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Zure

txokoa
ERREDAKZIOAREN OHARRAK

Kaixo HABE aldizkariko lagunak:
Harpidetza egin nuen joan den urteko azaroan
eta ordutik hilabetez hilabete ari naiz jasotzen
aldizkaria. Baina, ez dut oraindik ezer ordaindu!
Kontzientzia kargua ere badut eta ez dakit zer egin.
Mesedez, erantzun.

Esan dugu, lehen ere, lanak ematen dizkigula CDak.
Baina, lanik handiena grabazioak egiteko jendea aurkitzea
denez, hona hemen gure eskaria: Gure Donostiako
HABEren egoitzara etortzeko arazorik ez duen edozein
irakasle animatu nahiko genuke HABE aldizkarirako
grabazioak egitera etor dadin. Gainera, orain arteko
kandidato gehienak gipuzkoarrak izan direnez, eskertuko
genuke beste lurraldeetatik hainbat jende etortzea.

Zuek ikasleok, anima itzazue zuen
irakasleak eta hona etortzeko esan!
Mila esker zuen laguntzarengatik!

Oharra: Errenboltsoz ordaintzea aukeratu nuen.
Josetxo, Getxo
Lasai zaitez, lagun. Gezurra dirudi: oraindik ere bazarete
mundu honetan pertsona arduratsuak eta serioak. Gu,
ordea, ez dirudi oso formalak garenik eta horrexegatik
ez dizugu oraindik ezer kobratu. Harpidetza asko izan
ditugunez, genuen aplikazio informatikoa aldatu behar
izan dugu eta uste baino denbora gehiago emango digu
konpontzeak. Dena dela, ez arduratu, iritsiko zaizu-eta
zorra kitatzeko garaia. Zuk, bitartean, jarrai ezazu
aldizkaria irakurtzen.

ALDIZKARIARI BURUZKO INKESTA
Asko izan dira jaso ditugun erantzunak, baina denok
jakinaren gainean egon zaitezten, hona hemen irabazle
suertatu den pertsonaren izen-abizenak eta argazkia:

Irabazlea: Donostiako Mª JOSÉ MACÍA GARMENDIA
Zorionak Mª Joseri eta eskerrik asko erantzun diguzuen
guztioi!

Zure txokoa da hau, idatziguzu!
4
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URTARRILEKO LEHIAKETA
310. alean proposatu genizuen lehiaketa dela eta, ohar
batzuk egin behar dizkizuegu:
1. Erantzun dezente jaso baditugu ere, denek zuten
okerren bat edo beste; beraz, ez dugu irabazlerik eta gure
ikas-materialen bilduma beste baterako gordetzea erabaki
dugu.
2. Ikusita nahikoa lan eman dizuela erantzuteak, hona
hemen zuzenketa-orria:

HERRIA

ANIMALIA

Amezketa
Andoain
Ataun
Azkoitia
Azpeitia
Baztan
Beasain
Derio
Idiazabal
Lazkao
Leaburu
Lekunberri
Lezama
Lezeta
Mutiloa
Orendain
Zaldibia
Zegama
Zerain

Eulia
Hontza
Otsoa
Sakela/igela
Zapoa
Astoa
Barea
Tximitxa
Azeria
Antzarra
Txalburua
Zakurra
Zorria
Sardina
Txerrigorria
Eltxoa
Arkakusoa
Belea
Sagua

3. Zerrenda osatzeko moduko informaziorik baduzue,
bidaliguzue. Herri eta animalia asko jarri baditugu ere,
agian, zuen herria aipatzea ahaztu zaigu!

Euskaltegiak
irrati-jolasean
Argazkia: Imanol Otegi

Gernikako Aita Villasante Udal Euskaltegia
Euskaltegien arteko zazpigarren lehiakidea Gernikako Aita Villasante euskaltegiko goi
urratseko taldea izan zen. Elurrak eta inauteri biharamuna izateak ez zituen atzeratu
ikasleak eta lauretarako han zeuden guztiak txintxo txintxo probei aurre egiteko.
Lehenengo txanda antzerkia egin behar zutenentzat izan zen. Eta egoera hauxe: amak
15 urteko alabaren gauzen artean kondoi bat aurkituko du eta gurasoak kezkatuta
azalduko dira kontu hori dela eta. Azkenean, ikastolan ihesari buruz izandako hitzaldi
batean emandakoa dela sinestuko dute gurasoek, baina kondoi kaxa aitak gordeko
duela esaten dio alabari eta nahi duenean eskatzeko. Alabak laster erantzungo dio aitari: “aita,gaur ostirala denez, eta mutil laguna daukadanez emadazu bat oraintxe”.
Oso ondo aritu ziren Gernikako udal euskaltegikoak, eta ondorioz puntu asko lortu
zituzten.
Puntuak: 36,75
Argazkia: Imanol Otegi

Urrats Euskaltegia
Martxoaren zazpian euskaltegien arteko lehiaketaren zortzigarren saioa izan
genuen; Donostiako Urrats euskaltegiko 9. urratseko ikasleak, hain zuzen ere.
Ikasleak ezik irakaslea ere oso urduri zegoen. Hala ere probak entzun eta
lehenengo koneksioen ondoren, hasi ziren lasaitzen. Meriendatxoa ere egin
genuen moskatel goxoaz lagundurik.
Euskadi Irratian eta Lauretan Babel saioaren barne Mila Aierbe astrologoaren
saioa izaten da astelehenetan eta hori imitatu behar izan zuten ikasleek.
Hauen sorpresarako Mila Aierbe bera jarri zen telefonoz bestalde eta berari
iritzia eskatu zioten Babelekoek.
Oso ondo egin zuten beren lana.
Puntuak: 26,9

Maizpide Barnetegia
Martxoaren 14an euskaltegien arteko bederatzigarren lehiaketa eguna
izan zen. Partaideak ezagutzeko Lazkaoraino hurbildu ginen eta bertako
Maizpide barnetegian Euskal Herriko eta Atzerriko hainbat ikaslerekin
egin genuen topo.
Irratsaioaren frogan Euskaltel eta HABEren arteko akordioa euskarazko dei
guztiak dohainik izateko izan zen albiste. Laugarren proba egiteko, kantarena alegia, beraiek asmatutako musika eta letraz gozatu ahal izan
genuen. Horretarako laguntza aparta izan zuten, Joxe Ripiau taldeko
bateria baitzegoen taldean. Lan dexente egin zuten kantarekin eta gainerako probekin ere eta emaitza ona eman zuen noski.
Puntuak: 38.6
Argazkia: Imanol Otegi
Argazkia: Imanol Otegi

Zarauzko Udal Euskaltegia
Euskaltegien arteko lehiaketaren 10. saioa burutu zen martxoaren 21ean.
Kostaldera hurbildu ginen horretarako, Zarauzko Udal Euskaltegira hain zuzen
ere. Bertako alfabetatze taldeko 14 emakume aritu ziren gogor lanean irratitik
jarritako probei aurre eginez.
Hirugarren proba egiteko kirol saio berezia egin behar izan zuten. Kostaldeko
herria izanik surfa espero bagenuen ere, marraskilo lasterketa berezi baten
berri eman ziguten Zarauzko ikasleek.
Puntuak: 33,25
Lehiaketaren berri izateko: www.eitb.com/euskaltegi
www.habe.org
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Sarean

www.euskara.org
Internet sarean harrapatuta al zaude? Ez da
harritzekoa! Izan ere, armiarmarik handienak
ere ezingo bailuke halako sare erraldoirik egin.
Informazioaren itsasoan deitu den orrialdeetan
zaila gertatzen zaigu guk nahi duguna aurkitzea. Horretan laguntzera dator orain aurkeztuko dizuegun orrialdea. www.euskara.org web-gunean Interneten euskaraz eta euskarari
buruz dauden baliabideak bildu nahi izan dituzte. Momentuz probak egiten ari direla ere esan
behar dugu.

I

Beraz, euskarari buruzko aurkibide moduko bat
bistaratuko zaizue orrialdea irekitzen duzuenean.
Zuzenean joko duzue hainbat gunetara:

HIZKUNTZA

HEZKUNTZA-MUNDUA

KOMUNIKABIDEAK

Historia
Legeak
Egoera soziolinguistikoa
Euskaltzaindia

Ikastolak, HABE, euskaltegiak, UEU, EHU,
Deustuko Unibertsitatea, Labayru ikastegia,
Boga-boga, Santurtziko udal-euskaltegia...

Eusko Jaurlaritza, Nafarroako Gobernua,
AFA, BFA, GFA, Bilbo, Donostia, Gasteiz,
Iruña

Argia
Euskaldunon Egunkaria
Zabalik
Bazka
Euskal Irrati Telebista
Herri Irratia
Canal 21
Euskonews&Media
Euskararen berripapera
Administrazioa euskaraz
Euskal kulturaren hari@
EuskaraZ posta-zerrenda

Software-a euskaraz

EZINBESTEKO ESTEKAK

Xuxen 2.1, Internet Explorer 5.0, Linux, IXA
taldea, e.a.

Jalgi
HAEE-IVAP
HPS
Eustat
Elhuyar
UZEI
eibar.org
Buber

ADMINISTRAZIO PUBLIKOA
TERMINOLOGIA
Euskalterm
Hiztegi Batua
Elhuyar hiztegia
Hiztegia 3000
Bitez
Logos
Itzulpen Zerbitzu Ofiziala
Herriak eta kaleak
Adminiklopedia
Duda-muda
Itzul posta-zerrenda
EIZIE
Senez

Euskararen gorabeherak administrazio
publikoan.

ERAKUNDEAK

Lana topatu Euskal Herrian
Enpresa pribatuak, erakunde publikoak

KULTURA

Euskara eta gizartea

Eusko Ikaskuntza, Irargi, Koldo
Mitxelena kulturunea, Sancho el Sabio
fundazioa, Euskalerriaren adiskideen
elkartea, Kulturaren behatokia,
Gasteizko Jazzaldia, Donostiako
Zinemaldia, Guggenheim, Susa
literatura, idazle klasikoak, zenbait testu,
antzerki-testuak, Euskal Idazleen
Elkartea, SEI Elkartea, komikiak...

Multimedia eta hizkuntza gutxiagotuen
nazioarteko topagunea (2000ko azaroaren
8a eta 9a), Jardunaldi birtualak,
Bai euskarari, EHE, Kontseilua, Galtzaundi.
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Liburutegian

A

pirilaren 23a liburuaren eguna dugu. Data horretan
William Shakespeareren jaiotza eta Miguel de
Cervantesen heriotzaren egunak ekartzen ditugu gogora.
Aukera polita da geure buruari nahiz beste edonori liburu
bat oparitzeko. Gainera, merkeago eskuratuko ditugu.
Aukeraketa horretan laguntzearren argitaletxeetara jo dugu
informazio eske.
Argitaratu berri diren liburuen artean, hauexek iruditu zaizkigu gomendagarrienak.
Kontuan izan, halere, hoberena gertuen duzun liburudendara jotzea dela, dendariak berak emango baitizkizu aholkurik onenak.

g

SUSA
Liburuaren egunari begira, martxoan argitaratu ziren bi liburu hauen
aipamena egitea merezi du:
• Itxaro Bordaren eleberria: %100 Basque
• Harkaitz Canoren poema liburua: Norbait dabil sute-eskaileran
Gehiagoren berri izateko: www.susa-literatura.com

EREIN
LITERATURA eta GAZTEEN (eta ez hain gazteen) NORTASUNA. Sail
honetako liburuek gaztaroaren esperientziarik larrienak jasotzen dituzte: sexua, alkohola, droga eta anorexia.
• D. Duran, Nahiago nuke mutila banintz! (Katalanetik G.
Markuletak itzulia)
Sexualitatearen inguruko esperientzia mingarri eta pozgarriak (hilekoaren
minak...) kontatzen dizkigu.

• Ladiges, Alde hemendik, makal hori! (Alemanetik P. Zabaletak
itzulia)
Nobela honek edariarekiko mendekotasun larria bizi duten gazteak ditu protagonista. Hamalau eta hogeita hamar urte artean dabiltzan gazte askorengan
alkoholak duen eragin kaltegarriaren agertoki gordina da liburua.

• D. Kekule, Utzi droga hori, kopon! (Alemanetik P. Zabaletak izulia)
Drogak eta alkoholak gure gizartean hartu duten nagusitasunaren adierazle da
liburua. Guraso bananduak, seme-alaba noragabetuak eta depresioa dira, besteak beste, ondorio.

• G. Lienas, Joan-etorriko biletea ( Katalanetik G. Markuletak itzulia)
Anorexia eta bulimiak gure gizartean hartu duten presentzia lazgarriaren agertokia da liburua. Nortasun-arazoen ondorio triste eta tragikoa.

Gehiagoren berri izateko: www.erein.com

ELKARLANEAN

wentxi

Martxoa/apirilean zehar argitaratutako liburuen artean, hauexek dituzue:
• Xabier Etxeberria, Egun denak ez dira berdin
• Jasone Osoro, Korapiloak
• Max Frisch, Homo faber (Joxe Austin Arrietak itzulia)
• Unai Elorriaga, SPako tranbia
• Jordi Sierra i Fabra, Ispiluen gainean lotan (Jokin Muñozek itzulia)
Gehiagoren berri izateko: www.elkarlanean.com

7
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Gaurmotze

Jasone Osoro

Ale honetarako aukeratu ditugun albisteen izenburuak nahaspilatu egin zaizkigu. Laguniguzu beren tokian jartzen.

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

S

agardotegien garaia bukatzear badago ere, oraindik ere tartea dugu afaritxoren bat egiteko. Horrelakoetan, sagardoa erruz edan eta iji-aja alaien ostean
etxeratzen gara, beste garagardo batzuk edanda, dantza eta barre ugari eginda.
Eta hurrengo egunean biharamunak, bestondoak jota esnatzen gara. Burua
iltzatua bagenu bezala, di-da, koadroak zintzilikatzen ariko balira bezala gure
burmuinean. Ba, aizue, ba al dakizue zein den ajearen kontrako erremediorik
onena? Eztia! Halaxe da, bai. Azaldu dutenez, edan aurretik edo oheratu baino
lehen, ogi-xerra eztiz busti eta lixto. Biharamunean ez dugu inolako flamenko
dantzen takoi-hotsik nabarituko buruan. Gozoa, sendagarria!

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

T

okioko Ikerketa Zentroan gauza benetan bitxia asmatu dute: alferrak detektatzeko aparatua. Kakuichi Shiomi ingeniaria da eta berak adierazi duenez,
"ahotsaren aldaketarik txikiena neurtzeko gai da tresna berri eta iraultzaile
hau". Iraultzailea izango denik ez dugu ukatuko, ezta bizitza lan eta lan ematen
duten japoniarrek, bereziki nagusiek, eskertuko dutenik ere. Kontua da, tresnatxoa lantokietan jarri nahi dutela langileen motibazioa eta lanerako jarrera neurtzeko. Akabo tertuliarako tartetxoak, kafetxoaren ordua, e-mailak bidaltzeko
unea edo telefonoz hitz egiteko betak. Ahotsaren intonazioa jaitsi bezain laster,
txirrin antzeko batek abisua emango dio nagusiari. Alferkeria bekatua ez ezik,
langabezian geratzeko arrazoia ere izango al da?

Bil itzazu albiste honen ondoan jartzeko
argazki nahiz marrazki egokiak.
Aldizkari zaharrak, guraizeak eta kola
besterik ez duzu behar.

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

B

itxia bezain sinestezina. He Shiping 92 urteko gizon jubilatua da eta bizpahiru
hamarkada zeramatzan batere hortzaginik gabe. Baina, halako batean, hara ze
ustegabea, hagin berriak hazten ari zitzaizkiola konturatu zen! Bere lau seme-alabek
esan dutenez, haginak haztearen arrazoia agurearen umore ona da. Izan ere, egun
osoa irribarre eginez eta umoretsu pasatzen duenak, hortzagin ederrak eta zuriak
erakustea merezi du. Bizitza dagoen bitartean, dena da posible.

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

G

arai batean "heriotzak banatu arte" zin egiten zuten senar-emazteek apaizaren eta Jainkoaren aurrean. Gaur egun,
besteak beste, "altzariek banatu arte" izan daiteke nor bere
aldetik joateko motiboa. Britania Handian gizon batek ezin izan
du bere emaztearen obsesioa jasan. Emakumeak egunero aldatzen zituen altzariak tokiz. Egun batean leihoaren ondoan zegoen
aulkia handik desagertu eta ate ondora eramaten ikusi zuen
emaztea. Eta gizon gizajoa erotu beharrean, karabana horietako
batera joan zen bizitzera eta torlojoekin lotu zituen altzariak lurzorura. Alferrik. Emakumeak bere horretan jarraitu zuen. Eta
akabo betiko beraien maitasun-istorioa.

8
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gero
ean

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

Bil itzazu albiste honen
ondoan jartzeko argazki
nahiz marrazki egokiak.
Aldizkari zaharrak,
guraizeak eta kola
besterik ez duzu behar.

E

rromako poliziak asper-asper eginda zeuden gaizkileekin, hauek nola atxilotu asmatu ezinik. Ba, kontua da, lainoztagailu edo langargailu bereziak banatu dituztela kide guztien
artean. Lainoztagailuak piperrautsez beteta daude eta "tiro" egitean, piperrautsak ordu betez
mugitu ezinik lagatzen ditu gaizkileak, azkura jasanezinak jota. Hau guztia 5.000 pta-ren
truke. "Arma" merkea, ekologikoa eta eraginkorra, beraz.

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

H

egan egitea izan da betidanik gizakiaren helburuetariko bat. Baina badira
zaku horretan inondik inora sartzen ez direnak, hegan egiteak izua eragiten dienak, hain juxtu. Orain arte entzun izan da badirela psikologoek zuzendutako terapia bereziak fobia hau gainditu ahal izateko eta, bestela, beti
daude aukeran pilula lasaigarriak. Baina, aurrerantzean, hegazkin-etxe batek
baimena eman die azafatei histeria puntura iristen diren bidaiariei zaplaztekoa
emateko. Zast! Bidaia ona izan dezazula! Ama! Hemendik aurrera pilula-kaxa
osoa irentsi beharko dugu bertigoa daukagunok!.

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

A

spalditxo esaten da Euskal Herrian ligatzea miraria dela. Eta aspalditxo, baita ere,
kaleratu zuen Rafaela Carra italiarrak "Para hacer bien el amor hay que venir al
sur" abestia. Kontua da, orain Valentzian ligatzeko ikastaro berezia antolatu duela
Udalak. Dirudienez, bertako gaztetxoek ez dakite nola bilatu bikotea. Nekez asmatzen dute zer esan. Hitz-totel bihurtzen dira gustuko pertsonaren aurrean eta ezezkoa
entzun baino, nahiago dute atzean geratu. 50.000 pta. balio du ikastaroak. Tira,
emaitzak onak badira ez dago gaizki. Bienvenida Perez-ek gizon aberatsekin ezkontzeko aholkuak milioi bat pezetatan saltzen ditu. Atera kontuak!

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

P

istola galaktikoek eta aro birtualak hainbat eta hainbat jolas desagerrarazi ditu.
Horien artean tiragoma madarikatua. Madarikatua diogu haurtxo askok sufritu izan
zutelako harri-koxkorraren ziztada mingarria ipurdian. Halere, arma-jostailu hura berreskuratu nahi duen taldea sortu omen da. Eta hauen helburua, gainera, ez da nolanahikoa.
Izan ere, 2004. urtean Atenasen izango diren Joko Olinpikoetan tiragoma kirol izatea
eskatu dute. Umetan ipurdiko asko jaso ondoren, dexente entrenatuta errebantxa hartu
nahi duen norbaitek proposatu ote du?

• ALFERKERIA BETI BEKATU
• TIRAGOMA OLINPIADETARA
• ZAPLAZTEKOAK ZILEGI AIREAN
• EZTIA, AJEAREN KONTRA
• 92 URTE DITUEN GIZON BATI HAGINAK HAZI ZAIZKIO
• LAINOZTAGAILU EKOLOGIKOA
• ALTZARIEK ERAGINDAKO HASERREA
• LIGATZEKO IKASTAROAK

AJE.- Mal cuerpo, resaca.
ALTZARI.- Mueble.
AZKURA.- Picor.
BETA.- Astia, denbora.
BURMUIN.- Garuna. Cerebro.
ERRUZ.- Asco, hagitz.
IZU.- Ikara, beldurra.
LANGARGAILU.- Pulverizador.
ZAPLAZTEKO.- Belarrondokoa. Tortazo.

9

313

Gaur

HAU BEHI-EROMENA!
lvaro Artola abeltzainak esnetarako bufaloak ekarri
zituenean, haragitarako nahi ote zituen proposatu
A
zion Roke Urruzola auzoari. Honek Urnietan duen
sagardotegian eskaintzen ditu bufalo-txuletak, eta animaleko arrakasta izan dute bezeroen artean.
Martuteneko 27. poligonoko behi-hiltegian jarri
genuen hitzordua, bulegoan. Solasaldia amaitu eta,
argazkiak ateratzen ari ginenean, lankide bat hurbildu
zitzaion gutaz galdezka, zein ote ginen edo.
Esanguratsua izan zen erantzuna: "Pentsatzen nuen
guztia esan diet, gero nahi dutena jarriko dute baina"
erantzun zion Roke Urruzolak.

Erantzun hau, erdi-broma erdi-serio esandakoa, harira
dator. Izan ere, Roke Urruzola kexu da kazetariek behi eroen
aferean izan duten jokabideaz. Hobe luketela, hobe
genukeela, kontsumitzailea neurriz kanpo aztoratu eta
beldurtu ordez, gurean animalientzako ezarrita dauden osasun-kontrol zorrotzak aipatuko bagenitu. Eta sarri aipatu:
"Hori egin behar da jendea konbentzitzeko. Egiten den
kontrol zorrotzaren berri eman. Hori eginez gero, etiketak
ez dira behar. Gertatzen dena da zenbait bezero etiketaz
dela fido, eta beharrezkoak izango direla haragia salduko
bada. Analisiek negatibo ematen badute, zertarako jakin
nahi dut -horixe da EHNE sindikatuak eskatzen duena- haragia baserrian ala era industrialean ekoiztu den" esan zigun
Rokek.

"Analisiak behiak gaitzik ez duela
badio, zergatik kendu bizkarrezurra?"
(R. Urruzola)
Eusko Label Etiketa daramaten markek aurten egutegia
atera dute, musikari eta dantzari eskainia, baina hala ere, ez
daude koplatarako. Haragi labelduna gehixeago saltzen
bada ere, izugarri jaitsi da behi-haragiaren eskea, txuletak
eusten dio soilik krisiari, eta neurri handi batean, sagardotegietako parrokiano fidelei esker. Fidelak izateaz gain,
zaleak dira txuleta-hezurrak zupatzen. Baina apiriletik aurrera, txuletak ere bizkarrezurra kenduta eskaini beharko zaizkio erosleari. Harakinak eta ari dira frogak egiten, hiltegietan ere bai, hezur hori txukun antzean nola kendu, eta
emaitza ezin kaskarragoak lortu dituzte. Txuleta guztia
desitxuratua gelditzen omen da, eta beraz, hezurra kenduta merkeago saldu behar izango omen dute jeneroa.
Ganaduzalearentzat ere galera dator hortik, pisu gutxiago
hartzen baitu behiak saltzeko garaian: "Hiltegientzako ere
lan handia da, despiezerako gelak homologatu behar direlako. Nire komenientziara hitz egiten ari naizela usteko
duzu, baina nik itxaropena badut ez dela bizkarrezurrik
kendu beharko, sektore guztia neurri horren kontra dago
eta. Arriskua hor egon litekeelako kendu behar omen da
hezurra. Eta jendea pentsatzen hasten bada, hezurra, ez
prebentzio gisara, baizik eta gaitza benetan duelako kendu
diotela?" esan zigun otsailean Roke Urruzolak.

Analisiak, baita ze pentsu jan duten jakiteko ere
Roke Urruzolaren bulegoko horma batean egunkari
bateko albiste bat dago zintzilikatuta. Bertan adierazten
denez, zientzialari batzuek test bat asmatu dute behiak ze
pentsu jan duen esaten diena, behia hil gabe: "Antonio
Delgado zientzialariaren test hori egiten oso denbora gutxi
behar da, 10 minutu eta oso merkea da, 3.000 pezeta.
Gaur egun, ordea, bi-hiru behar dira analisia egiteko, eta
20.000 pezeta kostatzen da, eta Eusko Jaurlaritzak ordaintzen du. Begira, nik uste behi zoroen gaitz honen atzean
badagoela zerbait susmagarria. Analisia egin eta gero,
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negatibo ematen badu, zergatik kendu behar zaio bizkarrezurra? Edo, bestela, analisiek ez dute balio. Orain dirulaguntzak jarri dizkigute behi susmagarriak hiltzeko, baina
analisirik egin gabe. Zergatik ez dira analizatzen? Lehen
bezala segitzen dugu, gaitza egon liteke ukuilu horretan!
Argentinatik hasi dira haragia ekartzen, eta interesa hortik
datorrela uste dut, ze hemen abeltzaina oso egoera larrian
utzi dute. Eta sekula baino kontrol zorrotzagoak egiten zaizkio behiari. Baina jendea beldurtu egin da, abeltzaina erdiprezioan ari da saltzen saltzen ari den apurra, ze ganadua
saldu ezinik geratu dira, eta azkenean hemengo haragiarekin ez da nahikoa izango eta Argentinatik eta hasiko dira
ekartzen" esan zigun.

Behia nola hazi den ziurtatuko duen
ziurtagiria nahi du EHNEk
Behi zoroen gaitza abere hondarrekin egindako irinak
sortu du. Nola? Ez dakite ziur. Irin-klase hori debekatu egin
zuten 1994an. Eta haserre da Roke Urruzola: "Hemen baserritarrak, ganaduzaleak hartzen ditu zartako guztiak. Irin
hori txarra bazen, non daude erabilera hori onartu zutenak,
non "gorbatadunak"? Hori argitaratu beharko litzateke
egunkarietan: "zu, zu eta zu: halakoa egin duzue, eta
hauxe onartu duzue!"

Beste haragi batzuk
Hau eromena! Kontsumitzailea erraz izutzen den "piztia” da, baina jan-ohiturak ez dira aise aldatzen. Roke
Urruzolak Urnietan duen sagardotegian behi eta bufalo-txuletak ematen ditu. Eta batetik zein bestetik jaten dute bezeroek. Bufaloak arrakasta handia izan du, agian, behi zoroen
gaitzak edo bultzatuta piskat. Izan ere, afera honekin, kontsumitzailea beste haragi-klase batzuk hobesten hasi da,
lehenaz gain. Alde batetik, Labeldun behi-haragiak gora

egin du, arrainak ere bai, behi-haragi biologikoak ere bai,
zertxobait, gutxi. Bestetik, beti ezagutu ditugun abereak
daude eta, esaterako, oilaskoen salmenta izugarri igo da.
Txerria ere ondo saltzen ari zen, Britainia Handian eta
Frantzian ahoeria edo sukar aftosoa gaitza duten txerriak
azaldu aurretik. Gaitza larria da, erraz kutsatzen delako
abere apodunei txertoak jarri ezean, edo abereei berrogeialdia ezarri ezean. Baina gizakiari ez dio erasaten, zaldiei ere ez.

Bufaloa, ostruka, oreina, kanguroa,
krokodiloa... eskaintza zabaltzen ari da.
Gaiari buruz, informazioa gehiago zehaztu nahi baduzue, www.euskadi.net/consumo/eeb_e.htm helbidera
jotzea daukazue. Abereen osasuna, elikagaien segurtasuna,
etiketak... eta beste hainbat atal jorratzen dira helbide
honetan, eta hainbat web interesgarriren berri ematen.

ahoeria edo sukar aftosoa
Nekazaritza hiztegiaren arabera (1995):
- "sukar aftosoa": Izendapen tekniko gisa.
- "ahoeria": Hitz honek umeen aholegarra ere esan nahi du. Hala
ere, Nekazaritzan "sukar aftosoa" esateko ere proposatzen da.
"Napar-min" edo "nafarreri" bezalakoak ere erabiltzen dira gaitz
hau izendatzeko. Baina, hiztegigileek baztertzekotzat jo zituzten,
euskaldun batzuentzat zentzu txarrekoak edo gutxiespenezkoak
izan daitezkeelako.

AFERA.- Asuntoa.
ANIMALEKO.- Handia.
APO.- Pezuña.
AUZO.- Auzokoa, auzotarra, auzokidea.
BERROGEIALDI.- Cuarentena.
EKOIZTU.- Producir.
ERASAN.- Eragin. Afectar.
ESANGURATSU.- Significativo/a.
FIDO.- Fiar(se).
HOBETSI.- Hobetzat hartu. Preferir.
JENERO.- Produktua, gaia.
JOKABIDE.- Jokamoldea. Comportamiento.
KASKAR.- Txarra.
LEHENAZ GAIN.- Lehengoaz gain. Además de lo ya
existente.
NEURRIZ KANPO.- Larregi. Sobremanera.
ORDEZ.- Beharrean. En lugar de.
PARROKIANO.- Bezeroa. Cliente.
SALDUKO BADA.- Saldu ahal izateko.
TXUKUN ANTZEAN.- Nahikoa txukun. Presentable.
UKUILU.- Cuadra.
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ZORROTZ.- Estricto/a.

Gaur

Zer jan “behi eroen” garaian?
Ohartuko zinenez, gaiarekin lotutako hiztegi zabala eskaintzen digu testu honek. Ikusi bestela:
esnetarako bufaloak
haragitarako bufaloak
haragia
abeltzaina
behi-haragia
txuleta
txuleta-hezurrak

bizkarrezurra
hiltegia
ganaduzalea
ganadua
jeneroa
aberea
bufalo-txuleta

Hitz horien guztien artean ugari dira hitz elkartuak,
hau da, bi hitz, elkarren segidan agertzen direnean
marratxo batek berezita. Aurreko zerrendan jarritakoaz gain, hona hemen beste batzuk:
osasun-kontrol
irin-klase
haragi-klase
jan-ohiturak
Kontuan hartu, beraz, gaztelaniazko hainbat esamolde euskaraz jarri nahi dituzunean. Adibidez, carne
de búfalo: bufalo-haragia eta ez bufalozko haragia.
Proba egin dezazun, saia zaitez honako hauek itzultzen:
Tendremos que pensar qué clase de comida comprar de ahora en adelante.
Póngame dos chuletas de cerdo, por favor.
La carne de oveja necesita más tiempo al fuego.
En nuestro pueblo son muchas las costumbre gastronómicas.
Zuzenketa-orria, 39. orrialdean aurkituko duzu.

1.- Jan al daiteke behi-okela?
Frogatzeke dago haragi hori denik idi-aziendaren enzefalopatia espongiformea, "behi eroen" gaixotasuna, sortzen duten eragileen transmisorea. Hala
ere, behiaren zenbait zati ez dira jan behar: bizkarmuina, amigdalak, hesteak
eta buruko muinak.

2.- Txuletarentzat debekurik ez
Txuleta ez da debekatuko, ze bizkarrezurra kenduz gero osasun-prebentzioaren arau orokorrak betetzen dira.

3.- Okelak osasun-ziurtagiria izan behar du
Haragia erostean, dagozkion osasun-ziurtagiriak exijitu behar dira.

4.- Abere gazteak norbait kutsatzeko arriskua txikiagoa du
Aberea zenbat eta gazteagoa izan, nahiz eta gaixotasunak ukituta egon, ia
hutsa da transmititzeko arriskua.

5.- Ez dakigu beste abereei transmititzen zaien
Ezin izan da frogatu, gaixotasun horrek abeletxeko hegazti, txerri eta beste
animalietan eraginik izan duenik, horiek animali hondakinekin egindako irinak jan badituzte ere.

6.-

Okela maneiatzeko erak ez gaitu gaixotasun horretatik
babesten

Zoritxarrez, horrek ez du zerikusirik. Berdin dio era batera edo bestera prestatzea.

7.- Urte batzuk joango dira gaitz hori gizakietan azaltzerako
Gaitz horren lehen sintomak okela jan eta handik 5-20 urtera sentituko dira:
depresioak, dardarak, mugimenduak koordinatzeko zailtasunak...

8.- Zaila da gaixotzea
Ikusi besterik ez dago; Erresuma Batuan 180.000 behi ero erregistratu dira, eta
85 pertsonari besterik ez zaie gaixotasun hori diagnostikatu.

9.- Zentzuzko analisia egin behar da
Informazioetan gauza ilunak eta kontrajarriak azaldu badira ere, kontuan izan
behar da gaur egun osasun-kontrolak inoiz baino zorrotzagoak eta zehatzagoak direla.

Zer da gaitz horri buruz jakin behar duguna?
• Idi-aziendaren enzefalopatia espongiformea edo "behi eroen" gaitza prión izeneko proteina infekzioso batek sortzen du, eta hesteetan
sartzen denean, nerbio-sistemari eta enzefaloari erasaten die.
• Abereen arteko transmisioa abeletxeetako animalia guztien hondakinekin, ganadua bazkatzeko, egiten den irinetik sortzen da.
• Irin horiek debekatuta daude 1994. urteaz geroztik, abeletxe
batzuetan horiek erabiltzen jarraitu badute ere. Hor dago geroztik
gertatu den transmisioaren arrazoia.
• Gaixotasunaren inkubazioak urtebete baino gehiago irauten du.
Gaitz horren sintomak berdin-berdinak dira abereetan eta pertsonetan: dardarak, depresioa, mugimenduen koordinaziorik eza eta ataxia.
(belaunek amore ematen dute eta ezin zutiturik geratzen dira).
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ABELETXE.- Granja.
AMORE EMAN.- Ceder.
BABESTU.- Proteger.
BIZKARMUIN.- Médula espinal.
BIZKARREZUR.- Columna vertebral.
BURUKO MUINAK.- Sesos.
DARDAR.- Temblor.
DEBEKU.- Prohibición.
ERAGILE.- Causante.
ERASAN.- Afectar, atacar.
FROGATZEKE.- Frogatu gabe. Sin
demostrar.
GIZAKI.- Ser humano.
HONDAKINAK.- Residuos.
IDI-AZIENDA.- Ganado bovino.
IRIN.- Harina, pienso.
MANEIATU.- Prestatu. Cocinar.
ZENTZUZKO.- Racional.
ZIURTAGIRI.- Certificado.
ZORROTZ.- Estricto.
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Giorgio Armani
Guggenheim Bilbao Museoan
Guggenheim Bilbao Museoak, 2001eko martxoaren
24tik irailaren 2ra bitartean, Giorgio Armani
erakusketa du ikusgai. Erakusketa ikusgarria da
benetan eta bertan diseinugile ospetsuak egungo
modaren balio estetikoei bere ibilbidean zehar
egindako ekarpen berritzaile eta garrantzitsuak
emango ditu ezagutzera. Armanik azken 25 urteetan
zehar izan duen garapenaren atzera begirako
erakusketa honetan bere 400 bat jantzi ikusi ahal
izango dira.

A

rmani, Chanel eta Yves Saint Laurent-ekin batera, XX.
mendean itzal handia izan duen
diseinugilea da, eredu izatera iritsi
dena. Gure garaiko modaren arauak
azpikoz gora aldatzen eta janzkera
modernoaren denboraz kanpoko
ikuspegia sortzen jakin du: hortik
datorkio mundu osoan zehar zabaldua
duen ospea. Bere diseinuak aldaketa
ekonomikoak, kulturalak eta sozialak
interpretatzeko erabili ditu, baita
etengabe garatzen ari den gizarte
baten premiei erantzuteko ere.
Beretzat arropak aldi berean praktikoa,
sinplea eta dotorea izan behar du, eta
uste hori argi eta garbi atzematen da
bere fabrika-markan, sinpletasun soila
eta, aldi berean, fina izatea baitu
ezaugarritzat. Alferrikako apaindurarik
gabe, harea-koloreez eta greigez
(grisaren eta beixaren nahasketa)
osatutako paleta neutroa erabiliz,
moldearen sinpletasunak eta bere
proposamenen izaera
androginoak, jantzia gure
gizarte-rolaren kanpoko
seinale bat ez ezik gure
interesen eta nahi
pertsonalen erakusgarri
ere badela adierazten
digute.

G

uggenheim Bilbao Museoak martxoaren
24an inauguratu zuen Giorgio Armani
erakusketa. Atzera begirako erakusketa bat da
eta bertan modaren diseinugile honen 25 urteko
lana izango da ikusgai. Erakusketan 400 diseinu
baino gehiago aurkezten dira. Denboraldi
desberdinetako diseinu hauek gaika antolatuta
aurkezten zaizkigu, Armaniren ibilbidean zehar
izan diren ildo nagusiak azpimarratu ahal
izateko. Diseinugilearen ekarpen artistikoa
osatzen duten alderdi garrantzitsuak ere
nabarmen ageri dira, eragin kulturala eta
soziologikoa, besteak beste.
Armanik eguneko eta gaueko diseinuetan
trajea biluztu egiten du: sinpletasun sofistikatua
baitu helburu. Baina praktikotasuna eta beste
kultura, aro eta aldi historiko batzuen aurrean
duen interes handia ere nabarmenak dira oso.
Solomon R. Guggenheim Foundation-eko
zuzendaria den Thomas Krensen hitzetan:
"Giorgio Armani aspalditik da ezaguna, XX.
mendean eraginik handienetakoa izan duten
diseinugileetako bat baita. Guggenheim
museoak kulturaren adierazpide guztien
erakustoki izan nahi du eta ahalegin horretan
hartua duen etengabeko konpromisoaren
erakusgarri bat da Armaniren erakusketa".
Bere aldetik, Armanik hauxe adierazi du:
"Moda funtsezko giza adierazpide bat da, baita
gizartearen eta bere kulturaren ispilu ere". "Poz
handia hartu dut Guggenheimek nire diseinuak
aukeratu izanagatik. XX. mendean itzal handia
izan duten artista batzuen obren ondoan
aurkezteak asko poztu nau, horietako asko
inspirazio-iturri etengabea izan baitira niretzat".
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Erakusketaren komisarioak: Celant eta Koda
G

iorgio Armani erakusketaren komisarioak Germano Celant eta Harold Koda
izan dira, Solomon R. Guggenheim Museum-aren arte garaikidearen kontserbazio-burua eta Costume Institute of The Metropolitan Museum of Art-eko
kontserbazio-arloaren arduraduna, hurrenez hurren. Bi komisario hauek Susan
Cross eta Lisa Panzera ondoko kontserbatzaileen lankidetza izan dute, baita Karol
Vail kontserbazio-laguntzailearena ere. Celantek antolatu dituen erakusketetan agerian utzi du hizkuntza artistiko desberdinak bateratzeko duen interesa, eta erakusketa
horien artean ditugu The Italian Metamorphosis, 1943-1968 (metamorfosi italiarra)
(1994) eta Art Fashion (artearen moda) (1997), hain zuzen ere, Giorgio Armani erakusketak aztergai gisa hartu dituen bi diziplinen arteko elkarrizketa aztertzen
zituztenak. Koda-k ere modari buruzko oso erakusketa adierazgarrien
antolamenduan parte hartu izan du, horien artean Metropolitan
Museun of Art museoan izan ziren Haute Couture (1995) eta
Christian Dior (1996).
Harold Koda-k azaldu duenez "diseinugile batzuek moda interesgarria sortzen dute, beste batzuk benetako artistak dira.
Modaren korronte nagusiei jarraitu beharrean artista horien
obra gure kulturaren zati bihurtzen da. Armaniren obra bigarren talde horretan dago, noski".

Antolaketa
E

rakusketa gaika antolatu da, diseinugilearen ibilbidearen
aldi desberdinak adierazteko atal desberdinak eratuz.
Esate baterako, ataletako batek Armaniren diseinuek
irudi moderno eta androginoek eragindako ekarpena
islatzen du. Atal honetan gizonezkoentzako traje
malguak eta sentsualak eta emakumezkoentzako
txaketa maskulinizatuak nabarmentzen dira. Beste
atal batzuek ekialdeko eta Iparrafrikako kulturek
diseinugilearen sorkuntzetan izan duten eragina
erakusten digute, Iparrafrika, India, Txina, Japonia
eta Polinesiako kultura etniko desberdinetako ehunetan inspiratuta dauden konjunto ikusgarriak
barne direla, harribitxiz eta brokatuz apaindutako
bordatu aberatsekin. Atal horiez gain 2000/1eko
udazken/neguko bere azken bilduma aipagarria
aurkezten da, zuri-beltzez egina.
Urteetan zehar, Armanik harreman estua izan
du zinemaren industriarekin. Bere diseinu eta publizitate-kanpainetarako inspirazio-iturrietako bat filmak izan dira, eta eragin handia izan du jendearen
janzkeran, pelikuletan egin izan dituen ekarpenengatik. Bere izena Iparramerikako akademiak eskaintzen dituen sariekin lotu ohi da batez ere, eta alderdi hori azpimarratzeko Oscar sariak emateko ekitaldietarako sortu dituen gaueko trajeetako asko erakutsiko dira Bilboko museoan. Orokorrean, erakusketak Armaniren sorkuntzen irudi animatu bat
eskaintzen dio publikoari, panorama kulturalean izan duten eragina ere agerian utziz.
Jatorrizko bozetoek, argazkiek eta bideo-aurkezpenek osatzen dute Armaniren eta bere sorkuntzen ikuspegi globala eta
dinamikoa azaltzen duen erakusketa hau.
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Erakusketaren diseinua
I

nstalazioaren diseinuaren arduraduna Robert Wilson
ospe handiko eszenografo eta artista bisuala izan da.
Erakusketa honen lehenengo egoitzarako jatorrizko instalazioa ere Wilsonek sortu zuen New Yorkeko Solomon R.
Guggenheim Museum-ean.
Frank O. Gheryk diseinatutako Guggenheim Bilbao
Museoaren eraikinaren arkitektura, Frank Lloyd Wrighten New Yorkeko Guggenheim eraikinak duen arkitekturaren aldean oso desberdina bada ere, Robert Wilsonek elementuen konbinazio ikusgarria erabili du —horien artean,
maniki flotatzaileak, pareta eta zoruetarako lokatzaren
itxurako estaldurak, argiaren kontra jarritako pantailak
eta kolore eta argiteria eskema desberdinak, musikaz
gain— Armaniren sorkuntzen alderdi polifazetikoak esperimentatu ahal izateko eszenatoki ikusgarri bat sortu
nahian.
Robert Wilson abangoardiako antzerkiaren munduan
eredu izan da. Batez ere, berak New Yorken sortutako
eskolan, Byrd Hoffman School of Byrds-en alegia. Wilsonek bere lanaren atzera begirako erakusketak egin izan ditu
itzal handiko artista garaikideekin batera, esate baterako,
Wiliam S. Burroughs idazlea eta Allen Ginsberg poeta,
Jesse Norman opera-abeslaria, Hans Peter Kuhn konposatzailea, Philip Glass eta Tom Waits, David Byrne, Laurie
Anderson eta Lou Reed musikariak, besteak beste.

Musika
G

ainerako elementuak bezala, erakusketa honetarako
musika propio sortua da. Kasu honetan Michael
Galassok konposatutakoa dugu entzungai. Galasso izen
handiko konpositore, biolinjole eta orkestra-zuzendaria da
eta koreografo ezagun askorentzat lan egin du, adibidez
Andy DeGroat eta Lucinda Childs-entzat, eta performance
bat baino gehiago aurkeztu du munduko antzoki eta
museo ezagunenetan. Erakusketa honetarako propio sortutako piezetan, Michael Galassok euskal musika-tresnak
barne hartu ditu, esate baterako txalaparta.
Testua: (moldatua) eta
argazkiak: Guggenheim Bilbao Museoa

ADIERAZPIDE.- Expresión.
ARGITERIA.- Iluminación
ATZEMAN.- Sumatu, nabaritu.
BERRITZAILE.- Renovador/a.
BIHURTU.- Bilakatu. Convertir.
BILUZTU.- Desnudar.
EGOITZA.- Sede.
EGUN.- Gaur egun. Hoy día.
EHUN.- Tejido.
EKARPEN.- Aportación.
ERAGIN.- Influencia.

ERAIKIN.- Edificio.
ERATU.- Antolatu. Organizar.
ESTALDURA.- Cubierta.
GAIKA.- Gai+ka. Por temas.
GARAIKIDE.- Contemporáneo.
GARAPEN.- Desarrollo.
HAREA-KOLORE.- Color arena.
HARRIBITXI.- Piedra preciosa.
HURRENEZ HURREN.- Sucesivamente.
IBILBIDE.- Recorrido.
ILDO..- Rastro, surco.

ISLATU.- Errainutu. Reflejar.
ITZAL.- Ospea. Prestigio.
JARRAITU BEHARREAN.- Jarraitu ordez.
En lugar de seguir.
MALGU.- Flexible.
ONDOKO KONTSERBATZAILE.Conservador adjunto.
PREMIA.- Beharrizana. Necesidad.
PROPIO.- Expresamente.
SORKUNTZA.- Creación.
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ta zu, zer egiteko prest
zaude?

E

Mugarik Gabeko Medikuak, Greenpeace,
Hirugarren Mundua eta Bakea, Caritas,
Vicente Ferrer Fundazioa, Gurutze
Gorria, Medicus Mundi... Euskal Herrian
zein munduan, elkartasunak fruitu ugari
eman ditu azken urte hauetan. Taldeka
zein banaka, norberaren herrian zein
munduaren azken muturrean, boluntario
gisa laguntza eskainiz edota edozein
modutako ezbeharrei aurre egiteko
dirua emanez, gaur egun elkartasunak
eredu, itxura eta izen asko dauzka. Zu
zeu, zer egiteko prest zaude?
16
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Idoia Arozena

rtea
Nazio Batuen Erakundeak izendatua
G
obernuz Kanpoko Erakundeak XXI. mendeko fenomeno berri
bilakatu dira. Neurririk gabeko mundu aldrebes eta desorekatu
honi aurre egiteko asmoz edo, Euskal Herrian bakarrik, bertarako
zein kanporako, ehun elkartek baino gehiagok egiten dute lan eta
horietatik 70 inguru, Euskal Herriko GKEn koordinadoran daude
elkarturik.

GKEk, ehunka boluntarioz eta neurtu ezin den borondate on, gogo
eta esfortzuz osaturik daude. Horren lekuko dira, Salvadorren eta
Indian egon diren azken hondamendiek sortutako egoera larriei
laguntzeko gure artean egin diren premiazko kanpainak. Eta horren
lekuko dira baita ere, bertako behartsuei laguntzeko gure artean
martxan dauden Janari Bankuak, edota hirugarren adineko jendeari,
edo gutxituei laguntzeko sortu diren boluntario-taldeak.
Dena den, erakunde gehienek epe ertain eta luzera begira lan
egiten dute, herrialdeei zein talde minorizatuei laguntzeko proiektuak
garatuz. Boluntarioetako batzuk urte osoko langile izaten dira, eta,
beste batzuk, aldiz, oporrak edota hilabete batzuk ematen dituzte
zeregin honetan. Azken talde honetan, batez ere, ikasle eta gazteak
daude. Beraz, badago non aukeratua, borondatezko lana egin nahi
izanez gero.
Dena den, GKEek azken urte hauetan bizi izan duten boomak
kontrako iritzirik ere jaso du, inork gutxik kontrolatzen duen dirutza
handia maneiatzen dutelako, Europako Estatuei eta enpresei aurpegia
garbitzeko baliagarri zaizkielako eta mendebaldeko gizartearen
hipokresia eta berekoitasuna ezkutatzeko aproposak direlako.
GKEek eurak ere, eztabaida gogorrak bizi dituzte erakundeen
barruan, zintzoak eta borondate onekoak diren neurrian, horren
guztiaren jakitun ere badirelako. Azken finean, egungo GKEek
desorekak aldatzeko lan egiten dute edota desoreka horien babesle
eta gordetzaile nagusi bilakatu dira?
Eztabaida beharrezkoa eta interesgarria da oso. Eusko
Jaurlaritzak, esaterako, garapen bidean dauden herrialdeetan lan
egiten duten GKEn artean bere aurrekontuaren %0,7 bideratzen
du -4.750 milioi- eta hori ez da ahuntzaren gauerdiko
eztula.
Estatu espainolean 200.000 GKE baino gehiago daude,
eta horietako batzuk 0 pezeta jasotzetik, 1.000 milioi
jasotzera pasa dira, enpresa askok baino aurrekontu
handiagoak maneiatzen dituzte.
Argi dago beraz, Gobernuz Kanpoko
Erakundeek, oraindik ere, zeresana ugari emango
dutena. Onerako zein txarrerako. Hemendik
aurrerakoa, zuen esku dago.

AURRE EGIN.- Hacer frente.
BABESLE.- Protector/a.
BEREKOITASUN.- Egoísmo.
BILAKATU.- Bihurtu. Convertirse.
EPE ERTAIN.- Medio plazo.
EREDU.- Modelo.
EZBEHAR.- Zoritxarra. Desgracia.
GARATU.- Desarrollar.
GUTXITU.- Disminuído.
HONDAMENDI.- Desastre.
HORI EZ DA AHUNTZAREN GAUERDIKO
EZTULA.- (Esamolde zaharra). Hori ez da
huskeria. Eso no es tontería
LEKUKO.- Testigo.
MANEIATU.- Erabili.
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H

ala
ere, Euskal Herriko mugetatik
atera gabe, hemen ere badago
non lan egin, gure artean
elkartasuna behar duen pertsona
zein talde ugari bizi delako. Eta
elkartasuna adierazteko
moduak oso ezberdinak eta
irudimen handikoak
izan daitezke.

1Ijitoen eta osasun

zerbitzuen artean zubi
egiten duen boluntario
taldea Iruñean

Esaterako, ijitoen eta osasun zerbitzuen arteko harremana ez da beti erraza izaten. Aldez aurretiko hitzordua
eskatzea, termometroa erabiltzea edota diabetesa edo
antzeko gaixotasun kroniko bat egunez egun kontrolatzea
arazo bihur daiteke talde gutxietsientzat, itxuraz gure
artean errotuta dauden ohiturak diren arren.
Iruñean, osasun-zerbitzuen eta ijitoen artean zubi egiten
duen talde bat dago. 1988an hasi ziren lanean eta 14 kidek
osatzen dute, horietatik 13 emakumeak. Talde hau osatzen
duten kideak boluntarioak zein ijitoen komunitatekoak dira,
eta ostiralero-ostiralero Iruñean bilkura egiten dute, arazo
larrienez hitz egin, informazioa trukatu eta ikasteko. Esku
artean izaten dituzten gai gehienek emakumeekin, haurrekin, HIESaren prebentzioarekin, edota drogarekin zerikusia
dute.
Lanean hasi aurretik, boluntario-talde honek gauza pila
ikasi behar izan ditu, ondoren, horiek guztiak ijitoei erakusteko: Kondoia edota DIUa zer diren eta nola erabili behar
diren, gutxieneko garbitasun-arauak nola bete, txertoen
nondik-norakoak eta beharrak, edota egungo medikuntzan
erabiltzen den hiztegiko hitz arruntenak.
Ez hori bakarrik, sarritan erietxera edota espezialistarengana ere laguntzen dituzte, ondorengo prozesua eta
errebisioak kontrolatuz.
Eta poliki-poliki, emaitzak jasotzen ari direla eta, pozik
daude talde honetako kideak. Honela, orain gutxi arte, ijitoek zuzen-zuzenean Larrialdietara jotzen baldin bazuten,
gaur egun medizina orokorraz arduratzen den medikua ere
badagoela eta mediku horren beharra badutela ohartzen
hasiak dira. Are gehiago, lehen oso gaizki behar zuen
egon ijitoak medikuarengana jotzeko. Gaur egun, hilzorian
egon arte itxaron beharrean, lehenago joaten dira.
<<Hezkuntza funtsezkoa da eta ijitoa horretaz jabetzen
denean, autonomo bihurtzen da>>, diote Gobernuz
Kanpoko Elkarte honetako kideek.
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2Janari Bankuak,

erosketak egiterakoan
elkartasuna
adierazteko modu bat

Idoia Arozena

Gaur egun, erosketak egitera joan eta, gurdian sartutako esne-potoetako
bat gosearen aurkako saski handiren batera sartzea ia-ia ohiko bihurtu zaigu.
XX. mendearen azken urteetan, ia Euskal Herriko herrialde guztietan Janari
Bankuak izeneko Gobernuz Kanpoko Erakundeak sortu ziren. Helburua
herrialde bakoitzean zein Euskal Herritik kanpo gosea pasatzen duen jendeari laguntzea da. Horretarako, merkataritza-gune handietara erosketak egitera
joaten direnei laguntza eskatzen zaie. Eta eskatzen dena ia guztiontzat da
eskuragarria: esnea, kontserba-latak, pasta italiarra eta, oro har, alferrik galtzeko nekezak diren produktuak.
Arabako Janari Bankuak, esaterako, 1.500 behartsuri ematen dio jaten
egunero. Horretarako, hilabetero-hilabetero 13.000 kilo elikagai biltzen ditu
eta herrialdeko 30 erakunderekin ditu harremanak, janaria bildu, gorde eta
banatu egin behar baita.
Janari-banaketa Caritasez bidez, beste GKE batzuen bidez edo horretan
lanean diharduten komentu eta eliz etxeen bidez egiten dute.
“Euskal Herriko Elikagai Bankuetako "langile" ia-ia gehienak denbora libre
asko eta kezka sozialak dituzten jubilatuak dira eta oso harro daude egiten ari
diren lanarekin” , diote Gobernuz Kanpoko Elkarte honetako kideek.

3Hego Euskal Herriko 32.000
familia, hirugarren
munduko haur baten
amandre/aitajaun

Hego Euskal Herriko 32.000 familiak hilero-hilero 2.500 eta
3.000 pezeta bidaltzen dituzte Afrika, Asia edo Ameriketako
mutur ezberdinetara, diru hori haur baten mesedetan erabiliko
den itxaropenarekin. Haurrentzako diru-laguntzak elkarte ezberdinen bidez bideratzen badira ere, GKE gehienek funtzionatzeko
modu bertsua dute: diru horren truke, Euskal Herriko familiek
haur horien eskutitzak jasotzen dituzte noizean behin eta karta
horietan, haur horri buruzko xehetasunak ezagutu eta haren
eskerrak jasotzen dituzte, oso modu xehe baina sentiberan.
Ume bat babestea azken urte hauetan oso modan jarri den
elkartasun modu bat da. Umeak protagonista dituen iragarki
ugari bota dituzte azkenaldian telebistan eta hori edonoren bihotza hunkitzeko modu zuzena da.
Diru-laguntza urte batzuetan luzatzen da eta GKEak haurra
bere kabuz aurrera ateratzeko gai dela erabakitzen duenean,
harremana eten egiten da.

AITAJAUN.- Padrino.
ALFERRIK GALDU.- Estropear.
AMANDRE.- Madrina.
ARE GEHIAGO.- Gehiago oraindik. Más
aún.
BERE KABUZ.-. Bere gisara. Por su cuenta.
BIHURTU.- Bilakatu. Convertirse.
ERIETXE.- Ospitalea.
ERROTU.- Enraizar.
ETEN.- Interrumpir.
GAI IZAN.- Gauza izan. Ser capaz.

GUTXIETSI.- Menospreciar, tener en menos.
HIES.- SIDA.
HITZORDUA ESKATU.- Pedir cita, hora.
IRAGARKI.- Anuncio.
ITXARON BEHARREAN.- Itxoin ordez. En
lugar de esperar.
NEKEZA.- Zaila.
TXERTO.- Vacuna.
XEHETASUN.-Detalle.
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“Entzuleari amets bat
proposatzen badiozu, amets
horrekin bat egingo du”

Dani Arizala, Euskadi Gaztea-ko "Hi
bizi haiz, hi" programako arduraduna

O

stegunero-ostegunero,
iluntzeko 8etatik 9etara
elkartasunak tarte bat dauka
Euskadi Gaztea-ko "Hi bizi haiz,
hi" irratsaioko "Txapela buruan
eta ibili munduan" atalean,
programaren arduraduna den
Daniri esker. Danik mundu
zabalean barrena zein Euskal
Herrian lanean ari diren gazte
kooperanteak gonbidatzen ditu
saiora, munduko beste herrialde batzuei buruz hitz egin dezaten eta, bide batez, herri haietako gazteek dituzten amets,
arazo, eguneroko bizitza edota
lan-baldintzak ezagutzeko.

HABE.- Zein da zure programaren espiritua?
Dani Arizala.- Alde batetik, ezberdintasunak aberastu egiten
gaituela uste dut, eta, bestetik, Euskal Herriko gazte asko ari
da kooperante-lanetan eta gure programak gizartearen
eta kooperanteen arteko komunikazioa bultzatzen laguntzen du. Kooperante horiei esker, munduko gazteen berri
jasotzen dugu astero-astero, haien beharrak, ametsak, arazoak, Europari buruz duten iritzia...
H.- Horrezaz gain, hilabetero enkante bat ere egiten duzue.
D. A.- Bai, Euskal Herritik kanpo lanean diharduen gazteren
batekin hitz egin eta hari laguntzen ahalegintzen gara
hilabetero. Aurrekontu txikiko ametsak izaten dira, 250.000
pezeta ingurukoak, entzuleon eta guztion artean eskuratzeko modukoak. Eta proiektu konkretuak jartzen ditugu
enkantean: Palestinako herrixka baterako botikak,
Bielorrusiako umeak Euskal Herrira ekarriko dituen hegazkin-txartelak, Mexikorako 72 oinetako-pare, Indiako eskola
baterako materiala... Ondoren, entzuleek enkantean parte
har dezaten, amu erakargarriak eskaintzen dizkiegu, Euskal
Herriko erakunde edo jende ezagunak ere amets horren
barruan sartuz: TAU Vasconiarekin entrenatzeko aukera,
Aquariumeko marrazoak uretatik bertatik agurtzeko saioa,
La Puebla de Labarcara joan eta enologo batekin bodegara
batera bisita...
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H.- Eta zein izaten da entzuleen jarrera?
D. A.- Amets bat proposatzen badiezu, amets horrekin bat
egingo dute berehala.
H.- Egungo gazteak berekoiak eta indibidualistak omen
dira, zuen programak, aldiz, bertan behera uzten du esamesa gaizto hori.
D. A.- Hori topiko bat baino ez da, Euskal Herriko gazteek
elkartasunaren bide zabala oso ongi ezagutzen dutelako.
Asko eta asko dira han eta hemen lanean dihardutenak, 3
edo 6 hilabeterako lanera joan eta, 10 urte eta gero, oraindik ere munduaren beste muturrean jarraitzen dutenak,
Jakartan kaleko umeekin, Amazonasko indioekin,
Kanbodian... Beraz, zorionekoak gu ere, hemendik zerbait
egin ahal baldin badugu.

AHALEGINDU.- Saiatu. Esforzarse.
AMU.- Anzuelo.
BARRENA.- Zehar. A través de.
BAT EGIN.- Unirse.
BEREKOI.- Egoísta.
ENKANTE.- Subasta.
ESAMESA.- Habladuría.
GIZARTE.- Sociedad humana.
IRITZI.- Aburua. Opinión.
LAN-BALDINTZAK.- Condiciones de trabajo.
MARRAZO.- Marrajo, tiburón.

Elkarlanerako gogoa
GUNEA
EMAKUNDE, 28
IRAILA 97 / 24-27 orr.

Testua: Jon Lamarka (moldatua)
Argazkiak: Elkarrizketatuen artxiboak

Ale honetarako EMAKUNDE aldizkaritik aukeratu dugun testua 97koa bada ere, oso aproposa iruditu zaigu,
hainbat kooperanteren ahotik jasotako iritziak ageri direlako. Izan ere, ordukoak baina betikoak direla
iruditu baitzaigu. Eta zuei?

N

uria Alday, Estibalitz Vea-Murguia
eta Argiloain Perosterena hiru
neska kooperante dira. 1996ko udan
hiru neska gazte hauek munduaren
beste muturrera joan ziren. Oporrak
lankidetzan eman zituzten. Lehena,
Bolivian; bigarrena, Filipinar Irletan, eta,
hirugarrena, berriz, Perun izan zen
lanean. Eusko Jaurlaritzaren Gazte
Kooperanteen programaren barruan
joan ziren hemendik lurralde urrun
haietara.

EGONALDI LABURRA BAINA
ABERASGARRIA
Hiru neska kooperante hauek iritzi berbera azaldu
dute, laguntza eskaintzeko hiru hilabeteko egonaldia
aski al den galdetzerakoan. Kooperante gisa eginiko
egonaldia hirurei labur egin zaie, baina oso aberasgarria
izan dela ziurtatzen dute.
"Hiru hilabetetan norberak oso gutxi ematen du.
Pozik zaude, hala da, baina pertsona berekoi edo egoisten antzera. Bizitzaren aurreko zure jarrera asko aldatu
egiten dituzu". Hala dio Nuriak.
Argiloainek beste horrenbeste dio. Perun eman zuen
hiru hilabeteko egonaldia laburra egin zitzaion.
Jaurlaritzaren kooperazio-proiektu honek behin bakarrik
joateko aukera ematen baitie gazteei.
Argiloainek ez du uste epe laburrean gauza handirik
egin daitekeenik, haien egoera ezagutu eta dituzten
premiez jabetzea baino.
Estibalitz familia hautsien alabak jaso eta hezten
zituen egoitza hartan lan txikia zuten. Egunez bi ordu
besterik ez baitzituzten ematen neskekin."Kanpotik
goazenok ezer gutxi egin dezakegula uste dut.
Norberarentzat oso esperientzia baliagarria da, jende
horren egoeraz jabetu eta sentikor bihurtzen baitzara”.
"Hemen gauza asko egin daitezkeela uste dut. Gure
jarrerak asko aldatu behar ditugu. Kooperante joatearena oso ondo dago, baina hemendik bertatik ere egin
daitezke gauza asko.
Orain askoz ere sentikorragoa naiz. Lehen telebistan
herri urrun eta "garatu gabe" bati buruz dokumentalen
bat ikusi eta ez nion gehiegi erreparatzen. Orain, ordea,
irudi horiek bihotza astintzen didate, eta badakit bertan
ikusten ditudan aurpegi horiek izen eta abizenak dituztela", dio Nuriak

Bera
Testuan azpimarratu dugun esaldian Kooperante joatearena oso
ondo dago, baina hemendik bertatik ere egin daitezke
gauza asko" bada azaldu nahi dugun kontu bat: Bera aposizioa.
Bera aurretik doan izena azpimarratzeko erabiltzen da eta izen-sintagma horrek hartzen dituen mugatzaile eta deklinabide-atzizkia hartuko ditu.
Leku kasuetan (hots, -n, -ra, -tik), Bera beste izen sintagma batekin
aposizioan doanean:
- berean (berera, beretik) erabiltzen da ekialdeko euskalkietan.
- bertan (bertara, bertatik) mendebaldekoetan.
Adib: Diodan zerbait Euskaltzaindiari berari buruz (Mitx.). / Emakume
honek beronek baditu beste bi alaba ere. / Etxe horretan berean nere
lagun handi bat bizi da. / Etxe horretan bertan...
Kontuz beraz eta ez erabili hemen bertatik* ( hemendik bertatik),
han bertara* (hara bertara), han bertatik* (handik bertatik), Joxe
berak* (Joxek berak), anaia berari* (anaiari berari) edo antzeko
molde okerrik.
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Josu Mitxelena

Musika laguntzeko denean

sko dira kontzertuak antolatzea
erabakitzen duten erakundeak. Ez
naiz ni izango gaurkoan guztiak
zertan dabiltzan aztertzen hasiko
naizena, baina onartu beharra dugu, erakunde gehienek gaur egun erabiltzen duten "formula zoragarria", kontzertuak antolatzearena
dela. Ez dakit zein arrazoik bultzaturik, baina
hor hasi zaizkigu gehienak kontzertuak antolatu eta antolatu. Adibidez: zuetariko gehienok ikusi eta entzungo zenuten noski, "We
are the world" kanta ospetsu hura. Honelako
elkarketa bitxiak gainera azterketa sakona
(egia esan ez da hainbesterako baina gainbegirada zorrotz bat behintzat bai) merezi dutela iruditzen zait. Adi lehenengo lerroari! Stevie
Wonder "itsu-itsuan" kantari (nola ez ba!),
Tina Turner aldamenean..... edo Michael
Jackson bera (gaztetxoenen alboan beti bezala). Denak lehia bizian ea nork ozenkiago kantatu, bere dantza eta mugimendu sentsualen
bitartez, lehiakidea (oh! barkatu... "laguna")
era maltzurrenean nola estali dabiltzala. Une
batez eta disketxearen onuragarritasunerako,
denak adiskide irribartsu. Patetikoa!

A
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Baina, badira inongo publizitate asmorik
gabe antolatutako hainbat kontzertu. Guztien
artean, nik bi aurkeztu nahi dizkizuet.
Lehenengoa 1981. urtean, amnistiaren aldeko
nazioarteko batzordeak antolaturikoa. Bertan
Sting, Eric Clapton, Jeff Beck, Phil Collins edo
Donovan bezalako musiko aipagarriak elkartu
ziren. "The Secret Policeman's Concert" izenburuko diskoan bildutakoa. Entzun beharreko
lan bat zalantzarik gabe. Batez ere, Stingen
aurreneko kantak: "Roxanne" eta "Message
in a bottle" kanta mitikoen bertsio paregabeak. Zoragarria. Eta aipatu nahi nuen bigarrena,
Dublinen 1986. urteko maiatzaren 17an antolatutako kontzertua da: U2, Elvis Costello &
The Atractions, The Pogues, Van Morrison,
Thin Lizzy, Chris Rea... eta beste hainbat artistek parte hartu zutenekoa eta "Live for
Ireland" izenburupean argitaratutakoa.
Bigarren lan honetan ezinbestekoa dut, Elvis
Costellok "Many Rivers to Cross" klasikoaren
bertsioa eta The Pogues taldearen "Dirty Old
Town" kantak aipatzea. Beste lan bikain bat.
Eta horixe da nire gaurko eskaintza eta orain
"Porky txerriak" esango lukeen bezalaxe: hau
izan da dena lagunok!.
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arraian duzun zerrenda zenbait GKE-en helbide eta telefono-zenbakik osatzen dute. Euskal Herrian bertan aurki ditzakezu.
Jakitun gara askoz gehiago direla. Baina, tokiak ere bere mugak badauzka, eta gutxi batzuk baino ez dira ageri. Izan dadila aukeren muestratxo bat!

J

ASKAPENA
Kutxileria, 15. 01001 Gasteiz
Tel.: 945 28 08 47
Askapena@eusnet.org

Bizkaia
Bailen 1, 2.a. 48003 Bilbo
Tel./Fax: 94 415 03 00
coordongd-eus@arrakis.es

ATZERRITARREI LAGUNTZA PROGRAMA
Eulogio Serdan, 5 behea. 01012 Gasteiz
Tel.: 945 14 64 83

Gipuzkoa
Carlos I, 15-17. 20011 Donostia
Tel./Fax: 943 46 35 26
Coorgi@euskaltel.net

BIZI+HITZA
Egaña, 17. 48010 Bilbo
Tel./Fax: 94 443 25 05
Bizihitza@euskalnet.net

HAURRALDE
Marina kalea, 10. 2007 Donostia
Tel.: 943 46 22 90
haurralde@euskalnet.net

CALCUTA ONDOAN
Plazaburu, 14. 20014 Donostia
Tel.: 943 46 68 64
Calcuta_Ondoan@hotmail.com

MANOS UNIDAS
www.seker.es/munidas
munidas@seker.es
Araba
Fueros, 6. 01004 Gasteiz
Tel.: 945 23 11 79

CARITAS
Araba
Olagibel, 2-2. esk. 01001 Gasteiz
Tel.: 945 23 28 50
Fax: 945 15 06 06
Caritas.vitoria@jet.es
Bizkaia
Rivera, 8 lonja. 48005 Bilbo
Tel.: 94 479 09 99
Fax: 94 479 09 94
Caritasbi@caritasbi.org
Gipuzkoa
Pº Salamanca, 2 behea. 20003 Donostia
Tel.: 943 44 07 44
Fax: 943 42 48 16
Idazkaria@caritasgi.org
Nafarroa
San Anton, 8. 31001 Iruñea
Tel.: 948 22 59 09
Fax: 948 22 63 75
Correo@caritaspamplona.org
EUSKADI-KUBA ELKARTEA
Pelota Kalea, 10, La Bolsa. 48005 Bilbo
Tel.: 94 444 05 86
SPare@pare.es
EUSKAL AUTONOMI ERKIDEGOKO GGKEEN KOORDINAKUNDEA
Araba
Rogelia de Alvaro etxea. Panama z/g. 01012
Gasteiz
Tel./Fax: 945 28 07 45
Coordr@congda.jazztel.es

Bizkaia
Banco de España, 3. 48005 Bilbo
Tel.: 944 16 03 68
Gipuzkoa
Loiola, 15. 20003 Donostia
Tel.: 943 42 45 10
MEDICUS MUNDI
Virgen de Begoña, 2 Behea. 48006 Bilbo
Tel.: 94 412 73 98
mmbatxjec@chentes.euskaltel.es
MUGARIK GABE
Araba
Itziar etxea
Zabalburu enparantza, z/g. 01003 Gasteiz
Tel.: 945 27 73 85 Fax: 945 26 59 07
mugarik@teleline.es
Bizkaia
Zumarraga, 7. 48006 Bilbo
Tel.: 944 15 43 07 Fax: 944 16 67 96
mugarik@mail.com
Gipuzkoa
Marina, 10. 20007 Donostia
Tel.: 943 44 59 77
mugarik.gip@euskalnet.net

Gipuzkoa
Camino Portuetxe, 41. 20009 Donostia
Tel./Fax: 943 217 649
Farmafronteras@geocities.com
MUGARIK GABEKO MEDIKUAK
Euskal Herria/Errioxa/Cantabria
Alameda Mazarredo, 47-3. 48009 Bilbo
Tel.: 94 423 11 94/423 54 70 Fax: 94 423 54 70
msf-bilbao@barcelona.msf.org
ONG HONEK
Gipuzkoa
Errekatxo enp, 1-1. ezk. 20115 Astigarraga
Tel.: 943 55 48 79
honekgi@honek.org
Nafarroa
Zapateria, 21-5. 31001 Iruñea
Tel.: 948 21 11 46
honekna@honek.org
UNICEF-EUSKAL HERRIA
Araba
Fueros, 24. 01005 Gasteiz
Tel.: 945 14 55 48 Fax: 945 13 32 97
u.alava@unicef.es
Bizkaia
Ledesma, 18 (denda). 48001 Bilbo
Tel.: 94 424 11 55 Fax: 94 423 89 67
paisvasco@unicef.es
Iparragirre, 9 (informazioa). 48009 Bilbo
Tel.: 94 424 48 55 Fax: 94 435 26 72
Gipuzkoa
Peña y Goñi, 5. 20002 Donostia
Tel.: 943 27 11 61 Fax: 943 28 80 24
gipuzkoa@unicef.es
Nafarroa
Multicentros Carlos III
Carlos III, 13. 31002 Iruñea
Tel.: 948 22 83 48 Fax: 948 22 42 34
navarra@unicef.es
%0,7 ETA GEHIAGO
Nabarreria kalea, 15. 31001 Iruñea

MUGARIK GABEKO BOTIKARIAK
Bizkaia
Edificio Vascofar
Ctra. Madrid-Bilbao Km. 384.48480 Zaratamo
Tel./Fax: 946 714 110
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I Z A S K U N
ANDONEGI ETA
INIGO
EGUREN:
“Miseriarik gorrienean daudenak jasotzen ditugu kaleetatik”.

A

shabari (itxaropenaren etxea bengalieraz) aterpea Zoradukan dago, Kalkutatik
25 bat km-tara. Izaskun Andonegi eta
Iñigo Eguren senar-emazteak hara joaten dira
kale gorrian jasotzen dituzten behartsu gaisotuekin, zanpatuekin, jipoituekin, ezindu psikikoekin, bortxatuekin... Han P.J. Das-en eta
Liliren, Ashabariren sortzaileen, laguntza dute
behartsuek beren duintasuna berreskura
dezaten. Duintasuna eta osasuna. Beraz, erizain
hobeak izan nahi dutelako, ikastera itzuli dira
gurera Izaskun eta Iñigo. Ez horregatik bakarrik,
baita guraso izan berri direlako ere: bederatzi
hilabeteko Araitz panpoxa hantxe aritu zen jolasean elkarrizketak iraun zuen bitartean.

Elkarr
“Ashabarin bizipoza berreskuratzen dute batzuek, edo duintasunez hiltzen dira...”

HABE.- Ikastera itzuli zarete, beraz...
IZASKUN ANDONEGI.- Bai. Borondate hutsez lan eskerga egiten da, baina behartsuek beste guztiek duten sendabide-maila
bera, profesionala, izateko eskubidea dute.
IÑIGO EGUREN.- Jendearekin egoten, sendatzen... Hango osasungileekin eta erizainekin asko ikasi genuen. Legenarrari
buruzko lau hilabeteko ikastaroa egin genuen biok. Lazaretxe
batean egin genuen lan urtebetez, baina ikasitakoa sakontzeko premia ikusi genuen.

H.- Ashabari aterpetxea Calcuta Ondoan Gobernuz Kanpoko
Erakundeak kudeatzen du. Aterpe hori bultzatzeko sortu da
GKE hau. Ez al da erosogoa ekimen hori lehendik dagoen beste
GKE bati eskaintzea?
I.E.- Hobe da norbera hastea zerbait egiten, eta martxan doala
ikusten badute, agian orduan da beste GKE batzuk zuri laguntzeko garaia. Ezin zara hara joan, eta esan, “GKE bat sortuko
dut, eta listo”. Ez. Lehendik han bertan dagoen GKE bat behar
duzu, eta Calcuta Ondoan horixe da: Indiako GKE batek Euskal
Herrian hartzen duen izena, hangoaren “filiala”, nolabait esateko. Hango GKEa Dasek eta Lilik daramate aurrera, eta guk
Calcuta Ondoan, baina gauza bera da.

Premiarik larrienean daudenak lehenik
H.- Nori lagundu hainbeste egonda, nola erabaki zein esparrutan aritu?
I.A.- Eskarmentuak eraman gaitu aukeratzera. Hilzorian
bakardadean daudenak dute lehentasuna. Baina hainbeste
jende dago premia larrian! Aukera zabala da: ume abandonatuak, zaharrak, gaixoak... prostituzioa... Zer ez dago? Gure
laguntza duten gehienak hilzorian daude, eta batzuetan oztopoak izan ditugu diru-laguntzak lortzeko, etorkizunik ez dutenei laguntzeagatik, eta ez etorkizuna dutenei. Baina horrek ez
du esan nahi guk jasotzen ditugun guztiak hil egiten direnik.
Bada bere familiartera itzuli denik ere, indarberritua. Sarri
zure maitasuna da behar duten lehen neurria sendatzen hasteko, norbaitek erreparatzea beren egoerari. Batzuk ez dira
Ashabarira heltzen, besoetan hiltzen zaizkigu, eta konturatzen
direnean norbaitek haien ardura baduela, eskertu egiten dizute, irribarre batekin besterik ez bada.
H.- Etorkizunik ez dutenei lagundu, eta diru-laguntzak lortzeko oztopoak izan horregatik. Gogorra egiten da hori erlijioak
horrenbesteko indarra duen herrialde batean gertatzea.
I.E.- Jasotzen ditugunak hain daude kinka eta miseria larrian,
hain bakarturik, beste guztiek ihes egiten diete, kiratsa darielako, kastak bitarteko, edo osasunarentzat azpiegiturarik ez
dagoelako... Nora eraman behar dituzte, euren etxeetara? Ez
da hain erraza.
I.A.- Harritu egiten zara erlijioari hain emana dagoen Indian
hori gertatzea. Indian, hemen bezalaxe, erlijioaren aldetik,
jokabide ligth-a duen asko dago.
H.- Indiarrak eurak nolakoak dira beren herkideekin, ba al dago
elkartasunik?
I.E.- Badaude elkarteak laguntzen dutenak, baina ez dituzte
guk ditugun bitartekoak. Eta elkartasunaren kultura errotzen
ari da gurean, Indian oraindik ez hainbeste.
I.A.- Baina, Indiako behartsuen arazoa ez da eurei dagokien
zerbait soilik, eurak behartsu baitira gu oso ondo bizi garelako
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izketa
“Behartsuek ere osasungintza
profesionala jasotzeko eskubidea dute”

besteen bizkar. Eta argi dago, baliabideak hobeto banatuta,
akabo gosetea!

H.- Azken batean, GKEak gobernuek eurek egin beharreko
lana egiten ari dira. GKEek lan itzela egiten dute, egin beharrekoa gainera, baina sistema ekonomiko eta politikoek lan
egiteko era aldatzen ez badute, behartsuak etenik gabe sortuko dira, bukatzen ez den jarioa izango da pobrezia...
I.E.- Badaude, ordea, maila politikoan lan egiten duten GKEak.
Beste batzuek larrialdiak, lurrikarak eta, daudenean lan egiten
dutenak, eta beste batzuk, erabaki politikoak hartzen diren
bitartean, kale gorrira laguntzera joaten gara.
I.A.- Baina argi dago gobernuek ez dutela nahi Hirugarren
Mundua, edo Laugarrena, esna dadin.

Kalkutako Ama Teresaren ildotik
H.- Hiru urtez Ama Teresaren taldeekin aritu zarete lanean.
Goizeko bostetan jaikitzen omen zineten, bertako jendea
bezala.
I.A.- Bai. 1996tik 99ra arte Ama Teresaren taldeekin aritu
ginen, eta orduan ezagutu genuen Das. Das sekulartuta ezkondu zen Lili erizainarekin, eta beraiekin aritu ginen geltokietan
jendea biltzen, eta Ama Teresaren aterpetxeetara eramaten
genituen. Baina, Dasek misiolari jarraitu nahi zuen, eta
Ashabari sortu zuen, gu Euskal Herrian ginela. Egun 20 ohe
daude. 10.115m2-ko lurralde batean dago Ashabari, eta horietatik ia 6.000 soroak dira, eta dagoeneko lehen arroz uzta
bildu dute. Aurki bigarrena bilduko dute, eta arrain-haztegiak
jarri nahi dituzte hango bi urmaheletan.

Bankiter-eko zenbakia, Calcuta Ondoan GKEarena: 0128-0340-160504003553, eta e-posta, Calcuta_Ondoan@hotmail.com

tean, eta jakin aurretik ere bai, beldur baitira ama izatean senarrak alde egingo diela. Indian senarrak, berak nahi badu, alde
egiten du, eta kito! Baina emakumeak ezin du hori egin. Beraz,
kastak izan ala ez izan...
I.E.- Baina aldeak daude kastetatik kastetara. Goiko kastetan
dauden emakumeak hasi dira hezkuntzan sartzen, edo
Ingalaterran ikasten...
H.- Tren-geltokietan dauden gehienak gizonezkoak dira.
I.E.- Bai. Gehiago mugitzen direlako batetik bestera, lan bila
eta. Bakarrik iristen dira, gaisorik askotan, dirurik gabe, hizkuntzarik jakin gabe, hainbeste daude, eta hankan zauri bat
izan, gaiztotu, nola sendatu eta nora joan jakin ez, eta hanka
moztu behar zauri nimiño bategatik.
H.- Zoradukandarrei eurei ere laguntzen diezue...
I.E.- Ur-putzuak egin nahi ditugu, edateko moduko urarekin,
eta osasun-aretoak herrikoentzat. Eta Lili inguruko herrietara
joango da emakumeak osasungintzan trebatzera. Eta hauek
gero beste batzuk trebatuko dituzte.

H.- Penélope Cruz Indian izan zen behartsuekin, eta telebistan
esan zuen Indiako kastak kalte egiten diotela emakumeari.
Zergatik, bada? Badira kastak oraindik?
I.E.- Ofizialki ez, deuseztatu egin zituzten. Baina eguneko martxan tradizio handia du, herrixketan batez ere.
I.A.- Harri eta zur uzten gintuzten eritetxeetan. Eramaten
genuen norbait, txukunduta, eta ez dakit nola, azalaren koloreagatik edo, asmatu egiten zuten zein kastatakoa zen! Kastak
gorabehera, emakumeak egoera latza du. Ezkontzen denean,
aitak dotea eman behar dio suhiaren familiari, uste baita emakume hori karga bat dela familia horrentzat. Eta, noski, adibidez, senar-emazte batzuk berea ez den lursail batean lan egitegatik jauntxoari ordaindu behar badiote, eta, gainera, bost
alaba badituzte, bizitza osorako burua altxa ezinik ibiliko dira,
eta hortik datoz Indian askok abortatzea neska jaioko dela jaki-

BEHARTSU.- Pobrea.
BERRESKURATU.- Berriz eskuratu.
Recuperar.
BESTEEN BIZKAR.- Besteen lepotik. A
costa de los demás.
BITARTEKO.- Ahalbidea. Medios.
BORTXATU.- Violar.
DARIELA.- Jario aditza. Emanar, despedir.
DUINTASUN.- Dignidad.
ERLIJIOARI HAIN EMANA.- Hain erlijiozalea. Tan religioso/a.
ERREPARATU.- Konturatu. Hacerse cargo.
ESKARMENTU.- Esperientzia.
ESKERGA.- Itzela. Gran.

ESNA DADIN.- Esnatzerik.
EZINDU.- Deficiente.
FAMILIARTE.- Sendiartea. Entorno familiar.
GAIZTOTU.- Txarrera egin. Infectar(se).
HAZTEGI.- Vivero.
HILZORI.- Hiltzeko zorian. Moribundo/a.
INDARBERRITU.- Berrindartu. Reconfortar.
JIPOITU.- Egurtua. Apaleado/a.
KALE GORRI.- Ezer gabe. En la calle.
KINKA.- Egoera latza.
KIRATSA.- Usain txarra. Hedor.
KUDEATU.- Gestionatu.
LARRI.- Gorria. Apremiante.

LAZARETXE.- Leprosería.
LEGENAR.- Lepra.
LEHENTASUN.- Prioridad.
NORI LAGUNDU.- A quién ayudar.
OSASUN-ARETO.- Dispensario.
SORO.- Campo labrado.
SUHI.- Alabaren senarra. Yerno.
TREBATU.- Irakatsi.
URMAHEL.- Estanque.
ZORADUKANDAR.- -dar atzizkiak jatorria
adierazten du. Zoradukan herriko biztanleak. Era berean, andoaindar, beasaindar,
asparrendar, aramiñondar...
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Unesco Albistaria, 116, 43-45.orr.
Cynthia Guttman

Sarearen ezkut
O

raingoan Unesco albistariko testuaren bi aldaera
eskainiko dizkizuegu. Biak dira oso eta autonomiadunak. baina badute, itxuran behinik behin, alderik. Hasteko, bata bestea baino motzagoa da. Ez dugu
uste horregatik motzena errazagoa denik. Hori zuek,
irakurleok, esango duzue.
Nahi duenak irakur beza lehen eredua, nahi duenak bigarrena. Biak irakurtzeko gonbitea ere luzatzen
dizuegu. Honela, aldeak ikusiko baitituzue eta ondorioak atera.

Biak irakurri eta gero:
• Zein irakurri duzu lehen? Zergatik?
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
• Zein da ulerterrazagoa?
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
• Zein izan da sumatu duzun alderik handiena?
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
Ausartuko al zinateke testuan alde horiek azpimarratzen?
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
Adibidez, bigarren aldaerak lehen paragrafoan sarrera
moduko bat badu. Motzak ez.
Ezertan lagundu al dizu sarrera honek?
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
26

313

1

Sarearen ezkutuko aurpegia

Interneten 130 bat milioi internauta aritzen dira.
Mugarik gabeko unibertso birtual horrek polizia-nobelen
osagai guztiak ditu: anonimatua, internauten artean distantzia handiak daude eta ezizenak eta helbide faltsuak
erabiltzen dituzte, benetako identitatea ezkutatzen dute
biktimekin elkartu ahal izateko edo bestela, kodifikatutako testuak bidaltzen dituzte eta gainerako internautek
ezin izaten dute ulertu.
Suspentse-kontakizuna izan zitekeen, baina ez da
horrela, trukatzen den materiala haur-pornografia delako eta engainatzen dituzten haurrak adin txikikoak direlako.
Gero eta gehiago dira Internetetik haur-pornografia
desagertarazteko burutzen ari diren ahaleginak. Horien
artean dugu UNESCOk martxan jarri duen “Haurrak
arriskuan” izeneko kanpaina. Bere helburuak: iritzi
publikoa ohartaraztea eta Internet haurrentzako leku
seguruagoa izatea.
Zenbat haur-pornografia dago Interneten? Ez da
erraza jakiten, ez baitago datu zehatzik. Dena dela, gero
eta gehiago zabaltzen ari dela garbi dago.
Beste aldean honako hau dugu: haur asko chatetan
sartzen dira beste haur batzuekin kontaktatzeko asmoz,
baina harreman sexualak izan nahi dituzten helduekin
topo egin dezakete. Kezkagarria da, izan ere, haur-pornografia Interneten oso erraz ikusi eta lor baitaiteke eta
horren ondorioz, pedofiloek uste dute zaletasun bereko
taldean konektaturik daudela. Anonimatuak eta erosotasunak haurrenganako interes sexuala areagotu egin
dute, ziur aski iraganean erreprimitutako interesa.
Gehienetan talde batua eta egituratua osatzen dute
pedofilo horiek eta taldeko kideek elkarri aholkuak ematen dizkiote detektatuak ez izateko.
Fantasia trukatzea ez da legez kontrakoa. Haur-pornografia sortzea eta banatzea, aldiz, legez kontrakoa da
herrialde gehienetan, baina ez guztietan. Nahiz eta erabiltzaile gehienak herrialde garatuetakoak izan,
Gobernuz Kanpoko Erakundeak kezkatuta daude sexuturismo pedofiloa Interneten bidez susta daitekeelako.
“Adin txikikoen kontrako delituei dagokionez,
Internet dela-eta, polizia-zerbitzuen lan-metodoak berriro planteatu behar izan ditugu”, esan du Interpoleko
delitu berezien saileko zuzendaria den Agnès Fournier
de Saint Maur-ek. “Lege-erreformak aztertu behar dira
fenomeno horretara moldatzeko: legearen babesik gabe
poliziak ezin du ezer egin”.
Adituen ustez, errepresioa bera ez da konponbidea.
GKEk, profesionalek eta poliziek , berriz, azpimarratzen
dute oso garrantzitsua dela gurasoak eta haurrak sentsibilizatzea, arazoaren larritasunaz ohartu eta legez kanpoko irudiak eta idatziak salatzea.

uko aurpegia
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Sarearen ezkutuko aurpegia

Internet da azken urte hauetako asmakuntzarik onuragarrienetako bat, ezbairik gabe. Edonork du, gaur egunean,
Interneteko sarean sartzeko aukera: une-uneko eta mundu
osoko informazioa eskuratzeko, zernahi ikasteko, gertu edo
urrun dagoen norbaitekin hitz egiteko (“chateatzeko”),
noranahi mezuak bidaltzeko... Baina, ez dugu ahaztu behar
gauza kaltegarrietarako ere erabil daitekeela sarea, eta,
zoritxarrez, erabiltzen dela, haur-pornografia erabiltzeko
eta hedatzeko, esate baterako. Eta horrek arazo berriak eta
latzak sortzen ditu gaur egunean.
Gero eta internauta gehiago nabigatzen dira sarean,
130 milioitik gora, diotenez. Mundu birtual horrek polizi
nobela bat egiteko adina osagai ditu bere baitan: hor sartzen denak, nahi izanez gero, ezkuta dezake bere aurpegia,
anonimatuan ari daiteke, ezizenen batez balia daiteke,
mezu kodifikatuak bidal ditzake. Polita izan liteke sarean
miatzen aritzea, baina, tamalez, batzuetan elkartrukatzen
diren hitzak, irudiak eta mezuak jendearen txarrerako izaten
dira, haur-pornografiaren kasuan, adibidez. Askotan pedofiloek beren grina okerrak asetzeko erabili ohi dituzte ume
eta gaztetxo xaloak.
Estatuetako agintariak, eta erakunde asko, hasiak dira
haur-pornografia Internetetik desagerrarazteko ekimenak
burutzen. UNESCOk berak “Haurrak arriskuan” izeneko
kanpaina bat jarri zuen martxan 1999ko apirilean, bi helburu hauekin: jendea jakinaren gainean jartzeko eta Internet
umeentzako gune seguruagoa izatea lortzeko.
Zenbateraino dagoen haur-pornografia Interneten
zabaldua? Datu zehatzik ez dago oraindik, baina zenbait
adituren ustez, asko, gero eta gehiago. Estatu Batuetako
abokatu batek, Parry Aftab jaunak, 30.000 gune pedofiloren zerrenda bat egin zuen 4,3 milioi guneren artean.
Rachel O’Connell andrearen esanetan, mundu birtual horretako eztabaida-foroen % 0,07 haur-pornografiari emana
da. Emakume psikologo hori Irlandako Cork unibertsitateko
irakasle da eta, besteak beste, Europako ikerketa-proiektu bat ari da koordinatzen arazo latz horren
ingurukoaz.
Askotan gertatzen da ume eta gaztetxoak
sartzen direla Internet-en adiskideekin hitz
egiteko, eta, horretan ari direla heldu
batzuekin egiten dutela topo, txikiekin sexu-harremanak izan
edo horiekin beren grina
okerrak ase nahi dituzten
helduekin. Hain zaie
erraza aurrez aurre

tik

bilatzera ausartuko ez liratekeen atseginak sarearen anonimatuan xerkatzea. Aukera hori hain eskura edukitzeak areagotu egiten dio maila horretako umezaleari bestela gordean
eduki beharko lukeen bere sexu-grina berezia. Gainera,
internauta horiek sarean elkar ezagutzen dute, askotan talde
bat osatzen, elkarri informazioa pasatzen diote eta gomendioak ematen, arrotzek detektatu ez ditzaten.
Zilegi da sarean fantasia eta irudia elkartrukatzea, baina
oso bestelakoa da haur-pornografia sortzea eta banatzea,
legez kontrakoa baita herrialde gehienetan. Gehienetan bai,
ez denetan. Gobernuz Kanpoko Erakunde asko oso kezkatuta daude, herrialde garatuetako heldu askoren sexu-turismoa Interneten bidez areagotzen ari delako, herrialde
behartsuetara egiten den turismoa batez ere. Horixe salatu
dute, besteak beste, Casa Alianza eta Ecpat izeneko GKE-ek.
“Ez haur-prostituzioari, ez haur-pornografiari eta ez haurren
sexu-trafikoari” da erakunde horien leloa.
Haur eta ume txikien aurkako Interneten ondoriozko
delituei dagokienez, oso kezkatuta ageri da herrialde askotako polizia bera ere. “Lanerako era berriak asmatu egin
behar dira”. “Lege-berrikuntzak bilatu behar dira arazo berri
eta latz horiei heltzeko, poliziak ezin baitu legearen babesik
gabe ia ezertxo ere egin”, adierazi du Agnès Fournier de
Saint Maur andreak, Interpoleko delitu berezien saileko
zuzendariak.
Errepresioa bera ez dela konponbidea diote adituek.
Profesionalek, Gobernuz Kanpoko Erakundeek (GKE) eta
poliziek, berriz, azpimarratzen dute oso garrantzizkoa dela
gurasoen eta seme-alaben bihotza ukitzea, sentsibilitatea sustatzea, arazoaren larria aldarrikatzea eta legez
aurkako dokumentuak –irudi eta
idatzi– behar den lekuan salatzea.
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Hamaika trikimailu

?

izkuntza bat ikasten ari garenean normala da hainbatetan arazotxoak aurkitzea: hitz bat nola esaten
den ez jakitea, ondokoek ulertzen ez duten zerbait esatea, hitz egiten digunari ondo ez ulertzea, desanimatzea.... Eta hori bezain normala izaten da arazotxo horiei
buelta ematea; hori, ordea, ez dugu denok modu berean egiten: nork bere estrategiak izaten baititu. Galdera hauen bidez
zuk erabiltzen dituzunak ezagutu nahi ditugu:

H

Jean-Lou Corrihons

J e a n - L o u
C o r r i h o n s
Lapurdiko Ziburu
herrikoa da, eta
Billabonara
ezkondu
zen
Bizkaiko euskaldun zahar batekin. Jean-Louk gitarra jotzen du
Alaitz eta Maiderrekin. Taldeko musika-teknikaria da, eta baita
managerra ere. Jean-Louri doinuan antzematen zaio non jaioa
den, doinuan bakarrik. Izan ere, Bardoze-ko AEK-n hasi zen euskara ikasten, eta Kanbon, eta Hazpanen... Esan liteke, ikastaroekin
baino gehiago mintzapraktika eginda ikasi duela Jean-Louk euskaraz. Alaitz eta Maiderrekin beti euskaraz mintzaten da, emaztearekin, aitzitik, euskaraz eta frantsesez. Emaztea "frantses berri"
baita Jean-Lou euskaldun berri den gisara.

6.- Hitzetara etorriz... ezer egiten duzu hitz berriak ikasteko?
Zer?
Ez. Bakarrik jendearekin hitz egin, eta Alaitz eta Maiderrekin beti
euskaraz egiten dugu, beti, beti... Eta beste batzuekin. Horrela,
urtean ikasi ditut hiruzpalau hitz edo... Lehen aldiz uzten dut,
bigarrenean ere bai, hirugarrenean... "Maider, zer da hori, bada?"
Eta gero erabili hitz hori.

?

?

1.- Hizketan ari zarela, zer egiten duzu esan nahi duzun hitza
ezagutzen edo gogoratzen ez duzunean?
Frantses eta gaztelaniazko hitza hartu, eta euskarazko ukitua
eman. Edo bi hitz hartu eta berria sortu. (Ez zigun adibiderik eman)

8.- Euskaraz zerbait irakurri behar duzunean, ezer egiten duzu
irakurtzen hasi aurretik? Zer?
Ez. Dena irakurtzen dut, luzeegi ez bada, eta normalean, amaitutakoan ulertzen dut gutxi gorabehera zeri buruz ari den, eta gero,
hitz bat edo bi behar baditut, orduan jotzen dut hiztegira.

?

?
7.- Eta... nahasten dituzun bi hitz bereizteko (sartu-atera, piztu-itzali, gelditu-gidatu, galdetu-galdu, esate baterako) zer trikimailu erabiltzen duzu?
Lagunei, emazteari... galdetu, eta normalean, piskanaka-piskanaka sartzen zait, eta gaur egun, orain ez dakit baina, badira lauzpabost hitz, antzeko dira, eta beti konfunditzen ditut.

?

2.- Eta... esan nahi duzun hori oso korapilatsua iruditzen zaizunean?
Ezin bada, utzi egiten dut. Behar-beharrezkoa baldin bada, luze
hitz egin, beti posible da ezin bada era batera esan, beste era batera esatea, edo beste batera. Beharra baduzu...

9.- Zerbait irakurtzen duzunean, zer egiten duzu ezagutzen ez
duzun hitz bat topatzen duzunean?
Segi irakurtzen. Artikulua ulertzen badut hitz hori gorabehera, ez
dut begiratuko ere.

?

?

3.- Zer egiten duzu esan berri duzuna ulertu ez dutela konturatzen zarenean?
Saiatzen naiz errepikatzen, eta ulertzen ez badu, frantsesez edo
gaztelaniaz.

10.- Zer egiten duzu gogoan gelditzen ez zaizun edo nahasten
duzun egitura gramatikal bat ikasteko?
Noizbehinka "Euskal Gramatika Praktikoa" begiratzen dut, besterik ez dudalako, eta askotan aurkitzen dut erantzuna.

?

?

4.- Eta... zurekin hizketan ari den pertsona bati ulertzen ez diozunean?
Zurekin gertatu zait hiruzpalau aldiz: "Zer esan du?". Partikularki
telefonoz gertatzen zait. Uzten dut hitz egiten, eta momenturen
batean harrapatuko dut.

11.- Nola jokatzen duzu zerbait idatzi behar duzunean?
Normalean ordenadorearekin nabil, eta hor bada hiztegi txiki bat,
Xuxen, eta gero, Amaia (emaztea). Amaia da zuzentzaile nagusia,
bai euskaraz, eta bai gaztelaniaz.

?
5.- Telebista, irratia... entzuten ari zarela, ezer egiten duzu
entzuten duzun hori hobeto ulertzeko?
Erantzun txarra: bai, kanala aldatu, je, je! Igo bolumena eta, ea,
ea... batzuetan gertatzen da emaztearekin, euskaldun zaharra da,
Bizkaiko eta "zer esan du?", eta bakarrik banago, ulertu gabe utzi,
eta nekatzen banaiz, kanala aldatu. Eta noizbehinka hartzen dut
hiztegia. Hor dire, telebistaren gainean.
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?
12.- Eta... zer egiten duzu euskara ikastea oso zaila dela iruditzen zaizun egun horietan?
Lehenengo bi urteak dira zailenak. Ezin duzu hitz egin normalki,
eta pila bat ikasi behar. Askotan pentsatu dut: "Hori utziko dut".
Eta aurkitzen dituzu arrazoi batzuk: "Irakaslea oso txarra da, edo
ordutegia oso txarra da, eta nerekin dagoen jendea oso txarra
da..." Baina segitu, bi aste pasa, eta aldatuko da umorea... Nire
tenperamentua nahiko baikorra da.

Bidaia

Argazkiak eta textua (Erredakzioan euskaratua)

Pozalaguako haitzuloak,
lurrazpiko eszenatoki paregabea
E

Santiago Yaniz

uskal Herriaren mendebaleko mugara joango gara
oraingoan, Karrantzako haranera, lehendik ere paraje hau gure aldizkarian behin baino gehiagotan ( ikus HABE
264*, 270 eta 294. aleak) ezagutzeko modua izan badugu
ere, merezi du eta. Ibilaldi honetan gauza asko ikusiko ditugu eta ikasiko. Lur-gaineko parajea ederra da, eta azpikoa
ikusteko modukoa, haitzulo ikusgarriak batez ere.
Paleolitiko garaitik bizi izan da jendea beti Raneroko haitz–tartean. Lurralde horrek izadiaren mirari bat gordetzen du
bere azpian, Europan bakarra: Pozalaguako haitzuloa. Harri
eta zur geratuko zarete estalaktita berezi eta eszentrikoen
aurrean, izadiaren kapritxoak mendeetan zehar era berezian eratu dituen horien aurrean. Edertasun horri beste bat
gehitu behar zaio, Pico del Carlista-ko karst-ena.

Karrantza toponimoa, karaitz hitzetik omen dator, kareharrizkoak baitira,
hain zuzen, ibarreko zelaiak babesten
dituzten harkaitzak ere. Mendiak ederrak dira, malkartsuak eta amildegi–hormak goitik behera ebakiak.
Karrantzara Cadaguako haranetik joango gara,
Villaverde de TrucÌosen mendate batzuk pasa, gorago eginez La Escita tontorrera igo eta La Virgen del Buen Sucesoren ondoan hasiko gara jaisten. Karrantzako zelai berdeei
begira gozatu ederra hartzeko aukera izango dugu. Gero,
Ambasaguas eta Molinar herriak bisitatuko ditugu. Hor
dago, oraindik ere, ateak zabalik dituen Bizkaiko bainuetxe
bakarra. Aurrera egin eta Raneroko herrixkara iritsiko gara
eta handik Pozalaguako haitzulora. Raneroko bidea oso
estua da, aldapatsua. Berriro ere Karrantzako ibarra miresteko egokiera izango dugu. Gero, herrixkako kalea zehakartuko dugu behi eta bekorotz-artean, aurrean hareharrizko mendiak ditugula. Auzo zahar horretan bide estu bat
hartu eta gorago joanda harrobi batera helduko gara.
Mendia zulatzen ari zirela, 1957. urtean, halabeharrez
aurkitu zuten Pozalaguako miraria.
Txabolatxo bat sarrera-bulego bihurtu dute, bisitariari
harrera egiteko, kobazuloa babesteko aurrean jarritako
burdinazko ate sendo baten ondo-ondoan.
Sartu bezain laister hezetasun nabarmena sumatuko
dugu gorputzean; eskailera batetik aurrera joko dugu
argien laguntzarekin. Argitasun horrek edertu egiten ditu
milaka urteetan zehar izadiak eratu dituen forma bereziak,
eta itxura magikoa ematen. Ezker-eskuin eta goitik behera
koloreak tartekatu eta nahastu egiten dira; batzuetan zuri,
bestetan gorri, kolore-mota desberdinek hormak argiztatzen dituzte; paretek adats harri bihurtuak dirudite, eta
sabaitik beherako estalaktitak makarroi koloreztatuen
antzekoak. Hango estalaktitak eta estalagmita famatuak,

“eszentrikoak” dira, grabitatearen legea errespetatzen ez
dutenak.

Berezko fenomenoa
Itxura eszentrikoa hartu izana kristalizazio berezi baten
ondorioa da. Estalaktita osoa kristal baten antzekoa da, eta
ez da alde guztietan neurri berean garatzen. Fenomeno
hori haitzuloko sabaiaren eta hondoaren arteko haize–korronteek eragindakoa da. Estalaktitak ez daude barrutik hutsik, baina barnean, kaltzitako kristal zati nimiñoen
artean, kapilar bat dago, fin-fina, eta horrek ahalbideratzen du urak eta kaltzio karbonatu urtuak estalaktitaren
puntara heltzera, materiala han uzteko. Hori da 60 milioi
urtetan, etengabe, naturak egin duen lana.
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Bid

Pozalaguako haitzuloak, lurra
Manzaneda de Sierra, 3 ; Fuentemilla (94 680 63 50),
Matienzo; Bolcano (94 680 64 86), Soscaño.
Alternatibarik onena Molinarko Bainuetxea da (94 680
60 02). Oso atsedenleku egokia da eta sendatzeko bainuak,
oso onak. Nahi izanez gero, bertan geratzeko aukera dago,
gela edo gela eta eguneko otorduak ordainduz.
Pozalaguako haitzuloak bisitatzeko egutegia: ekainetik
irailera, egunero, 11etatik arratsaldeko 5ak arte; urteko
beste garaietan, larunbat eta jai-egunetan 11etatik arratsaldeko 6etara. Sarreraren salneurria: 500 pezeta.

Kobazulotik irten, sarreraren ezkerrean dagoen bidezidor bat hartuko dugu eta harkaitz-artean, ordu-laurden
batean, El Collado del Carlista-ra iritsiko gara. Ikusmira
paregabea izango dugu geure begien aurrean: Ason eta
Gándara ibarretara kostatik sartzen diren Kantabriako mendiak. Gero, gailurrean ezkerrera hartuta, harkaitz-artean,
aldapatxo bat igo eta mendi-hegalean aurrera eginez, La
Torca del Carlistara helduko gara. Hor beste haitzulo bat
aurkituko dugu; barruan, munduko aretorik handienetakoa. Han behean Karrantzako ibarra, gure inguruan amildegiko hormak, goitik behera xuxen ebakiak.
Ibarraren beste aldean Pico del Mazo-ko hormatzarrak
ikus daitezke, Karrantzako parajearen adierazgarriak.

• ONDO JATEKO LEKUAK
Badaude Karrantzan jatetxe onak: La Concha “Casa
Garras” (94 680 62 80); “El Cartero” sagardotegia (94 680
66 74); bertako sukalde goxoa eskaintzen dute,
Ambasaguastik Ramalesko errepidearen ondoan; eta
“Charo” jatetxea (94 680 61 77), Las Torcachas-en, txerrikia ongi maneatzen dute.
Karrantzako auzoetan turismo-etxe asko daude: Solinde
(94 680 61 60) SoscaÒo, 5; Casa de la Pradera (94 610 69
66), San Esteban auzoa; Manzaneda (94 680 63 17)
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• BISITA EGITEKO LEKUAK
Raneroko mendi-barrenean, Bizkaiaren eta Kantabriaren
arteko mugan, Venta de Laperrako kobazuloak ikusgai
daude, kanpotik bederen, sarrera burdinsare batez itxita
dago eta; atetik interes handiko pintura batzuk ikusteko
aukera izango dugu: hartz bat eta bi bisonte.
Biañez auzoko San Andresen elizak erretaula pintatua
polita du, eta haren oinaldeko pasadizo berezi batzuen
artean Chávarri familiaren hilobia ikusiko dugu.
Conchan indiano-etxe zenbait ageri dira, XX. mendearen hasieran Aman eta Smith arkitektoek eraikiak.
San Esteban auzoko eliza gotikoa da, XIII. mendekoa;
badu alde bateko horman erretaula barroko bat, polita
benetan.
Soscañoko eliza, aldiz, modernista da eta XX. mendearen hasieran Manuel MarÌa de Smith Ibarrak egina. Jaiera
handia diote bertakoek Virgen del Milagro izeneko Andre
Mariari. San Cipriano auzoko leihotzar eder bat bat dago
absidean, Jesusen Nekaldiaren beherliebe eder batez hornitua.

Gogoan hartu HABE aldizkariaren 264 aleko testua HABEk 1995ean
ekoiztu zuen Argazkilari baten memoriak dokumentalaren bideoari lotuta
dagoela eta bertan Pozalaguako irudiak aurkituko dituzuela.

aia

azpiko eszenatoki paregabea
Santiago Yanizen eskutik jaso dugu gonbidapena:
Pozalaguako kobazuloak bisitatzea merezi du. Baina, errepara
diezaiogun gonbitari. Testu osoan, etengabe, idazleak paraje hori
bisitatzera animatzen gaitu. Nola, ordea?
Testu osoko baliabideei arreta jartzea gehiegizkoa iruditu zaigunez, heldu diezaiogun lehenengo parrafoari: “Euskal Herriaren
............Pico del Carlista-ko karst-ena”.
Lerro horiek berriz irakurri eta saia zaitez jasotzen Santiagok
Pozalagua bisitatzera joan gaitezen erabili dituen baliabideak.

POZALAGUAKO HAITZULOAK, LURRAZPIKO ESZENATOKI PAREGABEA.
Idazleak erabilitako baliabideak:
Merezi du
Gauza asko ikusiko ditugu eta ikasiko
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................

Zuzenketa-orria 39. orrialdean aurkituko duzu.

ADATS.- Melena, cabellera.
AHALBIDERATU.- Posibilitar.
AMILDEGI.- Sima, precipicio.
ARETO.- Salón.
ARGIZTATU.- Iluminar.
BEKOROTZ.- Behi-kaka.
BEREZKO.- Natural.
BIDEZIDOR.- Senda.
ERAGIN.- Causar.
ERATU.- Formar.
GARATU.- Desarrollar.
HAITZULO.- Harpea, kobazuloa.
HALABEHARREZ.- Casualmente.

HARAN.- Ibarra. Valle.
HARRERA EGIN.- Recibir.
HARROBI.- Cantera.
HARTZ.- Oso.
HEZETASUN.- Humedad.
HILOBI.- Sepulcro.
IKUSMIRA.- Panorama.
IZADI.- Natura.
KAREHARRI.- Piedra caliza.
MIRARI.- Maravilla, milagro.
NIMIÑO.- Oso txikia.
OINALDE.- Planta.
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Albert Marquet,
Resurreccion
Maria
Azkue
(1864-1951)
eraz, aurten 50 urte betetzen
dira R.M. Azkue hil zela. Azkue,
Sabino Arana eta Miguel de
Unamuno legez, bizkaitarra zen.
1888an hirurak lehiatu ziren
Bilboko Institutuan euskara irakasteko katedra lortzeko. Azkuek lortu
zuen katedra, eta ordutik haserre
ibili zen Unamuno, berak lortu ez
zuelako.

B

Azkuek arlo asko jorratu zituen:
kazetaritza, hiztegigintza, gramatikagintza,
folklorea...
Euskaltzaindiko lehendabiziko lehendakaria izan zen. Euskal literaturan bada
R.M. Azkue lehiaketa, euskaltegi
bat ere bai haren izenarekin,
Bilbon, baina, agian, musikari esker
dugu haren aditzea. Esate baterako, Oskorri taldearen inguruan
ETB1en pentsaera askotariko jendea biltzen da Gabonetan kantatzeko. Ekitaldiaren amaieran gonbidatu guztiek Hator Hator abesten
dute hunkigarri. Jose Ignazio
Ansorenak Euskal Kantak (Erein,
2000) liburuan “gure herriko
Bilanziko Nazionala” esaten dio.
Jesus Guridiren musika da ezagun
egin den hori, baina letra Azkuek
jaso zuen Otsandion. Negu Gorriak
taldeak ere badu bertsio bat.
Bestalde, Aurten Bai Fundazioak
berriki “Atxia motxia” kantu herrikoien diskoa kaleratu du, eta horretarako
Resurreccion
Maria
Azkueren kantu-bilduma eskergatik
egin dute hautua.
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Bilboko Arte
Eder Museoan,
apirilak 15a arte
idaiatzeko beste era bat da
Bikustea.
Albert Marquet-en erakusketa
Errusia, Italia, Suedia,
Suiza,
Maroko,
Errumania,
Norvegia, Herbereak, Espainia,
Euskal Herria... Herrialde askotan
izan zen Parisen hildako pintore
bordeletarra. Arrunt atsegin zuen
bisitatutako parajeak pintatzea:
kaiak, itsas-bazterrak, festak, kaleak, gizakiak...
Euskal
Herrian,
Donibane
Lohizunen, Ondarrun, Hendaian,
Hondarribian... izan zen. Eta, esaterako, Hendaiako eta Hondarribiko
kaiak margotu zituen. Baita
Ondarrukoa ere.
1926an Hondarribitik Parisa idatzi zion Henry Matisse pintore fauvistari. École Nationale des Arts
Decoratifs eskolan ikasi zuen A.
Marquetek eta han ezagutu zuen
Matisse. Hasieran Marquet bera ere
fauvista gisara azalduko da, baina

bere estiloa garatuko du: koloreek
ez dute eztanda egiten Marqueten
koadroetan, lirikoagoak dira.
Albert Marqueten obra ulertzeko, bisitaldi gidatuak eta taldeentzako tailerrak antolatu dituzte
Bilboko museoan, euskaraz eta
gaztelaniaz. Begirale adituek gidatzen dute bisitaldia. Eta hiru zati
ditu: erakusketa bera, azalpen–moduloak, eta museoko goiko
solairuan, kalera begira dagoen
mahaia, bertan lan egiteko. Izan
ere, azalpen moduluetan artistak
nola lan egiten zuen ikusiko dute
bisitariek, eta horren arabera,
antzeko zerbait egiten saiatuko dira
goiko solairuan.
Bisita gidatuetan parte hartzeko
94. 4396141 telefonora deitu be–
har da. Astelehenetan itxita dago.
1.400 pezetarekin Guggenheimera eta Bilboko Arte Eder museora
joan daiteke. Baina Guggenheim
ikusi gabe ere, merezi du Bilboko
Arte Eder Museoa ikustera joatea.
Oso erakusketa onak ari dira antolatzen aspaldi. Esate baterako:
Rodin, Eibarko damaskinatua eta
Zurbaran Sorollarekin batera.

L’atelier á Marseille (1916)
Favre (1898)

Gandiaga, elorri beltzaren lore zuria
liburu ederra egin zuen, kromatismoz betea. Jose
Antonio Agirre saria jaso zuen liburu liriko horrek.
Idazle askok ederretsi dute, goraipatu, Gandia– garen
hizkera. Hala ere, euskara irakatsi nahi izan zuenean, irakasteko titulu ofizialik ez nonbait, eta hala esan du
Txillardegik: “Komeria batzuk ezagutu zituen euskara irakasteko. Gure hizkuntza ez zuen bide ondo ezagutzen...
Otoi!”
Sariak sari, arrakasta gutxi izan zuen Elorrik, ez omen
zelako garaiko poesia, eta isiltze luze baten ostean, Hiru
gizon bakarka idatziko du, Euskal Herriaren minaz eta
saminaz. Ostean Uda batez Madrilen , Denbora galdu
alde, Gabon dut anuntzio eta Ahotsa behartu gabe
disko-liburua etorriko dira.
Azken boladan monumentu megalitikoak bilatzen
zebilen hainbat aditurekin. Bestalde, Joxean Agirreri irakurri diogunez, 4.000 pago-landare sartu zituela omen
zioen Gandiagak. Naturak eskertuko ahal dio
Arantzazuko frantziskotarrari!

Bitoriano Gandiagaren Denbora Galdu Alde
(Erein, 1985) liburutik Gandiagak Bitorianori izeneko
bertso-sortatik batzuk aukeratu ditugu. Bere buruari
hitz egiten dio Bitorianok.
Bertsoak ZORTZIKO NAGUSIAN daude idatzita. Zer
esan nahi du horrek?
1. Bertso bakoitzak, ahapaldi bakoitzak, 8 bertsolerro edo estrofa dituela.
2. 1. 3. 5. eta 7. bertso-lerroak 10 silabatakoak dire
la. Eta ez dutela errimarik.
3. 2. 4. 6. eta 8. bertso-lerroak 8 silabakoak direla.
Eta errima badutela.
4. Errima osatzeko 4 hitz behar dituela idazleak.
Horiek horrela, ariketa bat proposatuko dizugu. Guk
aukeran hitz batzuk jarriko dizkizugu, eta zuk gutxi
gorabehera asmatu egin beharko duzu zein hitz den, 3.
eta 4. arrastoak kontuan hartuta.

I

Frustazioak hartu zintuen
jaio orduko semetzat,
geroztik ez da beste aitarik
inon gertatu zuretzat,
gura eta ezin, ezin ta gura
utzi zizun ondaretzat,
ahaleginaren alferrikoa
ukan zenezan ...............................
Hitz hauetatik zein jarriko
marraren gainean?: behintzat,
lagunentzat, guzti-guztientzat,
zortetzat, betiko, daramat,
aintzat.

II

Desorekarik bada zuretzat
beste zergauzen artean,
ezin bait zara moldatu inon
zeure gustoen heinean,
oskol gabeko arraultze zara
habiako txotx gainean,
olioak berak min daragizu
luma gozoz ...............................
Hitz hauetatik zein jarriko zenuke
marraren gainean?: betean, hastean,
ukitzean, harrapatzean, ukituta,
tapatzean.
33

Zuzenketa-orria 39. orrialdean aurkituko duzu.

Gandiaga poeta otsailean hil zitzaigun,
Bdaitoriano
Arantzazun. Orain, apirilean gaude. Apirilean loratzen
elorri beltza. Mendatako idazleak Elorri izeneko oso
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Euskal musika berrikuntzaz josita
uskal musikaren panorama berrikuntzaz josita dator azkenaldi honetan. Ikusi, bestela,
zenbat entzungai berri dauden aukeran!

E

SKALARIAK: Talde geldiezin hau, Mexikon bira arrakastatsua
burutu ostean (pasa den abenduan D.F. eta Tlalneplantlan 7 kontzertu eman zituzten, 10.000 bat pertsonaren aurrean) bere hirugarren diskoa buru-belarri lantzen ari da jada. En la kalle izeneko diskoa Garate estudioetan grabatu dute Kaki Arkarazoren gidaritzapean, eta apiril-erdialdeaz geroztik duzue salgai.
HEMENDIK AT!: Stella, Edurne, Iker eta Alberto disko berri batekin itzuli zaizkigu, euskarazko dance musikaren aitzindari hauen
egonkortasuna eta forma ezin hobea agerian uzten duena.
Hirugarren diskoak Etorkizuna du izenburu. Sonido XXI estudioan
grabatu dute (Galarreko Espartza, Nafarroa), San Martin anaiak teknikari zituztela, nahiz eta produkzio lanak taldeak berak egin dituen.
Grabaketa bi txandatan banatu zuten: lehenengoa pasa den urrian,
eta aurtengo urtarril-otsailean bigarrena.
SU TA GAR: Talde erraldoi honen lan berria martxoaren
bukaeran atera zen kalera. Lan berezi hau Su Ta Garrek
hainbat urtetan eginiko bidea miresteko erakusgarri bikaina
da eta era berean horrenbeste jarraitzaileri egindako oparia
ere bada: zuzeneko disko bikoitza, hain zuzen ere. Lan
bikoitz honek taldearen abestirik esanguratsuenak bildu
ditu eta Berrizko Lorentzo Records-en Aitor Ariñok nahastu
eta ekoizpena taldeak berak egin du.
TRIKI TA KE: taldearen lehen lana atera da kalera.
Trikitixa banda Gipuzkoako eta Nafarroako bost gaztek osatzen dute. Festarako, dantzarako musika egiten dute, trikitixaren oinarrizko erritmoak eta estilo poperoagoak landuz.

EUSKALDUNBERRI

Honaino berriak. Orain, abesteko garaia da. Aukeratu dugun taldea Idi Bihotz da, behi eroen
garaian aproposa iruditu zaigu eta.
Abestian, berriz, zuek, irakurleok,
protagonista zarete. Gure aldetik
esan, abestiaren hitzetan gorabehera batzuk izan ditugula eta trukatuta aurkituko dituzuela zenbait. Ea
atzematen dituzuen!

Zuzenketa-orria, 39. orrialdean
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Lanaren puruz lortu duzu
buru bihotzez lortu duzu
orain behar duzu putza
oraintxe da zure txanda
xuxurlatuz ikasi zenuen
ezjakinaren lotsa ezagutu ere
hala ere atzera jarraitu duzu
itxaropena maitasun hazia
maitasun eza galbide abian
hizkuntza galbidea da
hizkuntza jatortasuna
herri baten hontza
bidean jarri behar
nortasun bila.

Euskaldunberri herriaren mintzo
euskaldunberri zeure egingo duzu
euskaldunberri berbetaren berri
euskaldunberri dirua jarriz.
Uouououououououo!!!! Euskaldunberri.
Uouououououououo!!!! Euskaldunberri.

Zestoako Kale
Okerrean jaioa
“Abenduaren 18an jaio nintzen. Aurten 2000. urtean, beteko ditut 94 urte. Nire amak
esan zidan, eguerdi aldean jaio nintzela eta oso eguraldi txarra egiten zuela. Handik
bi edo hiru egunera bataioa. Bikarioa, Don Toribio. Ama-pontekoa, Joxepa. Aita-pontekoa, berriz, Joxe Leon panaderokoa.
Bataiatzera joan eta bikarioak galdetu omen zuen:
- Ze izen jarriko diogu ume honi?
- Josefa Leona -erantzun omen zuen familiak.
- Leona? Txiki honi? Noiz jaio zen? -berriro bikarioak.
- Hemezortzian jaio zen.
- Amabirjinaren pozaldian, Jesus jaiotzeko pozez.
“Leona” kendu eta “Espectación” jarriko diogu.
- Konforme! -familiak.”

Etxetik plazara
arroako
NIKAMa feeuskaltegien
ndialdeko
euskara aldizkaria

ra bitxi eta grazia honekin
hasten da Nerea Mendizabalek idatzitako “Nire pausoak. Pepita Iriondo” liburua.
Liburuxka xarmangarria da,
hunkigarria, protagonistaren
antzera, on puska bat. Asko ibilitako emakumea da Pepita:
maistra, andereño, enfermera,
praktikante, neskame, esne partitzaile... Eta toki askotan:
Zestoan, Irunen, Elgoibarren,
Donostian,
Santanderren,
Huescan... Santanderren ezagutu zuen senarra ere, Alfredo,
kartzela ezagututakoa...

E

Liburuak Pepita Iriondoren bizimodua kontatzen
digu, eta bere ingurukoena ere
bai, neurri batean. Horrela ezagutuko dituzue zer zen tren beltza, zergatik zen Joxe Mari
Ipintza “punto original”, zer
ziren dantzaurreak, San Jose
Eguneko errondak... 1981ean
omenaldia egin zioten Pepita
Iriondori.

IKAren eskutik
eta Nafarroako Mendialdeko
Euskara Mankomunitateen laguntzaz, Etxetik plazara aldizkaria eta
irratsaioak berriz ere gure artean
dira. Aldizkarian euskara hobeki
erabiltzeko hainbat azalpen eta
aholku aurkituko dituzu. Badira,
era berean, istorio xelebreak eta
hitzekin jolas egiteko atalak ere.
Informazio gehiago nahi izanez
gero, hauek dira IKAren helbideak:
BORTZIRIETAKO IKA
Arretxea 22
31770 Lesaka
MALERREKAKO IKA
Parrokia 1
31740 Doneztebe
LEITZALDEKO IKA
Elbarren 1
31880 Leitza

Baina gu On Toribiorekin hasi gara, eta berarekin bukatu nahi dugu liburu honi buruzko kontakizuna:

“Bikarioa, Don Toribio. Honek bataiatzen ziren guztiei bere izena jartzen omen
zien, eta horrela bada, nire ahizpari Miren Itziar Toribia jarri zion.”
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SALTSAN
rtarrileko alean estrenatu genuen atal honetan landareU
ak izan genituen protagonista. Orduan, NEGUKO
LANAK zerrendatu genituen, hau da, urtarrila, otsaila eta
martxoan landareak gustuko ditugunok egin behar ditugun
lanak aztertu genituen.
Oraingo honetan, berriz, UDABERRIKO LANAK izango
ditugu aztergai. Ikus dezagun, beraz, lanez gainezka ala
lasai antzean ibiltzeko moduan gauden. Has gaitezen!

· Lorontziak kanpora atera. Egizu beti eguzki-errainuek
berotzen dutenean. Kontuz ekaitzekin eta ez itzazu kanpoan eduki gauez.
Zainketa bereziak:
· Eguzkitan edo hegoaldera dauden leihoetako landareak
lekuz aldatu.
· Ez ahaztu landareak ureztatzea!

MAIATZA
UDABERRIKO LANAK (Apirila, Maiatza, Ekaina)

APIRILA
Apirilean, orokorrean, tenperatura ez da hamar gradutik
behera jaisten. Ateri baldin badago, etxeko lorategian bazkaltzeko aukera dugu eta bizilagunen bisitaren bat edo
beste izan dezakegu, geure lorategiko belarra beraiena
baino berdeagoa ote dagoen jakin nahian etorriko dira-eta.
Lan gogorra egiteko garaia igaro da eta behar-beharrezkoak direnak azkar asko egiten dira orain, zailtasun handirik
gabe, gainera.
Apirila denetarako “azken epea” dela esan daiteke: erraboilak aldatzeko eta landatzeko azken aukera, kimatzeko azken unea, belar txarrak kentzeko azken...
Beranduegi konturatzen gara, ordea, hobe zela garaian
garaiko lanak egitea. Orain, zoritxarrez, ez dago atzera
bueltarik, batez ere baratza zaindu behar dutenentzat.
Mantenurako egin behar diren lanak asko dira, batez ere
negu luzea jasan behar izan duten lorategietan: lurra
aitzurtu, hondatutako adarrak kendu, lorontziak gordetzeko genituen lekuak garbitu. Hemendik aurrera maiz
ureztatzen, ongarritzen eta lore lehorrak mozten hasi
beharko dugu.
Hil honetako agenda:
· Urteko landareak erein eta birlandatu
· Erraboilak landatu
· Ongarritu
· Belarra ongarritu
· Hortentsiak zaindu eta koloreztatu
· Arrosak ongarritu eta zaindu
· Landare bizikorrak aldatu
· Adar-adaskak, probenak eta hesolak (piketak) jarri
· Lurra maneatu

· Loratu ez diren zuhaitz eta zuhaiskak kimatu
· Ureztatu
· Uda nahiz udazkenean loratzen diren urteko landareak
aldatu
· Erraboila eta tuberkuluak aldatu
· Hortentsiei kolorea eman
· Belarra moztu, ureztatu eta ongarritu
· Arrosak egunero zaindu.

EKAINA
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Loratutako zuhaitz eta zuhaiskak kimatu
Ureztatu
Erraboilak lurretik atera eta berriz ere lurretan sartu
Ongarritu
Belar txarrak kendu
Berriz ere loratu ez diren arrosak kimatu
Landare gorakariak moztu
Haziak jaso
Lurra harrotu

Zer? Nahikoa lan jarri al dizuegu? Lasai, uztailean berriro
ere izango duzue zereginik

ADAR-ADASKA.- Esqueje.
AITZURTU.- Cavar.
ALDATU.- Landatu. Plantar.
ATERI.- Tiempo seco.
BIRLANDATU.- Transplantar.
BIZIKOR.- Perenne.
EREIN.- Sembrar.
ERRABOILA.- Bulbo.
GORAKARI.- Trepador/a.
HARROTU.- Ahuecar la tierra.
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HESOLA.- Estaca.
KIMATU.- Inausi. Podar.
LANDATU.- Aldatu.
LORONTZI.- Maceta.
MANEATU.- Landu.
ONGARRITU.- Abonar.
PROBENA.- Acodo.
UREZTATU.- Regar.
ZUHAISKA.- Arbusto.

HITZ GEZIDUNAK

Luis Manterola

ZALDI SALTOA
Xakeko zaldunaren mugimenduez baliatuta eta nabarmendu den silabatik abiaturik,
osa ezazu esaldia.

Zuzenketa-orria 40. orrialdean aurkituko duzu.
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PUBLIZITATEAREN

LOGIKA-JOKOA
ARRASTOTIK

SOBERAN DAGOENA
EZABATU
Nola egin: Talde bakoitzean badira elkarrekin lotura zuzena duten lau hitz eta aurrekoekin loturarik ez duen bat.
Asma ezazu zein den soberan dagoena eta azpimarratu.

?
Ondorengo irudia produktu baten iragarkitik
hartu dugu. Jakingo al zenuke asmatzen zer
den saldu nahi dena?

1.- Xabier Lizardi, Sebastian Lizaso, Nikolas Ormaetxea,
Orixe, Joanes Leizarraga,Gabriel Aresti
2.- hontza, ostruka, goroldioa, oreina, izurdea, txepetxa
3.- ogerlekoa, libra, almutea, lakaria, erraldea
4.- Maurice Ravel, Pablo Sarasate, Francisco Escudero, Joan
Mari Torrealdai, J. C. Arriaga
5.- belarritakoa, betilea, ukalondoa, bekaina, betazala
6.- sentibera, adoretsua, alaia, beldurtia, aldartea
7.- laukia, karratua, biribila, luzea, triangelua
8.- Aizkorri, Gorbea, Orhi, Aralar, Txindoki
9.- Zadorra, Bidasoa, Irati, Oiartzun, Ernio
10.- Takolo, Txirri, Pirritx, Txiribiton, Poxpolo

!

ARGAZKI-KLIK

,,

,,

Errealak etxean jokatzen duenean,
futbolean esan nahi dugu, Anoetan
jokatzen du. Eta Anoetan dago
argazkiko taberna hori. Espero
dezagun, denboraldia amaitzen denean, “Goitibera”
izena ez izatea Errealaren
egoeraren metafora. Eta
heldu den urtean Reala beti
goitik ibiltzea, eta ez goitik
behera, eta Lehen Mailan,
jakina!
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Zuzenketa-orria 40. orrialdean aurkituko duzu.

Bidaia

Gaurgero

POZALAGUAKO HAITZULOAK,
LURRAZPIKO ESZENATOKI PAREGABEA.
Tendremos que pensar qué clase de comida comprar de ahora
en adelante.
Hemendik aurrera zer jan-mota erosi pentsatu beharko dugu.
Póngame dos chuletas de cerdo, por favor.
Jarrizkidazu bi txerri-txuleta, faborez.
La carne de oveja necesita más tiempo al fuego.
Ardi-haragiak (ardikiak) denbora gehiago behar du sutan.
En nuestro pueblo son muchas las costumbre gastronómicas.
Gure herrian, ugariak dira jan-ohiturak.

Merezi du
Gauza asko ikusiko ditugu eta ikasiko
parajea ederra da
azpikoa ikusteko modukoa
haitzulo ikusgarriak
izadiaren mirari bat gordetzen du
Europan bakarra
Harri eta zur geratuko zarete
era berezian
edertasun horri beste bat gehitu behar zaio

EUSKALDUNBERRI

I
II

Frustazioak hartu zintuen
jaio orduko semetzat,
geroztik ez da beste aitarik
inon gertatu zuretzat,
gura eta ezin, ezin ta gura
utzi zizun ondaretzat,
ahaleginaren alferrikoa
ukan zenezan zortetzat

Lanaren puruz lortu duzu
buru bihotzez lortu duzu
orain behar duzu bultza
oraintxe da zure txanda
xuxurlatuz ikasi zenuen
ezjakinaren lotsa ezagutu ere
hala ere aurrera jarraitu duzu
itxaropena maitasun hazia
maitasun eza galbide abian
hizkuntza nortasuna da
hizkuntza jatortasuna
herri baten bihotza
bidean jarri behar
nortasun bila.

Euskaldunberri herriaren mintzo
euskaldunberri zeure egingo duzu
euskaldunberri berbetaren berri
euskaldunberri bihotza jarriz.
Uouououououououo!!!! Euskaldunberri.
Uouououououououo!!!! Euskaldunberri.

Desorekarik bada zuretzat
beste zergauzen artean,
ezin bait zara moldatu inon
zeure gustoen heinean,
oskol gabeko arraultze zara
habiako txotx gainean,
olioak berak min daragizu
luma gozoz ukitzean
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PUBLIZITATEAREN
ARRASTOTIK
Iragarkia LARIOS etxearena da eta GIN LARIOS ginebraren
iragarkia da.

1.- Xabier Lizardi, Sebastian Lizaso, Nikolas Ormaetxea,
Orixe, Joanes Leizarraga,Gabriel Aresti
2.- hontza, ostruka, goroldioa, oreina, izurdea, txepetxa
3.- ogerlekoa, libra, almutea, lakaria, erraldea
4.- Maurice Ravel, Pablo Sarasate, Francisco Escudero, Joan
Mari Torrealdai, J. C. Arriaga
5.- belarritakoa, betilea, ukalondoa, bekaina, betazala
6.- sentibera, adoretsua, alaia, beldurtia, aldartea
7.- laukia, karratua, biribila, luzea, triangelua
8.- Aizkorri, Gorbea, Orhi, Aralar, Txindoki
9.- Zadorra, Bidasoa, Irati, Oiartzun, Ernio
10.- Takolo, Txirri, Pirritx, Txiribiton, Poxpolo
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ZURE IDATZIAK HOBETU NAHI AL
DITUZU?
le honen gaia Gobernuz Kanpoko Erakundeak ditugu. Gai honetaz, oro
har, ez daukagu hurbileko erreferentziarik; beraz, lehenengo lana argibideak lortzea izan behar du.
Beno, egon gara GKEetan lan egindako norbaitekin, eta irakurri ditugu
zenbait artikulu, esaterako, www.rebelion.org web orrian eskuratuak.
Honako izenburua jarriko diogu idazlanari: GKEak: herrialde pobretuentzako irtenbide?, galdera bezala itxuratu dugun ideia nagusi hori erabiliko
dugu sarrera idazteko. Oraingoan sarrera ez dut idatziko, idatzia banu
bezala hasiko naiz garapenarekin; eta, jakina, garapenean kontsekuente izan
beharko dut izenburuarekin eta sarrera horrek ustez izan dezakeen itxurarekin.
Garapena idazteko puntu batzuk markatuko ditugu, eta ez dugu zehaztuko zenbat paragrafo idatziko ditugun markatutako puntu bakoitzarekin.
Gainera, puntu hauek markatzeak ez du esan nahi, nahitaez, denak garatu
behar ditugunik; eta, ezta ere, nahitaez, ordena berean garatu behar ditugunik.
1) Zenbat GKE dauden eta nolakoak: sarrera moduko bat.
2) Sailkapenerako irizpideak: a) erabiltzen dituzten dirubideen arabera; b) kideen lanaren arabera; d) erakundeak eragiteko hautatu duen
tokian, bereganatu dituen kideen arabera; e) erakundearen tamainaren eta nazioarteko oihartzunaren arabera
3) GKEen artean sor daitekeen lehia eta konkurrentzia bi aldetatik:
bata hemen, proiektuetarako dirulaguntzak eskuratzeko orduan, eta
bestea han, bestelako GKEekin, eta han egon daitezkeen bestelako
mugimendu soziopolitikoekin.
4) GKEak lortzen duten eragina. Dirulaguntzak nondik jasotzen dituzten, horrek zenbateraino baldintza ditzakeen. GKEetako kideen
borondatea, dituzten baliabideak, eta lortzen duten eragina.

A

Sarreraren ondoko lehen paragrafoa:
Zenbat GKE daude munduan zehar? Gaia jorratu baino lehen, banaka batzuk baino ez nituen ezagutzen: Greenpeace, Amnesty International, Medicus Mundi, Hirugarren mundua eta Bakea, eta
hara non irakurtzen dudan artikulu batean ehun mila inguru daudela; eta, guztira, hamar mila
milioi dolar jasotzen dituztela, hamar mila milioi. Zurturik geratu naiz -”flipatuta”-, nik uste baino
askoz ugariagoak dira, eta askoz diru gehiago mugitzen dute. Baina, hain ugariak diren GKE hauek
zein eratakoak dira, zer-nolako kideak dituzte, nolako harremanak bertakoekin, zein irizpide erabiltzen dituzte komunitate edo elkarte bat aukeratzeko orduan?
Informazio bila bezala gabiltzanez, galderak dira nagusi. Galderak egiteko orduan galderak egiteko
modu desberdinak erabiltzea komeni da, eta era berean laguntzaileen errepikatze gehiegizkoa ekiditea.

Ikaslearen koadernoa

Bigarren paragrafoa:
GKE asko ezkerreko jendeak, militante aurrerakoiek eta intelektual konprometituek sortuak omen
dira, batez ere, lehenbizi sortutakoak. Askotariko Elizek ere sortuak omen dituzte era askotako
GKEak. Eta alderdiek sortuak ere ba omen dira. Kideei dagokienez, batzuetan boluntarioek garrantzi
gehiago dute, eta beste batzuetan profesionalek. Batzuek kide gehienak herrialde pobretuetan dituzte,
eta han bertako jende askorekin bat eginda egiten dute lan. Beste batzuek bulego eta burokrazia aldetik azpiegitura handi samarra dute, eta proiektuak asmatzen eta hauetarako dirulaguntzak lortzen
adituak dira, eta gero ez horrenbeste horiek aurrera ateratzen.

42

Bigarren honetan, galderen ondoren logikoa denez, erantzunak gailentzen dira. Gaiari buruz ezagutza zabalik ez dudanez, zenbaitetan “omen” erabiltzen dut; baina ez beti, “omenkeria” ekidin nahirik.
“Askota(ri)ko”aren erabilera ere ohargarria da, “desberdinak” eta “anitzak”en gehiegizko erabilera saiheste aldera.
313

Hirugarren eta laugarren paragrafoa:
Egiten duten lanari begira jarrita, kide gutxi dituztenak eta proiektuak apalak, uste izatekoa da kasu
gehienetan borondate onenarekin egingo dutela lan, hangoei laguntzera joango direla, eta ez dituztela
hango ekimenak zapuztuko baizik indartuko. Hauen alde txarra, jakina, eragina oso mugatua izatea
izan liteke.
Eta erakundea handia denean? Zenbat eta handiagoa izan, zenbat eta proiektu handiagoetan sartu,
orduan eta kide eta diru gehiago beharko ditu, eta eragina eta bitartekoak bezala mendekotasunak ere
handiagoak izan litezke dirubideak lortzeko eta; eta, herrialde aberatsetako gobernuen mendean erortzeko arriskua larriagoa: izenez GKEa, eta izanez gobernuen mendeko erakunde bihurtzeko.
Informaziotik baloraziora igaro gara. Batetik besterako trantsizioa Egiten duten lanari begira jarritarekin
egin dugu. Erakundeak tamaina aldetik banatuz ekin diogu balorazioari, eta pixka bat gehiago garatu
daiteke; baina, nolanahi ere, jadanik idazlana aski aurreratua dugu.

Azken paragrafo edo paragrafoen ideia nagusia honakoa izan liteke: Zergatik dute eragin txikia
GKEek: gobernu indartsuenek beren mendeko bihurtu dituztelako; bertako jendea esnatu eta hezi
ordez, errukizko obretara mugatzen direlako?
Ez ahaztu, bestalde, idazlanaren azken paragrafoa idatzi baino lehen, sarrera eta garapena irakurri
beharrak ditugula testua koherentea izango bada.
Honenbestez, sarrera eta amaiera biribiltzea falta zaizkigu, gainerakoa egina dugu. Zergatik ez dituzu biribiltzen? Gogora Larramendi jesuita famatuaren Ezina Ekinez Egina. Animo!

Pako Sudupe

GKEak: HERRIALDE POBRETUENTZAKO IRTENBIDE?
(Sarrera)

(Azken paragrafoa)
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gure ikasle saiatua

“KABEN TXOTX”
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IKUSIZ IKASI
Atal honetan EGAko azterketa gainditu duten zenbait idazlanen ereduak bilduko ditugu. Eredu hauek
aztertuta, aztertzaileak sumatu dituen gorabeheren berri emango dugu, hobe beharrez egindako zenbait aholku
azalduz.
IRAKURZALETASUNA
Orri honetan dituzun testuak irakurri ondoren, idatz ezazu zeure iritzia
(gutxienez, 300 hitz). Ondoko puntu hauetaz balia zaitezke:

Liburu Zahar eta
Okasiozkoen
Azoka irekiko da
gaur Donostian
Donostia
Gaur hasiko da
Donostiako Liburu
Zahar eta
Okasiozkoen XX.
Azoka. Aurten ere
Gipuzkoako hiriburuko bulebarra
izango da kokagunea. Azokan
Euskal Autonomi
Elkarteko 18 liburudenda eta
Peruko bat izango

DONOSTIA

Joseba Arregi:

“Liburuak garrantzi
handikoak dira
gure kulturarentzat
eta guztiok gaude
liburua gizartean
duen presentzia
indartzera behartuta”.

“Liburuaren alde
borrokatu behar
dugu guztiok”.

Erakundeek ez
dute liburuaren
aldeko borroka
galdutzat jotzen,
Arregiren ustez,
“bistakoa baita
gure bizitza pertsonalean liburuak
lekurik ez balu
gure kultura asko
ahulduko zela”.

EGUNKARIA.Zergatik idazten
duzu? Mezurik ba
al duzu?
GARMENDIA.Mezuak faxak edo
telegrafoak ematen ditu! Baina
egia da garai batean, 50 edo 60ko
urteak arte idazleak besapean bere
mezua behar
zuela, gerrarako
aizkora erabil zitekeen moduan.
Sineste gutxi dut
mezuan: ez dut
uste idazleak asko
duen erratekorik
mezu moduan
gizarteari

Hitzak 1.000 irudik baino gehiago balio du
1. E.A.E.ko biztanleek batez beste liburu bat irakurtzen dute urtean.
Europan, ordea, batez beste X.
2. Zertarako irakurri?
3. Irakurleak ugaritzeko kanpainak (Liburu bat, lore bat).
4. Zertarako liburu-azokak?
5. Liburuak garestiegiak zenbaitentzat.

IRAKURZALETASUNA

G

aur egun irakurtzen den kopurua, ezin liteke garai batean irakurtzen zenarekin konparatu. Kontutan
hartzekoa da, garai batean ez zegoela gaur egun dauden aurrerabideak liburuak egiteko. Badakigu
orain liburu sorta haundiagoak dauzkagula, horien artean aukeratzeko ere. Baina garai batean irakurtzeko zaletasuna zuenak ez pentsa irakurtzeko libururik ez zeukanik; badakigu aukera murritzagoa izango
zuela, baina liburuak izango zirela ere bai. Horretarako zaletasuna zuenak aurkituko zuen libururen bat.
Bestalde, irakurtzeak ikaragarrizko garrantzia du gure buruaren garapenerako. Honez gain,
liburu bat irakurriaz, gauza asko ikasten dituzu: hiztegia, kultura, gauza berriak ikasi edo irakurri,
etabar. Garrantzirik ematen ez diogun arren, etorkizunean konturatuko gara honen garrantziaz.
( ) Askotan, ez irakurtzea alferkeriagatik izaten da. Gaur egun askoz errazagoa da telebista piztu
eta hari begira jartzea. Noski, nola irakurriko dugu eta bista nekatuko, telebista ikustea izanik.
Badakigu telebista ikusterakoan ere bista nekatzen dela; baina askoz gehiago nekatzen da liburu bat
irakurriz. Hau da, oraingo gazte askori entzuten zaiena; baina konturatuko dira egunen batean,
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orain esaten duten hau ez dela egia. Hemen jartzen duen honek esaten duela egia: “Hitzak 1.000 irudik
baino gehiago balio du”. Bestela orain dakigun informazioaren erdirik ere ez genuke jakingo. (?) Gaur
eguneko erosotasunera egokitu garelako da irakurle gutxi izatearen arrazoia. ( ) Garai batean gutxi ziren
irakurtzen zutenak; gaur egun gehiago, baina oraindik gehiago lor daitezke. Gaur egun irakurtzen duena
baino gehiago irakur dezakeela jendeak iruditzen zait. Honetarako kanpaina gehiago jarri behar liratekeela iruditzen zait. Benetan izugarrizko altxorra berreskuratuko genuke, irakurtzeaz ahaztuta dagoen jende
horrengandik. Beraz, nik egingo nukeen kanpaina hau litzateke: liburu bat erosteagatik beste bat dohainik
ematea. Badakit nik esaten dudan bezala eginez gero, liburu-saltzaileak ez lukeela irabazi handirik aterako, baina nolabait mugiarazi eta berotu beharra dago irakurzaletasunaren mundu hori. Kanpaina batzuk
egiten dira noizik eta behin, baina noizik eta behin egiten diren kanpaina hauek ez dut uste arrakasta
haundirik izaten dutenik.
Beste (?) irakurle berri batzuren aitzakia, liburuen prezioa da. Ezin esango dugu liburuak merke daudenik, baina lehen esan dudan bezala bere nahia liburu hori erostea bada, ez du prezioaren aitzakiarik
jarriko.
(-) Eta dirua baldin bada arazoa, izaten dira lagunak han eta hemen liburuak dituztenak. Haiei eskatzea ere ez da asko kostatzen, irakurtzeko kapritxoa izanez gero. Beraz, irakurri besterik ez daukagu.

Ale honetarako idazlana aukeratzeko, gogoan izan dugu apirilaren 23an liburuaren eguna dela. Hori dela eta, irakurzaletasuna gaiaren gaineko idazlanak aproposak
iruditu zaizkigu.
Jarraian duzun idazlan honek baditu zenbait molde makur. Gure asmoa ez da denei
buruzko oharrak egitea, baizik eta bakar bati helduz, eraginkor izatea. Oraingoan, idazlana trakesten duen arazo bati buruzko iradokizunak azalduko ditugu: Kohesio-baliabideak izango ditugu zuzenketa-gai. Gure ustez, badira zenbait lokailu desegoki erabilitakoak: Bestalde, honez gain, beraz eta beste.... Hauetaz gain, puntuazioan ere bada
zer moldatua. Ikus itzazu gure aldaketak , ea zer irizten diezun.
OHARRA: ( ) Puntu eta aparte adierazteko erabili dugu, eta (-) puntu eta jarraian. (?) ipini
dugu lokailu baten falta nabaritu dugunean.

ADISKIDE GAIZTOAK (9)
Atal honetan jaso nahi izan ditugu erdal mailegu izanik, euskaraz beste esanahi bat
hartu duten moldeak. Bi hizkuntzetan (euskaraz eta gaztelaniaz) bizirik daudenak baina
adiera desberdina dutenak, hain zuzen.
Ale honetan,

GOBERNATU
Lehenengo kolpean pentsa liteke GOBERNATU aditzaren erabilera nahikoa
zehatza dela eta politikoen zereginetara mugatzen dela. Bada, jakizue hiru
adiera dituela aditz honek:
1. Aipatu berri duguna, hau da, aginpide politikoaz baliatuta
lurralde bateko arazoak zuzentzea.
Hamar urtez gobernatu eta gero, politikari izateari utzi zion
Kezka sortu nahi izan zuen gobernatzen dutenengan.
2. Zaindu, oso zentzu zabalean: etxea, animaliak, geure burua...

Ikaslearen koadernoa

Aziendak (ez nahastu haciendarekin) gobernatzen ditu abeltzainak.
Etxea gobernatzea ez da gauza erraza.
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3. IZAN aditzarekin, Jokatu, portatu.
Ongi goberna zaitez eta garaiz etorri etxera!
Nagusiak esango digu nola gobernatu behar dugun geure egitekoetan.
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Familia euskaldun batean
bizi eta euskara
praktikatzeko aukera

2001

Uztaila, abuztua eta iraila

Egonaldiak Familia Euskaldunetan

Ordainketa
Hilabeteko egonaldiagatik 35.000 pta;
bikoagatik 70.000 pta.

Parte hartzeko baldintzak
18 eta 45 urte bitartean izan
euskalduntzearen 8. urratsari dagokion
euskara-maila egiaztatzea.
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HABE (Egonaldiak Familia Euskaldunetan)
Vitoria-Gasteiz kalea, 3 - 20018 DONOSTIA
•Epea:
Maiatzaren 12a
•Informazioa:
Tel.: 943-02.26.21 / Faxa: 943-02.26.01
Posta E.: info@habe.org

