreen beharrizanen barri zuzenean jaso
eben. “Txakolina oso elementu bizia eta
aldakorra da, eta analisien emoitzak ahalik
eta arinen behar dabez. Guk 24 ordutan
eskaintzen deutseguz”. 

Politeknikan enpresa-mintegia dago,
eta analistek bertan jarri dabe laborategia.
Txakolinaren oinarrizko analisiak egiten
dabez gehienbat: azukrea, alkohol-gradua,

pH-a, nitrogenoa, garraztasuna... Parame-
tro horreei esker txakolina ekoiztu eta kon-
trolatu daikie txakolingileek. Era berean,
euren esperientzia ezinbestekoa da behar
horretarako. 

Kanpaina otsailean amaitzen da; halan-
da be, urtean zehar be egin ohi dira sulfu-
rosoen kontrolak. Izan be, ekoizpenaren
zati bat botilaratu barik itxi daike txakolin-
gileak, eta botiletan beranduago sartu.

Kalitatezkoa
Laborategira jotzen daben ekoizle ge-

hienak Txorierrikoak dira, eta batzuk Ara-
batik eta Gipuzkoatik be etortzen dira.
Orain dala urte bi akordioa sinatu eben
Bizkaiko Foru Aldundiagaz eta harrezkero
analisiak BIALTXAren bitartez eskatzeko
aukerea emoten jake. BIALTXA Bizkaiko
Txakolingileen Elkartea da. “Kasu horre-
tan egun batetik bestera jasotzen dabez
emoitzak; euren kabuz badatoz, goizetik
arratsaldera”.

Zalantzarik ez dabe Txorierrin ekoiz-
ten dan txakolina kalitatezkoa dala esateko
orduan. Lau urtean arretaz jarraitu deutsie
horren bilakaerari. “Aldaketa haundia
egon da eta kalitatezko txakolina egiten da
gaur egun. Gero eta kalitatezko kontrol
zein analisi gehiago egiten dira eta horrek
badau eragina”. 

Txakolina irailetik otsailera bitartean
ekoizten da. Lehen aitatutako analisi pun-
tualez aparte, mugimendu gitxi izaten da
ganontzeko hilabeteetan eta analistek lan-
esparrua zabaldu behar izan dabe. “Sa-
gardoaren eta uraren analisiak be egiten
doguz, eta aholkularitza eskaintzen deu-
tsegu bezeroei, besteak beste”. Iaz ISO
9.000 kalitatezko agiria lortu eben, eta o-
rain enologiako masterra egiten dabilz.  

Txorierriko txakolina aztertzen

Gero eta kontrol 
gehiago egiten dira 

eta horrek eragina dau 
txakolinaren kalitatean

””
““

Gelditu ezinik dabilz Naiara Landa eta Rakel Medina.
Txakolina ekoizteko sasoia da, eta gazteek laginez be-
teta daukie laborategia. Analisiak egin eta emoitzak 24
ordutan jakinarazten deutseez txakolingileei. 



Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza, Uniber-
tsitate eta Ikerketa sailak www.ikasten.net
euskara ikasteko webgunea jarri du mar-
txan. HABEK euskara on line ikasteko au-
kera aspaldian eman zien erabiltzaileei,
eta ikasten.net horren osagarria da, baina
ikaskuntza ofizialetik kanpo. “Lan-ingu-
runea dibertigarria eta informala da”,
diote webgunean. Egitasmoa helduei da-
go zuzenduta eta doakoa da. Ikasleak or-
denagailua eta Internet konexioa baino ez
du behar. 

Ikastaroa gazteleraz edo ingelesez egin
daiteke, eta behin maila batetik aurrera
euskaraz ere bai. Kurtsoa zenbait ataletan
banatutako 60 unitatek osatzen dute eta,
era berean, 12 errepaso-unitate daude era-

biltzaileak ikasitakoa gogoratzeko. Ikas-
leak hainbat ariketa egiteko aukera izango
du, entzumenak eta hutsuneak betetzea,
besteak beste. Izan litezkeen arazo edo za-
lantzei aurre egiteko, tutoretza zerbitzua
ere eskainiko da 2009tik aurrera.

Ikastaroak www.ikasten.net webgunea-
ren bidez egingo dira, baina aldez aurretik
izena eman behar da www.hiru.com atarian
(Eusko Jaurlaritzaren Etengabeko Ikas-
kuntzaren webgunea). Eta euskaraz apar-
te beste hizkuntzaren bat ikasi nahi izanez
gero, www.hiru.com webguneak atzerriko
hizkuntzak (ingelesa, frantsesa, alemanie-
ra eta italiera) ikasteko aukera ematen du.
Horien truke, aldiz, ordaindu beharra da-
go, 45 euro hain zuzen ere. 

Telefonoz deitzea kontu zaharra izan-
go da laster, izan ere etorkizunean or-
denagailua erabiliko dugu. Skype pro-
grama dugu komunikazio-eredu ho-
rren adibide. Aplikazio horri esker era-
biltzaileek doan hitz egin dezakete
ordenagailuaren bidez, telefonoz ber-
ba egingo balute moduan. Gainera, te-
lefono finko zein mugokorrei deitzeko
aukera ematen du. Eta horixe da
Skype-ek eskaintzen duen baliabiderik
onena, atzerritik deia egitea oso mer-
kea baita. Enpresetan aspaldian erabil-
tzen dute sistema hori, eta etxean gero
eta lagun gehiagok hitz egiten dute
horrela.

Niklas Zennström eta Janus Friis
suediarrek asmatu zuten Skype pro-
grama 2003an. Bi urte geroago eBay
enpresak erosi zuen 2.600 milioi dolar
ordainduta. Gaur egun, doan eta gaz-
teleraz deskargatu ahal da skype.com
webgunera sartuta. Zelan erabili, tari-
fak eta gorabehera guztien berri ema-
ten da bertan. Ordenagailuaz aparte,
Skype erabiltzeko Internet konexioa
eta mikrofonoa behar dira.

Ikasten.net: euskara
ikasi Interneten 

Skype: 
merkeago deitu
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Bezperan autobusean irtenda, heldu ginen
koru kideok eta lagun batzuk Alcorisara;
3.300 biztanle inguru dituen ‘Bajo Aragón’
eskualdeko herrira. Han egon ziren Benito,
Jose Mari eta bertako koruko beste dozena
bat antolatzaile itxaroten, hiru egunerako
gure etxea izango zen Udal Aterpean afari
gozoa prest-prest zeukatela.

Asteburu luzea igaro genuen, aurretik
zehaztasun handienarekin prestatutako
programa bizi eta bete arte, ia-ia dutxatze-
ko astirik gabe. Larunbateko iluntzean mu-
sikaldia eskaini aurretik, hauek bisitatu
genituen: Alcañizeko Calatravatarren gaz-
telua eta udaletxe azpiko elurtegia; Cala-
ceite erdi aroko herri ederra eta zaindua,
bertako alkateordearen azalpen jakintsu
zein beroen eskutik; eta Valderrobres estilo
bereko herritxoa. Iberoen zein mairuen eta
Espainiako Gerra Zibileko aztarnak nonahi,
harea-harrizko armarridun etxe dotoreak,
historiaz beteriko kale estuak, idazle aurre-
rakoi famatuen tertuliarako ezkutu-lekuak
eta bizilekuak, Buñuel zinemagilearen jaio-
tetxea, mediterraniar trilogia (olibondoak,
almendrondoak eta mahatsondoak) bete-

tzen duten lur eremu zabalak,  eta abar.
Iluntzean, jendez beterik aurkitu ge-

nuen Alcorisako San Sebastián eliza-audi-
torio-museoa, Aragoiko eta Euskal Herriko
kantak entzuteko irrikaz. Aragondigital ko-
munikabideko kazetariak ere etorri ziren

(www.aragondigital.es/asp/noticia.asp?notid=
52023). Alcorisa eta Lezamako bi neska-
mutil gaztek proposatutako adiskidetze
iniziatibaren kultur ekitaldi nagusia buru-
tu zen iluntzean, bi kulturen folklore musi-
kala ezagutzeko aukera politean: Alfonso
Xgarrenaren Cantiga, Aragoiko jotak, Maitia
non zira, Aldapeko, Euskaldunak… Opariak
elkarri banatu eta La gran jota de la Dolores
batera abestu ondoren, afaldu genuen ber-
tako Udalaren gonbitez.

Hurrengo egunean gehiago: sakonki
errotuta duten Aste Santuko tradizio eta
folklorearen erakusgarriak, dokumentala
eta eskulturak, kalbario-mendira ibilaldi-
txoa, eta aipamen berezia merezi duen
“herri eskolaren” museoa ere bai… Bertako
produktu gozo-gozoz egindako bazkaria
zezen plazan, kantuak, dantzak, besarka-
dak, agurrak… eta etxera.

Esperientzia ederra eta aberasgarria
izan da. Jatorrak dira, bai. Itzel ondo trata-
tu gaituzte, larregi, momentu batez ere
geure albotik aldendu barik eta euren one-
na erakutsiz eta eskainiz. Hau ez da horre-
la geratuko!

Agrupación Coral Alcori-
sana abesbatza aurtengo
Andramarietan Lezamara
etorri bazen, Ekidazu A-
besbatzak bisita itzuli eta
Teruelgo Alcorisa herrira
joan zen urriaren 18an,
bertako koruarekin batera
kontzertu bat ematera. Es-
perientzia zoragarria eta a-
berasgarria izan da!

Lezamatik Alcolisara kantatzera

Testua eta argazkia: Pospolin

Musika



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:

ZZeennbbaatt  llaagguunn  
bbiilldduu  zziirreenn  ZZaammuuddiioonn,,  

KKooaaddrriillaa  EEgguunneeaann??

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 
erantzuna:

Zamudio
Irabazlea:

Ivan Lozano

LEHIAKETA

Antxinako argazkia

Zamudioko eskolakoak eliza ondoan, 1941. urte inguruan
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1 Alejandro Aurre "Lantze"  2 Iñaki Aurtenetxe "Lekunbarri" 3 Tomas Lejarza "Basatxu"  4 Mateo
Bilbao "Etxebarri"  5 Jose Luis Zubizarreta "Agina"  6 Angel Zarate "Larrabeiti"  7 Jose Miguel
Aurre "Kaltzekoerrota"  8 Jose Rosario Zamakona "Yabiti"  9 Juan Abona "Larros"  10 Pedro
Aurrekoetxea  11 Jesusa Bidaurrazaga "Pinoa"  12 Jose Mª Urrejola "Aguatxu"  13 Iñaki Artetxe
"Artetxene" 14 Antonio Barrena "Torrene"  15 Angel Aurre "Lantze"  16 Sabin Artetxe "Artetxene"
17 Juan Arostegi "Sañoane"  18 Ramon Laita "Agina" 19 Juan Jose Larrabeiti "Exane"  20 Javier
Bilbao "Txaleta"  21 Genara Bilbao "Lekunbiz"  22 Rosario Aiarza "Abarkotxe Behekoa"  
23 Edurne Aiarza "Abarkotxe"  24 Begoña Zarate "Uxina"  25 Edurne Aurre "Uxina"  26 Juli
Bilbao "Artatza"  27 Juan Beain "Pozueta"  28 Jesus Legarreta "Saratxa"  29 Antonio Mota "Errota"
30 Andereño: Andresa Abona "Aboa"  31 Mª Josefa Arkotxa "Arkotxa"  32 Juana Torre "Torrene"
33 Isabel Jauregi "Fuentene"  34 Josefina Camiroaga "Do Martine"  35 Edurne Aurrekoetxea
""Bollorre"  36 Agurtzane Zubieta "Bidetxe"  37 Gloria Bidaurrazaga "Txabola"  38 Mª Luisa
Etxebarria "Bollorre"  39 Begoña Bilbao "Etxebarri"  40 Carmen Etxeandia "Iberre"  41 Begoña
Soba "Aboa"

Hemen dozuez Zamudioko eskolakoak 1941. inguruko argazkian, eliza ondoan. Edurne Aiarzari eskerrak emon ostean badakizue,
daturen bat oker ikusten badozue jakinarazo: 944523447 telefono-zenbakira deituz, aikortxori@aikor.com helbidera idatziz edo
www.aikor.com > txokoak > Atxinako argazkiak atalean erantzuna itxiz.



Mahatsondoa oso baldintza gogorre-
tan bizirik iraun dezaketen landare
gutxienetarikoa da. Are gehiago, lu-
rra zenbat eta pobreagoa izan eta,
behar dituen elikagaiak topatzeko,
mahatsak zenbat eta esfortzu handia-
goa egin behar, orduan eta kalitate
handiagoa izango da bere fruitua.
Gauza kuriosoa da herri ezberdinetan
landatutako mota bereko mahatseta-
tik ardo hain ezberdinak lortzea. Lur-
eremu txikiak garrantzi handia du fe-
nomeno horretan, zalantza barik.    

Buru zabala eduki behar dugu
terroir terminoa ulertzeko, eta ulertu
behar dugu ardo bat bereizten duen

faktore hauen arteko armonia dela:
klima, lurra, mahats mota eta ekoiz-
lea. Eragile asko hartu behar dira
kontuan, beraz. Alde batetik, landare-
an, mahastian, ingurunean eta es-
kualdean eragina duten baldintza kli-
matologikoak eta, bestetik, ardoaren
ezaugarriak zehaztuko dituen lur
mota eta horren sakontasuna. Era be-
rean, onddorik, bakteriarik edo ha-
rrik dagoen aztertzeko beharra dago,
lur mota xedatuko dutelako, eta lan-
datuko den mahats mota ondo auke-
ratu behar da. Eta, zer esanik ez,
ekoizlea ere kontuan hartzekoa da,
garrantzitsuak diren erabakiak hartu-
ko baititu: lursaila aukeratuko ditu,
mahats barietatea, inauste mota, hos-
to-masa, fitosanitarioak, ardogintza...  

Terroir landare, lur, natura eta gi-
zakiaren arteko topaketa magikoa da,
eta pertsonalitatea eta izaera parega-
bea dituen ardoa du emaitza. 

Burdeos, Borgoña edo Barolon
(Italia) bazekiten aspaldidanik zein-
tzuk ziren ardorik hobeak ematen
zituzten lur-sailak. Mahasti filosofia
hori munduko beste herri batzuetara
doa zabaltzen, nahiz eta batzuek
barietateari lur-eremu txikiari baino
garrantzi handiagoa eman. Edonola
ere, terroir-eko ardoak ezagutzea me-
rezi du, eta nik ardo horietaz gozatze-
ko gonbidapena luzatzen dizuet. On
egin!

Bakoren bazterra

Terroir edo lur-eremu 
txikiko ardoak

Iñaki Suarez,
sumillerra
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Etxeko sukaldaritza

Osagaiak (lau lagunentzat):
-6 porru
-Kilo erdi saiheski
-Kilo bat patata
-Azenario bi
-200 g kalabaza
-Piper siku bi
-Ura, gatza eta oliba-olio txorrostada bat

Prestatzeko era:
Lapiko baten ura jarriko dogu surtan.
Irakiten hasten danean saiheskia, kalaba-
za eta azenarioak botako doguz. Bost
minutu pasa ondoren, piperrak, porruak
eta patatak (arretiaz garbitu eta txikituko
doguz) gehituko doguz. Olioa eta gatza
be botako doguz. Su eztian hogei minu-
tuan izango dogu egosten.

Porrusalda
saiheskiagaz

Maite Lekerika,
sukaldaria

Sukaldaritza



GOMENDIOAKGOMENDIOAK
LLIIBBUURRUUAAKK

MMUUSSIIKKAA  BBIIDDAAIIAANN

AAmmaaggooiiaa  GGeezzuurraaggaa

NAGUSIAK
Gu nafarrok
X. Zabaltza
Erlojuen mekanika
J. L. Otamendi
Iturrino handia 
H. Etxeberria
Zakur kale 7 
F. Zubiri

HAUR ETA GAZTE
Hegoaldera
M.L. Alonso
Bideak, aldapak eta bihurguneak
J. L. Zabala
Mahemoren ametsa 
I. Vi-Makome
Komunean galtzen naiz 
L. Bilbao
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Hamar t´erdietan
Ruper Ordorika
De fuego y agua
Mayte Martin , Labèque ahizpak

Ruper Ordorika

L E T R A Z O P A

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

Jarraitzen dogu gorputza
aztertzen. Ia gai zaren 
gorputzean ditugun 7 atalen

izenak aurkitzen* goiko 
letrazopan. Kontuan hartu 
egizu Txorierrin esaten dan
eran idatzita dagozala. 
* Derioztarren euskara liburutik

jasoak.

Ezkerraldean Aikor! 74. 
zenbakiaren erantzuna.
Gorputzean ditugun zazpi
atalen izenak.

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



Antzerkia eta filmak

Hitzaldiak
Sondika
–Mikologiaren gaineko mintzaldiak. Aza-
roaren 10ean eta 12an, 19:30ean, Kultura
Etxean. 
Lezama
–Mikologiaren gaineko hitzaldia, Plácido
Iglesiasekin. Azaroaren 14an, 19:30ean,
Kultura Aretoan. Urrusti elkarteak antola-
tuta.

Lehiaketak
Sondika
–XVII. Gabonetako Postalen Lehiaketa.
Lanak aurkezteko epea: abenduaren 12ra
arte.
Zamudio
–Gabonetako Postalen IX. Lehiaketa. La-
nak aurkezteko epea: azaroaren 3a baino
lehen.

Lezama
–Ametsen museoa, sei urtetik 12 urtera arte-
ko umeei zuzendutako antzezlana. Aza-
roaren 21ean, 19:00etan, Kultura Aretoan. 

AAggeennddaa

Musika
Zamudio
–San Martin jaietako kontzertua. Urriaren
8an, Zamudioko Kamara Koralaren esku-
tik.
–Zamudioko Kamara Koralaren emanal-
dia, Bilbon. Azaroaren 12an.
–Santa Zezilia. Azaroaren 22an, Zamudio-
ko Kamara Koralaren eskutik.

Zamudio
–Urte amaierako bazkarirako ticketak har-
tzea: azaroaren 29an eta 30ean, 11:00etatik
13:00etara, Adintsuen Etxean.  
Lezama
–Txakolinaren dastatzea. Azaroaren 28an,
19:30ean, Kultura Aretoan. Izena ematea:
azaroaren 25a baino lehenago, liburute-
gian.

Jaiak
Sondika
–San Martin. Azaroaren 11n, 12:30etik au-
rrera: meza, aurrezkoa, dantzak...

Irteerak
Sondika
–Ibilaldi mikologikoa. Azaroaren 15ean,
09:00etan. Zizak sailkatzea, 17:30ean, Kul-
tura Aretoan. Izena ematea: azaroaren 3tik
7ra, liburutegian. 
–Serantes. Azaroaren 23an, 09:30ean. Ize-
na ematea: azaroaren 20ra arte. Udalak eta
Goronda Gane IGEk antolatuta.
Zamudio
–Itxina. Azaroaren 23an, Arroeta taldeak
antolatuta.
–Olaberriako kartinga. Azaroaren 1ean,
Zamudio Racing taldearen eskutik.
Lezama
–Eskuagatx. Azaroaren 28an, 19:30ean,
gailur taldeak antolatuta.

Zamudio
–Idi-probak. Urriaren 31an eta azaroaren
1ean eta 3an.

Kirolak

Ekitaldi gehiago aikor.com orrialdean

Erakusketak
Sondika
–Mikologia erakusketa. Azaroaren 16an,
11:00etatik aurrera, tren geltokiko aparka-
lekuan: umeen pintura lehiaketa, liburu
erakusketa, dastatzea...

Bestelakoak
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Tailerrak
Lezama
–Ilustrazio-lantegia, sei urtetik 12 urtera
bitarteko umeentzat. Azaroaren 6an,
18:00etan, ludotekan.
–Ipuinen dekoratuak egiteko lantegia, sei
urtetik 12 urtera bitarteko umeentzat.
Azaroaren 27an, 18:00etan, ludotekan.

Azokak
Sondika
XII. Eskulangintza, Nekazaritza eta Abel-
tzaintza Azoka. Azaroaren 9an, 10:00etatik
aurrera.

Serantes mendia






