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GABONETAN HAINBESTE DIRU
EZ GASTATZEKO AHOLKUAK
Denbora gutxi falta da gabonak gure etxeetara heltzeko. Dagoeneko telebistan gabonen gaineko
hainbat iragarki ikusten hasiak gara. Baina egia da, une honetan pairatzen ari garen krisialdiagatik,
gura familia ekonomiak nahikotxo murriztuta daudela. Hau horrela izan arren, nork ez du dirua
gastatu behar oparietan, janaria erosten eta parrendetan? Hemen dituzue aholku batzuk jai hauetan hainbeste diru ez gastatzeko.

OPARIETAN
Normalean, abenduaren hasieran supermerkatuek eta jostailu dendek aurreko denboraldietako
jostailuen eskaintzak egiten dituzte. Nahiz eta
jostailu hauek ez diren azken denboraldiakoak,
berri-berriak dira. Horregatik memento ona
izan daiteke merkeago erosteko.
Aurrezteko beste era bat interneten bidezko erosketa egitea
da. Web orri asko dago denetik
erosteko eta produktu askoren
artean aukeratzeko. Gainera batzuetan, interneten dendetan baino
eskaintza hobeak aurki daitezke.
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Berrerabiltzea ere aurrezteko aukera zoragarria
izan daiteke. Data hauetan ohikoa izaten da bai
eskoletan bai herrietan bigarren eskuko jostailuak saltzeko azoka txikiak antolatzea.
Azoka hauetan, jende askok erabiltzen ez dituen jostailuak saltzen ditu, eta jakina, jostailu
horiek egoera onean egoten dira. Esan gabe doa,
honela gure ingurugiroa
garbi mantentzen ere
laguntzen dugula, berrerabiltzea ekologiaren oinarri
garrantzitsua baita.

JANARIETAN
Denok dakigu janaria hilabete bat lehenago erosiz gero, %40 ere aurreztu dezakegula. Data iritsi
arte izozkailuan edukiko dugu eta kitto. Hala ere,
uste dugu aurrezteko modurik onena janari gutxiago erostea dela.

baitekin ados jar gintezke kantitate handitan
erosteko. Honela egiten badugu, askoz prezio
hobeak lortuko ditugu. Beste irtenbide bat marka
zurietara jotzea izan daiteke. Hauek merkeagoak
dira eta kalitatea pare-parekoa da.

Horretarako, lehenengo argi eduki beharko dugu
zenbat pertsona etorriko diren bazkaltzera edota afaltzera. Hori
jakinda, menua prestatu
erosketak planifikatu ahal
izateko. Bestalde, beste nor-

Erosten dugun janariaren
kantitatea
kontrolatzea
garrantzitsua
iruditzen
zaigu, hurrengo hiru egunetan hondakinak ez izateko.

PARRANDETAN
Gabonak heltzen direnean normala izaten da kotiloietako eta festetako gastuak ere izatea. Hauek
gogoan izateko gastuak dira, zeren eta lagunekin zein familiarekin ospatzeko dugun ohitura on
bat den.
Kotiloi batera joatea erabakitzen baduzu, hiru
gastu hartu behar dituzu kontuan: kotiloiko
sarrera, janzkera eta edariak. Kotiloiko sarreretan aurrezteko, aurretik erostea da onena, hauek
deskontu handiekin saltzen baitutzte. Arropari
dagokionez, beste norbaitek utzitako arropa erabil dezakegu, edo bigarren eskukoa erosi. Interneten bidez ere aurreko denboraldietako arropak
merke jartzen dituzte salgai, eta hau aukera ona

izaten da jantzi dotoreak prezio onenetan erosteko. Bukatzeko, edarietan hainbeste diru ez gastatzeko, kotiloiko sarrerarekin datozen edariak
hartzeko aholkatzen dizuegu, edo zeuen buruari
muga ekonomiko bat ipintzea. Eta kotiloi batera
joateko aurrekonturik ez baduzu, hobe da etxe
batean festa egitea. Hau azkenean errazagoa
da antolatzen, eta gainera lagun guztien artean
eros daitezke edariak, ez da beharrezkoa arropa
dotorea erostea eta sarrerak doakoak dira!
Ikusi duzuenez, eman dizkizuegun aholku interesgarri hauek jarraituz gero, guztiz posiblea da
gabon zoriontsuak pasatzea gure familia ekonomiari hain kalte handia egin gabe.

7. urratseko ikasleak
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ARPELA
ELKARTEA,
urtebete hazia ereiten
Dena da erlatiboa: urtebete daukan gauza bat
jaioberria dela esan dezake batek. Eta 365 egun
iraun duen beste gauza bat zaborrera botatzeko modukoa. ARPELA elkartearen kasuan, oso
inportanteak izan dira eratu zenetik pasa diren
12 hilabeteak.
Etxebarrin euskarari astinaldia emateko asmoarekin jaio zen elkartea. Izena baserrietako
tresna zahar bati hartu zioten. Tresna horrekin
zuloak egin zitezkeen lurrean, bertan ortuariak
ereiteko. Eta Euskaltzaleen elkarteak ere haziak
erein nahi ditu herriko euskalgintzan.

Hauexek dira elkartearen helburuak:
•Euskararen erabilera sustatzea
•Euskaldunak elkar ezagutu eta hizkuntza-jarrera aktiboak sustatzea
•Euskara eta euskaldunen ikusgarritasuna areagotzea
•Euskal kultura lantzea
Hasierak ez dira errazak. Elkartearen izaera
elkartekideen artean zehazteko garrantzitsuak
dira. Bilerak, eztabaidak, estatutuak, estrategiak
finkatzea. Egiteko asko dago elkarte barruan.
Baina kanpora begira ere, egin izan dituzte
hainbat ekintza jadanik, eta asko dituzte prest:
zine-laburmetraien emanaldia, Argijale Etxebarrin auzolanean argitaratutako ipuin solidarioaren itzulpena, euskal dantzen tailerra, euskal
kantuena, Euskararen Eguna...

Sorrerarekin batera, Arpela Euskal Herriko beste
hainbat herritako euskara-elkarteen Topagunean
sartu zen, gainontzeko taldeekin harremanetan
egoteko, ikasteko eta hobetzeko.
Elkarteak pozez hartuko ditu kide berriak, baina parte hartzeko modu ugari dago kide izateaz
gain. Adi egon, beraz; ARPELAren hurrengo
ekintzak zeintzuk izango diren jakin nahi baduzu arpela.eu web gunera jotzea duzu.
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ETXEBARRIN EROSI...?
ZERGATIK EZ?

Agerikoa da Etxebarriko merkataritzak ez duela
une gozoa bizitzen. Herriaren tamainagatik
ere, ez da inoiz izan oso sendoa, baina
ZEBARRIrentzat kezka handiko kontua da.

€

Artikulu honetan galdera hauei erantzun nahi
diegu: zergatik ari dira ixten denda batzuk? eta
zergatik ez dira denda berriak zabaltzen edota
zabalduko?
Iruditzen zaigu tabernek ondo funzionatzen
dutela, baina beste merkataritza guztia ez dabil
ondo. Datuak aztertu eta gero kezkatzen gaitu
ikusteak bihurtuko garela bakarrik lo
egiteko herria.
Arrazoiak
Gaur egun 11.000 biztanle
inguru gara; 68 saltoki txiki
Merkatari batek esan digu alokairuak oso garestiak
daude (harategiak, okindegiak,
direla. Jabeek negozio egin nahi dutela alokailuafrutadendak, kioskoak, arraindegiak)
rekin, eta ez dute ezer egiten, prezioak jaitsi diren
eta 51 ostalaritza establezimendu
arren.
(bereziki tabernak eta jatetxeak).
Azken hamabost urtean, Etxebarriko
populazioa bikoiztu egin da. Hori
ikusita, nola da posible merkataritza
eta zerbitzuak gero eta gutxiago
izatea?
Uste dugu gehiago egin ahal dela
denon artean.
ZEBARRI Aldizkaria Etxebarriko
alde inplikatu batzuekin egon
da: merkatariekin, bezeroekin eta
bezero potentzialekin. Eta arrazoi
asko detektatu ditugu haiei esker.
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Lehen Basaurin bizi zen eta orain Etorbidean bizi
den pertsona batek esaten du bere ohiturak ez
dituela aldatu nahi, horregatik, lehen egiten zuen
bezala, Basaurin erosketak egiten ditu, handik
ileapaindegira joaten da…
Badago esaten duena Bilbo eta Basauri oso hurbil
daukagula, eta Etxebarrin merkataritza tradizionala eskasa dela. Gainera, zaitasun orografikoak
dauzkagu. Aldapa asko daude Etxebarrin, batez
ere San Antonion, eta hiru herri daudela dirudi:
Etxebarri Behekoa, Etorbidekoa eta San Antonio…
Dendak oso sakabanatuta daude. Beharrezkoa
izango da leku baten denda guztiak egotea. Jendeak erosotasuna nahi du.

Zer egin ahal dugu?
Egoera hobetzeko asmoz, gauza asko egin daitezke , eta egiten dira.
Adibidez, azaroan Etxebarriko merkatarien elkarteak eta udalak plan bat
egin dute, Bono Denda izenekoa. Zuk hamabost euro ordaintzen duzu
bonoa erosteko, eta gero hogei euro dauzkazu erosketak egiterako.
Azokak ere oso inportanteak dira. Uste dugu askotan egin behar ditugula, giroa eta ekonomia pizten dutelako.
Tabernariek pintxo-potea egiten dute, baina bestelako dendek eta merkatariek ideia gehiago behar dituzte.

4. urratseko guraso taldea
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Etxebarrik badu soinua,
eta euskaltegitik oso hurbil dugu
soinu horien iturri nagusia, Bekosolo Parkeko txalet urdinean, hain zuzen. Soinuzale
musika-eskolaz zerbait jakin nahi baduzu, hementxe duzu prestatu dugun artikulua.
Etxebarriko musika eskola duela 25-30 urte hasi zen. Nahiz eta orain Bekosolo
parkean kokatuta egon, lehen anbulategi zaharreko lokal batzuetan zegoen. Lehen
ikasle gutxi zirenez, espazio arazorik ez zegoen, baina ikasle kopurua hazi
zenez, udalak orain kokatuta dagoen lekua utzi zien. Musika arloko hainbat
ikasgai desberdin eskaintzen dute bertan: lau urtetik gorako umeentzat
zuzendutako musika hizkuntza (badira 60 urteko ikasleak ere bai), txistua,
trikitixa, haize istrumentuak, pianoa, akordeoia, bibolina, guitarra...
Guztira 168 ikasle eta sei irakasle daude eskolan. Dauden irakasle guztiak
tituludunak dira. Arratsaldeko ordutegia dute, batzuek taldeko klaseak ematen
dituzte eta beste batzuek, aldiz, bakarkako ordu erdiko klaseak. Ikasle bakoitzak
bere istrumentu pertsonala eramaten du, istrumentu handiak izan ezik, hala nola,
pianoa eta akordeoia. Urtean zehar hainbat emanaldi egiten dute, non taldeak
elkartzen diren. Lehen solfeoa keinuka irakasten zen eta gaur egun, ordea,
marrazki eta beste hainbat metodoren bidez irakasten da, errezagoa
baita. Hemen hasierako ikasketak soilik ikas ditzakezu, baina ikasketekin jarraitu nahi baduzu, kontserbatoriora joan behar zara.
Roberto Gonzalez bertako ikasle ohia izan zenak, ikasketak kontserbatorian amaitu zituen.
Lehen ikasle guztiek kontzerbatoriora sartzeko azterketa egiten zuten
eta orain, aldiz, ikasten jarraitu nahi duenak bakarrik egiten du. Ikasle
batzuk musikarako iaioak dira, baina hala eta guztiz ere, lan handia egin
behar dute. Prezioari buruz esan dezakegu orokorrean oso merkea dela.
Etxebarriko udalak ematen duen dirulaguntzari esker, taldeko klaseak hartzen dituzten Etxebarriko biztanleek, 15na euro ordaintzen
dute hilean eta bakarkako klaseak hartzen dituztenek, 23na euro.
Etxebarriko biztanlea izan ez arren, Etxebarriko musika eskolara
etor daitezke prezioa pixka bat garestia izan arren, baina oso
merkea da. Prezioa merkea izateaz gain, talde txikiak izaten direnez, aukera handiago egoten da ondo ikasteko. Musika ikasi nahi
duten guztiek, plaza edo lekua daukate eta ez da inor kanpoan
geratzen. Zoritxarrez, faltan botatzen duten gauza bakarra emanaldiak egiteko aretoa da. Esaten den bezala, gehiago egiten du nahi duen
batek, ahal duen batek baino. Musika ez da miraria, lana baizik.
10. urratseko arratsaldeko ikasleak
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LANAREN SAREETAN BARNA

Bizitza osoa hartu digu internetek. Lana bilatzeko oso tresna erabilgarritzat du jende
askok. ZEBARRIk Etxebarriko hainbat lagunekin bildu da eta gaiaren inguruan duten
iritzia eskatu die galdera hauen bitartez:

1. Erabili izan duzu inoiz internet lana bilatzeko?
2. Zeintzuk dira eskura dituzun tresnarik onenak?
3. Zein lan-mota dira gehien eskatzen direnak?
4. Baliagarria izan zaizu internet lana bilatzeko?

Lemmy,
41 urte

1. Ez.
2. Ez dut
interneten
bidez bilatu.
Egunkarietan
eta Lanbide bidez bilatu eta
aurkitu ditut lanpostuak.
3. Egunkarietan, adibidez, gero
eta eskaintza gutxiago dago,
eta dauden gehienak ostalaritzakoak dira. Beste modu batera
esanda, ez dira teknikarientzat
aproposak.
4. Nik egunarien bidez aurkitu
izan dut, baina agian teknikariak garenentzat eraginkorra
da internet, gero eta gehiago
erabiltzen dela kontuan hartuta.

Txisko,

56 urte
1. Nik ez dut
inoiz erabili.
Seme-alabak
ari zaizkit
orain irakasten. Nire Curriculum-a interneten jartzeko asmoa dut.
2. Orain arte, egunkari eta aldizkarietan bilatu dut lana, baita
lagun eta ezagunen artean
galdetzen ere.
3. Ni soldatzaile izan naiz beti,
oxikorteko soldatzaile. Nahiko
nuke horrelako lan bat aurkitu,
baina prest nago beste edozein
lan egiteko.
4. Ez dut inoiz lortu, baina espero
dut nire Curriculuma interneten
jarrita aukera bat edukitzea. Nahiz eta gaztea ez izan, oriandik
lan egin nahi dut.

Marko,

29 urte
1. Ez, internet
ez da, nire
ustez, tresna
ona.
2. Ez dut
internet erabili, baina Lanbide
ezagutzen dut.
3. Nire ustez, gehienak bigarren
sektorekoak dira, baina lehenengo eta hirugarren sektorekoak atera daitezke.
4. Gaur egun, lan bat lortzeko,
entxufea eduki behar da, edo
seme-alabak: pertsonen prestaketak ez du ezertarako balio.
Nire ustez, hoberena da mugitzea eta pertsonak aurrez-aurre
ezagutzea.
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Lore,

56 urte
1. Tamalez,
bai, lan bila
bainago.
2. .Paperezko
egunkariak
eta internet. Azken boladan,
web orrialde dezente daude
lana aurkitzeko; adibidez,
Deustuko Unibertsitatearen web
gunea, Joobsneed, RedTrabaja.
3. Denetarik eskaintzen dute. Lan
gehienak hemengoak dira,
baina atzerrikoak ere badaude.
Gainera hainbat ordutegi eta
iraupenekoak daude: finkoak,
lanaldi erdikoak, asteburukoak.
4. Ez oraindik. Krisiagatik orain
oso zaila da lanbat aurkitzea,
pertsona zein den. Teknologia berrien eta tramankuluen
garaian bizi gara, horregatik
da oso erosoa horrelako bideak
erabiltzea.

Mikel G.,
25 urte

1. Biologia-ikasketak amaitu
nituen bezain
pronto lana
aurkitu nituen
laborategi batean, lagun bati
esker. Baina, orain langabezian
nago eta lana bilatzen ari naiz.
2. Lana auritzeko curriculuma
hainbat web gunetan eskegi
dut, Linkedin eta Infojobs-en
esate baterako. Gainera, posta
ere erabili dut curriculuma bidaltzeko eta Basauriko Lanbide
bulegoan izena eman dut.
3. Nik biologia ikasi dut eta horregatik biologiaren arloan lan
egin nahi dut.Hala ere, beste
lan mota bat eskantzen badidate, ez dut ezetz esango.
4. Orain dela astebete lanaeskaintza jaso nuen eta elkarrizketa egitera joan nintzen .
Lana emango balidate , saltzaile
arituko nintzateke Gabonetan.
Nire aburuz, bai , eraginkorra
da.Gaur egun eta Interneti
esker, edozein pertsonak ikus
dezake zure curriculuma eta horren ondorrioz, lana aurkitzeko
aukerak zabalagoak dira.
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Lezuri,

31 urte
1. Bai, egunero
begiratzen
dut.
2. Internet eta
egunkariak
gehienetan. Hala ere, gero eta
iragarki gutxiago dago egunkarietan.
3. Saltzailea, zerbitzaria, berdin
zait, langabezian nago eta
ateratzen zaidana hartuko
nuke. Irakaslea naiz eta gaur
egun ezinezkoa da horretaz lan
egitea. Gero eta gehiago gaude
eta lanpostu gutxiegi jende
askorentzat.
4. Behin Lauro ikastolatik deitu
zidaten eskolak emateko. Bi
astez egon nintzen. Saltzaile lan
egiteko, askotan, eta denbora
luzerako, gainera.

Sandra,
26 urte

1. Bai, oraingoan bilatzen ari naiz,
langabezian
nagoelako.
2. Interneten bilatzeko hainbat
tresna daude, hala nola, lanbide, infojobs, linkedin eta abar.
Guztietan dauzkat sartuta nire
profila eta curriculuma.
3. Edozertarako lan-eskaintzak
daude, baina gehienak komertzialak, saltzaileak izateko dira
eta, nire ustez, jendea engainatzeko lanak dira. Niri erradiodiagnosiko teknikari bezala
lan egitea gustatuko litzaidake.
Oriandik ez dut inoiz lana lortu.
Curriculuma eramaten ari naiz
ospitale eta klinikatara.
4. Gaur egun ona da, baina leku
guztietara joatea eta hobe da
aurrez aurre eramatea informazioa enpresetara.

Julia,

39 urte
1. Azken
urteotan
jende askok
internetez
lana bilatzen
duenez eta nahiz eta orain
lana daukadan, egun batean
jakinminagatik lana bilatzen
hasi nintzen.
2. Horretarako kurrikuluma loditu
egin nuen, ileapaintzailerik
onena nintzela esanez.
3. Harritu ninduen ikusteak bakarrik zegoela lana garbitzaile
izateko, bai tabernetan, bai
etxeetan.
4. Geroago sartu nintzen eta berehala erantzun zidaten esateko
ordutegi zabala izango litzatekeela eta, gutxi balitz, soldata
diru beltzean emango zidatela.

Ana,

30 urte
1. Diseinu
eta moda
ikasi dut, eta
duela 6 urte
amaitu nuen
ikasten. Amaitu dudanetik
hainbat lan aurkitu dut, beti
modari lotuak eta beti interneten bidez.
Denetatik ikusten da eta
azken bolada honetan, batez
ere, zerbitzariak. Nik orain
denda batean lan egiten dut,
Bilbon. Lanaldi erdia da, hau
da, astean hogei ordu. Gainera, nire web-gunea prestatzen ari naiz. Horrela, moda
munduan sartzen ari naiz eta
edonork ikusi ahal izango du
nire lana eta nire kurrikulua.
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ZEBARRIk plan ederrak proposatu
nahi dizkizue, Euskal Herriko
txokoak ezagutzeko.

Ale honetan Kortezubi izango da gure txangoaren
helburua.
Autobusez joango gara.
Goizeko 08:00etan Etxebarriko udaletxeko plazan
geratuko gara. Irteera 08:30ean izango da.
Gutxi gorabehera hiru ordu laurden emango dugu
heltzeko.
Heldu eta gero Lezika jatetxean kafe bat hartzeko
aukera izango dugu 10:00ak arte.
Ondoren Omako basora joango gara oinez. Beraz, eraman itzazue oinetako eta arropa erosoak eta ez ahaztu hamaiketakoa!!
Pentsatzen dugu goiz osoa egongo garela handik vuelta
osoa (joan eta etorri) 7-8km. baitira.
Han Ibarrola eskultoreak margotutako basoa ikusiko
dugu. Puntu konkreto batzuk daude bere obra ikusteko.
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Bukatzen dugunean jatetxera bueltatuko gara bazkaltzera.
Han indabak jango ditugu (aurretik erreserba egin behar dugu).
Bazkaria 14:30ean egingo dugu.
Jatetxean kolunpioak dituen parke bat dago umeentzat.
16:30ak arte bertan egongo gara eta gero bi aukera dugu:
1. Santimamiñeko kobazuloetara sartu.
2. Basondo fauna babeslekura joan.

Lehenengo aukera hartzen dutenentzat:
17:00etan Santimami baselizaren ondoko
kioskoan hasiko gara eta sartuko gara
pinturen ganberaren aurreko gelara. Han azalpen batzuk emango
dizkigute. Bisita erdi fisiko erdi birtuala izango da.
Bigarren aukera hartzen dutenentzat
(umeak badituzue oso aproposa):
Egun osoa dago zabalik, baina irteteko ordua 20:00 dira. Beraz
arratsalde osoa dugu.
DATU PRAKTIKOAK
Nola heldu:
Donostiako errepidea Zornotzaraino.
Han Gernikarantz abiatu Urdaibaitik eta Kortezubiraino
helduko gara.
Santimamiñeko kobazuloetan bisita gidatuak daude:
UDAKO DENBORALDIAN apirilaren 15etik urriaren 14ra
eta ordutegia 10:00etatik 13:00ra da (astelehenetik
igandera).
NEGUKO DENBORALDIAN urriaren 16tik apirilaren 14ra
(asteartetik igandera). Bisitaren iraupena ordu bat eta
erdikoa da. Prezioa: 5 euro pertsonako, taldeak 3 euro
(gutxienez 10 pertsona behar da taldea osatzeko).
Basondoko ordutegia:
11:00etatik 15:00ak arte astelehenetik ostiralera arte;
11:00etatik 19:00etara larunbat, igande eta jai egunetan.
Prezioak: 8 euro helduentzat eta 5 euro umeentzat.
Bisita gidatuak 35 euro
(20 pertsona baino gehiago badira, dohainik).
4. urratseko goizeko ikasleak
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Ume etorkinen taldea
Aurten ere, ume etorkinen bi talde ditugu euskaltegian, euskararekin behar duten laguntza emateko.
Zebarrirako marrazki eder batzuk egin dituzte, udazkenari buruzkoak. Gozatu!
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Zi n em a
2014a urte ona izan da euskal zinemagintzarentzat.
Pelikula interesgarriak estreinatu dira, batzuk zinemetan ikusgai daude
oraindik, eta beste batzuk filmin.es plataformaren bidez ikus ditzakezue
etxetik bertatik. Hona hemen gure gomendioak:

AMAREN ESKUAK
Mireia Gabilondo, 2014
Nereak 38 urte ditu. Bizitza familiarra eta profesionala uztartu nahi dituen ama bat da. Egunkari bateko erredakzioan egiten du lan. Egun batetik bestera, ordea, Nereak
bere bizitzan duen desoreka handitu egingo da bere ama
Luisa, memoria galtzen hasita, ospitalera eramango duten
egunean.
Karmele Jaioren izen bereko eleberrian oinarrituta dago.
Liburuak Igartza eta Zilarrezko Euskadi sariak irabazi zituen, filmak Donostiako Zinemaldiko Zinemirakoa.
amareneskuakfilma.com

LOREAK
Jon Garaño, Jose Maria Goenaga, 2014
Aneren bizimodua goitik behera aldatuko da, asteroastero, etxean lore-sorta bat jasotzen hasten denean. Beti
ordu berean. Beti modu anonimoan.
Lore misteriotsu batzuek aldatu egingo dituzte Lourdesen
eta Tereren bizimoduak ere. Ezezagun batek lore-sorta bat
utziko du astero, eurentzat hain garrantzitsua izandako
norbaiten oroimenez.
Hiru emakumeren istorioa da hau; lore-sorta xume batzuek goitik behera aldatuko dituzten hiru bizimodu. Lore
horiek ahaztutzat zituzten sentimenduak azaleratuko
dituzte… Baina, azken batean, loreak baino ez dira.
Donostiako Zinemaldiko sail ofizialean sartzea lortu duen
euskarazko lehenengo filmea da.
loreakfilm.com
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Literaturan ere urte oparoa euskal letren
munduan. Hona hemen gure zenbait gomendio,
poesia eta nobelgintzari dagokionean.

LI T E R A T U R A

MUNDUKO POESIA KAIERAK
Bilduma (2014-...)
Mundu osoko eta historia osoko hainbat poetaren lanak euskaratuta bilduko ditu proiektu honek. Dagoeneko sei ale plazaratu dituzte:
Miguel Hernandez katalanetik, Emily Dickinson ingelesetik, Aime
Cesaire frantsesetik, Maria Merce Marçal katalanetik, Carlos Drummond Andrade portugesetik eta Georg Trakl alemainieratik. Itzulpen
poetikoak egitea oso gauza zaila da, baina bikaina da orain arte
egin duten lana. Aurrerantzean ere horrelakoak izatea espero dugu.
Paperean lortzeko zein internet bidez irakurtzeko www.kaierak.com
web gunera jo behar duzu.

KAPITAL PUBLIKOA
Jose Luis Otamendi

memoria zer den ez dakit
sikiera gorputz atala edo gaixotasuna balitz
agian asmatuko nuke deskribatzen
ezaugarriak sintomak neurriak
lot balekioke urtaro edo sasoi bati
epe mugaren bat jarriko nioke
baina memoriak
uste dut lekukoak etsaiak
lagunak eskatzen dituela
elkar hartzea
bat etortzea nolabait...
nago memoria dela
nahitaez bihotzerreaz irensteko zerbait
Horrela hasten da Otamendiren 7. olerki liburua, bizi garen garai nahasiotarako
duen ekarpen kapitala.
Susa argitaletxeko liburu guztien moduan, interneten dago irakurgai:
susa-literatura.com
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INON EZ, INOIZ EZ
Iban Zaldua
38 ipuin bildu ditu idazle Gasteiztarrak oraingo honetan.
Zorroztasuna, fikziorako asmamen izugarria eta ironiadosiak topatuko dituzu. Ipuinen artean badira fantastikoak
eta errealistak, metaliteratura lantzen dutenak, eguneroko
bizitzaren ifrentzua erakusten dutenak eta azkenaldiko gure
panorama politikoa erretratatzen dutenak.

Asko dira 2014k ekarri dituen disko berriak. Guk talde hasiberri batena aukeratu dugu hasteko, eta beterano batena amaitzeko.

MUS I KA

PERLAK
Perlak
Oihane, Patxi, Maite eta Ilargik osatzen dute Perlak. 2013. urte
hasieran sortu zen taldea, eta post-punka egiten dute. Aurretik
beste talde batzuetan ibiliak dira kide guztiak. Zazpi abestiz
osatutakoa da taldearen izena daraman diskoa. Batzuk gordin
eta ilunak dira, beste batzuk alaiak, nostalgikoak, barnera begirakoak eta atmosferikoak daude, indartsuak eta zuzenak, eta
koloretsuak ere bai. Baina adjektibetan galdu baino lehen, hobe
dugu entzutea.
http://perlak.bandcamp.com

ARRAINENTZAKO HIMNOAK
Morau eta Beñardo
Moraurentzat abestiak ez dira ukiezin bihurtzen behin sortu
ondoren, erabat kontrara baizik: etengabe ari dira eraikitzen.
Horregatik, disko hau egiterakoan (bere ibilbideko seigarrena) iritzia eskatu die entzuleei, blog batean eskegi izan dituen
kantu-zirriborroez pentsatzen zutena jakiteko.
Kantuen eboluzioaren emaitza da disko luze hau, Beñardo Goietxe abeslari bikainarekin ondu dituzten 16 kantuez osatua.
Web gunean entzun, deskargatu eta eros daiteke diskoa:
arrainentzakohimnoak.org
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ERREZ ETAK
Euskaldunok beti izan dugu jatun onak garen ospea. Oraingo honekin ez dugu
kontrakoa erakutsiko. Jatekoa eta jatorduak ezinbestekoak direla ongi daki euskaldunak, eta mahaikoarekin hainbat bataila irabazten direla, tripa aseta hobeto
pentsatzen dela eta mahai inguruan giro ezin hobea sortzen dela ere bai.
Garai batean aiton-amonak izaten ziren sutondoan ipuinak eta gertaera zaharrak kontatzen zituztenak. Gaur egun, agian, WhatsAppak hartu du haien lekua;
baina, oraindik, zorionez, giro polita sortzeko gai gara: mahai inguruan, jendearen epeltasunean eta elikagaien zapore eta usain magikoei esker. Ea euskaldun
jatun izendapena ez dugun erabat galtzen!
Ohitura onak ez galtzeko, lagunak edo familia batzeko aitzakia ederra izan daitekeen menua:

Indaba zuriak muskuiluekin
Osagaiak
400 g indaba zuri
Kg 1 muskuilu
Tipula 1
2 berakatz ale
piper gorri 1
piperrauts pixka bat
ur pixka bat
gatza
olioa

NOLA EGIN
Aurreko egunean indaba zuriak beratzen jarri. Indaba zuriak presiopeko eltzean
egosi hogei minutuz. Ondoren, beste eltze batean ipini olioa eta berakatz
aleak. Berakatzak doratutakoan, irin pixka bat bota eta sueztitu. Ostean, gehitu
muskuiluak eta ur pixka bat. Muskuiluak zabaltzen direnean, sutik kendu.

Beste ontzi batean jarri olioa, eta tipula eta piper gorria sueztitu. Bota indaba zuriak
eta gehitu piperrauts pixka bat. Ondoren, bota muskuiluak eta ur pixka bat. Guztia
irakiten jarri hamar minutuz eta gero gatz pixka bat bota.
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Bularkia Laranja Saltsarekin

Osagaiak
oilasko bularki bat
perrexil pixka bat
berakatz ale bat
piperbeltz beltz pixka bat
olioa
ozpina
4 laranja
entsalada (aukerakoa)

NOLA EGIN
Sartu irabiatzeko ontzian olioa, perrexila, berakatza, piperbeltz beltza eta ozpina,
eta irabiatu.
Hartu nahastearen koilarakada bat eta ipini oilasko bularkiari.
Gero bota zartaginera oilasko bularkia eta frijitu.
Gorritzen edo doratzen denean, bota laranja zukua eta itxaron loditu arte.
Nahi baduzu, entsalada gehitu.
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Bizkotxoa

Osagaiak
200 g irin
5 arrautza
200 g azukre
100 ml olio

NOLA EGIN
Bost arrautza bota ontzi batera.
Irabiatu bitartean gehitu azukrea, olioa eta irina apurka-apurka.
Ondo nahastutakoan bota nahastea molde batera eta gero labean sartu.
180ºC-tan utzi 20 minutuz.
Gero labetik atera eta hozten utzi.

ON EGIN!!!
1. urratseko guraso taldea
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HITZ SOPA
Aurkitu letra nahaste horretan
baserrietan egoten diren 12 tresna hauek:
1- Etxebarriko euskaltzaleen elkarteari izena eman dion tresna.
2- Iltzeak kolpeka sartzeko tresna.
3- Zuloak egiteko tresna elektrikoa.
4- Franckesteinek bi zituen lepoan.
5- Belarra moztekoa.
6- Guraizeen sinonimoa.
7- Bandera komunistan agertzen den tresna zorrotza.
8- Enborrak moztekoa.
9- Mozkorraldiari esateko ere erabiltzen da.
10- Gaztelaniaz “arado”.
11- Enborrak mozteko gailu motorizatua.
12- Egurrezko gurpilak ditu.
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Horoskopoa
KAPRIKORNIO (Abenduaren 21etik Urtarrilaren 20ra)
OSASUNA: Burutik beherakoa hartzeko erraztasuna izango duzu.
Arropa beroa jantzi.
DIRUA: Bingoan jokatu, zorte ona edukiko duzu.
MAITASUNA: Zure bikotekidearen babesa nabarituko duzu.
ASTEKO EGUNA: Larunbata.
AKUARIO (Urtarrilaren 21etik Otsailaren 20ra)
OSASUNA: Sabela zaindu.
DIRUA: Gehiegi xahutzen ari zara.
MAITASUNA: Zure ametsetako persona ezagutuko duzu.
ASTEKO EGUNA: Igandea.

PISZIS (Otsailaren 21etik Martxoaren 20ra)
OSASUNA: Hau da zure hilabetea!indartsu sentituko zara.
DIRUA: Lanik ez badaukazu, lan on bat aurkituko duzu.
MAITASUNA: Zaindu zure bikotekidea, bestela, pikutara bidaliko zaitu.
ASTEKO EGUNA: Astelehena.

ARIES (Martxoaren 21etik Apirilaren 20ra)
OSASUNA: Zure defentsak zaindu, actimel edan.
DIRUA: Hilabete ona diru aldetik.
MAITASUNA: kontuz gau zoroekin.
ASTEKO EGUNA: Ostirala.

TAURO (Apirilaren 21etik Maiatzaren 20ra)
OSASUNA: Egun onak eta txarrak edukiko dituzu.
DIRUA: Gurasoek paga emateari utzi beharko diote.
MAITASUNA: Egonkortasun garaia izango da.
ASTEKO EGUNA: Osteguna.

GEMINIS (Maiatzaren 21etik Ekainaren 20ra)
OSASUNA: Ibiltzea ona izango da zuretzat.
DIRUA: Hasi aurrezten, berandu izan baino lehen.
MAITASUNA: Aukeratu beharko duzu:bikotekidea edo auzokoa.
ASTEKO EGUNA: Asteazkena.
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Horoskopoa
KANTZER (Ekainaren 21etik Uztailaren 20ra)
OSASUNA: Kontuz hotzarekin, bitaminak hartu.
DIRUA: Lan-eskaintza onak edukiko dituzu.
MAITASUNA: Familian beste kide bat izango duzue.
ASTEKO EGUNA: Asteartea.

LEO (Uztailaren 21etik Abuztuaren 20ra)
OSASUNA: Mukiak zure bizitzaren parte bihurtuko dira
DIRUA: Inbertitzeko hilabete ona izango da
MAITASUNA: Dagoen-dagoenean geratuko da
ASTEKO EGUNA: Larunbata

VIRGO (Abuztuaren 21etik Irailaren 20ra)
OSASUNA: Turroiarekin hartu dituzun kilo horiek erre beharko dituzu.
DIRUA: Ezhoiko gastuak izango dituzu.
MAITASUNA: Zaindu etxean duzuna.
ASTEKO EGUNA: Larunbata.

LIBRA (Irailaren 21etik Urriaren 20ra)
OSASUNA: Haginlariarengana joan.
DIRUA: Ez inbertitzeko garaia.
MAITASUNA: Hobe bakarrik, konpania txarrean baino.
ASTEKO EGUNA: Guztiak.

ESKORPIO (Urriaren 21etik Azaroaren 20ra)
OSASUNA: Ebakuntza txiki bat egin beharko dizute.
DIRUA: Ezagutzen ez duzun senide baten herentzia jasoko duzu.
MAITASUNA: Errutinarekin amaitu!.
ASTEKO EGUNA: Osteguna.

SAGITARIO (Azaroaren 21etik Abenduaren 20ra)
OSASUNA: Erretzeari uzteko momentua da.
DIRUA: Etxea salgai jartzeko asmoa baduzu, orain da garaia.
MAITASUNA: Nahiz eta bakarrik ondo egon, maitasunari ateak ez itxi.
ASTEKO EGUNA: Ostirala.
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