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Zure txokoa
Beti bezala, interesgarriak
izango zaizkizulakoan, hainbat
idatzi ekarri ditugu txoko
honetara. Ez ahaztu zuk ere
zeurea bidal diezagukezula!

Aupa, zehar-galdera eta erlatiboa gora eta behera nabil,
Badakit honela dela: ez dakit nork egin duen edo badakit
zergatik egin duzun, baina nola esango genuke?: aurkitu
dute egin zuena ala aurkitu dute nork egin zuen?
Mila esker

Kaixo.
Me gustaría mucho aprender el idioma de euskera, ya que
tengo dos niñas: una de tres años y otra de tres meses, quisiera hablar con ellas en euskera. También tengo un proyecto de trabajo que me exige el idioma, y porque el idioma en
sí me gusta, pero cuando estoy trabajando no puedo por el tema de
horarios, y cuando estoy en paro no puedo adelantar ese dinero, ya
que la palabra lo dice: estoy parada y por lo tanto no cobro. A
demás, con las dos peques es un poco difícil compaginarlo. Sé que
hay cursos online, que son a los que mejor me podría adaptar, ya
que cuando las niñas duermen yo tengo tiempo. ¿Creen ustedes
que podría haber una subvención para esta modalidad? si no, tendré que irme a otro lugar a vivir, ya que este idioma cada día es más
necesario para trabajar, hablar con los niños, etc.
Muchas gracias

Lehenik eta behin, zorionak euskara ikasteari eskaintzen diozun
denboragatik. Bigarrenik, esan behar dizugu bi esaldiak egon daitezkeela ondo, testuinguruari erreparatu behar baitzaio. Hau da,
esaldiak testu baten barruan doaz eta ondorioz, testua irakurri
behar dugu. Aipatu al da lehenago zer egin zuen pertsona horrek?
Ezaguna al da egin zuen ekintza? Edonola ere, lehenengo esaldia
zalantzagarriagoa da bigarrena baino, ez baitu adierazten zer egin
zuen. Gramatikalki zuzena izan bada, baina agian, informazio
eskasa ematen du. Gogoan izan, kontua ez da askotan ongi ala
gaizki dagoen, baizik eta nola adierazten dugun ondoen esan nahi
dugun hori.

Gracias por tu mensaje, siempre resulta agradable leer que la
gente, por muy ocupada que esté, tiene interés en aprender euskera. Debes saber que los cursos online, al igual que los presenciales, también están subvencionados por HABE. Por lo tanto, la
manera de acceder a la subvención es la misma: Te matriculas en
un centro que ofrezca esta modalidad (hoy en día hay una gran
oferta, te invitamos a visitar en nuestra web www.ikasbil.net la
sección EUSKALTEGIAK en la que está indicado cuáles son centros
de aprendizaje autónomo (AUTOIKASKUNTZA ZENTROA) y a partir de ahí, en el centro que elijas te informarán de cómo y cuándo
puedes solicitar que HABE te subvencione y reembolse parte del
importe de la matrícula abonada.

Kaixo, asko erabiltzen dut www.ikasbil.net atariko materiala;
batez ere entzungaiak, ariketak, ikas materialak eta nobelak. Entzungaiak eta nobelak mp3an sartzen ditut eta primeran etortzen zaizkit euskara hobetzeko eta belarria egiteko.
Posible balitz, gustatuko litzaidake entzungai eta nobela
gehiago izatea.
Eskerrik asko eta zorionak

Quisiera proponer que pongan el idioma catalán en su web,
ya que posiblemente visitamos más catalanes que castellanos esta página. En segundo lugar: ¿Me podrían informar
para poder aprender su lengua a través de Internet? ¿Tienen
ustedes algún programa online para aprender Euskera (tipo
UNED o algo similar? Soy admirador de su País y desde hace 25
años tengo relación con casi toda la población de Igorre (Valle de
Arratia) Gracias anticipadas.
Joan

Komiki hau ikus eta entzuteko, jo helbide honetara: www.ikasbil.net

ZER, SAIOA?
PISU BILA AL ZABILTZA
ALA ZERBAIT EROSTEN EBAYN?

Komikia
EZ, EUSKARA LANTZEN ARI NAIZ.

JAKIZU INTERNET BIDEZ
EUSKARA ERE IKAS DAITEKEELA ETA EZ
DELA BAKARRIK ZU BEZALAKO PIRATEK
MUSIKA ETA FILMAK JAISTEKO.
TXO!

Zure txokoa da hau, idatziguzu!

motzean
Gaurgero
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BEST IN CLASS SARIA BASURTUKO OSPITALEARENTZAT
2

BEST IN CLASS saria lortu du Basurtuko Ospitaleak, Bartzelonako Hospital Clinic-ekin batera; hain zuzen ere, 2008an, Espainiako ospitalerik onenei pazientearen atzentzioagatik emandako
saria. Saria Gaceta Medicak eta Juan Karlos Erregearen Unibertsitateko Berrikuntza eta Kudeaketa Sanitarioaren Katedrak antolatu dute AENORen (Espainiako Normalizazio Erakundea) bermearekin. Aurten hirugarren edizioa da.
Horrek esan nahi du ICADen (kalitate-indizea pazientea atenditzean) arabera, 15 autonomia-erkidegotako ospitaleetako 300
hautagaitzaren artean, Basurtuko Ospitalea aitortu dutela estatuko ospitalerik onena.
Sariak banatzeko ekitaldia azaroaren 10ean izan zen Bartzelonako Medikuen Elkargo Ofizialean. Bertan osasun arloko hainbat
agintari eta pertsona ospetsu bildu ziren, besteak beste, Marina
Geli Andrea, Catalunyako Generalitateko Osasun sailburua, Santiago Quiroga jauna, Gaceta Medicaren presidentea eta Angel
Gil, Juan Karlos Erregearen Unibertsitateko Berrikuntza eta Kudeaketa Sanitarioaren Katedraren zuzendaria. Jon Darpon jaunak,
Basurtuko Ospitaleko zuzendari gerenteak, jaso zuen saria Basurtuko Ospitaleko langile guztien izenean.
Ospitalearen mendeurrena ospatzen den urtean, opari ezin hobea
ospitaleko langile guztientzat.

EUSKARA ETA OSASUNA JARDUNALDIA DONOSTIA OSPITALEAN
2

2008ko abenduaren 2a
Donostia Ospitaleko ekitaldi-aretoa

EGITARAUA
10:30 EKITALDIAREN AURKEZPENA
10:45 1. MAHAI-INGURUA: HERRI-ERAKUNDEEN IKUSPEGIA
Parte-hartzaileak:
Estibaliz Alkorta, Gipuzkoako Foru Aldundiko Euskarako zuzendari nagusia
Jose Blasco, Osakidetzako Giza Baliabideetako zuzendaria
Luis M. Elizalde, Euskal Herriko Unibertsitateko Gipuzkoako Campuseko
Euskara zuzendaria
Patxi Baztarrika, Eusko Jaurlaritzako Hizkuntza Politikarako sailburuordea
12:00 2. MAHAI-INGURUA: OSASUNEKO PROFESIONALEN ETA
PAZIENTEEN IKUSPEGIA
Parte-hartzaileak:
Edurne Galarraga, Pediatriako erizaina
Elena Zubillaga, Barne-medikuntzako mediku egoiliarra
Pili Gallastegi, Pazienteak Artatzeko Zerbitzuko erizaina
Joseba Landa, Pediatriako Larrialdietako arduraduna
Joserra Aizpurua, Hemodialisian dabilen pazientea
13:00 Manifestuaren sinadura
Antolatzailea: Euskara Batzordea
Sostengu logistikoa: Komunikazio Unitatea
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Iñigo Arruabarrena,
odontologoa1
Oihana Prado (Kazeta5)

2 Haur asko joaten dira Iñigo Arrua-

barrena odontologoarenera. Osakidetzak finantzatzen duen PADI programarekin lan egiten du. Zazpi urtetik 15
urtera bitarteko haur eta gazteei
zuzenduta dago, eta txiki-txikitatik
dentistarengana joateko ohitura hartzea da programaren helburua. Zarautzen dago Arruabarrenaren kontsulta
eta hara joan gara bere ogibidea gertutik ezagutzeko.
Urtean behin, dentistarenera
Iñigo Arruabarrena lanpetuta harrapatu dugu, eta
bitartean itxarongelan sartzeko eskatu digu harrerako neskak. Bertan, Leire eta Asier Divasson anai-arrebekin hitz egiteko aukera izan dugu. Amarekin etorri dira.
Hiruek hartu dute dentista ikusteko hitzordua. Kontatu
digutenez, amaren zain daude; beraiek dagoeneko bukatu
dute gaurkoz. Leirek zortzi urte ditu eta Asier anaia baino
berritsuagoa da. Leirek esan digu ez dela lehen aldia dentistarenera datorrela. “Ez dit beldurrik ematen, gustura etortzen
naiz”. Iaz etorri zen lehen aldiz eta harrezkero, gustura etorri
ohi da, hortzetako aparatua jarriko dioten esperantzan.
“Ikastolako lagun askok dute hortzetako aparatua eta nik ere
horixe nahi dut”, esan digu. Asierrek sei urte ditu eta gaur
egin du lehen azterketa. Urduri samar dago –nahiz eta berak
ezetz dioen– eta baita pixka bat lotsatuta ere.
PADI programari esker, hortzak nola zaindu behar dituzten
ikasten dute haurrek. Modu horretan, hortzetako arazoak
hasieratik ekiditen dira. “Lehen, mina genuenean joaten
ginen dentistarenera, baina orain gauzak zeharo aldatu dira.
Txikitatik urtean behin azterketak eginez gero, txantxarrak
edo gainerako arazoak errazago konpontzen dira. Azterketa
edo berrikuspenik egin ezean, berriz, arazo larri bihur daitezke. Egia da PADI programari esker umeek txantxar gutxiago
dituztela, eta beraz, hortz-haginen bizitza luzatu egiten
dela. Amonak hortzik gabe ikustea normaltzat jotzen genuen
lehen, baina ez du zertan horrela izan behar. Txiki-txikitatik
zainduz gero, urte askotarako izan dezakegu hortzeria”,
adierazi digu Arruabarrenak.
1 Nahi izanez gero, artikulu honi buruzko ariketa-sekuentzia badaukazu

Osatuz webgunean egiterik, bilatzailean 400507 idatzita.

Hiru urtetik aurrera
Hiru urtetik aurrera hasi behar dugu hortzak zaintzen. Adin
horretan, beraz, gurasoak arduratu behar dira umearen garbiketaz. “Adin horretan oso interesgarria da umea hortzetako eskuilarekin jolasten hastea, pastarik gabe bada ere.
Zazpi urte arte, komeni da gurasoak gainean egotea, arazoren bat sumatuz gero gugana etortzeko. Handik aurrera,
urtean behin joan behar gara dentista ikustera, eta hortzak
egunean hiru aldiz garbitu behar ditugu. Batez ere, oheratu
aurretik, gaueko garbiketa da-eta garrantzitsuena. Hamabi
urtetik aurrera, eskuilaz gain, hortzetako haria erabiltzen
erakusten diet modu formalean; jakina, haurrek badute adin
horren aurretik ere garbitzen hastea”. Kontua da hortzak
behar den moduan garbitzeko ohitura txikitatik hartzea.
PADI programaren barruan, hortz iraunkorren zainketa sartzen da; esneko hortzak, aldiz, ez dira sartzen. “Umeak
urtean behin edo bitan etortzen dira, baina txantxarrak izateko arriskua dutenean gehiagotan etortzen dira”, argitu digu.
Helduen kasuan ere, urtean behin hortz-haginak aztertzea
komeni da, arazorik ez izanda ere. Arruabarrenak esan digunaren arabera, gaur egun lehen baino gehiagotan joaten gara
dentistarenera, eta ez bakarrik hortzetako arazoak ditugunean. “Orain jende gehiago etortzen da ahoko garbiketa egitera, eta horri esker piorrea bezalako gaixotasunak saihesten

Iñigo Arruabarrena, odontologoa

ditugu”. Piorrea edo gingibitis izeneko gaixotasunaren ondorioz, oiak handitu eta hezurra pixkanaka galtzen joaten da.
Oso arriskutsua da, hortza erori daiteke-eta. “Hasieratik tratamendurik jartzen ez badugu, 50 urterekin hortzik gabe gelditzeko arriskua dago”, azaldu digu.
Iñigo Arruabarrenak 15 urte daramatza odontologo-lanetan.
Egunean 15 aho inguru ikusten ditu bere kontsultan eta era
guztietako lanak egiten ditu: enpasteak, ortodontziak, kirurgiak, endodontziak... Ildo horretatik, lan batzuek beste
batzuek baino denbora gehiago ematen dutela argitzen du,
eta hori dela-eta, baliteke egun bakar batean 3 aho edo 15
ikustea. “Aurreko hortzetan lan egitea atzekoetan baino
askoz errazagoa da, denbora gutxiago eskatzen du. Hagina
eskuan jarriko balidate, lehenago amaituko nukeela esan ohi
dut”, dio ironiaz.
Betiko topikoari buruz galdetu diogu Arruabarrenari: beldurrari buruz, alegia. Eta zera erantzun digu: “Gure garaian ez
zegoen horrelako programarik eta, ondorioz, heldu askok
dentistarengana joateko beldurra izaten dute. Gaurko haurrek, berriz, ez dute gugana etortzeko beldurrik, normaltzat
jotzen dute. Hala ere, batzuetan, ez da erraza haurrekin lan
egitea, mina sumatzean urduri jartzen direlako”.
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Hortzak ondo garbitzeko aholkuak
– Hortzetako eskuila ez da ez gogorregia izan behar, ezta bigunegia
ere.
– Pasta gutxi erabili; ilarraren tamainako pasta kantitatea erabili.
– Bizpahiru minutu eman hortzak garbitzen.
– Jan ondoren garbitu behar dira hortzak, batez ere oheratu
aurretik, eguneko garbiketarik garrantzitsuena baita.
– Hortzetako eskuila erabiltzeaz gain, 12 urtetik aurrera haria
erabiltzea komeni da.

*

AZTERKETA.- Berrikuspen. Revisión. Révision.
ESNEKO HORTZ.- Diente de leche. Dent de lait.
HARRERA.- Recepción. Réception.
HITZORDU.- Cita. Rendez-vous.
HORTZ IRAUNKOR.- Diente permanente. Dent permanente.
HORTZETAKO ESKUIL- Cepillo de dientes. Brosse à dents.
HORTZETAKO HARI.- Hilo dental. Fil dentaire.
HORTZ-HAGIN.- Hortzeria. Dientes, dentadura. Dents. Denture.
OGIBIDE.- Lanbide. Profesión. Profession.
OI.- Encía. Gencive.
TXANTXAR.- Caries. Carie.
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Jabier Agirre, UZEI

1

Basektomia

2 Basektomia izeneko teknika kirur-

gikoaren bidez, barrabilak semenbesikularekin komunikatzen dituzten
hodi deferenteak moztu eta josi egiten dira. Horrela, barrabiletan sortutako espermatozoideek ezin dute
aurrera egin, eta horrek gizonezkoaren antzutasun iraunkorra sorrarazten du. Ebakuntza kirurgiko sinple,
eraginkor eta segurua da, baina kasurik gehienetan itzulezina edo atzeraezina denez, basektomia egiteko erabakia hartzea oso-oso garrantzitsua
da bai gizonarentzat eta baita bere
bikotearentzat ere.

Maskuria
Semen-besikula

Hodi
deferentea

Barrabila

Prostata

Zakila
Uretra

Gizonezkoaren organo sexualaren funtzionamendua

Nola egiten da basektomia?

Basektomia zer den eta ebakuntzaren ondorioak ulertzeko,
komeni da gizonezkoaren organo sexualen oinarrizko funtzionamendua ezagutzea (ikus irudia). Barrabilak eskroto izeneko
azalezko zorro batean bilduta daude. Barrabiletan sortzen dira
hormona sexual maskulinoak, batetik; eta ugalketarako
–obulua ernaltzeko, alegia– ezinbestekoak diren espermatozoideak, bestetik.

Gizonezkoa ahoz gora etzanda egongo da, eta nahikoa da
zakila eta eskrotoaren zona agerian uztea. Anestesia lokala
erabiltzen da, eskrotoan, iztondoan eta inguruko zonetan
injektatuz: pazientea esna eta kontziente egongo da, baina ez
du inolako minik sentituko.

Barrabilaren gainean kokatua dagoen zona, txapela modukoa,
epididimoa da, eta esan daiteke espermatozoideentzat gordailu moduan funtzionatzen duela, horiek heldutasunera iritsi
bitartean. Hodi deferenteak tutu fin-fin batzuk dira, espermatozoideak alde bateko nahiz besteko barrabiletik zakileraino
eramaten dituztenak isurketarako. Prostataren funtzioa
espermatozoideei nutrienteak eta kontsistentzia ematea da,
eta beraz berak ematen dio semenari bere itxura hain berezi
hori. Era horretan semena zakiletik uretran barrena kanporatzen da, normalean pixa egiteko erabiltzen dugun bide bera
jarraituz.

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

Osatuz webgunean egiterik, bilatzailean 400508 idatzita.

Bisturi fin batekin ebaki txiki bat egiten da, medikuak aurrez
hodi deferentea ukitu duen zonan hain zuzen ere. Barrabilak bi
direnez, eta hodi deferenteak ere bi, kasurik gehienetan bi
ebaki egin beharko dira, hodi deferente bakoitzarentzat bana.
Hala ere, badira ebaki bakarra egitea nahiago izaten duten
kirurgialariak ere. Ebaki horren bidez hodi deferentea kanporantz pixka bat atera eta ondoren moztu egiten da. Moztutako
hodiaren bi muturrak josi egiten dira, eta horrela aurrerantzean bananduta egongo dira, espermatozoideak alde batetik
bestera pasatzea posible egingo duen loturarik gabe. Azkenik
azala ixten da. Prozedura hori bera beste aldean errepikatuko
da, teknikaren arabera.

Basektomia

(a)
hodi deferentea identifikatu

Ebakuntzaren iraupena faktore askoren baitan dago: aukeratutako teknika, kirurgialariak kasu bakoitzean aurkitzen dituen
zailtasunak, etab. Horregatik, operazioak 10 minututik hasi eta
ordubetetik gorako iraupena ere izan dezake, paziente bakoitzak egoera partikularra suposatzen du-eta.
Operazioa bukatu bezain pronto, pazientea ondo sentitzen
bada, etxera joateko moduan dago. Operatutako zona hori eta
barrabil-zorroa handitu egiten dira, baina hori normala da
hamar bat egunean. Litekeena da barrabilen inguruan hematoma txiki bat agertzea, egun batzuen buruan desagertuko
dena.

*

ANTZUTASUN.- Esterilidad. Stérilité.
BARRABIL.- Testículo. Testicule.
BARRABIL-ZORRO.- Escroto. Scrotum.
HODI DEFERENTE.- Conducto deferente. Canal déférent.
ISURKETA.- Eyaculación. Éjaculation.
ITZULEZIN.- Atzeraezin. Irreversible. Irréversible.
IZTONDO- Región inguinal. Région inguinale.
UGALKETA.- Reproducción. Reproduction.

(b)
hodia anestesiatu

(c)
hodia deferentea moztu eta josi

Basektomia egin ondorengo
egunetarako aholkuak:
• Etzanda egon ahalik eta gehien,
hantura gutxitzeko.
• Izotz-poltsa bat erabil dezakezu
handitutako zonan, inflamazioa
gutxitzeko.
• Erabili galtzontzilo estuak, slip
modukoak, barrabil-zorroari eta
zakilari ondo eusten diotenak.
Horrek hantura gutxitzen
lagunduko du.
• Itxaron 24-48 ordu gutxienez
bainua hartzeko.
• 1-2 eguneko atsedena
gomendatzen da, eta lanera ez
joatea pazientea ondo ez badago,
edo zona hori oso inflamatua
badago. Horregatik egokiena ostiral
batean operatzea izaten da,
astelehenean lanera itzultzeko.
• Astebeteko epean esfortzu edo
ahalegin gogorrik ez egitea
gomendatzen da.
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Basektomia

Basektomia egin aurretik

Basektomia egin ondoren

*

EGIAZTATU.- Verificar. Vérifier.
EMANKOR.- Fértil. Fertile.
ERASAN.- Afectar. Affecter.
JARIAKIN.- Secreción. Sécrétion.

Zer gertatzen da gizonezkoaren sexualitatearen inguruan?
Astebetera-edo has daiteke berriro harreman sexualak edukitzen. Hala ere, agian geratzen dira espermatozoideak deferentearen zati sobrantean, oraindik desagertu ez direnak. Horiek
erabat desagertzea 15 bat isurketaren ondotik lortzen dela kalkulatzen da, eta beraz, bien bitartean metodo antikontzeptiboren bat erabili beharko da (preserbatiboa, esaterako).
Klinika bakoitzak eta mediku bakoitzak bere ohiturak izaten
ditu, baina operazioa egin eta 3 hilabetera semen-analisi bat
egin ohi da, eta bertan espermatozoide bakar bat ere ez dagoela egiaztatzen da mikroskopioan. Une horretatik aurrera,
ziur egon daiteke gizonezkoa, harreman sexualak seme-alabarik izateko arriskurik gabe edukiko dituelako.
Basektomiak ez dio inola ere eragiten gizonezkoaren bizitza
sexualari, ez maiztasunaren aldetik, ez potentziaren aldetik eta
ezta harreman sexualaren intentsitatearen aldetik ere. Kirurgia
egin aurretik zituen erekzio edo zutitze berberak izaten jarraituko du, eta baita isurketak izaten ere, prostatako eta semen-besikulako jariakinekin osatutako semena isuriz. Semen
horretan ez dagoela jadanik espermatozoiderik da diferentzia
bakarra. Barrabilek espermatozoideak produzitzen jarraitzen
dute, baina hodi deferenteak moztuta daudenez, espermatozoideek ez daukate inolako irtenbiderik, bertan hiltzen dira eta
gorputzak berak eliminatzen ditu.

Gizonezkoak eduki dezakeen gogo edo desira sexualari ere ez
dio erasaten basektomiak. Izan ere, hormonak lehen bezalaxe
sortzen dira barrabiletan, eta odolera zuzenean pasatzen direnez, ez da inolako aldaketarik gertatuko alde horretatik.
Bestetik, esan beharra dago basektomiak ez duela infekzio
sexualetatik edo gaixotasun benereoetatik babesten.

Askotan aipatu dira basektomiak gerora gaitz batzuekin (prostatako minbiziarekin batez ere) izan ditzakeen harremanak,
baina oraingoz ez dago horrelakorik frogatu duen inolako ikerketarik.

Basektomia prozedura irrebersiblea al da?
“Medikuntzan denetik gerta daiteke” dio esaera zahar batek.
Eta, horrela, basektomia egin eta handik urte batzuetara aipatu izan dira literaturan hodi deferentearen birkanalizazio
espontaneoak (bestela esanda, operatutako hodi deferentea
bere kasa berriro zabaldu eta bideratzea), baina hain da inprobablea hori gertatzea, ezen salbuespentzat hartu behar baitira
kasu horiek.
Teknikoki, badago hodi deferenteak berriro elkartzeko aukera,
mikrokirurgiako tekniken bidez, eta gaur egun basektomia
egin eta gero berriro ere emankor izatea erabakitzen duten
hiru gizonezkotatik bik lortzen dute. Aurrez egindako basektomia motak eta iragandako denborak baldintzatzen dituzte
arrakasta izateko aukerak, baina oro har esan daiteke behin
hamar urte pasa ondoren, oso zaila dela.

Basektomia prozedura atzeragarria izan daiteke: hodi deferenteak lotzeko, mikrokirurgiako teknikak erabil daitezke.

Basektomia. Hiztegia lantzen

2

✎
1.- Antzutasunaz1 ari da artikulua. Antzutasun hitzari erreparatuz gero, bi osagai bereizten dira bertan: antzu hitza batetik eta -tasun atzizkia, bestetik. Badira artikuluan
atzizki bera erabiliz osatutako beste hitz batzuk. Bilatu itzazu eta saia zaitez hitz
horien nolabaiteko definizioa ematen, hiztegira jo gabe. Hitz batena bertan daukazu.
Hitzak
1. maiztasun

Definizioak
Maiz gertatzen denaren nolakotasuna. Zerbait denbora
jakin batean gertatzen edo agertzen den aldien kopurua.

2. heldutasun

✎

3. zailtasun
4. gaixotasun
2.- Zorro hitza oso baliagarria da euskaraz, bai esanahiaren aldetik (gauzaki batzuk gordetzeko estalgarria), baita berarekin sortzen diren eratorri eta konposatuengatik ere.
Nola esango zenituzke ondorengoak euskaraz, zorro hitza erabiliz?
Gaztelaniaz
1. bolsa de pus

Euskaraz
✎

2. mochila
3. escroto (= bolsa de los testículos)
4. vaina de mielina

Euskaraz
1. bateragarri
2. ezaugarri
3. kaltegarri
4. gehigarri
5. disolbagarri
6. aringarri
7. lasaigarri
8. libragarri
9. osagarri
10. hilgarri
11. jangarri
12. sumingarri
13. goragarri
14. indargarri
15. xurgagarri
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Gaztelaniaz
a) absorbible
b) tranquilizante
c) compatible
d) paliativo/a
e) característica
f) irritante
g) laxante
h) soluble
i) emético/a, vomitivo/a
j) tónico/a
k) accesorio, aditivo/a
l) complemento, complementario/a
m) mortal, letal
n) nocivo/a, perjudicial
o) comestible

1 Nahi izanez gero, ariketa hauek badaukazu Osatuz webguneak egiterik, bilatzailean 400213 idatzita

Zalantzarik sortu bazaizu, jo 45. orrialdera.

3.- Artikuluan sarritan aipatzen da atzeragarri (edo itzulgarri) kontzeptua hitza, berriro
ere normaltasunera ekar daitekeen zerbait adierazteko (gaztelaniaz reversible).
Jarraian dituzu zenbait hitz euskaraz –garri atzizkia dutenak. Lotuko al dituzu gaztelaniazkoekin?
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INGEMAtik
Maite
Irazabalbeitia
INGEMAko idazkaria

Aurrerapen teknologikoak eskuragarri
Aurki ONA txartela deituriko txartel elektronikoari esker, errezeta medikoren bat jaso behar izanez gero, ez gara anbulatoriora edota sendagilearen kontsultara joatera behartuak
egongo.

2

Pertsona
nagusiak eta
teknologia
berriak1

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

Osatuz webgunean egiterik, bilatzailean 400509 idatzita.

Osasun-txartel elektroniko horren bidez, aipatutakoaz gain
beste hainbat zeregin egiteko aukera izango dugu, hala nola:
hitzordua lortzea, mediku-aldaketa eskatzea, espedienteak
kontsultatzea, etab. Azken finean, osasun-arloko administrazioarekiko harremanak erosoagoak izan daitezen, txartel berri
honi prestazio gehigarri garrantzitsuak dituzten osagarri teknologikoak gaineratu zaizkio.
Osasun-kontuak ez ezik, herritarroi interesatzen zaizkigun
bestelako kontuak ere eskuratzeko aukera emango digu txartel horrek. Izan ere, ONA txartelak –zerbitzu batzuk aipatzearren– aukera emango digu kiroldegian edo garraiobide
publikoetan sartzeko, udal-liburutegian liburu bat erreserbatzeko edo banketxeekin harremanetan jartzeko.
ONArekin batera, herritarraren IZENPE ziurtagiri mota lor
dezakegu. Ziurtagiria txarteleko txip kriptografiko batean
dago eta hainbat eragiketa on-line egin ahal izango ditugu.
Horietara sartzeko, txartelarekin eta PINarekin elektronikoki
sinatu ahal izango da.

INGEMAtik
Pertsona nagusiak eta teknologia berriak
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Argazki-makinak eduki bai, baina ez dakite argazkiak ordenagailura nola pasatu. MP3-rik ez dute erabiltzen, baina ibilgailuarekin ez galtzeko, GPS nabigatzailea eduki badaukate.

ON izan segidan
“Azkenik, adierazitako jarraibideak bete ondoren eta amaitutakoan, berrabiarazi zure ordenagailua. Litekeena da zure
ordenagailuak txartel-irakurgailu kriptografikorik ez izatea; ez
badu, kanpoko bat ezarri beharko diozu. Zure hasiera/programa guztiak atalean Izenpe agertuko zaizu gestor del Token utilitatea dagoen tokian eta horri esker erabil dezakezu zure ziurtagiria”.

Pertsona nagusiak eta teknologia berriak
Honetan gaudela, gurean dugun kezka zera da, pertsona helduentzat eta, batez ere, adinduentzat mesedegarri edota
erabilgarri izango ote den.

Ohartuko zaretenez, ez dago akats ortografikorik; gure atso
eta agureek, batez ere bakarrik daudenek, “izan-pe”turik
edota erabat “i-zanpa”turik geratzeko arrisku larrian daude,
eten edo bretxa digitalean baino gehiago, lubakian.
Hori bai, On-ari esker jakin ditzakegu zeintzuk eta zenbat diren
Off-linean; horiek 4 USB ataka dituen sagu azpiko KUTXAren
opari praktikorik gabe geratuko dira, tamalez, gizagaixoak.

Abiadura handian doazen etengabeko aldaketen aurrean egokitu behar hori ez zaie batere eroso egiten adineko pertsonei,
eta atzera gelditzen ari diren sentimendua izaten dute. Oro har,
berriak zaizkien beste gauzekin bezala, beldurra, mesfidantza
eta segurtasun-ezaren sentipenak eta kontrako jokabidea
sorrarazten dizkiete.
Nahiz eta aurreiritzi horiek izan, eta adina, berez, teknologia
berrietara hurbiltzeko eragozpen objektiboa ez denez, pertsona adinduek ondo hartzen dituzte bere eguneroko betebeharrak eta bizi-kalitatea hobetzeko, eramangarri, eroso, erraz
eta praktikotasuna duen teknologia berrien aplikazioak eskaintzen dizkien soluziobideak.
MUGABE adinekoak teknologia berrietan prestatzen aritzen
da, INGEMAren bitartez daraman Esperientzia Eskoletako taldeetan. Parte-hartzaileen autoestimazioa gehitzeaz gain,
burua lantzeko mesedegarri dira ikastaro horiek; orobat, parte-hartze soziala sustatzen dute, bai nagusien artekoa, bai
belaunaldien artekoa.

Pertsona nagusiak gehien erakartzen dituzten tresna
berriak
Oraingoz gutxi batzuk badira ere, gero eta gehiago dira zenbait tresnaz interesaturik daudenak: telefono mugikor, argazki-kamera digital zein Interneten erabileraz, batez ere.
Sakelako telefonoa –seme-alabek oparitua– batez ere horien
deiak eta mezuak (SMS) jasotzeko erabiltzen dute, telefono
finkoa senitarteko eSaMeSen gainerako deietarako erabiltzen
dutelarik. Telefonoaren beste erabilerak ez dituzte erabiltzen,
ez baitituzte ezagutu ere egiten (MMS, agenda, irratia, bluetooth, wifi, jokoak, Ipod, etab.).
Ordenagailua ere –bere seme-alabengandik jasoa, horiek
berriago bat erostean– Interneten bilaketak egiteko erabiltzen
dute: osasun-gaiak, albisteak, bidaiak, sukaldeko errezetak,
musika edota liburuak kontsultatzeko, batez ere. Gutxi batzuk,
ordea, ausartzen dira antzerki eta zinemarako sarrerak erostera, edota dirua kontu batetik bestera pasatzera.

*

ADINDU.- Adineko, nagusi. Persona mayor. Personne âgé.
ATAKA.- Puerto. Port.
AURREIRITZI.- Prejuicio. Préjugé.
AUTOESTIMAZIO.- Autoestimu. Autoestima. Estime de soi.
ERABILGARRI.- Útil. Utile.
ERAMANGARRI.- Llevadero/a. Tolérable.
HITZORDU.- Cita. Rendez-vous.
JOKABIDE.- Portaera. Conducta. Comportement.
SAKELAKO TELEFONO.- Telefono mugikor. Teléfono móvil.
Téléphone mobile.
SUSTATU.- Bultzatu. Promover. Encourager.
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Eneko
Txurruka:
Oinetako
patologiak
2 Eneko Txurruka podologoa da eta aspaldi-

txotik ari da lanean bere Zarauzko kontsultan,
oinekin lotutako patologia horiek guztiak sendatu edo konpontzeko bidean. Haurrak garenetik
helduak bihurtzen garen arte izan ditzakegun
patologien inguruan jardun dugu Enekorekin.
Oinetako patologiak, hain ohikoak eta gogaikarriak
direnak. Mitoa ala egia?
Ez dut uste dut mitoa direnik, benetan mingarriak eta latosoak
izaten baitira askotan. Kontuan izan oin bakoitzean 28 hezur
dauzkagula, beste horrenbeste artikulazio edo giltzadura, oinean behera doazen muskulu pila bat, etab. Oin horiek gure
pisuari, gure kargari, eusten egoten dira egun osoa; baita lurretik goraka joaten den karga-erreakzioari ere. Orduan, normala
da oinetako arazoren bat izatea gure bizitzako uneren batean.
Bestalde, oinetako minez bagabiltza, bizi-kalitatea ere okertu
egiten da; hortaz, gogaikarriak direla esan dezakegu.
Haurrak garenetik helduak bihurtzen garen arte, ze
patologia izan genitzakeen esaterik ba al dago?
Txikitan gehien ikusten dugun patologia, edo gurasoei kezka
handiena ematen diena, oin lauaren patologia da. Oin lau
edo zapaletan mota bi daude: bata gogorra, hezurretakoa;

bestea malgua, biguna, muskuluetako oin malgua. Bigarrengo
hau pronostiko onekoa da; lehenengoa, berriz, hezurretakoa,
pronostiko txarrekoa, tratamendua ebakuntza izaten da.
Bigarrengo horretan (oin plano malguena, oin bigunena), tratamendu batzuen bitartez –direla plantillak, direla tratamendu
fisioterapeutikoak–, konpontzen diren oinak dira. Horrela,
bada, gurasoei lasai egoteko eskatu nahi nieke. Beharrezkoa
izaten da kontsulta bat egitea, haurrak hiru urte dituela gutxi
gorabehera.
Eta hori azkar sumatzen al da, oin laua duen ala ez?
Guk ez dugu oina gorputzeko zati bakar bat bezala ikusten,
baizik eta beti, azterketa egiten dugunean, gorputz osoko
azterketa egiten dugu. Bizkarrezurretik hasten gara, mokorra
aztertzen dugu, belauna, orkatila, etab. Goitikan behera doazen karga horien ondorioa, gertatzen den ondorioa, esaten
dugu dela hankaren joera, Zure galderari erantzunez, segituan
ikusten da, bai, azterketa biomekaniko
sakon on batekin berehala ikusten da.
Guraso askoren kezka, baina, da
euren seme-alabek erabiltzen dituzten oinetakoak. Askok kirol-oinetakoak erabiltzen dituzte beti, oinutsik ez dira apenas ibiltzen, ez dute
zapatarik jantzi nahi. Oinetakoak
izan al lezake eraginik oinen patologian?
Bai, eta gainera, gure ustez, handitzen
ari da eragin hori azkeneko urteetan.
Gu, garai batean, eskolatik irten eta
egun osoa futbolean, pilotan aritzen
ginen. Gizentasun-arazoak direla-eta,
medikuak eta endokrinoak ari dira arlo
horretan lanean haurrekin; baina horrek

Eneko Txurruka: Oinetako patologiak
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denak baditu ondorioak oinetan ere. Hanketako
muskuluak, tendoiak, indartuz gero, hankaren
forma igo egiten da. Kirolari gehienen, profesional gehienen oinak oin sakonak, oin kabuak
izan ohi dira. Horregatik, gure tratamenduaren
barruan, plantillaz gain –tratamenduaren % 60
plantilla kontua izaten da–, tratamendu fisioterapeutikoa edo ariketak egiteko agintzen diegu
gure pazienteei.
Orduan, ariketak egitea prebentzio-neurri
bat izan daiteke.
Hala da. Prebentziorik onenetakoa da ariketak
egitea: mendian ibiltzea, oinutsik ibiltzea, hondartzen ibiltzea… Ni asko pozten naiz Zarauzko
edo Donostiako hondartzan umeak futbolean
ikusten ditudanean. Esaten diot neure buruari: “A
zer errehabilitazio bikaina hondartzan ibiltzea, oin
horiek indartzea, izan litezkeen arazo horiek
pixka bat konpontzeko”.
Lehentxeago zapata kontua aipatu duzu, eta
gai hori ere garrantzitsua da. Zapatak izan behar
du orpo aldea gogor samarra, baina aurreko aldeak malgua,
biguna: eta beti ondo lotuta ibili beharko genuke. Orain
modan daude zapatila handi batzuk, kirol itxurakoak, eta ez
dakit modagatik-edo, lotzeke eramaten dituzte, apaingarri gisa
daude, nonbait, lokarri horiek. Horrek kontraesana erakusten
du, ezta: lokarriak baldin badauzka, lotu lokarriak, mesedez,
eta oinek eskertuko dizute.
Eta beti kirol-oinetakoak erabiltzea? Ez al da komeni
aldatzea?
Gurasoen eta seme-alaben arteko borroka izaten da, eguneroko tirabira. Komenigarria da aldatzea, bai. Materialak ez dira
beti naturalak izaten, askotan sintetikoak dira, eta izerdi-arazoak sortzeaz gain, beste gaixotasun batzuk ere sortzen dituzte: onddoak direla, bakterioak direla… Kirol-zapatilak –hitzak
dioen bezala–, mesedez, kirola egiteko eta ibiltzeko erabili; eta
kalean ibiltzeko, zapata larruzkoa baldin bada, hobe. Gaur
egun, aukera zabala daukagu merkatuan, eta ez dira orain dela
20-25 urte bezalako zapata itsusi eta handi haiek.
Diabetikoek, esate baterako, ohiko arazoak baino gehiago izaten dituzte, ezta?
Bai. Diabetesari buruz hitz egiterakoan, argitu beharra dago
diabetesari lotuta beste arazo batzuk sortzen direla. Batetik zirkulazio-arazoak, eta beste aldetik neuropatia edo sentikortasuna galtzeko arriskua. Orduan, maiz pasatzen da diabetiko
bati zauri txiki bat sortzea hanka azpian –adibidez, zapataren
urraduragatik edo presioarengatik– eta ez konturatzea; eta zirkulazio txarra dela-eta, guri normalean sendatzen zaizkigun
zauri txiki horiek diabetikoei kosta egiten zaie sendatzen.
Horren ondorioz, infekzioak izateko eta kutsatzeko arriskua
izan ohi dute. Hortik datoz diabetikoei zainketa bereziak egiteko protokoloak.
Zuek egunero ikusiko dituzue oinetako arazoak kontsultan. Zein dira ohikoenak?
Joanikoteak, mailu-behatzak, haragian sartzen diren azazkal
minbera horiek, gogortasunak… Horiek izaten dira patologiarik arruntenak.

Adinak edo sexuak zerbait markatzen du, ala edonori
gerta dakioke?
Bueno, sexuari buruz hitz egiterakoan, kontsultan esan dezakegu gizon bateko hiru emakumezko etortzen direla; eta ez da
gizonezkok arazo gutxiago dituztelako. Emakumeen morfotipoak, genetikak, aldaketa hormonalak, artrosiak, etab. zerikusia daukate. Zapaten moda kontuek ere eragina daukate: takoi
luze handi horiek, zapata mutur estu horiek… Emakumeek
beti arazo gehiago izaten dituzte. Eta adinean aurrera joan
ahala, bizitzan dena bezala –hozkailu edo telebista bat bezala–
zahartzen joaten dira eta oinetako hezur horiek protestatzen
hasten dira, okertzen joaten dira, prozesu artrosikoak sortzen
dira…; arazoak areagotzen joaten dira.
Amaitzeko, zer gomendio emango zenizkieke gure irakurleei?
Gomendiorik nagusiena da gure oinetakoak gure lagunak izan
daitezela, egokiak izan daitezela, babesteko izan daitezela. Orpo
aldean, takoiak 2-3 zentimetroko altuera izatea da neurri aproposa. Hori eguneroko bizitzan. Konpromiso bat, ezkontza bat,
festaren bat baldin badaukagu, egun batengatik, tira! Hurrengo
egunean min pixka bat izango duzu, baina pasatuko da. Eta
beste aholku bat oinekin gogoratzea, zaintzea; eta arazoren bat
dagoenean, profesionalengana jotzea, podologoarengana hurbiltzea, eta hark emandako gomendioei jarraitzea.

*

BAKTERIO.- Bacteria. Bactérie.
GOGAIKARRI.- Latoso/a, molesto/a. Fastidieux, -euse.
GOGORTASUN.- Dureza. Dureté.
JUANIKOTE.- Juanete. Oignon.
MALGU.- Blando/a, flexible. Flexible.
MOKOR.- Aldaka. Cadera. Hanche.
OIN LAU.- Oin zapal. Pie plano. Pied plat.
OIN SAKON.- Pie cavo. Pied creux.
OINETAKO.- Calzado. Chaussure.
OINUTSIK.- Ortozik. Descalzo/a. Pied nu.
ORPO.- Talón. Talon.
SENTIKORTASUN.- Sensibilidad. Sensibilité.
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Erizaintza−eskolatik
Xabier Huitzi1
Donostiako
Erizaintza Eskola.
EHU

2 Berrogeita hamar urte baino gehiago da ahotiko antikoa-

gulanteak erabiltzen direla. Botika horiek K bitaminaren antagonistak dira, eta gibelak zenbait koagulazio-faktore (II, VII, IX
eta X) ekoiztea eragozten dute. Koagulazio-faktore horiek
gabe, odolaren koagulazio-prozesua zaildu egiten da. Espainiako estatuan erabiliena azenokumarola (Sintrom®) da;
herrialde anglosaxoietan, aldiz, warfarina.

Ahotiko antikoagulazioa

2

Indikazioak edo egokiespenak
Tronbosi bat nahiz enbolia bat pairatzeko
arriskua duten pertsona guztiek hartu behar
dituzte ahotiko antikoagulanteak:
– jada tronbosi bat nahiz enbolia bat izan
dutenek, berriro errepika ez dadin.
– bihotzeko balbula bat gaixorik dutenek, enbolia bat paira ez dezaten.
– bihotzeko balbula artifizial bat daramatenek, buxa ez
dadin.
– bihotza dilatatua dutenek, enbolia bat paira ez dezaten.
– bihotzeko arritmiak dituztenek, enbolia bat paira ez dezaten.
– odoleko akats bat izateagatik, tronbosia izateko arriskua
dutenek.

Kontrola eta tarte terapeutikoa
Lehen, halabeharrez, ahozko antikoagulanteak hartzen zituztenen kontrola eta jarraipena ospitaleetatik (hematologiako
zerbitzuetatik) egiten zen, nahiz eta horrek bidaia luzeak eta
diru-gastuak eragin. Azken urteotan, prozesua eta profesionalak hobetzearen ondorioz, osasun-zentroetatik egiten hasi da,
pertsonen bizi-kalitatea hobetzearren. Horrez gain, Lehen
Mailako Atentzioko profesionalek, urteetako jarraipena egin
izanagatik, ospitaleko profesionalek baino hobeto ezagutzen
dute pazientea (erretzen duen, alkoholik edaten duen, botikadosiak ulertzeko gaitasunik baduen...), eta ezagutze hori
mesedegarria da kontrola egiteko orduan.

koagulometroa eta
azenokumarola

Medikuak erabakitzen du tratamendua hastea.
Hirurogeita bost urtetik gorakoetan, azenokumarolen hasieradosia 1 mg/eguneko izan ohi da; 65 urtetik beherakoetan, 2
mg/eguneko. Gero, medikuaren eta erizainaren artean egiten
da pertsonaren kontrola, heziketa eta jarraipena. Oro har, erizaina arduratzen da kontrolak eta heziketa egiteaz.
Tratamendua hasi eta laugarren egunera egiten da lehen kontrola. Bigarrena, zazpi egunera. Hortik aurrera, kontrola hilabetean behin egitea da ohikoena.
Kontrola egiteko erabiltzen den laborategi-proba nagusia protronbina-denbora (PT) da. Proba hori, 1983. urteaz geroztik
nazioartean, International Normalized Ratio (INR) gisa estandarizatua izan da. Ahotiko antikoagulanterik hartzen ez duen
pertsonetan INRren emaitza 1 ingurukoa izaten da. Oro har,
ahozko antikoagulanteak hartzen dituztenetan INRren emaitza
2 eta 3 artean egotea komeni da.
INR neurtzeko koagulometroa erabiltzen da. Gaur egun,
hainbat koagulometro daude merkatuan: Protime®, Thrombotrack®, Coagucheck®... Koagulometroarekin INR odol kapilarrean neurtzen da, eta emaitza 2-3 minutu itxaron ondoren lortzen da.

1 Xabier Huitzi erizaina da, eta Medikuntza eta Kirurgia Erizaintzako irakaslea.
2 Nahi izanez gero, artikulu honi buruzko ariketa-sekuentzia badaukazu Osatuz webgunean egiterik, bilatzailean 400510 idatzita.
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Ondorio kaltegarriak
Ahotiko antikoagulanteak hartzeak sor dezakeen
ondorio kaltegarri nagusia odoljarioa da.
Odoljarioa gehiegizko dosiagatik izan ohi da.
Kasuen %4 inguruan agertzen da. Larritasunaren
arabera, odoljarioak hiru taldetan sailka daitezke:
1- Garrantzi gutxikoak: epistaxia arina, gingiborragia, ekimosi isolatua... Kasu horietan,
adierazpen horien bilakaeraren kontrola egitea nahikoa da. INR neurtzea hautazkoa da.
2- Garrantzitsuak: epistaxi errepikatuak, gingiborragia errepikatuak, ekimosi nabarmena,
hematuria, karkaxa hemoptoikoa... Kasu
horietan, INRren neurketa egin behar da,
eta medikuak antikoagulantearen dosia
doitu beharko du.
3- Larriak: hemoptisia, hematemesia, melenak,
bat-bateko buruko min handia, kordea galtzea, bularraldeko minarekin agertzen den
bat-bateko disnea. Kasu horietan, pertsonak
ospitaleratua izan behar du, jarraipen zehatza egiteko.

Enbolia:
Odol-koagulua
sortu den zainetik
mugitzen da

Tronboa:
Odol-koagulua
zainetan sortu eta
bertan gelditzen da.

Beste ondorio kaltegarri batzuk ondorengoak dira:
urdail-hesteetako intolerantzia, alopezia, osteoporosia eta urtikaria. Azkenik, teratogenoa denez, ez
da haurdunaldian hartu behar.

Osasun-heziketa
Ahotiko antikoagulanteen tarte terapeutikoa estua da. Beraz,
guztiz beharrezkoa da erizainak ahotiko antikoagulazioaren
inguruan osasun-heziketa egitea. Tratamendu hori onuragarria da, baina, aldi berean, erronka da, ardura eskatzen duena.
Ondoren datozenak, ahotiko antikoagulanteak hartzen ari den
orok jakin beharrekoak dira:
1. Sintrom® ez da gaixotasun jakin bat tratatzeko erabiltzen den botika, gaixotasun askok sor ditzaketen konplikazioak ekiditeko hartzen dena baizik.
2. Sintrom®-dosia maiz doitu behar da, eta, horretarako,
maiz egin behar dira kontrolak.
3. Sintrom® dosia behar baino handiagoa bada, odoljarioak ager daitezke; txikiagoa bada, ez da onurarik lortzen.
4. Egun batean Sintrom® dosia hartzea ahaztuz gero,
hurrengo egunean ez da dosia bikoiztu behar.
5. Agindutako Sintrom® dosia ez da inoiz aldatu behar
norberaren kabuz.
6. Alkoholak eta tabakoak Sintrom®-aren ondorioak alteratzen dituzte.

*

AHOTIK.- Ahoz, aho bidez. Vía oral. Voie orale.
BIKOIZTU.- Doblar. Doubler.
BUXATU.- Obstruir. Obstruer.
DOITU.- Ajustar. Ajuster.
EMAITZA.- Resultado. Résultat.
ERAGOTZI.- Traba egin. Obstaculizar. Gêner.
GAITASUN.- Capacidad. Capacité.
HEZIKETA.- Educación. Éducation.
KORDE.- Konorte. Conocimiento. Connaissance.
ODOLJARIO.- Hemorragia. Hémorragie.
ONURAGARRI.- Beneficioso/a. Profitable.
PAIRATU.- Jasan. Padecer. Souffrir.

Kontrola egiteko modu berri bat: autokontrola
Ikusi da hilabetean behin kontrolatuz gero, pazienteen erdiek
(% 50) INR maila tarte terapeutikoan mantentzen dutela.
Aldiz, astean behin kontrolatuz % 85ek. Beharbada, horregatik, azken urteetan, aho bidezko antikoagulazioaren kontrola
egiteko modu berri bat garatu da: autokontrola. Modu berri
horretan, pertsonak bere burua kontrolatu behar du.
Beharrezkoa da erizainarekin ikastaro bat egitea eta pertsonari
koagulometro bat eman eta etxean nola erabili irakastea.
Emaitza onak lortzen ari dira, baina baditu bere mugak: pertsona guztiak ez dira autokontrola egiteko gai, eta, ondorioz,
nahikoa gaitasun dutenak hautatu behar dira.

odol kapilarra
hatzean ziztada
eginez lortzen da
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diagnostikoak
Jabier Agirre, UZEI

Auskultazioa
2 Auskultazioa da azterketa fisikoa egin bitar-

tean, gorputzaren “soinuak” edo hotsak entzuteko asmotan erabili ohi den metodoa. Zuzenean belarriarekin entzunez egin daiteke,
baina gaur egun praktika hori ia bertan behera
geratu da. Normalean fonendoskopioa erabiltzen da, mutur batean mintz bat eta bestean
aurikularrak dituen aparatua edo gailua, horri
esker akustika nabarmen hobetzen delako.

G

orputzeko organo askok sortzen dituzte soinu-bibrazioak, odola, airea edota heste-edukiak
bezalako fluidoak mugitzen dituztelako. Eta
bibrazio horien azterketa eta interpretazioa balio handikoa izan daiteke medikuaren eguneroko erabilera klinikorako. Hortaz, medikuak pazientearen bihotz, birikak
nahiz hesteak auskulta ditzake, organo horietan sortzen diren hotsen maiztasuna, intentsitatea, iraupena,
kopurua eta kalitatea ebaluatzeko. Horrez gain, fetuaren soinuak edo hotsak ere entzun daitezke, tronpeta
moduko hodi edo tutu zurrun baten bidez (estetoskopioa), baina gaur egun ekografia erabili ohi da azken
kasu horretarako.

Zertarako eta nola auskultatu
Auskultazioa ohizko miaketa fisikoaren zati bezala egiten da, baina bereziki egokia da bihotzeko patologiaren, arnas patologiaren, zirkulaziokoaren edota sabelaldekoaren susmoa dagoenean.
Orokorrean auskultazioak bostetik hamabost minutura
iraun dezake, baina noski zer aurkitzen den kontu, luza
daiteke. Ez da inolako prestaketa berezirik behar, aztertu beharreko gorputz zatia agerian jarri, normalean
gerritik gora, eta medikuak zuzenean ekingo dio auskultatzeari. Eta teknika ez denez batere inbaditzailea, ez
da inolako arazorik sortzen normalean.

Bihotzeko auskultazioa
Pazientea eserita jartzen da eta medikuak aginduko dio
noiz arnasa hartu, noiz bota edo noiz eutsi behar dion
arnasketari. Kasu batzuetan bihotzeko hotsak hobeto
entzuten dira gaixoa ezkerreko alboaren gainean jartzen denean.
Fonendoskopioaren mintza bularrezurraren beheko
muturrean jartzen da, klabikula biak bularrezurrarekin
lotzen diren puntuetan eta bular-puntaren mailan ere
gutxi gorabehera, puntu horietan entzuten baitira
ongien balbula trikuspidea, pulmonarra, aortikoa eta
mitrala hurrenez hurren.
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• Arnas hotsak
Hots edo soinu normalak bularralde osoan zehar entzun
daitezke. Birikak auskultatzean, arnas hots normalak entzungo
ditugu, edo hotsak gutxituak (edo absente) egongo dira, edo
gerta daiteke baita ere hots anormalak entzutea.
Gutxituak edo absenteak dira sumatzen ez direnak, edo bolumen txikiagoan entzuten direnak. Hainbat arrazoi egon daiteke hots horien atzean: airearen fluxua gutxitua dago biriketako zonaren batean, birika zatiren batean gain-inflamazio bat
dago (enfisemaren kasuan gertatzen den bezala), biriken inguruan airea edo likidoa agertzen da, edo bular-paretaren lodiera gehitua dago.

• Bihotz-soinuak eta murmurioak
Bihotzeko auskultazioaren helburu nagusia bihotz-soinuak
ebaluatzea da (S1 eta S2 esaten zaie normalei) eta horrekin
batera murmurio posibleak antzematea ere. Auskultazioan
entzundako hotsak —normalak nahiz patologikoak— beste
teknika sofistikatuagoen bidez ere ebalua daitezke (ekokardiograma, elektrokardiograma edo bularreko erradiografia),
jarraian murmurioaren arrazoi zehatza zein den jakiteko.

Arnas hots anormalei dagokienez, tipo askotakoak izan daitezke, baina ohizkoenak izaten dira:
– estertoreak (aireak itxitako albeoloetan zehar pasatzean
edo egoera patologiko desberdin askok toraxaren erresonantzia aldatzean sor dezaketen soinu anormala; klaskada modukoak, edo burbuila-hotsaren antzekoak bezala
definituak izan dira)
– roncusak (aire-mugimenduan buxadurak edo zurrunbiloak sortzen direnean, hodi bronkialetan jariakin biskoso
bat pilatzen denean edo beroien paretak loditzen direnean sortzen diren hotsak, zurrunga modukoak; estertore
lehorrak ere esaten zaie)
– sibilantzia edo txistu-hotsak (aurrekoak baino musikalagoak, aire-bide txikien buxadura-kasuetan entzuten
dira, asman esaterako).
Azaldu ditugunak dira auskultaziorik usuenak. Baina zenbait
kasutan auskultazio digestiboa ere egin daiteke, heste-mugimenduak koadranteka entzunez, beste prozedura diagnostikoak osatzeko, edo baita arteria femoralen edo karotiden auskultazioa ere, odola beheko gorputz-adarretara edo burura,
hurrenez hurren, daramaten arteria horietako estugune posibleak antzemateko.

Odol-fluxua zurrunbilotsu bihurtzen denean bihotzaren mailan, odola bihotzeko balbuletan barrena pasatzen denean sortzen diren hots latzak dira murmurioak. Egoera hori gerta daiteke balbula batek ondo ixten ez duenean (horixe litzateke
erregurgitazio mitralaren kasua), edo baita odola zulo estu
batean barrena edo balbula zurrun batetik pasatzen denean
(estenosi aortikoa, kasu). Murmurioek, hala ere, ez dute zertan
bihotzeko patologia adierazi, eta bihotzeko arazo guztiek ere
ez dute murmuriorik eragiten. Estres-egoera batek, bestetik,
bihotzeko hots normalak aldaraz ditzake, aldi baterako baldin
bada ere.

Biriketako auskultazioa
Biriketako hotsak birika-egiturek arnasketa bitartean eragindakoak dira. Pazienteak arnasa hartu eta botatzeari ekingo dio,
medikuaren agindu eta oharrei jarraituz. Fonendoskopioaren
mintza bizkarrezurraren albo banatan jarriko du medikuak,
arnas hartze edo inspirazioan nahiz arnas botatze edo espirazioan alde bata bestearekin konparatuz, biriketako lobulu edo
zona guztiak aztertzeko. Zuzenean birikak aztertzeaz gain,
beste puntu batzuk ere auskultatzen dira normalean: bi alboak
eta baita bularraldeko eskuinaldea ere, aurre-alboan, ezkerreko aldean bihotzeko hotsek arnas hotsak ito edo isildu egiten
baitituzte. Azkenik, ez ahaztu bi klabikulen gaineko guneak
ere auskultazio-puntu garrantzitsuak direla.

*

BIZKARREZUR.- Columna vertebral. Colonne vertébrale.
BULARREZUR.- Esternón. Sternum.
BURBUILA.- Burbuja. Bulle.
BUXADURA.- Obstrucción. Obstruction.
ESTUGUNE.- Estrechamiento. Rétrécissement.
HESTE.- Intestino. Intestin.
JARIAKIN.- Secreción. Sécrétion.
MIAKETA.- Exploración. Exploration.
MINTZ.- Membrana. Membrane.
MURMURIO.- Soplo. Souffle.
SUSMO.- Sospecha. Soupçon.
ZURRUN.- Rígido/a. Rigide.
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Maitane Arrizabalaga
Bermeoko Ospitaleko Pertsonaleko zuzendaria eta euskara-arduraduna

2

Bermeoko Ospitaleko euskara-plana:
langileen hizkuntza-eskubideak ere bermatu nahian
Euskara Plana gure errealitatera egokituz
67/2003 Dekretuak, Osakidetzan euskararen erabilera normalizatzeko egin zenak, euskararen erabilerarako gutxieneko helburuak finkatzerakoan, kontuan izan zuen zerbitzu-erakunde
bakoitzaren jarduera-eremuko euskaldunen ehunekoa.
Horrela, dekretu honen 6. artikuluan hiru mailako helburuak
aurreikusten dira ehuneko horien arabera.
Gure ospitalearen kasuan, 2005. urtean jarduera-eremua
Bizkaia osoa zen. Bertan % 23 euskaldunak direla kontuan
harturik onartu genituen gure helburuak. Edonola ere, gure
ospitalean euskara-plana egiterakoan, beste datu bat ere kontuan izan genuen bere berezitasunagatik: 2005eko egiturazko plantillatik % 67 inguruk euskara erabiltzen zuten bere
ohiko harremanetan. Bestalde, langileen % 32k euskara-eskakizunen bat egiaztatuta zeukan:
Hizkuntza-eskakizuna

Gainditu duten langileak

%

1
2
3

23
21
11

10,7
9,7
11

Eta ez ziren gutxiago, euskara ikasten ari zirenak hizkuntza-eskakizunen bat egiaztatu nahian; 2005/2006 ikastaroan,
esate baterako, 36 langile.
Errealitate hori kontuan hartuta, derrigortasun-datak ezartzerakoan, ospitaleko langileei zerbitzua ematen zieten administrazioko lanpostu gehienei eta ardurako lanpostu guztiei (gainbegiraleei, mantentze-lanetako buruari, zerbitzu orokorretako buruari, mendekoen buruari, etab.) derrigortasun-data
ezarri genien.
Erabiltzaileei begira, euskararen erabilera bermatzeko jarri
beharreko neurriak oso garrantzitsuak izanik gure ospitalearen
berezitasunagatik, ezinbestekoa ikusten genuen langileei begira ere euskararen erabileraren bermea eskaintzea.

Trebakuntza-jarduerak prestatzeko aukera
2006. urtean, Osakidetzako Giza Baliabideetako zuzendariaren Trebakuntza Jarraibideak zerbitzu-erakundeetan euskararen erabilera sustatzeko, trebakuntza-jarduerak antolatzeko
aukera zabaltzen zuen. Aukera ezin hobea izan zen guretzat,
langileei zerbitzua ematen zien administrazioko langile-talde
bati zuzendutako trebakuntza antolatzeko: hain zuzen ere,
Pertsonaleko Departamentuko langileei eta zuzendari gerentearen eta zuzendari medikoaren idazkariei.
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Aipatutako zerbitzuotan lan egiten zuten bost langileak euskaldun zaharrak ziren eta hiruk 2. hizkuntza-eskakizuna egiaztatuta zuten. Horrenbestez, ahozko zerbitzu-hizkuntza euskaraz ematea bermatuta
geneukan zerbitzu horietan. Edonola ere, gure helburua pauso bat gehiago ematea zen; hain zuzen
ere, gutxika langile horiek harreman idatzietan ere
euskararen erabilera bermatzea.
Osakidetzako Giza Baliabideetako zuzendariari aurkeztu genion trebatze-jardueraren helburua zen langile horiek ematen zuten zerbitzuen kalitatea hobetzea. Lortu nahi zena, beraz, ez zen langile horiek
honako edo halako hizkuntza-eskakizuna lortzea,
baizik eta langile hauen euskara idatzia eguneroko
lanean, ahozkoa egiten zuten bezain zuzen eta
modu egokian erabiltzeko trebatzea.

Trebatze-jarduera onartuta, aurrera!

Gaur egungo datu batzuk eta konklusioak

Osakidetzako Giza Baliabideetako Zuzendaritzara trebakuntza-proiektua aurkeztu eta onarpena jaso genuen. Bermeoko
Gotzon Garitaonandia Euskaltegiarekin antolatu genuen trebakuntza-jarduera eta ospitalean bertan hasi ziren klaseak ematen. Bi taldetan banatu ziren langileak, zerbitzua beti bermatuta egoteko. Ordubeteko klaseak ematen hasi ziren astean bi
egunetan. Ondorengo urteetan ere 2006. urtean hasitako jarduerari jarraipena eman diogu. Jarduera horretan parte hartzen duen langile bakoitzak 135 ordu inguruko trebakuntza
jaso izan du orain arte.

Hasieran aipatu ditugu 2005eko datu batzuk, eta ez nuke artikulu hau bukatu nahi gaur egungo egoeraren berri eman
gabe. Osakidetzako euskara ikasteko deialdietan, hainbat langile ari dira euskara ikasten gurean azken urteotan. Lan horren
ondorioz, gaur egun egiturazko plantillako % 46k hizkuntza-eskakizunen bat egiaztatuta dauka:

Trebatze-jardueraren ebaluazioa
Urtero, ebaluazio-txosten bat egiten da, trebakuntzan parte
hartzen duten langileei egindako inkesta baten emaitzak eta
euskaltegiko irakasleak urte horretan landu dituen gaiak eta
lorpenak aipatuz. Balorazioa oso positiboa izan da eta, esan
beharra dago, langile hauek euskararen erabilerarekiko agertu
duten jarrera guztiz aldekoa izan dela. Uste dugu trebakuntza
hori aurrera eramaten gastatu den diruari etekina ateratzen ari
gatzaizkiola, beraien eguneroko lanetan gogotsu ari baitira
euskararen presentzia handitu nahian.

Hizkuntza-eskakizuna

Gainditu duten langileak

%

1
2
3

45
38
15

21
18
7

Azkenik, azpimarratu nahi dudana zera da: Osakidetzan
Euskararen Erabilera Normalizatzeko Planaren barruan aurkitu
dugula behar genuen malgutasuna, gure ospitaleko egoera
bereziari erantzuna emateko. Gure abiapuntuko egoera
Osakidetza barruan berezi samarra izan den arren, gure lehentasunak finkatzean eta onartutako helburuak lortzeko behar
izan ditugun baliabideak eskatzerakoan, beti izan dugu
Osakidetzako Euskara Zerbitzuaren eta Giza Baliabideetako
Zuzendaritzaren aldeko jarrera. Jarrera hori ikusita, Bermeoko
Ospitalean gogotsu jarraituko dugu euskararen erabilera normalizatzeko bidean urratsak ematen.

Trebakuntzan ari diren hiru langile:
Miren Lur Asteinza, Miren Lur Erkoreka eta Mari Feli San Agustin.
Zutik Pili Zarain irakaslea.

*

BERME.- Garantía. Garantie.
EGIAZTATU.- Acreditar. Certifier.
EGITURAZKO PLANTILLA.- Plantilla estructural. Personnel structurel.
EHUNEKO.- Porcentaje. Pourcentage.
ERABILTZAILE.- Usuario/a. Usager.
ETEKIN.- Rendimiento. Rendement.
GIZA BALIABIDEAK.- Recursos humanos. Ressources humaines.
HIZKUNTZA-ESKAKIZUN.- Perfil lingüístico. Profil linguistique.
JARDUERA-EREMU.- Ámbito de actuación. Domaine d’action.
MALGUTASUN.- Flexibilidad. Flexibilité.
MANTENTZE-LAN.- Mantenimiento. Maintenance.
MENDEKO.- Subordinado/a. Subordonné/e.
SUSTATU.- Promover. Encourager.
TREBAKUNTZA.- Adiestramiento. Habileté.
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Osakidetzatik

Hizkuntza-eskakizunak
egiaztatzeko deialdiak Osakidetzan

1. Zer dira hizkuntza-eskakizunak?
Hizkuntza-eskakizuna lanpostu bateko eginkizunak betetzeko
eskatzen den hizkuntza-gaitasuna da, lanean ohikoak diren
hizkuntza-alorreko ekintzei ahoz nahiz idatziz erantzun ahal
izateko.
Hizkuntza-eskakizun desberdinak daude, 1etik 4ra mailakatuta, hau da, gutxieneko gaitasunetik gaitasun osora, eta
bakoitzaren azalpena apirilaren 15eko 86/1997 Dekretuko
eranskinean jasotzen da.
Hala ere, beste erakunde batzuetan bi hizkuntza-eskakizun
besterik ez daude edota beste izendapen batzuk dituzte,
baina, azken finean, Osakidetzako hizkuntza-eskakizunak eta
gainontzekoak baliokidetu egiten dira.

2. Noiz izaten dira hizkuntza-eskakizunen deialdiak?
Normalean urtean bi deialdi egiten dira, bata urteko lehen
seihilekoan eta bestea bigarrenean. Deialdia Euskal Herriko
Agintaritzaren Aldizkarian (EHAA) kaleratu ondoren, izena
emateko 10 egun naturaleko epea irekitzen da eta handik hilabetera, gutxienez atariko probak eta proba idatziak egiten dira
eta aurrerago ahozkoak.

Langile bakoitza nahi duen lurraldean (Araban, Bizkaian
edo Gipuzkoan) aurkez daiteke, baina hizkuntza-eskakizun
bakarrera. Hala ere, oharkabean-edo hizkuntza-eskakizun
batera baino gehiagotara aurkezteko eskabidea egingo balu,
zerrenda bakarrean azalduko litzateke, hain zuzen ere, mailarik altuenekoari dagokion zerrendan.

3. Zein baldintza bete behar dira hizkuntza-eskakizunak egiaztatzeko probetara aurkezteko?
Izena emateko epean Osakidetzako langilea izatea ezinbestekoa da, hau da, zerbitzu aktiboan, senideak zaintzeko eszedentzian edo zerbitzu berezietan egon behar da eta berdin dio
langile finkoa, bitartekoa, ordezkoa, aldi baterakoa edo BAME
(MIR) izatea. Ez da beharrezkoa epe horretan guztian egoera
aktiboan egotea, baina bai, gutxienez egun batean.
Horrez gainera, 3. hizkuntza-eskakizunera aurkezteko ezinbestekoa da aurretik 2. hizkuntza-eskakizuna gainditua izatea.
4. hizkuntza-eskakizunari dagokionez, berriz, Osakidetzak
ez du azterketarik antolatzen, baina egin nahi izanez gero
HAEEren (IVAP) bitartez egin daiteke, erakunde horrek jarritako
baldintzak betez.

Osakidetzatik
Hizkuntza-eskakizunak egiaztatzeko deialdiak Osakidetzan

Eskabideak soilik Internet bidez egin daitezke eta horretarako nortasun-agiriaren zenbakia eta pertsonal-zenbakia eskura izan behar dira. Eskabidea ondo erregistratu dela ziurtatzea
komenigarria da, betetako eskabidea inprimatuz eta erregistratze-data agertzen dela egiaztatuz.

4. Nolakoak dira hizkuntza-eskakizunetako probak?
Probek hiru atal dituzte: atariko proba, irakurmena eta idazmena neurtzeko proba, eta ahozkoa. Guztiak dira baztertzaileak, hau da, atariko proba gainditu ezean ez da irakurmen-proba zuzenduko, eta irakurmen-proba gainditzen ez bada
idazmenekoa ere ez da zuzenduko eta, azkenik, proba idatzia
gainditzen ez duenak ezin izango du ahozko proba egin.
Atariko proba eta irakurmen-idazmen proba egun berean
egiten direnez, atarikoa amaitu ondoren erantzun zuzenak
banatzen zaizkie parte-hartzaileei, bakoitzak autozuzenketa
egin ondoren irakurmen-idazmeneko proba egingo duen erabaki dezan.

Atariko proba
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Hirugarren hizkuntza-eskakizuneko proba idatziak nahitaez euskara batuan egin behar dira.

6. Kalifikazioak, noiz eta nola?
Azterketa idatziak egin ondorengo astean, atariko proben
behin-behineko kalifikazioak Osakidetzako web orrian eta zerbitzu-erakundeetako iragarki-oholetan jarri ohi dira; irakurmeneko probaren emaitzak ere web orrian jartzen dira.
Aurrerago, ahozko probara deitutakoen zerrenda kaleratzen da eta proba hori egin ondoren, irakurmen, idazmen,
entzumen, mintzamen eta emaitza orokorraren arabera zehaztutako behin-behineko kalifikazioak Osakidetzako web orrian
eta zerbitzu-erakundetako iragarki-oholetan kaleratzen dira.
Behin betiko kalifikazioak, berriz, web orrian eta iragarki-tauletan agertzeaz gain, EHAAn argitaratzen dira, eta bertan
dagokien hizkuntza-eskakizunean emaitza orokorra GAI lortu
dutenak bakarrik azaltzen dira.

7. Eta erreklamazioak zer?

Hizkuntza-eskakizunetako probetan parte hartzeko,
gutxieneko euskara-maila erakutsi behar da, eta horixe
da atariko probak neurtzen duena. Hortaz, proba hau
egitea derrigorrezkoa da.
Atariko proba aukera anitzeko 45 galderaz osatutako test bat da. Galdera bakoitzak 4 aukera ditu eta
bakarra da zuzena. Erantzun zuzenen gutxieneko bat
eskatzen da proba gainditzeko, baina gaizki erantzuten
diren galderak ez dira zigortzen.

Behin-behineko emaitzak argitaratu ondoren, 10 egun naturaleko epea dago erreklamazioak aurkezteko, eta horretarako
Osakidetzako web orrian dagoen eskabide-orria bete behar da.
Behin betiko emaitzak argitaratuta erantzun ohi dira erreklamazioak; beraz, ez da jakinarazteko modu pertsonalik erabiltzen.
Hala ere, jarritako erreklamazioaren ondorioz, proba idatzia berraztertu eta gainditutzat jotzen bada, ahozko proba
egitera deituko zaio erreklamatzaileari.
Behin betiko emaitzen ebazpenari gora jotzeko errekurtsoa jartzeko epea hilabetekoa da.

Irakurmena eta Idazmena

8. 2009ko deialdirako aurreikuspena

Azterketa idatziak bi ariketa ditu, hain zuzen ere, irakurmena eta idazmena neurtzeko ariketak; biak gainditu beharrekoak dira hizkuntza-eskakizun guztietan.
Irakurmeneko ariketak hauek izan ohi dira: testu
bat irakurri ondoren aukera anitzeko galderak erantzutea (1HE), cloze-testa betetzea (2HE), hutsuneak betetzeko esaldiak osatzea (3HE) …
Idazmeneko ariketak, berriz: inprimaki bat osatzea
(1HE), gutun formala idaztea (2HE), gai bat garatzea
(3HE)…

Ahozko proba
Proba honetan entzumena eta mintzamena aztertzen
dira ariketa bakarrean: 1HEn, elkarrizketa da; 2HEn, kultura orokorreko gai bat prestatu ondoren, horri buruzko iritziak eta azalpenak eman behar dira; eta 3HEn,
kultura orokorreko gai bat prestatu ondoren, azaldu
egin behar da.

5. Euskalkiak erabil daitezke?
1. eta 2. hizkuntza-eskakizunetako atarikoa eta proba idatziak
bizkaieraz egin daitezke eta aukera hori eskabidean espresuki
adierazi behar da. Ahozko proba ere norberaren euskalkian
egin daiteke, baina horretarako ez da egin behar eskabiderik.

Hurrengo deialdia 2008ko abenduaren 9an argitaratuko da
EHAAn; hortaz, izena emateko azken eguna abenduaren 19a
izango da.
Probak, berriz, datorren urtean egingo dira, hain zuzen
ere, otsailaren erdialdetik aurrera.
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GABONETAN ERE ZUREKIN
GOGORATZEN NAIZ
1B Hemen dira Eguberriak eta garaian garaikoa egin behar denez,
postal bat idaztera gonbidatu nahi zaitugu. Baina ez garai batean
bezala, paperezko postal batean eta eskuz idatzita. Baizik eta
ordenagailu bidezkoa. Izan ere, ordenagailuko mezuak azkarrago,
erosoago eta merkeago bihurtu dira eta ohitura handirik ez duenak ere aise bidal dezake honelako mezu bat.
Urtero hartzen duzun lan hori aurten euskaraz egin dezazun
lagundu nahi dizugu, eta bide batez www.ikasbil.net atarian euskarazko postalak aukeran dituzula gogorarazi.
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[Sekuentzia
Didaktikoa]

Helburua gauzatzeko, hauek izango dira egingo dituzun lanak:
• www.ikasbil.net atarian dauden Gabonetako postal batzuk eta irudien inguruko
esaldiak lotu egingo dituzu.
• Atarian bertan postalak jaisteko garaian ageri den mezua aztertu eta lexikoa
landuko duzu. Ondoren, euskarazko testua gaztelaniara itzultzen saiatuko zara.
• Gabonetako postal batzuk aztertu eta beren hartzaile eta jasotzailearen
ezaugarriei erreparatutakoan, testuak eta hartzaile-jasotzaileak behar bezala
lotzen saiatuko zara.
• Aurreko testu guztietan erabilitako moldeei erreparatu eta jaso egingo dituzu,
idatziko duzun postalean erabiltzeko.
• Gabonetako postala idatziko duzu, sekuentzian zehar ikusitako guztia kontuan
hartuz.

24
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GABONETAKO POSTALA AUKERATU

1

Dakizunez, euskara ikasleen atarian (www.ikasbil.net) Gabonetako postalak dituzu
eskura, Aisialdirako izeneko sailean. Hona hemen bertan aurkituko dituzun irudietako batzuk:

2

1

3

4
6
5

8

7

9

10
12
11
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Arretaz begiratu irudiei eta lot itzazu hurrengo esaldiokin:
a) Guztiok batera, abes ditzagun elkarrekin Gabon kantak
b) Zuhaitz azpian jarritako opariak dituzte gustuko haurrek
c) Topa egin dezagun, urte berriari ongietorria emanez
d) Hamabietan puntu-puntuan jango ditugu mahats-aleak
e) Elur-malutek zikinduko dituzte gure leihoak aurtengo neguan
f) Haurrentzako opariak helduen gustuko ere badira
g) Estralurtarrek erasotzen bagaituzte, izan dadila opariak bidaliz!
h) Urtero bezala, eta ohiko esaldia bada ere, urte berri on izan dezazula opa dizut
i) Ziztu bizian etorriko zaigu Olentzero, zakua bete opari
j) Postala bidaltzeko arrazoi nagusia zurekin gogoratu naizela da
k) Isil-isilik, guztiok lotan gaudela, etorriko zaigu bisitan gure tripontzia
l) Ohitura zaharrei jarraituz ospatuko ditugu jaiak, jan dezagun txistorra lehertu arte!
m) Eltzagorrari eraginez abestuko dut gogoz
n) Zenbaitetan, zaila da inork ezer jakin gabe opariak etxean sartzea
o) Elur panpina polit bat osatuko dugu elkarrekin
p) Tximiniatik behera sartu ezinik ibiliko da Olentzero Gabon gauean
q) Senideekin batera ospatzeko jaiak dira hauek, mahai beraren inguruan bapo janez

14

13

15

16
17

Zalantzarik sortu bazaizu, 32. orrialdera jo.
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2

Aurkitu al duzu gustuko postalen bat? Ziur gaude erantzuna baiezkoa dela. Ikus dezagun
orain zer egin behar duzun www.ikasbil.net atarian postalaren irudia gorde eta lagun edo
senideren bati bidaltzeko. Hona hemen postalen baten gainean klik eginez gero irakurriko duzun oharra:

Postal hau norbaiti bidali nahi badiozu, lehenik artxiboa gorde egin behar duzu. Horretarako
urratsak hauexek dira: saka ezazu iturburuan saguaren eskuineko botoiarekin eta gorde helburua zure ordenagailuan (swf motako artxiboa da). Artxiboa bistaratzeko erabili nabigatzailea.
Iturburua
Mezua irakurrita, jakingo al zenuke hitz hauek beren itzulpenarekin lotzen?
Norbait
Lehenik
Gorde
Urratsa
Sakatu
Iturburua
Sagua
Eskuineko botoia
Helburua
Bistaratu
Nabigatzailea

3

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

destino/destin
paso/pas
botón derecho/bouton droit
primeramente/d’abord
fuente/source
hacer clic/faire clic
visualizar/ visualiser
guardar/garder
navegador/navigateur
alguien/quelqu’un/e
ratón/souris

Erabil itzazu orain hitz horiek beraiek hurrengo esaldiotan, dauden hutsuneak osatze aldera:
1.- Alferrik duzu ezkutuan aritzea, ezin baita ............................... berarekin maiteminduta zaudela.
2.- Oso garrantzitsua iruditzen zait emango duzun ..............................., nahiz eta uste
dudan ez zaudela behar bezala prestatuta.
3.- Gurekin joan nahi baduzu, ............................... eta behin, zintzo ibiliko zarela agindu behar diguzu.
4.- Gezurretan aritu zen Miren, bere benetako ............................... zein zen adierazi
gabe.
5.- Interneteko informazioan barrena ibiltzeko, gaur egun ............................... ere
garrantzitsua da oso.
6.- Uste dut ............................... sumatu dudala, begiratuko al duzu, mesedez, nor
dabilen hor?
7.- Bien arteko haserrea izan zen arazoaren ................................
8.- Benetako arazoa zein zen bileraren bukaeran ............................... zen, ez lehenago.
9.- Semaforoaren argi berdea pizteko, botoia ............................... behar duzu.
10.- Hainbat artxibategi ordenagailuan gordetzeko, beharrezkoa da ...............................
sakatzea.
11.- Denbora asko ematen baduzu ............................... erabiltzen, azkenerako mina ere
nabarituko duzu.

4

Aurreko ariketetan landutako hiztegia kontuan hartu eta saiatuko al zara euskarazko
mezua gaztelaniara itzultzen?
Hemen idatzi:
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

Zalantzarik sortu bazaizu, jo 32. orrialdera.
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POSTALAREN HARTZAILEA

5

Orain badakizu zer egin behar den gustuko postala gordetzeko. Has gaitezen, bada, postalari lagunduko dion mezua idazten. Horretarako, lehenik eta behin, hainbat gauza hartu
behar ditugu kontuan. Hona hemen:
* Norentzat izango da gure postala?
Argi dago mezua hartzaileari egokitu behar diogula. Beraz, ez diogula berdin idatziko
lagun min bati edota urtean behin bakarrik ikusten dugun pertsona bati.
Segidan aurkituko dituzun testuak arretaz irakurri eta galderei erantzun:

1

Kaixo, familia!
Zuekin egoteko paradarik ez eta gutxienez postal elektroniko bat bidaltzea
bururatu zait. Ez ahal dituzue turroi guztiak jango! Astebete barru izango nauzue hor eta….mesedez, gutxi batzuk gorde niretzat!
Gabon gauean nire bihotzean izango zaituztet, zaudete ziur, baina bitartean,
goza zaitezte jai hauetan.

2

Ander maitea:
Elkarrengandik urruti pasako ditugun lehenengo Gabonak dira hauek eta ez
dakizu zein gogorrak ari zaizkidan gertatzen! Uneoro, etengabe, zauzkat nire
pentsamenduan… irribarreak ikusten ditut jendearen aurpegietan, iragarkietan
eta nik, berriz, izugarrizko pena dut bihotzean. Sutondoan berotu nahi dut nire
bihotz izoztua, zu gabe bizirik jarrai dezan. Gabon gau ederra igaro dezazula,
niregandik urrun bazaude ere.

3

Iepa, Maitane!
Zer? Erosi al duzu Urtezahar egunerako soinekoa? Festetarako oso animatuta
ikusi zintudan hitz egin genuen azkeneko aldian. Gure etxean jo eta su ari gara
afari eta bazkariak prestatzeko lanetan eta hasi baino lehen, nekatuta nagoela
aitortu behar dizut, neska… hau da hau martxa! Beno, korrika nabil orain ere
eta lasaiago egongo gara, baina esan nahi nizun jai hauek ondo pasatzeko
zeure familiarekin eta ahal dugun bezain laster tarte bat hartuko dugula
Gabonak behar bezala ospatzeko, ados?
Muxu handi bat

4

Kaixo, Ander:
Barkatuko duzu lehenago ez idatzi izana, baina lanez gainezka nabil, beti bezala. Abendua oso garai txarra da gure lanean eta tartea hartu ezinik ibili naiz.
Lerro gutxi batzuk idatzi nahi nizkizun jai zoriontsuak izan ditzazuen opatuz.
Eguberri on zuri eta zure familia osoari. Ondo bukatu 2008a eta hobeto hasi
2009. urtea.

Zein dira, zure ustez, aurreko mezuen hartzaileak? Lotu testuak eta jasotzaileak:
a.- Zure bihotzeko azukre koxkorra
b.- Askotan, maiz ikusten duzun lagun bat
c.- Etxekoak
d.- Aspaldian harreman ona izan zenuten, baina urruti bizi zaretelako, oso noizean
behin hitz egin edota idazten diozun laguna
1

2

3

4

Zalantzarik sortu bazaizu, 32. orrialdera jo.
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POSTALAREN BIDALTZAILEA

6

* Nolako jarrera adierazi nahi duzu postalean?
Hurrengo testuotan, berriz, idazlearen jarrera aztertuko dugu. Zein arrazoik bultzatu du
idaztera? Zer lortu nahi du bere idatziarekin? Hurbila al da? Ironikoa, agian? Ala idazteagatik idatzi du, arreta handirik jarri gabe. Ikus dezagun, bada:

1

Gabon eta Urteberri on!

2

“Din dan don, din dan don, Eguberri on!” dio kantuak
Iritsi dira Gabonak! Konturatu al zara? Dena da polita: dendak, kaleak… eta
jendeak ere irribarrea du ezpainetan. Jai zoriontsuak igaro ditzazula. Bake eta
on guztiontzat!

3

Gabonetan hausnarketarako tarte bat hartzea eskatu nahi dizut, lagun. Izan
ere, konturatu al zara zenbat diru xahutzen dugun jai hauetan? Pentsatu al
duzu inoiz zenbat alferrikako opari eta janari erosten ditugun egun gutxi
batzuetan? Goza zaitez jai hauetan, baina gehiegikeriarik egin gabe, mesedez!

4

Gabon, lagun eta Urteberri on!
2008a bukatzen ari den une honetan, zurekin gogoratzen naizela esan nahi
dizut. Zurekin partekatu ditudan uneak benetan garrantzitsuak izan dira, zurekin hitz egin ditudan gauzak, ahaztezinak… zer esango dizut ba, zure adiskidetasuna bezalakorik ez dagoela eta horregatik eskaini nahi dizkizudala lerro
hauek. Gutxi badira ere, estimatzea espero dut, neuk zu estimatzen zaitudan
bezalaxe. Igaro itzazu jai hauek ahalik eta ondoen, zure senide eta lagunekin
batera. Ez ahaztu neure gogoan zaitudala, urte osoan bai, baina batez ere egun
berezi hauetan. Muxu handi bat asko maite zaituen lagun batengandik

Zein da, zure ustez, mezu bakoitza idatzi duen pertsonaren profila? Aukera ezazu hauen
artetik:
a.- Gabonak oso gustuko ditu eta bere poza konpartitu nahi du ingurukoekin.
b.- Jai hauetan gehiegikeria nagusi dela uste du eta horren aurkako kanpaina egin
nahi du.
c.- Urtero bidaltzen dituhonelako postalak, nahiz eta ez zaion batere gustatzen.
Beretzat betebehar bat da eta ongi gelditzeko, ezinbesteko lana. Denei gauza
bera jartzen die, gainera.
d.- Gabonetan jende guztiarekin gogoratzea oso garrantzitsua dela iruditzen zaio
eta gustura jartzen da ordenagailu aurrean, pertsona bakoitzarentzako zerbait
propio idazteko.
1

Zalantzarik sortu bazaizu, jo 32. orrialdera.
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TESTUEN HUSTUKETA

7

Aurreko testu guztien azterketa egin eta hona Gabonetako postaletarako hainbat formula erabilgarri ekarri nahi izan ditugu. Idatziko al dituzu zuk?
Gabon
.................................
.................................
.................................
.................................

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

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

GOGOAN IZAN
Gaur egun oso zabalduta dago ZORIONAK moldea, baina ez da egokia Gabonetarako,
urteak egiten dituena zoriontzeko edota zerbait ondo egindakoan adierazteko baizik.
Beraz, aurreko moldeetatik beste edozein aukera dezazula gomendatzen dizugu:

*Zorionak eta Urteberri on! (-)
Gabon eta Urteberri on! (+)

Gabonetako hiztegia:
Gabonak, Eguberriak:
Navidad/Noël
Gabon gaua: La Nocheb
uena/La nuit de Noël
Eguberri eguna: Día de
Navidad/Le jour de
Noël
Urtezahar gaua, Gabon
zahar gaua: El día de
Nochevieja/La nuit de la
Saint-Sylvestre
Urteberri eguna: El año
Nuevo/Le jour de l’an
Eguberri on!: ¡Feliz Na
vidad!/Joyeux Noël!
Urteberri on! ¡Feliz año
nuevo!/Bonne année!

ZEURE POSTALA IDATZI

8

Iritsi zaizu, bada, postala idazteko garaia. Kontuan izan nori eta zein asmorekin idatzi nahi
diozun eta gogoan izan sekuentzian zehar aztertu ditugun ereduak eta moldeak. Ekin lanari!

....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
Oharra: Idazten duzun postala guri ere bidali nahi izatera, gustura jasoko dugu eta gainera, trukean,
opari bat jasoko duzu. Zure postalaren zain gauzkazu! Gure helbidea: argitalpenak@habe.org da.

Zalantzarik sortu bazaizu, 32. orrialdera jo.
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[GABONETAN ERE ZUREKIN GOGORATZEN NAIZ]

32

! Erantzun-orria:

GABONETAKO POSTALA AUKERATU

1

2

a.- 17
b.- 7
c.- 5
d.- 12
e.- 10
f.- 3
g.- 11
h.- 13
i.- 14

j.- 15
k.- 1
l.- 16
m.- 2
n.- 9
o.- 8
p.- 4
q.- 6

3

Norbait
Lehenik
Gorde
Urratsa
Sakatu
Iturburua
Sagua
Eskuineko botoia
Helburua
Bistaratu
Nabigatzailea

alguien / quelqu’un/e
primeramente / d’abord
guardar / garder
paso / pas
hacer clic / faire clic
fuente / source
ratón / souris
botón derecho / bouton droit
destino / destin
visualizar / visualiser
navegador / navigateur

4
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.-

gorde
urratsa
lehenik
helburua
nabigatzailea
norbait
iturburua
bistaratu
sakatu
eskuineko botoia
sagua

POSTALAREN HARTZAILEA

5

Hona hemen oharraren itzulpena:
Si quieres enviar esta postal, primero tienes que guardar el
archivo. Para ello, haz clic sobre iturburua con el botón derecho de tu ratón y guarda el destino (es un archivo swf). Para
poder visualizarlo, ábrelo con tu navegador.

POSTALAREN BIDALTZAILEA

6

1.2.3.4.-

c
a
b
d

1.2.3.4.-

c
a
b
d

TESTUEN HUSTUKETA

7
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Gabon
Gabon gauean nire bihotzean izango zaituztet
Gabon gau ederra igaro dezazula, niregandik urrun bazaude ere
Eguberri on
Urteberri on
Bake eta on
Goza zaitezte jai hauetan
Jai zoriontsuak izan ditzazuen opa nahi dizuet
Jai zoriontsuak igaro ditzazula
Eguberri on zuri eta zure familia guztiari
Ondo bukatu 2008a eta hobeto hasi 2009. urtea
Igaro itzazu jai hauek ahalik eta ondoen, zure senide eta lagunekin batera

t
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ANJEL
ALKAIN:
“Bihurriarena
egin nahi dut,
ez dut uste
gauza serioak
egiteko
gaudenik”
uturrera eramandako pertsonaia
esperpentikoak ezagutuko ditugu
Brinkolan. Urtarriletik aurrera ETB1 katean
ikusiko dugun telesail surrealista eta xelebrea da. Lan honen atzean, Anjel Alkain
aktore ipurtarina dago. Esketxetik fikziora
jauzi egin du, “aldatzeko gogoa” baitzuen,
eta ilusio handiz mintzatu zaigu bere proiektu berriaz.
1B

M

Testua: Oihana Prado (Kazeta5)
Brinkola telesaileko argazkiak: On Time Ekoizpenak
Anjel Alkainen argazkia: Eitb

*

IPURTARIN.- Movido/a, inquieto/a. Frivole.
XELEBRE.- Peculiar, extravagante, curioso/a.
Curieux/euse.
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“Brinkola” telesaila grabatzen ari zarete. Nola definituko zenuke?
Umorezko telesaila da. Pertsonaiak eta egoerak muturrera
eraman ditugu, eta guri asko gustatzen zaigun umorezko
telesaila da. ETBn behintzat ez da oraindik halakorik egin.
Surrealista samarra da, gidoiak oso xelebreak baitira. Baina,
bestalde, pertsonaiak oso hemengoak dira.
Brinkolatarrek hortzak ustelduta dituzte, garbitzen ez
dituztelako. Zer nolako pertsonaiak ezagutuko ditugu?
Landako komedia bat da. Lehenik eta behin, esan nahi nuke
Brinkola berez existitu egiten dela, baina ez duela istorio
honekin zerikusirik. Sonoritate aldetik polita iruditu zitzaigulako erabili dugu hitza. Horrez gain, istorioa tren geltoki
batean oinarrituta dago, eta horregatik aukeratu genuen.
Izan ere, niretzat, Brinkola geltokiak txikitandik izan du zerbait berezia. Jende askok jakin badaki tren geltoki bat dela
baina ez du ezagutzen, eta horrek misterio puntu bat ematen dio.
Esperpentoa eta umorea izango dira nagusi.
Bai, pertsonaiak esperpentikoak dira, baita itxuraz ere. Nik,
eta beste aktore batzuek ere bai, hiru pertsonaia egiten ditugu. Aspalditik ari gara koadrila bera elkarrekin lanean, zazpi
edo zortzi bat lagun, eta telesail honetan ere elkarrekin
jarraitzen dugu. Pentsatu genuen gure artean egin genezakeela dena, bakoitzak pertsonaia bat baino gehiago eginez,
horretan ohituta baikaude.
Topikoa bada ere, pertsonaia horietakoren batekin
identifikatuta sentitzen zara?
Ez, inolaz ere ez. Une batzuetan, agian. Pertsonaia landuak
dira, nork bere izaera du, eta orain arte ez dugu horrelakorik
egin, beti esketxak izan dira, istorio motzak. Orain berriz,
pertsonaiek bilakaera bat dute, jarraipen bat. Une bakoitzean zerbait berria pasako da, eta horrek eragina izango du
beraiengan. Baina ez dira “identifikatuta sentitzen naiz” esateko adinako pertsonaiak. Oso muturrera eramandakoak
direnez, oso zaila da identifikatzea, eta hala balitz, kezkatzen
ere hasiko nintzateke.

Nolakoa da grabazio egun bat?
Gogorra. Apustua zentzu askotan egin dugu; kanpoko langileak ditugu teknika aldetik, naiz eta ETBko platoak erabiltzen ditugun. Goizeko 8ak aldera grabatzen hasi, eta 10 bat
ordu ematen ditugu egunero. Gabonak baino lehen 13 atal
bukatuko ditugula uste dugu. Baina gauzak ondo zaintzen
ari gara. Zinemako jendeak egiten du lan gurekin, bi zuzendariak, artean, eta ohituta daude intentsiboki eta epe
motzean lan egiten. Alde batetik, argi dugu telebista egiten
ari garela, baina funtzionatzeko modua zinema mundukoa
da. Zuzendariek lortu dute lantalde tekniko osoa beraien
ingurukoa izatea.
Makillaje aldetik ere lan ikaragarria omen dago.
Pertsonaiak muturrera eramandakoak direla esaten dugunean, zentzu guztietan esaten dugu, baita beraien arteko desberdintasunak azpimarratzeko moduan ere. Alderdi horretatik, telesaila oso landuta dago: ordezko hortzak eta abar jartzen dizkigute.
Sekuentzia asko grabatzen duzue egunero, ezta?
Dauzkagun baldintzekin, horrela grabatu behar dugu, bestela ez gara iritsiko hamahiru atalak grabatzera. Urriaren hasieran hasi ginen.
Langileen artean giro ona omen duzue. Lana errazten
al du horrek?
Bai, erabat, eta aurreko urteotan ere hala izan da. Lantalde
gatazkatsua ez izatea oso inportantea da niretzat. Egunero
lanera gogoz joatea eta ondo pasatzea, dibertitzea da kontua. Eta hori transmititu egiten dela uste dut. Kasu honetan,
nahiz eta istorioa landuagoa izan, espiritu horrekin joaten
gara lanera. Teknikoki ere, aspalditik ezagutzen dute denek
elkar, eta horrek asko errazten du lana.
Noiz gertatzen dira unerik dibertigarrienak, sekuentziak grabatzean ala ikustean?
Sekuentziak ez ditugu askotan monitorean ikusten, zuzendariek soilik. Guretzat, bakarren bat inprobisatzen hasi edo
hanka-sartzeren bat dagoen unea da dibertigarriena.
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Wazemank eta Noaoa egitetik fikziora pasa zara. Zein
ezberdintasun dago esketxa eta telesailaren artean?
Egia esan, aldaketa egiteko gogoa nuen, bai nik, baita talde
osoak ere. Hainbeste urte istorio txiki eta esketxak egin
ondoren, urrats hori ematea erabaki genuen, betiere gure
estiloa mantenduz. Eta, horrez gain, erronka gisa planteatu
dugu, fikzioa egiteko gai ote ginen frogatu nahi genuen. Lan
egiteko orduan, ezberdintasun handia dago. Esketxak berehala egiten dira eta hemen, berriz, askoz ere zainduago dago
dena. Dekoratuak daude, dena marko baten barruan egiten
da. Testua ere idatzita dago, nahiz eta inprobisatu ere egin
daitekeen. Lehen, aktore izateaz gain, sortzaileak ere baginen. Orain lotuago gaude.

ak garela, oso grisak. Nik bihurriarena egin nahi dut, ez dut
uste gauza serioak egiteko gaudenik, nahiz eta egin, egin
behar diren. Euskaraz, beste tokietan bezala, komediak funtzionatu egiten du, eta gure kasuan behar gehiago dugula
uste dut. Askotan gauza elitistegiak egiten ditugu, eta lau
katuk ikusten dituzte soilik.
Egun osoan umorearen inguruan lan egin ondoren,
etxera iristean barre egiteko gogorik geratzen al zaizu
oraindik?
Bai. Lana bukatzen dudanean, etxera ailegatu eta, emaztea
eta bi alabatxo izanda, oraindik ere barre gehiago egitea
tokatzen zait.

Umorezkoa ez den paper batean ikusten al duzu zeure
burua?
Bai, zergatik ez. Egia esan, une honetan ez da gehien atsegin dudana, baina tokatzen bada, probatu egingo nuke. Nire
iritziz, euskaraz denetarik egin behar da, toki guztietan
bezala, baina iruditzen zait askotan euskaldunok oso serio-

*

BETIERE.- Beti. Siempre, en todo momento, continuamente. Toujours.
BIHURRIARENA EGIN.- Hacer de travieso/a, revoltoso/a. Faire le rebelle.
EGOERA MUTURRERA ERAMAN.- Llevar la situación a un extremo.
Ramener la situation à l’extrême.
EPE MOTZ.- Denbora, tarte txikia. Corto plazo. Court terme.
GATAZKATSU.- Istilutsu. Conflictivo/a. Conflictuel/elle.
USTELDU.- Pudrir (se). (Se) pourrir.
ZAINDU.- Cuidar. Soigner.
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Gaurgero

2 Anartz Ruiz Manzanos ingeniari

informatikoa da eta "Software kaltegarriak" (Elhuyar edizioak) liburua argitaratu berri du, informatika-segurtasunaren inguruan. Euskaraz gai honetako
liburuen gabezia nabarmena dela eta,
karrera-bukaerako proiektu gisa kaleratu du lana. Informatikan “ezjakinak”
garela eta gaiaren inguruko azalpen
apal eta xumeak behar ditugula esan
diogu, badaezpada ere.

Testua: Oihana Prado (Kazeta5)
Argazkia: Anartz Ruiz

“Software kaltegarria hona iristerako,
aurrez Asia eta AEBetatik igaro da.
Beraz, badugu arriskua ekiditeko tartea”
Testuan bost hutsune daude. Amaieran aurkituko dituzu txertatzeko esaldiak aukeran.

I

ngeniaritza informatikoko ikasketak egiten zazpi urte eman
ostean, Anartz Ruizek argi zuen informatika-segurtasuna
zuela gogoko gaia. Karrera-bukaerako proiektua aukeratu
behar izan zuenean, beraz, ez zuen zalantzarik izan: segurtasunaren inguruko irakasgaien irakasle zuen Jesus Ibañezengana jo zuen tutoretza eskatuz, eta onartu egin zuen ikasle gisa.
(1) _ aurrera egitea erabaki zuten elkarrekin.

zehaztu digu. Adibidez, Microsoft bezalako enpresa batek sistema eragile bat ateratzen badu, software kaltegarriek sistema
eragile horren "zulo" edo akats posibleak bilatzen dizkiete.
Zulo horiek zertarako bilatu nahi dituzten, horixe da edonork
buruan duen galdera. "Klabe jakin batzuk lortzeko, edo kaltea
ahal den gehien zabaltzeko baliabideak lortzeko izaten da normalean", erantzun digu Anartzek.

Informatika-segurtasunean duen jakin-mina betidanik izan
duela esan digu Anartzek. Programak egite hutsak ez omen du
horrenbeste gogobetetzen, alegia. "Hobetzeko grina da kontua, programa egitea, baina gehigarri batekin, zerbait hobetzeko helburuarekin, alegia”, aipatu digu.

Baina nork sortzen ditu software kaltegarri horiek? Bada, denoi
ezagun egiten zaizkigun hackerrak dira, hain zuzen. Duela urte
batzuk arte, hackerrak norbere etxean egoten ziren, era anonimoan, eta jakin-min propioa zuten motibazio bakar. "Internet
zabaldu denetik, ordea, informazio kaltegarri hori zabaldu egin
da, eta foroak sortu dituzte. Ez da gauza bera kalte egin nahi
duen garun solte bat edo 10.000 garun aldi berean lanean”.
Panorama ez da batere lasaigarria, argi eta garbi. Nolanahi
ere, Anartzek liburuko atal batean aipatzen duen bezala, software kaltegarriaren zabalkundea ez da duela urte batzuk pen-

Informatika-erabiltzaile xumeontzat software kaltegarria zer
den azal diezagun eskatu diogu. (2) _ "Kalte egiteko edo
onurarik ez egiteko sortzen den softwarea da birusa. Hau da,
sistema eragile bat apurtzeko erabiltzen den softwarea",

Gaurgero
“Software kaltegarria hona iristerako, aurrez Asia eta AEBetatik igaro da. Beraz, badugu arriskua ekiditeko tartea”

tsatzen zen adinakoa izango. Hau da, kalteak ez gaitu indarrez hartuko, dirudienez. "Lehen, lehia antzekoa zen hackerrentzat, zein software kaltegarri izango litzatekeen gehien
zabalduko zena, hura zen kontua. Guda antzeko bat zen.
Azken urteotan, berriz, kaltea helburu jakin batekin egin nahi
dute, klabeak lortu edo dirua lortu, adibidez. Egia da software
kaltegarria zenbat eta gehiago zabaldu, aukera gehiago izango dutela, baina zabalkuntza ez da berez helburua, eta beraz,
kaltea ez da horrenbeste hedatuko”.

Ezjakintasuna nagusi
(3) _ Anartzek azterketa zabala egiten du bere liburuan, eta
baietz ondoriozta liteke. Bere buruaren kopia bat (ziur aski
garatuta) barneratuz, programa bat aldatu eta kutsatzeko gai
den programa informatikoa da birusa. Edo, beste era batera
esanda, “edozein programa kutsatu behar dute birus izateko”. Horrez gain, birusak ez diren “birusak” omen daude.
Horiek dira, besteak beste, troiarrak. “Beste eginkizun batez
mozorrotutako edozein software kaltegarri har dezakegu
troiartzat", esan digu. Hau da, "birus.exe" izeneko fitxategia
iritsiko balitzaigu, mesfidantza sortuko liguke eta ez genuke
irekiko. Horregatik, troiarrek beste izen edo itxura bat hartzen
dute, mozorrotu egiten dira. Azkenik, harrak aipa genitzake.
"Hedatzeko Interneteko baliabideak ustiatzen dituzten software kaltegarriak dira”. Interneteko portuak edo IP helbideak dira
aipatu baliabide horiek, besteak beste.
Birusen inguruan ezjakintasuna itzela dela dio Anartzek.
"Ingurua zein den, ezjakintasun maila ezberdina da. Nik eta
neure lankideek, adibidez, badakigu gauza bakoitza zer den.
Nire gurasoek, ordea, ez dakite ezer", esan digu. Laburbilduz:
antibirusa jartzeak ez du ezertarako balio. (4) _ "Beste kontu
bat da ordenagailua garbi duzula ziur zaudenean eta antibirusa eguneratuta duzunean askoz ere aukera gutxiago duzula
kutsatzeko”. Horretarako azalpena, berriz, hauxe: "Antibirusaren eguneraketa sortzeko, alegia, lehenik eta behin birusa
atera behar da”.
Birusen kontrako tresnak sortu beharrak, baina, badu alde
positiborik: informatikan aurrera egitea. “Software kaltegarriekin sistema eragile baten zuloak topatzen badira, sistema eragile horien eguneraketak aurrerapausotzat har daitezke, zulo
horiek estaltzeko balio dutelako". Izan ere, sistema eragileen
sortzaileak ezin omen dira denaz jabetu, ezin dute "software
perfektua" egin. Eta software kaltegarriek, beren akatsez ohartarazten diete". Kontua da horren ordaina erabiltzaileek jasaten dutela, noski.
Erabateko segurtasuna lortzea ezinezkoa dela baieztatu du
Anartzek. Baina etxeko ordenagailuan ahal dugun segurtasun-maila handiena izateko hainbat aholku eman dizkigu.
“Ordenagailua garbi izatea, antibirusa eguneratzea, eta batez
ere, mesfidantza. Ezezagun baten posta bat heltzen bazaigu,
ireki aurretik nondik datorren frogatu behar dugu", esan digu.
(5) _ “Oro har, jendeari lasai bizitzeko gomendioa emango
nioke. Izan ere, software kaltegarri bat Euskal Herrira iristen
denerako, aurrez Asia eta Estatu Batuetatik igaroko da, gutxienez. Eta beraz, epe jakin bat dugu hemen, adi egonez gero,
arriskua ekiditeko”. Ez da gutxi.

?
2
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Txerta itzazu esaldiok dagokien hutsunean. Gogoan
har bat soberan duzula.
A.- Gaur egun gehienei birus deitzen diete, baina "ibilgailu guztiei auto deitzea bezalako akatsa litzateke", dio
Anartzek.
B.- Orain arte saldu digutena, beraz, ez da egia.
C.- Ikaragarria da software hauen hedapena, kalteak
aurki harrapatuko gaitu.
D.- Birusei buruz zertxobait bazekiela eta euskaraz arlo
horretan argitalpenik ia ez zegoela jakinda,
E.- Birusak, troiarrak, hackerrak... termino ugari dago
informatika-kaltearen eremuan. Baina ba al da ezberdintasunik beren artean?
F.- Gorputza ondoezik geratu zaigu Anartzek esandakoarekin, baina horrentzako sendagaia ere eman digu.
Zalantzarik sortu bazaizu, jo 45. orrialdera.

*

EKIDIN.- Evitar. Éviter.
GARUN.- Cerebro. Cerveau.
GOGOBETE.- Gogoz bete. Satisfacer, complacer. Satisfaire.
HEDATU.- Zabaldu. Extender. Propager.
JABETU.- Konturatu, ohartu. Darse cuenta, controlar.
Se rendre compte.
KALTE EGIN.- Perjudicar. Endommager.
KALTEGARRI.- Kaltea sortzen duena. Perjudicial, dañino/a.
Pernicieux/euse.
KUTSATU.- Contaminar. Polluer.
LASAIGARRI.- Lasaitzen duena. Tranquilizador/a.
Tranquilisant/e.
MESFIDANTZA.- Desconfianza. Défiance.
PENTSATZEN ZEN ADINAKOA.- Pentsatzen zen bezainbestekoa. Tanto como se pensaba. Autant qu’on le pensait.
SISTEMA ERAGILE.- Sistema operativo.
Système d’exploitation.
XUME.- Sencillo/a, modesto/a. Modeste.

24

38 Hamaika

trikimailu

S

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

1B

Testua eta argazkia: Oihana Prado (Kazeta5)

Bingen Amadoz

?

ingen Amadoz irrati esataria da. Euskadi Irratian lan egiten
du Iruñean, irratia sortu zenetik. Lehenago, Herri Irratian
zegoenean, euskarazko informazio gutxi eman zezaketela esan
digu, “dena Madrildik zetorrelako”. Pixkanaka, ordea, euskaraz egindako edukiak hedatzen hasi ziren. “Orduak euskaraz
esaten hasi nintzen. Aurrerapauso handia izan zen garai hartan”. Tafallan jaio, baina leku askotan bizi izan zen txikitan,
Frantzian, adibidez. 18 urterekin hasi zen euskara ikasten,
baina euskara beti oso gertukoa izan zuela adierazi digu.

B

Zein da zure ama hizkuntza?
Gaztelania.
Garai hartan, ez zen begi onez ikusten euskara ikastea.
Zer dela eta erabaki zenuen ikastea?
18 urte inguru nituenean hasi nintzen, nire kasa, Herri Irratian
lan egiten nuenean. Ikasi egin nahi nuen euskara, baina ez
helburu jakin batekin, lanbide hobe bat lortzeko, adibidez,
baizik eta niretzat, jakiteagatik soilik. Garai hartan euskaltasuna deskubritu nuen, eta funtsezkoa iruditzen zitzaidan euskaldun izateko hizkuntza jakitea. Azken finean, Nafarroan
beti izan dugu euskararekiko harremana. Zein tokitan bizi
zinen, ezberdina zen, baina nola edo hala, beti genuen inguruan euskara zekien norbait.
Euskaltegian ikasi al zenuen?
Ni hasi nintzen garaian ez zegoen ez ikastolarik, ez euskaltegirik, ez zegoen ezer. Iruñean hasi nintzen ikasten, beren kasa lan
egiten zuten Los amigos del país izeneko talde batean. Klaseak
ez ziren klandestinoak, berez, baina bertatik kanpo inork ez
zekien euskara ikasten ari ginela. Gero, mendizale talde batean hasi ginen, eta han ere euskaraz hitz egiten genuen.
Beranduago, Arturo Campion lehen euskaltegia sortu zenean,
bertan hasi nintzen.
Euskara ikasteko garaian zer izan zen zuretzat errazena
eta zailena?
Errazena ilusio handiz egiten genuela, jakin-mina. Zailena,
berriz, hizkuntza bera ikasteak dituen zailtasunak izan ziren.
Ikasketa prozesuan gorabeherak izaten dira, batzuetan uste
nuen ez nuela batere aurreratzen eta desanimatu egiten nintzen. Hurrengo hilabetean, ordea, urrats handiak eman nituela
sumatzen nuen.
Hitz egiteaz aparte, zer egiten duzu zeure kabuz euskara lantzeko?
Asko laguntzen ninduen kantak entzuteak. Garai hartan hasi
zen euskal kantagintza, eta asko lagundu zidan. Garai hartako

inguruak, berriz, ez. Batzuek bazekiten euskara, baina ez zuten
hitz egiten. Familia barruko transmisiorik ere ez zen egiten.
Herri Irratian lan egiten hasi nintzenean, ni neu hasi nintzen
euskara pixkanaka sartzen. Ordua euskaraz ematen hasi nintzen. Berehala, egunkariak sortu ziren: Deia, Egin... Euskaraz
idazten zutena nik irratian ematen nuen. Beranduago, irratsaio
osoak euskaraz egiten hasi ginen.
Zein beste hizkuntza dakizu?
Frantsesa, Frantzian bizi izan baikinen lau urtez, eta beraz, euskara baino lehen ikasi nuen. Ingelesa ere beti ikasi izan dut.
Italiera ere ikasi nuen, neure kasa.
Errazago ikasten da hirugarren hizkuntza bigarrena
baino?
Konbentzituta nago hirugarrena errazago ikasten dela.
Hizkuntza bat jakiteak beste bat ikasten laguntzen du, beti.
Elebitasunak erraztu egiten du, burua irekitzen du.
Zer nolako hizkuntza iruditzen zaizu euskara? Polita,
musikala, gogorra...?
Oso polita da, niretzat. Gozoa da, nahiz eta hitz gogorrak ere
badituen. Normalean, euskara ez dakitenek esaten dute hizkuntza gogorra dela. Askotan, errusiarrarekin konparatzen
dute, gogortasunagatik. Baina nire ustez, ez da halakoa.
Zer esango zenioke jendeari euskara ikastera animatzeko?
Euskaltegian ikasteari utzi genionean, klaseak hartzetik ematera pasa ginen batzuk. Gure artean esaten genuen zeinen prozesu polita izan zen euskara ikastearena, eta ez litzaigukeela
inportako prozesua berriz hastea, behin amaitu ondoren.
Balantzea oso positiboa izan zen: hizkuntza menderatzea,
geure bihurtu genuela ikustea. Nire motibazioa hizkuntzaren
iraupena bermatzea zen, noizbait haur bat banuen hari erakutsi behar niola pentsatzen nuen. Eta halaxe egin dut.
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EUSKARA HOBETZEN
Ale honetan, honako moldeak izango dituzu hizpide:
• Urtarriletik abendura
• Mejoratu
• Papera baino meheagoa
Irakur itzazu azalpenak, eta ondoren, praktikarako proposatu dizkizugun ariketak osatu. Badakizu, bestalde, Ikasbil atarian (www.ikasbil.net) ikas-materialen atalean aurki ditzakezula, argibidez eta entzungaiez horniturik.

1.

atala: HOBETZEKO OHARRAK

[ Urtarriletik abendura ]
Badira hitz batzuk hiztegiko era mugagabean ez bezala, non edo non, edozein iragarki edo agiritan era
mugatuan idatzita ikusi, eta, deklinatzeko orduan, gaizki erabiltzen direnak. Hilabete-izenak, adibidez.
Hiztegian "urtarril" agertuko da, baina edozein egutegitan "urtarrila" ikusiko dugu, eta halaxe behar du.
Non dago arazoa?
Bada, arazoa, esan bezala, hitz horren okerreko deklinabidean egon ohi da, "-a" eta guzti deklinatuta ikusten baitira hainbat tokitan.
Adibidez: "urtarrilan", "urriako", "ekainatik", "otsailara", etab.

✎

Irakur itzazu hurrengo esaldiak eta beharrezkoak diren aldaketak txertatu. Kontuan izan deklinabide-kontuak direla.
1.- Urtarrilatik aurrera dieta egingo dudala agindu diot neure buruari, asko gizendu naiz eta
Gabonetan.
..................................................................................................................................................
2.- Abenduak duen alderdirik onena da jai-egun dezente daudela, senideekin une gozoak igarotzeko.
..................................................................................................................................................
3.- Otsailako bigarren astean da ezkontzekoa Josune, ba al zenekien?
..................................................................................................................................................
4.- Noiz beteko dituzu urteak? Apirilan, ezta?
..................................................................................................................................................
5.- Mikel ez da lantoki berrian hasiko datorren maiatzara arte.
..................................................................................................................................................
6.- Jai hartu nahi dut lantokian ekainatik irailara, India bisitatu nahi dut eta.
..................................................................................................................................................
7.- Diru-laguntza horiek urriatik aurrera hasiko dira banatzen.
..................................................................................................................................................
8.- Zure lantegian urtarrilan egiten duzue beti aurreko urteko laburpena, baina gurean abenduako
azken astea hartzen dugu horretarako.
..................................................................................................................................................
Zalantzarik sortu bazaizu, jo 46. orrialdera.
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2. atala: ADISKIDE GAIZTOAK
[ Mejoratu ]
Mejoratu aditza osasunarekin lotuta dagoela pentsatuko duenik izango da, jakina. Oker dabil, ordea.
Gaztelaniaz ez bezala, norbaitek mejoratuta zaude esaten badizu, ez da gaixorik egon ondoren sendatu zarela adierazteko, baizik eta GIZENDU egin zarela esateko. Erne beraz eta arreta jarri hil honetan ahoratuko dituzun jakiei horrelakorik entzun nahi ez baduzu, behintzat. Badakizu datozen jaiak oso garai egokia direla
molde hau erabiltzeko.

✎

Aurreko azalpena kontuan hartu eta saia zaitez adierazten hurrengo esaldiotan zein kasutan dagoen
ondo erabilita mejoratu aditza eta zeinetan ez:
1.- Gaixoaldi luze baten ondoren, oso mejoratuta ikusi nuen Alazne, ia-ia ez zitzaion atzeman ere egiten ospitalean emandako denbora luzea.
2.- Ez dakizu nola haserretu nintzen Jexuxekin! Izan ere, esan ez zidan ba mejoratuta nengoela? Ergel
halakoa!
3.- Gure seme txikiaren irakaslearekin hitz egin nuenean gelan oso mejoratuta ikusten zuela adierazi
zidan, gero eta zintzoago baitabil.
4.- Ez dakit zuk zer pentsatzen duzun, baina baskulak ez du gezurrik esaten eta sinets iezadazu, oso
mejoratuta zaude!

3. atala: ESAERAK ETA ESAPIDEAK
[ Papera baino meheagoa ]
Beste edozein hizkuntzak bezala, euskarak ere konparazioa erabili ohi du, sarritan, pertsona edo gauza bat
zer-nolakoa den adierazteko. Oso baliabide emankorra dugu hori.

✎

Aipatuko al dituzu zuk horrelako bi konparazio? Hemen idatzi:
1.- ..................................................................................................................................................
2.- ..................................................................................................................................................
Bada, ildo beretik, hirugarren esapide bat aipatuko dugu hil honetan: "papera baino meheagoa";
edo, hori baino zehatzago, oraindik: "zigarro-papera baino meheagoa".

Esango al diguzu nori zuzentzeko konparazioa den?
a.- Oso azal fina duen pertsonari zuzentzeko
b.- Oso dotorea den pertsonari zuzentzeko
c.- Oso mehea edo argala den norbaiti

Zalantzarik sortu bazaizu, jo 46. orrialdera.
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IKUSIZ IKASI
Urriko alean argitara eman genuen sekuentzia didaktikoaren bukaeran, zeuen burua aurkezteko proposamena egin genizuen. Bueltan, ikusiko duzuenez, hainbat lan iritsi dira gure erredakziora. Lau aukeratu ditugu ale honetarako, denak ere Gasteiztik etorriak eta zuekin batera aztertuko ditugunak. Hona hemen:
1

Vitoria- Gasteiz, 2008ko urriaren 22a, asteazkena.
Ni Xabier naiz. 1964ko martxoaren 23an, Gasteizen, jaio nintzen. Horregatik gasteiztarra naiz
eta 44 urte ditut. Nahiz eta Donostia lan egiten dudan, Gasteiz bizi naiz nire familiarekin.
Kimika-irakaslea naiz eta ikastetxe batean irakasten dut. Orain euskara ikasten ari naiz. Hasi
nintzenean urduri nengoen, baina orain oso pozik nago.
Ezkonduta nago eta hiru alaba ditut.
Nire alaba nagusiak 13 urte ditu eta Ixabel deitzen da. Jaione deitzen den bigarren alabak
10 urte ditu. Alabarik gazteenak 5 urte ditu eta Maddalen deitzen da. Ixabel Jaione baino
lasaiagoa da, baina Jaione ez da Maddalen baino bihurriagoa.
Txikitan frantsesa ikasi nuen eta unibertsitatean nengoelarik, ingelesa ikasi nuen. Orain
hizkuntza horiek ahaztu zaizkit .
Guri Gasteiz oso gustatzen zaigu, oso ondo bizi delako.
Denbora gutxi daukadan arren, irakurtzea oso gustatzen zait. Historiari buruz egitea ere
gustatzen zait.

✎

Zein dira, zure ustez, aurreko idatzian aldatu beharrekoak,
akastzat jo daitezkeenak? Idatzi hemen:
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

Hona hemen nire aurkezpena:

2

Gasteizen, 2008ko urriaren 22an, asteazkena.
Kaixo. Margaret McKennit naiz. Irlandan jaio nintzen 1965ean hamar anai-arreben artean
zaharrena naiz. Nahiz eta jaioterria oso maitatzen dudan, han ez naiz bizi duela hamabost
urte. Irlandatik irten eta gero Afrikara joan nintzen irakasle lan egiteko. Urte batzuk geroago Italiara joan nintzen eta Erroman nire senarra ezagutu nuen. Pietro deitzen da eta italiarra da. Gasteizen bizi ginen 2004.urtera arte eta duela lau urte oso polita den herri txikian bizi gara. Zortzi urte daukan nire semea Gasteizen jaio zen. Julen deitzen da eta futbola oso gustatzen zaio.
Gasteizko ikastetxe batean lan egiten dut. Ingeles-irakaslea naiz eta sei edo zazpi urte daukaten umeei klaseak ematen dizkiet. Aurten euskara ikasten ari naiz eta zaletasunetarako ez
daukat denbora askorik. Oso gustatzen zait sukaldaritza eta egunero paseo bat ematen dut
nire txakurrekin. Irakurtzea gustatzen zait eta telebista ikusten dut Julen oheratu ondoren.
Irlandan gaeilikoa irakasten nuen, ingelesa nire ama-hizkuntza izanda ere. Frantses eta
portuges pixka bat dakit eta egunero gaztelania hitz egiten dut txarto bada ere.

✎

Zein dira, zure ustez, aurreko idatzian aldatu beharrekoak,
akastzat jo daitezkeenak? Idatzi hemen:
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
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Kaixo!
Ni Luis naiz. Bilbon jaio nintzen eta orain Gasteizen bizi naiz. Geografia-irakaslea naiz ikastetxe batean. Nire lana asko gustatzen zait.
Berrogeita bost urte dauzkat eta ezkonduta nago.
Bi seme-alaba dauzkat, neska bat eta mutil bat. Neskak sei urte ditu eta mutilak bi urte
ditu.
Haiekin gaztelaniaz hitz egiten dut. Orain euskara ikasten ari naiz. Euskara ikasi nahi dut
nire seme-alabekin hitz egiteko.
Nire zaletasunak oso normalak direla uste dut. Niri irakurtzea eta kirola egitea asko gustatzen zait. Nire seme-alabekin eta nire emaztearekin mendira joatea eta bizikletaz ibiltzea
asko gustatzen zait. Niri gitarra jotzea eta lagunekin egotea asko gustatzen zait. Ez zait batere gustatzen polítika, aspertzen nauelako.
Hezkuntzari edo Teknologiari buruz hitz egin nahi baduzu, hemen egongo naiz.

✎

Zein dira, zure ustez, aurreko idatzian aldatu beharrekoak,
akastzat jo daitezkeenak? Idatzi hemen:
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

4

Gasteizen, 2008ko urriaren 22an, asteazkena.
Kaixo, Sofia naiz. Gasteiztarra naiz eta Gasteizen bizi naiz. 1965eko irailaren 8an jaio nintzen, neguko egun bateko zortzietan. Nik berrogeita hiru urte daukat. Ez nago ezkonduta,
baina bikotea daukat. Oraingoz nire bikotea Madrilen bizi da, bere lana han dago eta.
Nik hura asteburuetan ikusten dut. Gasteizera bera etortzen ez denean, ni Madrilera joaten naiz. Niri Gasteiz Madril baino gehiago gustatzen zait, giro gehiago baitago.
Nahiz eta irakaslea naiz, orain ikaslea naiz. Euskara ikasten ari naiz. Txikitan frantsesa
ikasi nuen eta gainera nire amona frantziarra zen eta denbora harekin hitz egiteko erabili
nuen. Nire ustez txikitan ikasi nuen hizkuntza orain ikasten ari naizen euskara baino errazagoa da.
Niri irakurtzea, zinemara joatea, paseatzera, lagunekin egotea eta batez ere bidaiatzea
gustatzen zait. Datorren urtean udan Txinara joatea gustatuko litzaiguke, baina oso garestia da, eta horregatik aurrezten hasten ari gara.
Orain «Las 13 rosas» irakurtzen ari naiz, gerra zibilari buruz hitz egiten du.
Badakizu zerbait niri buruz. Ausart zaitez eta idatzi.

✎

Zein dira, zure ustez, aurreko idatzian aldatu beharrekoak,
akastzat jo daitezkeenak? Idatzi hemen:
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

Idatziren batek inspiratu bazaitu, erantzun eta guri argitalpenak@habe.org
helbidera bidali, ikasle hauei helarazteko! Anima zaitez, zure lanaren zain gauzkazu!
Zalantzarik sortu bazaizu, jo 46. orrialdera.
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IDAZTARAUAK

> KOMUNZTADURA APOSIZIOETAN
1. Zenbaitetan aposizioa izen sintagmaren barnean doa eta ez da komunztadura arazorik
sortzen. Adibidez:
• Unibertsitateko Erretoreorde Edurne Mendiluzek aurkeztu du txostena.
• Lorea Ibaigane Institutuko katedradunari aurkeztu diote txostena.
• Juan Jose Ibarretxe Lehendakariak HABEren 25. urteurrena ospatzeko
ekitaldian parte hartu zuen.
• Zure lagun Dublinen bizi denari sari bat eman diote.
Mugatzailea izenaren beraren osagai duten izen bereziek, ordea –Antso Azkarra edo
Pernando Amezketarra bezalakoek, alegia–, gorde egiten dute hura aposizioan ere:
• Antso Azkarra errege ausartari (*Antso Azkar errege ausartari).
• Pernando Amezketarra bertsolari ezagunaren ibilerak
(*Pernando Amezketar bertsolari ezagunaren ibilerak).
2. Izen sintagma osoak aposatzen direnean, koma artean eransten dira eta komunztadura egitea da ohikoena, hau da, deklinabide-atzizkia errepikatzea:
• Nire lagun Ferminek, piano jotzaile trebeak, kontzertu asko eman ditu aurten.
• Fermin Garro irakasleari, lizentziadun berri denari, eman diote lanpostu hori.
• Zure lagunarekin, Unibertsitateko irakaslearekin, mintzatu naiz gaur.
Zenbaitetan, perpausaren joskeratik aparteko eranskin edo tarteki aske gisa ageri dira,
nolabait, informazio berria erantsi nahian edo. Horrelakoetan, jakina, ez da komunztadura egiten, alegia, ez da deklinabide-atzizkia errepikatzen.
• Gure herriko alkateak –musikazale amorratua bera– begi onez ikusi du kontzertu gela berria egiteko proiektua.
• Haren etxean –aski zabala, ene ustez– erraz kabituko gara denok.
• Datorren larunbatean –hilak zortzi– hasiko da ehiza garaia.

✎

Ondoren ageri diren esaldietako batzuk ez ditugu behar bezala osatu.
Saia zaitez zuzen berridazten beharrezko denean.
1. Nire lagun Ferminek, piano jotzaile trebea, kontzertu asko eman ditu aurten.
.....................................................................................................................
2. Fermin Garro irakasleari, lizentziadun berri dena, eman diote lanpostu hori.
.....................................................................................................................
3. Zure lagunarekin, Unibertsitateko irakaslea, mintzatu naiz gaur.
.....................................................................................................................
4. Bihar goizean –igeltseroa etortzen denerako– lurra estali egin behar dugu.
.....................................................................................................................
5. Laura Benitezek, Unairen ama, ez du etorriko ez denik esan.
.....................................................................................................................
6. Etxe azpiko dendariari, egunero egunkaria erosten diodanari, ebakuntza egin diote.
.....................................................................................................................
7. Markel Olanok Gipuzkoako ahaldun nagusiak eman dio hasiera ekitaldiari.
.....................................................................................................................
8. Mohamed Torresek, ikaskide berriak, oso emaitza onak atera ditu azken ebaluaketan.
.....................................................................................................................
Zalantzarik sortu bazaizu, jo 46. orrialdera.
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Definizioak
Maiz gertatzen denaren nolakotasuna. Zerbait denbora jakin batean
gertatzen edo agertzen den aldien kopurua
Heldua denaren nolakotasuna. Garapena erabat osatu deneko garaia.
Zaila, gogorra, erraztasunik gabea denaren nolakotasuna. Eragozpena,
oztopoa.
Osasun-egoeraren hondatzea. Pertsona baten osasunari kalte egiten dion
ez-normaltasun organikoa zein funtzionala. Sinonimoa, eritasun.
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mielina-zorro

3.
1
c

2
e

3 4 5 6
n k h d

7
b

37
1D
2A
3E
4B
5F
C esaldia da soberan dagoena.
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Erantzun-orriak

[40/41]
1.

2.

3.

atala: HOBETZEKO OHARRAK
1.- Urtarriletik
2.- ONDO DAGO
3.- Otsaileko
4.- Apirilean
5.- maiatzera
6.- ekainetik irailera
7.- urritik
8.- urtarrilean/abenduko
atala: ADISKIDE GAIZTOAK
1.- Esaldi honetan, sendatuta erabili beharko genuke
mejoratutaren ordez.
2.- Esaldi honetan modu egokian erabili da mejoratu
aditza.
3.- Esaldi honetan askoz hobeto erabili beharko
genuke mejoratutaren ordez.
4.- Esaldi honetan modu egokian erabili da mejoratu
aditza.
atala: ESAERAK ETA ESAPIDEAK
Hona hemen bi euskarazko konparazio:
1.- "Baratxuria baino finagoa"
2.- "Harria baino gogorragoa"
"zigarro-papera baino meheagoa"
c aukera da zuzena. Izan ere, oso mehea edo argala
den norbaiti zuzenduko genioke, bistan denez; horrelakoarekin konpara baitaiteke paperaren lodiera.
Beraz, kiloak gorabehera, pertsona bat mehea dela
adierazteko, "Papera baino meheagoa” esango dugu.

[42/43]
Hona hemen idatzietan konpondu beharrekoak:

1

Nahiz eta Donostia (Donostian) lan egiten dudan,
Gasteiz (Gasteizen) bizi naiz nire familiarekin.
Guri Gasteiz oso (asko) gustatzen zaigu, oso
ondo bizi delako.
Denbora gutxi daukadan arren, irakurtzea oso
(asko) gustatzen zait. Historiari buruz egitea (irakurtzea) ere gustatzen zait.

2

Nahiz eta jaioterria oso (asko) maitatzen dudan,
han ez naiz bizi duela hamabost urte.
Julen deitzen da eta futbola oso (asko) gustatzen
zaio.
Oso (asko) gustatzen zait sukaldaritza eta egunero paseo bat ematen dut nire txakurrekin.

3

Idatzi honetan ez dago ezer aldatu beharrik.

4

Nahiz eta irakaslea naiz (naizen), orain ikaslea
naiz.
Datorren urtean udan Txinara joatea gustatuko
litzaiguke, baina oso garestia da, eta horregatik
aurrezten hasten ari gara (hasi gara).

[44]
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

trebeaK
denaRI
irakasleaREKIN
ONDO DAGO
amaK
ONDO DAGO
Olano
ONDO DAGO




Osatuz Irratsaioak
Euskadi Irratian, abenduaren 20an, goizeko 11etatik aurrera:
Lazaro Elizalde: HIESa

Osatuz webgunea
www.euskadi.net/osatuz

Sekuentziak on-line: Azaroaren 1etik aurrera: Loaren unitatea. Belen Benitez
… eta gainera: Osatuz aldizkariko artikuluak eta horien gaineko ariketa guztiak

Osatuz aldizkaria

hurrengo alean zer?
Osatuz erreportajeak. Zentroak: Eibarko Ikuskatzailetza Medikoa. Oihana Prado
Osatuz gaiak: Ahoko usain txarra. Jabier Agirre
Osatuz elkarrizketa: HIESa. Lazaro Elizalde
Erizaintza-eskolatik: Sekretu profesionala erizaintzan. Ikerne Uria
Proba diagnostikoak: Toraxeko erradiografia sinplea. Jabier Agirre

