
 

 

 
IRAKURMEN-PROBA 

 

1.Ariketa   

 Ondoren testu bat daukazu. Irakurri eta erantzun galderei. 

Aukeratu erantzuna. Bakarra da zuzena. 

Futbola, ametsak betetzeko bide 

Indiako herri askotan, neskek ez dute erabaki bakar bat ere hartzen 

bizitza guztian. Gehienek familiak aukeratutako senargaia dute zain jaio 

aurretik, eta bizitza lanean edo etxean bakartuta igarotzen dute. India 

ekialdeko Jharkhand estatuan bizi diren emakumeek egoera bereziki latza 

dute; gaztetxoek ez dute eskola zapaltzen, eta askok ez dakite ingelesez 

hitz egiten. Etorkizunik gabeko emakume horiei laguntzeko asmoz jaio zen 

Yuwa elkartea duela bost urte. Yuwak irtenbide sinplea aurkitu du neska 

horiek aurrera ateratzeko: futbola. 5 eta 18 urte bitarteko neskentzako 

futbol taldeak sortuz, haur horiek pertsonen salerosketatik, ezkontza 

goiztiarretik eta analfabetismotik aldetzen dituzte. 

Uda honetan, amets berria betetzeko aukera izango dute Yuwako 

neskek. Euskal Herriko Tazebaez taldeko boluntarioek Indiako elkartea 

ezagutu ondoren, herritarren parte hartzea bultzatzeko hainbat egitasmo 

egin dituzte. Maider boluntarioaren esanetan, neskak ekartzeko diru iturri 

ugaritara jo dute: «Pasaporteak, hegazkin txartelak, kirol materiala eta 

bestelakoak lortzeko 20.000 euro behar genituen. Enpresetara jotzea izan 

zen gure lehen aukera, baina herritar guztiek parte hartu zezaten nahi 

genuen, eta horregatik sortu genuen crowfunding-a». Interneten eta 

komunikabideetan zabaldutako bideoei esker, berrehundik gora parte 

 

  



hartzaile lortu dituzte, eta uste baino diru gehiago bildu. «Hasieran 8.000 

euro lortzearekin konformatu ginen, baina hilabetean 12.000 euro lortu 

ditugu. Sekulako arrakasta izan da».  

Donostiako Tazebaez taldeko boluntarioek Indiara egindako bidaian 

izan zuten Yuwaren berri. Han, Franz Yuwaren sortzailea ezagutzeko 

aukera izan zuten boluntarioek, eta neskak entrenatzen ikustera gonbidatu 

zituzten. «Askorentzat, futbolean jokatzea bizitzan hartzen duten lehen 

erabakia izaten da. Ondoren, eskolara joaten hasten dira, eta futbola 

ordainsari bilakatzen da», azaldu zien Franzek. Horrela, neskak 18 urte 

bete arte babestuta daude, eta eskolara joateko zein bidaiatzeko aukera 

ematen die futbolak. Maiderren hitzetan, han izan zirenek bizitako 

esperientzia ahaztezina izan zen: «Yuwako kideak ezagutu bezain laster, 

Donosti Cupekin hitz egiten hasi ginen, neska horientzat mundua 

ezagutzeko sekulako aukera zela ikusita». 

Donostiara etortzeko aukera izateaz gain, Gasteiz Cupen parte 

hartzera ere gonbidatu dituzte Yuwako neskak. Indian dauden elkarteko 

kideak harriturik daude jasotako laguntzarengatik, eta eskutitz bat bidali 

dute eskerrak emateko. Rose Yuwako kideak bidaia horrek neskentzat 

duen garrantzia azaldu du: «Zergatik gastatu dirutza hori 22 neska 

Donostiara ekartzen, horrekin familia asko hainbat hilabetez mantendu 

badaitezke? Bada, hau bidaia bat baino askoz ere gehiago delako. Bidaia 

honek neskei erakutsiko die haien bizitzak baduela balioa eta etxean 

egoteko baino asko gehiagorako balio dutela». 

Donostiara egingo duten bidaia lehenengoa izango da neska 

gehienentzat. Askok ez dute inoiz hegazkin bat hartu, eta ez dute itsasoa 

sekula ikusi. Esperientzia ahaztezina izango delakoan, Euskal Herria 

ezagutzeko irrikan daude. 

Iturria: Berria (Moldatua) 

 

 

 



1. ariketa. Aukeratu erantzuna 

1. Zergatik da latza Jharkhand estatuko neska askoren egoera?  

a) Eskolara joan gabe ere ingelesez mintzatzeko gai direlako. 

b) Eskolan hasi arren ingelesez ez dakitelako. 

c) Eskola ez zapaltzeaz gain ingelesez ez dakitelako. 

 2. Nola lortu dute neskak hona ekartzeko behar zen dirua? 

a) Hainbat hedabidek eta bideok emandako sosei esker. 

b) Hamaika herritarren laguntzari esker. 

c) Enpresen arteko crowfunding-ari esker. 

3. Besteak beste, zergatik da garrantzitsua futbola neska horientzat? 

a) Horretan aritzea beren bizitzako lehen erabakia delako. 

b) Ordainsaria eskolan aurkitzen dutelako. 

c) Futbolaren bidez eskolaren ordainsaria ezagutzen dutelako. 

 4. Dirutza hori bidaia horretan gastatzea egokia al da? 

a) Bai, horrekin familia askori jana erosi ahal zaiolako. 

b) Bai, neskek bizitzarako lezio inportanteak ikasiko dituztelako. 

c) Bai, horrela diruaren benetako balioa ezagutuko dutelako. 

5. Zergatik ez dute neska askok bidaia hori sekula ahaztuko? 

 a) Donostia bezain hiri ederrik inoiz ikusi ez dutelako. 

          b) Gehienek atzerrian inoiz egon ez direlako. 

          c) Euskal Herria ezagutzeko irrikan betidanik egon direlako.  
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2.Ariketa 
 

 Hutsuneak bete. Testutik zenbait hitz ezabatu ditugu. Erantzun-

orrian aukera ezazu zenbaki bakoitzari dagokion hitza. 

Betiko itxia 

Donostiako merkatarien eta ostalarien establezimenduen mapa 

aurki .................(1) beharko dute. Azkenaldian askok itxi dituzte ateak 

arrazoi desberdinak tarteko. Batzuk, alokairuaren .................(2) 

jasanezinagatik desagertu dira, eta beste batzuk merezitako atsedena 

hartzeko. 14 urterekin lanean hasi ondoren, 76 urterekin hartuko du 

erretreta Jose Antonio Soliño tapizatzaileak. 1963an ireki zuen Soliño 

enpresa. Tapizeria zerbitzuak eskaintzen hasi, eta altzarien .................(3) 

alfonbren salmentarekin hazi ziren. 

Groseko dendan letra larriz irakur daiteke ixtera doazela, eta aukera 

aprobetxatu nahi duenak beherapen interesgarriak topatuko ditu. Apirilaren 

23an .................(4) dituzte lokalak hurrengo bezeroari lekua egiteko. Izan 

ere, Soliñok beste sektore bateko enpresa bati alokatu dizkio. «Uztea 

erabaki dut, eta erabaki bat hartzen dudanean bete egiten dut. Urte asko 

daramatzat lanean, gehiegi, eta argi daukat unea iritsi dela», azpimarratu 

du Soliñok. Azken egunetan batera eta bestera dabil, berezkoa 

duen .................(5) geldiezinarekin. Falta diren enkarguak bideratzen ari 

da, eta dendara sartzen diren .................(6) guztiei harrera berezitua 

egingo die denda itxi bitarte. «Hemendik aurrera bizitza beste era batera 

antolatu nahi dut. Hondartzara gehiagotan joan ahal izango naiz; 

paseatzera eta bainu bat hartzera. Ez dago hori ordainduko duen dirurik». 

Autoak eta kamioiak tapizatzen hasi zen, eta hortik sortu zitzaion 

aukera tapizeria tailer bat irekitzeko. 1965ean Daniel anaiak bat egin zuen 

berarekin tapizatzaile gisara. «Ezkontzera nindoala etxean moketa jarri 

nuen, eta konturatu nintzen .................(7) negozioa zela. Tapizatzen ez 

ezik, moketa zein estalkiak ere jartzen hasi ginen», gogoratu du. Azkenik, 

1969an Alfonso anaia zaharrena .................(8) zitzaien eta hiru anaiek 

familiako negozioa sendotu zuten. «Urte hartan ireki genuen Trintxerpeko 



altzarien denda, eta erakusketa. Apirilaren 26an izan zen inaugurazioa. 

Oso gogoan dut egun hartan jaio zelako Idoia nire lehen alaba», 

nabarmendu du irribarre batekin. 

Trintxerpeko Azkuene kaleko 200 metro koadroko denda mantendu, 

eta Donostian beste bat zabaldu zuten Nafarroa hiribidean. Han kokatu 

zuten tapizeria tailerra, eta pixkanaka dekorazioaren 

sektorean .................(9) egin zuten. Ondoren, Karkizano kalean jarri zuten 

altzarien saltokia –duela gutxi itxi dutena–, eta Secundino Esnaolako 

alfonbra eta estalkien denda. «Guretzat oso garrantzitsua izan zen Maria 

Cristina hoteleko gela eta korridoreak dekoratzea. Garai hartako alkateak, 

Ramon Labaienek, aukeratu zituen materialak eta koloreak», esan du. 

Banketxe, aseguru etxe eta bestelako sektoreentzako lanak egiten hasi 

ziren, eta horrela lortu zuten negozioa kanpora .................(10). Dena dela, 

bezero partikularrak dira Soliñok gehien estimatzen dituenak. Hau da, 

dendara hurbildu eta berarekin hitz egiten dutenak. «Hori da 

gure .................(11). Multinazionalek ezin dute saldu gure arreta 

pertsonalizatua. Ez gara saltzaile .................(12) ». Hain zuzen ere, zerbait 

gehiago eskaintzen dute Soliño gisako dendek.  

Iturria: Irutxulo (Moldatua) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 2 3 4 

a) argitu 
b) saldu 
c) ezabatu 
d) eguneratu 

a) beherakada 
b) aldaketa 
c) gorakada 
d) lege 
 

a) edo 
b) zein 
c) bai 
d) bezain 
 

a) hustuko 
b) salduko 
c) erosiko 
d) beteko 

 
5 6 7 8 

a) izaera 
b) zakur 
c) begirada 
d) esku 

a) bezero 
b) gazte 
c) saltzaile 
d) kuxkuxero 

a) aspaldiko 
b) kalitatezko 
c) etorkizuneko 
d) munduko 

a) eutsi 
b) batu 
c) joan 
d) egon 

 
9 10 11 12 

a) bide 
b) kale 
c) alde 
d) kasu 

a) saltzea 
b) zabaltzea 
c) erakustea 
d) aldatzea 

a) berezitasuna 
b) kexa 
c) prezioa 
d) gogoa 

a) kanpokoak 
b) berriak 
c) garestiak 
d) hutsak 
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