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Trabajamos con mimo!!

Argitaratzailea: MENDEBALDEA BHIko Prentsa tailerra
Posta Elektronikoa: 010329@hezkuntza.net
Koordinatzaileak: Juanjo Orbegozo eta Patxi Aizpurua
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Erredakzio taldea: O i e r
A z karraga, Daniel Gutiérrez, Julio Ponce, Xabier
Requejo, Adrian González,
Endika Landa, Jorge Palomo, Tania Albalejo, Naiara
B e c e r r a , I ke r C a s e r a s ,
Saioa Escamilla, Zaira Fe rnández, Barbara Gómez,
Iñaki Ibaibarriaga, Iñaki
Martínez, Janire Moreno,
Ivan Bergaz, Aratz Castresana, Edgar de Magalhaes, Ander Guerrero, Alberto Morgado, Ike r
San Vicente, Eneko Bezares, Gorka Elizondo, Alazne Escribano,
Itsaso García, Ruth Gutiérrez, Imanol Martínez, Ibon Murga, Ainara Olabe, Aitor Olivera, Saioa Some, Iratxe Torres, Jon Valle, Imanol Vea-Murguia eta Lucas Martínez.
Argazkiak: Edu Arraiet, Mendebaldeako irakasleak.

Horario ininterrumpido
7.45 - 20:00
Juntas Generales, 59 (acceso por Arriaga)
01010 Vitoria-Gasteiz
Tel./ Fax: 945 172 687
E-mail: gurpil@ctv.es

Maketazioa eta Inprimategia: Gertu. Oñati.
Laguntzaileak: Eusko Jaurlaritzaren Joko eta Ikuskizun Zuzendaritza, Vital Kutxa, Gasteizko Udala, Arriaga Liburu-denda, Lakua
Centro, La Taberna de Verne, Eroski Bidaiak, La Casa de Mi Abuela, Erro Autobusak, Pelayo Aseguruak, La Vitoriana Okindegia,
Gurpil fotokopiak, Garoka taberna, Eroski, Consumibles Tapia,
Tapicerías Gasteiz
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Kaixo lagunok! Kurtso bukaeran gaude, udako oporrak bertan ditugu eta horrekin batera beroa,
igerilekuak irekita, hondartzara joateko aukera... Eta kurtsoa bukatzen ari denez, ikasturte honetako
azken zenbakia da eskuetan duzuena. Horregatik 9. zenbaki honetan hainbat gauza erakargarri agertzen dira.
Lehenengo eta behin, aurreko zenbakietan bezala, elkarrizketak ditugu eta oraingoan atletismoarekin zerikusia duten bi: Martin Fiz, atleta aski ezaguna eta aurkezpenik behar ez duena; Enara Val,
gure ikastetxeko atleta promesa, pista estaliko Espainiako Txapelketan brontzezko domina irabazi
duena Luzera Jauzian. Bestalde, DBHko 1. kurtsoko ikasleek egindako elkarrizketak argitaratu ditugu.
Hauekin batera zenbait erreportaje, Kultur Astearen berri, denbora-pasak, udan irakurtzeko liburuak...
ematen dira.
Baina ikasturteko hirugarren zenbakiak badu zerbait berezia: Urtekaria. Hemen aurkituko dituzue
ikasturte honetako talde guztien argazkiak. Aurretik ikastetxeko argazkilari ofizialari eta atal honen
egile nagusia den Edu Arrayeti elkarrizketa egin diogu.
Bukatzeko, emaitzarik onenak opa dizkizuegu kurtso honetan. ONDO PASATU OPORRETAN!!!

H

Hola amigos y amigas! Estamos terminando el curso, las vacaciones están ya próximas, el calor
aprieta y los lugares de ocio veraniegos abren sus puertas... El ejemplar que llega a vuestras manos
es el último del presente curso. En él podéis encontrar, como siempre, algunas entrevistas destacando las realizadas a Martín Fiz, atleta harto conocido, y a Enara Val, promesa del atletismo alavés y alumna del instituto, que en los pasados Campeonatos de España en pista cubierta logró una
medalla de bronce en salto de longitud. Además, publicamos, al igual que en anteriores nímeros,
las entrevistas de los alumnos y alumnas de 1º de la ESO. Junto a ello, podréis encontrar noticias
referentes a la Semana Cultural, los habituales reportajes, pasatiempos, libros de lectura para el
verano...
Pero como es costumbre el nucleo de este numero lo constituye el llamado Anuario del Centro,
fotografías de todos los grupos del curso 04-05. Acompaña a este anuario una entrevista con el
artífice de las mismas: Eduardo Arrayet.
Esperando que tengáis un buen final de curso, os deseamos FELICES VACACIONES.
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Elkartrukeak eta KORRIKA 2005

Alegiako ikasleak gurean

Ikasleak pilotan jo eta su!

Pilotariekin aldageletan

Gure alemaneko ikasleak Aachen Aachen-eko hiria ezagutzen

Karlomagnoren elizako tronua

Korrikaren zain

Lekukoarekin korrika

Ika-ika-ika, badator KORRIKA!

Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteizko
Udala
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GUTUN TRUKAKETA
Aurten ere 3. mailako ikasleok gutun trukaketan parte hartu dugu, Beasain eta Bergarako ikastetxeetako ikasleekin.
Jarduera hau 3. mailakoek egiten dute urte guztian zehar eta Mendebaldea ikastetxe zaharrean hasi zen egiten.
Oso jarduera sinplea bezain dibertigarria da. Ikasle bakoitzak gutun bat idazten du eta ikastetxe batera bidaltzen
dituzte. Bertan gutunak banatu eta hango ikasle bakoitzak tokatu zionari beste eskutitz bat idazten dio.
Gutunetan izaera, gustuak, zaletasunak... etab kontatzen ditu aurkezpen modura eta gehienetan sakelako telefonoaren zenbakia nahiz messenger-a ere ematen dizkiote elkarri eta horrela harreman hori sendotu egiten da..
Kurtso amaiera aldera Zarautzen elkartzen dira elkar ezagutzeko eta, horrela, aurten maiatzaren 26an elkartu
ginen. Hona hemen bertan egindako argazkiak.

Ikasle multzoa Zarautzeko plazan. Nor ote da niri
idatzi didan hori?

“Kaixo! Zer moduz?”

“Hemengoa egin dugu. Goazen hondartzara”

Aurkezpena egin ondoren futbol partidak
antolatu ziren hondartzan.

Kirolik egin nahi ez zutenek atsedena hartu zuten
hondar gainean

Ausartenak, ur hotzari aurre eginez, han ibili
ziren olatu artean.
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Martín Fiz: “Oso harro nago
Martin Fiz 45 urteko korrikalari
ezaguna Mendeberrirekin solastatu da.
Gasteiztarra bere kirol bizitzaz
mintzatu zaigu.
Mendebaldea: Zenbat urte ibili zinen korrika egiten?
Martin: 25 urte daramatzat eta eskolan hasi nintzen
korrika egiten. Oso gogoko nuen kirola zen. Futbolean ere
aritzen nintzen, baina azkenean atletismoan domina bat
irabazi nuen eta horretarako balio nezakeela konturatu nintzen.
M: Zure gurasoek animatu al zintuzten kirola hau
egitera?
M.F: Ez. Hasieranez ninduten batere animatu, ze korrika egitekoesfortzu handiak egin behar dira eta ni oso argala nintzenez, ez zuten ongi ikusten nik korrika egitea,
baina denbora pasa ahala korrika eginez bizitza aurrera
atera nezakeela ikusi zuten eta onartu zuten.
M: Inoiz joan al zara Olinpiadetara?
M.F: Bai, hiru alditan joan naiz: Bartzelonara, Atlantara
eta Sydneyra. Horrez gain, kroseko mundu txapelketetan
eta Europako eta Munduko Maratoi txapelketetan ere
parte hartu izan dut. Europako eta munduko txapelduna
izatea lortu dut. Egia esan, oso gustura nago egindakoarekin. Nire ustez, txapeldunen zortea izan dut: lesioek
errespetatu naute eta, zentzu horretan, agian, ni baino
etorkizun hobeazuten kirolariek baino aukera gehiagoz
baliatu naizela esan dezaket. Eta, noski, oso saiatua izan
naiz, ez dut inoiz amorerik eman.
M: Zer sentitu zenuen munduko txapelketa irabazi
zenuenean?
M.F: Lan on baten baieztapena izan zen. Izan ere, zenbaitentzat aurreko urtean lortutako Europako txapelketa
kasualitate hutsa izan baitzen eta munduko lehiaketako

emaitzak nire irudia indartu zuen eta jende gehiagok ezagutu ninduen.
M: Asko bidaiatu duzu lasterketak egitera edo
gehienakhemen izan dira?
M.F: Lanbide honetan asko bidaiatzen duzu eta hainbat
arraza desberdineko jendea ezagutzen duzu. Asiara,
Japonera, AEBra, .... joan naiz korrika egitera. Gainera,
gaur egun, kirolarekin izan dudan lotura ez dut eten eta
gazteei kirola egiten laguntzen ari natzaie. Ezin dugu
ahaztu egungo haur gehienek futbola dutela gogoko eta
futbola ez bada play station delakoan aritzen direla eta,
ondorioz, kirola egiten duen jende kopurua ez da ugaritu.
M: Zure partetik korrika egiten segituko zenuke?
M.F: Ez dut korrika egiten profesional eran, baina biologikoki segitzen dut. Zaharra naiz korrikalari profesionalekin korrika egiteko. Kirolean beste lanbidetan baino gazteago jubilatzen zara.
M: Zein sari gustatu zaizu gehien?
M.F: Denak gustatu zaizkit.Lehenengoz irabazi nuen
Euskadiko txapelketa, 17-18 urterekin, oso polita izan zen,
baina, bat aipatzekotan, elkarrekin entrenatzen ginen hiru
lagunok (Diego García zena, Alberto Juzdado eta neroni)
Europako txapelketako lehen hiru postuetan geratu ginenekoa aipatuko nuke. Gertakizun hau mundu osoan lehenengo aldiz gauzatu zen. Gutxien gustatu zitzaidana,
berriz, Atlantako Joko Olinpikoak, ze laugarren geratu nintzen eta zerbait gorago jarria nuen nire xedea eta hurrengo Joko Olinpikoeta zerbait lortzea zail ikusi nuen une hartan.
M: Inoiz eduki al duzu liskarren bat kirolariekin?
M.F: Ez. Lasterketan beharbada ukondoren bat eman
bai, baina besterik ez. Oro har, atletismoa oso kirola garbia da.
M: Inoiz eman al dizute banatu ohi diren sari berezi horietakoren bat?
M.F: Bai. Sari asko eman dizkidate, esate baterako,
Gasteizko eta Arabako urrezko domina eta baita

La Casa De
Mi Abuela
Donosti, 17 • Teléfono 945 177 277
01010 VITORIA-GASTEIZ
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o kirolan lortutakoarekin”

Asturiasko printzearen saria ere.
M: Jende asko ezagutzen al duzu sari horiek jasotzean?
M.F: Bai, jende pilo bat ezagutzen duzu. Orain zuek
Prentsa Tailerrean egiten duzuen antzeko lana burutzen ari
naiz, esaterako, aldizkarian batean idazten dut
M: Eta korrika egiten zenuenean?
M.F: Bai, etnia askotako jendea joaten da lasterketetara. Egia esan, oso polita da. Txikitan zuretzat oso urrun
zeuden famatuak bertatik ikusten dituzu eta zu bezalakoak
direla ohartzen zara.
M: Zer iruditzen zaizu dopinaren gaia?
M.F: Ez zait batere gustatzen eta dopinaren aurka
borrokatu behar dugu. Orain kirolariari marka onak eskatzen zaizkio eta onena lorpen horiek era garbian burutzea
litzateke.
M: Zuk zer egingo zenuke dopina saihesteko?
M.F: Kontrol gehiago egin eta borrokatu.
M: Zergatik utzi zenion korrika egiteari?
M.F: Adinarengatik, ez hainbeste nekearengatik,
Gasteizko Prado zelaietan askotan ibiltzen naiz.
M: Zuk zer esango zenieke kirola egin nahi duten
gazteei?
M.F: Gazteei esango nizueke osasun ona edukitzeko
kirola egin behar dela eta kirola munduan jende sanoa
ezagutzen duzula.

M: Korrika egiten zenuenean zenbat ordu entrenatzen zenuen.?
M.F: Ez nuen neurtzen.
Egun osoan kirola izaten nuen
buruan. Eta noski, ezinbestekoa da zaintzea: likidoak edatea eta ondo elikatzea.
M: Nola elikatzen zinen?
M.F: Mediku batek ipintzen zidan dieta bat ondo elikatzeko. Gure otorduetan
beharrezkoak dira hidratoak.
M: Eta nola moldatzen
zinen lasterketan zenbiltzanean?
M.F: Aurkariaren arabera,
era batera edo bestera jokatzen genuen. Argi dagoena
da egun batean husten bazara, hurrengo egunean igartze
duzula eta guri ere antzekoa
gertatzen zitzaigun.
M. Bakarrik egiten zenituen entrenamenduak ala
entrenatzailerik bazenuen?
M.F. Munduko txapeldun izan nahi duzunean, bakarrik
entrenatzea ez da oso egokia. Lehiaketaren aurretik urduritasun, antsietatea, ezin egona eta horrelakorik izaten
duzu. Horregatik ondoan dakien baten bat eduki behar
duzu, gehiegi ez entrenatzeko, esate baterako eta ahalik
eta baldintza onenean iristeko lehiaketara.
M: Entrenatzaile izateko asmorik ba al duzu?
M.F: Bai, orain gazte batzuk entrenatzen ditut.
Adibidez hauen artean dago Alvaro Albina, etorkizun handiko atleta gazte bat eta honetan jarraitu nahi nuke aurrerantzean ere.
M: Inoiz mareatu al zara lasterketa batean?
M.F: Bai Siidneyko Joko Olinpikoetara joan aurretik
susto handi bat izan nuen. Aurreko eguneko afarian janariarekin deskuidatu egin nintzen; gero, goizean, entrenatzera batere gosaldu gabe joan nintzen eta lipotimia izan
nuen Prado parkean korrika ari nintzela
M: Anekdotaren bat?
M.F: Ekipajea galdu izan dut. Horregatik, orain bi
motxila eramaten ditut, bata korrika egiteko zapatilekin
eta bestea arropekin. Kontuan izan behar da korrikalariok
lehiaketetan erabiltzen ditugun zapatilak lehenago ere erabilitakoak izaten direla, eta, noski, hegazkinean edo ahazten badituzu arazo handia bihur daiteke.
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Esperanza Freire: “Nire ametsa
bizitzen ari naiz”
Emakume honek Esperanza du izena, 35 urte ditu eta udaletxean egiten du
lan. Burgoskoa da, baina txikitatik Gasteizen bizi da. Bi seme ditu, Iñigo eta
Jon. Baina oraindik euskara ikasten ari da.
Zenbat ordu egiten duzu lan?
Normalean zazpi ordu eta erdi
Zure lantegian giro ona al dago?
Bai,noski. Nik udaletxean egiten dut lan eta orokorrean
sail berean urte ugari ematen dugu eta oso ondo ezagutzen dugu elkar. Edozein modutan, gure arteko harremanak onak dira, elkarrekin ondo konpontzen gara.
Orain dela zenbat urte hasi ziren lan honetan?
Ni duela bederatzi urte hasi nintzen.Gutxi gorabehera
karrera bukatu eta gero oposaketa bat prestatu nuen,
baina azterketa gainditzeko beste gai ez nuen ikasi, eta,
ondorioz, plazarik ez nuen lortu; hala ere, betiko ez izan
arren, kontratatua bezala lan egin nuen zazpi urtean zehar.
Duela bi urte, ekainean, administrari plaza lortu nuen eta
orain arte.
Zer lan mota egiten duzu?
Nik duela hamar urte Enpresa-zientziak ikasketak bukatu
nituen eta orain kontabilitate eta aurrekontu sailean lan
egiten dudanez. Unibertsitatean enpresa pribatuko berezitasunak ikasi nituen. Orain enpresa publiko batean lan egiten dut eta bakoitzak bere zehaztazuna dauka; beraz, ikasi
nuena aprobetxatu behar dut egunero.

DI-DA batean
Zein da zure idazlerik gustokoena?
Gaztelaniaz Jose Luis San Pedro eta euskaraz Xabi
Gandia.
Futboleko jokalari bat?
Nik ez dut ezagutzen, baina Raul adibidez
Eta saskibaloikoa?
Macijauskas.
Zure ametsa?
Nire ametsa bizitzen ari naiz.
Telebista programa bat?
Gran Hermano ikusten dut. Baina, benetan, “ Vaya
Semanita” asko gustatzen zait.
Zure musika taldea?
Antonio Vega eta Joaquin Sabina.
Zure gustuko filmea?
Corateral eta Oficial y caballero
Eskerrik asko elkarrizketagatik
Ez horregatik

Zer ikasi duzu zure lantegian?
Administraria naiz eta
kontabilitate eta aurrekontuen
ardura
dut.
Ordenagailu baten aurrean pasatzen dut egun
osoa kartak idazten eta
telefonoz hitz egiten,
asko-asko hitz egin behar
izaten dut. Jende aurrean
ere hitz egin behar izaten
dut fidantzaz, eta edozein
gauzaz.
Zure lanbidea gustatzen al zaizu?
Bai noski, bestela beste gauzaren bat egingo nuke, niri
oso gogorra iruditzen zait egunero gustatzen ez zaizun
lan batean egotea; jasanezina iruditzen zait.
Ze beste lanbide gustatuko litzaizuke egitea?
Udaletxea oso handia da, eta posible da lan ezberdinak
egitea, orain ogasun sailean nago, zegak, finantzak...
Baina bi edo hiru urte pasa eta gero, beste sail batean egin
nahiko nuke lan.
Zeintzuk dira zure hobbyak?
Ni nahiko normala naiz, irakurlea, musika entzutea eta
zinemara joatea gustatzen zait; baina gaur egun umetxoekin aldaketa izugarriak eduki ditut, orain jolaslekuetara
joaten naiz edo txontxongiloak ikustera, edo igerilekura,
eta zinemara joaten garenean umeentzako filmeak ikusten
ditugu. Ni oso pozik eta umeak ere bai.
Gustatzen zitzaizun eskolara joatea?
Bai, pozik joaten nintzen eta atseginez gogoratzen ditut
garai haiek; hala eta guztiz ere, ez zegoen beste erremediorik. Alde batetik, gauza pilo ikasi nituen eta, beste
aldetik, nire ikaskideak. Oso harreman polita eduki
genuen; gainera, orazorik ez nuen ez ikasketan eta ezta
erlazioetan ere.
Zein arlo zenuen gustuko?
Zalantzarik gabe matematika zen gehien gustatzen zitzaidan arloa, eta gutxien geografia, aspergarria iruditzen
zitzaidan.

Ixone Martín, Ainhoa Urkizu, Nekane Pinedo, Maider
Mezcua, Sandra Herran
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Warhammer jokoa
Warhammer Erdi Aroko mundu fantastiko bat da mitologian oinarritua, jolasteko
miniaturak egin, margotu eta pertsonalizatu behar dituzu. Arraza asko daude, orain
deskribatuko direnak:
INPERIOA :Inperioa Warhammer munduko giza herrialde handiena da. Enperadorearen boterea izugarria da bere ejerzitoak orkoak eta kaosen hordak botatzen ditu mundu
zaharretik
ENANOAK: Mendietako bihotzetan enanoek bere antzinako imperio egin dute. Etsai
gaiztoz inguratuta daude guda jarri batean
ALTO ELFOAK: Elfoak antzinako arraza
eta harroputzak dira, magia oso ona dute.
Gizaki tribuak beraien artean borrokatzen
zirenean, elfoak itsasoetan garraiatzen zituzten. Ulthuan (bere irla) konkistatu duena
kamporatzen dute

ORKO ETA GOBLINAK: Baso bakoitzean
eta mendi magaletan azal berdeko tribuak
ibiltzen dira,Orko eta Goblin asko daude
borrokatzeko irrikaz
ELFO ILUNAK:Naggaroth-eko dorre iluenetik errege aztiak beldurra sartzen du jendeen bihotzetan. Bere tropek mundua konkistatzen dute morroiak sortzeko. Egunero
morroi horiek hiltzen dituzte kahinen aldaretan
ELFO SILVANOAK: Orain dela asko elfoak bere mundu zaharreko hiriak utzi zituzten,
baina batzuk mundu zaharreko basoetan gelditu ziren

BRETONIA: Zaldun feudalak dira eta
Lakua-ren andrea eta argiaren alde borrokatzen dute.

GIZON MUZKERRAK: Lustrietako oihanetan bizi dira, oso magia ona dute eta hazirik hoberena Kroak kazikea

KAOSA: Khorne, odolaren jainkoa; Nurgle deskonposaketarena; Slaanesh ilunpearen printzea eta Tzeentch, gauzak aldatzen
dituztenak dira kaosen dibinitateak, bakoitzak demonio bat du. Halaber, kaos absolutua dago eta honen nagusia Archaron da

HILPEKO ERREGEAK: Kemrhi-ko basamortuan bizi dira, ez-biziak dira eta egiptoar
toke bat dute

KONDE BANPIROAK: Hauek ere ezbiziak dira, baina beste estilo bat dute.
ERREINU OGROAK
Ogroak oso handiak eta oso indartsuak
dira, bakarrik bere sabela errespetatzen dute.

SKAVEN: Hauek guzion arratoiak dira eta
magia oso ona dute, lurpean bizi dira
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ROBERTO LANDA: “Gure lanean aske gaude
eta nahi duzuna egin dezakegu inolako nagusirik gabe”

Roberto landa Lukianon dagoen behitegi bateko jabea da bere anaia Javirekin
batera. Duela urte bat eta erdi behiak jezteko punta-puntako makina holandar
bat erosi zuten. Makina honek, lehengoak ez bezala, berak bakarrik jezten ditu
behiak banan banan, baserritarraren laguntzarik gabe, informatikoki.
BEHITEGIAREN HASTAPENAK
Robertoren etxean betidanik
egon dira behiak, baina 18 urte
zituenean negozioa bere esku
hartu zuen, betidanik gustatu
zaion gauza izan delako, eta 32
urte zituenean bere anaia berarekin negozioan sartu zen.
Behitegi honetan 205 abelburu
daude, txikiak eta handiak barne.
Ez dute betidanik abelburu kopuru berdina izan (bi anaiek batera)
negozioa errentagarria izan dadin.
“Bizitzak orain gehiago eskatzen
du” esan digu Robertok.
Hasiera batean, 25 eta 30
abelburu inguru zituen (Robertok
bakarrik) eta orain gehiago.
Behiak haiek hazten dituzte
jaiotzen direnetik, eme guztiak
geratzen dira eta bi urte dituztenean esnea produzitzen hasten
dira.
PRODUKZIOA ETA ERROBOTA
Behi batek 30-32 litro ematen
ditu eguneko eta 2,8-2,9 (batez
bestekoak) eta egun batzuetan
hiru aldiz jezten da eguneko.
Orain, guztira 3000-3500 litro.
produzitzen dituzte eta gero litro
guzti hauek, Kaiku-ri saltzen dizkiote eta gero Kaiku-k Iparlat-i.
Robota dutenetik gutxiago lan
egiten dute eta honetarako denbora gutxiago erabiltzen dute,
“askatasun pixka bat gehiago
ahalbidetzen digu”. Ganaduaren
kontrola lehen baino hobea da.
“Makina hau behiak jezteko
automatikoa deitu beharko litzateke” esan digu Robertok. Honela
funtzionatzen du: makina honetatik behiak libreki pasatzen dira eta
robotean sartzen diren momentuan jezten ditu. Behiak ez doaz
errobotera jezteagatik, baizik eta

bertan ematen zaien pentsuagatik.
INTSEMINAZIOA
Behi gehienei hazia jartzen
diete genetika hobekuntza bat
lortzearren, hazi probatua erabiltzen da horretarako. Behiak ernari geratzen ez badira, orduan
zezena erabiltzen dute edo azken
erremedio modura.
BEHIEN ELIKADURA:
Behiak jaten duten janari guztia haiek (Landa anaiek) produzitzen dute haien traktore, lur eta
makineriarekin. Baina, hala ere,
badago janariaren zati bat haiek
produzitzen ez dutena: pentsu
prestatuak, Unzue enpresatik
ekartzen dituztenak kamioiekin.
BEHITEGIKO LANA
Robertoren esanetan lan hau
oso gustukoa du eta “gauzak egiten dituzunean satisfazioa lortzen
duzu, nahiz eta batzuetan nekatu
egiten zaren. Baina aske zaude
eta nahi duzuna egiten duzu inolako nagusirik gabe”. Landak ez
du izan bestelako lanik, betidanik
behiak izan baititu. Esan digu bestelako gauzaren bat egiten duen
bakoitzean, bere lana dela izan
zitekeela pentsatzen duela (igeltseroa, harakina, arotza...).
BITXIKERIAK:
Robertok kontatzeko milaka bitxikeri ditu, adibidez honako hau.Behin,
esnezalea etorri arte esnea gordetzen duten deposituan, hildako katu
bat agertu zen. Esnezalea etorri
aurretik 7500 litroko hozteko sistemadun depositu batean gordetzen
dute (esnezalea bi egunez behin
etortzen baita).
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E s k u p i l o t a
Eskupilota Euskal Herrian jaiotako kirola bat da, baina
denborarekin mundu osoan garatu da, batez ere, Ameriketan.

HISTORIA
Antzinako erromatarrek “pila” deitutako joko bat
zuten eta frantsesek tenis moduko beste joko bat, jeu de
paume izenekoa, Iraultza Frantsesagatik, Frantziako
herrialde batzuetan, hau debekatzeko zorian egon zen,
eta azkenean 200 kantxa itxi zituzten.
Arabari dagokionez, programa zaharrek esaten duten
moduan, Gasteizen “Ble-ra” jokatzen zen. Pilota joko hau
frontoi zaharrean jokatzen zen. Katedrala berria dagoen
lekuan kokatuta zegoen frontoi hau eta “Vitoriano” deitzen zen.
Araban, pilota gero eta kirol ospetsuagoa bihurtu zen,
eta pilotaleku gutxi zeudenez, elizaren atarietan jolasten
zen eta udaletxeetako arkupeetan edo etxeetako paretetan. Hau ez zen Araban bakarrik gertatzen, baita beste
lurraldeetan ere.

JOKU MOTAK
Eskupilotan lau modalitate desberdin daude. Binaka,
trinketea (bi-bitara edo buruz burukoa) frontoi arrunta
baino estuagoa da, teilatu txiki bat du frontoiaren ezkerraldean eta eskuinaldean pareta. 4_-an, banaka jolasten
da, frontoi normalean, eta frontoi osoan, hauek guztiak,
trinketea izan ezik, 22 tantora jokatzen dira.
Profesionaletan bi enpresa nagusi bereiz daitezke:
Asegarce eta Aspe. Hala ere, beste enpresa txikiagoak
sortu dira azkenaldi honetan.

PILOTARIAK ETA PILOTALEKUA
Pilotariak asko kexatzen dira, frontoi batzuetan erretzen eta edaten delako, gehienbat erretzeagatik. Esaten
dute kea handia biltzen dela eta pilotariak gehiago nekatzen direla.
Frontoi asko daude, Ogueta, Astelehena, Labrit,
Atano III,Anoeta,Bergara...
Hauek dimentsio handikoak dira eta gehienak bi aforo
dituzte. Orain pilotari famatuenak edo gehien entzuten
direnak Olaizola anaiak, Mtz. De Irujo, Titin III, Goñi III,
Zearra eta orain duela gutxi, urte bat edo, sartu den
Bengoetxea VI dira.
Partiduak normalean 22 tantora izaten dira, baina trinketean luzeagoak izaten dira.

Partida guztietan dirua jokatzen da. Horretarako zaletasun handia dago. Dirua apustuzaleari gehien gustatzen
zaiona edo, bere ustez, irabaziko duen jokalariaren alde
jokatzen da.
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TXUKUN LAKUA
Mendeberri: Jende askok ez dakite nortzuk zareten. Aurkeztu zuen burua.
Txukun Lakua: C.D Lakuak gaur egun 20 talde
dauzka, kategoria guztietan sakabanatuta daudenak.
Lakua Futbol eta futbol-sala osatuta dago. Jokalariak 7
eta 25 urte bitartekoak dira.
M: Noiz sortu zen taldea?
TL: Kluba 1988ko ekainaren 28an sortu zen.
M: Auzoko jende askok parte hartzen du?
TL: 2004-2005ko txapelketan klubak 330 jokalari
zituen eta hauetako %80 Lakuan bizi dira.
M: Zenbat kide zarete zuzendaritza taldean?
TL: Klubeko zuzendaritza taldea zazpi kidez osaturik
dago eta lau urtez behin aukeratzen da.
M: Zein da zuen eginkizun nagusiena?
TL: Zuzendaritza taldeak antolatzen eta zuzentzen du
elkarte guztia: entrenatzaile eta jokalarien fitxak, aurrekontuak kontrolatzea, elkartearen egun-egunekoa... eta
guzti honen arduradun egiten da. Talde bakoitzak entrenatzaile bat dauka eta hau ere honen arduradun du.
M: Irabazi duzue trofeoren bat? Zenbat? Non?
TL: Kluba sortu zen unetik hainbat trofeo irabazi ditu:

hainbat liga txapelketa eta kategoria ezberdinen igoerak. Gainera, Gasteiz Cup torneoa birritan irabazi dute.
M: Zenbat denbora ematen duzue entrenatzen?
TL: Ordu eta erdi Sansomendi zelaian.
M: Futbolaz aparte, beste kirol motarik praktikatzen duzue?
TL: Klubak areto-futboleko hiru talde ditu eta hauetako bat neskaz osatuta dago. Elkartearen historian
zehar eskubaloiko, atletismo eta saskibaloiko taldeak
izan dira.
M: Zer moduz zoazte denboraldi honetan?
TL: Ondoren, kluba oso denboraldi erregularra egiten ari da. Lehen taldea ligako postu altuetan egon da
urtean zehar, baina desilusiorik handiena izan dira jubenileko bi taldeak ez dutelako bete guk aurreikusitakoa.
Beste taldeek denboraldi on bat egin dute.
M: Azkenik, ze asmo duzue etorkizunerako?
TL: Hurrengo denboraldian espero dugu klubak bere
egitura mantentzea eta euskal ligan sartzea. Hainbat
urtetan saiatu eta gero, klubeko ilusiorik handiena
Lehen taldea 3. mailara sartzea da. Halaber, CD Lakuak
kantera orain arte landu duen moduan lantzen jarraitu
nahi genuke.

• Erreportajea

• Erreportajea • Erreportajea • Erreportajea • Erreportajea

Aurten NBA ALL ASTAR-ra Denverren izan zen. Otsailaren 18an, 19 an eta 20an
izan zen eta, urtero bezala, ikaragarria izan zen. Ikuskizun honetan 6 modalitate
daude:
JAURTIKETA LEHIAKETA
Talde bakoitzean 3 jokalari daude (saskibaloia utzitako bat, neska bat eta
benetako jokalari bat). Leku desberdinetatik jaurtitzen dute.
DENVER: English, Hammon eta Miller
LAKERS: Magic, Leslie eta Luke
PHOENIX: Marion, Diana eta Majerle (Irabazleak)
PISTONS: Dupree, Cash eta Dantley

TREBETASUN LEHIAKETA
4 jokalarik hartzen dute parte. Jokalari bakoitzak paseak, jaurtiketa eta driblinak egin behar ditu erlojuaren aurka.
Earl Boykins
Luke Ridnour
Steve Nash (Irabazlea)
Gilbert Arenas

IZARREN PARTIDA
Partida honetan AEB etako ligako
Mendebaldeak eta Ekialdeak elkarren kontra jokatzen dute; partida honetan 24 jokalari aritzen dira, talde bakoitzeko 12.
EKIALDEA
Jokalariak
Gilbert Arenas
Vince Carter
Grant Hill
Zydrunas Ilgauskas
Allen Iverson ---MVP
LeBron James
Antawn Jamison
Jermaine O’Neal
Shaquille O’Neal
Paul Pierce
Dwyane Wade
Ben Wallace

MENDEBALDEA
Jokalariak
Ray Allen
Kobe Bryant
Tim Duncan
Kevin Garnett
Manu Ginobili
Rashard Lewis
Shawn Marion
Tracy McGrady
Steve Nash
Dirk Nowitzki
Amaré Stoudemire
Yao Ming

HIRUKO LEHIAKETA
Zortzi jokalarik hartzen dute parte hiruko jaurtiketak eginez, puntu bateko 20 baloi daude eta
2 puntuko 5 baloi, guztira 30 puntu. Leku hauetatik botatzen dute:
Quentin Ricardson: 14 –19—Irabazlea
Voshon Lenard: 16 -10
Kyle Korver: 14 –18
Ray Allen: 13
Joe Johnson: 8
Vladimir Radmanovic: 6

MATE LEHIAKETA
4 jokalari aritzen dira eta nahi duten matea egin dezakete gehienez, 50
puntu lortzeko.Mate lehiaketa ikusgarriena da.
Josh Smith (Irabazlea)
Amaré Stoudamire
Chris Andersen

J.R. Smith

All-Star-raren MVP-a Allen iverson

ROKKIE VS. SHOPOMORE PARTIDA:
Partida honetan lehenengo urteko jokalariak bigarren
urteko jokalarien kontra jokatzen dute.

ROKKIAK

SHOPOMORRAK

Jokalariak
Tony Allen
Luol Deng
Ben Gordon
Devin Harris
Dwight Howard
Andre Iguodala
Al Jefferson*
Josh Smith
Beno Udrih

Jokalariak
Carmelo Anthony
Chris Bosh
Udonis Haslem
Kirk Hinrich
Josh Howard
LeBron James
Kyle Korver
Luke Ridnour
Dwyane Wade
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Mikel Garmendia: “Niri gehien gu
zaidana umeen liburuak egitea et
Mikel Garmendia Ugarte itzultzailea hondarribiarra, Tolosan jaio zen 1961ean. 1980tik
Gasteizen bizitu izan da eta gaur egun Sarrian bizi da. Itzulitako liburu batzuen izenburuak
hauexek dira: Super azeri, Otto errinozerontea, Manolito lau begi, Nahi duzu izan nire ahizparen mutila?... Eta berak egindakoak: Belle landetako sirena, azoreak eta baporoeak, patinatzailea, Kazetaria... Nahiz eta Mikel lanpeturik ibili, guk lortu dugu elkarrizketatxo hau egitea.
Nola hasi zinen itzulpen lanetan?
Aspaldi hasi nintzen lan honetan.Orain dela 24
urte.Ni, instituzio batean eta Parlamentuan lanean hasi
nintzen, eta hango itzulpenak lege testuak eta horrelako gauzak dira. Horrek literaturarekin ez du zerikusirik,
baina horrek lagundu zidan gero eta hobeto itzultzen.
Trebetasun batzuk ikasi nituen lan horretan literatura
itzultzeko balio izan zidatenak.
Liburuak itzultzea zaila al da? Zein arazo izaten
dituzu?

Zaila edo erreza hori gauza guztiak bezala da, zenbat eta gehiago itzuli orduan eta errazago egingo duzu.
Zailtasun handia da, hizkuntza batean ondo jotzen
duten gauza batzuk beste hizkuntzan ondo jotzea, hau
da, gaztelerazko testu bat euskarara pasatu behar badut
eta “tomar el pelo” ikusten badut, eta itzultzen badut
“ilea hartu”ulertuko da, baina ez da kalitate oneko itzulpena izango, zeren eta euskaraz denok badakigu esaten
“adarra jo”eta hori naturalagoa da euskaraz.
Noizbait gertatu al zaizu ez jakitea zerbait nola
itzuli?
Askotan, baina horretarako horrek eskatzen duen
kontsulta asko egin behar dira. Adibidez, itzultzaile
batzuekin hitz egin, pila bat irakurri. Horrek asko laguntzen du.
Zer nolako ikasketak egin behar dira itzultzailea
izateko? Bereziak al dira?
Orain dela pare bat urte edo hiru martxan jarri da
Euskal Herrian lehenengo aldiz itzultzailea izateko
karrera. Itzulpena eta Interpretaritza, lau urtekoa. Baina,
orain arte, ez zegoen horrelakorik eta jendeak egiten
zuena hizkuntzak ikastea edo filologia ikastea zen.
Liburuak itzultzeko kontzentrazioa beharko da
ezta? Zuk noiz nahiago duzu itzuli gauez edo egunez?
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ustatzen
ta itzultzea da.”
Burua freskoago dago egunez, baina askotan ez daukazu
aukeratzerik; gauza hauek, lan gehienak bezala, beti presaka
egin behar dira. Goizez harrapatzen bazaitu goizez, eta
gauez harrapatzen bazaitu, gauez
Hiztegi asko beharko dira itzultzeko, ezta? Zuk zein
motatakoak erabiltzen dituzu?
Gaur egun informatikarekin hiztegi asko interneten bidez
eta ordenadorearen bidez kontsultatu ditzakegu eta oso
onak dira. Onena izaten da, esaterako, frantsesa ikasteko,
frantsesetik frantseserako hiztegia, ez gaztelera-frantsesa
edo ez gaztelera-ingelesera..
Enteratu gara liburuak ere idazten dituzula. Noiz hasi
zinen lan honekin? Besteen liburuak itzultzean sartu al
zitzaizun gogoa?
Hamabi urte nituenean hasi nintzen ikastolan liburuak
idazten. Behin itzultzen trebetasuna hartu eta gero, animatu
nintzen idaztera, eta handik aurrera, biak elkarloturik joan
dira, itzultzea eta idaztea.
Zein liburu mota gustatzen zaizu gehien?
Ni erosoen sentitzen naizen terrenoa ipuin sailak edo
ipuin bildumak egitearena da. Orain dela gutxi, abentura
baten kronika bukatu berri dut.
Zertan inspiratzen zara liburu bat idaztean?
Esango dizuet egia, nik ez dut inspirazioan
sinesten.Gauza guztiak bezala saiatuz, besteen lanak kontsultatuz eta irakurriz.
Zer duzu gustukoen liburuak itzultzea ala idaztea?
Nik ondo pasa dut bi gauzak egiten eta gaizki ere bai.
Liburuek idatzi ondoren gure eskuetara heldu arte
zein prozesu jarraitu behar dute? Azaldu pixka bat.
Lehenengo eta behin, biderik zailena izaten da publikazioaren asuntoa. Askotan ez da oso bidezkoa izaten, argitaletxearen arabera publikatzen direlako liburuak. Bizitzan
bezala, borroka egin behar da eta ikusten baduzu zure obrak
merezi duela, saiatu behar duzu argitaletxe batean, beste-

an..., eta horren ondoren hasten da prozesu bat. Haiek hainbat gauza proposatzen dizkizute; hala nola, aldaketak..., eta
zuk haiekin negoziatu dezakezu azken bertsioa atera arte.
Eta liburuak marrazkiak baldin badauzka, marrazkigilearekin
harremana eduki behar da.
Badakigu Irlandari buelta eman zeniola traineru batean horri buruzko liburu bat idaztearen truke. Zergatik
joan zinen, liburua idazteko ala ondo pasatzeko?
Bi gauzak batera, lehenengo eta behin oso abentura polita izan zen. Proposatu zidatenean Irlandari buelta ematea
traineru batean, imajinatu. Egia esan oso ongi pasa genuen
eta hilabeteko esperientzia izan zen eta kontatzen berriro
abentura bizi dut.
Zure denbora librean liburuak alde batera uzten dituzu edo jarraitzen duzu zure irakurketekin?
Nik jarraitzen dut irakurketekin, azkenean biziatu egiten
naizelako.
Euskarak zure lanean zure alde egin al du?
Bai, nire kasuan bai, dudarik gabe.
Euskaraz gain beste hizkuntzarik badakizu?
Bai, nahiko maila on batean frantsesa eta ingelesarekin
erdipurdi nabil.
Bukatzeko, zeintzuk dira zure idazle edo itzultzaile
gustukoenak euskaraz? Eman zure iritzia.
Asko dira eta gaur egun gainera itzultzaile eta idazle euskaldun asko daude. Aipatuko dizkizuet batzuk aipatzearren.
Asko gustatzen zait nola idazten duen Igarabidek, baita Unai
Elorriagak ere. Itxaro Bordaren estiloa ere oso polita iruditzen zait.
Unai Garmendia 1.A, Mikel Trigo 1.A, Danel Martín 1.A

Erro
Autobusak
bidaia ona!!!

Foruak 18 ☎ 945 300 238
AGURAIN
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Eduardo Arraiet: “Txikitatik
gustatzen zitzaidan argazkigintza”
Emakume honek Esperanza du izena, 35 urte ditu eta udaletxean egiten du
lan. Burgoskoa da, baina txikitatik Gasteizen bizi da. Bi seme ditu, Iñigo eta
Jon. Baina oraindik euskara ikasten ari da.
Mendeberri- Zergatik aukeratu zenuen lan
hori?
Eduardo- Nire lana ez da hori, denbora-pasa
bat da. Nire lana filosofia irakastea da, eta
argazkiak ateratzea aukeratu nuen gustatzen
zitzaidalako, lanbide bezala aukera izan nuen,
baina irakasle izatea aukeratu nuen.
M- Zenbat urterekin konturatu zinen argazkigintza gustatzen zitzaizula?
E- 15 urterekin konturatu nintzen, gutxi gora
behera, argazkiak ateratzea gustatzen zitzaidala, makina sinple batekin hasi nintzen; nire
lehenengo kamera txokolate paperak jasota
lortu nuen, paper horien truke ematen zituzten.
M- Hemen, institutuan, nork esan zizun kurtsoetako argazkiak ateratzeko? Zuk proposatu
zenuen?
E- Ba ez dakit nola suertatu zen, ez naiz gogoratzen
nork esan zidan, baina kontua da behar zela konturatu
ginela, eta orduan ni hasi egin nintzen argazkiak egiten.
M- Orlako argazkiak ere zuk egiten dituzu?
E- Ez, horretarako profesionalak etortzen dira. Urtekaria
egiteko, ordea, nik egiten ditut argazkiak, bestela profesionalak etorriko balira, oso garestia izango litzateke
eta, zaletasuna dudanez, ba ni hasi nintzen egiten.
M- Argazkiez gainera zer egiten duzu?
E- Orain irakaslea naiz, filosofiako eta psikologiako irakaslea.
M.: Eta zenbatgarren mailan ematen duzu?
E.: Batxilergoko 1 mailan Psikologia ematen dut eta
2.mailan Filosofia.
M- Argazkiak ateratzen dituzunean zer nahiago duzu,
pertsonei ateratzea, objektuei...?
E- Urtekaria egiteko ikasleei egin behar dizkiet eta gero
zuzendaritzatik ere esan didate argazkiak ateratzeko,

batez ere jende berria etortzen delako eta guztiok elkar
ezagutzeko, baina beti dago norbait, batez ere emakumeak, argazkia ateratzea nahi ez dutenak eta beti falta
da jendea argazkiak ateratzen ditudanean. Bestela, ikastetxetik kanpo, gehienbat naturari ateratzen dizkiot
argazkiak, gustatzen zaidalako eta oporretan joaten naizenean ere ni neu izaten naiz argazkiak ateratzen dituena. Jendeari argazkiak ateratzeko estudio bat behar dut,
beti nahi izan dut, baina fondoekin, objektuekin..., baina
hori guztia oso garestia da eta oraingoz ez daukat.
M- Gertatutako pasadizoren bat?
E- Lagunen ezkontza batean ba, beti bezala, bi kamerekin joaten naiz argazki ezberdinak ateratzeko: batzuk
kolorearekin besteak kolore gabekoak, zuri-beltzekoak..., eta kamara batean flasak ez zuen funtzionatzen eta
ez zen argazki bat bera ere atera, baina, beno, azkenean beste argazki guztiak ondo atera ziren, nahiz eta
inportanteenak ez ziren atera. Baina, zer egingo diogu
bada!
M- Zenbat urte daramazu institutuan lan egiten?
E- Lanean 5 urte, baina argazkiak ateratzen 4 urte.
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1.A

Aurrean: Irati García, Paula González, Eider Hernández, Amanda Medina, Ainoa García de Albeniz. Erdian: Eneko
Bregar, Xavier Amestoy, Markel Rico, Hammad Brahimm, Jokin Pichot, Nestor Zarandona, Unai Garmendia, Adrian
Ausín. Atzean: Riwana Lz. De Armentia, Ibinka Barbero, Oihane Mora, Sarai De Leon, Laura Vitoria, Iker Pastor,
Anartz Moreno, Mikel Trigo, Daniel Martín, Ander Mz. De Argote.

1.B

Aurrean: Igantzi Rodríguez, Ander Salazar, Liher Calleja, Goar Lasarte, Iñigo Viribay, Daniel Etxebarria, Mikel
Martínez, Mikel Postigo, Julen Ugarte, Joel Isla. Atzean: Laura Gorrotxategi, Yurena Martínez, Jennifer Fernández,
Ainara Petite, Estitxu Martín, Irune Agirre, Erika Bejarano, Eider Santisteban, Saioa Gómez, Ainitze García,
Goizargi Etxebarria, Leire Sánchez, Judith Sueiro.
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1.C

Aurrean: Arkaitz Viaña, Unai Cereijo, Egoi Albadalejo, Zorion Zabala, Jon Ander López, Sergio Velado, Uxune
Izquierdo, Maider Mezcua, Nekane Pinedo, Maider H. de Mendoza, Aitziber Novoa, Saioa Gago. Atzean: Iñigo
Ochoa, Nazareth Calvo, Iratxe Beitia, Ainoa Urkizu, Maialen Lamaza, Oihana Juaristi, Sandra Herrán, Ixone Martín,
Irune Gutiérrez, Nuria Fernández, Ahisa Pérez, Josean Ruiz de Arcaute (Tutorea)

1.D

Aurrean: Beatriz Rendo, Virginia Suso, Maitane Echeguren, Ane Miren Martín, Kauldi Iriondo, June Hidalgo, Laura
Isasmendi, Enara Calvo. Erdian: Maialen Arrausi, Hodei Alvarez, Javier Rodríguez, Oier Gutiérrez. Atzean: Nagore
Romero, Ainara Romao, Maialen Elu, Alaitz San Vicente, Mikel Cortés, Yeray Gordo, Gorka López, Joseba Fdz, de retana,
Ivone Salceda
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1.E

Aurrean: Unai Ventura, Josu Hernández, Eric Moralo, Iker Arrausi, Hodei Ochandiano, Gorka Lz. De Mendiguren,
Oscar Pacífico, Karla Fdz. De Labastida, Gantz Basabe, Garazi Arin, Pablo González. Atzean: Asier Alvarez de
Arcaya, Iker lópez, Rafa Gómez, Itsasne Resa, Leire Sáez, Itziar Caño, Iris-Danae Serrano, Aintzane Márquez, Maite
Murga, Nerea Jiménez, Yasmine Gómez, Oihane Sánchez, Jennifer Ortega, Idoia Alvarez.

1.F

Aurrean: Ander Alvarez, Aritz Amirola, Irati Ruiz, Maialen Palacios, Aroa Rodríguez, Arrate Morillas, Angela
Apodaca, Omar López, Olaia Corada, Yara Basterra. Erdian: Iker Usategi, Andrea Núñez, Ana Hurtado, Cloe
Madrazo, Garoa Santocildes. Atzean: Igor Martínez, Imanol Ríos, Arantza Landa (irakaslea), Ruth Arias, Asier Otsoa
de Eribe, Adrián Lekuona, Sergio Pardo, Unai Murga, Shian Garin, Irantzu Torres, Eva Larrea, Xavier (irakaslea)
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2.A

Aurrean: Unai Sánchez, David Canales, Ioritz Puente, Ander Santiliestra, Irati Amurrio, Maialen Cruz, Oihane
Aberasturi. Erdian: RubenCastro, Zigor López, Sandra Beltrán. Atzean: Oier Martínez, Jonathan Guerrero, Jon
Arrausi, Iratí del Río, Maddalen Zabala, Aitziber Argote, Ainara Castresana, Maider López, Jessica García, Jon
García, Itxaso Díaz.

2.B

Aurrean: Alvaro Fdz. De Larrea, Aloia Romero, Patricia Radigales, Unai Díaz, Nerea Dávila, Iker Valderrama, Mikel
Berjaga, Aitor Anda, Jorge Sancho, Jokin Morentin, Ander Fernández. Atzean: Jessica García, Maider Mendizábal,
Vanesa Moreno, Naiara Recio, Sheila Pumar, Maitane Martínez, Kelly Sainz, Yaiza Pierna, Josu Aramendi, Iker
Salgado.
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2.C

Aurrean: Jon Arretxe, Jon Sáez, Daniel Sánchez, Iosu Pérez, Mikel García, Mario Caminos, Paulo Goitiz, Irati
Errasti, Itsaso Martínez, Beñat Otsoa Eribeko, Ander Morillo, Ander Corres. Atzean: Beñat Aranda, Nerea Rhode,
Nora Montoya, Sonia Gómez, Irune Arroita, Ana Rodríguez, Jon Ander Ruiz de Erenchun, Maialen Iparraguirre,
Amaia Pascual, Jorge Jiménez, Aitor Urbina, Iñigo Barandica, Maialen Iñiguez de Heredia.

2.D

Aurrean: Amaia Oroz, Guillermo Lazcoz, Amancay Torrecilla, Haizea Las Heras, Olatz Redondo, Elan Higueras,
Carolina Bermudez, Endika Antunez, Julen Urkizu. Erdian: Ane Molinillo, Nerea Beltrán, Edurne Elorza, Mikel
Bastida, Sergio Chillón, Mikel Gereta. Atzean: Erik Ruiz, Oihane Sarrionaindia, Idoia García, Borja Apellaniz, Iratxe
Etxebarria, Andoni Rodríguez, Iñigo Palenzuela, Ivan Lz. De Calle, Joseba García de Albeniz, Julen Manterola.
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2.E

Aurrean: Antxon Charola, Mikel Calvo, Jon Gauger, Unai San Sebastián, Iker Jausoro, Andoni Aguilera, Iker Molina,
edorta Aguilera, Mikel Olivera. Erdian: Iker González, Ibai Campos, Maialen Aldeano, Uxue Etxebarria, Irene
Lorenzo, Jakinde Carballo, Miel Cuesta. Atzean: Ainara Martínez, Nerea Rodríguez, Rebeca Ortega, Iratxe Fdz. De
retana, Irune Fuente, Nerea Gutiérrez, Ainara Fdz de Gorostiza, Oihane Uriarte, Irene Elordi

2.F

Aurrean: Caterina Coma, Nerea Trimiño, Ania López, Oihane Díez de Ulzurrun, Alain Fernández, David
Aguirrezabal, Urko Pamies, Arkaitz Garlito. Atzean: Goizane Pérez, Hegoa Peciña, Estibaliz Orcasitas, Steven
Marco, Ania Salceda, Paula de la Fuente, Jon Betolaza, Ane Iturrioz, Daniel Rivero, Elisa Jausoro, Oscar Gutiérrez,
Sergio Fernández, Unai Zubia, Gullermo Iglesias, Iker de Domingo, Jon Fanega
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2.G

Aurrean: Irantzu Sordobilla, Aritz Ugarte. Atzean: Josean Izquierdo (irakaslea), Aitor del Valle, Vanesa Navo, Iker
Ramos, Joana Torrecilla, Janira Carmona, Javier Muñoz, Iratí Arean, Iurena Redondo, Mikel Arnaiz.

Berariazko Taldea

Idurre Aguirre, Itziar Ferrer, Karmele Cenarruzabeitia (irakaslea), Jakobe Incógnito, Arkaitz Menoyo, Daniel Jordana eta
Txomin González (irakaslea)
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3.A

Aurrean: Oier Azkarraga, Mireia Porturas, Garazi López, Xabier Requejo, Eneko García, Bingen Garro, Urtzi
Fernández, Gilen Alcalde. Atzean: Julen Agea, Nera Pacífico, Nahikari Acebo, Sandra Alvarez, Maitane Domínguez,
Eider Abad, Jokin Colinas, Nera Viribay, Amparo Fernández (irakaslea), Dani Gutiérrez, Ibai Odriozola, Aitor Alonso.

3.B

Aurrean: Jorge Palomo, Lide Fernández, Mireia Largo, Yurema Emborujo, Oihana Bao, Maitane Velasco, Ana
Gorrotxategi, Sandra Porras, Adrian González, Endika Landa. Atzean: Gorka Martínez, Asier González, Andoitz
Delgado, Ander Gauger, Alain Oña, Laura González, Patricia Marchena, Usoa Astola, Iratí Lekuona, Jon Company,
Juanjo Orbegozo.
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3.C

Aurrean: Imanol Esquer, Ivan Casal, Iker Caseras, Xavier Fernández, Alvaro Arbina, Xabier Valero, Iñaki
Ibaibarriaga. Erdian: Janire Moreno, Nagore de Pablo, Kistiñe Fdz. De Retana, Naroa Arizaga. Atzean: Daniel
Apodaka, Iker Campo, Iñaki Martínez, Nerea Pescador, Marta Escudero, Marta Saiz, Zaira Fernández, Naiara
Becerra, Saioa Escamilla, Xose Domínguez (irakaslea)

3.D

Aurrean: Zaloa Maestre, Maddi Arana, Paula Solozabal, Vanessa Sanz, Maite Gabilondo, Nuria Leal, Miren Ruiz de
Loizaga, Esther Cabero. Atzean: Ander Guerrero, Pablo Puerto, Izotz Argote, Alberto Morgado, Ibon Pérez, Iban
Bergaz, Maitane Campo, Aratz Castresana, Ibabe de Anta, Mikel Molins, Itziar Monge, Iker San Vicente

25

26

2 0 0 4 - 2 0 0 5 I K A S T U RT E A • 2 0 0 4 - 2 0 0 5 I K A S T U RT E A • 2 0 0 4 - 2 0 0 5 I K A S T U RT E A

3.E

Aurrean: Alain Moraza, Imanol Martínez, Jon Valle, Iñigo Yarritu, Aitor Olivera, Imanol Vea-Murguia, Ibon Murga,
Julen Moreno. Atzean: Gorka Elizondo, Ainhoa Santiliestra, Nerea Ortiz, Oihane Ruiz, Ainara Olabe, Itsaso García,
Ruth Gutierrez, Saioa Some, Alazne Escribano, Iratxe Torres.

3.F

Aurrean: Yeray Medina, Lur Romano, Ander González, Haran Insausti, Gaizka Urtaran. Atzean: Mikel del Barco,
Goiuri López, Jonatan Macho, Josu Ullibarri, Gorka Chico, Lorena Pérez, Ester Arana
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3.CD

Aurrean: Tamara Gutierrez, Jon Campos, Ana R. Basterra. Atzean: Andoni Gaviña (irakaslea), Zaira Funes, Samoa
Flores, Aintzane Ramírez, Alazne I. Ochandiano, Soraya Martín.

4.A

Aurrean: Aritz Conde, Gorka Martota, Irati Larreina, Mikel Sagredo, Ane Ansotegui, Iris-Eva Gestoso, Leire Sillero,
Zumai Olalde, Arkaitz Virumbrales. Erdian: Oihane Aguirre, Sara Sánchez, Elaia Albalejo, Jon Ander Resa. Atzean:
Jon Luzuriaga, Xavier Durana (irakaslea), Iker Obregón, Aratz Garcia de Albeniz, Lexuri López, Estela Muñoz,
Enara Montero, Arrate Mtz. De Morentin, Eider Espino, Gemma Jiménez.
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4.B

Aurrean: Jon Baztan, Ander Marquinez, Oier Rivas, Mikel Landa, Urko Bocanegra, Arraitz Fernández, Lucas
Martínez, Unai Lecue. Erdian: Mikel Ramos, Iratí Caño, Raquel Diaz de Heredia, Pilar Dopazo (irakaslea). Atzean:
Galder Pérez de Pipaon, Unai Ibaibarriaga, Iker Barreiro, Ane Rodríguez, Alvaro Boyero, Amaia Castresana, Magali
Fernández de Labastida, GoizaldeEstarrona, Raul Castro, Jon Prada.

4.C

Aurrean: Ibai de Ayala, Oihan Chavarri, Jon Hernáez, Jon Iker Aramendi, Unai Alvarado, Laura Rodríguez, Leslie
Garin, Gara Herrera. Erdian: Lucia Gómez, Usue Landa. Atzean: Juanjo Orbegozo (irakaslea), Aser Jiménez, Mikel
Urrutia, Janire Cantabrana, Leire Eguiluz, Idoia Martínez de la Hidalga, Estitxu Saez de Castillo, Oihane Viana,
Saray Amutio, Andrea Martinez de Trespuentes, Argiñe Montero.
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4.D

Aurrean: David Velasco, Janire Mendez, Beatriz Andres, Tania Castro, Edorta Ramírez, Aintzane R. De Erentxun,
Noemí Castillo, Imanol Musitu, Ion Pérez, Adrian Gómez, Daniel de la Torre. Atzean: Carmen Morales (irakaslea),
Jon Guzmán, Alaitz Dueñas, Beatriz Barredo, Asier Urcelay, Alex Hitado, Alex Altube, Joel Sánchez, Joseba Montoya,
Iker Olabarri, Javier Vigalondo, Joana Biribai

4.CD

Aurrean: Pilar Sánchez, Julen Morillas, Mikel Blanco. Atzean: Cristina Larroda (tutorea), Jon San Vicente, Naiara
Niso, Laura Tejero, Adrian Fernández, Endika Ortiz de Zarate, Mikel Merchán
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BATX.

1.A

Aurrean: Ane Huertas, Eider Calvo, Mari Paz Quintana, Haiett Madrazo, Maite Pérez, Miriam Fernández, Oihane
López, Imanol Berrio, Aratz Sánchez, Itziar Pérez, Ioritz López. Atzean: Yara León, Beatriz Córdoba, Naiare Espino,
Yurdana Alfageme, Usoa Alonso, Askoa Llanos, Alba Montejo, Itziar Gabilondo, Ainara Miranda, Endika Conde, Igor
López, Oier Fernández, Aritz Albalejo.

BATX.

1.B

Aurrean: Aitziber Alzola, Aida González, Idoia Montoya, Maitane Yarritu, Igone Zubizarreta, Rakel Estrada, Amaia
López, Naiara Pérez. Atzean: Raul Boyero, Javier Martínez, Aser Torrecilla, Ainhoa Espinosa, Unai Gómez, Ekaitz
Herrera, Hector Lorenzo, Iker Jiménez, Aitzol Ortiz de Guinea, Ortiz Las Heras, Eder Arrieta, Jokin Mendi, Koldo
Muguruza, Andres Martínez, Iker Rejas, Joseba García, Eneko Oraa.
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BATX.

2.A

Aurrean: Naiara Sasiain, Idoia Guinea, Onintza Lz. De Letona, Miren Amestoy, Haizea Pastor, Nerea Fernández,
Garazi Judez, Koldo Akordarrementeria, Gaizka Malo. Atzean: Aitziber Jausoro, Yashira Fernández, Berta Alcalde,
Unai Hurtado, Itziar Ania, Edurne Avila, Mikel Uribarren, Inge Herrero, Mikel Gordo, Maitane Aguilera, Jokin
Fernández, Iratí Lfragua, Jon de la Presa, Maite Mena, Suban Puente, Oier Odriozola.

BATX.

2.B

Aurrean: Ane Orcasitas, Ivan Losada, Itxaso Mansilla, Sergio Jorge, Amaia Goikoetxea, Garazi Beltrán, Ines Gómez.
Atzean: Dorleta Pérez, Maite Díaz, Africa Inisterra, Silcia Díaz de Alda, Patricia Leal, Eztizen Uraga, Idoia
Moreno, Unai García, Alba Pérez, Asier Díaz, Amaia Ansotegi, Arantza Giménez, Angela Millano, Aiora Arizaga.
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BATX.

2.C

Aurrean: Dersu García, Isaac Casas, Aitor Tejero, Itsaso Romero, Maialen Rodríguez, Ruben Baltasar, Victoria Calle.
Atzean: Ierai Oquiñena, Rakel Marquez, Aitor Barreiro, Igarki Castresana, Julen Olivera, Aitor Martínez, Unai Viana,
Jorge Sánchez, Iratxe Fernández, Antonio Blanco.

HEZIKETA ZIKLOA

Aurrean: Kepa Ramos (irakaslea), Ruben Sierra, Edu Arraiaet (irakaslea). Atzean: Fausto Borde (irakaslea), Adei
Alonso, Mª Elena Blanco, Endika Basabe, Nagore Arana.
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HEZKUNTZA
PREMIA
BEREZIKO
taldea

Aurrean: Estibaliz Iñiguez de Heredia, David Román, Inés Zurita. Atzean: Diego Pereira, Javier Jacinto, Daniel
González, Nelson Pires.
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2004-05eko Kultur Astea argazkitan

Berariazko taldeak egindako
panpinak

Munduko Aberastasuna tailerra

Bertsolariak
DBH 1. kurtsokoentzat

Antzerkia ingelesez

M. A. Mintegi idazlearekin
solasean

AESLEMEkoen azalpenak

Irakurketa maratoia

Koldo Sagasti Palestinaz
berbetan

Herri Kirolak: lasto fardoa
jasotzen

Iñaki Zubeldia idazlearekin

El Quijoteren antzezpena

DBH 4.goen esketxak

• Emakumeen Eguna • Emakumeen Eguna • Emakumeen Eguna • Emakumeen Eguna •

Aurreko ikasturteetan bezala, Martxoaren 8an NAZIOARTEKO EMAKUMEEN EGUNA ospatzeko Institutuan jarduera
ezberdinak landu dira. Horien artean etxeko lanaren banaketa aztertu da. Grafikoan 2. mailako geletan izandako emaitzak agertzen dira, hain zuzen ere, 160 ikasleren erantzunak. Ikus daitekeenez, 2005. urtean egon arren, oraindik ez da
etxeko lanaren banaketan berdintasuna lortu, emakumeen kopurua oso altua da batez ere erosketak egiten, erratza pasatzen, ontziak eta arropa garbitzen eta lisatzen eta gaixoak zaintzen; aldiz, gizonen kopurua nabari igotzen da etxetik kanpo
lan egiten eta autoa gidatzen. Guk, ikasleok ordea, ez dugu lan asko egiten, ordenagailua erabili eta iratzarri izan ezik.

DBH 2. B taldekoa
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Enara Val: “Kirolak tentsio kendu eta
kontzentrazioa garatzen laguntzen dit”
Gure ikasle hau batxilergoko 2.A taldean dago eta berriki brontzezko domina irabazi du luzera jauzian Espainiako Pista Estaliko Txapelketan, junior
kategorian, 5,38 m saltoarekin.
Mendebaldea: Noiz sortu zen zure atletismorako
zaletasuna?
Enara Val: Eskola garaian sortu zitzaidan zaletasuna.
Gainera, gurasoetako bat, aita, lehendik atletismoan aritua zen eta berak bultzatu ninduen kirol hau praktikatzera.
M.: Luzera jauzian lortu duzu domina, baina atletismoko beste modalitaterik praktikatzen duzu?
E. V.: Normalean luzera jauzia egiten dut, egokia iruditzen zaidalako. Baina 100, 200 eta 400m hesietan ere
parte hartzen dut.
M.: Entrenamenduen berri emaiguzu. Zenbat egunez
entrenatzen zara? Zenbat denbora ematen duzu?
E.V.: Lau entrenamendu saio egiten ditut astero, normalean. Orain azterketekin ezin ditut hainbeste saio
egin. Baina normalean lau egunetan eta bi ordu egun
bakoitzean. Asteburuetan, berriz, lehiaketetan parte hartzen dut.
M.: Prestatzaile edo entrenatzailerik baduzu?
E. V.: Barrutia ikastolako taldean aritzen naiz. Bi prestatzeaile ditugu. Neska batekin hesi lasterketak prestatzen
ditut eta luzera jauzia eta beste modalitateak beste
entrenatzailearekin.
M.: Beti esan ohi da elikadura oso garrantzitsua dela
edozein kiroletan. Zuk asko zaintzen duzu? Dieta
berezirik egiten duzu?
E. V.: Ez, denetarik eta oso ondo jaten dut, gehiegi ere
bai zenbaitetan. Beno, bolleriarik eta horrelako gauzarik
ez dut jaten, noski, gustatzen ez zaizkidalako; baina,
bestela, denetarik jaten dut.
M.: Konpetizio egunetan zer jaten duzu, adibidez?
E. V.: Orokorrean pasta eta entsaladak eta horrelako
janari arinak.
M.: Zein da zure hurrengo lehiaketa?
E. V.: Jaenen ospatuko den aire libreko Espainiako
Txapelketan parte hartu nahi dut eta espero dut hor zer
edo zer egitea.
M.: Ikasketak eta atletismoa bateragarriak dira/izango dira aurrerantzean? Nola ikusten duzu une honetan eta etorkizunean?

E. V.: Orain, egia esan, ez dira oso bateragarriak.
Batxilergoko bigarren mailan arazo asko izan ditut ikasketekin eta entrenatzeko denbora gutxi izan dut.
Datorren urtean gehiago entrenatzeko denbora izatea
espero dut. IVEF edo Magisteritzako Heziketa Fisikoko
ikasketak egin nahi ditut.
M.: Zure gazte bizitzan eraginik izan du kirola egiteak? Zer onura ekarri dizkizu?
E. V.: Tentsioa kentzeko modu bat izan da niretzat eta
kontzentrazio ahalmena asko garatu dudala uste dut.
Eta hori, gero, ikasteko garaian, nabaritzen da
M.: Bukatzeko, ikusten duzu atletismoa era profesionalean praktikatzeko modurik? Badago aukerarik
gaur egun horretarako?
E. V.: Ez dakit. Asko entrenatuz gero, markak egiten
badituzu, ba, again, aukera egon daiteke. Baina lan asko
egin behar da, sakrifizio handia. Egia esan gustatuko
litzaidake, baina ez dakit, aurrerago ikusi beharko dugu.
M.: Besterik ez, eskerrik asko eta hurrengo arte.
E. V.: Zuei eta agur.
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Fernando Morillo: “Asko gustatzen zait
motxila hartu eta hortik zehar ibiltzea”
Fernando Morillo, idazle euskalduna, Azpeitian jaioa baina leku askotakoa.
Hainbat sari irabazi ditu zientzia eta literatura arloan. Kultur Astearen
aitzakiarekin gurean izan da ikasleekin solasean. Saioak bukatutakoan berarekin hitz egiteko aukera izan dugu
Mendeberri: Zergatik leku askotakoa?
F. Morillo: Ezinbestekoa iruditzen zaidalako. Ni Azpeitian
jaioa naiz, baina maite ditudan leku asko dauzkat, ez nago
lekutua, leku batean finkatua. Asko gustatzen zait motxila
hartu eta hortik zehar ibiltzea. Bizitzak esperientzia esan nahi
du, eta nik esperientzia asko izan nahi ditut, denok bezala,
eta, orduan, ezinbestekoa da mugitzea.
M.: Noiz hasi zinen benetan idazle izaten?
F. M.: Zein zentzutan esan nahi dugun. Orain sei bat urte
edo hasi nintzen seriotasunez idazten. Dena dela, txiki-txikitatik neuzkan istorioak buruan. Orduan, esaten denean idazlea jaio egiten den edo ikasten den, nire kasuan, uste dut
beti izan dudala idazteko behar hori, nahiz eta duela gutxi
arte ez imajinatu idazle izango nintzela.
M.: Nola sortu zitzaizun idazteko gogoa?
F. M.: Gogoa baino txiripa izan zen. Istaorioak hor zeuden eta batzuk idatzi egiten nituen. Behin sari txiki bat eman
zidaten eta, ondoren, beste zenbait; liburu bat argitaratu eta,
orduan, gogoa baino gehiago ezustea izan zen. Idazten ari
naiz, gustatzen zait eta jarraitu egingo dut. Nik ez nekien zer
izango nintzen; oso garbi nuen beste edozer izan nahi nuela:
fisikari, zientzialari..., baina ordurako oso galduta nenbilen
eta niretzako idaztea oso aukera polita izan zen.
M.: Guk irakurri dugun liburua Izar malkoak da eta
gazte harremanez da. Zergatik aukeratu duzu gai hori?
F. M.: Alde batetik, adinari begiratuta, oraindik ez nabil
horren urruti, nahiko gaztea naiz, eta, bestetik, oso erakargarria egiten zait zuen adina, oso interesgarria delako intentsitateari dagokionez eta zuek hainbat gauza oso era intentsuan biziko dituzuelako orain. Orduan, niretzat oso aproposa da idazteko eta sentimendu horiek aztertzeko.
M.: Zein da idatzi duzun libururik gustukoena?
F. M.: Hori guraso bati seme-alaben artean gustukoena
zein den galdetzea bezala da. Denak maite dituzu.
Lehenengoa lehenengo izan zelako; bigarrengoarekin konfiantza gehiagorekin zeunden eta hobeto idatzi zenuen; hirugarrengoarekin ere bai... Azkenean denetatik hartzen duzu
zer edo zer, denak maite dituzu. Egia da liburu batzuekin
maitasun-gorroto sentimenduak intentsuagoak izaten direla,
baina, normalean, obsesionatzen zaituen istorioa idazten
duzun azkenekoa izaten da, idazten ari zaren hori.
M.: Momentu honetan libururen bat idazten ari zara?
F. M.: Bai, ezin dut idatzi gabe egon. Batzuetan egoten
naiz boladak idatzi gabe, baina lanak direla edo beste zen-

bait gauza medio izaten da. Baina oraintxe irrikan nago noiz
izango dudan denbora librea galtzeko eta idazteko; agenda
elektroniko txiki bat dut, hori hartu eta galdu.
M.: Lehen esan dugun moduan, zientzia eta literatura arloetan ibili zara. Zein duzu gustukoena?
F. M.: Biak dira osagarri. Zein behar dut ura ala haizea?
Biak dira beharrezko bizitzeko. Zientzia neure burua janzteko eta mundua nolakoa den jakiteko, baina gehiago eskaintzen dit psikologiak, adibidez; harremanak azaltzeko literaturatik hurbilago dago. Orduan, hor nabil zenbait esperimentu egiten, sentimenduen mundua aztertzen. Une honetan hurbilago daukat literatura.
M.: Zein idazle euskaldun duzu gustukoen?
F. M.: Hori oso zaila da erantzutea. Nik fantasia eta zientzia fikziozko literatura irakurtzeko joera izan dut gaztetatik
eta hori ia ez da landu euskal literaturan; hala ere, gaur egun
badaude zenbait idazle gazte. Adibidez, oso ausarta iruditzen zait Alberto Ladrón Arana, Nafarroako idazlea; Aitor
Aranak berak ere abentura eta beste gai batzuk landu ditu,
nekrofilia esaterako, euskal literaturan asko agertzen ez diren
gai batzuk. Oso interesgarria iruditu zait zentzu horretan,
baina nahiago nuke zientzia fikziozko literatura gehiago balego. Horregatik zait zaila izenak ematea, nahiz eta
Saizarbitoria eta Atxaga irakurtzean zein ondo idazten ikusi,
gai aldetik ez naute harrapatzen.
M.: Idazten dituzun liburuekin identifikatzen zara?
F. M.: Normalean, idazten dudanean, nik bizi izandakoaz
idazten dut, oso gertutik eta asko erakartzen nauten gauzaz.
Beraz, erabat identifikatzen naiz.
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Inkesta

ZER EGITEN DUTE INSTITUKO
IKASLEEK ASTEBURUETAN?
Asteburuak denen gustukoak direnez, institutuko ikasleek zer egiten duten jakin
nahi genuen. Jakin dugun lehen gauza da primeran pasatzen dutela, eta gauza
pilo bat egiten dituztela. Ikasle batzuek galdera batzuk erantzun dizkigute eta
bakoitzak gauza desberdinak egiten dituzte.
1-Zer egiten duzu asteburuetan?
2-Nora joaten zara?
3-Asko edaten al duzu?
4-Eta erre?

RUTH GUTIERREZ (3.E)
1-2-Alde zaharrera ateratzen naiz.
3-Bai,baina kontrolarekin.
4-Bai,erretzen dut.
5-Kuadrilarekin.
6-Oso ona.
7-Bai asko.
8-Bost eta erdietan eta ordu batean heltzen naiz.
9-Bai, pilo bat.

IMANOL VEA MURGUIA
(3.E)
1-2-Kalera atera edo herrira joaten naiz.
3-Ez,beno pixka bat.
4-Ez dut gustuko.
5-Lagunekin.
6-Oso ona.
7-Bai, pilo bat.
8- Afaldu eta gero,ordu bietan bueltatzen naiz.
9-Bai.

5-Norekin joaten zara? 6-Zelako giroa egoten da?
7-Jende asko egoten da?
8-Zein ordutan ateratzen zara?Eta bueltatu?
9-Jende asko ezagutzen da?

JON VALLE(3.E)
1-Kalera ateratzen naiz.
2-Alde zaharrera.
3-Pixka bat.
4-Ez dut erretzen.
5-Lagunekin eta lehengusuekin.
6-Ona.
7-Bai, asko.
8-Zortzi eta erdietatik hamabi eta erdietara.
9-Bai pilo bat.

ENARA MONTERO (4.A)
1-Kalera atera eta etxeko lanak
egin.
2-Nire herritik.
3-Ez.
4-Batzuetan.
5-Lagunekin.
6-Oso ona.
7-Bai.
8-Seietatik hamabiak arte
9-Nire herrian ez, Gasteizen bai.

Erantzun hauek ikusita,ondorio batzuk atera ditugu.Asteburuak ikasleentzako oso garrantzitsuak dira.
Ondo pasatzea gustatzen zaie eta asko edatea eta erretzea. Baina gure ustez ondo pasatzeko ez da asko edan
behar, ezta asko erre behar ere.
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Freestyle

Freestyle motorren lehiaketa bat da,
nazio guztiko motorzaleak joaten dira saltoak egiteko eta salturik hoberena egiten
duenak puntuak eramaten ditu eta punturik gehien dituenak irabazten du.
Lehiaketa hauek urtean behin ospatzen dira, oso garestiak direlako eta
motorzaleek beste leku batzuetara joan
behar dutelako.
Freestyleak leku itxitan izaten dira ia
beti, baina beste batzuetan irekian. Bertan
ranpa asko jartzen dira saltoak egiteko eta
zirkuituaren erdian, areazko menditxo
bat bertan ondo erortzeko.
Markarik ezagunenak, motoren artean, KTM, YAMAHA, HONDA, APRILIA,
KAWASAKI... eta, arropen artean, FOX,
ALPINESTAR, ARLENNES... dira.
Animatzaileek zarata handia sortzen
dute tronpetekin eta motozerrekin.
Kirol hau 1968. urtean Holandan
sortu zen. Jendea motorrekin zegoen saltoak egiten eta konpetizioak egitea bururatu zitzaien.
FREESTAYLA GASTEIZEN
Martxoaren 5ean freestyle batera joan
ginen eta bertara 8000 pertsona hurbildu
ziren, bertan salto asko ikusi genituen eta
oso ondo pasatu genuen animatzen.
Bertan bi txanda egon ziren eta partaide bakoitzak biak egiten sitúen.
Txanden artean atseden bat zegoen eta
bertan txikiek lasterketa bat egiten zuten.
Lehiaketa hau Fernando Buesa
Arenan ospatu zen eta Vital Kutxak antolatu zuen. Bertara gehienbat jende gaztea
joan bazen ere, jende heldua ere ikusten
zen, batez ere, motorzaleak. Freestyle
hauek duela hiru urte hasi ziren ospatzen.
Partaideak hauek izan ziren:
Bamburg(EstatuBatuetakoa)-Irabazlea
Torres(Espainiakoa)-bigarrena
Kinnaird(Australiakoa)-hirugarrena
Minguzzi(Italiakoa)
Troux(Frantziakoa)
Villegas(Txinakoa)
Brock(Britainia Handikoa)
Franklin(Zelanda Berrikoa)
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“EDUARDO CHILLIDA “
EUSKADIKO 3. MATEMATIKA OLINPIADAK
IRABAZLEEN ZERRENDA
DBHko 2. mailan ari diren ikasleentzako Euskadiko
3.Olinpiada Matematikoaren 2.aldiko frogak maiatzaren
14an egin ziren eta horretarako osatutako epai-mahaiak
sariak ondoko ikasleei ematea erabaki du :
1.- Peñalba Arribas Ander (IES UsandizagaPeñaflorida S.S.)
2.- Rodas Bilbao Arkaitz (Colegio Vizcaya. Zamudio)

10.- Caloca Azalza Ander (IES Loinazpe. Beasain)
11.- Marzana Pagazaurtundua Mikel (Co
Corazonistas. Vitoria)
12.- Borda Zabala Iñigo (IES Gernika)

Lurraldekako aldiko sariak
- Parte hartzaile guztiei Diploma.

3.- Errasti Urtaza Ainhoa (Colegio de la Pureza de
Mª. Bilbao)

- Sailkapeneko aurreneko 12 ikasleek sari bereziak
izango dituzte:

4.- Martín Anduaga Ane (IES UsandizagaPeñaflorida S.S.)

● Lehenengo 4rak: Ejren beka bat, Europalp herrialde batean lau asteko hizkuntza-ikastaldi bat egiteko.

5.- Apellániz Aparicio Borja (IES Mendebaldea
Vitoria)
6.- Girard Augustin (Colegio Gaztelueta. Getxo)
7.- Barquillo Asensio Juan (Jesús I.P. Jesús Obrero
Vitoria)
8.- Landa Artola Ion (IES M.Unamuno Bilbao)
9.- García Durán David (Co. Niño Jesús de Praga S.S)

●

5.a eta 6.a: kamara digital bana

Lehenengo bi sailkatuek ekain bukaeran Madrilen
egingo den Espainiako Olinpiadan parte hartzeko aukera izango dute.
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BAI GOXOA!!
Urtero bezala, Kultur astean lehenengo mailako
ikasleei sukaldaritzan aritzea egokitu zaigu. B taldekoei ostiraleko bigarren txandan, hain zuzen ere.
Etxetik ekarritako arropa egokia hartu eta jantokira jaitsi ginen, sukaldera. Eskuak garbitu ondoren,
prest geunden hasteko. Denok elkarrekin eseri ginen
eta irakasleek tailerra aurkeztu ziguten.
Hiru errezeta egingo genituenez, hiru taldetan
banatu gintuzten. Batean patata tortilla egingo
genuen, beste batean entxiladak eta hirugarrenean
bizkotxo betea.
Entxiladak El Salvadorreko jaki tipikoa denez,
hango lagun bat etorri zen laguntzera: Tania. Eta
laguna esaten dugu, hau, Mendebaldea institututan,
oso ezaguna dugulako denok, sarritan etorri baita
zenbait tailerretan parte hartzeko.
Hiru taldetan oso ondo moldatu ginen eta baita
oso ondo pasa ere, baina talde bakoitzak kontatuko
dizue bere esperientzia…

Patata tortilla
Patata tortilla egiten aritu ginenen arteko
batzuentat patatak zuritzea benetako arazo larria izan
zen: batzuek azalarekin batera patata erdia eramaten
zuten, beste batzuk ez zuten asmatzen labanaren
alde zorrotza zein zen eta baten batek tiritaren bat
ere behar izan zuen. Arrautza oskola ere tortilla
barrura joan zitzaigun, baina badakizue… hilkorra ez
denak loditzen omen du.
Patatak frejitu genituen arazorik gabe, baina tortillari buelta ematerakoan ia erdia erori zitzaigun.
Hala ere sekulako bi tortilla eder lortu genituen.
Beste taldeetan bukatzen zuten bitartean, guk
zatitu eta denontzako pintxoak prestatu genituen,
kriston enbidia pasatzen genuen bitartean, benetan
goseak amorratzen geunden eta.
Oso ona atera arren ez dizuegu errezeta emango,
denok baitakigu patata tortila egiten, ezta?

Entxiladak
Taniak entxiladak egiten erakutsi zigun. Oso ondo
pasatu genuen. A, zelako katxondeoa! Hasierako arazoak aza, azenarioa, piperrak eta tipula mozterakoan
izan genituen, eta batzuk istripua ere bai
Aza agosten genuen bitartean, ia-ia botaka egin
genuen. Hori kiratsa!
Oso dibertigarria izan zen orea landu, eta edalontziak erabilita forma borobila eman eta moztu. Baina
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patata tortilla - entxiladak - bizkotxo betea
bene-benetan primeran pasatu genuen entxilada montatzen. Zaila zen gero osagai guztiak opil gainean jartzea
ezer erori gabe: haragia, aza, gazta, arrautza…. Denak
arte-lanak eta gutako bakoitza artista bat.
Badakigu zuek ere etxean egin nahi dituzuela eta
horregatik hona hemen fundamentuzko errezeta:
OSAGAIAK:
• “Encurtido”-a egiteko: aza, azenarioa, gatza eta ozpina
• Opilak egiteko: arto irina (MASECA markakoa), sukaldaritzarako kolorantea.
• Eta gainera: piper berdeak, tipulak, arrautza egosiak,
haragi txikitua, olioa, piper beltza eta gazta birrindua.
PROZEDURA:
1. Aza eta azenarioa zati txikitan zatitzen dira. Bitartean
ura lapiko batean berotzen ipintzen da; irakiten dagoenean aza bertara botatzen da sua itzaliz. Aza 15 bat minutuan
uretan uzten da. Ondoren, ura kendu, azenario birrindua
azari gehitu eta azkenik gatza eta ozpina botatzen zaizkio.
“Encurtido”-a prest dago.
2. Piper berdea eta tipula txikitu eta gero, zartagin
batean olio beroarekin ipintzen dira, ondoren haragiarekin
nahastu eta frijitzen da. Ez ahaztu gatza eta piper beltza.
3. Ontzi zabal batean arto irina eta urarekin ( epela
egon behar da) ore homogeneo bat egiten da, kolorantea
gehitzen zaio eta opilak egiten dira meheak eta borobilak. Ondoren, olio ugaritan frijitzen dira.
4. Opil bakoitzaren gainean haragi txikitua, “encurtido”-a, arrautza egosia eta gazta birrindua ipintzen ditugu
eta kitto! Entxilada jateko prest. On egin.

Bizkotxo betea
Bizkotxo betea egin genuenok ere oso ondo pasatu
genuen. Irinarekin eta azukrearekin jolastu ginen, esnegaina egin berri zegoela atzamar asko joan ziren barrura,
txokolatea urtzeko erabili genuen lapikoa ia ia fregatu barik
armairuan gordetzeko moduan zegoen (hain distiratsu utzi
genuen denon artean…).
Bukaeran denok ados geunden benetan itxura paregabea zeukala, Goyako eskaparatean jartzeko moduakoa .
Animo eta etxean egin zuek froga ea guri bezain ondo ateratzen zaizuen errezeta hau jarraituz:
OSAGAIAK:
• Bizkotxorako : 1 eta _ yogurt, 6 arrautza, 4 eta _
yogurt pote irina, 1 eta _ yogurt pote olio, 3 jogurt pote
azukre eta sobre bat legamia.
• Esnegaina: esnegaina likidoa eta azukrea.
• Txokolaterako: estaltzeko txokolate tableta bat eta
gurina.
• Apaintzeko koloreetako txirbilak erabiliko ditugu.

PROZEDURA:
1. Bizkotxoa egiteko lehen aipaturiko osagai guztiak
ongi nahastu, batidora erabiliz. Bitartean labea ondo berotu 180º tan.
2. Nahasketa labean sartu eta 30 minututan zehar egiten utzi.
3. Atera ondoren hozten utzi, moldetik aterata.
4. Esnegaina prestatzeko: esnegaina eta azukrea ( kantitatea bakoitzaren gustuaren araberakoa) nahastu eta batidorarekin harrotu.
5. Txokolatea prestatzeko: txokolatea txikitu ondoren
ontzi batean jarri eta suabe-suabe berotzen ipini urtzen
joateko.Gurin pixka bat ere gehitu goxoago gelditzeok.
6. Bizkotxoa hoztutakoan erditik zabaldu eta esnegainarekin bete. Gero gainetik txokolatea zabaldu eta txirbilekin apaindu.
Listo eta bejondeizuela.!!!
Tailerra benetan arrakastatsua, den-dena oso ona zegoen, ez zen zipitzik ere sobratu. Orain zuen txanda da, erreza eta goxoa da. Ez zaizue damutuko.
D.B.H.ko 1. Bko ikasleak
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Eskalada motak

Hainbat eskalada mota daude, baina guztiek dute helburu
bera: altuerarik gorenera heltzea:.
•

•

•

•

•

•

•

Kanpoko eskalada: eskalada hau, horma baten gainean egiten dena da eta heldulekuak eta pausalekuak
naturalki arrokan daudenak dira, hainbat hertz, zulo eta
ranpa minimoak osatuz. Paretan gora igotzeko, soilik
oinak eta eskuak erabiliko ditugu.
Barruko eskalada: artesietan banatuta dagoen horman egiten duguna da; bertan, oinak eta eskuak sartuko ditugu, indar eginez aurrera egiteko.
Kirol eskalada: eskalada mota honetan, zailtasun
handiena bilatzen da eta ez gailur batera iristea.
Helduleku eta artesiez baliatuz aurrera egiten dugu.
Orokorrean ez da 50m baino gehiago igotzen.
Rokodromoan egiten den eskalada da kirol eskaladaren
adibiderik argiena.
Eskalada artifiziala: Eskalada mota hau egiteko babesez baliatzen gara gora egiteko, hauetan helduz edo
indarra eginez. Orokorrean nylonezko eskaileratxoetan
(estrileo izenekoak) indarra eginez burutzen da.
Horma handiko eskalada: horma handiko eskalada
500m-ko altuera duena edo bere zailtasunagatik bi
egun baino gehiagoko eskalada da. Eskalada mota
honek aurreko eskalada motak gehitu ditzake eta bi
egun baino gehiagoko esfortzua suposa dezake.
Horregatik ura, janaria, arropa eta abar eraman beharko
dira.
Izotz eskalada: bere izenak esaten duen bezala, izotz
gogorreko hormatik igotzea da. Horretarako erreminta
bereziak behar dira, arropa, oinetakoak, entrenamendua eta dieta ez esatearrenEskalada mistoa: harri eta izotza aurkitzen diren eskalada mota da. Argi dagoenez, oso zaila da eta teknika
eta tresna bereziak behar dira eskalatzeko. Eskalada
mistoan, horma handiko eskaladaren ezaugarriak ere
sar daitezke.

TRESNAK
Eskaladan erabiltzen diren beharrezko materialak soka eta
mosketoia dira.
• Arnesa: Eskaladorearen gorputzera soka lotzeko erabiltzen den tresna da. Erdialde biguna izan behar du,
eta erdialdean porta-materiala izan behar du. Hiru
motako arnesa daude:
• Bularreko arnesa: bularraldean lotzen den arnesa da
eta eskalada
klasikoan erabiltzen da.
• Gerriko arnesa: gerrian lotzen den arnes hau, kirol
eskaladan erabiltzen den ohiko arnesa baita.

•

•

•

•

Arnes integrala: arnes hau gorputz guztia lotzen du,
bien arteako nahasketa, eta bi tirante ditu hau biak
lotzeko.
Soka: Ekipo osoko tresnarik garrantzitsuena da. Tresna
honetan erorketaren energia askatzen da. Eroriz gero,
soka honek mantenduko gaitu segurtasuna eskainiz. Bi
soka mota bereizten dira.
Estatikoak: soka mota honek ez du erorketaren golpeak jasaten erorketa gertatuz gero, energia eskalatzaileari eta lotura guneari joango zaio
Dinamikoak: kolpea jasotzen bada, soka luzatu egiten
da. Aholkatzen den soka mota da.

Sokak bi zati ditu:
•
•

Arima: sokaren barruko aldea da. Sokari indarra eta
gogortasuna ematen diona.
Forru edo alkandora: hau arima babesten
duena
da. Ezaugarri desberdinak eduki ditzake. Alkandora
estu batek sokari iraungarritasun gehiago emango dio,
baina oso zurruna izango da eta oso zaila izango da
erabiltzeko.

Soka bat erostekotan bazaude, hobe duzu UIAA-k (Unión
Internacional de Asociaciones de Alpinismo) baimendutakoa izatea.
MOSKETOIAK ETA ANILLAK
Irekitzeko eta ixteko ahalmena duen maila da. Honen bidez
horman dauden segurtasun uhalak eta lotuta gauden soka lotzeko erabiliko duguna. Mosketoiak polea funtzioa egingo du eroriz
gero. Mosketoia gorputzez eta ate edo gosnez osatzen da.
Bi mosketoi mota daude:
1- Segurorik gabea: Klasikoa, erraza edo sinplea. Hau da,
eskaladaren maniobra ia guztietarako erabiltzen dena
Obal formako mosketoia: mota hau eskaladaren maniobra
guztietarako erabili den lehenengo mota izan da.
D formako mosketoia: mosketoirik seguruenetarikoa da..
D mosketoia irregularra: protekzio batean kokatzeko diseinatuta dagoen mosketoia da.
D bihurguneko mosketoia: Sokarekiko harremana errazten
du, horregatik anilla baten beheko partean jartzen da.
Oharra: Azken hiru mosketoi hauek zinta batekin lotzen dira.
Zinta horri zinta express deitzen zaio.
2- Seguruduna: Mosketoi honek uztai eta azkoin bat dauka.
Itxi ondoren atea irekitzea galarazten du.
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Tradizioak norberaren identitatearen
oinarri ala bizitzarako oztopo?
enbait herrialdetan ohikoa izaten
da tradizioren bat edukitzea.
Hauek orain dela mende asko
erabiltzen hasi ziren erlijiozko dotrinak
edo praktikak dira. Adibidez, emakume
musulmanek burua estaltzen dien zapi
bat eraman behar dute, beren erlijioak
burua erakustea galarazten duelako.
Bestalde, musulman guztiek “Ramadan”
izeneko unea errespetu handiz burutzen
dute. Hau urtero egiten den epe laburreko barauan datza. Gizonezkoek zein emakumezkoek arratsaldeko seiak arte ez
dute ezertxo ere jan, edan edo erre
behar.
Aipatutako kasu hauek ez dute inolako trabarik eragiten, baina badaude bizitzarako oztopo handiak bihurtzen diren
tradizio asko, emakume talibanena kasu.
Hauek gorputza ez ezik aurpegia ere
estalita daramate, eta mundu osoa ikusten dute begien aurrean daramaten sare
baten bidez. Horrez gain, ezin dira medikuarenera bakarrik joan, beharrezkoa baita
beren senarrarekin joatea; bestela, ez
dute joateko inolako eskubiderik izaten.
Dena den, tradizio hauen ondorioak
konparaezinak dira Afrikan gertatutakoarekin. Herrialde honetan urtero bi milioi
neskato ingururi genitalak eruzten dizkiete ablazio eta infabulazioen bidez.
Ablazioa eginez gero, emakumeei klitorisa mozten diete eta kasu batzuetan
ezpain txikiak ere bai. Infabulazioan,
berriz, klitorisa eta ezpainak kentzeaz
gain, genitalak ere josi eta zulotxo txiki
bat baino ez diete lagatzen txisa egiteko
eta hilekoaren odola bota ahal izateko.
Ebakuntsa basati horien ondorioz, neska
askoren bizitza arriskuan jartzen dute eta,
zoritxarrez, batzuk hil egiten dira
Dirudienez, ez dago ohitura gogor
hauek desagertzeko modu askorik, politikariek betiko tradizioak direla esaten dute
eta eskuak garbitzen dituzte.
Maria Arias. Batx. 1.B

Z

radizioek eta ohiturek egiten
dituzte herriak herri. Tradiziorik
gabe ez litzateke herririk egongo
eta galduz gero, herria ere galtzen da.
Batzuen ustez tradizioak ez dira inoiz
galdu behar, baina noraino heldu behar
da tradizioak ez galtzearen garrantzia?
Hainbat herrialdetan, gaur egun, onartezinak diren ohiturak praktikatzen dira
eta jendeak normaltzat hartzen ditu.
Euskal herrian, animaliaei tratu txar asko
ematen zaie tradizioaren izenean.
Adibidez, E. Herrian inposatu zaigun
zezenen hilketen espainiar ohitura onartezina da. Zezenak torturatu egiten dira eta,
hori gutxi balitz, gero hil egiten dira
ezpata batez.
Jaietan eta beste ospakizunetan,
berriz, euskal tradizioak jarraituz, animaliak torturatu egiten dira. Herri batzuetan,
ibaiaren ertze batetik bestera jarritako
soka batean antzar bat zintzilikatzen da.
Gero gazteek txalupetan lepotik hartu eta
zintzilik, lepoa kentzen saiatzen dira.
Orain dela gutxi arte, joku antzerako hau
antzar bizi batekin egiten zen , baina,
gaur egun, hilda jartzen da sokan zintzilik.
Beste herri batean, aldiz, txahal bat jaurtitzen dute kanpandorretik eta hezurrik
apurtzen ez bada eta hiltzen ez badu,
gero herri osoak jarraitzen du
Euskal kiroletan ere animaliak erabilten dira harriak alde batetik bestera eramateko. Idi probetan idiak jotzen dira eta
muturrean ziztadak ematen zaizkie indar
gehiago egin dezaten. Zaldi probak ere
antzekoak dira. Proba hauetan animalia
hauek odoletan bukatzen dute. Abere
hauen jabeek, ordea, esaten dute hauek
kirolariak direla eta edozein kirolari bezala, irabazteko sufritu egin behar dela.
Gainera, gehitu egiten dute, idi edo zaldi
hauek, urtean hiru-sei proba egiten dituztela.
Gaur egun, animaliei emandako tratu
txarrak tradizioaren izenean sahiesten
saiatzen dira, hori oso zaila izan arren,
ohituretan eta tradizioan oinarritzen den
herri batean, Euskal Herrian.
Ortzi Las Heras. Batx. 1. B

T

unduko herrialde guztietan
tradizio desberdinak aurki
ditzakegu eta gehienbat erlijioen eta ospakizunen inguruan sortutakoak dira. Gehienetan historian zehar sortutako ohituren multzoak direla esan dezakegu; eta hauei esker lehendabizi gure
herrialdearen edo erlijioen identitatearen
zati bat ezagutu dezakegu, eta, gainera,
etorkizunerako ilusio batzuk sor ditzakegu. Tradizioek, halaber, beste herrialdeko
jendea hobeto ezagutzeko aukera ematen
digute, bere bizimodua eta ohiturak ezagutzeko; eta, gainera, zure tradizioak ez
dituen herrialde batera joanez gero eta
haien tradizioek ezagutuz gero, hobeto
integratzeko aukera ematen digute.
Lehen aipatu dugun bezala, tradizioei
esker gure herrialdearen edo erlijioaren
ohitura desberdinak ezagutu ditzakegu,
nahiz eta askotan ohitura horiek gizakien
eskubideekin bat ez etorri. Tradizio gehienak oso zorrotzak izaten dira eta beste
kulturetako tradizioekin ez dira batere
malguak; honen ondorioz arazo larriak
sortu dira, migrazioa dela eta, tradizio
ezberdineko jendea elkartzean eta tradizio batzuk besteak baino eragin handiagoa izanik, tradizio asko galtzen ari direlako. Halaber, kontuan izan behar dugu,
zorrotzak izateaz gain, batzuk oso gogorrak eta basatiak ere badirela eta ohitura
horien artean, gizakien eskubideak errespetatzen ez dituzten asko egoten dira,
ablazioaren edo infibulazioaren tradizioak
adibidez. Gainera, aipatutako adibideetan
bezala, tradizio gehienetan emakumeak
gizonezkoen azpitik agertzen dira, inolako
eskubiderik gabe.
Laburbilduz, nire ustetan, tradizioak
beharrezkoak dira erlijio baten oinarri
bezala, gure arbasoek sortutako historiarekin eta ohiturekin jarraitzeko; baina inoiz
ez dituzte gizakien eskubideak bortxatu
behar, hau da, nire ustez tradizioak malguagoak izan beharko lukete guztiak,
eskubide berberak izateko eta bizitzarako
oztopo bat ez bilakatzeko.
Aida Gonzalez. Batx.-1.B
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Mendebaldea ere bai!
“Se puede asegurar que a todos nos
ha hecho pensar”. Las tareas en
pareja exigen cooperación, con un
cuaderno de viaje, “pasaporte”, que
se va rellenando con sus opiniones a
lo largo de un circuito de juegos
interactivosa LAS APARIENCIAS NOS
ENGAÑAN, HECHO U OPINIÓN,
VERDADERO O FALSO, TODOS MENOS
“YO”, LOS PREJUICIOS, EL CHIVO
EXPIATORIO, DISCRIMINACIÓN,
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS con el
llamado “conflicto vasco”. Y LOS
PERIODISTAS .

DBH-2 Fko IKASTALDEA
Denok batera ikasgelan
aurretiko lana egin eta gero
“Samaniego Ikastetxe”ra
busez jo genuen azaroak 16
“ACPP”ek zuzenduriko
erakusketara (Arabako
zenbait giza mugimendu
eta elkarteren laguntzaz).
Hasieratik dena zen bitxia
ESTI begiralearen bitartez
eremu bakoitzak zuen
berezitasunaren berri
ezagutu arte. Pentsatzekoa
eta interesgarria benetan !
Argibide gehiagorik nahi
duenak hemen du non
bilatu
www.acpp.com/veo.htm

HEMEN DATZA GAKOA, ERANTZUN!
ZURE USTEZ, ZEURE IKASGELAN GUZTI
HAU AMANKOMUNEAN JARRIZ GERO
DENOK GAUZA BERA ESANGO
GENUKE ?
ETA NOLA USTE DUZU ELKAR BIZI
AHAL DELA GIZARTE ANITZ BATEAN ?
(Aldez aurretik “gatazkaren erabakia”
eta “giza espainiar eta euskaldun
identitatea”)
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LIBURUAK

Eguzki beltzaren sekretua

Anne Franken egunkaria

Nire aitaren fusila

Alberto Ladron Arana
1939ko otsaila da. Gerra Zibila amaitzear da Espainian, baina askoz gatazka gogorrago eta odoltsuagoaren zantzuak sumatzen dira Europan: potentzia batzuk eta besteak beren armadak
indartzen ari dira, eta zerbitzu sekretuen bitartez etsaia zelatatzen. Giro
nahasi horretan, Iparraldean aterpetua
dagoen gudari gazte bat espioi-lan
lanbrotsu bezain enigmatikoa egitera
bidaliko dute buruzagiek, Parisen
aurrena eta nazien Alemanian gero,
berak jakin gabe agente espainiar bat
orpotik duela uneoro.

Anne Frank
Maiatzaren 8an bete ziren hirurogei
urte Bigarren Mundu Gerra bukatu zela.
Honela dio Mariasun Landa idazleak
liburuaren kontraportadan: “1942ko
ekainaren 12an hasi zuen Anne neskatoak egunkaria. Hamahiru urte bete
berriak. Adin berezia, zaila, nahaspilatua. Etorkizunari dena eskatzen zaion
adina, iraganaren zati handi bat arbuiatzen dena, maitasuna eta abentura eskatzen direna, desirak oraindik izen zehatzik ez mugarik ez duena. Halako gaztetxo horrek gela gutxi batzuetan ezkutatu beharra badu...”

Hiner Saleem
Zinegile eta idazle kurduak bere haurtzaroa kontatzen du liburu honetan.
Eta bere haurtzaroa kontatzeko, beretarren –bere familia hurbilaren eta kurduen- historia kontatu behar digu,
Saddam Hussein aginpidera iritsi
aurretxoan hasita, harik eta, 17 urte
zituela, Iraketik ihes egin behar izan
zuen arte. Ihes egin eta gero, zinemagile lanak egin ditu. Vodka Lemon da
bere azken film luzea, Veneziako
2003ko zinemaldian San Marco saria
jaso duena.

MUSIKA

Orient-Expresseko
hilketa
Agatha Christie
Orient-Expresseko bagoi batean, trena
elur bisutsak Jugoeslavian geldiarazita
dagoela, amerikar baten gorpua agertzen da, hamabi sastadaz hila.
Ezinezkoa da hiltzailea kanpotik etorri
izana: hona hemen, beraz, leku itxiko
hilketaren arazo tipikoa, polizia-eleberriaren sail amaigabean idatzi den
ospetsuenetako bat.

INFERNU

Beautiful soul

GATIBU
Talde honek bi. disko atera ditu: Disko
infernu deiturikoa. Gernikako taldeak
lehenengo diskoarekin arrakasta izan
zuen eta bigarren honekin berdin joatea espero dute.
Bere lehenengo single-a: Oihuka deitzen da. Disko honek 10 abesti ditu.

Jesse MccartneyJesse adam McCartney New York-ekoa
da eta 17 urterekin bere lehenengo
diska atera du: Beautiful soul. Bere
lehenengo diskaren single-ak diskaren
izen bera du: Beautiful soul. Amerikan
oso famatua da aktorea ere bada eta.
Telebistan Adam Chandler izenez ezagutzen dute eta oso ospetsuak diren
abeslari batzuekin gira egin du, adibidez, Britney Spears eta Aaron Carterekin.
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Mendeguna 2005
Opakua aldera joan eta bizikletaz ibiliz eta espeleologia eginez ospatu genuen lehenengo MENDEGUNA 48 guraso eta ikasle elkartu ginen Eusko Jaurlaritzaren aparkalekuan. 30en bat bizikleta alokatutako furgonetan sartu eta Opakuako landetarantz abiatu ginen. 10,30ak aldera iritsi eta bi taldetan banatu ginen
Txirrindulariak Urbasa aldera jo zuten eta mendizaleek, berriz, Larraona inguruan dagoen Kristinoen kobazulo aldera. Kobazuloaren atarian elkartu ginen berriro bi taldeak bertara elkarrekin sartzeko. Ezagutu ezean
ia ikusi ere egiten ez den zulo batetik sartu eta handik behera jarraituta iritsi ginen inoiz ikusitako lurpeko
aintzirarik ederrenetako batera. Estalaktitak eta ur gardena. Baten batek hanka ere sartu zuen bertan.
Handik atera eta hamaiketakoa eginik, han abiatu ginen, batzuk bizikletaz eta beste batzuek oinez eta
autoz, Zudaireraino, Urederra ibaiaren ertzean dagoen herriraino. Txirrindulariek gozatu zuten gehien, 30
bat km egin baitzituzten bizikletaz, eta azken bostak
maldan behera, pedalei eragin beharrik gabe, Urbasako
portutik Zudaireraino. Bertan bazkaldu eta Gasteiza itzuli ginen.
Mendia, bizikleta eta kobazuloak izan ditugu
2005eko Mendeguneko jarduerak. Oso ondo pasatu
genuen eta hurrengoan zuek ere etortzea nahi genuke.
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Mendeguna 2005
Con una salida a Opakua en la que realizamos actividades de bici y espeleología, celebramos
esta primera edición de MENDEGUNA. Nos juntamos 48 padres y alumnos en el aparcamiento
del Gobierno Vasco, donde con la Ayuda de una furgoneta alquilada trasladamos las cerca de 30
bicicletas hasta las campas de Opakua a donde llegamos a eso de la 10,30. Allí nos dividimos
en dos grupos. Los bicicleteros salieron en dirección a Urbasa, mientras que los montañeros se
dirigieron en dirección a la cueva de los Cristinos en las proximidades del pueblo de Larraona.
Allí nos volvimos a encontrar los dos grupos para entrar juntos a la cueva.
Un pequeño agujero en el suelo que pasa desapercibido da paso a una entrada desde la que
se pasa a uno de los lagos interiores más bonitos que habíamos visto. Estalactitas y agua cristalina en la que alguno metió la gamba.
A la salida el hamaiketako y después unos en bici y otros a pié y en coche llegamos al punto
de encuentro de Zudaire en la orilla del río Urederra. Los bicicleteros fueron los que mas disfrutaron pues completaron un recorrido de 30 km de los cuales los últimos cinco fueron cuesta
abajo, sin dar pedales, desde el puerto de Urbasa hasta el pueblo de Zudaire. Allí comimos y
después regresamos a Vitoria. Monte, bici y cuevas han sido la propuesta de actividades del
Mendeguna 2005. Lo pasamos muy bien y os esperamos a todos en una próxima edición
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Ezina ekinez egina

Haciendo se aprende

Gure artean daude, ikastetxeko sarrera-irteeretan ikusten ditugu, jantokian, atsedenaldietan, baina ezer gutxi dakigu

Están entre nosotros, los vemos en las entradas y salidas, en el
comedor, en los recreos, pero apenas sabemos de los alumnos
y alumnas de Necesidades Educativas Especiales. La exposición de pintura organizada en el Centro Cívico Hegoalde nos
ha mostrado los trabajos realizados por un grupo de alumnos
con parálisis cerebral, una ocasión inmejorable para conocerlos
mejor.

Hezkuntza Premia Bereziko ikasleez. Garun-paralisia duten
ikasle hauek egindako lanen berri izan dugu Hegoalde
Gizarte Etxean antolatutako Ekinean pintura erakusketan.
Arte proiektu honen zergatiak azaltzeko txinatar esaera
zahar bat ekartzen digu gogora Paco Sánchezek, ikasle
hauen irakasleak: “Esadazu zerbait eta ahaztuko dut; erakutsidazu zerbait eta gogoratuko dut, baina egin dezagun
zerbait elkarrekin eta ikasiko dut”. Gauzak eginez ikasten
direla, alegia. Horretarako, noski, norberak bilatu beharko
ditu horretarako baldintza egokiak. Honek Ikaskuntza sortzailea sustatzea adierazi nahi du eta beharrezkoak diren
bitartekoak jartzea. Pacok dioenez, “berdin da zein ekintza-mota aukeratu; garrantzitsuena ikasleek egin dezaketena da eta guk prozesu honetan gauzatzen dugun bitartekotza lana. Eta halaxe da, nola, edozein ekintza –margolaritza kasu-, ikaskuntza sortzaile bihur daitekeen”. Eta bitartekotza horren lanari esker sortu dira lan guzti hauek.
Irakaskuntza lana pertsonekin jardutea da, eta askotan ezin
da jakin ikasle hori noraino hel daitekeen. Denborak eta
lanak ematen digu informazio hori. Hona zer dioen Alazne
Goitia laguntzaileak: “Denbora joan ahala ohartu nintzen
bakoitzak –hain bereziak ez garenok ere bai- bere metodologia erabiltzen duela, hobekien egokitzen zaiona, alegia. Horrela bada, ikasle hauek ere, beraiei hobekien egokitzen zaien materiala eta instrumentuak eskaini dizkiet
bakoitzak duen zailtasunaren arabera: batzuek arrabola,
besteek pintzela, aerografoa eta baita eskuekin ere”.
Hurrengo orrialdean ageri diren margolanak erakusketan
egon ziren batzuk baino ez dira, ikasturtean zehar Paco eta
Alaznerekin egin dituztenak. Ikastetxean ezezaguna
dugun ikasle hauen sen artistikoa ezagutzeko parada ezin
hobea eskaini digu erakusketa honek.
Bukatzeko, gure zorionik beroena Nelson Pires, Daniel
González, Diego Pereira, Javier Jacinto, Ines Zurita, David
Roman eta Estibaliz Iñiguez-i. Hurrengo erakusketaren zain
gaude dagoeneko.

El profesor de este grupo de alumnos, Paco Sánchez, explica
las razones de este proyecto de arte con un proverbio chino:
“Dime algo y lo olvidaré; enséñame algo y lo recordaré, pero
hazme partícipe de algo y lo aprenderé”. Es decir, que las
cosas se aprenden haciendo. Para eso, claro está, hay que crear
las condiciones necesarias que den la oportunidad de hacer
cosas personalmente. Por lo tanto hay que optar por un aprendizaje creativo y para eso es imprescindible dotar de medios
necesarios. Como dice Paco “da igual el tipo de actividad elegida, lo importante es lo que pueden hacer y ejercer el papel
de mediador en ese proceso. Y es así como cualquier actividad, como la pintura, puede ser en sí misma generadora de
aprendizaje” Y gracias a esa labor de mediación han surgido
todos estos trabajos
En la enseñanza se trabaja con personas, y muchas veces no se
sabe hasta dónde puede llegar un alumno. El trabajo y el tiempo nos dan esa información. Dice Alazne Gotia, la auxiliar de
estos alumnos y alumnas:” Con el paso del tiempo comprendí
que cada persona –los que no somos tan especiales tambiénemplea su método, es decir, el método más adecuado para él.
Por ello, a estos alumnos y alumnas, les he ofrecido el material
e instrumentos que mejor manejan, según los gustos y aficiones de cada cual: unos el rodillo, otros pinceles, el aerógrafo
e incluso las manos”.

Las fotografías de los cuadros que aparecen en la siguiente
página son una pequeña muestra de todo el trabajo que han
realizado a lo largo del presente curso. Esta exposición nos ha
dado la oportunidad de conocer el instinto artístico de estos
alumnos y alumnas.
Para finalizar, nuestra enhorabuena a Nelson Pires, Daniel
González, Diego Pereira, Javier Jacinto, Inés Zurita, David
Román y Estibaliz Iñiguez. Estamos ansiosos por ver la
siguiente exposición.
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kuadroak

David Román

Estibaliz Iñiguez

Javier Jacinto

Diego Pereira
Daniel González

Ines Zurita

Nelson Pires
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