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Ane
Arrizabalaga
eta Laura
Pascual
Ingeleseko Ikasketak egin ditu
Anek, Pedagogia eta Lehen
Hezkuntza Berezietakoak Laurak.
Egun Washington DCn bizi dira,
au pair lanetan, eta bertan
harrapatu ditu koronabirusak.
Urtebeteko egonaldia
amaitutakoan, ez dute erabaki zer
egingo duten.
- Noiz joan zineten Washingtonera?
Laura: Irailaren 23an.
Ane: Ni hilabete beranduago, urriaren 28an.
- Zer dela-eta joan zineten?
L.: Ingelesa ikasteko asmoarekin joan nintzen. Bigarren gradua bukatzean aukera polita iruditu zitzaidan,
eta Ermutik irteteko beharra ere
sentitu nuen.
Washington DC, x
A.: Ez nekien ondo zer egin eta,
AEB
nire ikasketekin bat egiten duenez,
ondo etorriko zitzaidala pentsatu
nuen.
eta goiza libre. Arratsaldean umeak jaso eta
- Nola moldatu zarete bizimodu berrieskolaz kanpoko ekintzetara joaten gara. Astera?
buruak libre!
L.: Ondo. Umeei egokitzea zaila egin zitzaiA.: Egunean 5 ordu egiten dut lan: umeak esnatu, jandan: heziketa oso desberdina da eta hasieran txokantzi, gosaldu eta gurasoekin eskolara joaten dira. 15:15ean
tea zen.
beste au pair-arekin umeak jaso eta eskolaz kanpoko ekinA.: Hasieran zaila egin zitzaidan. Heldu nintzenean beste
tzak. Ostiral arratsaldeak libre!
au pair bat zegoen etxean oraindik, eta harekiko zuten mai- Zer eramango duzue esperientzia honetaz?
tasuna oso handia zen, baina orain oso-oso integratuta nago
L.: Gure artean konfiantza handia hartu dugu. Horrez
familian.
gain, auto-ezagutza: bakarrik egoten ikasi dut. Hango bizitza
- Hizkuntza aldetik, zer moduz?
eta hemengoa oso desberdinak dira.
L.: Kar, kar! Entzumenean asko hobetu dut; hitz egiterako
A.: Hizkuntza aldetik asko aurreratu dut, ingelesez penorduan, ez hainbeste. Gainera lagunekin gaztelaniaz hitz
tsatzen hasi naiz, eta umeengandik egunero ikasten dut zeregiten dut… Hala ere, uste dut zertxobait hobetu dudala.
bait. Bakarrik egoten ere ikasi dut!
A.: Oso ondo, kar-kar.
- Ermura bueltatzeko asmoa duzue?
- Zerbait botatzen duzue faltan?
L.: Ez dakit, baina ez daukat asmorik. Egonaldia luzatzeko
L.: Janaria, hango bizimodua, lagunen eta familiaren arteaukera dut, baina hala ere, ez dakit zein izango den nire
ko gertutasuna, kalera irten eta jendea ikustea, bost minuerabakia.
tutan lagun batekin geratzea…
A.: Gradu Bukaerako Lana bukatzeko bueltatu behar naiz.
A.: Lagunak eta familia batez ere!
Ez dut oso argi zer nahi dudan egin.
- Nolakoa da zuen egunerokotasuna?
L.: Goizean denok batera gosaldu, umeak eskolara eraman
Amaia Arginzoniz
Drogetenitturri, 288 zk.

“Gizarteak ez du eboluzionatu
teknologiaren erritmo berean”
Hiru urtez Shanghaira joateko aukera suertatu zitzaion Luci
Cano ermuarraren familiari, eta aurrera egitea erabaki zuten.
Gizarte, ohitura eta hizkuntza arrotzak bai, baina senaremazteak eta 12 urteko alabak gogotsu ekin zioten esperientziari
iazko udan. Hasiera gozo-gaziari bizipen berri eta aberasgarri
ugarik jarraitu zioten, baina... gozatzen hasita zeudenean, eta
koronabirusaren eraginez, Txinatik kanpo geratu ziren amaalaba, ia kasualitatez. Otsailetik daude biak Ermuan, eta
dagoeneko Txinara bueltatzeko hiru saiakera egin dituzte.

elkarrizketa

Luci Cano, Txinako bizilaguna:

6 ELKARRIZKETA
- Zer dela-eta joan zineten Txinara bizitzera?
Senarrak Abadiñoko enpresa batean egiten du lan, eta enpresa horrek Txinan fabrika bat dauka. Bertan zegoen zuzendari orokorrak 3 urteko zikloa bete zuen, eta nire senarrari proposatu zioten hurrengo 3 urteetan bertan egotea.
Hasieran shoka izan zen. Hemen utziko genuen familian
pentsatu nuen batez ere, eta Ermuan daukadan lan proiektuan. Baina tira, nire alabak ere ilusioa zeukan, eta esperientzia polita izango delakoan gaude. Alaba eta ni abuztuan joan ginen; senarra, hilabete lehenago.
- Bat-batean 24 milioi bizilagun dituen hirira iristea…
Zentrotik ordubetera bizi gara, zeren eta bertan kokatzen
dira Shanghain dauden eskola internazionaletako batzuk,
eta horren inguruan daude kanpotik etorritako langileen urbanizazioak. Urbanizazio horietan oso giro polita sortzen
da, familia txinatarrez gain, mundu osoko bizilagunak daudelako, eta guztiok gaude lanagatik bertan. Etorri berrien
egoera ulertzen dute, eta edozertan laguntzeko prest daude beti.
- Zertan ematen duzu eguna?
Egun osoa zoroaren pare ibiltzen ohituta nago, eta Txinara heltzean ez neukan zereginik. Tira, izena eman nuen txinatarra ikasteko, sukaldaritza txinatarrean trebatzeko, kiroldegian… Bizikleta alokatu nuen mugitu ahal izateko, eta
gero bat erosi nuen: zestatxo pare bat ipini aurrean eta
atzean, eta harekin noa erosketak egitera eta leku guztietara! Norberaren aldetik asko ipini behar da, zeren etxean
geratzen bazara, akabo!
- Eta zer moduz moldatu da Areli alaba eskolan?
Lehenengo bi egunak oso gogorrak izan ziren, negarrez
etortzen zen eskolatik. British International Schoolen ikasten du, dena ingelesez, txinatarra eta frantsesa ikasgaiak

“Gurea bezalako urbanizazioetan
oso giro polita dago: guztiok
gaude bertan lanagatik”

Drogetenitturri, 288 zk.
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izan ezik. Gero gustura sentitzen hasi zen, izan ere, bertako ikasle guztiak bere egoera berdinean daude, hau da, lanarengatik Txinara joan diren familien seme-alabak dira.
- Berebiziko esperientzia izango da…
Bai, akademikoki ez nion horrenbesteko garrantzia ematen: ikasiko du ikasi behar duena! Baina maila pertsonalean
dagoeneko aldaketa igartzen zaio: mundu osoko umeekin
konektatuta dago! Nik uste dut berarengatik batez ere egin
dugula etortzeko esfortzu hau, ez genuen nahi berak aukera hau galtzea.
- Senarrak ere aldaketa handia igarri du?
Bai. Hizkuntza aldetik, txinatarretik ingelesera itzultzen
dion pertsona bat dauka; baina horrez gain, oso ohitura ezberdinak dituzte lanean. Diktadura batean bizi dira, eta
men egiten ohituta daude; ez daukate erabakiak hartzeko
gaitasunik, aukerarik ere ez agian. Hitzez hitz esan behar
zaie zer egin behar duten, eta hori ez da egun batetik bestera aldatzen.
- Ordu asko ematen dituzte lanean?
Senarrak hemengo antzerako ordutegia dauka, baina txinatarrak lan egiteko helburuarekin doaz hirira. Hau da,
gehienak Shanghaitik kanpokoak dira, hirian pisua alokatuta dute beste 4 edo 6 langileekin, eta irabazten duten diru
guztia familiari bidaltzen diote. Zenbat eta lan gehiago
egin, orduan eta diru gehiago.
- Aisialdian disfrutatzeko aukerarik dago?
Bai, Shanghain denetik dago, gau eta egun, Asiako New
Yorka esaten diote. Jatetxeak beteta daude beti, eta karaokeekin zoratzen dira! Sekulako eraikinak daude, alokatu
daitezkeen gelatan banatuta, eta bertan biltzen dira abesteko. Horrez gain, goizean goiz eta iluntzeetan parkeetara
joaten dira dantzan egitera, maite dute dantzan egitea.
- Bertako janarira ohituta zaudete?
Bagoaz moldatzen. Bi supermerkatu mota daude bizi garen lekuan: txinatarrak eta internazionalak. Internazionaletan gure betiko produktuak saltzen dituzte, 3 aldiz garestiagoak (oliba olioa, esterako). Txinatarretan, aldiz, Txinako produktuak. Hasieran ez nintzen horietara joaten, mesfidantzagatik edo ez nekielako zer zen gauza bakoitza.
Behin bizilagun batek lagundu zidan, gutxi gorabehera azaldu, eta apurka-apurka probatzen joan gara.
- Azkenaldian oso ohikoak bilakatu zaizkigu Txinako
merkatu txikietako irudiak. Horiek gertutik ikusteko
aukera izan duzu?
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Bai, gure etxe ondoan halako bat dagoelako. Merkatu horiek garbitasun eza izaten dute, usain oso berezia daukate…
Nik uste dut gizarteak ez duela eboluzionatu teknologiaren
erritmo berean, eta sozialki hainbat gauzatan oso atzeratuta daude. Lasai-lasai txistua botatzen dute, puzkerrak, eta
txiza ere edonon egiten dute. Ohitura horiek aldatzen saiatzen ari dira, eta zentroan isunak jartzen hasi dira. Kontraste handiko lekua da. Etxe orratz baten ondo-ondoan etxe
txikia egon daiteke, bizikletak alokatzeko negozioarekin
eta bertakoek hazitako animaliekin, esaterako.
- Nolakoa da emakumearen egoera?
Goi-karguetan gero eta emakume gehiago ikusten dira,
baina lan handia egin behar dute oraindik… Dena den,
Shanghai beste mundu bat da, eta herri txikietan oso bestelako errealitatea dago. Buruan daukat bertara bisitan joatea, benetako gizartea nolakoa den ikusteko. Gogorra
izango da, ziur, baina beharrezkoa iruditzen zait.
- Shanghai leku segurua da?
Oso-oso segurua. Oso kontrolatuta gaude, erabateko diktadura da, eta kamerak daude leku guztietan. Zerbait eginez gero, ondorioak ere ez dira nolanahikoak!
- Nola balioztatzen duzu esperientzia orain arte?
Oso positiboa izaten ari da. Egia da 4 hilabete bakarrik
egin ditudala, eta oraindik gozokia daukat ahoan… Dena
den, beste herrialde batera joateko aukera dutenei aurrera
egiteko esango nieke. Bizitza berehala pasatzen da eta ausarta izan behar da: Ermua beti egongo da hemen.
- Izan ere Ermuan zaudete egunotan zu eta Areli; senarra, aldiz, Txinan. Koronabirusak harrapatu zintuzten?
Otsailean, Txinatar Urteberri-Eguna dela-eta, astebeteko
oporrak izaten dituzte Txinan, eta Tailandiara joan ginen
hirurok. Ermuan dudan familia oso arduratuta zegoen koro-
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“Koronabirusari aurre egiteko,
mesede egiten die hain
obediente izateak”
nabirusaren kontuarekin, eta pentsatu genuen Shanghaira
bueltan, Ermura etorriko ginela Areli eta ni hamabost egunez. Kontua da Tailandian geundenean Lufthansako mezua
jaso genuela, gure hegaldia bertan behera geratzen zela
esanez. Usain txarra hartu genion, eta senarra Txinara
bueltatu zen, eta gu biok Bangkoketik Ermura etorri ginen.
Otsailaren 1ean etorri ginen eta ordutik 3 bider saiatu gara
Txinara bueltatzen, baina hegaldiak bertan behera lagatzen
dituzte beti fakturatzera goazenean. Odisea.
- Zenbateko distantzia dago Shanghai eta Wuhan artean?
800 bat kilometro daude bi toki horien artean, baina egia
esan Shanghain oso jende gutxi kutsatu da datu ofizialen
arabera…, batek daki. Bi astez enpresa guztiak itxi zituzten, eta han denek betetzen dute agindutakoa. Kasu honetan hain obediente izateak mesede egiten die, baina gainera kontrol zorrotzak dituzte.
- Zertan dautza kontrol horiek?
Esaterako, Areli eta ni bertara joaten garenean, koronabirusaren proba egingo digute aireportuan. Zain egongo gara, eta positibo bada, ospitalera bidaliko gaituzte zuzenean; negatibo bada, etxera. Urbanizazioko zaindariek gobernuko agindu bat jasoko dute, eta 14 egunez ez digute utziko etxetik irteten. Bitartean, mugikorreko aplikazio baten
bitartez, gure tenperatura bidali beharko dugu guk goizean,
eguerdian eta gauean.
- Teknologia ere bere alde dute…
Bai, mugikorra erabiltzen dute den-denerako. WeChat
aplikazioa erabiltzen da Txinan, eta horrekin ordaintzen da
guztia, sarrerak erosi, transferentziak… bertan ez da dirua
erabiltzen. Aurrekoan senarrak esan zidan metrora sartu
zenean kodigo bat eskaneatu behar izan zuela bere bagoian. Horri esker, koronobirusean positiboren bat badago,
gobernuak badaki nortzuk joan diren berarekin batera bagoi
horretan. Pentsa! Hemen ezinezkoa litzateke!

Dorleta Vidal
Drogetenitturri, 288 zk.
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Iraitz Udabe, orkideazalea:

“Jendeak gehiegizko
mimoengatik akabatzen
ditu orkideak”
Mutrikun bizi den arren, Iraitz
Udabek Mallabian hartu zuen
loreekiko zaletasuna, amaren
eskutik. Egun 80 espeziez osatutako
bilduma du, 30 bonsai, lore
karniboroak eta landare eta igel
tropikalak. Etxea naturaz gainezka
dauka.
- Zer dela eta hasi zinen lorezaintzan?
Ama lorezalea da, eta gure baserria lorez jantzita ezagutu
izan dut beti. Esku ona du. Txikitan laguntzen hasi nintzen,
eta gogoan daukat uda iluntzetan bizkor afaltzen nuela mangera hartu eta lorategia bustitzeko. Oso oroitzapen polita
da. Zaletasuna ni harrapatzen joan zen, gero jende ezberdina ezagutzen joan nintzen, libururen bat erosi… konturatu
orduko guztiz sartuta nengoen.
- Mallabiko baserritik Mutrikuko pisura eraman duzu
zaletasuna, ezta?
Bai, lore gehienak Mutrikun ditut orain. Izan ere, orkidea
taldetxo batean ezagutu nuen nire mutil-laguna. Biok gara
lorezaleak, bakoitzak bere bilduma zeukan, eta azkenean
biak batu genituen.
- Zein lorek osatzen dute bilduma hori gaur egun?
Afizio nagusia orkideak dira, eta 80 bat espezie ditugu. Horrez gain, bi terrarium tropikal ditugu, igel tropikalekin, eta
klima horretan loratzen diren orkideak ditugu bertan. Baita
30 bonsai ere, landare karniboroak…
- Izugarrizko zaletasunaz ari gara…
Bai, bikotekidea eta biok naturaren zaleak gara oro har.
Izan ere, gurasoen baserrian erlauntzak ditugu, eta bertako
lorategian landare ezberdinak landatzen saiatzen naiz. Japoniako lorategietako espezieak asko gustatzen zaizkit, eta
bertatik ekartzen ditut gereziondoak, azaleak…
- Nola ekartzen dituzu urrutiko espezie horiek?
Orkideen kasuan azoketan erosten ditut. Apirilean Landare
Berezien Azoka egiten da Iturraranen (Aian), eta iraila-urrian
beste bat egoten da
Ophris apifera.
Leioako campusean.
Munduko landare ezberdinak egoten dira
azoketan salgai, eta
gainera lorezale taldetxoetan gaudenok
bertan
elkartzeko
aprobetxatzen dugu.
Gure landare-frikismoaz hitz egin eta
bazkariren bat egiten
Drogetenitturri, 288 zk.

Iraitz Udabe Japoniako azalea batekin, Kozan barietatekoa.

dugu. Internet bidez ere loreak eros daitezke, baina orkideen kasuan ez da batere erraza espezie batzuk lortzea.
- Zenbat orkidea espezie daude?
Orkidea esatea, zuhaitza esatea bezala da ia-ia. Landareen munduan, espezie gehien batzen duen lore mota da orkidea. Milaka daude, eta oso berezia da espezie bakoitza bere
ingurura egokitu delako aurrera egin ahal izateko. Euskal Herrian pila bat ditugu, baina ia denak lurrean hazten dira. Baso tropikaletan, Hego Amerikan edo Filipinetan, aldiz, zuhaitzen adarretan hazten dira orkidea asko; beste leku batzuetan erreken ondoan jaiotzen dira, harri eta goroldio artean.
Bere habitatera moldatzeaz gain, orkideek lorearen forma
eta usaina egokitu dituzte inguruan dituzten intsektuak erakarri ahal izateko. Euskal Herrian, esaterako, Ophris Apifera
orkidea daukagu, eta bere petaloetako batek erle kolorea
dauka, erleak erakarri ahal izateko. Oso mundu interesgarria
da.
- Usain txarra daukaten orkideak ere badaude?
Bai, badaude orkidea mota batzuk euli jakin bat dutenak
intsektu polinizatzaile gisa. Euli hori ustelduta dagoen okelara joan ohi da, eta orkidea horiek usteldutako okelaren usaina imitatzen dute. Baina badaude arrosa usaina dutenak,
kanfor edo Reflex usaina, banilla eta kanela, usainik gabekoak…
- Naturan berez sortzen dira, baina erraza da orkidea
etxean haztea?
Lore delikatutzat hartzen da, baina ezagutu dudan landare gogorrenetakoa da. Etxe gehienetan dauden orkideak Pha-
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lenopsisak dira, hosto berde handi distiratsuak botatzen dituztenak, eta makila luzearen puntan lore zuria edo arrosa
izaten dutenak. Askok uste dute lorea jausten denean, landarea hil egin dela. Eta ez da horrela. Loraldi bat ez da betiko, eta lorea jausten da, bai, baina azpitik beste lore bat
irtengo da.
- Uraren neurria ere ez da erraza batzuetan…
Batzuk itsu-itsuan jarraitzen dute saltzaileek esandakoa,
baina etxe bakoitzaren baldintzak ikusi behar dira: hezetasuna, berogailua asko jartzen den… Normalean jendeak itota
akabatzen ditu orkideak, hau da, gehiegizko mimoengatik.
Gaur egun denok daukagu Internet eskuragarri, eta orkideak
dituztenei gomendatzen diet bertan sartu eta informatzea.
10-15 minutu dira, eta horrek saihestuko luke horrenbeste
landare zaborrera botatzea.
- Zenbat denbora dedikatzen diezu zuk?
Egia esan ez dute zainketa asko behar, baina bakoitzari bere lekua eman behar zaio. Espezie batzuk, esaterako, urteko
sasoiaren arabera lekuz aldatu behar dira.
- Eta oporretan?
Nire amaginarrebari esker joan gaitezke oporretan, bera
arduratzen delako egun horietan loreez. Idatzita lagatzen
diogu egin beharrekoa, eta oso ondo egiten du.
- Landaregintza gomendatuko zenuke?
Bai, jende guztia animatuko nuke etxean landaretxo bat
ipintzera, ez dauka zertan orkidea izan. Azkenean, esfortzu
txikia egin behar da zu ez zaren beste zerbait zaintzeko, eta
horrek gauza asko erakusten ditu, batez ere umeei: besteenganako zainketa, ardura… Landarea ondo dagoela ikusteak,
hazten doala, eta loratzen dela, asko asebetetzean du, pozgarria da.

Neofinetia Falcata. Samurai orkidea
ere deitzen zaio orkidea japoniar honi.

- Batzuk mendian hartzen dituzten loreekin apaintzen
dute etxea…
Gure inguruan (Euskal Herrian, Burgosen, Errioxan, Pirinioetan…), badaude orkidea asko babestuta. Eta jendeak askotan bide ertzean topatzen ditu, eta apurtzen ditu lore sortak
egiteko. Mesedez, ez moztu! Ez daude asko, eta galdu egingo dira. Nork bere etxean ikustea baino, ez da politagoa naturan utzi eta jende guztiak disfrutatzea? Euskal Herrian dauden orkideak ez dira oso ikusgarriak, baina zaleentzat diren
orkidea asko lortzeko, baso tropikalak arpilatzen dira. Espezie batzuetan, orkidea gehiago daude etxeetan, bere ingurune naturalean baino.

Dorleta Vidal

Drogetenitturri, 288 zk.
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ABERRI EGUNAK ETA KOPAKO FINALAK
BALKOIETAN OSPATU ZIREN

KORONABIRUSAK EZ DU IA ERAGINIK IZAN
MALLABIAN

Itxialdi honetan gure leiho eta balkoiak haize freskoz eta
eguzki izpiz gozatzeko leku bakarrak izateaz gain, gure
esker ona, haserrea, aldarrikapenak eta zorion-agurrak adierazteko eta plazaratzeko gune ere bihurtu dira. Txaloak,
lapiko- eta txistu-jotzeak, kandelak, zakar-poltsak, banderatxoak, ikurrinak… Zortzietako ohiko txalo zaparradari,
sarritan mota bateko edo besteko proposamena gehitzen
zaio, musikaz edo kantuz lagunduta gehienetan; zorteko
egun horretan urteak betetzen dituenak, ze Zorionak zuri
mitikoa laguntza musikalarekin abestuko diote pareko balkoietako bizilagun ezagutu berriek! Jaialdi eta ekitaldi guztiak bertan behera utzita dauden honetan, argazki bi aukeratu ditugu: bata, Aberri Eguna ospatzeko hainbat mallabitarrek egindako argazki-collagea; bestea, Erregearen Kopa
jokatu behar zen egunean,
Euskal Herriko etxe askotako sentimendua laburbiltzen zuen Ermuko balkoi
batekoa.

Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak apirilaren 22an kaleratutako datuen arabera, Mallabiko bizilagun bakar batek eman
du orain arte positibo Covid-19an. Datu hau oso baxua da,
batez ere inguruko herrietako datuekin alderatzen bada
(Ermuan, 155; Eibarren, 195; eta Zaldibarren, 12), eta hori
dela eta, estatuko komunikabide ezberdinek horren berri
jaso dute.

IZAROK BERE BIRA ATZERATU DU
Limones en invierno diskoaren aurkezpen-bira
gerorako utzi behar izan
du Izaro abeslariak.
Koronabirusa dela-eta,
udaberrian aurreikusita
zituen kontzertuak udazkenera aldatu ditu (besteak
beste
Bilbon,
Donostian, Sevillan eta
Iruñean), eta bi emanaldi gehitu ditu: Madrilen eta
Bartzelonan. Hego Amerikan ere bere musika zabaltzeko
asmoa zuen mallabitarrak, baina Mexikon jo eta gero,
Buenos Aireseko, Montevideoko eta Santiago de Txileko kontzertuak ere egin gabe utzi behar izan ditu. Era berean, egunotan estreinatu dira abeslari gazteak eta Euskadiko
Orkestra Sinfonikoak elkarrekin grabatutako 3 abesti:
Errefuxiatuena, Koilarak eta Tu escala de grises, sare sozialetan ikusi daitezkeenak.

Dorleta Vidal

Drogetenitturri, 288 zk.

Maialen Arrizabalaga, ikasle ohia:

“LEINN gradutik lau gauza azpimarratuko
nituzke: taldea, bidaiak, jendea eta
proiektu errealak.”
Maialen Arrizabalaga (Ermua, 26 urte),
Lidergo Ekintzailea eta Berrikuntza (LEINN)
graduan graduatua da, Enpresagintza
Fakultatean, Oñatiko campusean.
– Non egin dituzu orain
arteko ikasketak? Baduzu
hobby edo zaletasunik?
Anaitasuna Ikastolan eta
Ibaizabalen ikasi nuen. Musika da nire pasioa. Nire denbora librea musika ikasten
eta konposatzen ematen dut
Stai Zitto nire musika taldearekin.
– Zergatik aukeratu zenuen
LEINN gradua?
LEINN gradura sartu baino
lehen, bi urte eman nituen
Industria Antolakuntzako Ingeniaritza ikasten. Baina
egia esan, gradu tradizonal
batean ez nuen ondo enkajatzen, horregatik utzi nuen.
LEINN kasualitatez ezagutu
nuen eta graduz aldatzea
erabaki nuen hiru arrazoi nagusiengatik: betidanik taldelana egitea gustatu zaidalako; lehenengo egunetik enpresa sortu eta proiektua
errealak garatzen direlako;
eta azkenik, gradu honek bidaiatzeko aukera ematen
duelako.
– Nola baloratuko zenuke
LEINNen bizitako esperientzia?
Oso positiboa eta bizia.
Nire bizitzak 360ºko aldaketa eman du. LEINN ez da
gradu bat soilik, mundua
beste perspektiba batetik
ikusteko aukera ematen dizu. Nire nortasuna defini-

tzen eta bizitzan zer nahi
dudan lortzea lagundu dit.
Oso esperientzia heavy eta
bizia da! Lau gauza azpimarratuko nituzke: taldea, bidaiak, jendea eta proiektu
errealak.
– Nola definituko zenuke
Enpresagintza
Fakultatean jasotzen duzun ikasteko metodologia? Zer
azpimarratuko zenuke?
Metodologia berritzaile
honek gure ikasketa prosezuaren jabe izateko aukera
eman digu. Hori erabakigarria izan da nire kasuan. Profesional autonomoak bilakatu gara, edonon eta edonorekin lan egiteko gai gara.
– Unibertsitatetik zer da
gehien gustatzen zaizuna?
Eta zerbait hobetzeko?
Denak ezagutzen dugula
elkar. MTA (Mondragon Team
Academy) sarea mundu osoan zehar dago, oso komunitate handia gara. Munduan
zehar ezagun eta lagun asko
ditut: Shanghain, Punen (Indian), Seattlen, Seoulen,
Berlinen…
– Lehen egunetik enpresa
bat sortu unibertsitatean
eta proiektuak garatu,
nola egiten da hori?
Laborategi bakoitzean bi
talde handi sortzen diztuzte
eta gutxinaka proiektu ezberdinekin esperimentatzen

joaten zara. Lehenengo bi
urteetan denetarik egin genuen, baina 3. eta 4. mailan
proiektu espezifikoagoak garatu genituen.
– Ze proiektu mota garatu
dituzue LEINN graduan
zehar?
Buff… denetarik! Sillicon
Valley errealitate birtualeko
merkatua aztertu, herri ezberdinetako merkatari elkarteekin lan egin, gazte mugimendu ekintzaile bat sortu
Euskal Herri mailan, ikasketa
metodologia berrien aholkularitza bat sortu…
- Atzerriko esperientziarik
izan duzu edo izango dituzu?
Non? Nolakoak izan dira?

Izan ditut eta espero
gehiago izatea. Lehenengo
hiru urteetan Finlandia, Estatu Batuetan, Txinan eta
Indian egon nintzen.
– Zer egiten duzu orain eta
etorkizunari buruz zeintzuk dira zure asmoak?
Gradua bukatu genuenean, gure kooperatiba sortu
genuen: WEIF. Gaur egun
nire enpresaren hezkuntza
ildoa lideratzen dut eta aldi berean, LEINN graduan
Team Coach naiz. Etorkizunean ez dakit non egongo
naizen, baina mundu hobea eraikitzeko proiektuak
sortu nahi ditudala argi
daukat.
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Merkatariek eta ostalariek
babes kanpaina abiatu dute
Covid-19ak bete-betean jo ditu merkatariak eta ostalariak, eta euren bizibidea
kolokan jarri. Duela hilabete eta erdi jarduera eten zuten. Hilabete eta erdi
inolako diru-sarrera barik (edo oso sarrera murritzekin), fakturak, alokairuak
eta autonomoen kuotak buzoian pilatzen zaizkien bitartean. Diru-laguntzak
jasoko omen dituzte, baina gaur-gaurkoz ezer gutxi dakite euren etorkizunaz.
Krisialdiei aurre egiten ohituta daude, eta oraingoan ere saiatuko dira egoera
honi buelta ematen. Dagoeneko martxan jarri dute #nikermuanerostendut
kanpaina, herritarren babesa lortzeko asmoarekin.

Drogetenitturri, 288 zk.
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Oskar Morales, Eitzaga auzoko bizilaguna:

“Ez dugu ikusten zabortegian
plan zehatza dagoenik”
Eitzaga auzoan bizi da Oskar
Morales ermuarra duela 10 urte
inguru. Zabortegiko luizia gertatu
eta gero, bertako bizilagunek
batzea erabaki zuten, eta Morales
da 40 auzokide horien kezkak eta
eskaerak zabaldu eta bideratzeko
ardura hartu duena. Apirilean,
sei puntuz osatutako dokumentua
kaleratu dute.
- Zein da auzoko errealitatea gaur egun?
Bi hilabete pasatu dira, eta auzoa kamioiez josita dago,
bertako bidea erabiltzen delako Eitzaga Etxeberria baserriraino heltzeko. Baserri horren ondo-ondoan base moduko bat
dago, eta han biltzen dira ertzainak, emergentzietako pertsonala, teknikariak, ingurugiroko langileak, Ura agentziakoak, zabortegian lanean daudenei arropak jasotzen dizkieten
enpresakoak, zaindariak… Horrek trafiko itzela eragiten du
egunero, bai gure auzoan bai Ermuko San Lorentzo eta Zaldibarko Sallabente auzoetan ere.
- Kamioien joan-etorriak ere salatu dituzue, ezta?
Bai, kamioiena gehiegizkoa da, eta batez ere hori salatu
nahi izan dugu. Esan ziguten zaborra gordeko duten ziegak
eraikitzeko kamioiak pasatu behar zirela, baina jasanezina
da egunean 100 lan-kamiotik gora hemendik igarotzea, aurretik aipatutako langileen kotxe eta kamioi guztiez gain.
- Ziegak eraikitzeko materiala eramateaz gain, zaborra
ere garraiatu dute kamioi horiek?
Ez. Badakit kalean zurrumurru hori egon dela, baina hemendik ez da pasatu zaborra zeraman kamioirik. Estalita joan arren, nik etxetik ikusten nituen, eta txintxorrez beteta
igotzen ziren eta hutsik jaitsi. Herritarrei informazio garbia
ez emateak hori dakar: erakundeengan konfiantza falta, susmo txarrak hartzen dira…
- Auzokoen kezkak jasotzen dituen dokumentua sortu
duzue. Zein da honen helburua?

Drogetenitturri, 288 zk.

Dokumentua sortu dugu erakundeetatik ez digutelako informazio eguneratua helarazten. Zaldibarko alkateak esaten
digu ez dakiela ezer eta dagokion erakundean informazio hori eskatu dezala nahi dugu.
- Eusko Jaurlaritzak ere ez du zabaltzen egiten ari den
lanen inguruko informaziorik?
Bai, astean behin Irekia atarian buletina kaleratzen du.
Baina gure ustez informatzea da herritarren galderei erantzutea ere. Informazio asko kamioilariek ematen digute, atera kontuak! Eta arazoa da ez dugula ikusten plan zehatza dagoenik. Duela gutxi ETBren bitartez jakin genuen 4-5 astez
jarraituko dutela kamioiek hemendik pasatzen. Hasieran 2
aste esan ziguten, eta jada 5 igaro dira. Orain beste lauzpabost diote…
- Dokumentuaren lehen puntuan luiziaren ondorioz desagertutako langileen gorpuak bilatzeko ahalegin handiagoa aldarrikatzen duzue.
Badakigu horretan dabiltzala, eta ez dela lan erraza, baina beharrezkoa deritzogu ahal duten guztia egitea.
- Bizilagunei azterketa medikoak egitea ere eskatzen
duzue. Uste duzue zuen osasunean eragina izan duela
zabortegiak?
Bai, 10 urte baino gehiago egon da zabortegia martxan, eta
behin baino gehiagotan ikusi dugu bertan kea. Auzoko baserri batzuk zabortegitik oso gertu daude, eta haiek usaina hartu eta hazkura izaten zuten eztarrian sarritan; beste baserri
batzuk, ez gaude hain gertu; baina horrez gain, San Lorentzon eta Sallabenten zabortegiko kea urteetan arnastu duten
bizilagun mordoa dago. Ez dakigu ze puntura arte egon diren
eta dauden oraindik ere dioxinak eta furanoak airean. Kontrolik ez denez egon, jakin nahi dugu aire kutsatu horrek gure osasunean eragina izan duen.
- Airearen kutsadura lotuta dago uraren, lurraren eta ani-

2020ko apirila
malien kutsadurarekin. Egindako analisien datuak dituzue?
Ez. Esaten digute guk ez dakigula interpretatzen, eta alarma ez sortzeko-edo ez dizkigute emaitzak ematen.
- Zuen kabuz analisiak egitea pentsatu duzue?
Bai, ez garelako fidatzen, baina zaila da. Dena ertzainez
josita dago, eta koronabirusaren kontuarekin ezin gara etxetik irten. Gainera, dirutza da. Udalari eskatu genion, eta
esan zigun dirua bazegoela kontraanalisiak egiteko, baina
zain gaude.
- Koronabirusak bigarren planoan utzi du zabortegia?
Noski, larrialdi egoera izan da eta ulergarria da. Baina ez da
ahaztu behar familia bat etxetik kanpo dagoela duela bi hilabete, eta inork ez diola esan noiz bueltatu ahal izango den.
- Bizilagunok adostutako dokumentuaren azken puntuaren ardatza da hondakindegiari emango zaion konponbidea. Hau da, bi ziega eraikiko direla bertan zabor guztia
gordetzeko. Nola balioztatzen duzue erabaki hau?
Uste dugu zentzugabekeria dela ziega bat eraikitzea Etxebarri baserritik 100 metro baino gutxiagora. Ziega hori behinbehinekoa dela diote, eta behin-behinekotasun hori idatziz
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nahi dugu. Uste dugu beste behin Eitzaga auzoa sakrifikatuko dutela, inork ez duelako zabor hori jaso nahi.
- Ezbeharra saihestu zitekeela uste duzu?
Jakina. Gertatukoak erakutsi digu ezin direla zabortegiak
enpresa pribatuen esku laga. Verter Recyclingen kasuan,
behintzat, dirua izan delako lehentasuna, ez zentzuz jokatzea. Bestalde, ez dugu ulertzen horrelako mendi magal batean hondakindegi bat eraikitzea, eremu lau batean izan beharrean. Eta azkenik, erakundeen jokabidea dago. Alde batetik bere garaiko Udalak ez zuen eragozpenik ipini zabortegia eraikitzeko; bestetik, Eusko Jaurlaritzak ez du inolako
kontrolik eraman. Susmoa daukagu amiantoaz gain, beste
edozein hondakin botatzen zela zabortegian. Kamioiak oso
urrutitik zetozen, zaborra hemen lagatzea oso merkea zelako eta ez zegoelako inolako kontrolik.

Dorleta Vidal

Drogetenitturri, 288 zk.
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Edorta Unamuno ermuarrak Udaibaiko
hegaztien berri ematen du
Gautegiz-Arteaga udalerrian kokatuta dagoen Urdaibai Bird Center, itxialdia samurtze
aldera, bere webgunearen bitartez programazio berezia eskaintzen ari da: egun osoz,
web kamera bat medio, padurako hegaztien
bizitza ekartzen digute etxeetara. Futbol
partida batek irauten duen denboraren
barruan, gaztelaniaz lehenengo eta euskaraz
gero, Edorta Unamuno biologo ermuarrak
une horretan bistaratzen diren hegaztiak hizpide hartuta, horien gorpuzkera, elikadura

Ikusi makusi abestia sortu Stai Zittok
Stai Zitto zortzikote ermuarrak
konfinamendua aprobetxatu du
abesti berria grabatzeko, Ikusi
makusi. “Tokatu zaigun ezohiko
egoera honetan, ezin izan diogu
musika egiteari laga, umoreak eta
musikak inoiz baino garrantzi
handiagoa dutelako”, adierazi
dute. Taldekideen esanetan, ego-

Drogetenitturri, 288 zk.

era honi alde positiboa ateratzeaz
hitz egiten du Ikusi makusik, eta
jendea alaituko duela espero
dute. Abestia entzun eta bideoa
ikusi nahi dutenek, Stai Zittoren
sare sozialetara jo dezakete
(YouTube,
Instagram
eta
Facebook).
Argazkia: Gazteok Management.

eta migrazio-ohituren berri ematen du.
Audientzia maila altuak ezustean harrapatuta, pozarren ari dira ikusten lokuzioetan
Euskal Herrikoez gain, Estatu eta nazioarteko bazter ugariko entzuleak ari direla parte
hartzen. Naturaren lasaitasunera zabaldutako leiho horrek eskaintzen dituen freskura
eta kuriositateak entzuteko, gaztelaniaz
11:00etan eta 18:00etan dira hitzorduak, eta
euskaraz 11:45ean eta 18:45ean.
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Telefono bidezko aholkularitza
zerbitzua eskainiko du
Debegesak
Debegesak telefono bidezko bi linea jarri ditu martxan,
Covid-19 pandemia dela-eta kaltetuta dauden enpresa, autonomo eta lan bila dauden pertsonei zuzenduta. Azken horiek
699 76 71 57 telefonora deitu beharko dute, eta lan bilaketarako prozesuan laguntza eta orientazioa jasoko dute.
Halaber, autonomo eta enpresei zuzendutako laguntzei
buruzko informazioa eskuratzeko edo tramitatzeko, 687 47 65
05 zenbakira hots egin beharko da. Astelehenetik ostiralera
9:00etatik 14:00etara deitu daiteke, eta nahiago dutenek
WhatsAppeko mezua bidali dezakete. Gainera, Norbera

Babesteko Ekipoak egiten edo banatzen duten eskualdeko
hornitzaileei dei egin nahi die Debegesak (maskarak, hidrogelak, manparak, seinaleak…). Ekimen honen helburua da jarduerara itzultzeko prestatzen ari diren enpresek ezarritako
segurtasun arauak betetzen dituen materiala edukitzea
(pymes@debegesa.eus helbidera idatzi, edo 680 83 79 01 zenbakira deitu edo WhatsAppa bidali).

Herriko merkatari txikien eta ostalarien aldeko marrazki
erakusketa antolatu du Antxitxiketan taldeak
“Milaka arrrazoi ditugu gure herriko denda, komertzio eta tabernak babesteko —adierazi dute
Antxitxiketaneko taldekideek—, horregatik herriko
saltzaile, tabernari, zerbitzari, dendari, sukaldari
eta establezimendu horietan modu batera edo bestera parte hartzen dutenei (garbitzen, josten, banaketa lanak egiten…) babesa adierazteko marrazki erakusketa antolatu nahi dugu”. Parte hartu nahi dutenek, gaiarekin lotuta dagoen marrazkia sortu beharko dute, edozein teknika erabilita, eta Antxitxiketan
taldeari
helarazi
beharko
diote
(antxitxitube@gmail.com, @antxitxiketan Instagram,
Facebook eta Twitter, edota 693793776 telefonora
WhatsAppa bidalita). Marrazki guztiekin erakusketa
birtuala egingo dute eta parte hartzaile guztien artean opari bat zozketatuko da.

Ermuko Udalak hainbat lehiaketa eta diru-laguntza ipini ditu
martxan
Ermuko Udaleko Kultura Sailak “Konfinatuak” argazki lehiaketa antolatu du. Horren helburua da konfinamenduaren irudiak
biltzea, eta parte hartu nahi dutenek maiatzaren 10a baino
lehen bidali beharko dituzte bere argazkiak (bi gehienez) kultura@udalermua.net helbidera, edo WhatsAppez 943179212
telefonora. 175, 100, 75 eta 50 euroko bonoak jasoko dituzte
irabazleek. Bestalde, maiatzaren 4an bukatuko da “XXVI.
Ermua Hiria Literatur Lehiaketa”n parte hartzeko epea. Lau
kategoriatan har daiteke parte (olerkigintza eta narratiba
euskaraz eta gaztelaniaz), eta kategoria bakoitzean nabarmentzen den lanak 400 euroko saria jasoko du. Testuak
biblioteca@udalermua.net helbidera bidali beharko dira.
Azkenik, Santixauetako kartel lehiaketa abiatu da. Herriko
jaiak iragarriko duen kartela aurkeztu nahi dutenek, ekaina-

ren 3a baino lehen prest izan beharko dute. Kultura@udalermua.net helbidera bidali beharko dira kartelok, eta onenak
600 eroko saria jasoko du. Ermuko Udaleko webgunean ikusi
daitezke aipatutako lehiaketa guztien oinarriak zehaztuta.
Era berean, Koronabirusak sortutako krisialdi ekonomikoa
leuntze aldera, hainbat neurri hartu ditu erakunde honek:
zaborraren ordainketa eten egingo die aldi baterako jarduera utzi duten merkatari eta ostalariei, Izarra Centre eta
Izarra eraikinetan dauden enpresen alokairua bertan behera
utziko du, Trakzio Mekaniko Ibilgailuen gaineko zergaren
ordainketa atzeratuko du, eta herriko dendetan eskola materiala eta arropak erosteko diru-laguntzak martxan jarriko ditu
irailean, besteak beste.
Drogetenitturri, 288 zk.
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Kariaz zuritxuta
Hiru orritan zehaztutako faktura legez
aillegau jaku. Eta zehaztu esaten
danian halantxek da: peoraz peorako
eta etxez etxeko Ermuko erdigune
guztiaren erregistrua dakarrelako.
Juan Ganboa ideltseruak, herriko
etxiak kare zuriz ez dakigu pintxau
edo desinfektau bazitxuan, baina
behintzat aiuntamientuari kobrautako
haretan, nori eta zenbat edarto
jasotzen dau.
Ez dogu jakitzerik izan ze
sasoikuak diran papelok. Dakiguna da 1918 urtian mundu mailako gripe pandemia
bat egon zala eta 1925ian tifus epidemixia, herrixan
hainbat hildako laga zitxuana. Haren ondorengo desinfektatze premiñiak bultzau
ein ete zeban eskaeria? Edo
besterik barik: herriko etxe
guztiak zuritzia bururatu ete
jakon Udalari, ordainketa
bere gain hartuaz? Kare bizixa desinfektatzaile indartsua da eta kareharrixa, urakin nahaste, primerakua
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etxe-hormak zuritzeko. Nahastiori, emoteran darixola
jausi ez deixan, pasta sendo
xamarra da, esnian koloreko; lechada deitzen dotsa
Juan Ganboak zuriketarako
erabillitxako horri. Etxe batzutan, ez danetan egixa
esateko, añila erabiltzen
dau elorrixarrak: maixumaistrena, goardia zibilena
eta berauen caboarena dotoriago ikusiko ziran hormiari emondako urdin ikututxu
harekin! Kaligrafia dotorez
eta ortografia “akatsez”,
ahozkotasunaren sonoritate

zoragarria daukate baserri
izenez eta gatxizen hutsez
batuta datozen ermuarron
izenak: Herrero, Erero da;

Jacinto, Casinto; Matxintxiki, Macincici eta Kaskillu,
Cascilu bizi guztian!

Estibalitz González
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AURORA PÉREZ BIDEGAIN
- Nola gogoratzen duzu zure haurtzaroa?
San Cristobal auzoan bizi nintzen, Eibarren, eta bertako
oroitzapenak ditut. Baita San Andres ikastetxekoak ere.
- Eta gaztaroa?
Eibarkoa izan arren, Ermura etortzen nintzen lagunekin
sarritan dantzan egitera: Batzokiko frontoira, Alaskara…
- Faltan botatzen duzu Eibar?
Kuadrillarekin egotea, batez ere, baina noizbehinka afariak eta txangoak egiten ditugu. Oso gustura bizi naiz Ermuan.
- Umetan zer izan nahi zenuen?
Gurasoek nahi zuten nik ikasten jarraitzea, baina harakina izan nahi nuen, aita bezala. Bere harategian hasi
nintzen lanean, eta gero 15 urte eman nituen Eroskiko
harategian, Ermuan eta Eibarren. Zoriontsu izan nintzen.
- Dekorazio-denda batera egin zenuen salto gero…
Bai, osasun arazoak nituen eta erabaki nuen lan hura lagatzea. Nire denda zabaldu nuen 1993an: Artarrai.
- Zer da lan honetan gehien gustatzen zaizuna?
Gertutasuna, bezeroarekin hartu-emana: orientatzea,
aholkatzea…
- Alabarekin egiten duzu lan. Nola daramazu?
2011n batu zitzaidan, eta oso pozik nago. Haize berria
ekarri du dendara, ilusio handia du, sortzailea da… Erakusleihoak ere berak prestatzen ditu.
- Aurtengo Gabonetan Bizkaiko erakusleiho lehiaketa irabazi duzue…
Bai, eta poz handia hartu dugu. Dena den, gehien asebete gaituena publikoaren harrera ona izan da.
- Dendak badauka gustatzen ez zaizun alderdirik?
Ordenagailua ez zait batere gustatzen.
- Zer egiten duzu lanetik irtendakoan?
Senarrarekin bueltatxoa egiten dut egunero, eta pote
pare bat hartu. Ahal denean, lagunen batekin gosaltzen
dut, edo kafea hartu.
- Erretiroan pentsatzen duzu?
Bai, uste dut nire ordua heldu dela, eta gogotsu nago.
Koronabirusak eragindako egoerari buelta emateko gai
izango gara, gure bezeroek denda txikien alde egingo dutelako, eta dena ondo badoa, irailean erretiratuko naiz.
- Erretirorako planik?
Familiaz disfrutatzea, ilobaz batik bat, eta Peñiscolara
joatea, hondartza asko gustatzen zait-eta! Argentinara
bidaia egin nahiko genuke ere, senarrak bertan familia
baitauka.
- Telebista, irratia…
Gustatzen zait etxean zarata egotea. Azkenaldian irratian entzuten dut musika.
- Jateko?
Haragijalea naiz, txahal txuleta batekin zoriontsu!
- Bertuterik?
Uste dut ama ona naizela, eta nire lana ondo egiten dudala.
- Zerbait egin ez izanaren pena duzu?
Bai, euskara ikasi.
- Zerk eragiten dizu barrea?
Momentu honetan, ilobak, eta alabak ere.

Eibarren jaio zen duela 62 urte. Hiru nebaarreben artean, erdikoa. Ermuko Batzokiko
frontoian egiten zen dantzan ezagutu zuen
senarra, José Luis. Iker eta Nerea semealabak. Erretiroa hartzeko desiratzen
dagoen arren, bere dendan jarraituko du
momentuz, azken 27 urteetan bezala.
- Eta zerk haserretu?
Gezurrak.
- Erraz haserretzen zara?
Kostatzen zait, eta haserretzen naizenean pixka bat herratsua naiz.
- Bizitzako egunik zoriontsuena?
Ezkondu nintzenean, eta nire alaba ospitalean ikusi nuenean Vega ilobarekin besoetan.
- Zer diozu zabortegiaz?
Ez nekien hor zegoenik, eta espero dut bi langileak lehenbailehen topatzea, eurek eta euren familiek deskantsatu ahal izateko.
- Eta koronabirusaz?
Beldurrezko pelikula dirudi. Gezurra ematen du nola
gauden eta nola dagoen dena, paralizatuta.

Dorleta Vidal
Drogetenitturri, 288 zk.
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Hipokrisia
aur kalera irteteko
eta zuen alde idazteko eguna da. Sarri
esaten dizuet hiruzpalau hilero nagusien egoitzetako berriak argitaratzen direla, batere atseginak ez direnak. Hipokrisia. Egun hauetan
berri interesatuak filtratu dira,
(berriro ere) zuen lana zalantzan jartzen dutenak. Zergatik? Hala moduz informatzen
delako, erdizkako egiak zabaltzen dira, kontutan hartu barik
nola dagoen antolatuta nagusien egoitzen esparrua.

G

Bizkaian 213 egoitza daude,
horietatik %16 publikoak dira
eta %84 pribatuak. Egoitza
pribatu asko egoteak balizko
kontrolik eza areagotzen du,
eta bertan bizi diren pertsona
nagusiekiko jarduera zitalak.
Baina badaude oso erosoak diren egoitza pribatuak ere, eta
mendekotasunak dituztenen
zaintzak norabide horretan
egin behar du aurrera. Arazoa

“

“

Juan Carlos Martín

…inork ez du sektorea aldatuko, lan
hitzarmenik eskainiko eta langileen
ratio egokiak proposatuko

da, ezer gutxi esan ohi dela
langileen baldintzez, eta horiek
ahalbidetzen dute beste modu
batera zaindu ahal izatea, pertsona bakoitzaren beharren
arabera, alegia.

Esaten didazue zuen esku
dauden baliabideetan jartzeko
arreta, baliabide pertsonal zein
materialetan. Arrazoia duzuela
erantzuten dizuet, baina gure
erakundeen apustua izan behar da horietan eragitea, gure
politikoek aldatu beharreko
kontua baita.

Zuek zuen lan egiteko modua
aldatu behar duzue, horrela

Egoitza pribatu asko egoteak
areagotzen ditu balizko kontrolik
eza eta jarduera zitalak

Drogetenitturri, 288 zk.

”

”

zuen nagusiek sentituko dute
euren gaixotasunak sendatuta
daudela (honen ardura egoitzena ez den arren), eta maite
dituzuela. Eta hori egiten duzue, zuen aitite-amamak direlako zuentzako garrantzitsuena.

Baina zein egoeratan zaudete
egun? Lanez gainezka zentro
gehienetan. Beti bezala, ezinbesteko langileekin, eta baliabide urriekin, materiala banatzen denean azkenak izaten
zaretelako. Ahaztuta, labur
esanda. Eta egungo krisialdia
pasatuko da, eta inork ez du
sektorea aldatuko, lan hitzarmenik eskainiko eta langileen
ratio egokiak proposatuko.

Jarraitu ezazue zaudeten lekuan, mesedez, kasu askotan
erizain, psikologo eta egoitzetan abandonatuta dauden pertsona nagusien seme-alaben
papera betetzen duzuelako.
Eskerrik asko, laster ikusiko
gara.
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Apirilaren 11n
Zorionak Libe!!! Urte
bat bete duzula!!!
Muxu handi bat
Lucía, amatxo eta
aitatxoren partez.
Asko maite zaitugu
txipirona!!!

ZORION-AGURRAK, SAREAN GALDEZKA ETA KOMIKIA 21

Apirilaren 19an
Zorionak Diana!!!
Ondo pasa zure urtebetetzean. Muxu
handi bat Lucía, Libe
eta aitatxoren partez. Maite zaitugu
amatxo.

Apirilaren 18an
Zorionak Luken!!
Primeran ospatu
zure 11. urtebetetzea eta patxo
haundi bat etxekoen
partez.

Maiatzaren 6an
Zorionak Naiat
eta Ekhi!
Jarraitu
horrela! Patxo
potolo Aiurren
partez.

Ez
%13

Bai, %87

Maiatzaren 1ean
Eder!! Zorionak zure
7. urtebetetzean,
osaba eta izebaren
partez eta bereziki
zure lehengusina
Naiaren partez! Laster
espero dugu besarkada handi bat ematea!
Oso ondo pasa eguna!
Maite zaitugu!

Maiatzaren 10ean
Zorionak Xuban!
Izugarrizko muxua
zuretzat Beñat eta
zure lehengusu guztien partez!

Peru, martxoaren 27an
eta Kattalin, apirilaren
12an
Gure etxeko perletako
bik, Peruk eta Kattalinek,
10 urte haundi! Lasterlaster eingo dogu pentsautako merixenda gozogozuori! Mosu bana
etxeko guztion partez!

Hurrengo
aldizkarirako
azken eguna:
Maiatzaren 20a.

Espainiako Gobernuak martxoaren 15ean ezarri zuen alarma egoera eta, gutxienez, maiatzaren 9ra arte luzatuko da
etxean egoteko beharra. Uste duzu konfinamendu honek
zerbait erakutsiko digula?

?

Bai: 33 boto.
Ez: 5 boto.
Apirilaren 15etik 22ra egon da inkesta honetan parte hartzeko aukera,
eta guztira 39 boto jaso dira Euskal Biruseko Facebooken.

Tasio eta Sabino

- Zerbait ikasi? Bai, baina…

batzuk buru txarra dute.
Drogetenitturri, 288 zk.
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MALLABIA

1954

Argazki hau Trabakun
atera zen 1954ko irailean,
Angel Zelaietaren
despedida egunean.
Bertan agertzen dira:
Leon Zelaieta, Rosario
Zelaieta, Pedro Pagaldai,
Damian Gisasola, Julian
Zelaieta Gisasola, Juliana
Aranburu Uriarte, Juan
Aranburu Uriarte, Damian
Zelaieta, Vicente Imaz
durangarra, Santos Arregi,
Anastasio Mallabia, Elias
Elorriaga, Angel Zelaieta
Aranburu eta Eduardo
Gisasola.

ERMUA

1960

Maiatzaren lehen domekan izaten ziren Areitioko jaiak, Aitxixoko Marixelenak, sasoi batean Ermuko eta Mallabiko askorentzat lagun eta auzokide arteko egun estimatua. Abadearen kargu meza, Emilio eta Plazido Praderaren ardura txistu-danbolin soinuekin erromeria alaitzearena, Jose Urutxurtu ardo-saltzailearena bere karrodun zaldiarekin ardoa altxatzearena…
Ion Onandia Areitioaurtenak domeka horretan egin zuen bere lehen jaunartzea: Ermuan elizkizuna eta Areitioko jaigiroan
senideen arteko ospakizuna. Ermita ondoko lautadatxoan erretratatu zituzten, tente Aitor Areitioaurtena eta Ion bera,
marineltxoz jantzita. Jezarrita atzean, ezkerretik eskumara Maite Areitioaurtena, Alazne Areitioaurtena eta Jaione
Cortazar. Aurrerago Izaskun Onandia, Olatz Unamuno, Mari Feli Unamuno eta Ane Onandia.
Drogetenitturri, 288 zk.

