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Honako hitz hauek ikastetxe osoko partaideei doakie zuzendua, baina batez ere ikasleei.

Badakigu zer astuna izan den urte hau baina azken aldizkari honekin amaiera polita eta atsegina eskaintzea
espero dugu.
Seguruenik ikasturte honetan zehar lagun berri asko egin dituzue eta hauek ez ahazteko urtekaria gehitu
dugu ale honetan, bakarrik argazkiak, (hurrengo batean telefono zenbakiak eta guzti azalduko dira)
Orri honetaz baliatuz euskarari ere aipamen bat egin nahi diogu; badakizue hizkuntza bat ez dela galtzen
ez dakitenek ez dutelako ikasten baizik eta dakigunok ez dugulako erabiltzen. Geu gara euskara
biziberritzeko bidea ireki behar dugunak, nahiz eta bide horretan oztopoak aurkitu, hauek gainditu behar
ditugu eta une horretaz gozatu.
Bukatzeko, gure kazetari arima ateratzen lagundu digun orori eskerrak eman nahi dizkiegu: artikuluak
egiten lagundu digutenei, elkarrizketatutako pertsonei babesleei, irakasleei eta batez ere, zuei irakurleoi,
zuek gabe alferrikako lana izango baitzen gure ahalegina.
Amaitzeko aholkutxo bat: ondo pasa oporretan, indarrak hartu eta datorren urtean hemen berriro elkar
ikustea espero dugu. Hala izan bedi!

E

Estas letras van dirigidas a todas las personas que formamos Mendebaldea pero sobre todo al alumnado:

Hay que reconocer que el año que estamos terminando ha sido muy duro, pero mediante la revista
que estáis ojeando esperamos que podáis terminar el curso alegres y con mas energía.

Es mas que probable que a lo largo del año hayáis hecho muchos amigos y amigas y para que no los
olvidéis hemos añadido el anuario de fotos en la revista ( por ahora sólo las fotos, la próxima vez los números
de teléfono)

Desde aquí, queremos aprovechar para que nos demos cuenta de la importancia que tiene nuestra actitud
en el día a día con respecto al euskara, mediante nuestro uso o desuso conseguiremos potenciar o ralentizar
lo que tantas veces nos repiten en el aula, que el euskara es un patrimonio nuestro sí, pero no para guardarlo
o quererlo sino para utilizarlo y usarlo.
Para terminar, queremos agradecer a todas las personas que nos han ayudado durante este año a sacar
el alma de periodista que llevamos dentro: a toas las personas que han accedido a entrevistarlas, a las
empresas que nos patrocinan y creen en una educación activa, práctica y real, al profesorado que nos ha
guíado en nuestra labor periodística y sobre todo, cómo no, a vosotros y vosotras que nos habéis estado
leyendo y ayudando durante todo el curso a conseguir elaborar la revista. Sin vuestra ayuda no lo
hubiéramos conseguido. Eskerrik asko.
Un consejo, que os lo paséis muy bien en vacaciones, que cojáis fuerzas para el año que viene y aquí
os esperamos.

CINES ÁBACO ZINEMAK
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Ikaskide baten
Ikaskide baten bizitza oso gogorra da, goiz altxatu, etxeko lanak egin, ikasi,
azterketak egin eta beti aisialdia albo batera utzi behar duzu; hau bai bizitza
gogorra.
Hurrengo klasea hasteko gutxi falta da, eta etxean ezer
egin gabe, baina ez dago arazorik, nire alboan neska azkarrena dago eta bera konturatu gabe beste klaseko koadernoa hartu eta etxeko lanak kopiatu eta kito.

Klasea hasten denean ikaskideak mahaiak banatzen hasi
dira, eta pentsatzekoa da, horrek gauza bat bakarrik esan
nahi du: AZTERKETA, noski, ezer ikasi gabe eta nesken alboan eseri baino beste erremediorik ez, baina beti bezala irakaslea konturatu egin da eta aurreko mahaietara joateko
agindua etorri da.. Azterketa egiten hasi baina ez dago nori
kopiatu eta orduan beti bezala zuriz utzi eta hurrengo azterketan beste aukera baten zain geratu beharko, zein egunetan den ohartuz gero.

Atsedenaldia iritsi da, hau da hau gosea; orain jada ezin
egon erdi lotan ikasle guztiak bokadilo bat baitaukate eta
inoiz baino goseago izanda zerbait egin behar... Alboetara
begiratu eta pertsonarik errazena ikustean hurbilduz bere
laguna izan nahi bokadiloa kentzeko. Berak txiza egiteko
gogoa du, hauxe da abagunea bokadiloa kentzeko, hasteko
bokadiloari eusteko eta bigarrenez ospa handik ahalik eta
azkarren. Korrika egiten hasi eta atzera begiratu; berriro
aurrera begiratu eta zelako golpea jasotakoa. Pertsona
ospetsuenari burukada ederra eman diot eta klaseak bukatu
bezain laster zain egongo omen da. Zer esateko?

G

ezurra dirudi baina ikaskide baten
bizitza oso gogorra da. Lehenengo
zazpi t’erdietan altxatu, dena prest
eduki eta zortzietan kalera atera, hotza
pasa eta batzuetan bustita egon behar.

Klasera ailegatzean ( erdi lotan ) aulkian
eseri, irakasleari itxaron eta gero irakaslearen
sermoia entzun behar. Etxeko lanak ez badituzu eginda, beti aitzakia bat asmatu behar, adibidez: etxean dauzkat, zakurrak edo katuak
jan ditu, ez ditut aurkitzen, ordenagailua izorratu da... eta aitzakia sinesten badu pozik,
baina ez badu sinesten eta hirugarren aldia
bada, etxera paperaren bila!!, eta arazo larri
batekin topo egin dezakezu. Egun osoan
urduritasuna nagusitzen da gorputzean.

Hurrengo klasea Soinketa da; dotore jarri nahi eta kirola
egiteko arropa etxean utzita ez daukat soinketa egiteko
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n bizitza gogorra
Orain arratsalde ona ailegatu da, ez dago ez
klaserik ezta ezer egiteko gogorik ere. Etxera
joateko garaia da baina pasabidetik igarotzean
irakasle batekin aurrez aurre estropezu egin eta
gelditu beharra , hala beharrez: hitz gutxitan
etxera joateko aukera gutxi. Aurretik buletina ez
ekartzeagatik bete gabeko zigorrari oraingoan
ezin ihes egin.
Bi ordu zigor pasa eta gero irakaslearekin
etxera ailegatzean ama bere txikiaren zain, baina
ez musuak eskaintzeko baizik eta buletina non
zegoen galdetzeko. Bi aukera eskaintzeko: bata
buletina eta bestea 12 orduz ikasten eman. Garbi
dago hamabi orduak oso poliki pasa direla, errege goduen zerrendako izen-abizenekin oheratzeko ordua iritsi arte.
aukerarik eta hor dator irakaslea. Falta jarri baietz ! ez da
zaila izan asmatzea.

Oraintxe bertan Plastikako klasea dagokigu, hau da
klaserik onena, zalantzarik gabe, agian gogokoena delako, marrazki ederrak egiten jakinez gero. Agian errazago
da ulertzea, ezta? marrazkia hartu eta tenperekin
marrazteko prest, pintzela garbitu, eskuartean hartu, tenpera ireki, pintzela sartu eta KATAPLAN!!! Marrazki osoa
tenperaz betea, HAU KAKA!!!.

Orain jantokiko ordua da, pozik goaz, babarrunak eta
legatza baitaude. Baina, eta beti gertatu behar zerbait,
sukaldaria mahaira igo da esanez janaria oraindik ez dela
iritsi. Komentariorik gabe...!!!.

Arratsaldea dator, lehengo klasea Ingelesa da; koadernoa eta liburua etxean geratu dira gaixorik. Orduan
beste klasekoei liburuak ordu batez uzteko eskaera formala egiteko garaia da baina badirudi epidemia galanta
dagoela beste gelan ere, inortxok ere ez du ekarri liburua. Klasea hastear dago eta gure teacherra sartu beharrean, ordezko bat agertu da: “Denok patiora” esanez.
Gaurkoagatik libratuta. Futbolean jolasten eta ingelesa
ikasten gaude: linier, kornerra, futbola... Benetan ordu
probetxugarria izan da.

Hurrengo klasea Sexu Afektibo Hezkuntzaz
betea dago, eta idazlan bat egitea izan da eginbeharrekoa. Ondoren idazlana aurkeztu behar eta klasearen
aurrean jarri eta metodo infaliblea egokitu: aurreko ikaskide guztiak biluzik daudela pentsatu eta orduan klaseko
neska politena ikustean zakilak gora egiten du... baina
inor ez da konturatu zergatik ote, neurriak ba ote du zerikusirik? Fisikako klasean egin beharreko galdera berria
badago

Hemendik aurrera eta horrela ezin zela jarraitu ikusita, ikaskide on bihurtu baino beste erremediorik ez.
Ondorioa garbi dago: kurtsoa amaitu eta igarotzea lortu
Nork eska dezake gehiago? Ez da ez, ahuntzaren gauerdiko eztula!!

5

6

• komikia • komikia • komikia • komikia • komikia • komikia • komikia • komikia

• sariak • sariak • sariak • sariak • sariak • sariak • sariak • sariak • sariak • sariak

Ekainaren 10ean banatu zituen
Mertxe Agundez andereak,
Arartekoaren ordezkoak Gure
eskubideak lehiaketako sariak.
Bertan 644lan aurkeztu dira eta
irabazleak Arabako hiru ikasle eta
Bizkaiko bat izan dira. Argazkian
ezkerretik bigarrena Idoia
Moreno da, Mendebaldea
ikastetxekoa. Zorionak lana eta
sariagatik.

Eusko Jaurlaritzak antolaturiko
Derrigorrezko Bigarren
Hezkuntzarako Matematika
Olinpiadak Euskal Herri osotik
hamabi ikaslek sariak jaso
dituzte beren
lanagatikekainaren 12an.
Diego Martinez agertzen
zaigu argazkiaren atzean erdi
erdian eta Mendebaldea
ikastetxeko lagun honek sari
banaketan zioen buruketak
ebaztea gogokoa duela, eta
gainera hutsetatik ikasteko
aukera ematen dizula.
Bejondeizula eta Zorionak!!

Sergio Jorgek ere bere saritxoa badu, aurtengo Aguraingo Aniturri ikastetxeko Ipuin
Lehiaketa irabazi baitu bere lan bikainarekin: Un dia mas. Zorionak!!

Erro
Autobusak
bidaia ona!!!

Foruak 18 ☎ 945 300 238
AGURAIN
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Santa Maria katedral zaharra
Gasteizko Santa Maria Katedrala antzinako Gasteizko muinoaren puntu
altuenean dago kokatua. Gaur egun Europan bakarra den berreraikuntza plan
bat osatzen ari dira. Plan honetan arkeologoek lan handia eginez antzinako
Gasteiz hiriaren historia mordoa argitaratu dituzte.

OBRETAN ETA IREKITA

Zaharberritze-lanei 2000. urtean ekin zioten,eta oraingo hau
une erabakigarria da, zutabeak indartu behar dira eta. Indusketa
arkeologikoen bidez zutabeak nola dauden ikusi ondoren,
harginen lana nabarmenduko da tenplua berreskuratzeko
funtsezkoa izango den aldi honetan.
Izan ere, horixe duzue katedral zaharreko lanak ezagutzeko
Bisita Gidatuen alderdirik erakargarrienetako bat. Ibilbide berriaren
bidez, Erdi Aroko giroa nagusi den mundu liluragarrian murgilduko
dira bisitariak. Ekimen hori aitzindaria izan da kultur turismoaren
alorrean bai ikuspegiari bai edukiei dagokienez: egitura konplexua
eta iraganaren lekukotasun aberatsak dituen eraikin gotiko
honetan gauzatzen ari diren arkeologi eta berrikuntza-lanak
zuzenean ikusteko aukera dute bisitariek.
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a: Obretan eta ikusgai
BISITALDIA
Erreportaje hau egiteko Prentsa
Tailerreko ikasleentzat Santa Maria
katedrala ikusteko bisitaldi gidatu
bat antolatu zen.
Santa Maria katedralean zehar
gidatu gintuen bisitaldiaren
arduraduna Mirari izan zen arlo
guztiak oso ondo azalduz.
Hona hemen berak adierazi
ziguna bisitaldia egin bitartean:

KATEDRAL ZAHARRAREN
KONTU ZAHARRAK
Honen ondorioz, apaiz, auzo-lagun eta
apaiz-laguntzaile zaharrek, beraien katedralaren azken mendeari buruzko zuri-beltzeko
oroimenak islatu dituzte berrogeita hamar
argazki baino gehiagoko liburu bat sortuz.
“Viejas historias de la catedral vieja” lanean,
tiple,akolito,hiriko bizilagun eta kronikariek
bere bizipenen berri ematen dute lehen pertsonan. Guztien bizitzan, Santa Maria erreferentzi bat izan da ume-umetatik. 112 orrialdetan zehar pasadizo hunkigarri eta dibertigarriak azaltzen dituzte, gehienak antzinakoak: esperientziak, sentimenduak, emozioak
... lanean bildutako 17 istorioak eta 50 argazki zaharrak oraindik bizirik dagoen egoera,
Santa Maria katedrala bizitzan erreferentziatzat duten milaka Gasteiztarren zuri-beltzeko
bizipenak, berreskuratzeko abiapuntuak
ditugu.

• Eliza hau Alfonso VIII.ak
eraikitzea erabaki zuenean
1202.urtean eliza defentsa gisa
erabiliko zen 1256an Alfonso
X.ak barrualde gotikozko eliza
berreraiki zuen arte.
• Eliza hau antzinako Gasteizko
muinoaren puntu altuenean
dago kokatua eta hiru probintzi
ezberdin ikusi daitezke.
• 12 aldiz egon da obretan.
• XIII. mendean suteak egon
ziren.
• Zeramika batzuk aurkitu dituzte
baina oraindik ez diete
informazio askorik eman.
• Barruko zutabeak hutsik zeuden
eta orain kareaz betetzen ari dira.
• Katedralak Rubens eta Van
Dick-en margolanak ditu.
• 600 gorpu aurkitu dituzte.
• Europan bakarra den
berreraikuntza plan bat osatzen
ari dira.
• Berreraikuntza 2000. urtean
hasi zen eta 2010. urterako
bukatzea espero da.
Ez dugu amaitu nahi lan hau
katedral zaharra ikustera joan
zaitezten
animatu
gabe.
Entretenigarria eta ikusgarria da
era berean. Kontuan hartzen badugu
gure arbasoengandik zerbait gehiago
ikas dezakegula, aukera paregabea
dela deritzogu.
Zuen txanda!
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Txirrindularitzaren krisia
Azkeneko denboraldian txirrindularitza munduan aldaketa ugari egon dira.
Taldeen egoera ekonomiko larriak babesle aldaketak eragin ditu, adibidez ONCE
taldea Liberty Seguros taldea bilakatu da, eta Kelme eta Banestok autonomi erkidegoen laguntza ekonomikoa bilatu izan behar dute.
Txirrindularitza taldeek gero eta arazo
gehiago dituzte denboraldia bukatzeko eta
maila mantentzeko. Hori guztia gutxi balitz,
gero eta dopaje kasu gehiago gertatzen dira.
Ezagunena Kelmen egondako Jesus
Manzanorena da. Txirrindulari honek As
egunkarian azaldu ditu hainbat gertakizun,
Kelme taldean gertatutako dopaje kasuei
buruz. Nahiz eta Manzanok esandakoa
egia edo gezurra izan, argi dago txirrindularitza
ez dagoela bere sasoirik onenean.
Taldeen krisia
Lehenengo arazoa Once taldeari gertatu
zitzaion. Manolo Saizek zuzendutako taldea
hurrengo denboraldian Onceren babesa
gabe geratuko zen eta inork ez zekien zer
gertatuko zitzaien txirrindulariei. Egoera
honek Joseba Belokiren irteera ekarri zuen.
Kelmek,ordea, beste arazo batzuk izan
ditu. Hasieran arazo ekonomiko batzuk izan zituen, eta
ondoren Jesus Manzanoren salaketak. Horren ondorioz,
taldea bigarren mailara jaitsi egin da eta froga garrantzitsuenetan
ezin izango du parte hartu. Jesus Manzanoren adierazpenek
eztabaida handia sortu dute txirrindularitza munduan.
Manzanok As egunkarian esan zuenez, Kelme taldean
egondako bigarren urtean taldeko medikuak substantzia
dopanteak ematen hasi zitzaion. Substantzia guztiak hartu zituen
taldeak ez zezan kaleratu, bere taldekideak bezala.
Manzanok ez du gogoko bere aspaldiko taldekideei buruz
hitz egitea, baina haiek ere dopatzen
zirela ulertarazi du. Batzuetan etiketarik
ez zuten produktuak ematen zizkioten,
eta bera, animalia baten gisa sentitzen
zen. Hark dioenez, agian badago
ezer hartzen ez duen txirrindulariren
bat, baina gehienek isiltasun itun
bat mantentzen dute. Bere ustez
haren aspaldiko taldekideak ez dira
errudun sentitu behar, “garbi” badaude
behintzat.
Nahiz
eta
Manzanoren
adierazpenak egia edo gezurrak
diren ez jakin, argi dago izugarrizko
iskanbila sortu duela txirrindularitza
munduan. Agian hau guztia kirol
auzitegietara ailegatuko da,
baina gutxienez gaur egun

txirrindularitza munduan beste gaiez ez hitz egitea lortu du.

Kelmeren egoera latza
Pasa den urtean, Espainiako txirrindularitza talderik
zaharrena zenean, problema ekonomiko larriak sortu zitzaizkion.
2003ko Frantziako Tourra baino lehen, taldeko buruzagia, Oskar
Sevilla, lesionatu egin zen. Honen ondorioz, Tourrera
eramandako taldea kalitate baxukoa izan zen eta Kelmek ez
zuen ezer garrantzitsurik lortu.
Gainera, denboraldi hartan ordainketa
arazoak sortu egi ziren aurrekontu urriaren
ondorioz. Taldearen krisi ekonomikoa
nabarmena zen ordurako, eta Kelme babes
etxeak bere babesa kentzeko asmoa adierazi
zio taldeari.Hortaz, taldekide garrantzitsuenak
beste talde batzuekin sinatu zuten hurrengo
urterako. Vicente Belda, taldeko zuzendaria,
sponsor berria bilatzen hasi zen. Valentziako
Autonomi Erkidegoaren babesa lortu
bitartean, lasterketa garrantzitsu askotan
ezin izan zuen izena eman. Kelme taldea
bigarren mailara jaitsi zen eta arazo
ekonomikoak eta Manzanoren adierazpenen
ondorioz, ez Tourrean eta ez Giroan ez dira
egongo aurten.
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a eta aldaketak
Hurrengo urterako
aldaketa nabarmenak
Hurrengo urtean txirrindularitza
munduan aldaketa nabarmen asko egongo
dira. Jende guztiaren ustez aldaketa bat
izan behar zuen, eta horrela izango da. UCI
PRO TOUR izeneko txapelketak ordezkatuko
du oraingo antolamendua. Horren ezaugarri
aipagarrienak hauek dira:
Onceren bilakaera
Estatuko beste talde garrantzitsu batek ere , arrakasta gehiena izan duenak
alegia, beste hainbeste arazo izan ditu. 2003ko Frantziako Tourra bukatu zenean, Manolo Saizi berri txar bat ailegatu zitzaion: 15 urteetan zehar babesa eman
zion babesetxeak, ez zuen berrituko bere kontratua. Once enpresaren ospea oso
handia zen eskualde osoan. Espainiako biztanleen %98ak bazekien zer zen
Once, beraz, ez zitzaien beharrezkoa babesa mantentzea. Taldearen etorkizuna
argi ez zegoenez, txirrindulari asko, Joseba Beloki haien artean, beste talde bat
bilatzen hasi ziren. Manolo Saizek gogor ekin zion lanari, eta azkenean Liberty
Segurosen babesa lortu zuen, eta Belokiren irteera Roberto Herasen iristearekin
konpentsatu zuen.

Banestoren aldaketak
Banesto taldeak ere arazo ekonomiko larriak izan ditu. Pasa den urtean
bere babes etxeak ez zuela jarraitzeko
asmorik adierazi zuen. Hala ere,
Balear uharteen laguntzarekin bere
jarraipena (momentuz gutxienez)
ziurtatu egin du.

- 18 talde bakarrik egongo dira Pro
Tourrean, hauetatik hiru Espainiakoak.
Urtea bukatu arte itxaron beharko genuke,
baina ziur Illes Balears-Banesto, Liberty
Seguros eta Euskaltel Euskadi izango
direla.
-Urtean zehar 28 lasterketa egongo dira,
eta lehenengo mailako talde guztiak proba
horietan parte hartzera behartuta egongo
dira.
-Sailkapen mota berri bat egongo da:
bakarkakoa eta taldekoa. Frogaren
garrantziaren arabera puntuatuko da, eta
azkenean irabazleak emango dira. Aldaketa
hauek nabarmenak izango dira, adibidez
2003. urtean sailkapen hau egon izan
balitz, Vinokourov genukeen garaile eta
ez Bettini.
- Talde eta lasterketa asko geldituko
dira Pro Tourretik kanpo, eta, adibidez,
Espainiako talde guztiek ezin izango dute
parte hartu froga gehienetan.
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Tuning kotxeak
Hemen ikusiko ditugun bi automobil tuning hauek irabazleak
edo leku batean onenak izan dira, bata Kalifornian abiadura
asko duelako eta bestea Sevillan, tuneatuta izan den urteko
automobilik onenaren saria,hain zuzen ere. Lagun hauek bere
autoa nola aldatu duten eta zer nolako piezak jarri dizkioten
ikusiko dugu. Baina kontuz, zuk ere horrelakoren nahi baduzu egin, lehenengo ondo pentsatu eta gero ...ere bai.

CITROEN SAXO
Uste dut automobil hau izango dela onena aurten, eta "Maxi Tuning" aldizkaria
irakurtzen duzuenok konturatuko zarete beribil hau "The fast and furious" pelikulan
ikusi duzuela. Ea nor den gai esateko auto honek ez duela merezi bere tartetxoa pelikula batean.
Argazkian dakusakegun autoak atzean Remus izeneko lau hodi sarrerakoa dauka eta gainera arazoa izan da bere lekuan
kokatzeko lan handiak eman dituela.
Atzeko aldean marrazki polit bat dauka
espraiz egina dagoena. Fokoak Lexus markakoak dira eta aleroiak txikiak baina politak; alboetan ikusten den bezala, argazkian gurpilak
P7000 eredukoak dira eta llantak Braid dira;
ateak aldatuta daude beste batzuen ordez, ateetako ispiluak M3 dira. Aurreko aldean lau antiniebla dauzka eta kapo aldean marrazki bat,
kapoa aldatu egin du eta beste bat jarri dio.
Barruko aldea aldatuta dago eta jarri dio gidariaren aurreko alde guztia karboizkoa da, margotuta dago den dena. Eserlekuak Kobra eredukoak dira eta bolantea Racing X2 da. Pomoa
Momo izenekoa du eta hiru erloju dauzka
barrualdean.
Eta orain zer pentsatzen duzue automobil
honetaz? Ez dirudi erosi berritan emandakoa
denik, ezta?

MITSUBISHI ECLIPSE GST
Auto honek ez du balio zirkuituetan lasterketak egiteko, errepideetarako
baizik. Kaliforniako modari jarraituz tuneatu dute
baina gehien aldatu diotena motorea izan da. 635
zaldi potentzia lortu dute eta pieza guztiak
Japonian egindakoak dira. Gaur egungo automobil
hauek asko harritzen gaituzte eta gainera motoreak soinu asko egiten du, F1ekoak dirudite.
Beribilaren karkasa Wing West Combat eredukoa
da, atzeko aleroia oso handia da (ikus argazkia) eta
argiak Lexus eredukoak dira. Kapoa karboizkoa da
eta horri esker kilogramo batzuk arintzea lortu dute
kotxea azkarrago joan dadin
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"PASALO" ETB-ko PROGRAMA
Aurki telebistako aurkezleak
izango direnak
Mendebaldea Institutuan dagoen “EL SALVADOR GARAPEN
HEZKUNTZA ETA HEZKIDETZA” proiektuaren barruan, beste
kurtsoetan bezala, martxoan,
Nazioarteko Emakumeen Eguna
ospatu zen.
Horretarako, GKE den "Mugarik
Gabe"-n koordinatzaile moduan
dabilen Tania Cañas etorri zitzaigun.
Beraren laguntzaz, gaur egun, El
Salvadorren eta hemengo
emakumearen egoera aztertzeko
tailer batzuk antolatu ziren ikasleek
parte har zezaten.
Ondoren, gehien errepikatu
ziren gaiak (etxeko lanaren
banaketa, emakumea eta kanpoko
lana, emakumea eta biolentzia,
emakumea eta kirola) aztertu
genituen eta argazkian ikus
daitezkeen pasabidean jartzeko
hormirudiak egin ziren.
Hau dela eta, maiatzaren 2an,
ETB-n, PÁSALO programan
emakumearen aurkako biolentzia tratatu zutenean, deituak
izan ginen zuzenean parte hartzeko, gaia landu duten gazteen
iritzia plazaratu nahi zutelako. Argazkian 3. eta 4. mailako
ikasleak daude grabaketa garaian, beren iritziak ematen
gaiaren inguruan. Ea denon artean mundu hau aldatzen
dugun onerako, gutxienez zenbait arlotan. Hori izan zen
gure gaztetxoen nahia.
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Miradas

A

quella tarde llegué un poco antes de
lo habitual a casa, así que aproveché
para terminar de hacer todas esas cosas
que siempre tengo intención de hacer
pero que nunca tengo tiempo. Cuando decidí
descansar un poco, cogí una revista del escritorio
y me senté en el sofá. Las primeras hojas trataban
sobre los típicos temas de los dominicales, artículos
de moda, un reportaje más bien fotográfico sobre
una ciudad idílica del norte de Europa y artículos
semejantes que, la verdad, hojeé sin demasiado
interés. Tras pasar la hoja encontré algo que
realmente acaparó toda mi atención y consiguió
dejar me paralizada por unos instantes. Era
simplemente una mirada. Una mirada fría e
impactante, muy penetrante. Aquellos ojos negros,
que expresaban sensaciones y sentimientos
indescriptibles, eran los
de un niño de
tez negra que
no superaría
los nueve
años. Desvié
la mirada de
la imagen y
comencé a
leer el artículo
que
la
acompañaba.
Trataba sobre los niños
soldados de África. En
aquellas dos páginas
estaba narrado el
testimonio del niño de
la fotografía. Nashid,
que así se llamaba, contaba
con exactitud cómo fue su secuestro y la
matanza que había tenido que realizar en su propia
casa como rito de iniciación. Refería con toda
naturalidad, como si de cualquier otra cosa se
tratase, cómo asesinó a sus padres y a sus hermanos.
Para que se deshicieran de todos sus escrúpulos,
los secuestradores les introducían cocaína en una
pequeña abertura efectuada con un simple machete
en la sien. No pude continuar la lectura; aquello
era demasiado duro, y opté por encender la
televisión. Como es habitual, se emitía un programa
del corazón, donde cuatro tertulianos conversaban

sobre temas que a nadie interesaban.
Pero tenía grabada aquella mirada y no podía dejar
de pensar en aquella historia. Entonces me di
cuenta de que ese es el problema de nuestra
sociedad: simplemente al ver algo que nos desagrada
o nos hace sentir incómodos, inconscientemente
lo dejamos a un lado, miramos a otro lado y
buscamos algo con nos haga sentir cómodos.
Impulsada acaso por mi conciencia, volví a abrir
la revista y continué la lectura. Al terminar el
artículo seguí reflexionando sobre aquel testimonio
tan sobrecogedor.
Muchos días, al acostarme, pienso en estas y otras
trágicas noticias que oigo a lo largo del día.
Sinceramente, se me hace difícil de
aceptar que esas historias
que forman ahora parte
de mis pesadillas,
puedan ser la
cruda realidad
de miles de
personas en el mundo.
En momentos como estos
es cuando me vienen a la cabeza
los derechos humanos. Pero
en realidad, ¿qué son
los derechos humanos? Como
muchas veces me han
explicado en el
instituto, son los
derechos que todo
ser humano tiene al
nacer. Estoy de acuerdo
con esa definición, pero para
mi los derechos humanos son un
simple símbolo, una utopía, o, lo que es
peor, tal vez solo una pantalla para ocultar nuestra
mala conciencia. Viendo el mundo caótico del
Siglo XXI, creo que cada vez tenemos más lejos
la posibilidad de alcanzar esa sociedad perfecta y
armónica, donde cada ser humano disfrute de
todos esos derechos básicos que le realicen como
persona.
A mi parecer, el tratado de los derechos humanos,
es una simple pieza que ha creado occidente para
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intentar montar el puzzle del mundo perfecto.
Cada día veo más lejos esa utopía, porque cada
día me demuestran que esos derechos se nos
quedan cada vez más lejos a todos. Mientras los
mismos creadores y defensores de estos derechos,
como somos occidente, sigamos privando de
libertad y atacando a los pueblos y países que
tratamos como inferiores, nunca lograremos que
esas personas tan necesitadas de tales derechos
logren alcanzarlos. Pero no pierdo la esperanza de
que algún día lleguemos a darnos cuenta, tanto
los de aquí como los de allí, de que todos somos
humanos y, por consiguiente, que todos somos
acreedores a los mismos derechos básicos y
fundamentales.
Espero que, algún día, los mandatarios que
gobiernan el mundo se den cuenta de que fuimos
nosotros mismos los que hemos arrebatado a
todos esos países el derecho a ser libres y a no
depender de ninguna potencia mundial. Comenzamos
arrebatándoles su materia prima al colonizarlos, para
convertirlos después en satélites y dependientes
de nuestra potencia económica, de modo que

nunca conseguirán levantar cabeza y tener, por muy
pequeño que sea, un plan de futuro.
Por desgracia, ya tengo aceptado que en un
futuro muy próximo, es imposible cambiar la
situación de los niños soldados y de tanta otra gente
que vive en situaciones similares. A pesar de todo,
todavía queda en mí una pequeña esperanza de
que todo eso cambie algún día, y que todos esos
niños puedan crecer y formarse lejos del horror de
las armas; y que finalmente vean florecer a su
alrededor la esperanza de poder algún día conseguir
esos derechos humanos y lograr su dignidad como
ser humano. En definitiva, espero que todas esas
miradas perdidas logren encontrar su sitio en el mundo
y descubran cual es la verdadera razón de vivir, y
que hay una realidad más allá de
la explotación y la tortura.

Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteizko
Udala

Idoia Moreno
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GAUEKO ZARATA DESATSEGINAK
Festak ospatu ohi diren guneetan bizi diren pertsonek
arazoak dituzte atseden hartzeko, alkoholaren eraginez
sortzen diren zaratak direla eta.

G

uztiok badakigu, gaur
egun hainbat hiritan,
asteburuetan
jaiak
ospatzen diren puntuetan bizi
diren pertsonek arazoak dituztela atsedena hartzeko. Arazo
hauek guztiak gazteekin eta
alkoholarekin erlazionaturik
daude. Auzokideak milaka
aldiz kexatu eta gero, Eusko
Jaurlaritzak arazo honekin
amaitzea erabaki du. Honetarako batzorde bat eratu du,
batzorde honetan kalteturiko
auzokide eta gazteek parte
hartzen dute arau batzuk ezartzeko, adibidez, tabernen ixteko ordua, boteiloia ez egin..
Gasteizko beterazleak
esper o du batzor de hauek
martxan jartzea udal guztietan.
Ekimen hau otsailean, Eusko
Jaurlaritzak sortutako udal adituen foroan eratuko da.

Batzordeko zenbait partaidek eta drogamenpekotasunaren arloko partaide batzuekin batera lau bilera egin dituzte gazteek eta alkohola osatzen duten dikotomia aztertzeko. Egindako bileratan adierazi da gazteen eta auzokideen
arteko komunikazioa beharrezkoa dela zenbait puntutan
asteburuetan sortzen diren
gatazkak direla eta. Honetarako Ordezkariekin, poliziarekin,
ostalariekin, auzokideekin eta
gazteekin osaturiko taldeak
egingo ditu udalak.
Baina Gasteizko beterazlearen asmoa azken talde hau
gehiago inplikatzea da
“Momentuz elkarteetan parte
hartzen duten gazteak dauzkagu, baina harantzago joan nahi
dugu. Kaleko beste zenbait
gazte eseri nahi ditugu, inolako mugimendutan sartuta ez

dauden gazteak haiekin hitz
egiteko, ateratzen eta edaten
duten horiekin”.
Batzorde hauen funtzionamendua aztertzeko eta gazteak gehitzeko formula hobeago
bat aurkitzeko ikerketa bat
egingo da Irunen. Ikerketa
hauen emaitzekin teknikariak
gazteei ailegatzeko beharrezkoak diren eredu egokienak
aurkitzen saiatuko dira.
Momentuz egin diren bileretan eremu ezberdinetan parte
hartzea proposatu da. Garrantzitsuenetarikoa gazteen osasuna da. Hau babesteko alkoholaren kantitatea gutxiagotzen eta antisorgailuen erabilpenaren gorakadari aurre egiten saiatuko dira. Neurriak
hurrengo hilabeteetan adostuko dira, eta udalak hitza eman
du aurten ezarriko dituztela.
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Bideokontsolak ere
Esaten dute bideo kontsolak txarrak direla. Baina gazteok hori gezurra dela esaten dugu
eta onak ere badirela .Horregatik, bideo kontsolak asko gustatzen zaien bi mutilei elkarrizketa bat egin diegu eta gero informazio pixka bat eskainiko dizuegu.
Mendeberri: Zein da zure bideo
kontsolarik gogokoena? Zergatik?
A.:Play station 2a. Nire ustez joko
onenak dauzkan kontsola delako.
P.: GameCubea. Teknikoki hoberena
delako eta joko hoberenak dituelako.

M: Zein iruditzen zaizu txarrena?
Zergatik?
A.: X-box-a. Oso handia delako
eta bere jokoak ez zaizkit batere
gustatzen.
P.: X-boxa. Bere jokoak txarrenak
direlako eta oso handia delako.

M: Zenbat denbora ematen
duzu jolasten egunero?
A.: Nik asteburuetan bakarrik
jolasten dut, eta gutxi gora behera 15
ordu ematen ditut asteburu osoan
zehar.
P.: 30 ordu pasatzen ditut nik
kontsolarekin jolasten astero gutxi
gora behera.

M: Zenbat diru gastatzen duzu
kontsoletan?
A.: Ez pentsa, ez dut diru asko
gastatzen. Orain arte kontsola berrian
bakarrik 4 joko erosi ditut.
P.: Ba... nik urtean 250 euro edo
gastatzen ditut kontsoletan, hori
kontsola berririk ez bada atera behintzat.

M: Non jolasten duzu? Noiz?
A.: Kontsola nire logelan daukat
eta lehen esan dudan moduan,
asteburuetan soilik jolasten dut.
P.: Normalean egongelan jolasten
dut baina askotan logelan edo
amonaren etxean jolasten dut. Bestela
lagunen etxean ere bai.

M: Zenbat joko dauzkazu? Zein
da zure jokorik gustukoena?

A.: PS2-ko 4 joko eta PSX-ena 6 joko.
Nire jokorik gustukoena GTA:Vice City
da.
P.: Nik 11 joko ditut kontsola berrian.
Nire jokorik gustukoenak 1999an
jokorik onenaren saria irabazi zuen:
"Zelda"k .

M: Zerbait ikasi al duzu kontsolei
esker?
A.: Bai ikasi dut. Nire ingeleseko
lehen hitzak bideo kontsolei esker
ikasi nituen eta horretaz aparte ere
beste hainbat gauza ere ikasi ditut.

P.: Bai eta asko gainera. Logika
nola erabili ikasi dut baina ez bakarrik
hori, ingeles asko ere ikasi dut. Nire
ustez kontsolekin asko ikasten da,
egiatan.

M: Zure ustez, txarrak al dira?
A.: Ni ziur nago ez direla batere
txarrak,kontrakoa baizik, beraiekin asko
ikasten da.Noski, itsutzen bazara eta
beste ezer egiten ez baduzu... Baina
tamainan erabiliz gero oso egokiak
direla deritzot.
P.: Ez, ez dut uste txarrak direnik,
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e lagungaEgin ditugun elkarrizketei
erreparatuz, ikus dezakegu
kontsolarik onenak Play Station
2a eta Game Cubea direla, eta
txarrena berriz, X-box dela.
Play Stationa hiruetatik
kontsola zaharrena da baina
lehenengo Play stationaz baliatuz
kontsola honek arrakasta handia
lortu du. Hala ere, Nintendo
Game Cubea kontsolarik
salduena izan da eta X-box
aldiz gutxien saldu dena.

guztiz kontrakoa esango nuke nik;
beraiekin asko ikasten da.

M: Zenbat bideo kontsola
dauzkazu etxean? Zein?
A.: 3, Game boy, Game boy color
eta Play Station 2a.
P.: Ba... nik 9 kontsola dauzkat eta
denak dira Nintendokoak: Game Child,
Game Boy, Game Boy color, Game
Boy Andance, Game Boy Advance SP,
Nintendo, Supernintendo, Nintendo
64 eta Nintendo GameCube.

M: Ba al daukazu kontsolei buruz
zerbait gehiago esateko?
A.: Bai, azterketa bat egin zutela
erabilerari buruz eta esan zuten bideo
kontsolarako bezalako abilezia jokoek
(Medal of honor) erreflexuak %30ean
igotzen dituztela. Horregatik ezin da esan
kontsolak txarrak direnik. Erabileran
datza bere onura eta kaltea.
P.: Jende askok kritikatzen ditu
kontsolak baina hori egiten dutenak
inoiz ez dituztelako probatu da, beraiekin
gauza asko ikasten dira eta gainera
irudimena eta logika asko garatzen
dituzte.

100 pertsonei galdetu eta
gero, ikusi ahal izan dugu inork
ez zuela X-box delakoa nahi,
guztiek gorrotatzen zuten.
Oraingo honetan Microsoft-ek
guztiz sartu du hanka.
Inter neten bilatu dugun
informazioaren arabera pertsona
bakoitzak 12 ordu ematen ditu
kontsolaren aurrean eta 8 ordu
telebistaren aurrean. Hala ere,
gure ustez, informazio hori ez
dagokio gaur egungo gazteei,
guk, 15-20 ordu ematen ditugu
astero batez beste kontsolekin
eta telebistaren aurrean berriz,
4 ordu pasatzen ditugu astero,
besterik ez. E3-an, munduko
kontsolen
txapelketarik
garrantzitsuenean, X-boxek ez
du saririk irabazi baina Nintendok
eta Play Stationek berriz, bere
saritxoak eraman dituzte.
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Mendebaldeko Beethov
Mendebaldean 1 mailatik 2 batxilergora dauden bitartean musikari, dantzari
onenetarikoak ezagutzeko parada eskainiko dizuegu artikulu honetan. Artista hauek
musika oso polita sortzen dute klarinetea, albokaz, biolinaz, txistuaz, pianoaz,
trikitixaz, panderoaz baliatuz.Ezagut itzazue eta anima zaitezte zuek ere,musikaren
abantailak aipatu beharrik ez baitago. Ala bai?
Mikel Ramos
Mikel Ramos Mendebaldeako
pianojolea da. Egunero ordu pare bat
egoten da jotzen nahiz eta batzuetan
gehiago edo gutxiago egon. Lehen Udal
Musika Eskolan jotzen zuen, baina
orain bere kabuz jotzen du eta ez du
uste berriz Udal Musika Eskolan
apuntatuko denik. Bere ustez, pianoa
jotzea oso erraza da, bakarrik teklak non
dauden jakin behar duzu eta horrekin
jotzen hasi ahal zara.8 urterekin hasi
zen jotzen eta denbora luzez jarraitzea
espero du, oso gustura baitago. Musika
lasaia jotzean erlaxatua sentitzen da eta
erritmoarekin jotzen duenean oso solte
sentitzen da.

Irune
Irunek Mendebaldean dihardu
ikasten eta bere denbora librean klarinetea
jotzen du 3 orduz kontserbatorioan
ostegun eta astelehenetan izan ezik. 8
urterekin hasi zen klarinetea jotzen,
eta Irunek esan duenez oso zaila izan
da klarinetea ondo jotzen ikastea, baina
denbora asko daramalako jada disfrutatu
egiten du. Irunek uste du beste 5 urte
gehiago egongo dela jotzen. Eta musika
jotzen duenean pozik eta erlaxatuta
geratzen dela esan digu.

Mikel Olivera
Lorena Perez
Lorena Perez Mendebaldeako txistularietako bat
da. Ez du egunero jotzen, baina jotzen duenean 2
orduz gutxi gora behera egiten du. Lorenak Gasteizko
Kontserbatorioan jotzen du, nahiz eta etxean ere jo.
Hiruhilabetero kontzertu bat egiten du kontserbatorioan
nahiz eta batzuetan Agurainera joan. Txistua jotzea ez
da batere zaila. Orain dela bi urte gutxi gora behera txistua
jotzen hasi zen zeren eta lehen pianojolea zen.

Maddi Arana
Maddi Arana Mendebaldeako biolinjolea da. Maddik
astean zehar ez du biolina jotzen baina asteburuetan
egunero 2 orduz jotzen du gutxi gora behera. Berak ez
du kontserbatorioan jotzen, bere etxeko gelan baizik.
Asko kostatu zaio biolina jotzen ikastea, baina 8 urte
daramatza eta jada primerako doinuak sortzen du. Maddik
aurrera jarraituko duela dio biolina jotzen primeran
pasatzen duelako eta bidaiak eta jendea ezagutzen pozik
dagoelako.

Mikel Olivera Mendebaldeako albokajoleetako bat da.
Ostiralero ordu bat gutxi gorabehera jotzen du nahiz eta
gehienetan gutxiago jo. Betidanik jo izan du alboka Izarran.
Berak esan duenez oso zaila izan da ikastea baina urteekin
asko ikasten duzula esaten du. 11 urtekin jotzen hasi zen
eta lehenago beste tresna batzuk jotzen zituen. Txistua eta
panderoa oso gogokoak ditu eta musikarekin jarraitzea espero
du musika bere arlorik garrantzitsuena delako. Musika
jotzean erlaxaturik eta alai sentitzen da.
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ven berriak
Irene Comas
Irene
Comas
Mendebaldeako
biolinjoleetako bat da. Berak 3-4 ordu egunero
entseatzen du. Kontserbatorioan entseatzen
du. Berak bakarka jotzen du eta ez du talde
batean jotzen. Gure laguna bi urterekin hasi
zen jotzen; horregatik orain oso ondo jotzen
du eta denbora luzez segituko duela sumatzen
dugu.. Musika jotzen duenean pozez eta
bihotzez jotzen du.

Raul, Mendebaldeako irakaslea
Raulek, Mendebaldeako irakasleak, saxofoia
jotzen du, eta gehien gustatzen zaion musika klasikoa
eta herritarra da. Egunero 2 orduz entseatzen du.
Berak Portugaleteko bandan jotzen du ` Bilbo sax´
saxo taldean. Oso zaila izan da ikastea, goi mailara
ailegatzeko egunean 5 ordu entseatu behar duzu eta, nahiz eta
11 urterekin hasi zen jotzen. Bizitza osoan musika jotzen egongo
da berarentzako hobby bat da eta. Berarentzat tresna batean putz
egitea eta hortik musika ateratzea polita da. Raulek musika jotzera
gonbidatzen gaitu, animatu egiten gaitu zer sentitzen den ikusi
ahal izateko.

Adriana Urdanoz
Adrianak musika tresna
asko jotzen ditu: trikitixa,
panderoa, perkusio afrolatinoa
eta bateria. Gaur egun gutxi
entseatzen du eta gehiago
entseatu behar duela esan du
baina 2. Batxilergoak denbora
asko kentzen diola dio. Izarran
trikitixa eta Gasteizen perkusioa
jotzen du. Adriana pandero
klaseak ematen saiatzen ari
da eta jotzen dituen tresnetatik
zailena trikitixa dela dio.

Ibai De Ayala
Ibai de Ayala Mendebaldeako
euskal dantzaria da. Ibaik
astelehenetan eta asteazkenetan
ordu batez dantzatzen du Euskal
Folklorearen Musika- etxean.
Ostiraletan berriz, lau orduz eta
larunbatetan bakarrik 2 orduz.
"Indarra" dantza taldean dantza
egiten du; ez zaio zaila iruditu
dantza ikastea, betidanik dantzatzen
egon delako.5 urterekin hasi zen
dantza egiten eta urte askotarako
dantza egitea espero du. Bera
dantzatzen ari den bitartean barneko
zirrara sortzen zaio eta emozionatu
egiten da.
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Mendebaldea BHIko Kultur Astean lehiaketetan izandako emaitzak honako
hauek izan dira:

IPUIN LEHIAKETA O3-04
IRABAZLEAK
A maila
1. saria:
Zeinen alaba? 1.A Maddalen Zabala
2.saria:
Tartalo eta kristalezko harri iluna. 1.B Ander Fernandez Garcia
3.saria:
Ane eta Ramon basora txangoan. 1. E. Uxue Etxeberria Uriarte
B maila
1. saria

Nire ametsa eskuratzeko bidea. 2. Batx. B. Amaia Septien Santos

Nire ametsa eskuratzeko bidea

E

z dakit zergatik izango den, baina oraindik zerbait
bereziak lotzen nau nire aitarekin; bera hil
zutenean, guda zibilean, ni gaztea
izan arren, beti gogoratuko
dut. Berari esker emakume
independentean bihurtu naiz
eta nahi dugunagatik
borrokatuz gero , edozein
gauza lor dezakedala
ikasi dut...
Errepublika
garaian, 1936ko
guda zibila hasi
baino lehen, nik
19 urte nituen eta
nire guraso eta bi
ahizpa txikiekin
bizi
nintzen
Bilbon.Nire ama,
garai
hartako
emakume guztiak
bezala, etxeko gauzez
arduratzen zen eta nire
aita etxera dirua ekartzeaz
kezkatzen zen.Nire aita oso
ezaguna zen eta lagun onak
zituen zeintzuk, bera bezala, idaztea
maite zuten. Bilboko aldizkari elebidun
batean idazten zuen eta nahiko ondo zihoakigun
dena. Nahiz eta emakumeak izan, ikasteko aukera eman
ziguten ahizpa guztiei (oso garrantzitsua zen nire aitarentzat
guk ikasketak izatea), baina bakarrik nik izan nuen aukera
karrera bat egiteko , errepublika garaian egin nuelako;guda
hastean nire ahizpek ikasteari utzi behar izan baitzioten.
Niri benetan gustatzen zitzaidan idaztea eta izugarrizko

mirespena neukan nire aitarengan, berak bere ametsa
betetzea lortu zuelako eta nik bere pausuak jarraitu nahi
nituen.Aita izan zen idazten erakutsi zidana eta
lehenengo ipuinak irakurri zizkidana.
Denbora gutxi pasatzen zuen gurekin,
egunero bere liburuz betetako
gelan sartu eta hor orduak
ematen zituelako idazten
edo politikako gaiez
arduratzen, baina ez
zuen inoiz ezer
kontatzen. Hala ere,
banekien nitaz harro
zegoela eta asko
gustatzen zitzaiola
familiako norbaitek
berak
zituen
gustuak izatea.
Esan dudanez
guztiak nahiko pozik
bizi ginen, eta
batzuetan
arazo
ekonomikoak izan arren
jateko bageneukan.Garai
hori nire bizitzako hoberena
izan zen; baina arazoak gerra
zibilarekin etorri ziren. Ideologia
totalitarioak Europan guztiz sustraituta
zeudela, nire aita bezalako intelektual eta
politiko apur batzuek Espainiako aspaldiko arazoei heldu
zieten, horregatik 1931ko errepublikaren ametsa eurena
izan zen. Baina Errepublika ezartzeko saiakuntzak, azkenean,
gerra zibila ekarri zuen. Espainiako lurretan lehenago
izandako borroketan, armategiaren ahalmena ez zen inoiz
hain suntsitzailea izan.
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Gerra honek nire aitarekin bukatu zuen, lehenengo
ankertasunez bere itxaropenarekin bukatu eta gero bere
bizitzarekin amaitu zuten. Niretzat kolpe izugarria izan zen;
oso iluna ikusten nuen nire familiaren etorkizuna eta gure
iraganaren parte ( eta partaide) bat ezabatuta zegoen.
1939an gerra bukatu zen, baina Frankoren tropen
garaipenarekin; gainera hiru urteko gerraren ostean lurralde
osoa hondatuta zegoen.
Gu nire amonari esker bizi ahal izan ginen, gu mantentzeko
nahiko dirua zeukan eta berarekin bizitzera joan ginen. Zer
egin genezakeen bestela? Emakumeak izanda ezin izango
genuke lanik aurkitu. Bi ahizpa txikiak berehala ezkondu
ziren; baina Frankoren erregimenaren aldekoak ziren bi
gizonekin. Nire ahizpa txikiak saltzaile batzuk bezala
ikusten nituen; ni etsituta eta traizionatua sentitzen nintzen
eta bakarrik nire aitak egindako lan alferrean pentsa
nezakeen. Nire amak ez zuen ezer esaten, edozein
gauzarekin konformatzen zen; gizartearen gehiengoa
bezala.
Nire bizitzak horrela jarraitu zuen urte batzuetan zehar
eta erregimenaren politika errepresiboa gero eta gehiago
gogortzen zihoan. Gainera gerra sufritutako pertsonek ez
zeukaten haien askatasunagatik borrokatzeko gogorik,
gehiegi galdu zuten ezer ez lortzeko.

Baina egun batean nire etxera ailegatu zen gutun batek
aldatu zuen nire bizitza. Nire aitaren lagun batena zen,
Argentinan exiliatuta zegoela eta han berak sortutako
aldizkari batean lan egiten zuela esaten zuen; gutaz
galdetzen zuen eta gure aitaren heriotza asko sentitzen
zuela zioen. Gutun horrek argi bat piztu zuen nire
etorkizunean. Begiak irekiarazi zizkidan,zerbait egin behar
nuen. Bilboko bizimodua ez nuen gustuko, aurreratu nahi
nuen eta norbait izateko aukera behar nuen. Nire amarekin
hitz egin eta Argentinara joan behar nintzela esan nion.
Banekien hasieran gogorra izango zela,baina han gutxienez
nire bizitzarekin zerbait egingo nukeela pentsatu nuen .
Oso tristea izan zen Euskal Herria ,eta han nire familia, uztea;
hala ere hori ez zen nik txikitatik ezagutzen nuen lurraldea;
nik maite nuen lurra ,eta hango jende gehiena, Erregimenaren
ezarkuntzarekin desagertu zen.
Familia osoa agurtu eta berehala nire ametsak eskuratzeko
bidaia hasi nuen. Nire aitaren laguna ezagutu nuen eta laguntza
handia eman zidan. Berak sortutako aldizkarian lana eman
eta pisu bat lortzen lagundu zidan. Hegoamerikako idazle
on asko ezagutu nituen eta hauetako batzuk nire aita
ezagutzen zuten; aitortu behar dut nire abizena laguntza
handia izan zela. Bilbon, artikuluak Agirre jaunak egindakoak
ziren, Argentinan ordea Agirre anderea sinatutakoak.
Izugarrizko aldaketak jasan zituen nire bizitzak eta dena
nire aitarekin konpartitzen nuen ametsa gauzatu ahal
izateko.

GRAFITIN LEHIAKETA O3-04

IRABAZLEA

1. saria
Niko Jimenez 1.C
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Interneten zenbait auke
Internet dela-eta mundu zabaleko informazioan sartzeko aukera dugu, euskaraz
nabigatzekoa, ordea, nahi baino urriagoa da.
Eusko Jaurlaritzaren Gazteria eta Gizarte Ekintza Zuzendaritzak eguneroko lanean
kontuan hartzen du euskara, gazteak euskaraz bizi daitezen. Hona hemen informazioa
eskuratzeko baliabideak eta Zuzendaritzaren programak.
Gazte Aukera euskaraz eta gazteleraz dago sarean.
Internetez baliatuz, gazteei hurbilago jartzen zaie informazioa eta bide batez, interakziorako bideak eskaini.
Atari honetan jorratzen diren gaietan zeharka kontuan
hartzen da Euskara eta era berean, gune aproposa dago
Euskararekin lotutako gaietarako.

. Gazte Informazioa zerbitzua.- Gazteei informazioa emateko, Eusko Jaurlaritzak, foro aldundiek eta
60 udalek bulego sare hau osatzen dute. Hainbat eremutako informazioa eskaintzen da, hain zuzen ere, lana,
ikasketak, bidaiak, aisialdia eta abar. Bulegoetan egin daitezke kontsultak zuzenean zein Internet bidez,
www.gazteinformazioa.net gunean sartuta.
Gazte Aukera.- Gazteekin zerikusia duena biltzen
da www.gazteaukera.net helbidean. Atari honetan
Gazte Planak eragina duen arloetako hainbat informazio
eskaintzen da Internet bidez: Aisia, Lana eta
Prestakuntza, Etxebizitza, Hezkuntza, Ekologia eta
Ingurumena, Osasuna eta Gizartea.
Informazioaz gain Gazte Aukerak interakziorako
honako erak eskaintzen ditu:
Gazteria Zuzendaritzak kudeatzen dituen nazioarteko
txartelak (Gazte-txartela, aterpekide, ikasle, irakasle, eta
Go-25 ) eskuratzeko leihatila lana egiten du Lehenengo,
norberaren datu pertsonalak Interneten sartu eta txartela
eskatu behar da, ondoren bankura edo kutxara eraman
beharreko agiria etxean inprimatu. Txartel batzuen
kasuan aukera ematen da txartela edozein Informazio
Bulegotan edo postaz etxean jasotzeko. Txartel hauek
eskuratzeko dagokion tasa ordaintzeko ere aukerak
daude: banku edo kutxako sukurtsaletik pasatu, irakurketa optikodun kutxazain automatikoetan ordaindu edo Online egin ordainketa.

Bestalde, aurtengo deialdian Auzolandegietan parte
hartzeko erabili dute Gazteek Gazte Aukera: aurreinskrip-
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kera erabilgarri
zioak betetzeko, plaza aukeratzeko bakoitzari zegokion
txanda ezagutarazteko eta momentuan momentuko plaza
libreak kontsultatzeko.
Gazte Aukerak badu gune aproposa parte hartzeko eta
elkar ezagutzeko, bertan, inkestak, txatak, foroak, iradoki-

eta aterpekideen nazioarteko txartelak dira. Azken txartel
honek adin guztietako jendeari ematen dio aukera ostatu
hartzeko, era desberdin batean eta merke. Bost kontinenteetako 5.000tik gora aterpetxe erabil ditzake aterpekide
txartelaren jabe denak.

Auzolandegiak: Euskadiko eta mundu osoko 1.500
gaztek kultur, ingurumen edo gizarte ondarearekin zerikusia duten gizarte-proiektuetan lankidetzan jarduten dute.
Kultur arteko harremanak eta auzolana sustatzea du helburu programa honek.
Gazte kooperanteak: Garapen Lankidetzarako
Zuzendaritzak urtero antolatzen du Euskal Gazteria
Lankide programa hirugarren munduari laguntzeko.
Guztira, 20 eta 30 urte arteko 100 gaztek parte hartu ahal
dute, hiru eta sei hilabete arteko programak izaten dira, eta
gazteek bertatik -bertara ezagutu dezakete beste herrialde
batzuetako egoera. Garapen ekintzak.
Boluntarioentzako eta mugikortasunerako programak,
esaterako, Gazteria programa eta Euro-Scola kluba.
Beste helbide interesgarri batzuk eskaintzen dizkizuegu, udan ere kuxkuxeatzen ibili nahi baduzue.
• Armiarma.com
• Hiztegia.net
• Nontzeberri.com
• Eitb.com/egaztea

zunak, eta iragarki-taula aurkituko dituzu. Harpidetza zerbitzuan izena emanez gero, posta elektronikoz jaso daitezke azken berriak.
Bisita ezazu www.gazteaukera.net. eta iradokizunak
egin nahi badituzu erabili gure posta elektronikoa: gazteria@ei-gv.es.

Gazte-txartela: agiri europar honek, abantailak
eskaintzen dizkie gazteei kultura, kirola, aisia, bidaiak,
musika eta ostatuetan, besteak beste, bai Euskadin,
Estatuan eta Europan. Gazte News aldizkaria Gazte-txartela dutenei zuzenduta dago, doan banatzen da gazteentzako informazio-bulegoetan, ikastegietan eta fakultateetan.
Gazteei txartelak hainbat alorretan dituen abantaila eta
deskontuei buruz informazioa eskaintzea du xedea aldizkari honek. "Gazte News" aldizkariak.
Nazioarteko beste txartelak: ikasleen, irakasleen, Go-25
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Euskal Herriko bi kilolar
Mendebaldea institutuan, DBHko lehenengo eta bigarren mailakoak Irati Anda
“eskalatzailearekin”eta Eneko Llanos “ triatlonlariarekin ” egon ziren apirilean ospatu genuen
Kultur Astean. Ondoko bi elkarrizketa hauetan bere ibilbidea, lana eta etorkizunerako asmoak
argitzen saiatuko gara.

Irati
Mendeberri: Nola hasi zinen kirol
honetan?
Irati Anda: Araia ondoan dagoen Egino
izeneko eskalada eskola batean.

M: Zergatik eskalada eta ez beste
kirolen bat?
I: Beti ibili gara familian mendi inguruan
eta nire neba nagusiagoak ere kirol hau egiten
zuenez, anaiaren urratsak jarraitu nahi
nituen.

M: Beste kirolen bat praktikatzen
duzu?
I: Eskaladaz aparte bertsotan ibiltzen
naiz, irratsaioak egiten ditugu eta gero
deitzen didatenean bertso batzuk sortu eta
kantatu egiten ditugu.

M: Asko kostatu al zaizu hona
iristea?
I: Badauka bere lana baina niri fisikoki
baino gehiago psikikoki gehiago kostatu zait.
Hor egotea beti entrenatzen eta agian nik
norbait atzetik “kaña” sartzen baldin badaukat,
motibazio gehiago sortzen dit.

I: Bai, noski, bestela
gogorregia litzateke.Bidaiak,
ezagutzen duzun jendea,
kirola egitea, eta batez ere
eskalada bera da merezi
duena.

M: Eta alde txarrak?
I: Dirua, hemen dauden
baliabide gutxi; automobila
behar duzu mendira
joateko, gasolina ordaindu;
garestia ez da, baina ikusten
duzun bezala, beharrezkoa
dena gaztetxook ez dugu
eta beste batzuen laguntza
behar izaten dugu kirola
egin dezagun....

M: Entrenatzailerik
baduzu?
I: Ez, ez daukat
entrenatzailerik oraingoz.

M: Anekdotaren bat
edo gertakizunen bat?

I: Mailak daude, zer lortu nahi duzun,
kirola nola ikusten duzun edo non daukazun
muga edo langa; oso handinahia bazara,
gehiago nahi duzu eta zeure burua horretara
bultzatzen duzu.

I: Istripu larriak ez ditut izan. Orain
bertan ez dut anekdotarik gogoratzen baina
bidaia guztietan anekdota bat egon ohi
da.
Behin pasa zitzaidan rapelatzen ikasten
ari nintzela, ile luzea neukan eta ilea zortzian
sartu zitzaidan eta mila mobida egin behar
izan nituen ilea handik ateratzeko.

M: Zenbat ordu sartu behar dira
onena izateko?

M: Zein aholku emango zenioke
zure urratsak jarraitu nahi dituenari?

I: Hoberena izateko, gorputzak ahalegin
hori egin badezake, 24 ordu, nik ez ditut
horrenbeste ordu sartzen.

I: Helburuak argi eduki ditzala, eta egin
nahi duena ere bai. Behin helburuak argiturik
dituzunean zure indar guztiekin saiatu
behar zara helburu horiek bete daitezen eta
dauzkazun baliabide guztiak horretan jarri.

M: Zaila al da kirol honetan
“tontorrera” iristea?

M: Zenbat txapelketa irabazi zenituen
pasa den urtean?
I: Pasa den urtean liga txiki bat egin zen
Araban eta ni izan nintzen irabazlea.

M: Alde onak egongo dira kirol
honetan, ezta?

M: Beno, ba eskerrik asko zure
denbora eskaintzagatik, jarrai dezazula
paretetan zehar igotzen eta gogokoa
duzuna egiten. Agur eta beste bat
arte.

SALTO LIBREAN
M: Non jaio zara?
I: Gasteizen.

M: Non bizi zara?
I: Gasteizen.

M: Zenbat urte dituzu?
I: 21.

M: Gustuko duzun kolorea?
I: Gorria.

M: Gustuko duzun janaria?
I: Kaneloiak.

M: Gustuko duzun leku bat?
I: Maroko.
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ri ezinhobeak:
Eneko Llanos

triatloi

kirolaririk onena!
jan behar dugu. Horetaz aparte lehiaketa garaian
pixka bat gehiago zaindu behar gara.
Normalean denetik jaten dugu.

Eneko Llanos Mendebaldean
gurekin egon da kultur
astean mahai inguru batean
parte hartzen eta horretaz
baliatuz elkarrizketa bat egin
diogu zer den triatloia eta
Atenaseko Olinpiadetan
parte hartuko duen jakin
nahian.

M: Urduri jartzen zara kamara baten
aurrean?
E.Ll: Bai, oso urduri jartzen naiz.

M: Zein da zure kirol taldearen
izena? Nongoa da?
E.Ll: Excellent Center du izena eta
Kataluniakoa da.

M: Zergatik aldatu zinen taldez?
E.Ll: Hau talde profesionalagoa delako
eta diru aldetik baldintza hobeagoak direlako.

Mendebaldea: Zertan datza triatloia?

M: Txapelketa batean beste
partaideekin ongi konpontzen zarete
ala ez diozue elkarri hitzik egiten?

Eneko Llanos: Triatloia hiru kirol motatan
oinarritutako froga da : igeri egitea, bizikletan
aritzea eta korrika egitea. Hori dena kirol batean
bilduta.

E.Ll: Ongi konpontzen gara guztiekin. Ia
beti lehiatzen gara berdinok eta ezagutzen
gara. Kirolariak garela ez dugu ahaztu behar
eta kirolak pertsonen arteko harremanak
hobetzeko tresna izan behar du.

M: Nola sartu zinen kirol honetan?
E.Ll: Betidanik egin dut kirola eta ni
baino lehenago hasi zen nire anaia nagusia
eta bere eraginagatik hasi nintzen.

M: Sidneyko Olinpiadetan egon zara.
Zer nolako esperientzia izan zen?

M: Txikitan pentsatzen zenuen kirol
honetan sartzea?
M: Zenbat urte daramatzazu honetan?

E.Ll: Oso ona izan zen. Oso ondo pasatu
genuen eta gainera kirol munduan lehiaketarik
garrantzitsuena da. Orokorrean oso esperientzia
polita izan zen.

E.Ll: Hasi nintzenetik 11 urte. Serio-serio
ez hainbeste 7 edo 8 urte gutxi gora behera
daramatzat goi mailarako entrenatzen.

M: Zenbat garren postuan gelditu
zinen?

E.Ll: Ez, ez nuen ezta ezagutzen ere.

E.Ll: 23. postuan.

M: Prestaketa fisiko handia izan
behar da kirol hau egiteko?

M: Sidneyko olinpiadetara joan behar
zinela esan zizutenean nola hartu zenuen?

E.Ll: Bai asko, lagun artean aritzeko ez,
baina maila altuan aritzeko, hau da munduko
onenekin lehiatzeko bai, lan handia egin
behar da.

M: Zenbat ordu entrenatzen duzu?
E.Ll: Egunean nik kalkulatzen dut bost edo
sei ordu baina astean 25-30 bitartean.

entrenamendu guztiak, baina hemengoa
ez denez, bakar bakarrik nire kasa entrenatzen
dut.

M: Zure kabuz entrenatzen duzu
edo entrenatzaile batek aholkatzen dizu
zer egin behar duzun?

M: Dieta bereziren bat egin behar
duzu?

E.Ll: Entrenatzaile batek ipintzen dizkit

E.Ll: Ez. Kirol honetan asko erretzen
dugu( tabakoa ez, kontuz! ) eta orduan asko

E.Ll: Pozez txoratzen. Sailkapena lortzeko
egon behar zara ia lau urtetan lehiatzen eta
puntuak lortzen. Orduan oso prozesu luzea
da eta azkenean ia behin aseguratuta duzunean
postua, esaten dizutenean plaza daukazula
pozez eta gustura hartzen duzu.

M: Eta zure gurasoek eta familiakoek
nola hartu zuten?
E.Ll: Oso ondo eta pozik. Badakite zenbat
entrenatzen naizen eta zenbat ahalegin
egiten ditudan emaitza onak lortzeko.
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Eneko Llanos
M: Badakigu ere munduko
txapelduna gelditu zarela. Oso
gogorra izan zen txapelketa hori?
E.Ll: Bai. Ze distantzia luzean izan
zen eta froga honetan kilometro asko
eta ordu asko lehiatzen da eta orduan
nahi duzun gauza bakarra da helmuga
zeharkatzea eta lasaitzea.

M: Ze nolako harrera egin
zizun zure familiak?
E.Ll: Kristoren sorpresa eman
zidaten, aireportura etorri zirelako eta
pozez zoratzen zeuden pankarta eta
guztiz. Ez nuen espero horrelakorik eta
oso atsegina izan zen.
Azken hilabeteetako frogetan Eneko
Llanosek zenbait txapelketa nagusi
irabazi ditu eta marka hauei esker,
gure kirolariak aurtengo Atenaseko
Olinpiadetan parte hartzeko aukera
irabazi du. Zorionak!!! Eta zorte ona izan
dezazula Atenasen.

triatloi kirolaririk
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Uda dator ate joka
eta igerilekuan edo
parkean edo auskalo
non hemen doazkizue
zenbait iradokizun
asper ez zaitezten.
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Azterketak beti zailak
Kurtsoa bukatzear dago, eta azterketak ditugu gainean berriro, nahiz eta lan asko
egin hiru ebaluaketetan zehar, azkenean dena froga batek adieraziko dizu, eta
hemen hasten dira tentsioak eta urduritasunak.
Gaur egun gizartean azterketei garrantzi handia ematen
zaie, frogarik gabe ez dago titulurik, eta bizitza honetan zerbait
egin nahi baduzu, titulua beharko duzu, ez du axola zu oso
argia zarenentz, titulurik eta esperientzia gabe, gaizki zoaz!
Baina esperientzia denborarekin lortzen da, eta nola demontre
bilatzen da lana esperientziarik ez baduzu? nola lortuko duzu
esperientzia ez badizute lanik ematen eskarmentua ez
edukitzeagatik, hain zuzen ere?
Azterketaren inguruan ikasleen artean dinamika berezi bat
sortzen da; denek gainditu nahi dute, egindako aurrelanari ahalik

eta etekin handiena atera. Horretarako denetik topa dezakegu:
pilulak, kafea, txuletak...oso urduri jartzen zara, nota jakin
nahian, gaindituko dut?ez?
Bestalde, eta badirudi ahaztu egin zaiela gure gurasoei bere
ikasteko garaia. Notak ailegatzerakoan gurasoek uste dute ez
dugula lan egin, eta honez gain, konparaketak egiten dituzte;
begira zure ahizpa! unibertsitatean dago! Eta zu...
Baina lasai, oporrak helduko dira eta hau guztia pasatuko zaigu,
gainera beti esan da ikasleen bizitza dela onena, ezta?

Lau egunetan 9 azterketa egin behar

Irakasleak asko pasatzen

ditugu, eta nire ustez oso denbora

dira, eta eskatzen dituzte
azterketetan eman ez ditugun

gutxi da. 6 egun egon beharko

gaiak, denborarik ez dutelako

lirateke, dena ondo prestatzeko. Dena

izan azaltzeko. Gainera dena

jokatzen duzu azterketa horietan, eta

jokatzen duzu lau egunetan,

kurtso osoan egin duzunaren lanari

bederatzi azterketak eginez.

garrantzi txikia ematen zaio.

Garazi Judez (Batxilergoa)

Azterketak oso zailak direla uste
dut, azkenenean, irakasleen iritzia
garrantzitsuagoa da, irakaslea zurekin
gaizki konpontzen bada, azterketa
orduan garrantzia handia ematen die.
Gainera hor daude gurasoak zure

Nerea Fernandez (Batxilergoa )

Nik uste dut
eguneroko lanari
garrantzi handiagoa
eman behar zaiola
azterketei baino. Uste
dut ez direla egin behar.

emaitzekin guztiz ados ez badaude,

Berta Alcalde

zigorrak hasiko dira.

(Batxilergoa )

Itziar Ania ( Batxilergoa )
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