BIZKAIA

ANDOAIN
ERNAITZA LIBURUDENDA
Zumea, 2
20140 ANDOAIN

BARAKALDO
MILOS PALENZUELA
LIBURUDENDA
Uribe Merindadea, 14
48901 BARAKALDO

BERGARA
ELKAR MEGADENDA BERGARA
Ibargarai, 12
20570 BERGARA
bergara@elkar.com

BASAURI
BIOK LIBURUDENDA
Dr. Garay, 11
48970 BASAURI

DONOSTIA
HONTZA LIBURUDENDA
Okendo, 4
20004 DONOSTIA

BILBO
CASA DEL LIBRO-URQUIJO
Alda. Urquijo, 94
48009 BILBO

ELKAR MEGADENDA DONOSTIA
Fermin Calbeton, 21-30
20003 DONOSTIA
fcalbeton@elkar.com

CASA DEL LIBRO,
LA LIBRERÍA
Colon de Larreategi, 41
48009 BILBO

ELKAR MEGADENDA
Bergara, 6
20005 DONOSTIA
bergarakalea@elkar.com

MACEDA LIBURUDENDA
Santa Clara, 16
48006 BILBO

OSKARBI LIBURUDENDA
Colon pasealekua, 11
20302 IRUN
TOLOSA
ELKAR MEGADENDA TOLOSA
Aroztegieta, z/g.
20400 TOLOSA
tolosa@elkar.com
OÑATI
IBARRONDO LIBURUDENDA
Plaza. Fueros, 10
20560 OÑATI
ZARAUTZ
GAROA LIBURUDENDA
Trinidad, 7
20800 ZARAUTZ

HERRIAK LIBURUDENDA
Licenciado Poza, 11
48008 BILBO
VERDES LIBURUDENDA
Correo, 7a
48005 BILBO
ELKAR MEGADENDA BILBO
Iparragirre, 26
48011 BILBO
iparragirre@elkar.com
LIZARDI LIBURUDENDA
Heliodoro de la Torre, 9
48014 BILBO
CAMARA LIBURUDENDA
Euskalduna, 6
48008 BILBO
BINARIO LIBURUDENDA
Iparragirre, 9 bis
48009 BILBO

Helbide honetara bidali behar da:
OSATUZ aldizkaria
Vitoria-Gasteiz kalea, 3
20018 DONOSTIA

Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundea

Formulario honetako datuak fitxategi automatizatu
batean bilduko dira, HABEk eta Osakidetzak
aldizkaria jasotzeko eskabideak kudeatu ahal
izateko. Fitxategi datuetara sartzeko, datuok
aldatu eta deuseztatzeko eskubidea erabili nahi
izanez gero, HABEra jo dezakezue: Vitoria-Gasteiz
kalea, 3-6. 20018 Donostia.

HARPIDETZA-ORRIA

IRUN
ELKAR MEGADENDA IRUN
Colon pasealekua, 8
20300 IRUN
irun@elkar.com

KUKUMA LIBURUDENDA
Colon de Larreategi, 21
48001 BILBO
KIRIKIÑO LIBURUDENDA
Colon de Larreategi, 11
48001 BILBO
LAUAXETA LIBURUDENDA
Rodriguez Arias, 45
48011 BILBO
DURANGO
HITZ LIBURUDENDA
Artekalea, 14
48200 DURANGO
LEIOA
ARTAZA LIBURUDENDA
E.H.U. Leioako Kanpusa
Posta kutxa 56
48940 LEIOA
SANTURTZI
TEMAS LIBURUDENDA
Pagazaurtundua, 3
48980 SANTURTZI

aldizkaria non

GIPUZKOA

ARABA
GASTEIZ
ELKAR MEGADENDA GASTEIZ
San Prudencio, 7
01005 GASTEIZ
sanprudencio@elkar.com

NAFARROA
ARBIZU
BERIAIN LIBURUDENDA
ETXARRI
KAXETA LIBURUDENDA
IRUÑEA
AUZOLAN LIBURUDENDA
San Gregorio, 3
31001 IRUÑEA
AUZOLAN LIBURUDENDA
(Berria)
Tutera, 16
31003 IRUÑEA
ELKAR MEGADENDA IRUÑEA
A.M. Larraona, z/g.
Golem Eraikina
31008 IRUÑEA
amlarraona@elkar.com
LIBRERÍA EL PARNASILLO
Castillo de Maya, 45
31004 IRUÑEA

CASA DEL LIBRO-AXULAR
LIBURUDENDA
Arka, 11
01005 GASTEIZ

IPARRALDEA

STUDY LIBRERÍA
Fueros, 12
01004 GASTEIZ

BAIONA
ELKAR MEGADENDA BAIONA
Arsenal Plaza
64100 BAIONA
baiona@elkar.com

AYALA LIBURUDENDA
ELKAR MEGADENDA GASTEIZ
Apraiztarrak, 1-Campus
01006 Araba
campus@elkar.com

Izen-deiturak: ……………………….....……………………………….…….....................……...
Identifikazio Fiskalaren Kodea / Nortasun-agiria: …………....………………………..………..
Helbidea: ………………………………………......................…. Telefonoa: …...……….……...
Herria: ………….…...........….…..….. Posta-kodea: …....….…. Lurraldea: …….….…....….....
Posta elektronikoa: ………….……………………………………………..
Osatuz aldizkaria jaso nahi dut 2009/10 ikasturtean (10 ale)
Harpidetza arrunta: 26,20 €
Euskaltegiko ikasleak: 13,10 €
Zein euskaltegitan ari zara ikasten? .................................................................................
Medikuntza, odontologia edota erizaintza fakultateetako ikasleak: 13,10 €
Zein fakultatetan ari zara ikasten? ....................................................................................
Honela ordainduko dut:
HABEren izenean luzaturiko txeke bidez
Transferentzia bidez (Kutxa 2101 0381 01 0003069002)
Kontu korronte bidez: bankua edo aurrezki kutxa: …….………...……....…...........
Sukurtzala: …..............….. K.D.: ….....…...
Zenbakia: ….….…..............……….……
www.euskadi.net/osatuz edo www.ikasbil.net atarietan ere aurkituko duzu harpidetza egiteko modua.
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Zure txokoa
Hilero gertatzen den bezalaxe, oraingo
honetan ere galdera eta zalantza batzuk
jaso ditugu gure erredakzioan, batzuk
www.ikasbil.net atariaren bidez eta
beste batzuk info@habe.org helbidean.
Hona hemen zuentzat bildutakoak:

En primer lugar, le invitamos visitar las páginas web
www.habe.euskadi.net y www.ikasbil.net En ellas dispone de
información sobre el organismo, así como contenidos didácticos y
recursos multimedia que serán de utilidad en el proceso de aprendizaje del euskera. Concretamente una de las opciones en
www.ikasbil.net apartado CONTACTO es PREGUNTAS FRECUENTES. En este apartado dispone de información sobre material y
métodos para el aprendizaje del euskera por cuenta propia (incluidos los de soporte informático). Como podrá comprobar, una de
las opciones de autoaprendizaje (on-line) es el programa BOGA
(www.boga.habe.org) Para poder acceder a este curso multimedia
es preciso formalizar la matrícula con un euskaltegi o Centro
Vasco-Euskal Etxea que ofrezca esta posibilidad.
Por otra parte, en esta web dispone también de la relación de euskaltegis, así como el modo de contactar con ellos al objeto de
conocer la oferta de cursos en cada uno de ellos.
En relación al tema de “alojamiento”, entendemos que puede
estar interesado en euskaltegis internados (barnetegis). En ese
caso, le indicamos que son tres los euskaltegis que ofrecen cursos
en régimen de internado: MAIZPIDE euskaltegia, ZORNOTZAKO
BARNETEGIA euskaltegia y BUSTURIALDEKO AEK euskaltegia.

Egun on, zuen web orrian saltseatzen aritu naiz, eta zalantza bat dauka. IKASBILen barruan baliabide asko eskaintzen
dira, horietako bat MURGILDUZ. Bertan agertzen diren zenbait ariketa posta elektronikoz bidali behar dira, zuek
zuzentzen dituzue? edo nola funtzionatzen du honek?
Ariketa horiek egiteko alta eman behar da nonbait? edozein ariketa egin daiteke edo hasieratik bukaeraraino joan behar da?
Mila esker
Mertxe
Jaso ditugu zure galderak eta segidan banan-banan erantzuten
saiatuko gara:
• Zuek zuzentzen dituzue?
Bai, halaxe da. Dena dela, pertsona bat baino gehiagoren egitekoa da. Beraz, galdera edo idatziaren arabera, teknikari
batek ala besteak zuzentzen ditu jasotakoak.
• Ariketa horiek egiteko alta eman behar da nonbait?
Ez, ez da beharrezkoa, nahikoa da sistemak eskaintzen duen
formularioa betetzea.
• Edozein ariketa egin daiteke edo hasieratik bukaeraraino joan
behar da?
Edozein egin daiteke, ez dago zertan orden jakin bat jarraitu.

*

Buenas tardes:
Me gustaría participar en curso de euskera. Llevo unos
meses estudiando solo y creo que mi nivel estará en 2.
urratsa.
Soy pensionista y me encanta aprender idiomas.
Podría vd. decir algo sobre el curso y alojamiento. Agur
Francisco (Suedia)
Como respuesta a su interés por el aprendizaje del euskera,
seguidamente le facilitamos alguna información que le resultará de utilidad:
Komiki hau ikus eta entzuteko, jo helbide honetara: www.ikasbil.net

KAIXO, SAIOA,
A ZE USTEKABEA!
ZER? URTERO BEZALA?

Erredakzioaren oharra:
Azaroko alean, “Etxeko Ospitalizazio-zerbitzua Debagoieneko
Ospitalean” erreportajean esaten zen, artikuluaren haserako paragrafoan esan ere, Gurutzetako Ospitalean, Gasteizko Txagorritxun
eta Donostiako Ospitalean eskaintzen duela Osakidetzak aspalditik zerbitzua, eta orain Gipuzkoako eskualdetako ospitaleetan jarri
duela abian.
Aitortu behar dugu erreportajean jasotakoa egia izanda ere, ez
dela bertan informazio osoa jasotzen, Galdakaoko eta Basurtuko
ospitaleetan ere badelako zerbitzu hori, eta Basurtuko
Ospitalearen kasuan 1988. urtea ezkero.

Komikia
AZOKAN?
BAI, BAI... HALAXE DA!

AIZU, ETA ZER
DUZU BESAPEAN?

HAU? ZER IZANGO DA BA?
ZERA... BADA...

LIBURU BAT!

TXO!

Zure txokoa da hau, idatziguzu!

motzean
Gaurgero
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TXAGORRITXU OSPITALEAK BI SARI IRABAZI DITU BIHOTZ
HODIETAKO GAIXOTASUNEN KONGRESUAN

xagorritxu ospitaleko Kardiologiako Zerbitzuak sari bi irabazi ditu
joan den astean Bartzelonan egin den Bihotz Hodietako gaixotaT
sunen Kongresuan.

2

Zerbitzuko arduradun nagusia den Fernando Arós espezialistak Revista
Española de Cardiología aldizkariak epe luzera gehien aipaturiko artikuluaren saria irabazi du, 2003an argitaratu zuen lan bategatik. Ikerlan
horretan miokardioko infartu akutua izandako pazienteek Espainiako 58
ospitaletan izandako maneiuari buruzko datuak aurkezten ziren –berak
koordinaturiko lana–, eta ospitaleraturiko pazienteen heriotza-tasaren
murrizpena egiaztatzea ahalbidetu zuen.
Txagorritxuko beste profesional batek, Martínez Ferrer doktoreak,
komunikazio onenaren saria jaso zuen, desfibrilagailua daukaten
pazienteen etxeko kontrolari buruzko lanagatik.
Txagorritxuko Kardiologiako Zerbitzuko Taupagailu eta Arritmien Saila
erreferente bat da taupagailua daukaten pazienteen urrutiko kontrolean. Txagorritxuk desfibrilagailua duten pazienteen segimendurako talde
nazional handiena dauka eta aurrenekoetako bat da taupagailua duten
pazienteen segimenduari dagokionez.
2008an elektrofisiologiako laborategia inauguratu zenetik, bertan tratatu ahal izaten dira arritmia kardiakoak dituzten pazienteak, lehen Bilbora eraman behar izaten zirenak. Joan den otsailean jarri zen martxan
errehabilitazio kardiakoko programa, jadanik 800 pazienteek baliatu
ahal izan dutena. Programa multidiziplinarra da bertan parte hartzen
baitute Psikologia Klinikoak, laguntzaile sozial batek eta dietista batek.
Horrela, Kardiologiak zerbitzu moderno eta eraginkor bat eskaintzen dio
arabar gizarteari.

MILIOI ERDI BAT MUSUZAPI BANATUKO DITUZTE A
GRIPEAREN TELEFONOA PROMOZIONATZEKO
Gripea 900 474 732 telefonoaren promozio kanpaina bat
A
hasi du Eusko Jaurlaritzak, herritarrak gaixotasun berriaren
aurrean informaturik edukitzeko. Kanpainaren ekintza nagusia

2

Gripea

milioi erdi bat musuzapi heze eta efektu bakterizida dutenak
banatzean datza; horrela, gripearen informazioko telefono zenbakia jakinaraziko da, azal bakoitzean inprimatua baitago eta, horrez
gain, higiene-ohiturek gaixotasunaren kutsapena prebenitzeko
daukaten garrantzia gogoraraziko da. BBK, Caja Vital Kutxa eta
Kutxa aurrezki-erakundeen lankidetzarekin gauzatu da kanpaina,
berauek finantzatu dutelarik musuzapien fabrikazioa.
Banaketa urriaren 29an hasi zen 305 osasun-zentrotan, 1.466
hezkuntza-zentrotan eta kalean. Osasun-zentroetan, materiala
batez ere emakume haurdunen eta gaixotasun kronikoak dituzten
pertsonen artean banatuko da. Hezkuntza-zentroen kasuan, 1218 urteko arrisku taldeko neska mutilak hautatu dira. Kalean gauzatuko den banaketarako, jendetza bildu ohi den lekuak hautatu
dira: merkatuak, kiroldegiak edo zentro zibikoak, besteak beste,
eta gripearen gaiaz errotulaturiko furgonetak erabiliko dira, jendea telefonoa erabiltzera animatzeko.
A Gripearen Atentzio Telefonikoko Plataforma –A Gripea 900 474
732 telefonora egiten diren deiak jasoko dituena, alegia– SOS
Deiak, Osakidetza Larrialdiak, eta Euskadiko Trafikoaren Kudeaketako Zentroaren egoitzan dago kokatua, Bilbon.
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Biodonostia Institutua

1

Testua: Gorka Etxabe (Arteman Komunikazioa)
Argazkiak: Josetxo Arantzabal

2 Biodonostia Institutua abian da dagoeneko.

Euskadiko ikerkuntza sanitarioko lehenengo institutua da eta Donostia Ospitaleko albo batean dago.
Osakidetzaren helburua da Donostia Ospitaleko
ikertzaileak, Miramon Teknologia-parkeko zenbait enpresa eta Euskal
Herriko Unibertsitateko hainbat
ikertzaile batzea ikerketa sanitarioa garatzeko. Julio Arrizabalaga Institutuko zuzendari zientifikoak eskaini
dizkigu zentro berriaren
gaineko ezaugarriak.

endearen joan-etorria sekulakoa da Donostia Ospitaleko
atarian, eguerdia da, eta hortaz, bisita-ordua ere bada.
Denborarik galdu gabe Arantzazu eraikinaren hirugarren
solairura abiatu gara, han baitugu zain Julio Arrizabalaga
Biodonostia Institutuko zuzendari zientifikoa. “Biodonostia
Institutuak gaixotasun konkretuen tratamendua hobetzen
lagunduko digu eta hiru urteren buruan ikerketa-gunearen
lehenengo emaitzak izango ditugu”. Itxaropentsu azaldu da
Julio Arrizabalaga institutuaren gertuko etorkizuna aztertzerakoan. Osasun-ikerketa garatzea izango da institutuaren helburu nagusia eta horretarako enpresa pribatuak, Osakidetza eta
Unibertsitatea batu dira.

J

1 Nahi izanez gero, artikulu honi buruzko ariketa-sekuentzia badaukazu

Osatuz webgunean egiterik, bilatzailean 450627 idatzita.

Teknologia-parkea, Osakidetza eta EHU
Miramon Teknologia-parkean kokatuta dauden Fatronik,
Inbiomed, Inasmet, VicomTech eta CIC Biomaguneko ikertzaileek parte hartuko dute Biodonostian. Eta haiekin batera,
Donostia Ospitaleko medikuak izango dira eta baita unibertsitateko ikertzaileak ere. “Guztira 150 langile izango ditu
Biodonostiak; horietatik % 50 medikuak izango dira eta gainerakoak unibertsitate eta enpresa pribatuetako ikertzaileak”,
adierazi digu Julio Arrizabalagak. Profesional horiek guztiak
oraindik eraikitzen ari diren eraikin moderno batean izango dira
laster, Onkologikoaren eta Donostia Ospitalearen parean dagoen eraikinean, eta Miramon Teknologia parketik oso gertu.
Institutuak 3.300 metro2 izango ditu eta bere baitan izango
dira ebakuntza-gela esperimentalak, hezkuntza-gelak, laborategiak eta animaliekin saiakuntzak egiteko gela bereziak.

Biodonostia Institutua
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Eraikuntzaren eta azpiegitura guztiaren aurrekontua ia 9,9
milioi eurokoa da. Epeak betez gero, Biodonostia bere ahalmenaren % 100ean izango da 2010eko udarako.

Ikerketa sanitarioa zortzi arlotan
“Ikerketa sanitarioan inbertitu beharra dago eta asmo horrekin
zortzi arlotan egingo dugu lan”, adierazi du Julio Arrizabalagak.
Hain justu ere, arlo kardiobaskularra, infekzio-arloa, digestio-aparatua eta nerbio-sistema ikertuko dituzte. Era berean, ikerketa horizontala ere egingo dute. Hau da, besteak beste, osasun publikoari eta medikuntza degeneratiboari dagokiona.
“Horiek izango dira gure arloak, eta etorkizunean bide berri bat
ireki nahi dugu Onkologikoarekin elkarlanean”. Azken hori,
baina, etorkizuneko asmoa da, bost urte barru garatzen has
daitekeena.

Medikuak eskatu, ingeniariak garatu
Biodonostiak orain arteko ikerketa-moldeak aldatu nahi ditu,
pazienteen onurarako soluzioak bilatuz eta, aldi berean, medikuntzaren arloan baliagarriak izan daitezkeen gailuak sortuz
eta komertzializatuz. “Lan egiteko era berritzailea da. Gure
bileretan medikuek eta ingeniari zein ikertzaileek parte hartuko dute, eta pazienteen kasu konkretuetan oinarrituko da ikerketa. Alegia, medikuak zein arazo dituen aipatuko du eta ingeniariak arazoari aurre egiteko ikerketa egingo du”. Arazo konkretuei buruzko ikerketa beharrezkoa dela kontzientziatu
beharra dagoela gaineratu du Julio Arrizabalagak.

Osasun-ikerketa Europan
Europako herrialde garatuenekin alderatuta, ikerketa sanitarioak asko du hobetzeko Euskal Herrian. Hori da, behintzat, Julio
Arrizabalagak uste duena. “Orain arte neurologia, digestio-aparatua eta infekzioen arloetan lan handia eta ona egin bada ere,
beste zenbait arlotan ez da ikerketarik egin eta Europako zenbait herrialderekin alderatuz atzeratuta gabiltza”. Alde horiek
txikitzeko helburua ere badu Biodonostiak, “uste dugu hamar
urteren buruan dezente aurreratuko dugula eta ikerketa medikoa emaitza onak ematen hasiko dela”. Horretarako estrategiak finkatuko dituzte eta finantzazio-iturriak definituko.
“Orain arte bakoitzak bere ikerketa egin du, sinergiarik gabe,
eta bere kontura. Biodonostiak pertsona, ikertzaile eta enpresa
horiek guztiak batu nahi ditu ikerketa medikoaren onurarako”.
Horren haritik, Europako zenbait ikerketa-proiektutan parte
hartuko dutela gaineratu digu Julio Arrizabalagak.

*

BERRITZAILE.- Innovador/a. Innovateur/trice.
ERAIKIN.- Edificio. Édifice.
HEZKUNTZA-GELA.- Aula de formación.
Salle de formation.
IKERKETA.- Investigación. Recherche.
IKERTZAILE.- Investigador/a. Chercheur/euse.
SAIAKUNTZA.- Ensayo. Épreuve.
TEKNOLOGIA-PARKE.- Parque tecnológico.
Parc technologique.
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Jabier Agirre, UZEI

Dermatitis atopikoa

1

2 Gaitz gero eta usuagoa da, gurea bezalako gizarte

batean biztanleen % 15-20 inguru erasateraino, baina
umeei erasaten die gehienbat. Eta gaitza kronikoa izan
arren, badira gaixotasuna jasaten dutenen bizi-kalitatea
nabarmen hobetu dezaketen arreta-neurri batzuk.

ermatitis atopikoa (ekzema atopikoa ere esaten
zaio) azaleko gaitzik ohizkoenetakoa da. Bere izaera kronikoagatik, prebentzioa da gaixotasuna
tratatzeko estrategiarik onena, gaitzari aurrea hartuz
bakarrik saihestu ahal izango baitugu hain molestoak
diren krisiak agertzea.

D

neko estimulu jakin batzuen kontra (substantzia narritatzaileekin harremana izan ondoren) edo baldintza emozional kaskarren aurrean (estres-egoera bat, esaterako).
Horregatik, dermatitisaz gain, atopiko askok asma, errinitisak eta bestelako alergiak jasaten dituzte (elikagaiei,
akaroei, etab.)

Zeintzuk dira ekzemaren gakoak?

Herentziak ere pisu handia duela ikusi da. Gurasoetako
batek ekzema duenean, seme-alabek ere gaixotasun
hori izateko portzentajea oso altua da.

Ekzema jatorri ezezaguneko gaitza da. Hala ere, argi
dago dermatitis atopiko edo ekzemaren osagai immunologikoa: alergietan gertatzen den bezalaxe, gorputzak modu exageratuan erreakzionatzen du ingurume-

1 Nahi izanez gero, artikulu honi buruzko ariketa-sekuentzia badaukazu

Osatuz webgunean egiterik, bilatzailean 450628 idatzita.

Epidermiseko geruza korneoa osatzen duten zelulek
(larruazaleko zelularik azalekoenak, alegia) koipezko
estalki bat izaten dute, gainerako larruazala babestu
ohi duena. Ume atopikoetan koipe-estalki horrek ez du
bere zeregina betetzen, ura galtzen da, eta estalkiak
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zuen barrera-funtzioa alteratu egiten da. Horren ondorioz,
azala lehortu egiten da, eta errazago sumindu edo narritatuko da. Beraz, gaixotasuna ez da inolaz ere kutsatzen
pertsona batetik bestera.

Nola agertzen da?
Ekzema duten pertsonek azala oso lehorra izaten dute,
ezkatatzeko joerarekin. Azala erraz gorritu eta sumintzen
da, eta horrek azkura handia ematen du. Hatz egiterakoan,
lesioak sor daitezke, eta baita infekzioak ere (inpetigoa,
esaterako). Dermatitisak jota dauden pertsonak beste zeinu
fisiko bereizgarri batzuen bidez ere diagnostika daitezke,
eta zeinu horien multzoari estigma alergikoa esaten zaio:
Dennie-Morgan-en lerroa (beheko betazalen azpian agertzen den zeharkako tolesa), begi-zulo alergikoak edo sudurreko zeharkako tolesa.

Nori erasaten dio?
Ekzema atopikoa bizitzako lehen urtean hasten da kasuen
% 60an (2 eta 9 hilabete artean, normalean), eta kasuen %
85ean aurreneko 5 urteen barruan. Bularreko haurrak erasaten dituenean, aurpegiko masailetan eta buruko ilelarruan agertzen da (euskaraz sabeloi esaten zaio bertan
sortzen den kostra modukoari). Bi urtetik zortzira bitartean
(haurren fasea) eskumuturretan eta ukondo nahiz belaunen
atzealdean azaltzen dira lesioak. Eta 10-12 urterekin, fase
adoleszentea hasten denean, aurpegia, lepoa, gorputz-adarretako tolesak eta eskuak izaten dira zonarik erasanenak.

Zer-nolako arreta-neurriak har daitezke?
Badira pertsona atopikoen egoera okerragotu dezaketen
faktoreak. Eta faktore horiek saihestuz, gaixoaren bizi-kalitatea nabarmen hobetuko dugu.
Nola jantzi. Azalarekin kontaktuan dauden arropek (baita
oheko maindireak ere) zuntz naturalekoak izan behar
dute, kotoizkoak edo lihozkoak. Erabat baztertu beharrekoak dira, aldiz, artilea eta ehun sintetikoak, azkura
eragiten baitute. Arropa garbigailuan garbi daiteke,
leungarririk ez eranstekotan. Ekzemak oinei erasaten
badie, oinetakoek larruzkoak edo telazkoak izan beharko dute.
Ingurugiroko baldintzak. Beroak ekzema-broteak okerragotu ditzake. Horregatik, etxeko berogailuak neurrian
mantendu beharko dira (20 ºC, gehienez ere). Ez babestu umeak arropa gehiegirekin, gauez batez ere, izerdirik
bota ez dezaten. Giro oso lehorrak ere kaltegarri gertatzen zaizkienez, hezegailuak erabiltzea gomendatzen
da, logeletan batez ere. Azkenik, etxeko gela guztiak
ondo egurastea komeni da.
Janariak. Atopiko batzuk oso sentiberak izaten dira jan-edan batzuekiko. Nagusienak aipatzearren: esnea, azidoak (zitrikoak, tomatea), eszitanteak (kafea, kola-edariak, txokolatea, alkohola) edo histamina asko dutenak
(mariskoak, marrubiak).
Baldintza emozionalak. Estresak ere gehitu dezake pruritoa
edo azkura-sentsazioa, eta hatz egitea eragin, lesioaren
egoera okerragotuz. Gomendagarria da, beraz, nerbioei eusten ikastea, erlaxazio-ariketen bidez, yoga edo taichi bezalako teknikak erabiliz, ...

*

EHUN.- Tejido. Tissu.
ERASAN.- Afectar. Affecter.
ESTALKI.- Revestimiento. Revêtement.
EZKATATZE.- Descamación. Desquamation.
GERUZA.- Capa. Couche.
NARRITATU.- Irritar. Irriter.
TOLES.- Pliegue. Pli.
USU.- Ohiko. Frecuente. Fréquent.
ZUNTZ.- Fibra. Fibre.
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Higiene egokirako aholkuak
Higieneko neurri desegokiek pertsona atopikoen egoera
okerragotzea ekar dezakete. Horrexegatik, oso garrantzitsua da arreta-neurriak hartzea eta produktu egokiak erabiltzea.
• MAIZTASUNA. Pertsona atopikoek egunero har dezakete dutxa edo bainua, gomendio hauek betez gero.
• DUTXA. Dutxan, azalak denbora gutxiago ematen du
urarekin kontaktuan eta, beraz, hobea da bainua
baino. Urak epela egon behar du.
• BAINUA. Ez luke hamar minututik gorakoa izan behar,
eta ura ez da oso beroa egongo (beroak azala lehortu
eta sentsibilizatu egiten duelako). Dermatologoak
gomendatuta, olio bereziak erabil daitezke bainuan,
urarekin batera.
• XABOIAK ETA GELAK. Ohizko produktuek azala narrita dezakete. Egokiena dermatologoak gomendatutako produktuak erabiltzea da (olozko xaboia, parafina,
etab.).
• HIDRATAZIOA. Dutxa edo bainua hartu ondoren,
lehortu ondo, gehiegi igurtzi gabe, eta azala apur bat
heze dagoela eman gainean krema edo olio hidratatzaileren bat, azal atopikoentzako berezia bada are
hobea oraindik.
• BAINUA ITSASOAN EDO PISZINAN? Ez dago inolako
arazorik, bukatu eta berehala dutxatu eta krema
hidratatzaile egokia erabiliz gero.
• AZKAZALAK. Motz eta garbi eduki behar dira, umeen
kasuan batez ere. Horrela, hatz egiterakoan infekzioak gertatzea saihestuko dugu.
• IZERDIA. Izerdiak azala beratu eta sumindu egiten du.
Horregatik, izerdi asko bota ondoren (kirola egin edo
jolasean ibili ondoren), azala ondo garbitu eta hidratatzea komeni da.

Nola jokatu behar da dermatitis atopikoa duen
ume batekin?
Behin ekzemaren lesioak eta broteak azaldu direnean,
hauek dira molestiak arintzen eta azalaren egoera hobetzen lagun gaitzaketen neurriak.

1. Hezetasuna
Bainua, ur epelarekin, eta bertan olio hidratatzaileren
bat erabiliko dugu azkura lasaitzeko. Eragin bera lor
dezakegu konpresa bustiekin ere.
2. Eguzkia hartzea
Eguzkia hartzeak, babes egokiarekin noski, azalaren
egoera hobetuko du. Baina azalaren hidratazioa modu
egokian mantendu behar da, eguzki-babesle egokiarekin eta gehiegizko izerditzea saihestuz.
Neguan UVA izpiak erabil daitezke, betiere medikuak agindutako moduan eta dosian.
3. Kortisona-pomadak
Broteak gogorrak direnean, dermatologoak kortisona
duten pomadak errezeta ditzake. Botika horiek berehala konpontzen dute arazoa, baina maiz erabiliz gero,
pixkanaka eraginkortasuna galtzen dute eta luzarora,
azala mehetzea (larruazaleko atrofia) ekar dezakete.
Normalean ez dira aurpegian erabili behar, eta kontu
handiz pixoihalaren zonan, gorputz osoan horiexek baitira larruazalaren eremurik delikatuenak.
Gaur egun, tacrolimus-arekin egindako pomadak erabiltzen dira. Ez dute kortikoiderik, eta inflamazioa eta
azaleko azkura ezin hobeto kentzen dituzte.
Tacrolimusa farmako immunomodulatzailea da, hau da,
azaleko desoreka immunologikoaren gain jarduten du
bereziki. Maila guztietako dermatitis atopikoan dago
indikatua, eta bi urtetik aurrerako pazienteetan erabil
daiteke.
4. Antihistaminikoak
Batzuetan, eta azkura lasaitzeko edo baretzeko, medikuak antihistaminikoak errezeta ditzake.

1
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2

✎
1.- Dermatitis atopikoaz ari da artikulua. Atopiko hitzari erreparatuz gero, bi adiera
bereizten dira bertan: alergia adiera batetik eta topiko hitzarekin (lekua
esanahiarekin, alegia) lotua bestetik. Bigarren esanahi horren inguruan, badira
osasunaren eremuan beste kontzeptu batzuk ere; ondoren dituzu batzuk. Lotuko
al dituzu hitzak eta beroiekin lotutako esaldiak?
Hitzak

Esaldiak

1. ektopia

a) tratamendu topikoa agindu dio medikuak, pomada
batzuk erabiliz

2. topiko

b) organo bat bere leku edo kokapen normaletik kanpo
dagoenean esaten da

3. ektopiko

c) barrabilen ektopiari kriptorkidia esaten zaio

4. distopia

d) haurdunaldi ektopikoa arriskutsua izan daiteke
emakumearentzat

2.- Sabeloi hitza oso bitxia da euskaraz, bai esanahiaren aldetik (haur txikiek
buruan duten zahi gogorra), baita osaeraren aldetik ere. Dermatitis atopikoaren sintoma bat dela jakinda, zein litzateke gaztelaniazko bere ordaina?
1. capa de proteínas
2. costra láctea
3. bolsa de pus
4. hinchazón de vientre
3.- Azaleko sintomen kokalekua hiru fasetan-edo bereizten da artikuluan, umearen
adinari begiratuz gero. Jakingo al zenuke taulako gorputz-atal horiek adin
bakoitzarekin lotzen?

1. eskuak
2. aurpegia
3. ukondo nahiz belaunen atzealdea
4. gorputz-adarretako tolesak
5. aurpegiko masailak
6. lepoa
7. eskumuturrak
8. buruko ile-larrua (sabeloia)

1 Nahi izanez gero, ariketa hauek badaukazu Osatuz webguneak egiterik, bilatzailean 450630 idatzita

Zalantzarik sortu bazaizu, jo 46. orrialdera.

bularreko 2-8 urteko 10-12 urteko
haurrak
haurrak
haurrak
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INGEMAtik

Izaskun Cantabella
Josune Eizmendi
Matiako erizaintzako
laguntzaileak

2 Adinekoak egoitzetara iristen direnean erreakzio

desberdinak izaten dituzte. Batzuk lasai etortzen dira,
beraien gela erakusten zaie eta arazorik gabe. Beste
batzuek, aldiz, ez dute nahi izaten egoitzetan geratu
eta iritsi orduko, alde egin nahi izaten dute.

Zaintzaren alderdi onuragarriak

1

Egoera berrira ohitzen
Erreakzio hauek ez daude beraien pertsonalitatearekin bakarrik
lotuta, beraien gaixotasunaren, senitartekoekin duten loturaharremanaren, ailegatzen diren egoeraren, eta abarren arabera izaten da.

Gure lanarengatik eta baita beraiekin daukagun tratua delaeta, informazio pertsonala iritsi daiteke gure eskuetara eta,
profesional bezala, informazio pertsonalarekin arduratsuak
izan behar dugu.

Egunero beraiekin kontaktu zuzena daukagu. Beraien egoera
fisikoa eta psikikoa kontuan hartu behar ditugu lan egiteko
orduan. Denak desberdinak baitira: ohitura, behar, ikuspuntu
ezberdinak,… baitituzte. Gu beraiei laguntzeko gaude eta
gizatasunez tratatu behar ditugu, beraien tokian jartzen jakin
eta ulertzen saiatu.

Adinduak egoitzetara iritsi eta beraien egokitzea, batzuetan,
errazagoa da familiena baino. Senideari berari ere gogorra egiten zaio etxeko adindua egoitzetara eramatea. Poliki-poliki
denak egokitzen joaten dira, batzuei gehiago eta beste batzuei
gutxiago kostatzen zaie. Familia batzuk aitona, amona edo
izeba… alde batera utziaren sentimendua izaten dute.

1 Nahi izanez gero, artikulu honi buruzko ariketa-sekuentzia badaukazu

Osatuz webgunean egiterik, bilatzailean 450633 idatzita.

Langileok familia hauei ere, ahal dugun neurrian, laguntzen
saiatzen gara. Hala ere, pauso hau ematea gogorra izaten da,
baina kontuan hartu behar da egunerokotasunaren barruan
pertsona horrek familiarengandik behar dituen zainketak jasotzea ezinezkoa izaten dela.

INGEMAtik
Zaintzaren alderdi onuragarriak

Esan beharra dago gaur egun egoitzak ondo antolatuta daudela eta adinduen beharrak betetzeko egokituak daudela.
Bertan dauden adinduei beraien bigarren etxean bezala sentitzea erraztu behar zaie. Aipatu beharra dago egoitzen itxura
ere hobetzen doala eta ez direla lehen bezain hotzak. Gaur
egun aukera ematen zaie norberaren logelak etxeko gauzekin
atontzeko (argazkiak, bitxiak,…).

Laguntzaileen zeregina
Beraientzat gure jarrera eta beraiek artatzeko moduak ere
asko esan nahi du egokitzeko garaian. Ez da batere erraza.
Kasu batzuetan beraien egoera psikikoa, ezintasun fisikoa, izaera, egoera soziala,… kontuan hartuta, batzuek ez dute laguntzen uzten eta honek ez du gure lana batere errazten.
Eguneroko bizitzan beraiekin egiten dugu lan. Behar duten
guztian laguntzen zaie beren ahalbideen arabera. Egin ahal
duten guztian bultzatu behar zaie, daukaten ahalmen hori ez
galtzeko eta ahal bada hobetzeko.
Batzuetan gure lanean sartu eta di-da hasten gara. Honen arrazoia erlojupean lan egiten dugulako da, baina horrela adinduei
ez diegu laguntzen, erosotasuna eta mendekotasuna eragiten ditugu. Bestalde, kontuan hartu beharra dago pertsona
helduak direla eta ez garela bestelako material batekin ari.
Beraz, aurrez esan bezala, beraienganako tratuak gizatasunezkoa izan behar du, baina ez du familia ordezkatu behar.
Gu laguntzaile garen aldetik, aipatu beharrean gaude guretzat
lan honek alde onak badituela eta garrantzitsuena ezinduei
laguntzea dela. Hau satisfazio pertsonalean sartuko litzateke.
Ikasi ere asko ikasten dugu pertsona ezberdin askorekin eta
asko bizi izan dutenekin lan egiten baitugu, eta bizitza beste
ikuspuntu ezberdin batetik ikusten irakasten digute.

*

ARDURATSU.- Responsable. Profitable.
ARTATU.- Tratar. Traiter.
EGOITZA.- Residencia. Résidance.
EGOKITZE.- Adaptación. Adaptation.
MENDEKOTASUN.- Dependencia. Dépendance.
ONURAGARRI.- Provechoso. Profitable.
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Jone Altzibar,
A gripea
2 Jone Altzibar medikua da, epidemiologoa espe-

zialitatez, eta Donostiako Osasun Lurralde Zuzendariordetzan egiten du lan. 2009ko apirilean Mexikon
lehen kasuak agertu zirenetik, azkenaldi honetan
hainbeste hauts harrotu dituen A gripeaz hitz egiteko
eta gai horren inguruan ondo eta gaizki esandakoak
bere lekuan jartzeko ekarri dugu Jone gurera.

Azken aldi honetan ahoz aho dabilkigu A gripea, baina
badira gripe kasu gehiago ere. Ezagutu genituen hegazti-gripea, txerrien gripea, eta gero urteroko gripeak.
Beraz, honek pentsarazten digu gripe mota bat baino
gehiago daudela.
Bueno, gripea gaixotasun infekzioso bat da, influenza birus izeneko birusak eragindakoa. Influenza birusen artean hiru motako birusak daude: A, B eta C. Ugariena A birusa da, eta horrez
gain, jatorri desberdina ere izan dezakete: hegaztiak, txerriak
edo gizakiak. Hain zuzen, hiru horien arteko birusen konbinazio baten bitartez sortu da A gripe berri hau.
Nola bereizi A gripea eta gripe arrunta?
Merezi al du bereizketa hori egitea?
Sintomei erreparatuz esaten dugu pertsona
batek gripea daukala, eta ia gripe guztiek
sintoma berak dituzte, neurri handiagoan
edo txikiagoan: bat-batean sortzen den
prozesua da, sukarra, buruko mina, eztarriko mina, giharretako mina, ondoeza.
Merezi duen bereiztea? Normalean ez,
pazienteak ez baldin badauka bestelako
arriskurik. Gertatzen dena da orain, sasoi
honetan, azterketa mikrobiologikoa eginez gero,
denak direla gripe berri hau; gripe berri horrek sortzen du gaur egungo epidemia, ez dabil beste birusik.
Mexikoko lehenengo datuak edo kasuak agertu zirenetik
hona, datu asko eman dira. Ez dakit, Jone, gaur egun
zein izango den alerta maila, ze OMEk seigarren alerta-maila deklaratu zuen ekainaren 11n, pandemia hitza ere
aipatu zen… Zer esan daiteke horren inguruan?
Bueno, harrezkero –ekainaren 11 ezkero– 6. alerta-mailan
gaude, eta horrek esan nahi duen gauza bakarra da birus berri
baten aurrean gaudela, birus berri horrek badaukala munduan
zehar zabaltzeko ahalmena eta, gainera, gizaki guztiak garela kutsagarri. Horrek ez dauka zerikusirik gaixotasunaren
larritasunarekin, baizik eta birusaren ahalmenarekin eta gizakiok ze egoeratan gauden birus berri horren aurrean.

6. maila hori dela-eta, badirudi zerbait arriskutsuagoa
izan behar duela.
Ez dauka zertan izanik. Kontua da egoera berri baten aurrean
gaudela eta denok gaixotu gaitezkeela birus berri honekin ez
daukagulako defentsarik.
Zeintzuk dira gaur egun A gripearen txertaketari begira arrisku-taldeak?
Arrisku-taldeak gaixotasun larriago bat izan
dezaketen pertsonak dira, eta normalean gaixotasun kronikoak dituztenak izan ohi dira.
Horiek badaukate gripe larrixeago bat pasatzeko arriskua; hain zuzen ere, horiei ematen zaie arreta berezia, edo txertoa hartzeko aholkua.
Horietaz gain, beste faktore batzuk ere
kontuan hartzen al dira, esaterako, emakume bat haurdun dagoen …?
Badirudi gripe berri honen kasuan, haurdunak badaukatela, batzuetan, gripea larrixeago pasatzeko arriskua.
Botika antibiralek ezertarako balio al dute?
Bai, balio dute. Antibiralak, hain zuzen, influenza birusen aurkako medikamentu selektibo batzuk dira, birusa ez barreiatzea lortzen dutenak, birus horiek daukaten azaleko proteina
bat inhibituz. Horretarako balio dute, hain zuzen ere, gaixotasuna arinago pasatzeko.
Eta botikak alde batera utzita, badira zenbait prebentzio-neurri. Askotan aipatu dira higiene-neurriak.
Bueno, azken finean, birusa transmititzen da sudur, eztarri edo
bronkioetako jariakinetan dauden aerosol moduan azaltzen
diren tanta txiki batzuen bitartez. Transmisio hori haustera

Jone Altzibar, A gripea
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*

AHALMEN.- Capacidad. Capacité.
ARRETA.- Atención. Attention.
BARREIATU.- Difundir. Diffuser.
JARIAKIN.- Secreción. Sécrétion.
JATORRI.- Origen, causa. Origine, cause.
KUTSAGARRI.- Kutsakor. Contagioso/a. Contagieux.
LARRITASUN.- Gravedad. Gravité.
MASKARA.- Mozorro. Mascarilla. Masque.
ONDOEZ.- Malestar. Indisposition.
TXERTAKETA.- Vacunación. Vaccination.
TXERTATU.- Vacunar. Vacciner.
TXERTO.- Vacuna. Vaccin.
ZUZENDARIORDETZA.- Subdirección. Sous-direction.

bideratuta daude higiene-neurri horiek denak. Eskuak ahora
eraman eta gero mahai gainean ipintzen badituzu, birusa zeurekin eramaten duzu. Edo pertsona batengandik oso hurrean
baldin bazaude, birus hori transmititu daiteke, eta abar.
Orduan, proposatzen diren neurriak: eskuak ahora ez eramatea, eskuak maiz-maiz garbitzea, pertsonen arteko tarte bat
errespetatzea –metro inguru gaixo batekin baldin bazaude–,
gaixoen gela aireztatzea… neurri horiek denak, azken finean,
transmisio-kate hori eteteko dira.
Zenbait dendatan-eta ikusi izan ditugu eskuak garbitzeko xaboi edo likido berezi batzuk. Ez al da nahikoa etxeko xaboiarekin eskuak garbitzea?
Bai, dudarik gabe, aski da. Maiz samar garbituta nahikoa da.
A gripe kasu hauek agertzen hasi zirenean, jende asko
ikusten zen, batez ere Mexikon, maskara jantzita.
Hemen ere berdin jokatu beharko genuke?
Ez. Orduan neurri batzuk hartu ziren egoera berriaren aurrean.
Gaur egun, askoz gehiago dakigu gripe honi buruz eta neurriak
ere pixka bat erlaxatzeko moduan gara. Maskarak bakar-bakarrik egoera konkretu batzuetan erabili behar dira; esate baterako, osasun-langileek teknika konkretu batzuk erabiltzerakoan.
Etxean badugu norbait gripea jota dagoena, etxean
geratzea izango da onena?
Beti bezala jokatu behar da. Gaixo dagoenak etxean egon
behar du, ez du joan behar ez eskolara eta ez lanera. Eta askotan galdetzen dena: noiz bueltatu eskolara edo lanera? Beti
gomendatu izan da 24 ordu etxean pasatzea, jada kalenturarik
gabe edo osatu samartuta egon arte. Hogeita lau ordu horiek
pasa ondoren, bueltatu liteke lanera edo eskolara.

Txertoa dosi bakarrean hartu behar da ala gehiagotan?
Dosi bakarrekoak izango dira, eta bi dosi hartu beharreko
kasuak ere izango dira; horrek pertsonaren adinarekin eta txerto berarekin dauka zerikusia. Txertatu behar duenak jo dezala bere osasun-zentrora eta han ipiniko zaio tokatzen zaion
txertoaren dosia.
Eta ohiko gripearen kontrako txertoa hartu duena ez al
dago babestuta A gripe berri honen kontra?
Ez, batak ez du bestea kentzen. Txerto hau hartzeko talde
horien artean baldin badago, hartu egin beharko du bigarren
hau ere.
Une honetan ba al duzue daturik eskura, intzidentzia-maila altua ala baxua den esateko?
100.000 biztanleko 565 ingurukoa da, eta hori da orain arteko intzidentzia-tasarik altuena. Lehengo urteko tasa gainditu
dugu dagoeneko, baina beste urte batzuetan izan dira tasa
altuagoak ere. Horrekin esan nahi dut ez dagoela oraingoz
kezkatzeko motiborik. Ikusiko dugu noraino ailegatzen den
intzidentzia hori, eta gero noiz hasten den beheraka.
Jone, bukatzeko, agian komenigarria izango da, informazio
gehiago nahi izatera, harremanetan jartzeko bideak zeintzuk
diren argitzea.
Bai, egia da. Eusko Jaurlaritzak
ipini du telefono bat martxan: 900
47 47 32. Eta baita web-orri bat
ere: www.euskadi.net/gripe
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Erizaintza−eskolatik
Marta Arrue
EHU

Sexualitatea
zahartzaroan

1

2 XX. mendearen erdialderaino,

sexuaren inguruan “gertatzen” eta
“egiten” zena ezezaguna zen. Metodologia zientifikoarekin inoiz egiaztatu gabeko teoria psikologikoetan
oinarritzen ziren hipotesiak bakarrik
hartu ziren kontuan, autore bakoitzaren alor etiko eta moraletan oinarritutako postulatuak lantzen zirelarik.

1 Nahi izanez gero,

artikulu honi buruzko
ariketa-sekuentzia
badaukazu Osatuz
webgunean egiterik,
bilatzailean 450631
idatzita.

exuaren inguruko gaien ezagutza zientifikoaren oinarria
Kinsey eta laguntzaileek eta Master eta Johnsonek jarri
zuten XX. mendearen erdialdetik aurrera. Lehenengoek,
amerikarren sexu-portaerei, -jarrerei eta -lehentasunei buruzko ikerketa epidemiologiko zabal bat publikatu zuten. Master
eta Johnsonek, “Gizakiaren sexu-erantzuna” publikatzean,
ideia oker ugari baztertu zituzten. Herri-usadioa, erlijioa eta
ideia psikologiko oker asko baztertzeko, sexu-estimulu baten
aurrean gertatzen ziren aldaketa fisiologiko guztien deskribapen zehatza egin zuten.

S

Kinsey bera izan zen zaharren sexu-erlazioei buruzko lehen
ikerketa burutu zuena 1948an. Bertan, ondorio hau atera
zuen: adinarekin sexuarenganako interesa gutxitu egiten zela
eta sexu-jarduerak adinarekin pixkanakako gainbehera jasaten zuela. Zoritxarrez, Kinseyk erakutsitako zaharrenganako
jakin-minak ez zuen jarraitzaile askorik izan eta gaur egun,
egoera orain aldatzen ari bada ere, ez dugu iturri estatistiko
gehiegi. Bestalde, zahartzaroko sexualitateari buruzko aurreiritzi, mito eta tabu ugari dago. Gizartean, poliki, pentsamoldearen aldaketa bat gertatzen ari bada ere, adinak aurrera egiten duen heinean sexuarekiko dauden aurreiritziak lau ideia
nagusitan banatzen direla esan beharra dago:
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• Sexualitatearen helburua ugalketa denez, gaitasun hori
dutenentzat bakarrik erreserbatua dago, gazteentzat, alegia.
• Sexu-erakarpena erakargarritasun fisikoaren erantzuna da.
Ederra eta zaharra kontrajartzen dira. Zahartzaroan, beraz,
ez dago sexu-erakarpen fisikorik.
• Gazteak garenean bakarrik dugu maitatzeko gaitasuna; bestalde, sexu-zereginak sentimendu erromantiko bati lotuak
daude, eta erromantizismoa gaztetasunaren kontua da.
• Funtzionamendurik onena gaztaroan gertatzen da, eta adinarekin gaitasun hori etengabe galtzen doa.

Zahartzaroan aldaketa fisiologiko eta anatomikoak gertatzen
direla egia bada ere (1. taula), zahartzaroan gertatzen diren
aldaketa fisiologikoak aitzakia moduan erabili izan dira adinduen sexu-jarduerari trabak jartzeko. Aldaketa fisiologiko
horiek zenbait muga ezarri eta sexu-jardueran aldaketak eragin
dituzten arren, sexu-jarduera eta asetasuna baimentzen dute.
Aldaketa fisiologikoez gain, osasunak, psikologiak, gizarteak,
eta abarrek ere izango dute eragina sexu-jardueran.

1. taula: Zahartzaroan gertatzen diren aldaketa fisiologikoak
EMAKUMEAK

GIZONEZKOAK

– Menopausia
– Estrogenoen murrizketa
– Bagina: txikitu, estutu eta elastikotasuna galdu egiten du
– Lubrifikazio gutxiago
– Klitoriaren, ezpainen eta baginaren plataformaren baso-kongestio
txikiagoa
– Kitzikapen-fase luzeagoa
– Koitoaren unean, baginaren eta umetokiaren uzkurketa gutxiago
– Bularrek tamaina eta tentetasuna galtzen dute
– Orgasmoa laburragoa izaten da eta intentsitatea gal dezake

– Testosteronaren murrizketa
– Esperma-kantitatearen eta eiakulazioaren intentsitatearen murrizketa
– Zutitze motelagoa, tentetasunaren galera eta estimulazio gehiagoren beharra
– Barrabilak gutxiago igotzen dira, eta denbora gehiago behar dute
sexu-erantzunean
– Fase errefraktarioa luzatu egiten da

Ondorioz, kontuan hartzekoa da zahartzaroan gertatzen diren
aldaketa fisiologiko normalek sexu-jarduerarako aukera ematen dutela eta sexu-jarduera jakin batzuen maiztasuna murriztu arren (adibidez, koitoa), beste batzuk mantendu edo gehitu
egiten direla. Sexu-asetasunak ez du zertan murriztu.
Sexuarekiko interesak, sexu-identitateak, maitemintzeko gaitasunak… ez dute adinarekin atzera egiten. Are gehiago, kasu
batzuetan aurrera egiten dute. Zuzenagoa da aldaketa kualitatiboez nahiz kuantitatiboez hitz egitea, defizit edo ezgaitasun
terminoak erabiltzea baino. Azken batean, zahartzaroa bizitzaren beste aro bat da. Zaharrek beren ezaugarri propioak dituzte, eta ez da zuzena gazteekin konparatzea.
Egia da gaur egungo ikerlariek ez dutela zaharrek sexuaz
gozatzeko duten gaitasuna kolokan jartzen. Erakundeak
eta profesionalak, bestalde, jarrera-aldaketa baten beharraz
kontzientziatzen ari dira. Guztiaren gainetik bakoitzaren
interesak, nahiak eta historia errespetatu behar dira. Beraz,
ez da sortu behar bakoitzaren askatasuna mugatzen duen
sexu-jardueraren derrigorrezko estereotipo berririk.
Estereotipoak aldatzen ari badira ere, osasun-heziketa
beharrezkoa da gaur egungo gizartean. Ezinbestekoa da

zahartzaroko sexualitatearen aldaketa fisiologikoak ezagutzea,
beste edozein adinetan bezala zahartzaroan ere intimitate-beharra dagoela jakitea, prebentzioa, tratamenduak, eta abar
barneratzea.
Azkenik, ez dakigu gaur egungo zenbait gaixotasunek (adibidez, HIESak) eta gertakarik zer ondorio izango dituzten geroan. Baina, gertatzen dena gertatzen dela, ezin dugu ahaztu
hurrengo zaharrak gu izango garela eta bihar izango duguna
gaur egiten dugunaren ondorioa izango dela.

*

AURREIRITZI.- Prejuicio. Préjugé.
KITZIKAPEN.- Excitación. Excitation.
MAIZTASUN.- Frecuencia. Fréquence.
SEXU- ASETASUN.- Satisfacción sexual. Satisfaction sexuelle.
SEXU- ERAKARPEN.- Atracción sexual. Atraction sexuelle.
SEXU- ERLAZIO.- Relación sexual. Relation sexuelle.
SEXU- JARDUERA.- Actividad sexual. Activité sexuelle.
SEXU- PORTAERA.- Comportamiento sexual. Comportement sexuel.
UGALKETA.- Reproducción. Reproduction.
UZKURKETA.- Contracción. Contraction.
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diagnostikoak
Jabier Agirre, UZEI

2 Elektroentzefalograma (EEG) da eguneroko usadio medikoan

zabalduen dauden azterketa neurofisiologikoetako bat. Proba osagarri hori neurologoak eskatuko du normalean, eta neurofisiologoak
egin ohi du. EEG garuneko jarduera elektrikoaren erregistroa da,
buruko ile-larruan jarritako elektrodoak erabiliz egiten dena.

Elektroentzefalograma (EEG)

1

Nola egiten da proba?
Garuneko jarduera elektrikoa erregistratu ahal izateko, elektrodoak garezurreko azaleran zehar kokatu
behar dira, nazioartean konbentzionalki onartutako
kolokazio-sistema jakin baten arabera. Sistema
horrek elektrodo bakoitzaren eta garuneko area edo
eremu zehatz batzuen arteko korrelazioa ematen du.
Horrela, bada, pazientea eserita dagoela elektrodoak
buruan jarriko zaizkio. Ospitale edo zentro diferenteen arabera, batzuetan elektrodoak modu indibidualean jartzen dira; beste batzuetan, berriz, kasko
baten bidez. Gainera, eta egin beharreko azterketak
horrela eskatuta, beste elektrodo batzuk ere jar daitezke, elektrokardiograma edo begi-mugimenduak
erregistratzeko, edo arnas bandak edo bestelako
elektrodo gehigarriak ezar daitezke, betiere medikuak horrela eskatuz gero.
EEG konbentzionalaren iraupena 20-30 minutukoa
izaten da, gaixoa esna eta erabat atsedenean dagoela, begiak itxita mantenduz. Aldi horretan, aparatua
kontrolatzen duen teknikariak aholkuak emango dizkio pazienteari, txandaka (esaterako: “ireki begiak”, edo “itxi begiak”).
Atsedeneko jarduera elektrikoa erregistratzeaz gain, jarduera
hori aktibazioko hainbat prozedurarekin —hiperbentilazioarekin (arnasketa sakona) edo lanpara batekin segundo batzuez
begietara zuzentzen zaizkion aldizkako argi-estimuluekin—
nola aldatzen den jakitea ere interesgarria izaten da.
Aktibazioko prozedura horiek erabiltzeak bestela sumatuko ez
liratekeen alterazio edo asalduak erregistratzeko aukerak
gehitu egiten ditu.
Zenbait kasutan, medikuak beharrezkotzat jo dezake EEG
azterketa loaldia bitartean egitea (loaldia ere aktibazioko prozedura bezala har dezakegu, nahasketa jakin batzuk loaldia
bitartean areagotu edo agertu egiten direlako). Bi dira EEG
loaldian egiteko moduak:
a) Lorik egin gabe denbora-aldi bat eman ondoren EEG
egitea. Pazienteak zenbat eta urte gehiago izan, orduan
eta ordu gehiago edukiko dugu lorik hartzen utzi gabe
(pertsona helduetan 24 ordu-edo, eta ume txikietan aski
da loaldi normalari 3-4 ordu kentzea)
1 Nahi izanez gero, artikulu honi buruzko ariketa-sekuentzia badaukazu

Osatuz webgunean egiterik, bilatzailean 450632 idatzita.

b) Beste batzuetan, gaueko loaldiko berezko EEG egiten
da, aurrez lorik galdu gabe. Pazienteak elektroentzefalografiako laborategian egingo du lo, eta EEG gau bakarrean edo are hainbat gautan egingo zaio.
Gerta daiteke medikuak loaldi luzeko EEG poligrafikoaren
erregistroa egiteko premia ikustea, loaldiaren fase desberdinak
baloratzeko. Kasu horietan, erritmo kardiakoa, arnas erritmoa,
eta muskulu jakin batzuen jarduera ere erregistratu eta baloratzen da.
Bideo-EEG esaten zaio pazientearen irudia telebistako pantaila
batean grabatu eta aldi berean bere jarduera elektroentzefalografikoa grabatzeari. Teknika horrek pazientearen klinika modu
orokorrean lortzeko modua ematen digu, sintomatologia posible hori EEGren barruan txertatu eta ikusten den bitartean.
Azken finean, egin beharreko erregistro elektroentzefalografikoaren mota medikuak kasu bakoitzean beharrezkotzat jotzen
duenaren arabera erabakiko da.
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Zertarako erabiltzen da EEG?
Hainbat gaixotasun neurologikoren diagnostikorako proba osagarri bezala eska dezake medikuak elektroentzefalograma bat. Indikaziorik
ohizkoenak epilepsia, gertakari paroxistikoen
diagnostikoa, kontzientzia-mailaren alterazioa
eta goi-mailako funtzioen nahasketa dira. Beste
prozesu batzuetan ere egokia izan daiteke, baina
EEGren indikazioa ez da hain ezinbestekoa.
– Epilepsia. EEG oinarrizko proba diagnostikoa da
epilepsia iradokitzen duten patroiak edo portaerak aurkitzeko. Dena den, argi utzi beharra
dago alterazioak dauzkan erregistro elektroentzefalografiko batek epilepsia diagnostikatzen
lagundu egiten duela, baina erregistro normalak
ez duela epilepsia baztertzen; eta alderantziz,
alterazioak dauzkan erregistro bat ez da nahitaez
epilepsiaren sinonimo. Horregatik, EEGtik lortutako informazioa pazientearen testuinguruan
kokatu behar du medikuak eta eskura dituen datu guztiekin
batera (historia klinikoak eta azterketa neurologikoak emandakoak, batez ere) baloratu. EEG bere hartan, eta bera bakarrik,
interpretatzeak akatsak eragin ditzake diagnostikoan eta,
ondorioz, baita tratamenduan ere.
Elektroentzefalograma erabiltzen da baita ere epilepsia
duen gaixoaren eboluzioa baloratzeko.
– Gertakari paroxistikoen diagnostikoan (kontzientziaren alterazio-gertakari bat, edo kontrol motorraren asaldu-aldi bat,
esaterako) edo sintoma berezi samarrak diagnostikatzeko, gertakarien artean EEG bat egiteak, gaixoa asintomatiko dagoenean alegia, zeharkako datuak aurkitzen lagun dezake. Baina
beharrezkoa izan daiteke gertakaria osorik bideo-EEG bidez
erregistratzen saiatzea, edo baita beste parametro batzuk
eranstea ere (EKG, elektromiograma, oxigeno-saturazioa, presio arteriala, etab.)
– Kontzientziaren asalduak eta koma dira EEG bat egiteko
bigarren indikaziorik usuena, epilepsiaren atzetik. Egoera
horietan egindako elektroentzefalogramak konortearen alterazioa zergatik gertatu den argitzen, prozesuaren eboluzioa
baloratzen eta, zenbait kasutan, pronostiko bat ematen lagun
dezake.

– EEG egokia izan daiteke jatorri ezberdineko garuneko alterazio difusoetan ere (kontzientzia-mailaren narriadura, memoria-galerak edo goi-mailako funtzioen beste erasan batzuk,
adibidez). Elektroentzefalogramak entzefaloko azalaren jarduerari buruzko informazio dinamikoa ematen duenez, gaixotasun metabolikoek, endokrinoek edo are nerbio-sistema zentraleko gaixotasun degeneratiboek eragindako alterazioak
adieraz ditzake informazio horrek, zeharka bada ere.
Alterazioaren hasierako unean erabiltzen da, edo baita eboluzioan zehar ere, garuneko funtzioak nola eboluzionatzen duen
ikusteko baliagarria izan daitekeelako.
– Orain urte batzuk, elektroentzefalografiako teknikaren hasieran, nerbio-sistema zentraleko egitura-lesioak lokalizatzeko ere
erabili izan zen EEG. Geroztik, garuneko irudiak ikusi ahal izateko hobeagoak diren beste teknika batzuk garatu dira, erresonantzia magnetikoa edo garuneko eskanerra (OTA), esaterako, eta horregatik gaur egun ez da erabiltzen elektroentzefalograma lesioak non kokatuak dauden jakiteko.
Laburbilduz, elektroentzefalograma proba osagarri moduan
eskatzen da, prozesu neurologiko diferenteen diagnostikoa
errazteko asmoarekin. Behin EEG egin ondoren, neurofisiologoak ebaluatuko du, eta txosten batekin proba eskatu duen
medikuari itzuliko dio. Azkenik, medikuak paziente bakoitzaren testuinguruan (hau da, proba eskatzeko arrazoia, historia
klinikoa, azterketa neurologikoa eta bestelako proba osagarrien baitan, halakorik balego) baloratu beharko du probaren
emaitza.

*

ASALDU.- Trastorno. Trouble.
GAREZUR.- Cráneo. Crâne.
GARUN.- Burmuin. Cerebro. Cerveau.
GERTAKARI.- Episodio. Épisode.
IRADOKI.- Sugerir. Suggérer.
JARDUERA.- Actividad. Activité.
NARRIADURA.- Deterioro. Détérioration.
PORTAERA.- Conducta. Comportement.
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20 Lehen mailako arretatik

Ezkerretik eskuinera: Yolanda Dela Hera, Marisa Rios, Ana Ormaetxe,
Ines Martín, Mila Gomez, Begoña Pisano eta Ana Tere Martinez.

Bilbo Eskualdeko (BiEko) Lagin
Biologikoen hobekuntza-taldea

1

Ana Tere Martinez
Erizaina eta Bilbo Eskualdeko Lagin Biologikoen Kudeaketarako hobekuntza-taldeko kidea

Aurkezpena

Misioa

Gure hobekuntza-taldea Bilbo Eskualdeko profesionalek osatzen dute eta Eskualdeko Zuzendaritzarekin eta Basurtuko
Ospitalean dagoen erreferentziazko laborategiko arduradunekin koordinatzen da. 2007ko maiatzean hasi zuen bere ibilbidea.

Taldearen misioa honakoa da: zereginaren beraren hutsuneak
identifikatzea, aztertzea eta irtenbideak proposatzea.

Erizaintzako zuzendaria den Begoña Bilbaok SantutxuSolokoetxe, El Karmelo, Mesedeetako, San Adrian eta Zazpi
Kaleak osasun-zentroetako erizainak deitu zituen lehenengo
bilerara. Bertan, lagin biologikoen trazabilitateari buruzko probak egitea proposatu zuen.

1 Nahi izanez gero, artikulu honi buruzko ariketa-sekuentzia badaukazu

Osatuz webgunean egiterik, bilatzailean 450634 idatzita.

Hobetu beharreko arloa behin identifikatuz gero, taldearen
edo laborategiaren ekimenez, aldaketa eskatzen duten zereginaren alderdi batzuk aztertu dira. Abantailak eta desabantailak
zehaztu dira, irtenbiderik egokienak planteatu eta horietatik
aproposena aukeratu da.
Bilbo Eskualdeko zenbait unitatetan probatu da eta eraginkorra dela egiaztatu ondoren, BiEko gainerako zentroetara
zabaldu da ezarpenerako. Espero bezain eraginkorra izan ote
den egiaztatzen da eta emaitza positiboa bada, irtenbidea egokia dela onartzen da.
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Hobekuntza-taldearen jarduerak

Etorkizunerako planteamendua

Taldeak bilerak egiten ditu maiztasun jakin batez. Bilerotan,
besteak beste, hobekuntza-jarduerak proposatu, aztertu eta
burutzen dira, laborategiko datuak jaso, gertaerak aztertu,
ebaluatu eta gainerako zentroetara zabaldu, protokoloak egin
edota berraztertu, informazioa eguneratu, zalantzak argitu,
etab.

• Pazientearen analisien emaitzak erarik eraginkorrenean bermatzera bideratutako hobekuntza-ekintzak sustatzen jarraitzea.
• Profesionalen segurtasuna zaintzea, istripu biologikoak gutxitzeko informazioa zabalduz.
• Laginak jasotzeko erari buruzko jarraibideak pazienteari
emateko prestatzea.
• Bezeroei eta erakundeko pertsonei gogobetetasun-inkestak
egitea.
• BiEko unitate bakoitzeko profesionalekin gertaeren arrazoiak
aztertzea eta horiek gutxitzeko irtenbideak proposatzea.

Gure hobekuntza-taldearen ezaugarri nabarmenena taldeko
kideetako bakoitza bere unitateko eta beste zenbaitetako erreferentea izatea da; horrela, informazioaren zabalpena eta taldeak proposatutako ekintzen transmisioa BiEko osasun-zentro
guztietan bermatzen da.

Trazabilitatea
Lehen mailako arretatik laborategirako bidean, laginen
identifikazio eta lotura nahastezina mantentzeko modua
da.
Xedea: Analisien emaitzen kalitatea eta segurtasuna bermatzea. Prozesu horren bitartez, “laginaren ibilbidea” ezagutzen da, eskabidea bezeroari lotzen zaionetik laginak
laborategian jasotzen direnera arte.

Bolante grafitatua
Analisia arreta espezializatutik eskatzen baldin bada, bezeroak artatzeko unitateak Osabideko bolante birtuala egiten du espezialistarenari lotzeko, behin analisia eginda,
emaitzak pazientearen historia klinikoan erregistratu eta
lehen mailako arretako ordenagailutik kontsultatu ahal izateko.
Xedea: Analitika guztiak historia klinikoan sartuko direna
bermatzea, bai lehen mailako arretakoak baita espezializatukoak ere.

Gertaeren konponbidea
Prozesuan gertaera bat ematen denean berorren konponbiderako prozedura aktibatzen da ahalik eta lasterren.
Laborategiak datuak bidaltzen ditu hiru hilero. Taldeak
behin baloratu eta aztertu ondoren, zentroetara banatzen
ditu.
Xedea: Hitzordua emandako egunerako eskatutako analitikaren emaitzak kontsultan izan daitezen lortzea.

Partaidetza ezagutzan
Lagin Biologikoen hobekuntza-taldeak badu ezagutza partekatzeko bere txokoa tresna informatiko honen baitan.
Xedea: BiE baitako nahiz kanpoko (zabaldu egin baita)
profesionalek argitaratutako informazioa kontsultagai
daukaten elkarguneari onura ateratzea, bertan, besteak
beste, iritzia eman, zalantzak planteatu, iradokizunak egin,
dokumentazioa eskaini, etab. eginez.

*

EGIAZTATU.- Verificar. Vérifier.
ERAGINKOR.- Efectivo/a. Effectif/-ive.
EZARPEN.- Aplicación. Application.
LAGIN.- Muestra. Échantillon.
MAIZTASUN.- Frecuencia. Frécuence.
PARTEKATU.- Compartir. Partager.
PROZEDURA.- Procedimiento. Procédure.
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Gaurgero

Ritxi Lizartza: “Hitanoaren nondik
norakoak ikasi eta praktikatu nahi
dituenarentzat idatzi dut liburu hau”
3 Urteak daramatza Ritxi Lizartza donostiar filolo-

goak hitanoari buruzko eskolak ematen. Berrehun
eta berrogeita hamar irakasletik gora igaro dira
hitanoa hizpide izan duten bere ikastaroetatik.
Gaiaren inguruan duen ezagutza eta eskarmentua
Mintza hadi, lagun! Hika egiten ikasteko eskuliburua izeneko lanean jaso eta Durangoko Euskal
Liburu eta Diskoen Azokan aurkeztu du. Liburuak
DVD osagarri bat ere badu, hainbat entzungai eta
Interneterako estekekin. Teoria eta praktika uztartuz, azalpen eta ariketa ugari proposatzen dizkigu
Ritxi Lizartzak, zuzenketa eta guzti, nork bere kasa
egiteko modukoak. Horrez gain, irakasleentzat
propio sortutako tarteak ere baditu liburuak: eskoletan ikasleekin egiteko moduko proposamenak
jaso ditu bertan.

E

uskal filologia ikasi zuen Ritxi Lizartzak Deustuko
Unibertsitatean, Donostiako fakultatean. Euskaltegiko
euskara-irakasle izan ondoren, urteak eman zituen Euskal
telebistako fikziozko produkzioen (telesailak, filmak, tvmovieak…) zuzentzaile. Geroztik, itzultzaile aritu da, besteak beste,
antzerki-munduan (berrogei bat antzezlan itzuliak ditu eta
denak estreinatu dira).
Eginkizun hauetaz guztiaz gain, hitanoari buruzko ikastaroak ematen ditu, oso gustagarria egiten zaion zeregina, gainera.

Fikzioa abiapuntu
Telebistako fikziozko ekoizpenetan eta antzezlanetako itzulpen-lanetan aktoreekin zuzenean aritzetik era askotako ondorioak ez ezik kezkak ere bildu ditu Ritxi Lizartzak, besteak
beste, nola idatzi eta itzuli aktoreentzat, alegia, nola egin elkarrizketak sinesgarri. Eta testuinguru honetan sortu zitzaion
kezka nagusietako bat, hain zuzen, liburua idaztera eraman
duena: nola egin hika.
Gogoan du Goenkalen hasi zenean, aste osoan emititzen
zela telesaila eta bost gidoilarik osatzen zutela asteko egun
banako lana. Ingurune berekoak ziren, baina nork bere herriko
eredua erabiltzen zuen gidoietan, eta pertsonaia berak astelehenetan Zarauzko eran egin zezakeen hika, asteartetan
Bergarakoan eta asteazkenetan Azkoitikoan, adibidez.
1994an Beñat Oihartzabalen eredua Euskaltzaindiak arau
bihurtu izanak erabateko garrantzia izan zuela aitortzen du,
une hartan EiTBk (bere aholkuari jarraituz) estandarrerako eredua bere egin baitzuen.

Ritxi Lizartza euskaltegiko euskara-irakasle izandakoa da.
Gaur egun, berriz, irakasleen irakasle eta itzultzaile da.

Gaurgero
Ritxi Lizartza: “Hitanoaren nondik norakoak ikasi eta praktikatu nahi dituenarentzat idatzi dut liburu hau”

?
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3 Segidan, liburuko lehenengo testu-proposamena

ekarri dugu hona. Irakurri eta nahi izanez gero,
entzun www.ikasbil.net helbidean, 449812 zenbakian:
1.- Unibertsitatera bidean
a. Lanerako testua

Udazkena da, Itziar eta Lander unibertsitaterantz doaz, beste
ikasturte bat hasteko asmoz. Badirudi udan ondo ibili direla
eta kostatu egiten zaiela berriz ere liburu artean murgiltzea.

Liburuaren premia
Arauak arau, hitanoaren erabilera zertan zen ikertzen jarraitu
zuen Ritxi Lizartzak. Eta eredu estandarrak eskaintzen zituen
aukerak euskalkietan zeudenekin konparatu eta arazoak bazirela atzeman zuen. Ondorioz, aztertzen hasi zen: hitanoaren
erabilera behatzen, nork bere euskalkitik ekartzen zituen moldeak biltzen eta kasuistika guztia antolatzen: “1994ko arauak
sortu zuen burrunbaren eraginez —dio liburuaren egileak—,
erabilera oker batzuk azaldu ziren. Jendeak ez zuen oso ondo
ulertu zein den alokutiboaren esparrua. Egindako sintesi-lan
honekin, abstrakzioarekin eta ikastaroen interesa ikusita, ikusi
dut jendeak ez duela alokutiboa ondo ezagutzen. Herrietan
oso ondo hitz egiten da hika, jantzita dagoen hiztunak ondo
egiten du eta horretan ez dago ezer esateko, baina badira
menperatzen ez diren hainbat erabilera: hiztunak ezagutzen ez
dituelako edo besterik gabe ez delako horretaz jabetu; eta okerrena da ezjakintasunetik egiten den erabilera okerra”.
Ritxi Lizartzaren ustez, hika euskalkiari lotuta egon da beti,
baina gaur egun euskara estandarra erabiltzen den esparruetan, komunikabideetan, eskola-liburuetan, literaturan, egunkarietan edo telebistan alokutiboa erabili beharra dago eta
herrietakoak ez du balio, ez dituelako biltzen entzule guztien
ezaugarriak: “Euskaltzaindiak 1994an argitaratu zuen adizkitaula arautua dugun tresna bakarra da, baina hortik aurrera
alokutiboak argitu gabeko alderdi asko dauzka: mendeko esaldietan edo galderetan erabili behar ote den edo agintera nola
esan behar den; hiperhitanoa, hiperzuzenketa, adizki ihartuak,
erabilera okerrak. Nik, irakasle izanda, ikasleei hika egitea ote
daukadan, esaterako”.
Hitanoari buruzko azterlan honek ikertu beharreko puntu
asko izan zituen, baina euskara estandarrean hika egin ahal
izateko proposamen bat aurkeztuko bazuen, bildutako guztia
sailkatu eta sintetizatu behar zuen: “Hitanoari dagozkion alor
guztiak bildu, bakoitza sintetizatu, azalpen teorikoak eman,
ikusi zein testuingurutan erabiltzen den eta hori ariketekin
osatu dut, nork bere kasa liburua hartu eta hika egiten ikasteko. Zalantzarik gabe, eskuliburuak bigarren atal bat ere badu:
mintzamena lantzeko mintzamen-tailerrak antolatzea.
Liburuaren izenburua horretara dator eta mailegu hori horri zor
zaio: mintza hadi, lagun! da nolabait mintzapraktika bultzatzeko modua”.
Hamar urtetan ibili da ikastaroak ematen; dagoeneko dozena eta erdi, adibidez, Donostiako Bagera elkartean, Nafarroako
Gobernuaren Iruñeko EIBZn (Euskararen Irakaskuntzarako
Baliabide Zentroa), HABEn, Ikastolen Elkartean, IRALEn, eta
abar… Teoria ondo dago, baina teoria hori gauzatzeko modua
behar du jendeak, bestela, hizkuntza bat ikasi eta ez erabiltzea
bezala da. Beraz, derrigorrezkoa da praktika egitea. Egileak
bide hau gehiago zabaltzea espero du.

Itziar.- Lander, aurtengoan ez diat batere gogorik unibertsitatean hasteko.
Lander.- Zergatik ez? Azkeneko urtea dugu, ikasturte bat eta
kitto, animo!
Itziar.- Horrexegatik, badiat gogoa lanean hasi eta neuk
irabazitako diruarekin auto bat erosteko.
Lander.- Ba nik beti aditu dut, bizitza osoan izaten diogula inbidia unibertsitateko garaiari. Gozatu daukazunarekin.
Itziar.- Bah. (Erretxin) Eta azkeneko urtea denez, ea saiatzen haizen hika egiten motel, lau urte elkarrekin
eta oraindik ikasi ez.
Lander.- Ondo da... Txikitan etxean entzun nuen. Saiatuko
naiz... eh... saiatuko nauk... naun! Baina hi animatu, neska!
Itziar.- Tira, kasu egingo diat; eta, zer daukagu aurreneko
orduan?
Lander.- Txapas, bi orduko eskola...
Itziar.- Horrela nola animatuko naiz? Hobe nian ohean gelditzea!
Lander.- Itzi, ez zaitez triperrea izan!
Itziar.- Hik jasaten duk, ala? Hizketan hasi eta...
Lander.- Bi ordu isildu gabe egoten duk!
Itziar.- Eta gu apunteak hartu eta hartu! Ideiak izugarri
erakartzen naik.
Biek.- Kar, kar, kar!
Itziar.- Ez zegok eskubiderik...
Lander.- Tira, mugi, bestela jaiki izanak ez baitu ezertarako
balioko.
Konturatuko zinenez, adizki batzuk gaizki daude. Zein?
Zalantzarik sortu bazaizu, jo 46. orrialdera.

Liburuaren osagarriak
Liburuak osagarri asko ditu: zuzenketa-orriak, Euskaltzaindiaren adizkien taula guztiak eta DVD batean eskulibururako
sortu dituen fikziozko istorioen audioak biltzen dira. Audioak
bikoteka datoz antolatuta. Bata lanerako proposamena da, trukatuta baitago, eta bigarrena eredu zuzena. Bi aldaerek idatzizko eredua ere badute. Hartara, ikasleak elkarrizketak irakurri, entzun eta zuzendu egin ditzake. (Elkarrizketetako protagonista nagusiak Lander eta Itziar dira eta www.ikasbil.net atarian aurkitu daitezke).
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ZER OPARI
JASO DUZU?
1B Eguberriak, besteak beste, opariak egin eta jasotzeko garaia
da. Batzuentzat gustagarri, egiazki, beste batzuentzat, betebehar,
denon ahotan daude erregaluak egunotan: ez dakigulako zer
erosi, jaso duguna gustatu ez zaigulako, ezustekoa eman nahi
diogulako… Baina erosten duguna erosten dugula gogotsu aritzea
da kontua eta jasotzaileak gogo onez hartzea eta gustuko izatea.
Ez da, ordea, erraza izaten asmatzea.
Sekuentzia honetan opariak izango dira testu bat idazteko
erabiliko dugun idazgaia. Ez dakizula zer esan? Ez kezkatu, ideia
eta informazio ugari jasoko duzu hurrengo orrialdeotan.

25

[Sekuentzia
Didaktikoa]

Helburua gauzatzeko, hauek izango dira egingo dituzun lanak:
• Betiko opariak hizpide, gustuko dituzun ala ez idatziz adieraziko duzu, aurrez
beste batzuek gauza bera nola egin duten ikusi ondoren.
• Opari bitxiei buruzko testu bat oinarri, esaldi batzuen erantzun egokia
aukeratuko duzu.
• Testuek eskaini dizuten informazio berria idatziz jasoko duzu.
• Opariak eman eta jasotzeko unean erabiltzen ditugun hitzezko formulak
ordenan jarriko dituzu, zein noiz esaten den kontuan hartutakoan.
• Ezagutzen ez dituzun formulak idatziz jasoko dituzu.
• Beste kultura batzuentzat oparitzeko protokoloa zertan den idatziz emango
zaizun testu batetik jasoko duzu eta zuretzat berria dena idatziz jasoko duzu.
• Zodiakoaren zeinua kontuan izanda, zeinu bakoitzarentzat zein opari diren egoki
eta zein ez jakiteko testu bat irakurriko duzu. Bertan dagoen informazioarekin
bat zatozen ala ez esatea idatziz egokituko zaizu.
• Azkenik, sekuentzian zehar idatziz jaso dituzun oharrak oinarri hartuta, oparien
gaineko idazlana osatuko duzu, irakurri dituzun testuetako informazioa
baliatuta.
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1 OHIKO OPARIAK

Has gaitezen. Opariak ditugu hizpide, baina nolako erregaluak gustatzen zaizkigu?
Seguruenik, ez gara bat etorriko. Ikus dezagun.
Urtez urte errepikatzen diren opari batzuk jaso edo aukeratu ohi ditugu. Hona
hemen hainbat:
Perfumea
Liburua
Belarritakoak
Ordularia
Galtzerdiak

Barruko arropa
Eskularruak
Bufanda
Txanoa
Aterkia

Mukizapiak
Arropa
Ardoa
Eskuko telefonoa
iPoda

Gustuko al dituzu zuk honelako opariak?
Galdera hau berau hainbat laguni egin diegu. Ikusi zer erantzun diguten:
Niri ez zait batere gustatzen urtero gauza bera oparitzea,
nahiago ditut ustegabeko opariak.

Gustatzen zait honelako opariak jasotzea,
beti ezin da orijinala izan, ezta?

Niri berdin zait nolakoak diren opariak, kontua da gogoratzea.

Nahiago ditut betiko opari horien ordez bestelakoak jaso,
baina aitortu behar dut nik neuk askotan honelakoak
erosten ditudala ez baitakit zer oparitu.

Niri galtzerdiak eta antzekoak oparitzen badizkidate, zuzenean bueltatu
egiten dizkiot oparitu dizkidanari, ez ditut onartzen, ez ditut nahi.

Ez zait gustatzen honelakoak jasotzea, baina bai nik besteei oparitzea...
ez daukat denborarik beste ezer pentsatzeko... denoi gustatzen zaigu
liburu bat, adibidez...

Ikaragarrizko lana da urtero zer oparitu pentsatzea. Izan ere, denetik
daukagu denok eta behar ahala erosten ditugu gauzak, data jakin bat
iritsi arte itxaron gabe.
Nahi baduzu, erantsi zeure iritzia:

................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
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2 ZENBAT ETA BITXIAGO, HOBETO
Ikus dezagun zer dioten adituek. Izan ere, badirudi uste baino garrantzi handiagoa
dutela era bateko ala besteko opariek:

Maitasuna lortzeko, opari bitxiak bezalakorik ez da
Londreseko Unibertsitateko ikertzaile talde batek garatu duen eredu matematikoaren arabera, maitasuna sustatzeko opari bitxiak bezalakorik ez dago.
“Garrantzitsuena da opariak berriz saltzeko modukoak ez izatea“ baieztatzen dute
zientzialari hauek. Beraien ustez, gainera, diamanteak, bitxiak eta larruzko jantziak ez
dira oso estimatuak.
Alde batetik, opari garestiak eman zizkieten aukeran ikerketan parte hartu zuten
boluntarioei; hala nola, diamanteak, bitxiak edo birsalduz gero diru asko lortzeko modua
eskaintzen zuten erregaluak.
Bestetik, erregalu bitxitzat har zitezkeenak jarri zituzten aukeran: modazko jatetxe
batean afaria, musika-emanaldi baterako sarrerak edo ilargiaren argipean serenata bat
entzutea, adibidez. Opari hauen balioa esperientzia bizitzea da, besterik ez.
Ikerketaren arabera, erregalu bitxiek lortu zuten puntuaziorik altuena, bai emakumezko bai gizonezkoen artean.

*

BITXI.- 1.- Arraroa, berezia. Extravagante. Spécial/e. 2.- Joya. Bijou.
EREDU.- Modelo. Modèle.
GARATU.- Desarrollar. Developer.
IKERTZAILE.- Investigador/a. Chercheur/euse.
LARRU.- Piel. Peau.
SUSTATU.- Promover, impulsar. Encourager.

Aukera ezazu kasu bakoitzean erantzun egokia:
1.- Ikertzaile taldearen arabera:

❑ a.- Matematikan ona dena maitale hobea da.
❑ b.- Maitasuna bultzatzeko opari bitxiak dira onenak.
❑ c.- Garrantzitsuena da bitxiak oparitzea; adibidez, diamanteak.
2.- Opari hauek eman zizkieten aukeran boluntarioei:
❑ a.- Opari garestiak eta opari bereziak.
❑ b.- Erregalu bereziak eta erregalu bitxiak.
❑ c.- Modazko erregaluak eta diamanteak.
3.- Boluntarioek honela jokatu zuten:

❑ a.- Emakumezkoek diamanteak aukeratu zituzten eta gizonezkoek, berriz, afaria.
❑ b.- Denek aukeratu zituzten opari bitxiak.
❑ c.- Denek aukeratu zituzten erregalu bereziak.
Harritu egin al zaitu testuak? Zergatik? Zer informazio berri jaso duzu? Hemen idatzi:
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................

Zalantzarik sortu bazaizu, jo 32. orrialdera.
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3 OPARIAK EMATEKO/JASOTZEKO UNEA GUREAN
Era batekoa ala bestelakoa izan, azter dezagun orain zer gertatzen den erosi
dugun/erosi diguten oparia dagokionari emateko unean/dagokionak jasotzen duenean. Gure kulturan, opariak jaso/emateko unea hainbat urratsetan gertatzen da. Hona
hemen, pausoz pauso, azalduta:
(J jasotzailea da eta E, berriz, emailea/ematen duena)

1.- OPARIA EMATEKO UNEA
E: Erregalua beste pertsonaren eskuetan jartzeko momentuan, emaileak zera esango luke: Tori, hau zuretzat da (beharrezkoa balitz, zoriondu egingo genuke:
Zorionak esanez). Beste aukera batzuk: .........................................................................
...............................................................................................................................................
2.- OPARIA JASOTZEAN
J: Eskertza: Mila esker, eskerrik asko. Ez zenuen ezer erosi behar/ez zen beharrezkoa/zergatik erosi didazu? .........................................................................................
3.- PAPERA KENTZEN HASTEAN
J: Edukiari buruzko galderak egingo ditu: Zer da? Zer ote da? .........................................
.......................................................................................................................................................
Azpimarratu egingo du berriz ere ez zela beharrezkoa ezer erostea: Baina, nola bururatu zaizu? Esan nizun bada ez nuela ezer behar.... denetik daukat eta...
4.- PAPERA KENDU AHALA, ASKO LUZATUZ GERO
J: Egiten ari den lanaren inguruko komentarioren bat, zein ondo bilduta dagoen, zenbat paper jarri dioten... esate baterako: Ene! Ederki bilduta dago, gero! Ez da erraza asmatzen zer den! Zenbat paper jarri diozun/dioten dendan, ezta? ..................
......................................................................................................................................................
5.- EDUKIA IKUSTEAN
J: Modu positiboan baloratu eta eskertzea da ohikoena: Ai ama! Ai ene! Bai polita! Ze
ederki! Asko gustatzen zait! Hauxe behar nuen nik! Nola jakin duzu horrelako
bat behar nuela? ......................................................................................................................
E: Garrantzia kentzen saiatuko da: Benetan? Gustuko ez baduzu, alda dezakezu,
lasai asko. Egia al da behar zenuela? Ez nekien zer erosi eta... baina badago
aldatzerik.
J: Berriz ere eskertu egingo dio emaileari egindako oparia: Mila esker, benetan, ez
dakizu zenbat gustatzen zaidan! ........................................................................................
Deskribatu berri ditugun urratsetan adibide batzuk idatzi ditugu, baina beste batzuk
ere baditugu eransteko. Jarriko al duzu bakoitza bere lekuan?
Ez dut berehalakoan irekiko!
Hementxe duzu erosi dudana, ea gustuko duzun!
Bete-betean asmatu duzu!
Ez zenuen zertan erosi...
Baneukan nik gogoa horrelako bat izateko...
Tori, zuretzat...
Ene! Ze erosi ote didazu?
Ez dakit zer izango den...
Aurkitu al duzu ezagutzen ez zenuen formularik? Zein? Hemen jaso:
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
Zalantzarik sortu bazaizu, jo 32. orrialdera.
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4 NOLA JOKATZEN DUTE HEMENDIK KANPO?
Oparien inguruan dugun protokoloa kulturala den neurrian, beste hainbat kulturatan
beste era batera jokatzen dugula aurreikus dezakegu.
Zure ustez, berdin jokatzen al dute opariak eman/jasotzeko garaian
Japonen?
Alemanian?
Estatu Batuetan?
Malasian?
Ikus dezagun, bada, nola jokatzen duten herrialde horietan. Irakurri eta konpara ezazu
zuk idatzitakoa jakiteko zure usteak errealitatearekin bat datozen ala ez.

ESTATU BATUAK
Estatu Batuetan, opariak jasotzaileak hartzen dituenean ireki daitezke ala ez, hau da, batzuetan,
jasotzen duen pertsonak ez du une horretan bertan oparia irekitzen eta geroago egitea erabakitzen du. Bigarren kasu hau gehiagotan ematen omen da opari gehiago jasotzea espero denean:
urtebetetze-festa, etxe baten inaugurazioan, etab. Oro har, oparia ireki bitartean, estatubatuarrek
ez dute ezer esaten, ez baitaude horren inguruko “esaldi jakin batzuk”. Hori horrela, logikoa da
pentsatzea euskaldun batek estatubatuar bati opari bat egiten badio, honen erreakzioa hotza
dela uste izatea, ez duelako ezer esaten. Kontrako egoeran, berriz, hau da, euskaldunak jasotzen
badu oparia, amerikarrak pentsatuko du galdera gehiegi egiten dizkiola euskaldunak opariaren
gainean, alferrikakoak, gainera, eta denbora-galtze hutsa dela hori guztia.
ALEMANIA
Gure lagun aleman batek egin digun oparia irekitzen ari gara eta, guretzat ohikoa den bezala,
galdetzen badiogu ea zer den, honek erantzun egingo digu eta esan egingo digu zer den, oparia
ireki baino lehen. Hori guretzat errito honek duen xarma galtzea lekarke, baina alemanak ez du
ulertuko zergatik galdetu diogun ez badugu benetan jakin nahi zer dagoen paper artean.
MALASIA
Opariak lagun eta senideei egiten zaizkie, beraz, erregalu bat egin ahal izateko, aldez aurretiko
nolabaiteko harremana izan behar dugu pertsonarekin. Opariak ez dira irekitzen oparitzen dituen
pertsonaren aurrean eta jasotzen direnean bi eskuekin egiten da eta esku-azpiak gora begira ditugula beti.
Biltzeko, ez dugu paper zuria erabiliko, heriotza eta hileta-elizkizunekin lotuta baitago. Ez dira
gomendagarriak, ezta ere, horia, urdina eta beltza. Aukerarik onenak dira gorria eta bere tonu
guztiak eta urre kolorea. Kontuz ibili loreak oparitzeko garaian, lore batzuk ere heriotzarekin
lotzen dira eta. Ez dira erregalatu behar labanak, guraizeak edo mozteko balio duen objekturik.
Ezta lastozko sandalia, kolore zuriko zapi edo ordularirik, horiek guztiak ere heriotzarekin lotzen
direlako.
JAPONIA
Japonian, edozein aitzakia ona da opari bat egiteko. Dotore bildu behar ditugu eta zorte ona ematen duten koloretako paperez. Gustukoenak gorriak eta doratuak dira. Erregaluak emateko
garaian bi eskuak erabili behar dira eta burua pixka bat makurtu, errespetu eta umiltasun seinale gisa eta modu berean jasotzen dira. Opari bat jasotzen dugunean, modu atseginean errefusatu behar dugu hasiera batean eta segidan, onartu egin behar dugu. Japoniarrentzat oso garrantzitsua da hierarkia eta horregatik, ez litzateke batere egokia izango maila desberdina duten bi
pertsonari erregalu berdina oparitzea, errespetu faltatzat har daitekeelako. Opariak ez dira
emandako unean irekitzen, bakarrik gaudenerako uzten baitira.
Zerbait berria jaso al duzu testuetatik? Zer? Hemen idatzi:
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
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5 ZODIAKOREN ZEINUAREN ARABERAKO OPARIAK
Ez dakizula zer oparitu? Laguntzeko prest gaude. Segidan, zodiakoaren zeinuak eta
bakoitzarentzat egokiak diren oparien proposamenak dituzu.
ARIES: Ariesen zeinupean jaiotakoei asko gustatzen zaizkie lehiakortasuna jokoan jartzen dituzten joko eta ekintzak. Bideo-joko bat edo kirola praktikatzeko osagarri nahiz arropa egokia aukera onak dira, baita akziozko filmak ere. Oso egokiak dira, baita ere, arrakastarako duen ahalmena sustatzen duten liburuak.
TAURUS: Sentsualtasunaren zeinua denez, bere ezaugarri hori pizten duten gauzak gustatzen zaizkio: perfume
edo kolonia bat, musika DVD bat edota gauza gozoz betetako saskiren bat opari onak izan daitezke beretzat.
GEMINI: Adimena da Gemini zeinuko lagunen bizitzaren muina. Liburuak dira oparirik egokiena, bestela, boligrafo edo luma polit bat. Mahaiko jokoak ere gustatzen zaizkio, oso jostalaria izanik, asko gustatzen baitzaio
dibertitzea.
CANCER: Bi alderdi garrantzitsu daude Cancer zeinupean jaiotakoen bizitzan: erromantizismoa eta elikadura.
Etxerako gauzak, bereziki sukalderako direnak, oso estimatuak izango dira. Dena dela, eleberriak eta filmak, batez
ere klasikoak eta erromantizismoz betetakoak, aukera ona dira beraiekin asmatzeko.
LEO: Hauentzat beren presentzia, distira eta errekonozimendua azpimarratzeko balio duten opariak dira
garrantzitsuenak. Bitxiak, arropa dotorea, markako perfumeak, larruzko diru-zorroa edo modan dagoen edozein osagarri ikaragarri gustatuko zaie. Harro daude beren abizenaz, beraz, honen historiari buruzko edozerk
ere balio dezake.
VIRGO: Hauxe da zeinurik zorrotzena. Ez duzu edozerekin asmatuko. Saia zaitez zerbait erabilgarria oparitzen:
erreminta-kutxa bat, giltzatako on bat edota agenda praktiko bat. Eskuz egindako artikuluak, detaile asko dituztenak oso atseginak iruditzen zaizkie. Oro har, beren beharrak kontuan hartzen dituzten erregaluak estimatuko dituzte.
LIBRA: Artearen eta edertasunaren maitale da libra zeinupean jaiotakoa eta horrexegatik da erraza beretzat
opari bat erostea eta gustuko izatea berak. Edozer oparituta ere, gustatu egingo zaio: adornuak, fantasiazko gauzak, objektu artistikoak edo dekoraziozkoak maite ditu. Ikaragarri gustatzen zaio erosketak egitera joatea, beraz,
opari-txartel bat ere gustuko izango du.
SCORPIUS: Zeinurik sakonena da hau, baita ezezagunena ere. Eta horrexegatik, ez da erraza izango bere interesak zein diren jakitea. Garrantzitsuena da bere ikerketarako gaitasuna kontuan hartzea. Intriga-film eta eleberriak, espioien gainekoak eta esoterismoarekin lotutakoak gustatzen zaizkie. Horretaz gain, oro har, bere pertzepzio sakona eta gauza guztietan azken muturreraino iristeko duten gaitasuna sustatzeko edozer eros diezaiekegu.
SAGITARIUS: Zodiakoko abenturazalea dugu hau. Joera filosofikoa duten liburuak, beste herrialde batzuetako
kulturen gainekoak, bidaiak eta turismoa hizpide dutenak, abentura eta akziozko filmak oparituta, bete-betean
asmatuko dugu. Baita kirolerako arropa eta osagarriak erosiz gero ere. Kanpina egin edota naturan paseoak ematera joateko artikuluak ere gustatzen zaizkio.
CAPRICORNUS: Zeinurik kontserbatzaileena da eta gustuko ditu dena kontrolpean edukitzen lagunduko dioten
artikuluak. Agenda praktikoa, helburuak, dirua eta arrakasta nola lortu erakutsiko dioten liburuak ondo etorriko
zaizkio. Gustuko ditu, baita ere, antigoaleko gauzak. Arropatan, nahiago du estilo klasikoa duena eta ezustekoa
eman nahi dutenenentzat oso egokia litzateke likore urtetsua oparitzea.
ACUARIUS: Zeinu honentzat azken nobedadeak dira gauzarik gustagarrienak. Teknologian azken generazioko
edozer gustatuko zaio: mp3 erreproduzitzailea edota iPod bat, ordenagailurako osagarriren bat, liburu eta film
futuristak, egutegi astrologikoa, esaldi famatuen liburu bat edo historiarekin lotutakoren bat ere altxor preziatuak
dira beretzat.
PISCIS: Bere sentsibilitateak espiritualitatearen bila darama. Meditazioa, esperientzia eta ohitura mistikoen gaineko liburuak opari ezin hobeak dira. Kandelak, argimutilak, intsentsuak eta erlaxaziorako musika ere zoragarriak dira. Oro har, espiritua altxatzen lagunduko dion edozer erregala diezaiokezu.

Zer diozu zuk? Ados al zaude zure zeinuaren gaineko informazioarekin? Eskertuko al
zenuke zuk beste era bateko erregalurik? Sinesten al duzu zuk horoskopoa eta bizitza
lotuta daudela? Hemen idatzi:
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

[ZER OPARI JASO DUZU?]
6 ZER TOKI DUTE OPARIEK GURE EGUNEROKO BIZITZAN?
Iritsi zaizu idazteko garaia. Aukera ezazu bi idazlanen artean:
A.- Orain arte sekuentzian zehar jaso duzun informazioa baliatuz, idatz ezazu testu
egoki bat, Zer toki dute opariek gure eguneroko bizitzan? izenburua duena. Hona
hemen, laguntzeko, aipatzeko moduko hainbat puntu:
•
•
•
•
•

Nolako opariak gustatzen zaizkigu?
Zein unetan eta egoeratan egiten ditugu opariak?
Zer esaten dugu opari bat jaso edo eskaintzen dugunean?
Beste kultura batzuetako ohiturak.
Horoskopoaren araberako zein opari diren egokiak.

.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
B.- Aurtengo Gabonetan zure seme edo alabaren lagun estatubatuarra zuen artean da.
Gabon gauean opariak egiten dizkiozue elkarri eta lagun hau baztertuta senti ez
dadin berari ere opari bat egitea pentsatu duzu.
Iritsi da Gabon-gaua eta berak ere zuri opari bat ekarri dizula ikusi duzu. Egoera
honetan, oparia eskuartean hartu eta zera esan diozu: Ene, ez nuen halakorik espero! Ez zenuen ezer erosi beharrik! Ez zenuen obligaziorik!
Berak ez du aparteko keinurik egin zure erreakzioaren aurrean, baina zure oparia
eman diozunean, hartu, eskerrak eman eta gorde egin du. Hurrengo egunean etxetik alde egin du.
Gertatutakoa ezin duzu burutik kendu. Zure ustez, zure erreakzioa gaizki hartu eta
haserre joan da zure etxetik.
Idatz iezaiozu mezu elektroniko bat zure harridura adieraziz, gertatutakoa ikusita,
gure artean opariak hartu eta ematen ditugunean zein ohitura dauden azaltzeko premia ikusi duzu eta.
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
Zure idazlana guri bidali nahi izatera, hona hemen gure helbide: argitalpenak@habe.org.
Trukean opari bat jasoko duzu.
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[ZER OPARI JASO DUZU?]
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! Erantzun-orria:

2 ZENBAT ETA BITXIAGO, HOBETO
1.- b
2.- a
3.- c

3 OPARIAK EMATEKO/JASOTZEKO UNEA GUREAN
Hona hemen esaldi guztiak, nor bere tokian:
1 OPARIA EMATEKO UNEA
E: Erregalua beste pertsonaren eskuetan jartzeko momentuan, emaileak zera esango
luke: Tori, hau zuretzat da (beharrezkoa
balitz, zoriondu egingo genuke: Zorionak
esanez). Beste aukera batzuk: Hementxe
duzu erosi dudana, ea gustuko duzun!
Tori, zuretzat...

4 PAPERA KENDU AHALA,
ASKO LUZATUZ GERO
J: Egiten ari den lanaren inguruko komentarioren
bat, zein ondo bilduta dagoen, zenbat paper jarri
dioten... esate baterako: Ene! Ederki bilduta dago,
gero! Ez da erraza asmatzen zer den! Zenbat
paper jarri diozun/dioten dendan, ezta? Ez dut
berehalakoan irekiko!

2 OPARIA JASOTZEAN
J: Eskertza: Mila esker, eskerrik asko. Ez
zenuen ezer erosi behar/ez zen beharrezkoa/zergatik erosi didazu? Ez zenuen zertan
erosi...

5 EDUKIA IKUSTEAN
J: Modu positiboan baloratu eta eskertzea da
ohikoena: Ai ama! Ai ene! Bai polita! Ze ederki!
Asko gustatzen zait! Hauxe behar nuen nik! Nola
jakin duzu horrelako bat behar nuela?
Baneukan nik gogoa horrelako bat izateko...
E: Garrantzia kentzen saiatuko da: Benetan?
Gustuko ez baduzu, alda dezakezu, lasai asko.
Egia al da behar zenuela? Ez nekien zer erosi
eta... baina badago aldatzerik.
J: Berriz ere eskertu egingo dio emaileari egindako
oparia: Mila esker, benetan, ez dakizu zenbat gustatzen zaidan! Bete-betean asmatu duzu!

3 PAPERA KENTZEN HASTEAN
J: Edukiari buruzko galderak egingo ditu: Zer
da? Zer ote da? Ez dakit zer izango den...
Ene! Zer erosi ote didazu?
Azpimarratu egingo du berriz ere ez zela beharrezkoa ezer erostea:
Baina, nola bururatu
zaizu? Esan nizun bada
ez nuela ezer behar...
Denetik daukat eta...
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AMAIA VAZQUEZ:
TESTUA: Gorka Etxabe (Arteman Komunikazioa)
ARGAZKIAK: Josetxo Arantzabal

“Euskal Herrian Gabonak
eta familia gehiegi
idealizatzen ditugu”
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ein familiatan ez dago gatazkarik? Harreman
guztiek eragiten dituzte gatazkak eta askotan
Gabonetan areagotu egiten dira arazo horiek. Izan
ere, Gabonak familia giroan ospatzen diren jaiak dira.
Erlijio katolikoaren eraginez, jai horiek era tradizionalean igarotzen dituzte euskaldun gehienek. Euskal
Herriko gizartea oso tradizionala da arlo horretan.
Gaur egun, ordea, familia eredu ezberdinak aukeratu
dituzten pertsona ugari daude, Gabonetan bidaiatzea
erabakitzen dutenak, etxetik alde egiten dutenak.
Egun horietan familia arazoak azaleratu egiten dira,
hildakoen falta sumatzen dugu eta banandutako
familiek arazoak izaten dituzte elkartzeko.
Honen guztiaren gainean berba egiteko, Amaia
Vazquez psikologoarengana jo dugu. Amaia aditua
da familia gatazketan eta zenbait gomendio eman
dizkigu egun horiek era naturalean bizitzeko. “Familiok sarriagotan hitz egin beharko genuke arazoez.
Era berean, Euskal Herrian Gabonak eta familia ez
genituzke horrenbeste idealizatu behar”.
1B

Z

Familian igarotzeko jaiak dira Gabonak tradizioari erreparatuz gero. Horrek, baina, arazoak sortzen ditu familia
askotan.
Gaur egun Gabonak ez ditugu horrenbeste lotzen erlijioarekin.
Gabonak familian igarotzeko festak direla uste dut eta horrexegatik jende askok oso gaizki pasatzen du egunotan. Nik psikoterapian ikusten dudanez, asko dira Gabonetan alde egin
nahi dutenak, ihesi joaten direnak. Horrek eramaten gaitu
gatazkez hitz egitera. Berez, familiak definizioz dakar konfliktoa. Gatazkarik ez badago, familia hilda dagoela esan dezakegu. Eta Gabonetan agerian geratzen da gatazka horiei aurre
egiteko ezintasuna. Harreman guztiek sortzen dituzte arazoak,
seme-alaba eta gurasoen artekoak, seme-alaben artekoak…
Gabonetan sentimenduak eta emozioak korapilatu egiten
dira eta askotan ez dakigu emozio horiek euren lekuan jartzen.
Nola saihestu gatazka horiek?
Familia-egunak antolatu beharko genituzke urtean zehar;
esperientziak konpartitzeko, bizipenak trukatzeko, anai-arreben artean mintzatzeko, bakoitzaren emozioak mahaiaren gainean jartzeko. Ondo egongo litzateke egun batzuk familia eta
senideei eskaintzea. Eta horrela, Gabonetan ematen diren
gatazka asko saihestu egingo genituzke.
Gabonetan falta direnak gogoan izaten ditugu. Horrek
ere tristura eta arazo asko eragiten al ditu?
Askotan oso gaizki kudeatzen dugu tristura. Egia da heriotza
oso gaizki hartzen dugula eta ez daudenen falta sumatzen
dugula modu ezegokian. Ez daudenak tristuraz gogoratzen
ditugu eta alaitasunez gogoratu beharko genituzke. Bizipen hori

beste era batean bizi beharko genuke: joandakoak utzitakoarekin zer eraiki behar dugun galdetuz. Gabonetan arlo positiboak hartu beharko genituzke kontuan. Nik garrantzia ematen
diot urte bukaerari, ziklo baten amaierari. Lagunekin eta familiarekin ziklo berri bat eraikitzen hasteko egunak dira. Zorionez,
gero eta gehiago lagun taldeek hartu dute protagonismoa. Urte
amaiera lagunen artean igarotzen dugu gero eta maizago.
Gaur egun badira familia eredu ezberdinak, ezta?
Oraindik ere, nahiz eta familia eredu ezberdinak egon; ama
bakarra, aita bakarra, bikote homosexualak… Guraso garenok,
edozein motako familia sortu dugunok, oso itsatsita jarraitzen
dugu jatorrizko familiari, gure familiako kide izatearen sentimendua oso lotuta dago eredu tradizionalari. Euskal Herrian
familia oso zutabe garrantzitsua da. Psikologook familiari
garrantzi handia ematen diogu, edozein familia ereduri, haurrek figura tinkoak behar dituzte afektiboki era osasuntsuan
hazteko eta gizarteratzeko. Haurrek partaide izatearen sentimendua garatzeko derrigorrezkoa dute familia. Hala ere, uste
dut Euskal Herrian familiari eman zaion garrantzia eta boterea
gehiegizkoa izan dela.
Eta banandutako familiek nola bizi dituzte Gabonak?
Banandutako familietan lehenengo urtea izaten da txarrena.
Gabonak iristean drama bat gertatzen da familia horietan, eta
seme-alabentzat oso gogorra izaten da. Aitaren familiarekin
toki batean, amaren familiarekin beste toki batean.
Banandu ondorengo lehenengo urteko Gabonak oso traumatikoak izaten dira. Ama bakarreko edo aita bakarreko familietan edo eta beste eredu batzuetan ez da arazo berezirik izaten.
Askatasunez aukeratutako bizitza denean, ez da inolako arazorik izaten.
Euskal Herriko eredu tradizionalak, beraz, kalteak eragiten al ditu etxe askotan?
Bai, etxe askotan eragiten ditu kalteak. Euskal Herrian sentimenduak eta emozioak mahaigaineratzea debekatuta izan
dugu. Arriskutsua izan da horietaz berba egitea, konfliktoak
ezkutatu egiten dira, eta horrek arazoak eragiten ditu.
Askotan ez dugu horrexegatik elkartu nahi. Gure nagusiek
diote hobe dela bakea, eta askotan bake horrek ezkutatzen ditu
anai-arreben arteko gatazkak, ezkutatu egin dira bakoitzaren
izaeraren zenbait ezaugarri familiarekin bat ez datozenak… eta
horren ondorioz, pertsona askok ez dituzte Gabonak igaro nahi
familiarekin eta beste festa mota baten alde egiten dute.
Horren haritik, gaur egun askok Gabonetan etxetik alde
egitea erabakitzen dute. Hondartzara, mendira…
Nolabaiteko ihes egite bat dago. Bakearen beharrak gauza asko
ezkutatzen ditu. Konfliktoei aurre egin behar zaie, hitz egin
behar da, naturaltasunez jokatu behar da. Bake hori faltsua da,
ez da benetakoa eta horrek arazo gehiago eragiten ditu.
Zer gomendatuko zenieke horrelako egoera batean daudenei?
Guk gatazka-mailak bereizten ditugu. Askotan, gatazkak
gaindiezinak badira, zertarako ahalegindu konpontzen?
Bakoitzak festa horiek ospa ditzala nahi duen moduan eta nahi
duen pertsonekin, edo bakarrik.
Tamalez, ordea, Gabonak oso idealizatuta ditugu, ezta?
Eta horrek eragin dezake pertsonen erabakietan.
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Aukera pertsonala izan beharko luke eta inportantea da epaitua ez sentitzea. Inork ez dezala inor epaitu Gabonak modu
batean edo bestean bizi dituelako. Euskal Herrian Gabonak
idealizatu egiten ditugu, jendeak idealizatu egiten ditu eta
horrek ere kalte egiten digu.
Psikologoek lan gehiago izaten al duzue Gabonetan?
Egia esan, ez. Nire kontsultan ez dut lan gehiago edukitzen.
Nik udako oporren ondoren izaten dut lan handia. Depresioak,
bikote arazoak, seme-alabekin arazoak… baina horrelakorik ez
da gertatzen Gabonetan.
Zuri, Amaia, gustatzen al zaizkizu Gabonak?
Niri izugarri gustatzen zaizkit Gabonak eta nik disfrutatu egiten
dut garai horretan. Eten bat egiten dugu lanean eta opor txikiak hartzen ditugu. Euskal kulturarekin, Olentzerorekin… oso
ondo pasatzen dut. Askok ez didate sinesten, baina egia da,
niri asko gustatzen zaizkit. Eta nire etxean konfliktoak ere badira, baina hitz egiten dugu eta ez bakarrik Gabonetan.

*

ADITU.- Experto/a. Expert/e.
AGERIAN.- Al descubierto, en evidencia. En évidence.
AHALEGINDU.- Saiatu. Esforzarse. S’efforcer.
AREAGOTU.- Acrecentar. Augmenter.
BAKAR.- Único/a. Unique.
BANANDU.- Separar. Se séparer.
BERBA EGIN.- Hitz egin. Hablar. Parler.
BIZIPEN.- Vivencia. Expérience.
EPAITUA.- Juzgado/a. Jugé/e.
ERAGIN.- Producir. Produire.
ERAIKI.- Construir. Construire.
EREDU.- Modelo. Modèle.
ETEN.- Pausa. Pause.
EZKUTATU.- Gorde. Esconder. Cacher.
GAINDIEZIN.- Insuperable, invencible. Invincible.
GATAZKA.- Conflicto. Conflit.
GOMENDIO.- Recomendación. Recommandation.
HERIOTZA.- Muerte, expiración. Mort.
HILDA.- Muerto/a. Mort/e.
ITSATSITA.- Pegado/a, adherido/a. Fixé/e.
KALTE.- Perjuicio, daño. Dommage.
KORAPILATU.- Complicar (se). Compliquer.
KUDEATU.- Gestionar. Gérer.
MAHAIGAINERATU.- Plantear. Exposer.
SAIHESTU.- Evitar. Éviter.
TINKO.- Firme. Ferme.
ZUTABE.- Base, cimiento. Base.

Amaia Vazquezek elkarrizketan esandako hainbat kontu
ekarri ditugu berriz ere hona:
1B • Familiok sarriagotan hitz egin beharko genuke arazoez.
• Euskal Herrian Gabonak eta familia ez genituzke
horrenbeste idealizatu behar.
• Familia-egunak antolatu beharko genituzke urtean zehar.
• Ondo egongo litzateke egun batzuk familia eta senideei
eskaintzea.
• Gabonetan ematen diren gatazka asko saihestu egingo genituzke.
• Ez daudenak alaitasunez gogoratu beharko genituzke.
• Beste era batean bizi beharko genuke hori.
• Gabonetan arlo positiboak hartu beharko genituzke kontuan.
Adibide hauek guztiak zer dira, zure ustez?
a) Amaiak emandako aholkuak dira.
b) Amaiaren usteak dira.
c) Amaiaren aginduak dira.
Zalantzarik izan ez dezazun, guk geuk esango dizugu horiek
guztiak aholkuak direla. Eta aholkuak ematen jarraituz, hona
hemen beste hainbat, kasu bakoitzean idatzi gabe utzi dugun
adizkia jar dezazun:
1.- Gabonetan neurriz jan beharko ............................. turroia.
2.- Ez ............................. herritik kanpo dauden gure lagunak ahaztu behar.
3.- Oso ona ............................. geure buruari ere denbora
tarte bat eskaintzea.
4.- Ondo egongo ............................. umore txarra alde batera
uztea.
5.- Ahalegin berezia egin beharko ............................. denak
pozik egoteko.
6.- Ez ............................. diru gehiegi xahutu behar.
Zalantzarik sortu bazaizu, jo 46. orrialdera.
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Gaurgero

Animaliak oparitzea,
moda berria
Testua: Miren Manias (Arteman Komunikazioa)
Argazkiak: Josetxo Arantzabal

Gaurgero
Animaliak oparitzea, moda berria

2 Animalia bat oparitu nahi al duzu Gabonetan?

Jende askok tentazio hori izango du ziurrenez. Urteak
bete dituen seme edo alabari, ezkonberri den bikoteari edota gurasoen etxetik irten eta bere kasa bizitzera joan den lagunari txakurra, katua ala kanarioa
oparitzea modan jarri da. Aitzakiak ez du inporta.
Originala izatea omen da helburua. Eta Gabonetan
ere askok izango dute asmo hori. Animalien babesaren alde lan egiten duten elkarteek, berriz, ez dute
begi onez ikusten animaliak opari gisa erabiltzea.

“A

nimalia bat ez da oparitu behar jabeak gero sofaren gainean besterik gabe utz dezan”, dio
Koldobika Goioaga SOS Bilbao animalien babeserako elkarteko lehendakariak. Etxe-abere batek arreta, maitasuna eta zaintza eskatzen ditu, “konpromiso handia”.
Gainera, animaliaren tamainaren arabera, ardura handiagoa
ala txikiagoa izaten da. Tamaina erdiko txakur bat, adibidez,
egunean hiru edo lau alditan atera behar da kalera. Katuak,
aldiz, burujabeagoak dira, eta “gu bilakatzen gara horien
morroi”. Aktibitate maila ere aldatu egiten da txakur batetik
bestera. Batzuek gehiago eta beste batzuek gutxiago behar
izaten dute.
Jabeak animalia behar den moduan zainduko duela bermatu behar da. “Ezustekoa ez da oparia egingo duenarentzat
izango, animalia jasoko duenarentzat baizik. Horregatik, arduren kontzientzia izan behar du jabeak, eta horiek modu egokian beteko dituela ziurtatu behar dugu guk”, dio SOS Bilbao
elkarteko kideak. Hala ez bada, hobe da beste opari bat egitea.
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Ongizatea eta zaintza bermatzea, helburu
SOS Bilbao elkartean 160 katu eta 70 txakur inguru daude
uneotan, etxe edo familia baten zain. Kaletik jasota edo jendeak ekarrita bildu dituzte guztiak. “Une kaskarrean gaude”,
azaldu du Goioagak. “Normalean, 100 katu izaten ditugu”.
SOS Bilbao elkartekoek oparia jasoko duenarekin harremanetan jartzen dira zuzenean, ez dute animalia oparitzen duten
pertsonekin lan egiten. “Norbaitek abere bat oparitu nahi duenean, nori erregalatu behar dion galdetu eta hari telefonoz deitzen diogu lehenik eta behin. Ondoren, hitzordua egin eta
fisikoki elkar ezagutzen dugu”. Jabearen ezaugarriak eta bizimodua aztertzea da elkartearen helburua, ondoen egokitzen
zaizkion hainbat animalia aukeratzeko eta horien artean gero
berak nahi duena eraman dezan. Jabearen eta animaliaren
arteko bat etortzea bilatzen da, modu horretan, animaliaren
ongizatea eta zaintza bermatzen baita.
‘Nahi dudan hori’ ez da norberaren bizimodura ondoen
egokitzen dena, askotan. “Jendea ez da hainbat kontuez ohartzen”, dio Goioagak. Bere ustez, jendeari hitz egiten uztea da
onena. Animalia bat zergatik adoptatu nahi duten azaltzea.
Jabeari lauzpabost galdera egin eta haren erantzunen arabera,
ondo pentsatu duen ala ez antzematen dugu berehala”. Eta
zoritxarrez, gehienek ez dituzte animalia batek behar dituen
arretak kontuan hatzen.

*

AITZAKIA.- Excusa. Excuse.
ANIMALIEN BABESAREN ALDE.- A favor de la protección de
los animales. En faveur de la protection des animaux.
ARRETA.- Atención. Attention.
ASMO.- Intención. Intention.
BAT ETORRI.- Coincidir. Se mettre d’accord.
BERRIZ.- En cambio. Par contre.
BURUJABE.- Independiente. Indépendant/e.
EZUSTEKO.- Sorpresa. Surprise.
HITZORDU.- Cita. Rendez-vous.
JASOTA.- Acogido/a, recogido/a. Recueilli/e.
OPARITU.- Regalar. Offrir.
ZAINTZA.- Cuidado. Soin.
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Gaurgero
Animaliak oparitzea, moda berria

Ondo pentsatu, erosi ala adopzioan hartu
Animalia oparitu baino lehen, gutxienez, horien babesaren
alde lan egiten duen elkarte baten web gunea bistaratzea
gomendatzen du SOS Bilbaoko kideak. “Beharbada, txakur
jakin bat izan dezakezu buruan, arrazazko txakurra esaterako,
eta txakurtegian ez aurkitu. Baina aurpegi eta begirada maitagarria duen beste txakur bat ikusi eta iritziz aldatzea dago”.
Goioagaren ustetan, animaliaren abizenak ez du zertan erabakia baldintzatu. Are gehiago, txakurtegiko animaliak “esklusiboak” direla aipatzen du, eta arrazazko animaliak, berriz, milaka daudela munduan.
Jendeak ez du animalia bat adoptatzeko joera. Familia berrira ondoen egokituko den animalia, txikitatik inguru horretan
hazten dena ei da askoren ustea. Baina usteak ustel. Gehienak
kaletik ala beste familia batetik etorritakoak dira eta txakurtegitik irteteko irrikatan egoten dira. Beraz, maitasuna besterik ez
dute emateko. Adoptatzeak ere abantaila ekonomikoa du,
askoz ere merkeagoa baita. Bilboko elkartean txakurrek 60 euro
balio dute, eta katuek, berriz, 40-50 euro inguru. Bizkarroiak
kenduta eta txerto guztiak emanda dituzte. Eta horrez gain,
“ahal den neurrian” betiere, esterilizatuak ematen dira.

?

2 Esan esaldiok EGIA ala GEZURRA diren:
EGIA GEZURRA

1.- Animalien babesaren alde lan egiten
duten elkarteek ez dute begi onez ikusten
Gabonetan animaliak oparitzea.
2.- Etxe-abere batek konpromiso handia
eskatzen du.
3.- Animalia oparitzeak ezustekoa izan
behar du jasotzen duenarentzat.
4.- SOS Bilbao elkartean psikologo askok
egiten dute lan.
5.- Jendeak, oro har, ez du animaliak adoptatzeko joera.

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

Zalantzarik sortu bazaizu, jo 46. orrialdera.

Eta opor garaian zer egin?
“Bada, animalia gurekin eraman”, azaltzen du Goioagak. Ahal
den neurrian, animalia oporretara eramaten saiatu behar da.
“Hori litzateke egokiena”. Baina ezin bada, bizilagunari edota
senitartekoari hura zaintzeko eskatzea eta animalientzako egokituta dauden hoteletan zein egoitzatan uztea dira beste aukerak. Dena den, gaur egun ez dago animalia oporretan eramateko arazo handirik. Goioaga, esaterako, Picos de Europara joaten da sarritan, eta txakurra beti berarekin eramaten duela azaldu digu. “Katuak, berriz, ezin izaten ditugu gurekin eraman”.
Gainera, Euskal Herrian zein Espainian, apartamendu eta
hotel gehienak animaliak hartzeko egokituta daude. Hegazkinek, trenek eta autobusek ere, animaliak eramateko aukera
eskaintzen dute. “Alemaniara txakurrarekin joanda gaude
gu”, dio Goiagak. Alabaina, nazioartera eramateko, konpainiari denboraz jakinarazi behar zaio; izan ere, tamainaren arabera, toki batean ala bestean bidaiatuko baitu animaliak. “Sei
kilokoa bada, normalean, kabinan joaten da, eta handiagoa
bada, zama-aldean”. Animalia erregulatuta izatea da baldintza
bakarra, “pertsonok nortasun agiria eguneratuta izan behar
dugun moduan”.

Txakurtegira bueltan
Zaintzeko denborarik ez dutelako ala hura etxean izaten aspertu direlako, SOS Bilbao elkartera animalia asko ekartzen dituzte urtean zehar. Horietako asko Gabonetan oparitutakoak izaten dira. “Otsailean ekartzen dituzte lehenengoak. Bi edo hiru
hilabeteren ondotik, jendeak animalia bat etxean izateak suposatzen duen konpromisoaz ohartu eta txakurtegira eramatea
erabakitzen du”, SOS Bilbaoko lehendakariaren esanetan.
“Opor garaia arte jasaten dute gehienek, baina
uda pasa ostean, kopurua izugarri hazten
da”. Gabonetan animalia asko oparituko
dira, originaltasunaren izenean. “Ondo
pentsatutako opariak beharko dute izan”,
ohartarazten du Goiagak. Gauzak hala, hainbat elkarteren ustetan, animalien babesa
bermatzeko lege zorrotzagoak ezarri beharko lituzke administrazioak.

*

AHAL DEN NEURRIAN.- En la medida de lo posible.
Dans la mesure du possible.
ALABAINA.- Sin embargo. Cependant.
BIZKARROI.- Parásito. Parasite.
IRRIKATAN EGON.- Estar deseando. En souhaitant.
JAKIN.- Concreto/a. Déterminé/e.
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EUSKARA HOBETZEN
Ale honetan, honako moldeak izango dituzu hizpide:
• "Semeak" eta "seme-alabak"
• Dezente
• Iltzez eta giltzez itxi
Irakur itzazu azalpenak, eta ondoren, praktikarako proposatu dizkizugun ariketak osatu. Badakizu,
bestalde, Ikasbil atarian (www.ikasbil.net) ikas-materialen atalean aurki ditzakezula, argibidez eta
entzungaiez horniturik.

1.

atala: HOBETZEKO OHARRAK

[ Semeak eta seme-alabak ]
Badira euskaraz izen-bikote berezi batzuk: lehengusu/lehengusina, senar/emazte, printze/printzesa… etab.
Izan ere, inguruko hizkuntzek jarraitzen ez duten bide propio bat bai baitu euskarak hainbat izen-bikoterentzat.
Hala ere, jeneralean, hitz bera erabiltzen dugu genero-bereizketarik gabe, hau da, kirolari, ume, haur, saltzaile...
Kontua da bikotea adierazi nahi denean, hau da pluralean eman behar direnean, izan behar dela kontuan
euskarak duen berezitasun hori.
Adibidez, "los hijos" esateko, ez da semeak esan behar, baizik eta seme-alabak. Eta beste hainbeste "los
abuelos", "los tíos" edo "los padres" esateko garaian, beste hitz elkarketa hauek erabili behar ditugu:
aitona-amonak, osaba-izebak, guraso edo aita-amak.

✎

Gaztelaniazko esaldi hauetan maskulino generikoa erabiltzen dela ikusiko duzu. Atal honetan ikusitakoaren haritik, saia zaitez esaldi hauek euskaraz behar bezala idazten:
• Mis padres irán a la reunión de la ikastola.
........................................................................................................................................................
• Siempre que podemos vamos a visitar a mis abuelos a Calahorra.
........................................................................................................................................................
• Mis tíos tienen una caravana.
........................................................................................................................................................
• La semana que viene los profesores van a hacer fiesta.
........................................................................................................................................................
• No nos arreglamos muy bien entre los hermanos.
........................................................................................................................................................
Zuzen itzazu generoaren ikuspegitik oker idatzi ditugun esaldi hauek:
• Zenbat seme dituzu?
........................................................................................................................................................
• Ikastetxe honetako mutilek prestatu dituzte jolas hauek.
........................................................................................................................................................
• Zure aitonek oparitu dizute bizikleta?
........................................................................................................................................................
• Gure aitak gure bila etorriko dira.
........................................................................................................................................................
• Lurraldeko alkate jaun guztiek erantzun diote deialdiari.
........................................................................................................................................................
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2. atala: ADISKIDE GAIZTOAK
[ Dezente ]
Gaztelaniak ez duen adiera bat du molde honek euskaraz. Hori zein den aztertuko dugu jarraian:
Hona hemen hainbat adibide eta esanahi ezberdin:
Dezente hitzaren sinonimo dugu zintzoa. Gaztelaniaz decente, honesto/a adierazteko balio duena.
Adibidez:
Dibertsio eta jostatze dezentea: diversión y juego decente.
Hurrengo adiera hauxe da: txukuna, itxurazkoa. Gaztelaniaz decente, aceptable adjektiboen pareko
dena.
Adibidez:
Jertse hau da duen dezenteena: éste es el jersey más aceptable que tiene.
Baina euskaraz nahikoa, aski, franko, bastante adierazteko ere balio du dezente hitzak, gaztelaniaz
ez bezala, gaztelaniaz decente ez baita bastante-ren ordain.
Adibidez:
Jende dezente etorri da: ha venido bastante gente.
Dezente hitz egin dugu: hemos hablado bastante.
Oso erabilia da adiera hau euskal hiztunen artean.

✎

Saia zaitez esaldiok egoki itzultzen:
• Los precios han subido bastante.
.....................................................................................................................................................
• El fútbol te ha dado bastantes oportunidades.
.....................................................................................................................................................
• Hoy es mi cumpleaños y he recibido bastantes llamadas.
.....................................................................................................................................................
• En la reunión de hoy he visto bastantes caras nuevas.
.....................................................................................................................................................
• El viento ha tirado bastantes tejados.
.....................................................................................................................................................
• Estoy contento porque Joseba ha hecho bastantes amigos en Irlanda.
.....................................................................................................................................................

3.

atala: ESAERAK ETA ESAPIDEAK

[ Iltzez eta giltzez itxi ]
Denok ezagutzen ditugu, makulu baten antzera, hizketaldi bat biribiltzeko, edo esan nahi dugun zerbait
hobeto komunikatzeko, hau da, azken batean, solaskidearen arreta pizteko erabiltzen diren esapide eta
esaerak. Har dezagun horietako bat: gaztelaniazko cerrar a cal y canto.
Halaxe da; berez cerrar esatea aski litzatekeena, cerrar a cal y canto esan ohi da, nolabaiteko enfasia jarriz.
Horren euskarazko ordaina? Bada, iltzez eta giltzez izan daiteke: iltzez eta giltzez itxi, edo, oso-osorik
emanez gero, iltzez josi eta giltza emanez itxi atea esango genuke.

✎

Hortaz, nola esan?
• La puerta estaba cerrada a cal y canto.
........................................................................................................................................................
Zalantzarik sortu bazaizu, jo 46. orrialdera.
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IKUSIZ IKASI
Zer irudituko litzaizuke baserrian bizitzea?
Idazlan hau jaso berri dugu eta juxtu joan den hilabetean argitaratu genuen Sekuentzia didaktikoan
eskatutako eginkizunari erantzuten dio. Alegia, honi:
Zu kalekumea zaitugu. Lagun min batek baserrira bizitzera joateko gonbitea luzatu dizu, baina zuk,
buelta asko eman ondoren, ezezkoa ematea erabaki duzu, hainbat arrazoi direla medio:
• Baserriko bizimoduaz duzun ikuspegia.
• Zure gaur egungo bizimoduarekiko aldeak.

Irakurri ondoren ikasle honek idatzi duen testua:

Nire ustez baserriko bizimodua gogorra da eta asko lotzen dizu, adibidez: animaliak egunero eta bere orduetan jan beharra dute (ez dituzte
jai egunik ezagutzen), soroa mantendu eta baratzean lana aski egin
behar da: belarra gaiztoak kentzea, ximaurra botatzea… Beharrezkoa da
hainbeste lan, barazki ugari, goxo eta zaporearekin izateko.
Nik kalekumea naizenez beste aldetik ikusten ditut gauzak. Nik lan egiten dut denboraldi osoan enpresa batean eta honek segurtasun handia
ematen dit.
Eguneroko jardunaldi bukatu ondoren ez nago behartuta lanean jarraitzeko etxeko lanetan adibidez. Nekatuta banago egun batean etxeko
lanak egin gabe geratuko dira baina ez da ezer gertatuko. Gaixo banago ez naiz lanera joaten, ondo sendatu arte eta hil bukaeran nire hilerokoa jasoko dut. Berdina oporraldi denboraldian. Gutxienez urtero 30
egungo oporrak dauzkat eta ordaindutak.
Baserriko bizitzarekin gauza hauek ez litzateke izango.
Denbora libre izateko aukera duzu; egunean zehar beste jarduerak egiteko: erosketak, kirola… eta urteko oporraldietan bidaiatzeko, hondartzara joateko….
Baserriko bizimodua oso erakargarria egiten zait gauza askogatik (naturarekin harremana, kaleko presarik gabe, nagusirik gabe…) baina segurtasun izateko (segurtasun ekonomiko batez beste) kalean lana egin
behar da ziurtatzeko segurtasuna bai eguneroko bizitzarako bai etorkizunerako.

Ikaslearen

koadernoa

1

Ikasleak ideiak nola idatzi dituen aztertu aurretik esaguzu berridatzi ditugun ideia hauek ondo
jaso ditugun.

✎

2

EGIA

GEZURRA

Ikaslearen ustez animaliei jaten emateko baratzean egin
behar da.

❏

❏

Ikasleak zalantzan jartzen du zein neurritan merezi duen
baserrian hainbeste lan egitea.

❏

❏

Ikasleari enpresa batean lan egiteak segurantzia ematen
dio.

❏

❏

Baserrian ez bezala, ikaslea gaixotuz gero, lasai gera daiteke etxean.

❏

❏

Ikasleak enpresa batean lan egiten duenez, aisialdirako
tarte gehiago du.

❏

❏

Ikasleari nahiz eta kaleko bizimodua erakargarri zaion,
aukeran nahiago du baserrikoa.

❏

❏

Ondoren dituzun esaldi hauek zuzentzea proposatzen dizugu:

✎

• Baserriko bizimodua gogorra da eta asko lotzen dizu.
..........................................................................................................................................
• … (ez dituzte jai egunik ezagutzen)
..........................................................................................................................................
• Nik kalekumea naizenez beste aldetik ikusten ditut gauzak.
..........................................................................................................................................
• … ez nago behartuta lanean jarraitzeko.
..........................................................................................................................................
• Berdina oporraldi denboraldian.
..........................................................................................................................................
• …urtero 30 egungo oporrak dauzkat eta ordaindutak.
..........................................................................................................................................
• Baserriko bizitzarekin gauza hauek ez litzateke izango.
..........................................................................................................................................
• … baina segurtasun izateko (segurtasun ekonomiko batez beste).
..........................................................................................................................................
Zalantzarik sortu bazaizu, jo 46. orrialdera.
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✍

IDAZTARAUAK

> IZEN SINTAGMEN ARTEKO JUNTADURA DELA ETA
Izen sintagmen arteko juntadura dela eta, tradizioko erabilerak kontuan harturik,
Euskaltzaindiak ARAU hauek ematen ditu euskara baturako:
1. Kasu-marka bera dakarten sintagmak beti junta daitezke:
Bilboko jokalariek eta Bermeoko arraunlariek batzarra egin dute.
Zuri, niri eta beste askori gertatu zaigu.
2. Hau da erabili behar den juntabidea, pertsona izenordainak elkartzen direnean:
Zuk eta guk egingo dugu. (eta ez *zu eta guk egingo dugu)
Niri, zuri eta beste lagunei gertatu zaigu. (eta ez *ni, zu eta beste lagunei gertatu zaigu)
3. Halaber, singularreko sintagmetan, kasu-markadun sintagmak juntatzea gomendatzen da:
Itsasoan eta lehorrean bizi diren narrastiak.
Eskuz eta palaz jokatzen du.
Juntatzen diren izenak oso hurbilekoak direnean, edo izenlagunaz nahiz izenondoaz lagundurik doazenean, ardatz anitzeko sintagma osa daiteke, kasu-marka
amaieran ezarriaz:
Gorputz eta arimatik atera den oihua.
Bere emazte eta alabari galdetu zien.
4. Pluraleko sintagmetan, izenak ere junta daitezke, kasu-marka amaieran emanaz.
Kasu-sintagmak juntatzea edo izenak juntatzea, aukeran izaten da orduan:
Adiskide eta lankideei kontatu diet.
Meatze eta lantegietatik atera den oihua.
Maite ditut eguzki, zeru eta izarrak.
5. Erne! Determinatzailea duten kasu-markarik gabeko izen sintagmak ezin
junta daitezke kasu markadun sintagma batekin:
*Burua eta zangoei behatu nien.
*Bihotza eta buruak horretaratzen nau(te).
*Gizon hau eta emakume hark esango dizute.
Genitibodun sintagmetan ere ez da zilegi sintagma mugatu soila eta genitiboko
sintagma juntatzea:
*Ikastolak eta gobernuaren arteko bilerak.
*Irakaslea eta ikaslearen arteko harremana.

✎

Esaldi hauek idatzi ditugu. Esaguzu irakurri berri duzun arauaren arabera zein
den zuzena eta ondoan ✔ ikurra ipiniz. Okerreko kasuetan, berriz, ✗ jarri eta
zuzenketa proposatu.
Adiskideak eta lagunez mintzatu zara.
Amarekin eta amamarekin bizi da.
Baionatik, Bilbotik eta Gasteiztik omen datoz ikasle horiek.
Gutaz eta zuetaz mintzo dira.
Itsaso, mendi eta basamortuetan ibili da.
Maite ditut lagun eta ahaideak.
Mendia eta itsasotik heldu da ura.
Zure etxeaz eta gure lanbide berriaz mintzatu dira.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Zalantzarik sortu bazaizu, jo 46. orrialdera.
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S

ail honetako gonbidatu guztiei, euskara
ikasten aritu direnean bizi izandako hainbat konturi buruzko galderak egiten dizkiegu,
denei berberak. Zuetako asko bezalaxe, euskaldun berriak izanik erantzun digutena interesgarria gertatuko zaizuelakoan.

1A

Xabier Montoia
Testua: Gorka Etxabe Otadui (Arteman Komunikazioa)
Argazkia: Josetxo Arantzabal

?

abier Montoia Gasteizen jaio zen 1955ean. Hertzainak
taldeko sortzailea eta lehenengo abeslaria izan zen
1980ko hamarkadaren hasieran. Ondorengoak dira M-ak taldea eta bakarkako lanak. Literatura arloan, 1983an
Anfetamiña poema-liburua argitaratu zuen. Haren ondotik
etorri ziren Likantropo (1985), Narraztien mintzoa (1988) eta
Bingo (2005). Saiakerak ere idatzi ditu: Non dago Stalin (1991),
Emakume biboteduna (1992), Gasteizko hondartzak (1997),
Plastikozko loreak erregearentzat (1998), Hezur gabeko hilak
(1999), Baina bihotzak dio (2002), Denboraren izerdia (2003),
Blackout (2004), Elektrika (2004) eta Euskal Hiria sutan (2007),
Euskadi Saria irabazi zuena. Xabierrek 20 urte zituenean erabaki zuen euskara ikastea. “Londonen nengoen eta erabaki
nuen punk-musika talde bat sortzea Gasteizera itzultzerakoan.
Taldea eta euskara elkarrekin etorri ziren”. Gaur egun, EiTBn
egiten du lan, Donostiako Miramonen, produkzio-arloko itzulpen zerbitzuan.

X

Zein da zure familia-hizkuntza?
Gure etxean gaztelaniaz egiten genuen. Gasteizen euskaldunak izan dira beti ‘los vascos’. Nire ustez, era justuan, gainera.
Haiek ez dute euren burua vascotzat edo euskalduntzat jotzen.
Gure auzoko euskaldunak ziren ‘los vascos’ eta euskaldun izatea euskararekin lotu da beti Gasteizen, eta gure etxean ere
bai. Ni Alde Zaharrekoa naiz eta han gaztelania zen nagusi.
Noiz erabaki zenuen euskara ikastea?
Lehenengo saioa 14 urterekin egin nuen, baina ez zen oso
serioa izan. Bigarren eta azken saioa, berriz, 20-21 urterekin
egin nuen. Londonen nengoen, punka nintzen eta Hertzainak
izeneko talde bat sortu nahi nuen Euskal Herrian.
Zergatik hartu zenuen erabakia?
Esan bezala, musika taldea sortzeko. Nire ustez, punk talde
batek Euskal Herrian euskaraz kantatu behar zuen, eta ni erdalduna nintzenez, euskara ikastea erabaki nuen. Euskaraz kantatu nahi nuen eta hori izan zen nire motibazio nagusia. Punk-musika talde batek Euskal Herrian euskaraz egin behar duela
uste dut orain ere.

Euskaltegian ikasitakoa al zara?
Londonetik itzultzerakoan euskara ikasteari ekin nion buru
belarri. Urtebetez aritu nintzen, eta egunean sei ordu egiten
nituen euskara ikasten, AEKn goizetan eta gero moja batek
ematen zizkidan eskolak. Gasteizko ikastetxe batean moja
batek euskarazko eskolak ematen zituela jakin nuen eta nik
euskara ikasi nahi nuenez, bertara joan nintzen. Asko ikasi
nuen mojarekin, bizkaitarra zen eta asko erakutsi zidan. Bi ikastaro trinko ere egin nituen, Lazkaon (Gipuzkoa) eta Orexan
(Nafarroa).
Euskararen ikaskuntzan, zer izan da zuretzat zailena eta
zer errazena?
Guztia zen zaila, hizkuntza bat zerotik hasterakoan oso zaila
izaten da. Nor-nori-nork oso zaila iruditu zitzaidan iritzi formarekin: “Nik hari irizten diot”. Hori mentalki oso gogorra egin
zitzaidan. Logika hori barneratzea oso zaila izan zen, baina
hortaz konturatu nintzen dagoeneko euskaraz hitz egiten nuenean. Euskara ikasi ondoren euskal filologian apuntatu nintzen, lehenengo hiru hilabeteetan ez nuen ezer ulertzen, baina
gero kurtsoa gainditzea lortu nuen.
Beste hizkuntzarik ba al dakizu?
Ingelesa, gaztelania, frantsesa eta alemana hitz egiten ditut.
Oro har, ondo moldatzen naiz hizkuntzekin.
Nolako hizkuntza iruditzen zaizu euskara?
Hizkuntza logikoa iruditzen zait, samurra. Euskarak ez du
generorik, eta horrek asko errazten du ikasteko garaian. Beste
hizkuntza gehienetan aditzak irregularrak dira, generoak dituzu, eta euskara baino askoz zailagoak dira. Nire ustez, euskara
askoz hizkuntza errazagoa da gaztelania baino.
Zer esango zenieke euskara ikasi nahi dutenei?
Ikasi nahi badute, ikasi dezatela. Oztopoen gainetik, lan egin
dezatela eta euskaraz egin dezatela.
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2. sabeloi = costra láctea

3.
bularreko
haurrak

2-8 urteko
haurrak

10-12 urteko
haurrak

5-8

3-7

1-2-4-6
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1.2.3.4.5.6.-

genuke
genituzke
litzateke
litzateke
genuke
genuke

1.2.3.4.5.-

Egia
Egia
Gezurra
Gezurra
Egia
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1.

atala: HOBETZEKO OHARRAK
Nire gurasoak ikastolako bilerara joango dira.
Ahal dugun guztietan gure aitona-amonak bisitatzera joaten
gara Calahorrara.
Gure osaba-izebek karabana bat dute.
Datorren astean maisu-maistrek jai egingo dute.
Anaia-arreben artean ez gara oso ondo konpontzen.

[44]

1

• Ikaslearen ustez animaliei jaten emateko
baratzean egin behar da. G
• Ikasleak zalantzan jartzen du zein
neurritan merezi duen baserrian
hainbeste lan egitea. E
• Ikasleari enpresa batean lan egiteak
segurantzia ematen dio. E
• Baserrian ez bezala, ikaslea gaixotuz
gero, lasai gera daiteke etxean. E
• Ikasleak enpresa batean lan egiten
duenez, aisialdirako tarte gehiago du. E
• Ikasleari nahiz eta kaleko bizimodua
erakargarri zaion, aukeran nahiago du
baserrikoa. G

2

Baserriko bizimodua gogorra da eta asko
lotzen zaitu.
… (ez dute jai egunik ezagutzen)
Ni kalekumea naizenez, beste modu
batera ikusten ditut gauzak.
… ez nago behartuta lanean jarraitzera.
Beste hainbeste oporraldi denboraldian.
…urtero ordaindutako 30 opor-egun
dauzkat.
Baserriko bizitzarekin gauza hauek ez
lirateke izango.
… baina segurtasuna izateko (segurtasun
ekonomikoa batez ere).

• Adiskideak eta lagunez
mintzatu zara. (Adiskide eta
lagunez mintzatu zara.)
• Amarekin eta amamarekin
bizi da. ✔
• Baionatik, Bilbotik eta
Gasteiztik omen datoz
ikasle horiek. ✔
• Gutaz eta zuetaz mintzo
dira. ✔
• Itsaso, mendi eta
basamortuetan ibili da. ✔
• Maite ditut lagun eta
ahaideak. ✔
• Mendia eta itsasotik heldu
da ura. (Mendi eta
itsasotik heldu da ura.)
• Zure etxeaz eta gure
lanbide berriaz mintzatu
dira. ✔

Ikastetxe honetako mutilek prestatu dituzte jolas hauek.
(neskek ez)
Ikastetxe honetako neska-mutilek prestatu dituzte jolas hauek.
Zure aitonek oparitu dizute bizikleta?. (bi aitonak lirateke)
Zure aitona-amonek oparitu dizute bizikleta?.
Gure aitak gure bila etorriko dira. (bi aita bagenitu posible
litzateke, baina bestela ez)
Gure gurasoak (edo aita-amak) gure bila etorriko dira.

2.

atala: ADISKIDE GAIZTOAK
Prezioak dezente igo dira.
Futbolak aukera dezente eman dizkizu.
Gaur urteak ditut eta zoriontzeko dei dezente jaso ditut.
Gaurko bileran aurpegi berri dezente ikusi ditut.
Haizeak teilatu dezente bota ditu.
Pozik nago Josebak lagun dezente egin dituelako Irlandan.

3.

atala: ESAERAK ETA ESAPIDEAK
Atea iltzez eta giltzez itxita zegoen.

Itziar.- Lander, aurtengoan ez diat batere
gogorik unibertsitatean hasteko.
Lander.- Zergatik ez? Azkeneko urtea dugu,
ikasturte bat eta kitto, animo!
Itziar.- Horrexegatik, badiat gogoa lanean hasi
eta neuk irabazitako diruarekin auto bat
erosteko.
Lander.- Ba nik beti aditu dut, bizitza osoan
izaten diogula inbidia unibertsitateko
garaiari. Gozatu daukazunarekin.
Itziar.- Bah. (Erretxin) Eta azkeneko urtea
denez, ea saiatzen haizen hika egiten
motel, lau urte elkarrekin eta oraindik
ikasi ez.
Lander.- Ondo da... Txikitan etxean entzun nuen.
Saiatuko naiz... eh... saiatuko nauk...
naun! Baina hi animatu, neska!
Itziar.- Tira, kasu egingo diat; eta, zer daukagu
aurreneko orduan?
Lander.- Txapas, bi orduko eskola...
Itziar.- Horrela nola animatuko naiz? Hobe nian
ohean gelditzea!
Lander.- Itzi, ez hadi triperrea izan!
Itziar.- Hik jasaten duk, ala? Hizketan hasi eta...
Lander.- Bi ordu isildu gabe egoten dun!
Itziar.- Eta gu apunteak hartu eta hartu! Ideiak
izugarri erakartzen naik.
Biek.- Kar, kar, kar!
Itziar.- Ez zegok eskubiderik...
Lander.- Tira, mugi, bestela jaiki izanak ez baitu
ezertarako balioko.
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Zenbat seme dituzu?. (hau galdetuta, alabarik duen ala ez ez
zaigu interesatzen)
Zenbat seme-alaba dituzu?.

Lurraldeko alkate jaun guztiek erantzun diote deialdiari.
(alkate diren emakumeek ez diote erantzun)
Lurraldeko alkate jaun-andre guztiek erantzun diote deialdiari.

b. Testu egokitua
Udazkena da, Itziar eta Lander unibertsitaterantz
doaz, beste ikasturte bat hasteko asmoz. Badirudi
udan ondo ibili direla eta kostatu egiten zaiela
berriz ere liburu artean murgiltzea.
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