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AGURRA

L

ehenengo ebaluazioa bukatu da eta horrekin batera Gabonetako oporrak heldu

dira. Urtero bezala MENDEBERRI aldizkaria osatu dugu lan asko egin ondoren, eta

espero dugu asko gustatzea. Betiko moduan, inkestak, elkarrizketak, denbora-pasak…
zuen esku edukiko dituzue. Olentzero etorriko da ondo portatu bagara eta asko ikasi
badugu. Ondo pasa opor hauek eta gogo handiarekin hasi bigarren hiruhilekoa. ZORIONAK ETA URTE BERRI ON ¡!











L

a primera evaluación se ha terminado y con ella han llegado las vacaciones de

navidad. Como todos los años hemos hecho la revista de MENDEBERRI y después de
mucho trabajo aquí la tenéis y esperamos que os guste. Como siempre tenéis a vuestro alcance encuestas, entrevistas, pasatiempos… Olentzero vendrá si nos hemos portado bien y si hemos estudiado mucho. Pasad unas buenas vacaciones y venid con muchas ganas para el segundo trimestre. ¡FELICIDADES Y FELIZ AÑO NUEVO!
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S.O.S: Arriagako parkea arriskuan
Gasteizko udalak Arriagako parkearen zati bat autobus
geltoki proiektuaren lehenengo fasea egiteko erabili nahi
du, hain zuzen, 16.000 m2. Horrez gain, 30.000m2 erabiliko
dituzte tren geltokia egiteko, proiektuaren bigarren fasea.
Guztira, 46.000m2 erabiliko dira geltokiak eraikitzeko.
Arriagako parkea Gasteizko parkerik zabalena da. 1979. urteko
abuztuaren 4an sortu zen eta 176.400 m2 hartzen ditu. Han
150 espezie botaniko bizi dira, hauen artean, 60 zuhaitz
hostotsu, 43 konifero eta haietako bat palmondoa. Askotariko
fauna dago, besteak beste, ahateak, txoriak, etab.
Parke honetara jende asko doa ariketa ezberdinak egitera.
Egunero jendea dago kirola egiten, paseotxoak ematen,
txakurrak korrika egiten, gazteak denbora-pasan edo hirugarren
adineko pertsonak eserlekuetan eserita paisaia zoragarria
begiratzen. San Juaneko baseliza ere hor dago eta oraindik
jendea joaten da mezatara.
Arriagako parkean egin nahi duten proiektua honako hau da:
Gasteizko Eusko Jaurlaritzak Arriagako parkearen zati bat erabili
nahi du geltoki intermodala egiteko. Geltoki intermodalean,
autobus-geltokia eta tren-geltokia eraikiko dituzte. Arriagako
parkearen zatia Foronda-ataritik, Euskaltzaindiaren plazaraino
egingo dute.
Eraikuntza bi fasetan zatitua dago:1-go fasea autobus-geltokia
izango da, 16.000m2 –koa eta 2. fasea, tren-geltokia, 30.000
m2-koa.
Eraikuntza hau eginez gero, 548 zuhaitz eta zuhaixka apurtuko
dituzte eta 104 zuhaitz gehiago apurtzeko arriskuan daude.
Gainera, 55 zuhaitz birlandatzeko arriskuan egon daitezke.
Proiektua PSE eta PNV aurrera eramaten saiatzen ari dira, baina
Auzokideen Kontseilu Soziala eta Gasteizko Auzokide Elkarteak
PSE eta PNV-ren iritziaren aurka daude. Gainera, hainbat
elkarteen arabera, ez daukate lanak egiteko eskubiderik. Haien
ustez, proiektu honen proposamena espazio berdeak inolako
konpentsaziorik gabe kentzea da.
Geltoki berri hau Fernando Ruiz de Ozenda, Iñaki Usandizaga
eta Gabriel Gartzia arkitektoek diseinatuko dute eta 21.4 milioi
euro kostatuko da. Eraikuntza honetan 25 kai eta pieza gogorrak
erabiliko dira. Egitasmo honekin, energiaren %25 aurrezten
saiatzen ari dira.

Hamasei urtetan egon den geltoki probisionala, Los Herran
kalean kokatutakoa, kenduko dute. Proiektu hau trakteplanek
diseinatu du, eta erabateko proposamena aurrera eramaten ari
da konponbide finkoak aurkitzeko. Eraikuntza hau hiriaren
iparraldearen sarreran kokatuko da. Hau zentro estrategiko
berria izango da hirian.
Eraikuntza printzipalean bidaiariak egongo dira, eta ez
bustitzeko, sabai berde ondulatu batez estaliko da. Sabai horrek
euriaren ura hartuko du eta gero lorategiko esparrura botako du,
landareak ureztatzeko. Eguzki plakak eraikuntzaren sabaian
egongo dira eta horri esker energi elektrikoa aurreztuko dute.
Gainera, aire girotua egongo da uretako hodien energia
termikoari esker. Eraikinaren egitura, hamabost solairuko
bulego-eraikin batek, hotel batek, lau solairuko merkatal gune
batek, autobus geltoki batek eta tren geltoki batek osatuko
lukete.
Arriagako auzokideek geltokiaren eraikuntza galarazi nahi dute
Arriagako parkea hiriko esparru berderik handiena baita.
Gainera, haien alde hainbat lege eta Espainiako hainbat partidu
dituzte, adibidez, Andaluziako AVV-a eta BNA, Bartzelonatik
Stereonoise-a, eta baita Euskal Herriko partidu batzuk ere,
adibidez, EGK, eta Oiangu Parkea Bizirik natur elkartea. SOS
Arriagako Parkea elkarteak hainbat ekintza antolatu ditu
parkearen alde, adibidez, manifestaldiak, sinadura bilketak,
ikustaldi gidatuak, bilerak, pankartak…
Orain, proiektua burutuko den ala ez jakitea geratzen da.
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ISACHA MENGÍBAR:
“Lehenengo proban ez genekien Los
Simpson hain arrakastatsua izango zenik”
Isacha Mengíbarrek Madrilen bikoizketa lana egiten du. Bere lanik arrakastatsuena Los
Simpson-en Lisa Simpson-en ahotsa ematea izan da.
I: Batzuetan Sararekin
bazkaltzera joaten naiz,
oso lagunak garelako.
M: Jendeak kalean
ezagutzen al zaitu?
I: Soineko gorria eta
bitxidun lepokoa jartzen
baditut, ba agian… Ez.
Ahotsa ezagutu dute,
baina beste pertsonaia
batzuei ipintzen diedan
ahotsa, ez Lisarena, oso
zaila da ezagutzen.
M: Kapitulu gehiago
egiteko asmorik ba al duzue? Gutxi gorabehera
zenbat?
I: ilmak denboraldika ekartzen dituzte. Urtero denboraldi
bat egiten dugu. Ez dakit noiz bukatuko den.
M: Jendea bikoizketa lanetan lan egitera animatuko al
zenuke? Zergatik?
I: Bai, oso lan interesgarria eta polita delako, baina egia
esan behar badut, jende gehiegi gara gaur egun dagoen
lan gutxirako…
M: Eskerrik asko parte hartzeagatik eta zure
bikoizketa lana oso arrakastatsua izatea espero dugu!:
I: Eskerrik asko zuei zuen interesagatik! Ondo ibili!

DI-DA
batean

Mendeberri: Noiz eta nola hasi zinen bikoizketa
lanetan?
Isacha Mengíbar: 1990.urtean izan nuen nire lehenengo
saioa. Jadanik 20 urte igaro dira!!!
M: Oso gogorra da lan hau? Zergatik
I: Bai, oso lan gogorra da. Gainera, ordu asko ematen
ditugu atrilean, eta bestela
mugikorra ez entzuteaziurgabetasun bat izaten da lanera
joateko. Bestetik, gaur
egun gauzak nahiko gaizki daude.
M: Non egiten duzu lan? Lan baldintzak onak dira?
I: Hainbat estudiotan lan egiten dut eta gutxi batzuk izan
ezik, lan baldintzak nahiko onak dira.
M: Beste lanik izan al duzu? Zeintzuk?
I:Lehen musika talde batean parte hartu nuen, abeslaria
nintzen.
M: Nola sentitzen zara nahiko arrakastatsua den
marrazki bizidun batean parte hartzean?
I:Oso zoriontsu nago, Lisa oso pertsonaia polita eta
maitagarria iruditzen zaidalako.
M: Nola sentitu zinen Lisaren ahotsa egingo zenuela
jakitean?
I: Lehenengo proban ez genekien Los Simpson hain
arrakastatsua izango zenik.
Nire ustez, Matt Groening-ek gauza bera pentsatu zuen.
Marrazki bizidun desberdinak eta urratzaileak iruditu
zitzaizkigun.
M: Zure izaerak zerikusirik du Lisarekin
I: Nire ustez hori besteek esan beharko lukete. Baina,
nik dakidanez, biak oso ekologistak gara.
M: Gustuko duzu pertsonaia hau edo beste bat
egiteko asmoa zenuen?
I: Izugarri gustuko dut Lisa! Gozamen bat da, opari
moduko bat. Noizbait,Maggie txikiaren zenbait soinu
egin izan ditut.
M: Gustura egon zinen “Los Simpsons la película ”
grabatzen? Zergatik?
I: Ez nuen asko gozatu, bakoitzak bere partea egin
zuelako, hau da, bakarka egin genuen eta dena jarraian.
Gainera, Lisak oso gutxi hitz egiten zuen.
M: Harreman ona duzu beste lankideekin? Zergatik?
Bakoitzetik zer azpimarratuko zenuke?
I: Oso harreman ona dut guztiekin, urte gehiegi eman
ditugu elkarrekin. Baina batez ere Bart-en ahotsa
jartzen duen emakumearekin, Sara Vivas-ekin.
M: Lanetik kanpo harremanik ba al duzu beste
lankideekin?

Gaua ala eguna? Gaua.
Marrazki-bizidun bat?
Lisa Simpson.
Mendia ala hondartza?
Mendia.
Janari bat? Ezinezkoa
aukeratzea.Edozer, dilistak
izan ezik.
Edari bat? Tea.
Kolore bat? Morea.
Bidaia bat? Patagonia.
Film bat? Blade Runner.
Idolo bat? Daniel Day Lewis.
Abesti bat? Gehiegi dira…
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GASTEIZ, 2012KO EUROPAKO
HIRIBURU BERDEA
Estokolmon 2010 urriaren 21ean, gure hiria, Gasteiz,
Europako 2012ko kapital berdea izendatu zuten. Bartzelona,
Malmo, Nantes, Nuremberg eta Reikiavik hiriekin lehiatu zen
postu hau lortzekoa.
Pasa den urriaren 21ean Gasteiz izendatu zuten Europako
Hiri Berdea -Green Kapital- 2012an. Estokolmora joan ziren gure
hiriko alkatea eta diputatu batzuk Kanpotik berdea, barrutik ere
bai lemarekin. Bertan, Bartzelona, Malmo, Nantes, Nuremberg
eta Reykjavik hirien agintariekin egin zuten topo, gure hiriaren
lehiakideak. Azkenean, Gasteiz hautatu zuten 2012ko kapital berdea
eta Frantziako Nantes, berriz, 2011koa. Janes Potocnik izan zen
sari hauek jakinarazi zituen pertsona. Zorionak eman zizken VitoriaGasteiz eta Nantes hiriei, egin duten lanarengatik gure ingurumena
zaintzeko eta bertako biztanleen bizi kalitatea lortu ahal izateko.
Gasteiz izendatzeko garaian hainbat gauza izan dira kontuan.
Lehenengo arrazoia izan da Gasteiz dela munduan biztanleko
eremu berde handienetakoa duen hiria. 196 hektarea daude hiri
honetan eta biodibertsitate handia dauka. Beste arrazoi bat hirian
erabiltzen den garraio publikoa izan da. Gasteizko biztanleen artean
oso erabiliak dira garraio publikoak.
Sari hau oso garrantzitsua da hiriarentzat eta hiritarrentzat.
Alde batetik, ospetsuagoa egingo da eta horregatik turismo gehiago
etortzea espero da. Bestetik, Gasteizeko biztanleen erantzunkizuna
areagotu da izendapen honi egoki erantzun nahi badiote.
Hobekuntza hori gertatzeko “Berde barrutik, berde kanpotik”
kanpaina egin dute. Horretarako, kalera atera dira proiektu
honetan lan egiten duten pertsonak eta gure hiriko biztanleak
filmatu dituzte ingurumene zaintzeko zer egiten duten erakutsiz.
Kanpaina horren bitartez egin nahi dutena da herritarrek beraien
ohiturak hobetzea.
Sari honen atzetik lan ikaragarria dago. Gasteizko biztanleek
urteak daramatzate ingurumena zaintzen. Duela hogeita hamar

urte Gasteizeko alkate izan zen Jose Angel Cuerdak erabili zuen
lehenengoz jasangarri hitza. Honek hirigintza proiektuak gelditu
zituen eta jendea animatu zuen autoaren erabilpena murrizteko.
Harrezkero aurrerapen handiak egin ditu hiriak.
Azkenik, Gasteizko eraztun berdea osatzen duten guneak
aipatuko ditugu. Parke hauek Zadorra, Alegria, Salburua, Errekaleor,
Olarizu, Lasarte, Armentia eta Zabalgana dira. Honek bizigiro
aniztasun handia eskaintzen du, eta natura aldetik oso aberatsa
gertatzen da. Proiektu honen barruan dagoen balioa nazioarte
osoan ezaguna da.

Erro
Autobusak
bidaia ona!!!

Foruak 18 ☎ 945 300 238
AGURAIN
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Kaixo Mendeberri aldizkariko lagunok!
Hemen gaude ikasturte berri batean A21aren
inguruko berriak zuekin konpartitzeko prest. Hasteko, esan
behar dizuegu joan zen ikasturtean izandako auditoritza
pasa dugula eta horrenbestez eskola jasangarriaren agiria
lortu dugula. Agiri honek A21aren inguruan egindako lana
saritzea edo errekonozitzea du helburu eta, ondorioz, bide
onetik goazela esan nahi du. Errekonozimendu hau
institutuak jasotzen du, eta institutua guztiok garenez, gure
banakako ekintzen baturarari emandako saria dela esan
daiteke. Zorionak eta eskerrik asko guztioi!
Institutuan izan den beste aldaketa bat txirrindula
aparkalekuen handitzea izan da. Ideia hau, geletako
ordezkarien proposamen bat izan zen eta ingurumen
batzordean dauden ikasleekin aztertu ondoren aurrera
eramatea erabaki genuen. Arrakasta handia izan du eta
hemendik zuen ideiak klaseko A21eko ordezkarien bidez
guri helaraztea eskertzen dizuegu. Ahal den neurrian eta
guztion laguntzarekin gure institutua gero eta jasangarriagoa
izaten saiatuko gara.
Goazen orain aurtengo gaiarekin: Kontsumoa
arduratsua. Zertan datza hau? Kontsumitzea denda edo
merkatura joan eta bertan diruaren truk zerbait hartzea
dela esan daiteke. Baina ur txorrota ireki, argia piztu edo
kotxez joaten garenean ere kontsumitzen ari gara. Beraz,
zentzu orokor batean, kontsumitzea naturako baliabideak
hartu eta hauekin gure beharrak asetzea dela esan daiteke.
Erabiliak izan edo beraien eginkizuna bete ondoren
kontsumitutako hainbat gai hondakin bezala bukatzen dute
beraien bizitza. Dakigunez, lurreko baliabideak mugatuak
dira eta arrazoi honengatik ezin dira neurririk gabe erabili,

egunen batean bukatuko liratekeelako. Bestalde, sortutako
hondakinak biltzeko tokia ere behar da. Zoritxarrez, gaur
egun erabilera bakarreko gero eta gauza gehiago egiten
dira eta gero eta gailu gehiago botatzen dira oraindik
erabilgarri direnean, hondakinen kopurua izugarri hasiz.
Bestalde, errekurtsoen banaketa desorekatuak herrialdeen
arteko giza arazoak dakartza. Eta orain da aurtengo gaiaren
bigarren hitza agertzen denean: arduratsua. Noiz gara
arduratsuak? Gauzak benetan behar ditugunean erosten
ditugunean; ur txorrota ixten dugunean hortzak garbitzen
ditugun bitartean; argia pixten ez dugunean argi natural
nahiko egonda; berogailua 22ºC-tik gora jartzen ez
dugunean; oinez, txirrindulaz edo garraio publikoz hiritik
mugitzen garenean..Hauek adibide batzu besterik ez dira,
baina ziur beste asko ezagutzen ditugula. Arduratsua izateko
beste aukera bat bidezko merkataritza da. Honek
produktuek baldintza jakin batzuk betetzen dituztela
ziurtatzen digu; adibidez, ekoizleek soldata duin bat
jasotzen dutela, ez dagoela haur explotaziorik, gizon
eta emakumeen arteko berdintasuna eta ingurugiroa
zaintzen dela.
Ez dugu ahaztu behar kontsumitzaile bezala
indar asko dugula, eta gure ohiturak aldatzen
baditugu gure beharretara egokituz eta ingurugiro
eta giza berdintasuna bermatzen dituzten aukeren
alde eginez, guztion onurako izango da.
Hurrengora arte eta ondo pasa. Zorionak eta
urte Berri On (arduratsua) A21aren txokotik.
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MIKEL ARROITA:
“Saskibaloiko Arabako
txapeldunak izan ginen”
Mikel Arroita pasa den urteko Arabako
txapelduna izan zen Baskonia taldearekin
kadete mailan. Mikelek 14 urte ditu eta 3.D
ikasgelan dago.
Mendeberri: Zergatik jokatzen duzu saskibaloian?
Mikel Arroita: Oso txarra nintzelako futbolean.
M: Noiz hasi zinen saskibaloian?
M.A: Ikastolan, hirugarren mailan.
M: Ze taldetan jokatzen duzu? Noiztik eta non
entrenatzen zara?
M.A: Baskoniako kanteran jokatzen dut pasa den urtetik
eta BAKH-ean entrenatzen naiz.
M: Zer egin behar izan zenuen orain zauden taldean
egoteko?
M.A: Froga batzuk egin behar izan nituen.
M: Zenbat taldetan jokatu duzu? Zeinetan?
M.A: Bitan, Baskonia Fundazioan eta Baskoniaren
Kanteran.
M: Astean zenbat egunetan entrenatzen zara? Eta
zenbat ordu?
M.A: Hiru egun astero eta 2 ordu eguneko.
M: Ze postutan jokatzen duzu? Beste postu batean
jokatu nahiko zenuke?
M.A: Base postuan jokatzen dut, eta ez nuke postuz
aldatu nahiko.
M: Zenbat txapelketa irabazi dituzu zure taldearekin?
Zeintzuk?
M.A: Bi txapelketa: Arabako txapelketa eta Gijoneko
Gabonetako txapelketa irabazi ditugu. Beste aldetik,
bigarrenak gelditu ginen Euskadiko txapelketan.
M: Arabako txapelketa irabaztean nola sentitu zinen?
M.A: Ikaragarrizko poza izan genuen.
M: Lesioirik izan duzu? Zein?
M.A: Bai, orkatilan eta belaunetan.
M: Zein da zure gustuko saskibaloi taldea? Zergatik?
M.A: Baskonia, daukan diruarekin oso ona delako eta
Gasteizkoa delako.
M: Zein partidatan sartu dituzu punturik gehien?
M.A: Urkideren kontra 25 puntu sartu nituen.
M: Zein taldetan jokatu nahi zenuke? Edo bertan
segituko zenuke?
M.A: Ez dut oraingoz aldatzeko asmorik. Oso gustura
nago egungo taldean.

M: Zure denbora librean saskibaloian jokatzen duzu?
M.A: Batzuetan, baina gehienetan ez.
M: Nola ikusten duzu zure etorkizuna saskibaloian?
M.A: Ahal dudan bitartean jokatuko dut eta ezin
dudanean utziko dut.

DI-DA
batean
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Hondartza ala mendia?
M.A: Hondartza.
Janari bat?
M.A: Kebab.
Gaua ala eguna?
M.A: Gaua.
Edari bat?
M.A: Coca-Cola.
M: Urtaro bat?
M.A: Uda.
M: Film bat?
M.A: Ali-G.
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FABIO HERNÁNDEZ:
“Gustuko dut jendeari
nire gaztainak gogoko izatea”
Gaztainak antzinatik jaten dira. Gasteizen
hainbat gaztain saltzaile daude, bakoitza
bere trenarekin. Ez dago neguan gaztaina
bero batzuk bezalako ezer, eta horregatik
gehiago jakin nahi izan dugu. Fabio Lakuan
gaztainak saltzen duen gizona da eta hari
galdetu diogu gai honi buruz:

Mendeberri: Noiz hasi zinen gaztainak saltzen?
Fabio: 2004an, lan hau aurkitu nuenean.
M: Hotza pasatzen duzu kalean?
F: Nahikoa.
M: Nondik hartzen dituzu gaztainak?
F: Galiziatik ekartzen dituzte, izan ere, Galiziako gaztainak
Espainiako hoberenak dira.
M: Nola funtzionatzen du trenak gaztainak erretzeko?
F: Trenaren barruan ikatza erretzen da, gero gaztainak
kutxa batean sartzen dira eta hau ikatzaren beroaren
kontaktuan egotean, gaztainak pixkanaka erretzen dira.
M: Zenbat balio dute gaztainek?
F: Dozena batek 2 , eta bi dozenak 4
M: Zuretzat egiten duzu lan?
F: Ez, udaletxerako egiten dut.
M: Zenbat irabazi dezakezu egun batean?
F: 20 , gutxi gorabehera.
M: Astearen zein egunetan egiten duzu lan? Zenbat
ordu?

F: Astelehenetik astelehenera, 9 ordu egun bakoitzean.
M: Beste lanik ba al daukazu?
F: Ez.
M: Nola bururatu zitzaizun gaztain saltzailea izatea?
F: Aurkitu nuen lehenengo lana izan zelako.
M: Zenbat urte gehiago arituko zara gaztainak saltzen?
F: Beste lanen bat lortu arte.
M: Ze arazo dauzkazu lan honekin?
F: Ordu asko egon behar dela kalean.
M: Zeintzuk dira lan honen alde onak?
F: Jendeak nire gaztainak gustoko izatea.
M: Pozik zaude lan honekin?
F: Ez, baina ez dut beste aukerarik.
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ZE ONA DEN JATEA!
Jan gabe ezin gara bizi, janariak energia ematen digulako
hain zuzen ere. Hala ere, neurri batean eta denetarik jatea
ezinbestekoa da osasun ona izateko. Gainera, ez dago
janari bat elikagai guztiak bere baitan dituena, horregatik
ezinbestekoa dugu denetarik jatea.
Beste alde batetik, zabor janari gehiegi edo neurriz kanpo
jateak gehiegizko pisua hartzea eragin dezake.
Gehiegizko pisua dutenen artean, bi talde bereiz
ditzakegu. Lehenengoan, ispiluan begiratzean bere
gorputza nahiko zabala ikusten dutenak baina garrantzirik
ematen ez diotenak sartzen dira. Bigarrenean, aldiz,
zaintzea erabakitzen dutenak daude. Hauentzat, dieta
azkarra eta erraza proposatzen dugu. Dieta hau sei
egunekoa da eta 3 hilabetez egin behar da. Aldea
berehala nabaritzen da.

Julen Garciak, berriz, honako hau azaldu digu “Ez dut
txerrikirik jaten, litxarreriak berriz, pilo bat jaten ditut.”
Gure ikastetxeko ikasleek dietei buruz pentsatzen dutena
jakiteko, 3. mailako ikasle batzuei inkesta bat egin diegu.
Denetarik aurkitu dugu.

Uxue Alavak dio “Denetarik jatea gustatzen zait;
barazkiak, haragia… . Nire janaririk gustukoena arroza da.”

Nekane Espinosak eta Joseba Coradak gutxi
gorabehera iritzi bera daukate dietei buruz “ Gure ustez,
denetarik jan behar da osasuntsu mantentzeko. Ondo
dago noizean behin zabor janaria edota litxarreriak jatea,
baina modu orekatuan” esan digute.

La Casa De
Mi Abuela
Donosti, 17 • Teléfono 945 177 277
01010 VITORIA-GASTEIZ
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Ainhoa Leon:
“Entrenamendu asko egin behar izan nituen
Arabako Selekzioan sartzeko ”
Ainhoa Leon 3. mailako ikaslea saskibaloian jokatzen
hasi zen duela bost urte. Txikitatik gustatu zitzaion
saskibaloira jolastea, batez ere lagunak jolasten
ikusten zituenean. Orain, Arabako Selekzioan jokatzen
du hainbat oztopo gainditu ondoren. Hau jakin
dugunean, elkarrizketa bat egitea erabaki dugu.
Mendeberri: Noiz hasi zinen saskibaloian jokatzen?
Ainhoa Leon: Orain dela bost urte.
M.: Zenbatero entrenatzen zara?
A.L.: Astelehenetan, asteazkenetan eta ostiraletan
entrenatzen naiz, eta larunbatetan, partidua hasi baino
lehen, hiru ordu laurden lehenago joaten gara
entrenatzera.
M.: Zenbat ordu ematen dituzu praktikatzen?
A.L.: Ordu bat eta erdi entrenamendu bakoitzeko.
M.: Zaila izan zen selekzioan sartzea?
A.L.: Bai, hori lortzeko entrenamendu asko egin behar
izan nituelako.
M.: Entrenamenduak gogorrak dira?
A.L.: Batzuetan bai, baina normalean ez gehiegi.
M.: Beste kirolen bat praktikatu duzu?
A.L.: Bai, udan tenisa eta surfa praktikatzen ditut.
M.: Ze postutan jokatzen duzu normalean?
A.L.: Normalean alero moduan jokatzen dut.
M.: Non entrenatzen zarete?
A.L.: Divino Maestro eta Francisco de Vitoria ikastetxeetan
entrenatzen gara.
M.: Arabako selekzioan egon baino lehen, non jokatu
duzu?
A.L.: Baskonia taldean jokatzen nuen.
M.: Nola uztatzen duzu saskibaloia ikasketekin?
A.L.: Normalean, entrenatu baino lehen egiten ditut
eskolako lanak.
M.: Egunen batean profesional moduan jokatzea
gustatuko litzaizuke?

A.L.:Bai, baino ez dut uste oso zaila delako eta
entrenamendu asko behar delako.
M.: Zenbat jokalari daude zure taldean?
A.L.: Nirekin hamaika gara.
M.: Txikia zinenean partiduak ikusten zenituen?
A.L.: Noizean behin joaten nintzen.
M.: Zerk bultzatu zintuen saskibaloin jokatzera?
A.L.: Konturatzen nintzen gustatzen zitzaidala eta lagunak
jolasten ikusteak bultzatu ninduen.
M.: Pena eman zizun zure aurreko taldetik joateak?
A.L.: Alde batetik bai, lagunak nituelako, baina bestetik,
banekien horrela gehiago ikasiko nuela.
M.: Torneoren batean irabazleak izan zarete?
A.L.: Euskadiko txapelketan bigarren geratu ginen,
gutxigatik.
M.: Ezagutu al duzu inoiz jokalari profesionalen bat?
A. L.: Bai, Mirza Teletovic.
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IÑIGO MUÑOZ:
“Egunkari bat egitearen gauzarik hoberena da
inoiz ez dela berdina”
Diario Noticias de Alava-ko erredaktore buruari egin diogu elkarrizketa. Iñigo Muñoz
gasteiztarra da eta bere lanari buruz hitz egingo digu.
-Mendeberri: Zergatik sartu zinen kazetaritzan?
-Iñigo Muñoz: Nahi gabe, zeren eta nik egin nahi nuena zen
zinema ikasi Parisen. Baina, ez neukan diru gehiegi eta Espainian
ez zen halako eskolarik existitzen 1981.urtean.
-M.: Zein da egin behar duzun lana egunkarian?
-I.M.:Erabaki zein albiste jarri behar diren azalean, lan egin
gai garrantzitsuetan, egunkariari itxura eman eta editoriala
eta erredakzioak egin.
-M.: Gogorra da zure lana?
-I.M.: Bai, ordu asko ematen ditut eta eguneroko albisteen
zain egon behar naiz, gutxi gorabehera, hamar berri prestatu
behar ditut egun bakoitzean.
-M.: Zenbat urte daramazu lan honetan?
-I.M.: 27 urte daramatzat lan egiten leku ezberdinetan
unibertsitateko bigarren ikasturtetik.
-M.: Zer da gehien gustatzen zaizuna egunkari bat egitean?
-I.M.: Egunkari bat egitearen gauzarik hoberena da inoiz ez
dela berdina, egun bakoitza nobedade bat da.
-M.: Zer egunkaritan egin duzu lan?
-I.M.: Egin egunkarian lan egin nuen 1984 eta 1993 urteen
artean, 1993tik 2001era diseinugile grafiko bezala egin nuen
lan Donostiako aldizkari batean. 2001etik 2005era Arabako
egunkarian ibili nintzen eta 2005etik gaur egunera arte Diario
Noticias de Alaban aritu naiz.
-M.: Beti egon zara lanpostu honetan?
-I.M.: Ez, Egin egunkarian hasi nintzen kirolen bekaduna
izaten; ondoren, kirol buru izan nintzen; geroago, diseinuko
atalean Eginen; beranduago, erredaktore burua Arabako
egunkarian. Nire ondorengo lana egunkariaren burua izatea
izan zen eta azkenik zuzendari ondokoa (erredaktore burua)
Diario Noticias de Alavan.
-M.: Famaturen bati egin al diozu elkarrizketaren bat?
-I.M.: Bai, Iñaki Perurenari eta Madrilgo 90 urteetako jokalari
batzuei: Michel, Butragueño, Gallego eta Ramon Mendoza
presidenteari.
-M.: Zein atal da gehien gustatzen zaizuna: kirolak, politika,
ekonomia… Zergatik?
-I.M.: Diseinua, zeren eta nire sormena ondoen espresatzeko
aukera ematen didan atala da.
-M.: Zenbat pertsona behar dira egunkari batean?
-I.M.: Hori egunkari motaren araberakoa da, adibidez,
asteburuetan jende gutxiago gara eta orduan lan gehiago
egin behar dugu.
-M.: Gogoratzen duzu egin duzun albisterik garrantzitsuena?
-I.M.: Bai, 11S a egin nuen, Nueva Yorkeko dorre bikiei eraso
egin zietenean. Egun horretan ez zegoen zuzendaria eta
bere lana egin behar izan nuen Arabako egunkarian.
-M.: Asko bidaiatu behar duzu?
-I.M.:Bai, asko bidaiatu dut: Montrealen Sanbo borrokaren

txapelketa egin zenean eta Madrilen egon nintzen Real Madrili
buruzko erreportaje bat egiteko.
-M.: Zein da lanik zailena egunkari batean?
-I.M.: Ixteko lana, beti oso berandu delako eta egunkaria
bikain egoteko erantzukizuna ematen dizu.
-M.: Egunkarien munduan konpetentziarik ba al dago?
-I.A.: Bai, beti dago konpetentzia mundu honetan.
-M.: Horrela bada. Zein da lan egiten duzun
egunkariarentzat lehiakiderik handiena?
-I.M.: Gure kasuan Diario de Noticias de Alavaren konpetentzia
Correo de España da. Honek Vocento deitzen den komunikazio
talde batean parte hartzen du.
-M.: Ze pauso egiten dira egunkari bat egiteko momentuan?
Zein da pausorik zailena?
-I.M.: Lehenik, bilera bat egiten da jakiteko atal bakoitzean
dauden gaiak eta horrez gain, egunekoa prestatzeko(hau da
egunkariaren atal bakoitzak zenbat orrialde izan behar
dituen), beste pertsona batzuk egoten dira. Arratsalde
erdian, azalean agertuko dena erabakitzen da. Geroago zerbait
gertatzen bada, ixteko laneko taldea hortaz arduratzen da.
Orrialdeak Interneten bidez bidaltzen dira errotatibetara.
Errotatibak Nafarroan daude eta bertan inprimatzen dira, gero
Araban banatzeko.
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Argitalpen berriak
Haragizkoa. Ikuskizun osoa eta trinkoa, musika eta
hitza zuzenean eta bat egiten dituena, hauxe da
funtsean Haragizkoa izenekoa. Hitz bakarra,
haragizkoa, eta mundu oso bat. Taula gainean
musikari bi, Rafa Rueda eta Jaime Nieto, Omar
Nabarro poeta eta Edorta Jimenez idazlearekin. Eta
itzal moduan, Joseba Barrenetxea, ikuskizunerako
sortu dituen irudi eta bideokin.
Hain zuzen ere, Omar Nabarroren izenaren atzean
dagoen haragizkoaren mundua da Haragizkoa ikuskizunaren ardatzetako
bat. Haren olerki erotikoak, maitasunezkoak, aldarrikapenezkoak,
orotarikoak. Olerkariak hogei urteko isilaldia urratuz, publikoaren
aurrera etorri nahi izan du.

Bar Puerto (Liburua + DVD). Kirmen Uribe.
ELKAR argitaletxea. Milurteko berriaren
hastapenean, aitona-amonen etxea eraitsi behar zutela
jakitean, taula gaineko ikuskizun bat egitea otu
zitzaion Kirmen Uriberi, ahozko historia, literatura,
bideo-lana eta musika bere baitan hartuko zituena.
Berehalaxe, Josu Eizagirre zinegilea eta biak, XX.
mendearen kronika egingo zuen jendea hasi ziren galdetzen. Gerra
Zibilarekin hasi, gerraosteko urte ilunak, hirurogeiko hamarkadan
iritsitako marinel galiziarrak, laurogeiko hamarkadan Hiesak sortutako
hondamendia eta laurogeita hamarreko emigrazio afrikarra; ixteko,
egungo arrantzalea, arrantzan egitera hegazkinez joaten dena. Musika
Mikel Urdangarinek jarri zion, kanta tradizionalak eta beren beregi
idatzitakoak uztartuz.

Gizajo baten egunkaria. Jeff Kinney. ALBERDANIA
argitaletxea
“Ospetsua izango naiz egunen batean, baina, oraingoz,
hemen nabil, institutuan, ergel nazkagarri pila batek
inguratuta”. Nerabea izatea gauza gogaikarria izan
daiteke, benetan. Eta inork baino hobeto daki hori
Greg Heffleyk: institutuan hasi berria da, eta mutil
txakil hazi gabeak beraiek baino mutil handiago,
maltzurrago eta bizarra egiten hasiekin nahasian
dabiltza korridoreetan.
Gizajo baten egunkarian, Jeff Kinney idazle eta marrazkigileak bere
antiheroia aurkezten digu. Gregek bere egunerokoan dioen moduan:
“Ez dezala inork pentsa Egunkari maitea, hau eta Egunkari maitea,
beste hura ibiliko naizenik. Eskerrak Greg Heffleyk esaten duena eta
egiten duena oso bestelako gauzak diren.

Un año de escuela en Trieste. Giani Stuparich
(Trieste, 1891-Roma, 1961). Editorial MINÚSCULA. Novelista y ensayista triestino, perteneciente a la generación de Scopio Slataper, Carlo
Michelsaedter, Enrico Mreule y su propio hermano Carlo Stuparich, jóvenes escritores que compartían el sueño de un renacimiento cultural triestino, en una ciudad donde la cultura parecía
dormida, en la frontera de un imperio destinado
a desaparecer.
En este relato, todo gira alrededor de un grupo de amigos estudiantes en su último año de bachiller antes de la universidad. La protagonista femenina, Edda Marty, con su decisión por estudiar en el instituto masculino, provoca toda una revolución en la clase: de repente, todas las relaciones cambian, el equilibrio se rompe, la atención
se concentra en Edda, que actúa como una bomba de relojería, a punto de explotar en cualquier momento. Su mera presencia enloquece
al grupo de muchachos, que inmediatamente revolotean, como mariposas nocturnas alrededor de una luz que acaba por quemarlas. Y
la misma Edda, cuyo vuelo icárico la hace subir y volar, hasta que
llega un momento en que traspasa los límites y cae.

La isla. Giani Stuparich. Editorial MINÚSCULA. En medio de la hojarasca volandera y los fogonazos de artificio de gran parte de la oferta editorial actual, lejos de cruzadas seudohistóricas,
conspiraciones vaticanas, arqueología diabólica
o batallas decimonónicas, La isla (Minúscula, trad.
de J. A. González Sainz, 2008), el relato de Giani Stuparich (1891-1961) que acabo de leer, emerge traída por vientos bonancibles y calma respirable. A partir de un planteamiento sencillo (un hombre enfermo pide a su hijo que le acompañe a pasar unos días, tal vez los últimos,
en la isla del Adriático en la que nació), Stuparich crea una historia
emotiva pero contenida, donde se cruzan magistralmente la entereza del padre y la congoja creciente del hijo, que va tomando conciencia de que ha de afrontar la pérdida. Ello en el marco de preciosas imágenes paisajísticas, donde en todo momento el lector observa la isla desde el mar y el mar desde la isla. Es, pues, un libro sobre la muerte, pero desde la luz deslumbradora, mediterránea, de la
vida.
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Alpeak.

Ausburgo.

Ausburgon.

Dureroren etxea.

Gaztelu aurrean.

Ikastetxean afaltzen.

Mendebaldeakoak.

Munich.

Neuschwanstein.

Nuremberg.

Oktoberfest.

Paintball.

Salome eta Andreas

Udaletxean.

Udazkena Ausburgon.

• LEEDS-MENDEBALDEA ELKARTRUKEA • LEEDS-MENDEBALDEA ELKARTRUKEA• LEEDS-MENDEBALDEA

Cam ibaian arraunean.

Cambridgen ikasleak bizikletaz joaten
dira toki guztietara.

Elkartrukeko irakasleak Leedsen.

Gure ikasle batzuk lanean.

Gure ikasle talde bat azalpenak
entzuten adi adi!.

Gure ikasle taldea.

Ikastetxean ikasleen lanak begi bistan.

King's College-ko kaperan gurutze
ganga zoragarria.

Leeds Grammar ikastetxea.

Leeds-eko Arcadeak merkatal gunea.

Yorkeko Minsterra.

Yorkeko XV. mendeko etxe bat.
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comenius

Ausrine Paviloniene.

Izmirnako ikastetxean.

Turkiako topaketa.

Kaunas.
Las saioa Kaunasko topaketan.

Kaunasko ikastetxea.
Hurrengo topaketan 70
ikasle bilduko dira
Friesoythen
Vilniusko Parlamentua

“Equal by law but not in reality?”
Gure Comenius proiektua aurrera doa aurten ere. Iaz 4Cn hasitako
lanak batxilergoko 1Bn izango du ikasturte honetan jarraipena.

1. Social background and the inequalities in education (jatorrian
oinarritutako desberdintasunak)

Bigarren eta azken etapa honetako planifikazioa diseinatzeko bilera
bat antolatu zen pasa den urrian Kaunasen (Lituanian). Han, zazpi
partaideen ordezkariak elkartu ginen: Ipar Irlanda, Ingalaterra,
Alemania, Turkia, Polonia, Lituaniakoak bertakoak eta, jakina,
Mendebaldeakook.

2. Disabled issues (Mentally and physically: are they accepted
by society in everyday life? (elbarritasunetan oinarrituatako
desberdintasunak)

Bisitaren momentu sendoen artean Lituaniako Parlamentuan
delegatuek izandako harrera aipatzea merezi du. Bertan Ausrine
Pavilonienerekin, giza eskubideen alde gogor borrokatu den
parlamentariarekin giza eskubidek Lituanian zein egoeratan dauden
aztertu zen.
Topaketan, orain arte egindakoa ebaluatzeaz gain, ikasturteko
jarduerak eta hurrengo bilerak, Frisoythen (Alemania) y Lodzen
(Polonian), planifikatu ziren. Bestalde, aurten iaz gehien errepikatu
ziren gaiak jorratuko dira berriro. Beraz, ikastetxe bakoitzean lau
ikasle-talde osatuko dira honako lau gai hauetan aritzeko:

3. Gender discrimination – is this found in every part of society?
(sexuan oinarritutako diskriminazioa)
4. Should we all have the freedom of speech? ( e.g. should there
be respect for all political ideas) (adierazpen askatasuna eta
aukera politiko guztientzako berdintasuna)
Hurrengo topaketa Friesoythen (Alemanian) izango da eta bertan
ikasle taldeek otsailera arte burututako lanak aurkezteko aukera
izango dute. Aldi berean aukera ezin hobea izango da ikastetxe
bazkideetako ikasleekin esperientziak partekatzeko, hirurogeita hamar
ikasle inguru bilduko baitira batzarrean.

euskara • euskara • euskara • euskara •euskara • euskara • euskara • euskara • euskara •

17

EUSKALTZAINDIAK
GAZTEEI ATEAK ZABALDU
Nire ikaskide Josebak eta biok bizi izan dugu
espereientzia xelebre bat orain dela gutxi. Zergatia zehatzmehatz ez genekien arren, azaroaren 19an Bilboko
Euskaltzaindia eraikineko areto nagusian geunden, mahai
baten inguruan eserita hirurogei pertsonen aurrean hitz
egiten, haien artean euskaltzain batzuk zeudela jakin gabe.
Kontua Salomek gurekin hitz egin nahi zuela esan
zigunean hasi zen, Bilbon antolaturiko mahainguru batera
gonbidatu omen gintuzten eta. Guk, pozik baino pozikago,
baietza eman eta etxera joan ginen. Zelako harridura izan
nuen arratsaldean Kike Amonarrizek telefonoz deitu
zidanean! Elkarrizketan prestatu beharrekoa finkatu eta dena
azaldu ostean, berak autoz eramango gintuela esan zidan.
Denboraren abiaduraz konturatu ere egin gabe, eguna
heldu zen eta Mendebaldeako sarreran aurkitzen ginen
Joseba eta biok Kike noiz etorriko zain. Itxaron genuen
denbora azkar pasa zen, elkarri lasaitasun aholkuak emanez.
Iritsi zen, bada, Kike gure mintzalagun izango ziren bi
neska ordiziarrekin, Irati eta Liernirekin. Bilborainoko bidaian
ez zen auto barru hartan isiltasunik izan, Kike telebistan
dirudien bezain hiztuna eta alaia baita. Bidesaria ordaintzeko
orduan izan genuen arazoa gorabehera, azkar heldu ginen
Bilbora.
Aparkatu bezain laster, Euskaltzaindiaren eraikinera
abiatu ginen jardunaldian ematen ari ziren hitzaldia entzun
nahian. Ez ginen, haatik, garaiz heldu eta hamar minutu
itxaron behar izan genuen. Denbora tarte horretan Andres
Urrutia euskaltzainburua ezagutu genuen eta berarekin
solasaldi labur bat egiteko parada izan genuen.
Areto nagusira sartu ginenean, Euskal Filologiako ikasle
batzuek Zorrotza ikastolan egindako ikerketaren aurkezpena
eta sare sozial birtualetan euskararen egoerari buruzko
hitzaldia entzun genituen.

Mahai-inguruaren aurkezpena entzun eta protagonista
izateko unea heldu zitzaigun. Kike izango zen moderatzailea
eta galdera egin ostean, gure iritzia eman behar genuen.
Josebak eta biok Gasteizeko egoeraren berri hitz egiten
genuenez, txandaka erantzungo genituen galderak. Berdin
Ordiziako neskak. Lehenengoko erantzunak urduritasunez
eman genituen. Josebak esan zuen gure adinekook gu baino
hamar urte zaharragoek baino euskara gutxiago erabiltzen
dugula, beti ere kontuan hartuta ez dela berdina herri
euskaldun bat eta Gasteiz.
Nire lehenengo esku hartzean, gazteok euskaraz egiteko
gaitasunaz mintzatu nintzen. “D” ereduan ikasitako gazte
gehienok erreztasunez egiteko gaitasuna dugula esan
ondoren, zehaztu nuen irakaskuntzak euskararen
erabileraren aldeko ekimenak egiten dituela, bai, baina
hauek ez dutela eragin handirik, eta agian beste bide batetik
jo beharko genukeela. Proposamen zehatzik ez nuen, baina
mahai-ingurua bukatzean emakume batek galdetu zidan
zein zen nire ideia.
Niri zuzendutako hurrengo galdera izan zen ea euskara
erabiltzean eroso sentitzen garen. Zailtasunik ez genuela
sumatzen erantzun nion, baina Gasteizen euskalki baten falta
sumatzen dugula, euskara batuaren izaera formala eta
ikasketei lotutakoak ez duelako euskalkiek duten izaera
herriko eta ez-formala. Kikek aiaptutako euskalki hori sortuk
ote genuen galdetu zidan, eta nik, uneko emozioak
bultzatuta, sendotasunez baietz erantzun nion, sortuko
genuela, entzuleriaren barre-algarak eraginez.
Galdera pare baten ostean –guztira sei galdera izan
ziren-, bukatutzat eman zen gure parte hartzea eta Erramun
Osaren hitzaldiei buruzko hausnarketarekin amaitu zen
Jagon sailak antolaturiko jardunaldia.
Ander Jauregi. Batx. 2.A
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PATRICIA RODRÍGUEZ:
“Lehena gelditu nintzen Arabako
txapelketan“
Patricia Rodríguez lehen mailako ikasle bat
da eta Arabako txapelduna Aerobik
kirolean; horregatik pentsatu dugu
elkarrizketa bat egitea Mendebaldeko
ikasleak berak duen talentua eta bizi izan
zuen esperientzia guri adierazteko.
Mendeberri:Zenbat urterekin hasi zinen?
Patricia: 9 urterekin hasi nintzen aerobik praktikatzen,
baina aurretik gimnasia erritmikoa egin nuen.
M:Zergatik hasi zinen?
P:Dantzak egitea gustatzen zitzaidalako eta arreta deitu
zidalako aerobikak
M:Zenbat egunetan praktikatzen duzu?
P:Hiru egunetan praktikatzen dut eta bakoitzean bi
ordu.
M:Asko praktikatu behar da?
P:Bai, asko. Eta, gainera, ahalegindu behar dut gauzak
ondo eramaten.
M:Zenbat kiderekin joaten zara?
P:Kide batekin joaten naiz, baina hemen lagunak egiten
ditut.
M:Dantzak zenbateko taldetan egiten dituzu?
P:Taldeak sei pertsonakoak dira, baina jende
gutxiagorekin edo gehiagorekin ere egin daiteke.
M:Arropa bereziren bat jantzi behar duzu?
P:Bai, mailota, galtzerdiak eta zapatila bereziak jantzi
behar ditut.
M:Lehiaketak non egiten dituzu?
P:Leku askotan egiten ditut, adibidez,
Amurrion,Valentzian…
M:Zerbait irabazi duzu?
P:Bai, kopak eta dominak.
M:Nola geratu zinen?
P:Ni Arabako txapelduna izan nintzen(taldean).Euskadin
bigarrena izan nintzen eta Valentzian laugarrena gelditu
nintzen.
M:Zenbat jende aurkeztu zen?Eta nongoak ziren?
P:Arabakoan hamabost talde aurkeztu ziren;
Euskadikoan hogeita hamar pertsona. Valentzian, aldiz,

berrogeita hamar pertsonarekin lehiatu nintzen. Hemen
dantzariak Valentziakoak, Euskadikoak, Madrilgoak …
ziren.
M:Zu bakarrik ala taldean aritu zinen?
P:Gehienetan taldean aritzen naiz; beraz, Arabakoan ere
horrela gertatu zen.Baina Valentziakoan eta
Euskadikoan bakarka aritu nintzen.
M:Esperientzia ona izan zen?
P:Bai, esperientzia oso ona izan zen.Lagun gehiago
egin nituen eta asko gozatu nuen.
M:Errepikatuko zenuke?
P:Bai, eta espero dut urte hauetako batean
errepikatzea.
M: Ze asmo dituzu urte honetarako?
P:Aurten jarraituko dut eta nire asmoa Espainiako
txapelketara berriro joatea da.
M:Zenbat egun egon zinen eta non?
P:Valentzian hiru egun egon nintzen eta bi gau, hauek
hotel batean pasatu nituen,nire lagunekin.
M:Orrazkera bereziren bat erabiltzen duzu?
P:Bai, batzuetan mototsa eta beste batzuetan
txirikordak mototsarekin batera. Baina gauza gehiago
ere bai.
M:Makilatzen zaituzte?
P:Bai, begiak eta ezpainak margotzen dizkidate.Eta
aurpegian koloreteak botatzen dizkidate.
M:Zenbat denbora irauten dute dantzek?
P:Ba, bost minutu batzuetan, baina gehiago ere iraun
dezake.
M:Eta konpetizio batek zenbat irauten du?
P:Hiru ordu irauten du oso garrantzitsua ez bada, baina,
adibidez, Valentziakoak bi egun iraun zuen.
M:Zenbat dantza egiten dituzu urtean ?
P:Urtean bost lehiaketatan aritzen naiz gutxi gorabehera
eta ezibizioak hamar aldiz gutxienez.
M:Ze klubetan aritzen zara ?
P:Ni Biribildu klubean aritzen naiz.
M:Inoiz erori zara dantzatzen?Ezer apurtu duzu?
P:Bai askotan erori naiz eta egun batean klabikula
apurtu nuen eta masajeak ematera joan behar izan
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ESTIBALIZ DOMÍNGUEZ LÓPEZ DE SOSOAGA:
“Bost urterekin hasi nintzen Taekwondo egiten”
Taekwondoa egiten duen pertsona da, kirola asko
gustatzen zaio eta bere aitak ere praktikatzen zuen.
Ez dauka pentsatuta kirola uztea.
Mendeberri: Zer klubetakoa zara?
Estibaliz.Domínguez.: Dortzan gimnasiakoa naiz.
M: Zenbat ordu entrenatzen zara egunean?
E.D.: Ordu bat eta erdi.
M: Astean zenbat egunetan?
E.D.: Hiru egunetan.
M: Zenbat urterekin hasi ziren ?
E.D.: Bost urterekin hasi nintzen Taekwondo egiten.
M: Gustatzen zaizu egiten duzun kirola?
E.D.: Bai, asko gustuko dut egiten dudanean oso
gustura sentitzen naizelako.
M: Zergatik hasi zinen?
E.D. : Nire aitak gomendatu zidalako eta azkenean
konbentzitu zidalako.
M: Zure familiako norbaitek egiten du kirol hori?
E.D.: Bai, nire aitak.
M: Zenbat aldiz hartu duzu parte lehiaketa batean?
E.D.: Askotan.
M : Noizbait irabazi duzu parte lehiaketa batean?
Zenbat? Sariak izan dituzu?
E.D.: Egin ditudan guztiak irabazi ditut eta kopa edo
domina bat irabazi dut.
M: kanpoan egin duzun lehiaketaren bat?
E.D.: Bai, Santanderren.
M: Pentsatuta duzu uztea?
E.D.: Ez, oraindik ez dut pentsatu.

M: Taekwondolari famatuen bat ezagutzen duzu?
E.D.: Bai, nire gimnasioko Aritz.
M: Nor miresten duzu zure kirolekoa dena?
E.D.: Aritz.
M: Gustatuko litzaizuke famatua izatea zure
kirolean?
E.D.: Bai, irabazten baditut lehiaketak beka bat izango
dudalako nahi dudana ikasteko.

DI-DA
batean

Hondartza ala
mendia?Hondartza
Edari bat? Coca-Cola
Musika talde bat? Hilltor
Hoods.
Janari bat? Pizza.
Film bat? Saw.
Gaua ala eguna? Gaua.
Telebista ala ordenagailua?
Ordenagailua.
Kolore bat? Berdea.
Arropa marka bat? D&G.
Negua ala uda? Uda.
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Gasteizko auzo
berriak ezagutzen
Ibaiondo, Mariturri eta Salburua auzoei
eta haien inguruneari erreparatu diegu.
Azken urteotan Gasteiz tamainari begira
hedatu da. Hiri honetako auzo berriek
zerikusi handia izan dute hazkuntza honetan.
Aipatutako auzuneetan etxebizitza
modernoak izan dira nagusi eta ia guztiek
ezaugarri batzuk berdintsuak dituzte:
Etxebizitza altuak, kolore bizikoak, tamaina
desberdineko leiho nahasketa, egitura
kubikoak… Hala ere, arazo garrantzitsu bat
hauteman dute Gasteizko lagunek. Eraikin
hauen teilatuak lauak dira. Hiri honetan
prezipitazioak ugariak dira eta teilatu hauetan
elurra eta euria bertan geratzen dira.
Hurrengo lerroetan aipatutako auzoei buruz
arituko gara.
Ibaiondo
Gasteizko auzo bati ematen zaion izena da.
Berez,Udalaren zerrendan ez da auzo erara
agertzen. Etxebizitza bakarreko bi etxadik
osatzen dute auzoa, hiriaren iparraldean.
Horietako bat, mendebalderago dagoena,
ofizialki Sansomendi auzoko barrutian dago,
eta bestea Arriaga-Lakua auzokoan.
Sansomendiko partean dauden etxebizitza
eta eraikuntzak nahikoa garaiak dira. ArriagaLakuan , aldiz, egoitzak txikiagoak dira eta
txalet itsatsiak dira nabarmen.

Etxebizitza batzuk kenduta, Ibaiondoko
eraikuntzek ez dute hiru pisu baino
gehiagorik. Etxe txiki hauen egiturak ez dira
kubikoak gainerako auzo berrietan bezala.
Gainera, hauek ez dituzte beste egoitzen
arazoak, hau da, haien teilatuak malda dute
elurra eta euria jaits daitezen.
Ibaiondon, ohiko zerbitzuez gain, (
okindegiak, aurrezki kutxak, anbulatorioa,
jatetxeak, era guztietako dendak…)
Gasteizko gainerako auzoetan ez daudenak
edota ezberdinak direnak daude. Eraiki berria
den gizarte etxe bat, Ibaiondo izenekoa;
Galeoia, Gasteizko jolas parkerik handiena
eta Padeleku deituriko eraikina, kirol
honetan aritzeko pista estaliak dituena.
Mariturri

Deportivo Alaves S.A.D. entrenatzen den
Ibaia izeneko futbol instalazioetatik gertu
dago. Mariturrin , 2011 urtean Armentum
izeneko err omatar garaiari buruzko
arkeologia aztarnategia inauguratuko da
hainbat eraikuntzaren artean dagoena.
Salburua
2000. urteko Gasteizko Hiri Antolamenduko
Plan Nagusian hiri-hedapenaren baitan
kokatutako auzoa da.
Mendebaldean Arantzabela eta Aranbizkarra
auzoak ditu, hegoaldean Santo Tomas eta
Ibaialde auzoak, eta iparralde eta ekialdetik
Salburuako parkea osatzen duten
hezeguneekin egiten du muga.
Bizitegi-auzo bat izateaz aparte, urmael askoz

Gasteiz mendebaldean kokatuta dagoen
tamaina handiko auzo berriari izena ematen
dio. Zabalganako barrutia osatzen duten
auzoetatik (Elejalde, Borinbizkarra…)
handiena da.

Auzogune honek jadanik 2000 biztanle baino
gehiago zenbatzen ditu. Gasteizko lagunek
barruti osoari Zabalgana deitzen diotela
medio, Aldamenekoek Mendebaldea
deituriko erakunde bat sortu dute jendeak
auzo bezala kontatzeko eta lo besterik ez
egiteko, hau da, bizimodu bat sortu ahal
izateko.

osatutako hezegune inportante bat da,
auzunearen ipar-ekialdean kokatzen da.
Espazio honi Salburuako parkea esaten zaio
eta Gasteizko Eraztun Berdearen funtsezko
atala da.
Aisialdirako hainbat gune ere badaude:
taber nak, estilo moder nokoak eta
umeentzako parkeak eta gune berde ugari
, atsedena hartzeko.
Gasteizko hiru auzo aztertu ditugu, baina
eraiki berriak diren beste hainbat auzune
badaude. Gustuko izan ala ez, garai hauetan
eta aurrerantzean egingo diren eraikuntzak
eta auzoak testuan aipatutako ezaugarriekin
izango dira.
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Santa Mariako Abad-a :
“Gure bizikidetza laguntzen duen zenbait
esperientzia izatea komenigarria da”
Gaur, Ama Zuriaren egunean farolen prozesioa
antolatu eta farolen museoko arduradura duen
pertsonari egingo diogu elkarrizketa. Gustuko izatea
espero dugu!
Mendeberri: Zer esan nahi du ABAD hitzak?
Jose Luis: Hori da nik kofradian askotan galdetzen dudana,
baina esango dizuet Abad hitzak esan nahi duela talde bateko
arduraduna izatea.
M: Nola iritsi zinen kargu horretara?
J. L.: Bizitzako etapa konkretu batera ailegatzen zarenean eta
gauza gehiago egin ditzakezula konturatzen zarenean zerbait
egitea pentsatzen duzu. Ni egoera horretan nengoenean,ea
Abada izan nahi nuen galdetu zidaten, eta onartu nuen.
M: Zertarako da kofradia bat XXI. mendean?
J. L.: Hasteko esango dut ona dela tradizioak gordetzea eta
berritzea. Tradizioak biltzea ez da hemen ikusi dituzuen material
politak pilatzea bakarrik, baizik eta giro ona transmititzea. Adibidez,
Zeledon festa atrakzio moduan ikusten baduzu, ez diozu
xarmarik aurkituko, baina tradizio moduan begiratzen baduzu,
hau da, kalean bizitzen den festa bat bezala, ulertuko duzu.
M: Zer iritzi duzu gaur eguneko gizarteari buruz?
J. L.: Nire ustez, gaur egun oso itxita dago jendea.Guk lagunak
egitea atsegin dugu, noski, eta jendearekin hitz egitea edota
leku batera edo bestera gonbidatzea. Zenbait pertsonak galdetzen
didate “Eta ba al daude kofrade gazteak?” . Nik erantzuten diet:
“Bai. Normala denez, ez dira egun guztietan etorriko, baina
jarduerak daudenean, dudarik gabe etortzen dira, eta parte hartzen
dute.”
M: Beharrezkoa da kristaua izatea?
J. L.: Ez, ez da batere beharrezkoa. Badago kristaua ez den
jendea eta oso gustura dagoena. Askotan edozeini galdetzen
diot: “Eta zu, kristaua al zara?” eta gehienetan esaten didate:
“Ez, ez naiz kristaua.” Baina, pertsona horrek, nahiz eta ez sinetsi,
badaki gauza onak eta gauza txarrak ezberdintzen.
M: Orduan, laburturik, zer da kofradia bat?
J. L.: Gasteiz herriaren materiala eta patrimonioa sentiarazteko
eta sentimendua transmititzeko ahalmena duen lagunen taldea
da.
M: Zenbat urte daramatzazu lan hau egiten?
J. L.: Hamar urte daramatzat. Hasieran, bi urte neramatzala utziko
nuen eta ezagutzen dudan neska bati utzi postua, baina hark
ezin zuenez eta nire adiskideek urte batzuk gehiago geratzeko
esan zidatenez, pixkanaka konbentzitu ninduten. Niretzat, lan
honen alde txarra da gauza konkretuak egin behar ditudanean,
adibidez, esaten didatenean: ‘’Aizu, arazoak daude eta konpondu
behar dituzu’’. Baina alde txar nagusiena da, nire kontu
pertsonalekin bat egiten dutenean edo jendaurrean hitz egin
behar dudanean.
M: Nori gustatuko litzaizuke postua uztea?
J. L.: Lehen esan dudan bezala, emakume bati uztea gustatuko
litzaidake. Konturatu zaitezte oraindik gizarte matxista batean
bizi garela; horregatik daukat emakume bati postua uzteko
ilusioa.

M: Gustatuko litzaizuke lan hau egiten jarraitzea?
J. L.: Bai, baina batzuetan pixka bat itogarria da. Begira, guk
urtean 230 ekitaldi baino gehiago dauzkagu eta hauek, guk
egoerak banatzera eramaten gaituzte. Hilabete bakoitzeko
hirugarren larunbat guztietan hildakoak gogoratzeko meza bat
egiten dugu. Gainera kofradiako festara jende asko gonbidatzen
dugu eta gauza askotan parte hartu behar dut. Horretaz aparte,
junta bat daukagu eta arduradun bat aukeratu dugu
komunikabideetan beti ni ez agertzeko.
M: Sariren bat irabazi duzu?
J. L.: Egin dugun lan guztiagatik urrezko Zeledoia eman didate,
baina ez niri bakarrik, kofradiako adiskide guztiei ere bai. Baina
ematen dizuten dominak zenbaitetan konprometitu egiten zaitu
eta egun horietan pregoiak eta beste kontuak egiteko esaten
digute.
M: Zure lanean zein da gauzarik zailena?
J. L.: Bizipenei buruzko eszenarioak sortzea urtean zehar,
mendira joanez, giro ona sortuz… Gure bizikidetzak arazo bat
izatean, hobetzen saiatzea da gauzarik zailena. Adibidez,
adiskidetsua izatea, jendea ondo tratatzea…
M: Anekdotaren bat?
J. L.: Bai, badaukat bat duela gutxi gertatu zitzaidana. Egun
batean, nire lagun on batek Santo Domingo de Guzmán-ren
eskultura bat faroleko museoan utzi zuela esan zidan. Hara joan
nintzenean ikusi, eta berehala dudan jarri nintzen. Ez nekien
Santo Domingo de Guzmán zen ala nik uste nuen beste bat,
biek txakur bat baitute. Orduan gauza hauek ezagutzen dituen
beste lagun bati deitu nion eta esan zidan Santo de Domingo
de Guzmán zela, txakurrak zeukan orbana zuria zelako.
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MARKEL REDONDO:
“Boxeoa kirol interesgarria da,
eta praktikatzera animatzen zaituztet”
Markel Redondo boxeoa praktikatzen duen DBH 1. mailako ikaslea da.
Orain dela gutxi hasi zen baina gehiago ikasteko esperantza du.
Mendeberri: Noiz hasi zinen boxea praktikatzen?
Markel Redondo: Duela bi edo hiru hilabete hasi nintzen.
M: Zergatik hasi zinen?
M.R: Nire arrebaren mutil lagunak boxeoa praktikatzen
zuen eta ni interesatuta ikustean animatu ninduen.
M: Astean zenbat egun entrenatzen zara?
M.R: Bi egunetan entrenatzen naiz. Asteazkenetan eta
larunbatetan. Zortzi eta erdietatik hamar eta erdiak arte.
M: Nor da zure entrenatzailea?
M.R: Nire arrebaren mutil lagunak entrenatzen nau.
Berak boxeo eskola bat du eta han entrenatzen naiz.
M: Nolako entrenamenduak egiten dituzu?
M.R: Entrenamendu gogorrak egiten ditut, fisikoki oso
ongi prestatuta egon behar dudalako.
M: Zenbat mutil-neskarekin entrenatzen zara?
M.R: Hamabi pertsonarekin entrenatzen naiz, hamar
mutil eta bi neskarekin.
M: Zein material erabiltzen duzu?
M.R: Praka motzak, jertsea, kamiseta eta boxeorako
eskularruak erabiltzen ditut.
M: Zein adinetako jendea joaten da entrenatzera?
M.R: Hamar eta berrogeita bost urte arteko jendearekin
entrenatzen naiz. Ni baino zaharragoak eta baita
gazteagoak direnekin ere.
M: Zein boxeatzaile duzu gustuko? Zergatik?
M.R: Tyson boxeatzailea dut gustuko. Beste
boxeatzaile bati belarrian kosk egin ziolako.
M: Boxeoak fama txarra du. Zuk zer uste duzu?
M.R: Nik ez dut uste hori horrela denik, beste kirol
batzuetan ere arriskuak badaudelako. Adibidez,
futbolean jende asko lesionatzen da.
M: Noiz izango da zure lehenengo borroka?
M.R: Hiru hilabete barru, gutxi gorabehera, fisikoki
ondo prestatuta nagoenean.
M: Jarraitzeko asmoa duzu? Zergatik?
M.R: Bai, gustatzen zaidalako.
M: Interesatuta dagoen jendeari zer esango
zenioke?
M.R: Oso kirol interesgarria dela eta apuntatzera
animatuko nuke jendea.

DI-DA
batean

Negua ala uda? Negua
Hondartza ala mendia?
Mendia
Futbol talde bat? Alavés
Janari bat? Pizza
Edari bat ? Berta-Cola
Musika talde bat?
Betagarri
Pelikula bat? Football
Factory (Hooligan baten
egunerokoa)
Amets bat? Boxeatzaile
profesionala izatea
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ALBA GONZÁLEZ:
”Liga Vascako txapeldunak izan ginen“
Hemen daukagu Earialdeko eskubaloiko
taldeko atezaina. 15 urte ditu eta 3.D taldean
dago. Pasa den urtean Liga Vasca irabazi
zuten eta orain hemen daukagu bere
esperientzia kontatzeko.
MENDEBERRI: Noiz hasi zinen eskubaloian jolasten?
ALBA GONZÁLEZ: Orain dela lau urte hasi nintzen.
M: Zergatik hasi zinen jolasten?
A.G: Koadrilan neska guztiak eskubaloian apuntatu
ginelako eta handik aurrera hasi ginen jolasten.
M: Zenbat neska daude taldean?
A.G: Pasa den urtean neska gehiago geunden, baina
aurten 12 neska daude taldean.
M: Zergatik aukeratu zenuen atezain izatea?
A.G: Nik ez nuen atezain izan nahi, jokalaria baizik; baina
entrenatzaileak jarri ninduen atezain.
M: Atezain bakarra zara taldean ?
A.G: Ez naiz bakarra, beste atezain bat ere badago
taldean.
M: Ze egunetan entrenatzen zarete?
A.G: Astelehenetan eta ostegunetan entrenatzen gara.
M: Partidak noiz eta non jolasten dituzue?
A.G: Normalean Sansomendiko polikiroldegian jolasten
dugu, larunbatetan edo igandeetan.
M: Nolako emaitzak izan zenituzten?
A.G:Pasa den urtean Liga Vascara igotzeko partidu
guztiak irabazi genituen .

DI-DA
batean
-Gaua ala eguna? Gaua
-Edari bat? Coca – cola
-Kolore bat? Urdina
-Film bat? SAW VI
-Musika talde bat? Raideng
-Hondartza ala mendia?
Hondartza
-Familia ala lagunak?
Lagunak

M: Nola antolatuta dago Liga Vasca? Zenbat talde
parte hartzen dute?
A.G.:Gutxi gorabehera bost edo sei talde daude Liga
Vascan.
M: Zer irabazi zenuten?
A.G.: Ba ez ziguten ezer eman, bakarrik zorionak eta
oso ondo jokatu genuela esan ziguten.
M: Zenbat taldek parte hartu zuten ?
A.G.: Bost edo sei talde jokatu zuten liga.
M: Noren aurka? Nola geratu zineten?
A.G.: Corazonistasen aurka jokatu genuen, eta oso erraz
irabazi genuen.
M: Esperientzia ona izan zen?
A.G.: Bai, oso esperientzia ona izan zen.
M: Nork sartu zuen azken gola?
A.G: Sandrak sartu zuen azken gola.
M: Berriro errepikatu nahi zenuke?
A.G.: Ez, atentzio asko izan genuelako guztiak eta
denok estresatuta geunden.
M: Ze asmo daukazu denboraldi honetarako?
A.G.: Taldean jarraitzeko asmoa dut eta Liga Vasca berriz
irabazteko.

25

26

elkarbizitza • elkarbizitza • elkarbizitza • elkarbizitza • elkarbizitza • elkarbizitza• elkarbizi-

Blog-a • Blog-a • Blog-a • Blog-a • Blog-a • Blog-a • Blog-a • Blog-a • Blog-a • Blog-a

Mendebaldea BHIko Orientabide Mintegiaren BLOGA:
Helbide elektroniko honetan:

mendeorientabide.blogspot.com
Web orriaren bidez:

mendebaldea.net
Orientabidea
Blogean klikatu
Hau da gure e-maila:

mendeorien@gmail.com
Informazio akademiko–profesionala(Hautaprobak, Unibertsitatea, PCPI, Lanbide
Heziketa, Hizkuntzak, Bekak,…)
Mendebaldeako ibilbide akademikoak, guraso bileretako power pointak, Ikasleen
eskubide eta betebeharren dekretua…
Web interesgarriak, ikasteko teknikak, aldizkariak…

*****************************

Blog del Departamento de Orientación de
IES Mendebaldea
En esta dirección electrónica:

mendeorientabide.blogspot.com
A través de la página web:

mendebaldea.net
Orientación
Hacer clic en el blog
Este es nuestro e-mail:

mendeorien@gmail.com
Información académico-profesional(Pruebas de Selectividad, Universidad, PCPI,
Formación Profesional, Idiomas, Becas,…)
Itinerarios académicos de Mendebaldea, power points de las reuniones con los
padres y madres, Decreto de los Derechos y Deberes de los alumnos…
Páginas web de interés, técnicas de estudio, revistas…
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