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Erretzeari uzteko bidea
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AGURRA

E

Este saludo quiere ser una invitación a disfrutar de la cultura. Disfrutar de vuestro tiempo de ocio participando, creando,
haciendo cultura. Cómic, música, literatura, cine teatro, internet, artes plásticas,… los espacios son amplios y las combinaciones infinitas.
Las ofertas culturales se multiplican en nuestra pequeña ciudad y eso no es una casualidad, es gracias a vuestro impulso, al
de todas y todos los que buscamos un espacio propio de expresión. La oferta pública y privada se complementan y ofrecen
una variedad de espectáculos y actividades que no te pueden ser indiferentes: teatros, cines, salas de conciertos, librerías,
tiendas de discos, programas municipales, locales autogestionados, la lista es interminable.
En estos tiempos oscuros, castigados por la guerra y la injusticia la expresión cultural es el puente necesario entre diferentes
formas de entender la realidad y la vida. El reto es abrirnos a los demás a un tiempo que mantenemos nuestra identidad,
difundir nuestra forma de entender el mundo, nuestra lengua, Zaharregia Txikiegia Agian en palabras de Kirmen Uribe, a un
tiempo que podemos gozar con un músico árabe, un libro en español ó un artista multimedia de origen desconocido.
No dejes pasar la oportunidad de aprender, de buscar, de conocer. Propón y presenta tus inquietudes, que te oigan los y las
programadoras culturales las públicas y las privadas y si tienes algo que exponer, que contar que cantar, que ofrecer en definitiva que cuenten contigo. Estás en tu derecho.

A

Agur honek kulturaz goza dezazuen gonbitea izan nahi du. Zuen aisialdiaz goza ezazue parte hartuz, sortuz eta kultura eginez. Zuen aurrean dauzkazuen arloak eta aukerak ugari dira: Komikiak, musika, literatura, zinema, antzerkia, internet, arte plastikak...

Gasteizko herri txiki honetako eskaintza biderkatu egiten da, eta hori ez da berez horrela, zuen bultzadari esker baizik, adierazpen bide berriak bilatzen dituzuenoi esker, hain zuzen ere. Dauzkagun eskaintza motek, publikoek zein pribatuek, sekulako
ikuskizun aukera bateratua eskaintzen dute eta parte hartzera bultzatu behar zaituztete: antzerkiak, zinemak, kontzertu aretoak, liburu-dendak, disko dendak, udal programak, autogestionatutako lokalak...
Gerrek eta injustiziek eragindako bizi ditugun garai ilun eta zail hauetan kultur adierazpenak beharrezkoa den zubi izan behar
du errealitatea eta bizitza ulertzeko bide ezberdinen artean. Gure erronkak besteengana irekitzea izan behar du, gure nortasuna eta identitatea galdu gabe, mundua ulertzeko gure era mundura barreiatuz, gure hizkuntza, “Zaharregia txikiegia agian”,
Kirmen Uriberen hitzetan, era berean arabiar musikari batez, espainiar liburu batez edota ezezaguna den multimedia artista
batez goza dezakegu.
Ez ezazu aukera hau galtzen utzi, ikasteko, bilatzeko, ezagutzeko aukera. Zure kezkak proposatu eta eskaini, kultur ekintzen
programatzaileek entzun diezazutela eta kontatzeko, azaltzeko edo kantatzeko zerbait baduzu, azken finean kontuan har zaitzatela. Zure eskubidea da.
Imanol Pradells Portilla
Gauekoak programaren udal arduraduna

CINES ÁBACO ZINEMAK
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Tabakoak dituen arri
Albiste honetan tabakoak gure gorputzean sortzen dituen arazoei buruz jardungo dugu. Asko ikertu ondoren atera ditugun ondorioek argi adierazten dute
erretzea oso kaltegarria dela. Ez baduzu sinesten, irakur ezazu eta zuk zeuk
atera itzazu dagozkizun ondorioak.
Tabakoaren eragin toxikoak eta arriskuak
Bost-zazpi segundotan nikotina gure burmuinera iristen da. Hasiera batean, gure gorputzak seinale batzuk
ematen dizkigu, sustantzia hori gure osasunerako kaltegarria dela adierazi nahian; eztula, zorabioa, goragalea,
buruko mina,... horren adibide izaten dira.
Pertsona bat erretzaile bihurtzen denetik, pixkanaka
tabakoaren osagai toxikoak bere organismoko zenbait
sistemetan eragiten hasten dira.

Tabakoa uztea pentsatu al duzu?
Hainbat egun daramazu momentu honetarako prestatzen. Benetako ordua iritsi da. Gaurtik aurrera erretzeari
utziko diozu. Zoriondu zeure burua horregatik! Zeure
bizitza osoan hartu ahal izango duzun erabaki argienetarikoa izan daiteke! Zeure denbora jarraian ematen dizkizugun azalpenen arabera antolatzea lagungarri gerta
dakizuke:
- Erretzeari uzteko izan dituzun arrazoiak irakurriz
hasi. (Zure egoera fisikoa hobetu, dastamena eta usaimena berreskuratu, hats txarra eta arroparen usaina

kendu, hortza eta eskuetako hatzen kolore horixka
kendu;)
- Tabako guztia baztertu eta kendu zure bistatik horrekin loturik dauden irakurgai edo artikulu guztiak.
- Jakinarazi tabakoa uzten ari zarela. Ez izan ezkutuan
porrot egitearen beldurragatik.
- Hurrengo egunetan abstinentzia sindromea izan
dezakezu; antsietatea, kontzentratzeko arazoak, logabezia edo logura, buruko mina, erretzeko gogoa, ...
Sintoma hauek aste batez edo bi astez jasan beharko
dituzu, baina pixkanaka desagertzen joango zaizkizu.
Erretzeko gogoak gehiago iraunen dizu, baina, egunak
igarotzen doazen heinean, gogo horren maiztasuna eta
intentsitatea jaisten joango dira.
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iskuak
10 truku urruti egoteko edo mantentzeko
- Ur edo zuku asko edan. Nikotina kanporatzen
lagunduko dizulako.
- Lehenengo egun hauetan zehar ahalik eta gehien
distraitu. Beste garaietako zaletasunak berreskuratu, edo
berriei ekin. Zerbaitetan aritu.

izan: fruituak, txikleak (azukrerik gabekoak) azenarioak,
apioa, erregaliza,...
- Bilatu eskuartean izateko tresnaren bat, zigarrorik
ez duzula nabaritzen duzunerako: boligrafo bat, giltzak,
kanika bat, …

Zenbat erretzen da Euskal Herrian?
Erretzen ez duten gazteak eguneroko
erretzaileak
baino
gehiago
dira.
Noizbehinka erretzen dutenak dira gazteriaren gehiengoa erretzailetzat jotzera
garamatzatenak.
Epidemiolojiaren ikuspegitik, gizonemakume bereizketa ez dirudi kontuan
hartzeko ezberdintasuna denik tabakoaren aurrean, gizon eta emakumeen artean eguneroko erretzaileen maila berdintsua baita (gizonezkoen %40,6 erretzailea
da eta emakumezkoetan %41). Aldea
nabarmenagoa da noizbehinkako erretzaileen kasuan, baina halere ez da oso
garrantzitsua (gizonezkoetan %17,7 eta
emakumeetan %15,7).

- Markatu egutegian erre gabe ematen duzun egun
bakoitza. Begiratu harrotasunez nola pilatzen eta pilatzen doazen.
- Gorde toki batean egunero tabakoa erostean gastatuko zenukeen dirua. Eta egiten duzun ahaleginagatik
zeure burua saritzeko erabili.

Aitzitik, adinen arabera alde nabarmenak ikusten ditugu eguneroko erretzaileak eta noizbehinka erretzen dutenen mailak aztertzerakoan (erretzen ez dutenei dagokienean ere).
Ikus ditzagun alde hauek grafiko batean:

- Kendu zeure burutik inoiz
gehiago ez duzula erreko ideia hori.
Hurrengo 24 orduen inguruan
baino ez pentsatu. Egunero, altxatzen zarenean honako helburua
jarri: «Gaur ez dut erreko».
- Tabakoa eskaintzen dizutenean
ez alde egin korrika, ezta lotsatu ere
ez onartzeagatik. Esan ezazu harrotasunez. «Ez, eskerrik asko, tabakoa
uzten ari naiz».
- Ez jan gero logalea eraginen
dizuten elikagai astunak. Egun
hauetan zehar elikagai arinak jan.
- Jaten bukatzean mahaian eserita ez gelditu, ezta besaulkian etzanda ere telebista ikusten. Altxa zaitez, garbitu hortzak eta atera paseora edo egin ezazu distraituko zaituen zerbait.
- Beti jateko zertxobait eskura

Iturria: Eusko Jaurlaritza. Euskadi drogen aurrean. 1992
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I N K E S TA K U L T U R A L A
Inkesta kulturala eskaini nahi dizuegu zuek
jakiteko zenbat dakizuen Euskal Herriko kulturari buruz, zeren eta jende askok ez dauka
ideiarik ere Euskal Herriko gaien inguruan.
Has zaitezte inkesta egiten eta asmatu dituzun
erantzunekin esango dizugu ea non bizi zaren.
1-Noiz da Gasteizeko danborrada?
a) Apirilaren 27an
b) Apirilaren 28an
c) Apirilaren 29an
2-Non dago Biasteri herria?
a) Araban
b) Gipuzkoan
c) Bizkaian
3-Nor da Euskal Herriko idazlea?
a) Bernardo Atxaga
b) Carlos Ruiz
c) Andres Aberasturi
4-Ze hizkuntza erabiltzen da
Arabar-Errioxan?
a) Euskara eta Frantsesa
b) Gaztelania eta frantsesa
c) Euskara eta Gaztelania
5-Non dago Portalon jatetxea?
a) Lakuan
b) Alde Zaharrean
c) Aranbizkarran

6-Zein ez da Euskal Herritik igarotzen den
ibaia?
a) Urola
b) Ebro
c) Basoberri
7-Non dagoArriaga antzokia?
a) Gipuzkoan
b) Araban
c) Bizkaian

12-Zein izen dauka Gasteizko pilotalekuak?
a) Ogeta
b) Labrit
c) Arkaute
13-Zein da Euskal Herriko musika taldea?
a) Estopa
b) Mago de Oz
c) Gatibu

8-Zenbat urte ditu Mendeberri aldizkariak?
a) 2
b) 3
c) 4

14-Zer da Korrika?
a) Euskal Herriko atletismo froga, 21 urte
azpikoentzat.
b) Euskararen aldeko aldarrikapena.
c) Edari mota bat.

9-Gipuzkoako zein herritan dago trenaren
museoa?
a) Oñatin
b) Zumarragan
c) Azpeitian

15-Zein da La pelota vasca filmearen zuzendaria?
a) Carlos Saura
b) Julio Meden
c) Pedro Almodovar

10- Nor da Tau -Zeramikako entrenatzailea?
a) Ivanovic
b) Ernesto Valverde
c) Pepe Mel
11-Nongoa da Betagarri taldea?
a) Gasteizkoa
b) Bizkaiakoa
c) Gipuzkoakoa

6-9= Non bizi zara, hemen ala Marten? Irakurri
gehiago eta adi egon bai klasean bai kalean ere.
10-13= Hemendik gertu bizi zara baina ez
Euskal Herrian.Ea zerbait gehiago irekitzen dituzun begiak eta belarriak.
14-16= Euskal Herrian bizi zara eta besteei inguruaren berri eman ahal diezu.
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ALKOHOLA
Gazte gehienak asteburuaren zain egon ohi dira edateko. Denok
jakin badakigu zein diren alkoholaren ondorioak, baina ba al
dakigu zein diren bere arriskuak?
Alkohola Iberiar penintsulan gehien kontsumitzen
den droga da, giza eta osasun arriskuak gehien sortzen
duen droga da
Alkohola bi taldetan sailka daiteke:

- Edari fermentatuak: Fruta ezberdinetatik fermentatutakoak, adibidez: garagardoa, sagardoa, eta ardoa.
4º-12º bitartean daukate.
- Edari destilatuak: Edari fermentatuak garbitu egiten
dituzte alkohol gehiago edukitzeko, adibidez: vodka,
ginebra edo rona; 40º-50ºartean daukate.

ONDORIOAK
ARRISKUAK
Alkoholaren hainbat ondorio ezberdinak dira zenbait arlo kontuan hartzen baditugu:
✔

Adina (alkohola edatea organismoa hedatu gabe
egotean oso kaltegarria da.).
✔ Pisua (gutxiago pisatzen duten pertsonengan kaltegarriagoa da).

Arrisku psikologikoak:
✔

Bakartasun psikologikoa

✔

Oroimena galdu

✔

Alkoholaren beharra.

✔

Sexua (emakumeengan gizonengan baino kalte
gehiago eragiten du )
✔

Kopurua eta denbora (zenbat alkohol zenbat denboran edaten duzun zuzenki lotuta dago intoxikazio
mailarekin; zenbat eta alkohol gehiago denbora laburrean orduan eta intoxikazio handiagoa).
✔

Janari kopurua (urdaila beterik badago, batez ere
gantzadun janariz, intoxikazioa saihestu egiten du).
✔ Karbonodun edariekin eginiko nahasketak (tonika,
koka-kola,...) intoxikazioa azkartu egiten du.

Arrisku organikoak:
✔

Gastritisa

✔

Ultzera

✔

Urrosis hepatikoa

✔

Kardiopatiak

NOLA EDAN
ALKOHOL GUTXIAGO

Ondorio psikologikoak:
✔

Euforia.

✔

Lasaitasuna.

✔

Jendearekin gehiago hitz egin.

✔

Hitz egiteko zailtasuna.

✔

Ideiak elkartzeko zailtasuna.

✔

Ez edan alkoholdun edariak egarria kentzeko.

✔

Astean zenbat edango duzun zehaztu.

✔

Mantso edan eta trago txikiak emanda.

✔

Alkoholdun edariak gatzdun janariekin ez nahasi.

✔

Jateko orduetan ura edan.

✔ Aste osoan edango zenukeena ez edan asteburu
edo egun batean.
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Elkarrizketa

Gauekoak biluzik
Gasteizen zehar gero eta sarriago entzuten da Gauekoek antolaturiko zerbait
dagoela, eta eskaintzak ez dira beti gazteentzat izan. Beraz, zer da...? Hau
guztia argitzearren, labur bada ere, Gauekoak egitasmoaren arduradun
batekin hizketan aritu gara. Hona hemen Jose Miguel Beltranek eskaini digun
informazioa.
Mendeberri: Zer da Gauekoak?
Gauekoak: Gasteizko Udalak antolatutako programa da,
asteburuetako gauetan tabernaz taberna ibili beharrean
aisia betetzeko aukera eskaini nahi duen egitasmoa da.

M: Nori zuzenduta dago?
G: Batez ere gazteei zuzenduta dago, 14 eta 30 urte
bitarteko jendearentzat da gehien bat.

M: Zuek uste zenuten bezala funtzionatzen ari al
da?
G: Aurten 5. urtea beteko dugu, eta emaitzak epe luze
batean ikusi beharko ditugu. Oraindik ezin ditugu kontuak
atera, baina momentuz nahiko ondo funtzionatzen duela
esan dezakegu.

M: Beste hiriren batean egiten al da honelako
zerbait?
G: Bai, adibidez Euskal Herrian bertan ere bai, Bilbon
eta Donostian hain zuzen ere, baina ideia hau jorratu zuen
lehenengo hiria Gijon izan zen.

M: Zein Gizarte Etxetan egiten da?
G: Esan genezake Aldabe Gizarte Etxea dela gure gune
nagusia, baina beste leku batzuetan ere antolatzen ditugu
ekitaldiak: Unibertsitatea, Izotz-pistan, Pagazuri bolatokian,
Azkena aretoan... Orain beste Gizarte Etxeetan ere egiten
ari gara, Ariznabarran adibidez, baina bakarrik noizean
behin.

M: Ekintzak euskaraz ere egiten dira?
G: Euskaraz egiten saiatzen gara ekintza guztietan. Alde
batetik monitoreak elebidunak dira, eta bestetik ekintzak
euskaraz egiten saiatzen gara: antzerkiak, musika...
Adibidez orain dela gutxi Arabako bertsozaleekin bi gau
antolatu ditugu, eta arrakasta handia izan duenez,
Martxoan ekitaldi hau errepikatuko dugu.

M: Noiz sortu zen proiektua?
G: 2000. urtean esperientzia txiki bat izan genuen eta
ondo atera zenez, aurrera egin genuen, etorkizun izugarria
sumatzen genuen gure begien aurrean.

M: Nola lortzen duzue hainbeste ekintza antolatzea?
G: Laguntza askorekin, guk Gasteizko gazte elkarte
guztiekin lan egiten dugu. Elkarte hauek ideiak ekartzen

Jose Miguel Beltran Mendeberriko kazetariekin.

dizkigute, eta gure laguntzaz, haien ideiak aurrera ateratzen ditugu.

M: Ba al dago egutegi finkorik?
G: Bai noski. Gauekoak ostiral eta larunbat gauetan
hamarretatik ordu bietara irekita dago. Beraz, gaueko ordu
txikietan ere murgiltzen da gure eskaintza.

M: Zenbat jendek hartzen du parte zuek antolatutako ekintzetan?
G: Asteburu bakoitzean kopurua aldakorra da, baina
kalkuluak egin eta gero, gutxi gora behera 300 eta 400
pertsona artean.

M: Nola hartu ahal da parte?
G: Egin behar den bakarra antolatu den lekura joatea
da, baina ekintza batzuetarako izena eman behar da.
Gainera ekintza asko dohain dira, nahiz eta oraindik ez
diren guztiak. Adibidez, kontzertu edo antzerki batean
dirua eska dezakegu, baina normalean ez da hori gertatzen.

M: Zer alde on edo txar ikusten diezu ekintzei?
G: Alde onen artean gauza batekin geratuko nintzateke: Ideia arraroentzako laborategi bat garela esango nuke,
adibidez, joan den asteburuan, gau gotiko bat egin
genuen, elkarte gotiko baten laguntzaz: mozorroekin,
musika... eta hori oso zaila da egitea beste leku batzuetan,
hemen ez bada. Eta alde txarrak, agian gau batzuetan
lasaiegi gaude, batez ere beste jaialdi batzuk daudenean
edo eguraldi txarra egiten duenean jendea etxean geratzen delako.
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Elkarrizketa

M: Nola sortu zen guztia?
G: Ideia alderdi politiko bati bururatu zitzaion, PSOEri
alegia, eta Gijonen jarri zuten martxan. Emaitza onak izan
zituztenez, Gasteizen frogatzea erabaki zen eta ondoren
beste hiri batzuetara hedatu zen.

M: Lehiaketarik prestatu al duzue?
G: Bai, lehiaketak ere prestatu ditugu; adibidez musika taldeen lehiaketak egiten ditugu, baita ere antzerki taldeekin ere egin izan ditugu.... Kartel lehiaketa ospatu
dugu, gure publizitate kartel batzuk lehiaketa honetatik
atera dira; beno, DJ lehiaketak ere, hip-hop. Adibidez,
pasa den urteko Breakdance lehiaketa oso arrakastatsua
izan zen, ia mila pertsonek ikusi zuten eta sei ordu iraun
zuen. Aldabe Gizarte Etxean egin genuen baina bere
arrakasta ikusita aurten Mendizorrotzako kiroldegian
egingo dugu. Iaz kanpoko jendea etorri zen: Zaragozatik,
Valentziatik... ez dago lehiaketa asko estatu osoan eta
sariak onak zirenez jende asko erakarri genuen.

M: Euskarazko eskaintzak ez dira oso zabalak,
zergatik?
G: Beno, izan ditugun esperientzia batzuk pixka bat
tristeak izan dira, baina adibidez Arabako bertsozale elkartearekin izan ditugun esperientziak oso onak izan dira eta
errepikatzeko prest gaude. Gertatzen dena da beti ez dela
horrela. Javier Muguruzarekin ekintza bat egin genuen eta
ez zen jende asko etorri, badakizue, oso lasaia da, baina
Diskofesta egin genuenean, Joseina Etxeberriarekin, jende
gaztea mugitzea lortu genuen. Dena den, oso zaila da
euskara eta gaua elkartzea. Lantegi batzuk ditugu euskaraz,
adibidez hiruhilabete honetan euskal dantzak antolatu ditugu eta bete dira, neskekin batez ere.

M: Publizitate asko egiten al da Gauekoak programaren berri emateko?
G: Bai, publizitate asko egiten da baina gazteen gustuetara ailegatzea zaila da. Batez ere ahoz-aho joaten da
informazioa. Noski, onena, hara joatea eta ikustea da.

M: Zein da arrakasta gehien daukan ekintza?
G: Ba... musikarekin erlazioa daukatenak, batez ere.
Adibidez hip-hop orain modan dago.

M: Gauekoak zer den ez dakien bati zer esango
zenioke?
G: Labur labur esateko: Ekintza asko leku bakar batean:
musika, kirolak, antzerkiak... eta gau bakoitza desberdina.
Hori da Gauekoak. Gau batzuk gustu batzuetako jendearentzat dira eta beste batzuk beste jende mota batentzat.
Hainbat zaletasunekin lan egiten dugu, beste ekintzak ere
egiten ditugu, alternatibak, sorpresak... originalak izatea
bilatzen dugu.
Azken finean lagun taldea taberna batera joaten da
elkartzeko, eta guk beste bide batzuk bilatzen ditugu helburu bera izanik: elkarrekin egotea eta ondo pasatzea

M: Zaila al da astebururo eskaintza desberdinak
antolatzea?
G: Bai, asteburu asko dira, eta ideiak bukatzen zaizkigu,
baina jendearekin lan egiten dugu eta orduan errazagoa
egiten zaigu. Gazteek ideiak ekartzen dizkigute eta hori
oso onuragarria da guretzat. Baina ideiak ez badizkigute
ekartzen, guk asmatu beharko ditugu, noski.
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Mendebaldeako frantse
Les étudiants de français de Mendebaldea, une année de plus ont voyagé a
Angouleme du 8 de janvier au 14 fébrier.
Ils ont été pour réaliser un échange avec ceux d´espagnol du colège Anatoleme
d´angoulê.
Le élèves de Vitoria- Gasteiz sont restés très contents du recèvemet et le 1er
d´avril se rejouissent de leur visite a Vitoria.
Aurten berriro ere, Mendebaldeako frantseseko ikasleak
urtarrilaren 8an joan ziren Angoulemera eta urtarrilaren
14an bueltatu ziren Gasteizera. Gure lagunak Angoulemera
(Frantzia) joan dira elkartrukea egiteko asmoz, Anatoleme
d`Angoulê-ko ikasleekin.
Joan direnak oso pozik daude, frantsesak etortzeko irrikitan daude.
Urtarrilaren 8an Gasteizetik atera ziren eta arratsaldeko
16:15etan ailegatu ziren.Ikastetxean zuku bana banatu
ondoren, aurkezpenak egin zituzten eta zer egingo zuten
azaldu zuten, ondoren, bakoitza bere frantziarkidearekin
joan zen etxera edo kaletik buelta bat ematera.

Astelehenean La Rochele-eko akuarioa ikustera joan
ziren, hango ikastetxe batean oso ondo jan zuten, eta arratsean ikastetxeko gelak erakutsi zizkioten. Ikastetxetik
irten ondoren, horko dendetan galdu ziren.
Asteartean Abbaye de Basaac-era hurbildu ziren eta
hango katedrala, kaleak... ikuskatu zituzten. Ikastetxean
bazkaldu zuten eta gauean, agur gisa, inguruko jatetxe
batean bapo afaldu zuten.
Asteazkenean goizeko 9:15etan atera ziren, eta
Gasteizera 15:45ean ailegatu ziren.

Ostiralean hango ikastetxera joan ziren klaseetan egotera eta hango hezkuntza zertan den ikustera. Ikastetxeko
jantokian bazkaldu zuten eta arratsaldean zinemara joan
ziren Gothika filma ikustera.Pelikula bukatzean, batzuk
kalera edota etxera joan ziren eta gaueko 21:00 ean guztiak patinatzera joan ziren gauerdia arte.
Larunbatean, goizean, familian egon ziren, eta arratsaldean Mcdonalds-era joan ziren jatera. Bazkaldu eta gero,
erosketak egitera joan ziren eta horrela Angoulema ezagutu zuten.Jaiak ziren, eta bakoitza bere kasa joan zen
gogokoen lekuaren bila.
Igandean goizean, familian egon ziren eta arratsaldean
bolatokira joan ziren eta batzuk hortik afaltzera.

Elkartrukekoak Angoulemera bidaian.
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eseko ikasleak
Bidaia amaitu ondoren, joan diren
batzuen iritziak jaso ditugu zer moduz
pasatu duten jakin nahian.

IBABE:
Ni mutil baten etxera joan nintzen eta
oso gustura egon nintzen. Familia oso jatorra zen, eta oso ondo pasa nuen. Gehien
gustatu zaidana festak izan dira; klasean
oso serio zeuden.

BARBARA:
Nire frantziakidea bikia zen eta bi geunden etxean, Vanessa eta ni. Oso gustura
egon ginen, gainera asko ginen eta ez
ginen aspertzen. Festetan oso ondo pasa
nuen. Frantziarrak oso jatorrak dira eta niri
egokitu zaidan familia ere bai. Beraiek apirilean etortzeko irrikatan gaude.

OIHANE:
Ni mutil baten etxera joan nintzen, familia oso jatorra zen eta bera eta bere lagunak
ere bai. Oso ondo pasa nuen; berriz ere
gustura joango nintzateke. Gainera, nire
etxera bi frantziar etorriko dira, dagokidana
eta trukaketa egin gabe geratu zen beste
bat.
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Geu Gasteizen eskutik m
M . : Zenbat pertsona joan zineten hasieran?
Geu Gasteizek, Gasteizen euskararen erabileraren aldeko elkartearen barruan, menG.G.: Lehen irteeran 36 pertsona bildu ginen, gero horri
jarraipen
bat ematearren 3 pertsona irteerak antolatzen hasi
dizale taldea antolatu zuen, izen berberareginen. Eta urte hauetan zehar gero eta pertsona gehiago
kin; martxoan bete ditu 10 urte sortu zela
parte hartzen joan da antolamenduan.
eta hori dela eta, taldeko arduradun batekin
M . : Zein dira Geu Gasteiz mendizale elkartearen
elkarrizketa bat izan genuen.
ekintzak?
Mendeberri: Noiz sortu zen Geu Gasteiz?
G.G.: Alde batetik Geu Gasteiz elkartea dago, elkarte
honek Gasteizen euskara bultzatzeko aldizkari bat argitaratzen du, ekintza kulturalak antolatzen ditu… eta bere barnean Geu Gasteiz izeneko Mendizale taldea dago, nahiz eta
bere funtzionamendua zeharo autonomoa izan.
Ba orain dela 10 urte sortu zen, lagun batek Geu Gasteiz
aldizkarian iragarki bat jartzea pentsatu zuen, Gasteizko euskaldun jendeak beste esparru bat izan zezan euskaraz egiteko, hau da Mendi irteerak antolatzea euskaraz hitz egiteko.
Arrakasta izan zuen, zeren lehen irteeran 36 pertsona bildu,
eta Virgen Blanca enparantzatik oinez Gometxaraino joan
ginen.

M . : Zer dela eta sortu zen?
G.G.: Lehen esan dugun bezala Gasteizko jendeak euskaraz hitz egiteko beste ekintza bat izan zedin, mendira joatea euskara erabiliz.

G.G.: Irailean arduradunak bildu ohi gara. Bertan urtean
zehar egin behar diren mendi irteerak zehazten dira. Hilean
irtenaldi bat egiten da, beraz 9 mendi igotzen ditugu urtean zehar. Arduradun bakoitzak irtenaldi pare baten antolaketaren ardura hartzen du.

M . : Nola ematen dituzue aditzera zuen ekintzak?
G.G.: Urteko egitaraua egunkari eta aldizkarietara bidaliz.

M . : Mendiko irteeretara nor joan ohi da?
G.G.: Gasteizko euskaldun jendea, irtenaldia egiteko biltzen garenean ez dakigu nor agertuko den, batzuetan 30
pertsona, besteetan 60 elkartu izan gara, baina azken aldi
honetan gutxiago.

M . : Edonor joan daiteke? Euskara jakin behar da?
G.G.: Euskara apur bat dakien edonor joan daiteke, nahiz
eta oso maila bajua izan, mintza praktika egiteko ekintza
paregabea da, beti euskara hutsa erabiltzen delako.

M . : Sasoi handia behar da antolatzen dituzuen
mendiak igotzeko?
G.G.: Ba kirol pixka bat egiten duen edozein ondo ibiltzen da, irtenaldi bakoitzean 4 orduz ibiltzen gara gutxi gora
behera, eta kontuan izan mendira igotzen garela. Baina
erritmo oso atsegina eramaten dugu, inork sufri ez dezan,
ondo pasatzea baita helburu nagusia.

M . : Zein adineko jendeak hartu ohi du parte?
G.G.: Hasieran gazteagoak joaten ziren, baina irtenaldiak
igandeetan egiten direnez, eta larunbatetan gazteak ateratzen direnez, gutxiago agertzen dira mendira joateko. Orain
batez besteko adina 30 edo 40 urtetan egongo da.

M . : Nongo menditara joaten zarete?
G.G.: Batez ere Arabako mendietara, baina Bizkaia,
Nafarroa eta Gipuzkoara ere joaten gara. Behin aste bukaera bat pasatzera ere joan ginen Iparraldera.

M . : Ze maiztasunarekin joaten zarete?
G.G.: Hilabetean behin.

12.- Nondik ateratzen zarete?
G.G.: Lovaina plazatik ateratzen gara beti goizeko 9etan.

M . : Zenbat irauten du irtenaldiak?
G.G.: Goizeko 9etan irten eta batzuetan 14:00etan edo
15:00 ean itzultzen gara, baina ibilaldi luzeak badira
17:00ean ere itzul gaitezke.
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mendirako irteerak
M . : Mendirako hurbilketa nola egiten
duzue?
G.G.: Antolatzaileek eta norberak eraman ohi
duen kotxez joaten gara; dohainik izaten da, beraz
igandea merke eta ondo pasatzeko aukera paregabea da.

M . : Nork eramaten du taldearen ardura
irteeratan?
G.G.: Parte hartzaile guztion artean eramaten
dugu ardura, nahiz eta irtera horren antolamendua
arduradun batek egin izan. Gainera beti oso giro
atsegina egoten da mendiko igoeretan, joaten
garen pertsona guztiok parte hartzen dugu, euskaraz hitz egiten dugu eta gainera naturaz disfrutatzen dugu. Igande goiz polit bat pasatzeko alternatiba bat da, eta denok gonbidatzen zaituztet egunen batean frogatzera.

Aurtengo 2003-2004 Geu Gasteiz mendizale taldeak
antolatu duen egitaraua honako hau da:
Urriaren 19an
Azaroaren 16an
Abenduaren14an
Urtarrilaren 18an
Otsailaren 15ean
Martxoaren 21ean
Apirilaren 25ean
Maiatzaren 16an
Ekainaren 20an

Urbasan, Dulantz (1239m), San Adrian
Allarte (12331m)
Saibi (946m), Errialtabaso (1018m)
Flor, Umión (1434m)
Badaian, Oteros (1038m)
Entzian, Marube (1128m)
Semendia (1042m), Jaunden (1035m)
Aralarren, Ttutturrre (1282m)
Garobelen, Txarlazo (938m)

Azken ordukoa
Antolatzaileek esan digute
gatetxoagoen artean beste
taldetxo bat sortu dela
espeleologian aritzeko
asmoarekin, hain zuzen
ere. Animo, bada.

Beraz, badakizue, ez badakizue zer egin edota hau irakurri ondoren animatu egin bazarete igandeetan egingo
dira txangoak, beste hiru geratzen dira oraindik, Lovaina plazara hurbildu goizeko 9:00ean eta primeran pasatu.
Ibilaldien xehetasunak baieztatzeko Geu Gasteiz aldizkarian begiratu.
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kultur astea

kultur astea

kultur astea

Urtero bezala, aurten ere gure ikastetxearen kultur astea
antolatzeko parada izan dugu. Hemen dakusakezue egitaraua.
Denon gozagarri izan dadila.

15

16

Jarduera osagarriak • Jarduera osagarriak • Jarduera osagarriak •Jarduera osagarriak •

Sobronen natura eta abenturarekin bat eginez

Ez erori gero.

Baietz erdi erdian!

Sobronen egondako taldea.

Hortxe-hortxe ibiliko dira.
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ASEGARCEko pilotariekin.

Antzerki bat ikusten auzoko txikitxoak.

Aimar Olaizolak baino estilo hobea daukate Alegiako
neska hauek.

Elurretan ere primeran pasatu dugu.

Antzezlari onak izateko lehenengo ikasi egin behar da.
Ipuinak entzuten eta ipunak asmatzen.

Errepide Nazionala 232, Gasteiz-Logroño, 61 Km.
01309 BIASTERI-LAGUARDIA (Araba)
Dpto. Comercial Tel. 945 282 844 - Fax 945 271 319
E-mail: info@heredadugarte.com
http: www.heredadugarte.com
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• Txisteak

Hona hemen bi txiste. Agian zailak izango dira ulertzeko, ez gaia edo
txisteak zailak direlako, baizik eta bizkaieraz eta hitz egiten den eran
idatzita daudelako. Ea gai zareten nondik norakoa jasotzeko. (Txisteak
txarrak direnik ezin omen da esan)

Ondarruko txistie
Gizon bi, txikittatik zin laun andixak, eta gañea bixak pelotazale demasak. Gaztik zinin alkarreaz asko jokatutakuk. Bañe
gero, zartza, ezin ba jokatu, eta ordun ikusi etteben gexa.
Pelotapartidu euan lekun an euazen beti bixak. Beti elkarreaz.
Urtik be aurrea ixuzen, da bixetatik batei alla gakon ordu,
eta il zan gisaju. Il zana ondo jun zan. Bixik geatuzana euan
gtxarto, pelota partiduk ikustea juteko be lagunik bai. Bixik
geatu zanak ostea, il zanatxik euan penatan, “nire lagun gisaju, akabo; arentzat amatxu zin pelota partidu guztik”, pentsateban.
Alako baten, egun baten, nun urteteotza beran lagun
dakik. Segixan launak preunteteotza:

ild-

-Da, zelan? An ezta pelota partidoik eta ixe eongo ezta?
-An pelotapartiduk? Egunero. Eztekixu zalakuk gañea!
-Olan bada, pozten naz. Alabe, pentsaten neban triste ibiliko ziñala zerun frontoirik baik eta pelota partidoik baik.
-Pilota partiduk demasak jokatzen diz an. Eztakizu ez
dakizu ondo, jenti zelan preparatzen da; zelako entrenamentuk
etteottuzen jantik. An tantu etti gatx de, gatx. Danak diz an
abillak.
-Notizixa onak emoztazuz- esatzan ondioik bixik euanak-.
Beno, on trankila geatze naz.
Ordun ilddako launak diñotza :
-A, ta gauza bat esan bitzut. Datorren astin zeupe partidu
dakazule.
LENGUS

TEKBER MOHAMED-EN BISITA
Mendebaldea Institutuan ikasleengan begirunea, erantzukizuna, elkartasuna, berdintasuna,
bakea eta abarreko baloreak garatzeko hainbat
proiektu lantzen dira.
Horietako bat “MUNDILAB LABORATEGIA”
da, bertan erlijioaren alternatiban eta beste arloren
batean integraturiko egitasmo ezberdinak egiten
dira.
Bigarren hiruhilatebe honetan 4. mailakoek
ETORKINEI buruzko lan bat egin dute eta etorkinen egoera azaltzeko Sahara-ko TEKBER MOHAMED etorri zen eta ikasleek prestatutako galderak
erantzun zituen eta bidez batez Saharako herriaren
egoera, erlijioa, kultura ohiturak eta abar.

Biboteak
Bizkaian gizon bat gizon bi esan daroagu.
Gipuzkoan bi gizon diñoe.
Udaran edozenbat jende etortzen da
ondarrura. Maixuak eta mutikoekin ureta
batelean ibil guraz. Baten etzitan denak kabitzen euskal foruen zumarditik (alameda)
ondartzarako zubipean bateltzeko bi zeuden.
Irakasleak ibilaldi bat egiteko bikainak zirela
jo zuen. Eta alokailuan har nahian, exeita
zegoen gixon supurdeko haudidunari urbilduz galde:
Gizon bi bote horiek zeureak al dira?
Eta gizonak zitalki: biboteak-Bai, biboteak
eta potruak be bai!
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Eneko Pou: Zazpi paret
Eneko Pou, Gasteizko
eskalatzaile oso famatua
da Iker bere anaiarekin
batera. Munduko pareta
garrantzitsuenetakoak
eskalatu dituzte
dagoeneko eta beste
egitasmo batean buru
belarri sartuta daude.
Iker eta Eneko Pou anaiak pareta bat igo ondoren.

Munduko gailurrik altuenak gailurretik ikusi nahi dituzte eta dagoeneko batzuk eskalatu dituzte.

Mendeberri: Zer ikasi duzu?
Eneko Pou: Umetan Umandi ikastolan urte askotan ikasi nuen. Gero
Olabiden bi urtez aritu nintzen eta
Batxilergoa Koldo Mitxelenan bukatu
nuen. Azkenik Gorputz Hezkuntzako
Magisteritza 1999an bukatu nuen.

M: Gustukoa duzu beste kiro len bat?
E.P: Kirol guztiak gustatzen zaizkit
baina gehien bat naturarekin harremanetan dauden kirolak.

M: Betidanik izan duzu eskalatzaile izateko asmoa?
E.P: Betidanik ez dakit, baina beti
egon naiz nire gurasoekin mendian.
Gogoratzen
naiz
lehenengo
Pirineoetako hiru milakoak gurasoen
bizkarrean egin nituela.

M: Noiz hasi zinen eskalada
praktikatzen?
E.P: Uste dut 1991an izan zela,
nahiko berandu; 17 urte nituela, Ikerrek
momentu horretan 15 zeuzkan.

M: Non entrenatzen zarete?
E.P: Ba, adibidez, Gorbeiara igotzen. Ahal badut beti mendian. Eta
beno, entrenamendua normalean

eskalada entrenamendua izaten da,
eta askotan ere, Gasteizko rokodromoetan edo agian mendira joatea
korrika egitera ateratzea, bizikletan
ibili...

M: Iritsi zareten lekura iristeko zenbat denbora behar izan
duzue fisikoki prestatzeko?
E.P: Bizitza guztia. (Jajaja).
Azkenean inoiz ez dugu amaitu, beti
zaude prestatzen, amaiera gabeko
prestakuntza da gurea.

M: Nola antolatzen dituzue
espedizioak?
E.P: Lan asko eginda, harrietatik
dirua atereaz. Baina espedizioak ez
dira gure helburua.

M: Zein gustatu zitzaizuen
gehien?
E.P: Kanadan eginiko espedizioa
adibidez. Oso basatia zen. Abentura
izugarria izan zen hartzak, karibuak,
helikopteroak, hidro-hegazkinak,...
azkenean ez genuen pareta bukatu,
baina mobida guzti hori oso polita
izan zen.

M: Zein izan da arazo gehien
eman dizuena?
E.P: Aurtengo biak oso gogorrak
izan dira, batez ere psikikoki.

M: Zer pasatzen zaizue buru tik igotzen eta eskalatzen ari
zaretenean?
E.P: Une horretan egiten ari zaren

M: Nola hartzen zaituzte kan - lanean zaude pentsatzen. Mendian helpoko jendeak beste herrialdetara buruak tarteka lortzen joan behar zara
helburu nagusia oso urrun dagoelako.
iristean?
E.P: Harrera oso ona da, baina
euskaraz hitz egiten ikusten gaituztenean urduritasuna sortzen zaie, baina
beno hori dibertigarria izaten da.

M: Ze mendi dituzue eskalatu ta?
E.P: Ba, denetik. Azkenaldi honetan paretak batez ere. Aurten
Josemite “El Capitan” pareta eginiko
“el niño” bidea; eta gero Naranjo de
Vulnes-en mendebaldeko ormaldean
egindako “sun beltz” bidea.

M: Zenbat sari lortu dituzue?
E.P: Gehien bat eskerronak dira.
Polita da sariak lortzea baina politagoa da ekintza burutzea. “Euskaldun
drogaren aurkako saria”, “kirol prentsaren saria”, ...

M: Izan al duzue lesioren bat?
E.P: Bai,bai. Nik ia urte guztia
lesionaturik ematen dut, (jajaja),
baina nire anaiak suerte handia dauka
lesioekin.
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eta, zazpi kontinente

M: Zer egingo duzue eskalatze- egin behar da eta nik jendea animatu
egin nahi dut praktikatzera. naturaz
ari uzten diozuenean?

egiten badakigulako eta erabili egiten
dugulako.

E.P: Mendia ez dugunez inoiz utziko ez daukagu horrelako arazorik.

M:
Gustatu
al
Mendebaldea institutua?

M: Zer esango zenieke eskalatzaile izan nahi duten gazteei?
E.P: Eskalatzaile izan ala ez, mendia
da maitatu behar duzuna.Hau probatu

gozatzera eta bizimodu osasuntsua
egitera.

M:
Nola
ikusten
duzue
Gasteizko euskararen egoera?
E.P: Gero eta hobeto. Ni joaten naizenean Gipuzkoa eta Bizkaiko jendearekin harritzen dira guk euskaraz hitz

zaizu

E.P: Oso polita da. Nik, uste dut
nire garaian ez zegoela holako zentrorik. Argia sartzen da leku askotatik
eta nonbaitetik Gorbeia ikusten da,
ezta?

Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteizko
Udala
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M: Zer da Zazpi pareta, zazpi
kontinente?

M: Zein da zuen hurrengo
plana?

M: Eta, hirugarren pareta zein
izango da?

E.P: Begira, ideia bururatu eta erakargarria dela ohartu ginen berehala.
Munduko Kontinente bakoitzeko
pareta bat igotzea da gure asmoa.
Pareta hori, noski, ez da nolanahikoa
izango, zailenetakoak dira, eta gainera aukeratzen ditugun bideak ez dira
errazenak eta ezta laburrenak ere.
Benetan erronka paregabea dela
aukeratu duguna. Honi gehitu behar
diogu gure eskalatzeko era, era librean eskalatu nahi ditugu guztiak, behar
dugun denbora hartuta, presarik
gabe.

E.P: Dagoeneko hasita gaude
hurrengo egitasmoarekin: Zazpi
pareta, Zazpi kontinente. Orain arte
bi egin ditugu, lehen esan bezala,
Yosemite “El Capitan” pareta eginiko “El Niño” bidea Amerikari dagokionez; horren ondoren gure aukera
Europarako Naranjo de Vulnes izan
da.

E.P: Hirugarren pareta Pakistanen
dago kokatuta, Karakorum mendiko
Trango dorreak deiturikoa. Ekainean
aterako gara eta dagoeneko dena prestatzen ari gara, bai fisikoki bai antolaketari dagokion guztia ere: azpiegitura
guztia, materiala, baimenak, baliabideak... Honelako ekintza batek espedizio
handietako planteamendua du eta
horrek dena ondo eta txukun egitera
behartzen gaitu.

Hala izan dadila eta ondo pasa
dezazuela.

<<< Rappelean >>>
M: Kolore bat?
E.P: Gorria ta beltza
M: Janari bat?
E.P: Orokorrean euskal sukaldea asko gustatzen
zait
M: Zenbaki bat?
E.P: Hamazazpi gustatzen zait, nire urtebetetze
eguna
M: Bizitzeko leku bat?
E.P: Gasteiz edo herri galdu bat Pirineo aldean
M: Liburu bat?
E.P: El nombre de la rosa adibidez, baina asko
daude
M: Pelikula bat?
E.P: El nombre de la rosa
M: Negua ala uda?
E.P: Biek daukate berezitasuna
M: Mendia ala hondartza?
E.P: Mendizalea naiz baina hondartza ere pilo bat
gustatzen zait

M: Mutil izen bat?
E.P: Axular, izen polita iruditzen zait.
M: Eta neska izen bat?
E.P: Saioa asko gustatzen zait.
M: Hiria edo herria?
E.P: Hiri txikia herri baten berezitasunekin
M: Aktore, aktoresa bat?
E.P: Sean Conery eta Jessica Lang
M: Musika talde bat?
E.P: Batez ere euskal kantautoreak:Benito
Lertxundi...
M: Beste kirolari bat?
E.P: Asko miresten dut egunero zortzi orduz lan
egiten duen eta hau bukatutakoan korrika edo
bizikletaz mendira joaten direnak.
M: Beno ba, eskerrak eman nahi dizkizugu gurekin elkarrizketa hau emateagatik eta espero dugu
egiten ari zaretena ondo ateratzea. Agur eta beste
bat arte.

Erro
Autobusak
bidaia ona!!!

Foruak 18 ☎ 945 300 238
AGURAIN
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Gerrikoa lotu,
bizitzara lotu
Denok dakizuen bezala trafiko arau berriak jarri
dituzte, eta urtarrilaren 20an martxan jarri ziren.
Arau berriak jartzea erabaki dute pasa den urtean
2003an istripu eta hildakoa asko izan ziren. Beste
lekuetan, Italian, Frantzian... egin zituzten aldaketak
emaitza onak jasotzen hasi ziren, %63 istripu eta
hildako gutxiago. Ez da marka makala gero.
Pasa den urtean istripu ugari izan ziren eta horrexegatik Trafiko
Zuzendaritzak iragarki asko jarri zituen hedabideetan, telebistan, irratian...
(edaten baduzu ez gidatu/gerrikoa lotu bizitzarekin lotu...).
Baina denbora pasa da eta aldaketa handirik ez denez egon, Italian ezarritako araudia Espainian ere aplikatzea erabaki zuten.
Goazen poliki poliki eta guri gehien dagozkigun arauak komentatzera:

AUTO GIDARIA:
Mugikorra bakarrik eskugabekoaren
laguntzaz erabili ahal da autoan. Lehen ez
zen beharrezkoa baina orain bai.
✷ Gasolindegietan mugikorra eta irratia
itzali egin behar da.
✷ Erradar detektagailurik ezin da eraman
automobilean.
✷ Arriskurik badago, arrisku argiak jarri
behar dira.
✷ Autoen abiadura muga berriak: autobideetan abiadura handiena 120km/o. izango
da. Era berean, garraiobide astunen ( karabanak, autobusak, kamioak…) abiadura muga
90kilometro ordukoa izango da autobideetan.
✷ Autoaren kanpoko karga ondo babestu.
Lehen automobilak ezin zuen karga kanpoan
eraman eta orain eramaten dena ondo
babestuta eraman behar da derrigorrez.
✷ Autobusak barruan daraman jendea ez
badago eserita, motelago joan behar da.
Lehen ez zegoen neurtuta baina orain
bidaiariak zutik jartzen badira derrigorrezkoa
da abiadura moteltzea 80km/ordura.
✷

TXIRRINDULA ETA MOTORRA:
Kontuz ibili autoekin. Lehen ez zegoen
neurtuta baina orain txirrindulariek izango
dute lehentasuna ezkerrerantz edo eskuinerantz biratzeko beste errepide batean sartzeko orduan.
✷ Gidatu ahal izateko odolean eduki daitekeen alkohol tasa 0,5koa izango da. Lehen
ez zegoen neurtuta horrela, baina orain
derrigorrez jarraitu behar dute bai txirrindulariek bai autoa gidatzen dutenek.
✷ Txirrindulaz zoazenean pelotoiak ez,
taldeka bai. Errepidetik zoazenean taldeka
ilaretan joan behar duzu eta autobideetan
bazaude eta 14 urte baino gehiago baduzue,
espaloietatik joan behar duzu.
✷ Nabarmenezko txalekoak derrigorrezkoak dira eramatea. Eraman beharrekoa da
errepidetik joaten bazara gidariek ondo ikusteko 150 metrotara.
✷ Txirrindulaz joaten bazara kaskoa derrigorrezkoa da eramatea, hau betidanik egin
beharreko araua izan da baina hemendik
aurrera ea betetzen den neurtzen hasiko
omen dira.
✷
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San Valentin eguna
Urtero bezala, San Valentin eguna ospatu dugu. Bi jarduera egin ditugu: gure
arteko eskutitzen trukaketa eta amodiozko eskutitzen lehiaketa.
Eskutitzen trukaketa ondo atera zen eta eskutitz ugari banatu genituen.
Nahiz eta egun polita izan, baten batek aprobetxatu zuen jendea zirikatzeko.
Lehiaketan partaidetza nahiko eskasa izan zen; hala eta guztiz ere eskutitz
politak jaso ziren. Irabazlea Yashira Fernandez 1. batxilergokoa izan zen.
Aipamen berezia 1. DBHko Edurne Elorzarenak lortu du, adina kontuan izanda
lana ederra izan delako.

Mutil maitea:
Kaixo maitea :

Leihotik begira nago. Gauaren iluntasunak nire bakardadea logelaren paretetan islatzen duela iruditzen zait. Ilargiaren
argiak aurpegia argitzen dit eta nire begietatik erortzen ari diren malkoekin jolasten du. Bitartean, zeruko
izar guztiak kontatzen saiatzen naiz baina benetan nahi
dudana zure izena bertan idatzita agertzea da.
Nola erori naiz joko honetan? Ez dakit, baina ziur nago ez
dudala partida irabaziko. Jolasteari utzi egin beharko diot, jokuak
ni ez akabatzeko. Baina, zer axola dio orain, bihotza eta burua azkeneko partidan galdu baditut?
Triste sentitzen naiz. Ez dakit zer gertatzen zaidan, ez dakit nola,
ezta zergatik ere. Dakidan gauza bakarra zurekiko maitasuna da.
Neure burugogorrak zutaz ez beste inorengan ezin du pentsatu.
Saiatzen naiz, baina ezin dut; ezin naiz zutaz ahaztu edo, beharbada,
... ez dut nahi....
Otsailaren 14an gaude, maiteminduen eguna dela uste dut. Ez dit
axola. Ez dakit zergatik idazten ari natzaizun gaur, nik urteko egun
guztietan maite zaitudalako, ez gaur bakarrik. Egun honek denbora
pasatzen ari dela baino ez dit adierazten niri; egunak pasa eta bakarrik jarraitzen dudala, bakarrik eta zu gero eta urrunago...
Zure ondoan egoten naizenean, berezi sentitzen naiz; zu gabe,
berriz, arrunt. Ikusten zaitudanean ondo sentitzen naiz, baina zure
absentziak nire gorputza pozoitzen duela iruditzen zait; poliki-poliki
heriotzarantz naramazu.
Ez, ezin daiteke izan. Hau ez da maitasuna, hau erokeria da.
Erotuta nago, bai, zutaz erotuta.
Eta zer egin dezaket? Ez dut ezetza jaso nahi, oso mingarria
litzateke eta. Gauzak dauden bezala utzi behar dira, lagunak eta
ezer gehiago ez. Gutun hau noizbait zure eskuetara iritsiko balitz,
gauzak asko aldatuko lirateke eta une honetan nahi dudan azkeneko gauza da.
Ondorioz, gutuna botila batean sartu eta itsasora botako dut, ahalik eta urrutien joan dadin. Itsasoa eta neure artean geldituko da.
Ezinezko amodio bat uretan sinatua. Badakit tontakeria dela, baina
horrela politagoa iruditzen zait. Nire lehenengo maitasun gutuna botila batean itsasotik joango da. Baina, nora? Ez dakit, baina espero dut
oso urruti izatea.

Lehenik eta behin esan nahi
dizut ikusi zintudanetik maite zaitudala, ezin izango zaitudala inoiz ahaztu ezta gezurrik esan. Zuk ez nauzu ezagutzen baina nik zu betidanik eta betiko.
Nahi al nauzu ezagutu?
Zu zara nire bizitzeko haria eusten duen bakarra,
nire bihotzeko taupadak gidatzen dituena, nire bizitzeko arrazoia.
Zu gabe, niretzat,mundua zuri beltzean izango
litzateke, zeren zu zara nire munduaren koloreak berpizten dituen bakarra.
Zurekin pentsatze hutsak dardarak eragiten dizkit, odola irakiten utzi eta taupadak azkartu.
Zure begiak ikustean, alaitasuna sartzen zait gorputzean, eta zure irribarreak segituan estaltzen ditu
zureganako negarrak.
Zutaz hitz egitean ezin dut irribarrea saihestu,
barnetik negarrez, nirekin ez zaudelako eta kanpotik
alai maite zaitudalako.
Oraingoz bihotzean baino ez zaitut, baina ahal
ditudanak eta gehiago egingo ditut zu niganarazteko.
Zu gabe ez nintzateke pertsona izango, gorputz
hutsa baizik; maite zaitut, maite zaitut, maite zaitut.
Behar dudanean ezin naiz zure besoetan babestu, baina hala ere badakit egunen batean emango
didazula orain ez dudan beroa.
Bihotzez,
Edurne E lorza

Yashira Fernandez
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San Valentin egunean bakarrik ez dela maitasuna eta horrelakoak adierazten digun poematxoa.
2. batxilergoko Naiara Rosadok egina.

La Casa De
Mi Abuela
Donosti, 17 • Teléfono 945 177 277
01010 VITORIA-GASTEIZ
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Informatikako heziketa
Mendebaldea ikastetxean Informatika ziklo bat eskaintzen da eta jada hiru urte
daramatza martxan. Bi talde ari dira aurten ikasten eta dagoeneko bigarren mailakoak
enpresatan praktikak egiten ari dira. Formakuntza hau euskaraz egiteko aukera bakarra
da Gasteizen. Zikloko irakaslea den Aintzanerekin egon gara guztia argitu nahian.
Mendeberri: Noiz hasi zen
zikloa martxan?
Aintzane: Orain dela hiru urte.

M.: Zein helbururekin?
A: Ziklo hau euskaraz emateko aukerarekin, Araban eukaraz ematen den leku
bakarra da eta.

M.: Zu zara irakasle bakarra?
A: Ez, lau irakasle gaude.

M.: Zenbat ikasgai ematen ditu irakasle bakoitzak?
A: Irakasle bakoitzak bat edo bi arlo
ematen ditu, 12ren bat ordu batez beste,
bi maila daudelako.

M.: Zenbat gelatako irakaslea zara?
A: Bakarrik talde bati ematen dio klasea.

M.: Zenbat jende dago zikloan ikasten?
A: Lehenengo mailan sei pertsona
eta bigarrenean hamabost.

M.: Zenbat ebaluazio daude?
A: Hiru lehenengo mailan, eta bigarrenean bi; hirugarren ebaluazioan, praktikak egitera joaten dira enpresa batera.

M.: Zer ikasten dute?
A: Informatika mundu zabalaren arlo
guztiak.

M.: Non ikasten dute?
Talde bakoitzak bere ikasgela du ikasle bakoitzarentzat ordenagailu banarekin.
Ordenagailu hauek erabili edo desmontatu eta egiturak ikusteko erabili ohi
dituzte eguneroko jardunean.

Informatika zikloko lagunak enpresetan praktikak egitera joan aurretik.

M.: Ze ikasgai mota ikasten dute?
Programazio lenguaiari buruzkoak,
lehengo ordenagailuak eta oraingoak,
ordenagailuen egiturak; enpresen funtzionamendua eta abar.

M.: Zer material mota erabiltzen
dute?
Ordenagailuak, sareetako programak
eta egiturak, ordenagailuak eta abar.

M.: Zenbat kurtso egin behar dira?
Bi.

M.: Jendea pozik dago zikloarekin?
Nire ustez, bai. Ahal den neurrian eta
ikaslea ikasle dela kontuan harturik.

M.: Zer eskatzen da zikloan sartzeko?
Batxilergoa gaindituta izatea, goi
mailako zikloa delako.
M.: Eta gainditzeko?
Egunero eskatzen dena beste ikaske-

ta motatan, lan egitea, jarrera ona izatea
eduki minimo batzuk menperatzea eta,
batez ere, lan egitea.
Goazen orain ikasle baten iritzia jasotzera, beti ez baita iritzi bera izaten ikasle
eta irakasleen artean. Nagore Arana 1.
mailan dago aurten eta oraindik beste
urte bat falta zaio hasi berri duen
Informatika zikloa amaitzeko.

M.: Zergatik hasi zinen informatika
heziketa zikloa ikasten?
Nagore: Nire ustez irteera ugari
dituelako lan esparruan eta aukera ederra
delako etorkizunari begira.

M.: Zer egin zenuen apuntatzeko?
N.: Datuak eman, gero onartua nengoen begiratu eta azkenik matrikulatu.
Ikasketa prozesua beste edozein ikasketa
bezalakoa da. Ikasketa bera da diferentea
baina beste guztia antzekoa da.
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a zikloa
M.: Zergatik aukeratu zenuen?
N.: Informatika gustuko dudalako.
Ondo moldatzen naiz, trebea naiz eta
etorkizun ederra daukanez aukera hori
kontuan hartzekoa zela pentsatu nuen.

M.: Nola ohartu zinen ziklo hau
Mendebaldean egiten zela?
N.: Nire institutuan esan zidatelako.
Dena den, liburuxka bat badago Araban
dauden eskaintza eta aukera guztiekin.
Hor ere begiratu nuen eta beste aukeren
berri izan nuen. Nire kasuan hau aukeratu nuen.

M.: Interesgarria da?
N.: Ba, betikoa, ikasgai batzuk bai eta
beste batzuk ez. Hori, uste dut ikasketa
guztietan gertatzen dela, ezta?

M.: Zenbat zarete klasean?
N.: 4 gara klasean. Hasiera batean
sei ginen baina bik utzi egin behar izan

dute eta orain ia etxean bezala gaude,
lau bakarrik. Hori ona da, jasotzen ari
garen heziketa oso zuzena eta pertsonala delako.

M.: Ze arlo ikasten dituzu?
N.: Informatikarekin harremana dutenak: programazioa, lengoaia, Web
orriak...

M.: Zertarako balio du?
N.: Programatzeko, ordenagailuak
ezagutzeko...

M.: Zenbat urte ikasi behar duzu?
N.: Bi urte. Hori ondo dago, ez baita
oso luzea egiten bi urtez ikastea, ez da
karrera bat ikastea bezala.

M.: Zaila da?
N.: Bueno, hori ikasgaiaren arabera
da.

M.: Zein da ikasgairik errazena?
N.: Ingelesa.

M.: Eta zailena?
N.: Sarea.

M.: Zenbat ikasgai daude?
N.: Bost. Programazioa, sareak, analisia, FOL eta ingelesa.

M.: Zer ikasten da FOL ikasgaian?
N.: Enpresen egitura eta funtzionamendua ikasten da.

M.: Nota onak ateratzen dituzu?
N.: Bai, orain arte behintzat.
Beno, hau izan da guztia. Konturatu
zarete ikasteko beste era eta modu
batzuk ere badaudela, lan munduan sartzeko baliagarriak direnak. Norberaren
heziketa garatzeko ere egokiak direla
azpimarratu behar dugu. Beraz, alferkerian ibiltzeko aitzakiarik ez duzu, ez
badakizu zer egin badakizu zeregin asko
daudela zikloetan; entera zaitez eta
aukeratu zure gogokoa.

27

28

•

Euskara

•

Euskara

•

Euskara

•

Euskara

•

Euskara

•

Euskara

•

Eus

Guztiok batera, zergatik
Mendebaldea BHIk, bere sorreratik, euskararen erabilera
bultzatu izan du. Horregatik, Eusko Jaurlaritzaren
Hezkuntza Sailak zuzendutako Hizkuntza Normalkuntzako
Ulibarri programaren barruan dago. Programa honen xede
nagusiak hauek dira: eskola-munduko euskal giroa
bermatzea eta ikastetxeen barne nahiz kanpoko jardueran
euskara adierazpide normal bihurtzea.
Motibazio nahiz erabilera lantzeko Hezkuntza Sailak
antolatutako NOLEGA programa barruko zenbait
ekintzatan hartzen dugu parte.
1. EGE (Euskal Girotze Egonaldiak)
Bi egun eta erdiko barnetegiak
egin ditugu DBH 1. kurtsoko ikasleekin. Egonaldi hauek helburu bikoitza
dute. Batetik, euskararen erabilera
bultzatzea eta, bestetik, Lehen Hezkuntzako hainbat ikastetxetatik datozenez, ikasleek elkar ezagutzea.
Ikastetxera itzulitakoan eta kurtsoa bukatu arte, euskararen erabileraren neurketak egiten dira ikasgeletan arlo guztiak kontuan hartuz. Ikasgela euskaldunenak, sari moduan,
ekaina aldera edo, Bidarrain (Nafarroa
Beherean) hiru eguneko egonaldia
egingo dute.
2. IKE (Ikasgelaz Kanpoko Ekintzak)
Atal honetan hainbat ekintza burutzen dira. Hona hemen ikasturte
honetan egiten ditugunak:
2.1 Asmakizunak eta logika jokuak. DBH1. zikloan eta bigarrenean.
2.2 Gutun trukaketa. Beste ikastetxe batzuekin. 03-04 ikasturtean Bergara eta Beasaingo DBH
3. kurtsoekin. Maiatza aldera
aldez aurretik adostutako lekuan elkartuko gara aipatu
ikastetxeok eta elkar ezagutuko dute ikasleok.
2.3 Irratia. DBHko ikasleen atsedenaldietan ikasleek zuzendutako irratsaioan abestiak eskeintzen dira.
2.4 Mendeberri aldizkaria. DBH
3.eko Prentsa Tailerreko ikasle
eta irakasleek burututakoa.
Ikasturteko hiru ale ateratzen
dira.

2.5 Esketx lehiaketa. DBH4. kurtsokoek Aste Santu aurretik antzezten dituzten antzezlan laburrak.
3. ELKARTRUKEA. Alegiako
Aralar ikastetxearekin. Aste bateko
iraupena dute egonaldiek eta ikasle
bakoitzak beste ikastetxeko bat hartzen du etxean.
4. KULTUR ASTEA. Aste Santu
aurretik egiten da eta bertan eguneroko jardunean ez dituzten euskal
kulturaren hainbat adierazpide izateko aukera dute ikasleek:
– Idazleak ikastetxean.
– Ipuin kontalaria
– Poesi-kantaldi emanaldia
– Zinema euskaraz
– Antzerkia
– Herri kirolak
– Irakurketa maratoia
Baina ikastetxeak ez du euskararen
esparru bakarra izan behar. Badaude
beste zenbait leku ere euskara eta euskal kultura bultza daitezkeenak eta,
hauetan, gurasook zuen ahalegintxoa
egin beharko zenukete. Hona hemen,
aholku modura edo, Batzorde honetatik eman nahi dizkizuegunak:
Batetik, etxean: euskarazko liburuak irakurtzera bultzatu, euskarazko
irratsaio, telebista programa, film
etab. entzun eta ikusi.
Bestetik, etxetik kanpo: edozein
jarduera ludiko, kirola, ikastaro etb,
ikuskizunak (zinema, antzerkia...),
euskaraz izan daitezen ahalegindu.
Kontuan izan, egiten den guztia
zuen seme-alaben euskararen mailaren onurako izango dela eta, bide batez, hurbilago sentituko duela euskara, beraienago.
NORMALKUNTZA BATZORDEA

Con el esfue
IES Mendebaldea, desde su creación,
ha impulsado el uso del euskara. Por
eso participamos en el programa
Ulibarri de Normalización del
euskara dirigida por el
Departamento de Educación del
Gobierno Vasco. Las medidas
adoptadas en este programa van
encaminadas a asegurar el uso
ambiental del euskara, haciendo del
mismo un vehículo de expresión
normal tanto en las actividades
internas como externas.
Para impulsar dicho uso
participamos en el programa
NOLEGA organizado por el
Departamento de Educación .
1. EGE (Estancias de varios días)
Estancia de dos días y medio en Barria
con el alumnado de 1º de la ESO. Estas
estancias tienen una doble finalidad. Por
una parte impulsar el uso del euskara y,
por otro, cohesionar el grupo, ya que provienen de diferentes centros de Primaria.
Una vez en el centro y hasta la finalización del curso se hacen mediciones del
uso del euskara en cada grupo y en todas
las asignaturas. El grupo que más utilice el
euskara tiene como premio la estancia de
tres días en Mayo o Junio en Bidarrain
(Baja Navarra).
2. IKE (Actividades en el aula y fuera
de ella)
2.1 Adivinanzas y juegos de lógica. En
los dos ciclos de la ESO.
2.2 Intercambio de cartas. Se realiza
con dos centros de la ESO de Bergara y Beasain. Hacia Mayo se realiza una excursión con el fin de que
se conozcan los participantes de la
citada actividad.
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ik ez?
uerzo de todos
2.3 Programa de radio realizada por los
integrantes del Taller de Prensa
aprovechando la media hora del
descanso matinal.
2.4 La revista Mendeberri . Realizado por
profesores y profesoras y alumn@s
del Taller de Prensa.
2.5 Concurso de Sketch. Pequeñas representaciones de carácter teatral
realizados por el alumnado de 4º de
la ESO.
3. INTERCAMBIO con el centro Aralar de Alegia (Alegría de Oria). Las estancias tienen una duración de una semana y
cada alumn@ acoge en su casa a otr@ del
otro centro.
4. SEMANA CULTURAL. Se organiza
en los días anteriores a la Semana Santa y
en la misma se realizan actividades relacionadas con la cultura vasca. He aquí una
muestra:
- Charla-coloquio con l@s escritor@s.
- Cuentacuentos.
- Recital de poesia
- Cine en euskara
- Teatro
- Herri kirolak
- Maratón de lectura
Pero el euskara no se debe delimitar exclusivamente al centro escolar. Existen
otros ámbitos en los que vosotros, como
padres y madres, podéis aportar mucho
con un poco de esfuerzo. He aquí algunas
propuestas que como Comisión de Normalización consideramos apropiadas:
En el ámbito familiar: impulsar la lectura, escuchar la radio, ver ciertos programas
de la ETB en euskara (Ikusgela, Bidaide...).
Fuera del ámbito familiar: tratar de
aprovechar las oportunidades para realizar
cualquier actividad ludica, deportiva y cultural (cine, teatro..) en euskara.
Tened en cuenta que todo lo que hagáis
será en beneficio de vuestr@s hij@s y esto
hará que sientan el euskara como algo más
cercano y propio.
NORMALKUNTZA BATZORDEA

iritzia

Gaur egungo janzkera
Gaur egungo janzkerari buruz hitz egingo dugu.Batez ere gure
gustuko prakei buruz.
Gazteok pentsatzen dugu prakak erosterakoan denda gutxiago
daudela eta horregatik joan behar gara
Lennox,Impacto,Morgana eta Pantalon dendetara.
Guztiak hiriaren erdi aldean kokatuta daude.Gure adinean oso zaila da gure gustuko arropa aurkitzea. denda
batzuetan tailak bestean baino handiagoak izaten direlako. Gaur egun jendea lehen bezala berriro janzten hasi
da.Bakarrik nahi ditugun prakak erosten ditugu baina
oso garestiak direnez guri ematen edo daukagun diruarekin ezin ditugu erosi.Horregatik beste denda batzuetara joatera behartzen gaituzte.
Ireki duten zentro komertzial berrian, Boulevard-en,gure gustuko dendarik ere ez dago nahiz eta denda asko eduki.
Era berean, Lakuako zentro komertzialean gehien gustatzen
zaizkigun dendak New Yorker eta Bershka dira, baina
bereziki kamisetak erosteko.
Honekin batera, beste aldetik, badago zapaten kontua, orain
dela gutxi ere hasi dira plataforma deituriko zapatak
kentzen.Hau ere gaizki iruditzen zaigu arrazoi askorengatik;hauen artean txikiak diren pertsonak zapata mota
hauek erabiliz altuagoak dirudite, gainera jende askori
gehiago gustatzen zaio eskaintzen duten itxura gogokoak ditugun prakekin. Zapata mota hau ez zen oso merkea baina guri honelako zapata mota hauekin ibiltzea
gustatzen bazaigu pentsatzen dugu moda hau utzi
beharko luketela.
Jakin nahi duguna zera da, ea zergatik kendu behar duten
moda hau oraindik jende askok nahi badu moda honekin jarraitu. Zergatik ezin dute moda hau utzi arrazoiak
nahikoak badira? Dena den, eta galdera erantzuteko
modukoa dela uste dugu, moda sortzen duten pertsonek nola nahi dute gu janztea?

• Kirolari osasuntsuak • Kirolari osasuntsuak • Kirolari osasuntsuak •
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MENDEBALDEAKO KIROLARIAK
Mendebaldean artista asko daude, batzuk kirol bereziak egiten dituzte eta beste batzuk kirol arruntak. Hemen esango dizuegu
non egiten duten gogoko duten kirola.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zein ekintzetan aritzen zara?
Non egiten duzu?
Zenbat denbora ematen duzu jolasten?
Zenbat denbora egiten duzu?
Zergatik egiten duzu?
Uste duzu aurrerago profesionala izango zarela?
Nola bultzatuko zenituzke gazteak kirol horretan aritzeko?

ALAZNE OTXANDIANO:

UXUE ETXABARRI:

1- Rugbya egiten dut.
2- Lakuako errugbi zelaian.
3- Larunbat goizetan.
4- 11:00etatik ordu batera.
5- Gustuko dudalako.
6- Bai, nagusitan profesionala
izan nahi dut.
7- Lagun arteko partiduak
egiten.

1- Taekwondo egiten dut.
2- Dochan gimnasioan entrenatzen dut, gimnasio hau
Arriagan dago.
3- Astearte, ostegun eta ostiraletan entrenatzen dut.
4- Egunero ordu bat.
5- Kirol hau gustuko dudalako.
6- Ez dakit profesionala izatera
ailegatuko naizen.
7- Oso polita dela eta asko dibertitzen zarela.

SAIOA SOME:
1- Patinajea egiten dut
2- Lakuako gizarte etxean entrenatzen dut gehienetan eta txapelketak Espainia osoan zehar
egiten ditut. Jostaldi taldean egiten dut jolas.
3- Astean zehar hiru egunetan
entrenatzen dut
4- Egunero, gutxi gora behera ordu bat entrenatzen dut.
5- Kirol hau gustatzen zaidalako praktikatzen dut
6- Nagusia naizenean ez dut uste profesionaletara iritsiko naizenik
7- Nire ustez kirol hau bultzatzeko onena lagun arteko karrerak egitea da.

ASIER GONZALEZ:
1- Karate egiten dut
2- Ying yang gimnasioan entrenatzen dut.
3- Astearte eta ostegunetan.
4- Egunero ordu bat, nahiz eta
batzuetan gehiago egin.
5- Kirol hau gustukoa dudalako
egiten dut.
6- Agian bai.
7- Lagun arteko partida gehiago egitea.

ALAZNE ESCRIBANO:
1- Arku tiraketa.
2- Seminarioan entrenatzen dut baina txapelketak Euskal Herrian
zehar egiten ditut ( Donostia, Amurrio, Bilbo ...) Mercedes Benz
taldean jokatzen dut.
3- Astean 3 egunetan entrenatzen dut.
4- Egunero bi ordu eta erdi entrenatzen dut
5- Kirol hau gustuko dudalako.
6-Bai eta gainera dugun maila ikusteko frogak egiten dizkigute,
eta Euskadiko bigarrena geratu naiz.
7- Nire ustez, gazteak bultzatzeko lagun arteko froga gehiago
egin behar dira.
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Zuri eramateko
beti prest!
Zuk eskatu
eta
guk eraman
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