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• Erromatar galtzada
• Musika gazteen artean
• Sexu harremanak gazteen artean
• Pablo Basterra, Goiuriko artzaina
• Monika Fernández
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• Gure ikastetxeko zenbait kirolari, dantzari
eta musikari.

ANTXON LUENGO: “Jendeak uste
baino dopping kasu gutxiago
dago txirrindularitzan”
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Kaixo irakurle! Zer moduz zara? Hemen doakizu umetatik ateratzen ari den MENDEBERRI
aldizkariaren ale berri bat, hamaikagarrena dagoeneko.
2005-2006 ikasturtea badoa aurrera eta honezkero jakingo duzun bezala, gure ikastetxeak 10
urte betetzen ditu datorrenean; beraz, badugu zer ospatu; jar dezagun denok burua lanean urteurren
honek mereziko du eta.
Ale honetan, ohi denez, gure ikastetxean eta ikastetxetik kanpo lanean diharduten hainbat
pertsonaren ekintzen berri izango duzu: kirolariak, dantzariak, musikariak, idazleak, udaleko zinegotzia, Frantziatik eta Alemaniatik hurbildu zaizkigun ikasle eta irakasleak, Mundilab eta Agenda 21
taldeen lanak...; eskerrak denei gure erredaktore taldeetako partaideei hainbeste erraztasun eskaintzeagatik euren lana txukun egin zezaten.
Ezin ahaztu, bigarren hiruhilabete honetan, institutuaren etorkizunerako hain beharrezko den
ATEA ZABALIK eguna; izan ere, gurera ikasle eta guraso berriak gerturatzeko asmoa azaltzen duten
neurrian, lanerako gure ilusioa eta indarra berritu egiten dira.
Bukatzeko, aldizkari hau plazaratzeko, beren irudimena eta lana eskaini duten DBHko 3. mailan ari diren Prentsa Tailerreko ikasleei gure eskerrik beroenak. Segi horrela!

El 11º número de la revista Mendeberri nos ofrece una nueva oportunidad de haceros llegar
algunos acontecimientos que van conformando paso a paso la aún corta historia de nuestro centro.
Ciertamente corta, pero no tanto, puesto que como sabéis, durante el próximo curso 2006-07 cumpliremos el décimo aniversario del nacimiento del IES Mendebaldea. Parece que fue ayer.
En esta ocasión tendremos la oportunidad de conocer más de cerca a algunas
actividades(deportistas, dantzaris, intérpretes musicales, intercambios culturales...) que realizan tanto
alumn@s del instituto como otras personas ajenas al centro. Gracias a todos por las facilidades dadas
a nuestros redactores y redactoras.
En este segundo trimestre no podemos olvidar la celebración del acto de PUERTAS ABIERTAS, actividad ésta de enorme importancia para Mendebaldea, pues nos hace ver que tendremos nuevos alumn@ y esto nos anima a seguir en nuestro quehacer diario. También encontrarás información
sobre los trabajos llevados a cabo por los grupos AGENDA 21 y MUNDILAB.
Para terminar, queremos agradecer su tesón e imaginación a los dos grupos de Prentsa
Tailerra de 3º de la ESO. Zorionak!
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Nora Montoya:
“Klaseez gain, ordu asko eman behar dituzu lanean”
M: Noiz hasi zinen kontserbatorioan?
Zergatik?
N: Zazpi edo zortzi urterekin hasi nintzen
gutxi gorabehera, nire gurasoek apuntatu nindutelako.
M: Ze instrumentu jotzen duzu?
N: Zeharkako txirula.
M: Ze musika mota gustatzen zaizu?
N: Ba ez dakit; rock-a, punk-a...
M: Kontserbatoriora nahi duzulako joaten zara edo derrigortuta?
N: Ez, nahi dudalako joaten naiz.
M: Sartu zinenetik zeharkako txirula jo
nahi zenuen?
N: Bai, intrumentu hori oso bitxia iruditzen
zitzaidan eta gustoko nuen.
M: Zenbat denbora pasatzen duzu astean
zehar kontserbatorioan?
N: Astean zazpi ordu igarotzen ditut kontserbatorioan, baina klaseetatik aparte,
hara joan behar zara ikastera.
M: Ze klase ematen dituzu?
N: Armonia, ganberako musika, zeharkako
txirula, pianoa eta orkestra.
M: Handia zarenean musikaria izan nahi
al duzu?
N: Ez dut uste iritsiko naizenik eta ez dakit
gustatuko litzaidakeen.
M: Kontzertuak ematen al dituzu?
N: Bai, hiruhileko bakoitza bukatzen denean.
M: Musikatik aparte, zaletasunen bat ba
al daukazu?
N: Bai, asko ditut. Adibidez, saskibaloia…

DI-DA
batean
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Kolore bat? Berdea
Urtaro bat? Negua
Talde bat? Kauta
Pelikula bat? Aupa Etxebeste
Janari bat? Pizza
Hiria ala herria? Herria
Mendia ala hondartza? Mendia

M: Lagun asko egiten al dira
kontserbatorioan?
N: Bai, asko eta oso onak.
M: Oso gogorra da kontserbatorioa?
N: Bai, azterketa asko daude eta
asko praktikatu behar da.
M: Zure familian musikariren
bat ba al dago?
N: Bai, nire ahizpak bibolina
jotzen du, neba batek txalaparta eta besteak txistua.

• Erreportajea
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Gazteengan ere
musika
Euskal herrian musika talde bat
buruan duten gazte asko daude. Mota
askotako taldeak daude, batzuek isilean
jotzen dute, hau da inork ez daki badirenik, “hobby” bezala jotzen dute. Beste
batzuek, aldiz, zorte eta esfortzu handiarekin herri txikietako jaietan jotzea lortu
dute. Azkenik hirugarren taldean, beno,
taldeak deitu badaitezke, buruan dute
horrelakoren bat edukitzeko nahia, baina
ez dute ezer egiten.
Benetako talde bat edukitzeko
gazte zarenetik hasi behar duzu instrumentuak jotzen ikasten, abesten, etab.
Badaude aurrera atera eta gazteak ez diren
musikari batzuk, esfortzu izugarria eta
ilusio handiarekin.
Adibidez, guk oso ondo hasi zen
talde bat ezagutzen dugu. Gogor lan egin
zuena, kontzertu batzuk eman zituena eta
sari batzuk irabazi zituena, baina partaideek ilusioa galdu zuten aurrera jarraitzea
zaila zela ikusi zutenean. Dena den, pozik
geratu dira lan ona egin dutelako. Taldeko
partaide batekin hitz egiten aritu gara,
Pablo Gómezekin, eta hau da bera eta
bere taldearen historia:

“Dirty age”

“Orain dela hiru urte hasi ginen,
bost pertsona ginen taldean eta abesti oso
errazak jotzen genituen. Baina abesti errazak izan arren, asko entseiatu behar
genuen.
Lehenengo kontzertua desastre
hutsa izan zen, bigarrena askoz hobea eta
gure kontzerturik onena, Lisboakoa, bertan zeuden teknikoei eta musika ekipoari
esker.
Urteak pasa ahala, askoz gutxiago
kostatzen zitzaigun kantak ikastea eta
gutxiago entseiatu behar zen.

Ondorioa

Dirudienez talde batek aurrera
egiteko esfortzu handia egin behar du. Eta
famatua izan nahi badu, ez du inoiz ilusioa galdu behar. Talde bat sortzeko abeslaria(k), musikariak, instrumentuak, ekipo
tekniko on bat behar da eta partaide guztiak ados egon behar dira taldearen musika motarekin(pop-a, rock-a, jazz-a...).
Guri musika talde bat izatea, denbora
gutxirako izan arren, esperientzia polit bat
dela iruditzen zaigu.
Ahal duten guztiak animatzen
ditugu hau egiteko.

Lehenengo urtea ondo joan zen,
baina hortik aurrera eztabaidak sortzen
hasi ziren gure artean, bakoitzak musika
estilo desberdin bat jo nahi zuelako. Hori
dela eta, estilo asko jo ditugu; pop estiloarekin hasi ginen, oso erraza da, gero
punk estiloarekin jarraitu genuen, hori ere
erraza da, baina pop-a baino zailagoa. Eta
azkenean, hard rocka jotzen bukatu
genuen.
Bi bidaia irabazi ditugu; bat Lisboara pasa
den urtean eta beste bat Bartzelonara
orain dela bi urte.
Orain ez gaude elkarrekin, baina
urtean behin kontzertu bat ematen dugu
sariren bat irabazteko asmoz.
Esperientzia ona izan da baina espero dut
nire bizitzako esperientziarik onena ez
izatea.”

La Casa De
Mi Abuela
Donosti, 17 • Teléfono 945 177 277
01010 VITORIA-GASTEIZ
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ANTXON LUENGO:´´Parke batean
ikasi nuen bizikletan ibiltzen’’
Antxon Luengo Euskaltel taldeko txirrindulari profesionala da. Gure ikastetxera
etorri da bisita bat egitera eta galdera hauekin pixka bat gehiago ezagutu ahal
izan dugu.
Menderri: Non jaio zinen?
Antxon: Gernikan.
M.: Zenbat urte dituzu?
A.: 25 egin berriak.
M.: Nork erakutsi zizun bizikletan
ibiltzen?
A.: Parke batean ikasi nuen bizikletan,
baina ez naiz gogoratzen norbaitek irakatsi zidan edo nik bakarrik
ikasi nuen.
M.: Zenbat urterekin hasi zinen
lasterketetan parte hartzen?
A.:12 urterekin.
M.: Zure familiako norbait txirrindularia izan da?
A.:Ez, lagun bat hasi zen eta ni berarekin.
M.: Eta profesional bezala?
A.: Orain dela 2 urte.
M.: Zein txirrindulari taldetan
zaude?
A.: Euskaltel taldean.
M.: Zenbat bizikleta dituzu?
A.: Taldean, urtean zehar, 5 bizikleta
ditugu
bakoitzarentzat.
Lasterketetan, denboraldi erdian
2 bizikleta eta beste denboraldi
erdian beste 2.
M.: Entrenatzaile
pertsonala
badaukazu?
A.: Taldean 3 edo 4 prestatzaile ditugu, elikadura, entrenamendua,
etab... zaintzen dituztenak.
M.: Zenbat ordutako entrenamendua egiten duzu egunean?
A.: Orain, 6 edo 7 ordukoa egunero
M.: Zein ariketa mota egiten dituzu
entrenatzeko?
A.:Bolumena lantzen dugu.
M.: Zertan datza bolumen ariketa?
A.: Fondoa hartzea, bizikletan ordu
asko egotea.
M.: Noizbait lesio larririk izan
duzu?
A.: Ez dut lesio graberik izan.
M.: Egia da, lasterketa bat duzuen
bakoitzean, hankak depilatu
behar dituzuela?

A.: Bai.Hankak depilatu behar ditugu
lasterketa dagoenean eta ez
dagoenean. Bi arrazoirengatik
egin behar dugu: bat, masaia
emateko eta, bestea, erorketaren
bat edukiz gero, zauriak ondo
sendatzeko.
M.: Zenbat lasterketa irabazi dituzu?
A.: Profesionaletan bat ere ez.
M.: Lasterketetan zer daramazue
soinean?
A.: Kulote bat, mailot bat eta barrutik
kamiseta bat izerdia xukatzeko.
M.: Lasterketetan, bizikletan zaudetenean, nola jan eta edaten
duzue?
A.: Lasterketak luzeak badira bi pun-

DI-DA
batean
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tutan,100. eta 180. kilometroan.
Janaria poltsatan ematen digute
eta, bertan, fruitu zatiak eta barratxo energetikoak ematen dizkigute.
M.: Neskarik ba al dago zure bizitzan?
A.: Ez, ez dago neskarik.
M.: Txirrindularia izan ez bazina,
zer uste duzu izango zinela?
A.: Ikasketak bukatuko nituen eta
gustukoena instituto batean klase
ematea izango litzateke.Ikasketak
bukatu izan ez banitu, ez dakit
zer egingo nukeen.
M.: Beste kirolaren bat praktikatzen duzu?
A.: Ez. Txirrindularitzak ez du denbora asko uzten.
M.: Zer iritzi duzu dopping-ari
buruz?
A.: Egia da kasuak daudela, baina txirrindularitza oso kirol kontrolatua
da. Beti dago tranpa egiten duen
norbait, baina, nire ustez, ez da
hainbesterako, jendeak pentsatzen duena baino askoz gutxiago.
M.: Azkenik, zein da aurtengo zure
egutegia?
A.: Bai, ekainera arte egutegia egina
daukagu: Mallorca, Andaluzia,
Katalunia, Murtzia, Euskal Herriko
itzulia, eta abarreko lasterketak
egingo ditut eta, bukatzeko,
Italiako Giroa.

Hondartza ala mendia? Hondartza
Janari bat? Pasta ez den edozer
Abeslari edo musika talde bat? Euskal musika
Edari bat? Coca-Cola
Gaua ala eguna? Jaietarako gaua, bestela eguna
Herri bat? Gernika
Txirrindulari bat? Indurain
Kolore bat? Laranja

• Erreportajea
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Sexu harremanak
Gaur egun sexu harremanak gazteen artean gero eta ugariagoak dira eta
askotan gazteek ez dituzte neurriak hartzen. Horren ondorioz, gero eta
abortu gehiago daude.
Gure Erkidegoan sexu-harremanak izaten hasteko batez besteko
adina 18,1ekoa da gizonezkoen artean
eta 19,1ekoa emakumeen artean.
Horrez gain, esan behar da, gaur egun,
hasteko adin hori behera egiten ari
dela. Duela gutxiko datuen arabera, 18
urtetik 49 urtera bitarteko pertsonen
%81ak bere lehenengo sexu-harremana
15 urte baino arinago izan zuen, %21ak
16 eta 17 urteren artean eta %30ak 18
eta 19 urteren artean. %41ak, ostera, 20 urte bete ondoren izan zuen bere sexu-harremana .
❑ Alkoholaren eragina:

Alkoholak maitasun-harremanak, sexu-harremanak eta amodio kontuak errazten ditu. Alkoholak
senak askatzen ditu, eta horren ondorioz, sedukzio jokoa
basatiago bihurtzen da. Baina portaera hori beste pertsonari ez gustatzea eta harentzat desatsegina izatea gerta
liteke. Hemezortzi urte baino gutxiagorekin haurdun gelditzen diren emakumeen erdiek abortatu egiten dute ,
eta 1990. urteaz geroztik etengabe igo da abortu kopurua urtez urte. 1990. urtean haurdun gelditu ziren adin
txikikoen %21ek erabaki zuen haurdunaldia etetea, eta
2001. urtean %50era igo zen kopurua.

Iritzi hau indartzeko elkarrizketa bat egin dugu. Kalean bi pertsona
elkarrizketatu ditugu, bat 65 urtekoa eta
bestea gazte bat 23 urtekoa.
Emakume helduak ezkondu
arte ez zituen sexu harremanak eduki
eta 22 urterekin ezkondu zen. Gazteak
berriz, 23 urte ditu eta ez da oraindik
ezkondu eta 15 urterekin hasi zen harreman sexualak edukitzen. Hemengo
datuak aztertuz gero, diferentzia handia
ikus dezakegu.
Gazteak astean 3 aldiz praktikatzen ditu harreman sexualak eta emakume helduak hamabostean behin
praktikatzen du.Biek ematen diete garrantzi handia sexu
harremanei.
Emakume helduak baieztatu digu mozten dela
bere semearekin sexuari buruz hitz egitean, baina nahiago du hitz egin, ez hitz egin baino. Gazteak dio semealabak izaten dituenean, naturaltasunez hitz egingo
duela, bizitzako gauza natural eta oinarrizkoa baita.
Biak preserbatiboaren alde daude, baina jaiotzen alde ere bai.
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AITOR URBINA:
“Oso pozik
nago nire
taldearekin”

OIHANE DÍEZ
DE ULZURRUN:
“Probatzeko
apuntatu
ginen”

Mendebaldea institutoko 3C-en dagoen Aitor Urbinari elkarrizketa bat egin diogu. Mutil hau oso jatorra da eta galdeketa hau egin ondoren, hona hemen bere erantzunak:

Mendebaldeako bi ikasle gara eta Oihane Díez de Ulzurruni
Break-Dance-ri buruzko elkarrizketa egin diogu. Neska honek
14 urte ditu eta gure ikastetxean ikasten ari da 3. maila.

Mendeberri: Noiz hasi zinen saskibaloian jolasten?
Aitor: Ni saskibaloian jolasten, duela hiru urte hasi nintzen.
M: Zein tokitan jolasten duzu?
A: Eskolta lekuan jolasten dut.
M: Astean zehar zenbat ordu ematen duzu entrenatzen?
A: Astean bost ordu ematen ditut entrenatzen eta oso
nekatuta bukatzen dut eguna.
M: Zenbat zarete taldean?
A: Taldean hamabi jokalari gaude.
M: Zein da zure zenbakia?
A: Nire zenbakia 22-a da.
M: Zein taldetan jolasten duzu?
A: TAU-n jolasten dut.
M: Jolastu al duzu beste talderen batean?
A: Bai, Mendebaldean ere jolastu dut .
M: Zein da zure puntu kopururik altuena partidu
batean?
A: Hogeita zortzi puntu izan dira gutxi gorabehera.
M: Zenbat neurtzen duzu?
A: 1´80zm neurtzen dut.
M: Noiz jokatzen dituzue partidak?
A: Asteburu guztietan izaten dut partiduren bat.
M: Irabazi al duzu sariren bat?
A: Bai, orain dela bi urte.
M: Noiz hasi zinen saskibaloian jolasten?
A: Mendebaldeako futbol taldera joan nahi nuen, baina
azkenean ez zuten egin eta saskibaloia gelditu zitzaidan aukera bakarra.
M: Dietaren bat egiten duzu?
A: Ez, ez dut inolako dietarik egiten.
M: Zein da zure talde gogokoena?
A: Phoenix-ak dira.
M: Zein da zure NBA-ko jokalaririk gogokoena?
A: Voshon Lenard da, Denver Nuggets-ekoa.
M: Ikasketak bukatzen dituzunean jarraituko duzu
kirol hau egiten? Zergatik?
A: Bai, asko gustatzen zaidalako kirol hau.
Espero dugu zuei elkarrizketa hau gustatzea eta Aitor
Urbina profesionala izatera iristea.

Mendeberri: Zenbat denbora daramazu Break-Dance
egiten?
Oihane: Hiru hilabete daramatzat
M.: Nork animatu zintuen izena ematera?
O.: Hiru lagun apuntatu ginen probatzeko
M.: Astean zenbat egunetan dantzatzen duzue?
O.: Egun batean, igandeetan.
M.: Zenbat ordu?
O.: Ordu eta erdi, 18,30etik 20:00etara
M.: Leku asko al daude Break-Dance egiteko?
O.: Ez dakit, baina jende askok kaleetan eta taberna
batzuetan dantzatzen du.
M.: Oso zaila da dantza hau?
O.: Egin nahi dugunaren arabera.
M.: Break-Dance-an mota asko daude, zein da zure
gustukoena?
O.: Lurrean egiten dena, errazena delako
M.: Eta zailena? Zergatik?
O.: Poping-a. Ondo ateratzen ez zaidalako eta gustatzen
ez zaidalako.
M.: Jende askok dantzatzen al du?
O.: Bai, pixkanaka-pixkanaka jende gehiago apuntatzen
ari da.
M.: Asko gustatzen zaizu Break-dance-a?
O.: Bai, asko.
M.: Urte gehiago jarraituko zenuke hau dantzatzen?
O.: Bai, oso interesgarria iruditzen zait.
M.: Beste dantzaren bat egiten duzu?
O.: Lehen gimnasia erritmikoa egiten nuen.
M.: Eta zein gustatzen zaizu gehiago, gimnasia erritmikoa ala Break-Dance-a?
O.: Gimnasia erritmikoa, itzulipurdiak eta horrelako gauzak egitea asko gustatzen zait eta gimnasia erritmikoan gehiago egiten dira.
M.: Ba al dago lehiaketarik Break-dance-an?
O.: Ez, ez dago.
M.: Zer esango zenioke jendeari dantza mota hau
praktikatzen has dadin?
O.: Oso dibertigarria dela, lagun asko egiten dituzula
eta oso ondo pasatzen duzula.
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PABLO BASTERRA:”20 bat urte
daramatzat gaztak egiten”
Oraingo honetan Pablo Basterra elkarrizketatuko dut. Pablo
Goiurin (Gujuli) jaio zen 1956an eta gaztagilea eta artzaina
da. Bere anaiekin dauka negozioa. Oso instalazio onak dituzte eta bere gazta oso famatua da.
GARAI BASABE (1.C)

Mendeberri: Kaixo Pablo, orain galdera batzuk egingo dizkizut zure lanbideari buruz. Zergatik hasi
zinen lanbide honekin?
Pablo.: Nire anaia bazebilen artzain eta, orduan,
Gasteizen neukan lana utzi eta berarekin hasi nintzen lanean.
M.: Zenbat urte daramatzazu gazta egiten?
P.: Hogei bat urte badira gazta egiten hasi nintzela.
M.: Zein material behar dira gazta egiteko?
P.: Esnea eta gatzagia ere bai.Orain ez da egiten lehen
bezala, orain tresna edo tramankulu modernoagoak
daude.
M.: Eta nola da prozesua?
P.: Lehenengo esnea hoztu egiten da. Gero 30ºCtara
berotzen da eta gatzagia botatzen zaio eta dena
mami bihurtutakoan, duen ura kentzen da pala
batzuekin. Orduan moldeetan sartu behar da, prentsa batean eduki bizpahiru egun eta, azkenik, gazta
ur gazituan sartzen da. Gazta saldu ahal izateko bi
hilabete eduki behar da kamara batean.

M.: Zenbat gazta egin ditzakezue urtean zehar?
P.: Beno, gutxi gorabehera 6000 gazta egin ditzakegu,
moldearen arabera beti ere (handia,txikia...)
M.: Negozio ona da gaztagile izatea?
P.: Beno, ez da gaztagile izatea, artzain izatea ere bada.
Gaur egun gaztak prezio dezentea badauka ere,
ardi zaharrek ez dute ezer balio.
M.: Esne ekoizpena ona izan da beti edo noizbait
arazoak eduki dituzue?
P.: Esne ona izateko kontu handia izan behar da. Guk
orain arte oso esne ona izan dugu, baina euri askorekin edo bidea oso lokaztuta dagoenean arazo
handiak izan ditzakegu.
M.: Otsoekin zein arazo mota izan dituzue?
P.: Otsoarekin arazo asko izan ditugu eta oraindik izango ditugu. Arazo handiena gure bizitzak aldatu
dituela da. Guk zazpi edo zortzi hilabete ditugu
ardiak etxetik hurbil eta uda pasatzeko mendia erabiltzen dugu. Baina orain oso zaila da ardiak mendian edukitzea, goizero eta arratsaldero joan behar
dugulako ardiak multzo batean jartzera eta hori
denbora gehiegitxo da.
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MONIKA FERNÁNDEZ:
”Nire etxean zoro asko zeuden”
Mendeberri.: Nola bururatu zitzaizun zoroekin
lan egitea?
M.F.: Beno, psikologia
ikasi nuen; beraz, ez
dakit zoro hitza egokia
den azaltzeko, gaixotasun mentala daukaten
pertsonak
direlako.
Gaixo mentalak bai,
zoro hitza, berriz, garai
batean erabiltzen zen.
Gaur egun, gaixotasun
mentala duten pertsonak dira. Eta bururatu,
psikologia ikasten hasi
nintzenetik
bururatu
zitzaidan. Igande bateko egunkari batean gaur
daukadan lana ikusi
nuen lan poltsa batean.
Orduan, izena eman
nuen, hartu ninduten
eta horrela hasi nintzen
zoroekin lan egiten.
M.: Zenbat denbora
daramazu zoroekin lan
egiten?
M.F.: Ba, orain, momentu
honetan nagoen zentroan, hiru hilabete eskas.
M.: Gogorra al da zoroekin lan egitea edo azken finean ondo pasatzen
duzu?
M.F.: Beno, bietatik, ondo pasatzen dut, baina zenbait
kasutan ere oso gogorra izaten da.
M.: Gustukoa duzu lana?
M.F.: Bai, asko gustatzen zait. Gauza asko egiten ditugu
eta batez ere gaixotasun mentala daukaten pertsonengan nolabaiteko garaipena edo garapena ikusten da,
eboluzio bat, eta hori polita da.
M.: Zer lan mota egiten duzue haiekin?
M.F.: Nik erreabilitazio zerbitzu batean lan egiten dut.
Beraiek gizarteratzeko behar dituzten gauza guztiak
ahalbideratu; adibidez, medikuarenera joan behar baldin badute, beraiekin joaten naiz eta psikologoarekin
egoten naiz kontsultan, beraien beharrak pixka bat

bideratzeko eta nahiak eta
behar dituzten gauzak
eskura jartzeko.
M.: Kontatu al diguzu
zoroekin izan duzun
pasadizoren bat bat?
M.F.: Pasadizoren bat?
Beno, ba, ailegatu nintzen
egunean emakume batek
esan
zidan:
“Aizu,
Monika, nik esan behar
dizut etxe honetan oso
ondo nagoela, baina nire
senarrarekin joan nahi
dut”, eta nik esan nion:
“baina zu alargun zaude”,
eta esan zidan: “bai, baina
egunero hitz egiten dit
eta orduan berarekin joan
nahi dut”.
M.: Txikitan zoroekin lan
egin nahi zenuen edo
sortu zaizu lana?
M.F.: Beno, esan beharko
dut nire etxean zoro asko
zeudela (barre egiten du).
Ez, ez dakit, betidanik lan
egin dut batez ere pertsona
ezberdinekin.
Betidanik gustatu zait,
adibidez hirugarren adineko pertsonekin lan egitea eta tratu txarrak izan dituzten emakumeekin ere lan
egin dut. Venezuelan ere egon nintzen kooperante
bezala lan egiten.
M.: Gustatuko litzaizuke lanez aldatzea ala eroso
zaude lan honetan?
M.F.: Momentu honetan ordezkapen bat egiten ari naiz eta
pena da, gustukoa dudalako eta oso gustura nagoelako.
M.: Beno, azkeneko galdera. Egon zaren denbora
honetan maitasuna hartu diezu?
M.F.: Bai, bai. Batez ere zenbat eta kontaktu gehiago izan
beraiekin orduan eta maitasun handiagoa hartzen
diezu.

Monika Fernández Arrazuriak zoroetxe batean lan egiten du, 32 urte ditu
eta psikologia ikasi zuenez, horri
buruzko lanetan aritzen da. Venezuelan
ere egon da umeekin kooperazio
lanetan. Jendea gustukoa du, batez ere
desberdinak diren pertsonekin lan
egitea. Elkarrizketa berari egin diot
zoroekin lan egitea oso interesgarria
iruditzen zaidalako.

Bale ba, mila esker.
Angela Apodaka (1.C)
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Erromatar aldiko bideak, hain zuzen ere “kaltzada” izena jaso ohi dutenak, nahikoa ezagunak direla ezin ukatu edo, hobe esan, Europako
mendebaldean nahiz mediterraneo itsasoko ertzetan behin baino
gehiagotan ospe handia eman zaienez, epe historikoetan asmaturiko
edota jorraturiko komunikabideen artean mugarri baten gisa azaltzen
zaizkigu.
Benetako historia, baina, askoz ere konplexuagoa dela garbi dago. Izan
ere, erromatar armada, merkatariak nahiz interes ekonomikoak Euskal
Herriarekin harremanetan jarri aurretik, Euskaldunok bideak bageneuzkan, Pirineoaren bi aldeetan, jakina. Eta are gehiago, inperioak bultzaturiko orduko “globalizazioa” nagusitu zelarik, erromatar galtzada tipikoek lehenagoko bideak ordezkatu zituztenean, Ipar Euskal Herrikoek
bestelako zabalera gorde zuten, antzinakoa, Euskal Herrian sartzen zen
bidaiariak hizkuntzaren aldaketan ez ezik, bidearen neurrietan ere
ezberdintasuna topatuz. Horrek esan nahi du, ildo beretik, hemen bide
garrantzitsuak bazirela, eta erromatarrek, gure artean honelako azpiegiturak hutsetik sortu behar ez zituztenez, bertoko ohitura errespetatu
zutela, bestelako erabakia alferrikako lana baitzitekeen. Bernardo
Estornes Lasa izabar ikerlari bikaina izan zen aspaldiko mundu horren
aztarnak azalarazi zituena, hau da, garai haietan jadanik lehenagoko
euskal zibilizazioaren hondarra zena agerian utzi zuena.
Honek ez du esan nahi,
noski, beraien asmakuntza
teknikoak ekarri ez zirenik,
aurkakoa baizik. Halaber,
eta erromatar inperioaren
desegite prozesu luzea gauzatu ahala, mendeak pasa
eta bideek erakutsi behar
zuten egoera orokorra ez
zen itxurosoegia izango, konponketa lanak lehen bezain onak ez zirelako. Dena den, bide sareak hor jarraitu zuen, eta erabili egin zen,
askotan uste baino maizago.

Erdi Aroko bideak

Honela, beranduago, erdi aroa bete betean, poliki-poliki ugaldu ziren
agiri idatziek nabarmenaraziko bideak ez ditugu berrikuntza handitzat
hartu behar, ez eta erromatar aldikoek mitifikatu behar ere. Bakoitzaren
testuingurua zein izan zen ongi ulerturik, populazioaren gogo, nahi,
lanari egokituriko eta harremanak errazteko baliagarriak zirela kontuan
hartu, ez besterik. Funtzionalak, ez edonolakoak. Oro har, hala eta guztiz ere, hauetako bide garrantzitsuenak bertokoon mesederako baino,
boteretsuagoak ziren kanpotarren interesen arabera antolaturiko tresna
moduan hausnartu behar ditugula dirudi, alde honetatik donejakueren
bidean, adibidez, ezin hobea izanik, horren bide nagusia batik bat,
baina baita berari loturiko beste hainbat ere, garia edota ardoaren merkataritza zela medio.
Era berean, ezin dugu ahaztu lur bideak, lehorrekoak, ez zirela bakarrak. Berez, Bordele eta Muskiz arteko itsasbideak jite handikoak baitziren. Ona da oroitaraztea, honi loturik, lehen nafarrak eta gero bizkaitar, gipuzkoar eta lapurtar arrantzale zein marinelek eskuraturiko
indarra, itunak eta kontsuletxeak, besteak beste, egoera orokorra zertan zen ongi islatuz. Eta ez hori bakarrik, lehorrean euskal mandazainek
bidaia luzeak egiten zituztenez, ozeanoa ere gustukoa izan zuten bertoko itsasontziek, 1200 bitartez nafar arauek finduriko ogibide horretan
Eire edo Italiako kaiak batere arrotzak ez izateko.
Eduardo Arrayet
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MIGUEL ANGEL ETXEBARRIA:
“Erantzukizunik ez zait falta”
Mendeberri: Txikitan zer izan nahi zenuen nagusia izatean?
M.A.: Nire familiarekin beti izan naizena, merkataria, 14 urtetik aurrera egon nintzen lan egiten
nire familiaren komertzioan.
M:Gustatzen zaizu alkate ordea izatea? Zergatik?
M.A.:Alkate ordea izatea, alkatea izan ezean, munduan gertatu ahal zaizun gauzarik handiena da.
M: Zenbat ordu egiten duzu lan egun batean?
M.A.:Inoiz ez 12 ordu baino gutxiago.12tik 16ra
M:Ordu asko direla iruditzen al zaizu?
M.A.: Inoiz ez zait gehiegi iruditu .
M:Zenbat urte daramazu alkate orde izaten?
M.A.:6 urte eta 20 urte zinegotzi bezala.
M:Zertan datza zure lana?
M.A.:Nire erantzukizunak asko dira: polizia zerbitzua, suhiltzaile zerbitzua, autobusa publikoko

zerbitzua, gizarte interbentzio saila, etab.
M:Gustatzen zaizu?
M.A.:Asko gustatzen zait nire lana.
M:Alkatearekin ondo konpontzen zara?
M.A.: Oso ondo.
M:Alkate izatea gustatuko litzaizuke? Zergatik?
M.A.:Nik pentsatzen dut herri bateko politikan
dagoen jende guztiari alkatea izatea gustatuko
litzaiokeela. Eta gustura nago alkatea Alfonso
Alonso delako.
M:Euskaraz hitz egiten badakizu?
M.A:Ez, baina saiatzen naiz agurtzen euskaraz. Nire
ustez, zaila da.
M:Beste lan bat egitea gustatuko litzaizuke?
M.A: Itxaroten ari naizen beste lan bat, 26 urte udal
lanetan igaro eta gero jubilatzeko ordua ailegatzea da eta Gasteizko hiriaz gozatzea
M: Kirolaren bat gustatzen zaizu? Zein?
M.A.:Kirola asko gustatzen zait, baina ez daukat
praktikatzeko denborarik. Dena den Taugreseko
zuzendaritza taldean ibili naiz. Horregatik
Baskoniak eduki dituen garaipenak disfrutatu
ditut.
M:Nola ikusten duzu Gasteiz hiria, gora ala
behera doala?
M.A:Uste dut politikariak alde ona ikusi behar
duela. Nire ustez, handitzen ari da. Salburuatik
edo Zabalganatik buelta bat ematea aski da.
M:Zer iritzi duzu tranbiari buruz?
M.A:Nire ustez tranbiarekin TUVISAk jende gutxiago izango du. Baina Gasteizek sistema egoki bat
izango du. Eta energia garbia erabiliko duenez,
nik baietz esaten diot tranbiari.
M:Zein da zure iritzia TUVISAko grebari buruz?
M.A:Greba ilogikoa dela uste dut, zeren beste
autobuseko txoferrekin konparatuta TUVISAko
txoferrak %20a baino gehiago irabazten ari dira.
M:Zer iritzi duzu trenbidea lurperatzeaz?
M.A:Boulevard berri bat sortuko dela eta proposamenari baietz esaten diot .
M:Nola ikusten duzu Gasteizko etorkizuna?
M.A: Ondo ikusten dut, uste dut Auditorioak bizitza handiagoa emango diola.
M:Nola portatzen da jendea zurekin?
M.A: Oso ondo
M:Zer hobetuko zenuke hirian?
M.A:Gauza asko, haien artean Abetxuko auzoan
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Miguel Angel
Etxebarria
Gasteizko alkate
ordea da, 63 urteko
pertsona oso langile
eta jatorra da.

M:Eta Araban?
M.A:Ba, gauza asko.
M:Zer iritzi duzu poliziaren bigarren komisaldegiari buruz?
M.A:Ondo, baina hori etorkizunean izango da.
M:Zer iritzi duzu gauzainari buruz?
M.A:Hori esperientzia berri bat da, baina asko balioko du Gasteizko hirirako.
M:Erraza da jendearentzat udalak eskaintzen
dituen zerbitzuez baliatzea?
M.A:Adibidez, gizarte-etxeak egunean 17.000 mila
pertsonek erabiltzen dituzte eta horrek biztanleriaren %8a esan nahi du.
M:Zer esan dezakezu zezen plaza dela eta?
M.A:Uste dut Gasteiz hiriak behar duela. Gaur egun
Gasteizek behar du leku bat gauza anitz egin ahal
izateko. Badakit Fernando Buesa Arena eta
Mendizorrotza baditugula, baina zerbait gehiago
behar dugu.

DI-DA
batean

autobus geltoki berria egin eta gauza gehiago,
baina bi gauza hauek oso garrantzitsuak dira.

Mendia ala hondartza?
Ez bata, ez bestea
Kolore bat:Urdin iluna
Hilabete bat:Urria
Liburu bat: Egunkaria hobeto
Disko bat:Cigalaren azkena
Janari bat: Arraina eta barazkia
Udazkena ala uda: Udazkena
Herria ala hiria: Hiria
Saskibaloia ala futbola: Biak
Prestatu duzun azken janaria:
Sagar tarta bat
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ELAN HIGUERAS:
“Kontserbatoriora gustatzen
zaidalako joaten naiz”
Mendeberri: Noiz hasi
zinen kontserbatorioan?
Zergatik?

ordubete bonbardino klasean
eta bi ordu orkestra eta armonian.

E: Zazpi urterekin hasi nintzen musika gustatzen
zitzaidalako. Lehen pianoa jotzen nuen kontserbatoriotik kanpo eta gero
kontserbatorioan izena
eman nuen.

M: Handia zarenean musikaria izatea gustatuko litzaizuke?

M: Ze instrumentu jotzen
duzu?

M: Kontzertuak ematen dituzu?

E: Ba, berdin zait. Ahal badut
bai, baina bestela... Zerbait
gehiago ikasiko dut .

E: Bai, baina ez oso garrantzitsuak. Normalean kontserbatorioan bertan eta batzuetan
Printzipalean jo izan dugu,
baina ez askotan.

E: Bonbardinoa jotzen dut,
tuba bat bezalakoa da,
baina txikiagoa.
M: Ze musika mota gustatzen zaizu?
E: Denetarik, baina ijitokeriak
ez.
M: Kontserbatoriora nahi
duzulako joaten zara ala
derrigortuta?
E: Gustatzen zaidalako joaten naiz, ez nago derrigortuta.
M: Sartu zinenetik bonbardinoa jo nahi zenuen?

DI-DA
batean
DI-DA batean
Kolore bat: Berdea
Urtaro bat: Negua
Musika talde bat: Green day
Pelikula bat: Piratas del Caribe
Janari bat: Pizza
Musika obra bat: Vals Nº 5
Hiria ala herria: Herria
Mendia ala hondartza: Mendia

E: Ez nekien zer jo, instrumentu guztiak gustuko
nituelako.

E: Bai, beste batzuk: rol jokuak,
esgrima, beste kirola batzuk,
irakurtzea, margotzea...
M: Lagunak egiten dituzu
kontserbatorioan?
E: Bai, asko.
M: Oso gogorra da kontserbatorioa?
E: Beno, batzuetan bai.
Azterketak baldin baditugu,
asko ikasi behar dugu.

M: Karrera bukatzea gustatuko litzaizuke?

M: Dauzkazun irakasleak gustatzen zaizkizu?
E: Bai nahiko jatorrak dira, eta oso ondo azaltzen dituzte gauzak.
M: Zenbat denbora pasatzen duzu astean
kontserbatorioan?

M: Musikatik aparte beste afizioren bat ba al daukazu?

zehar

E: Bada, ez dut kontatu. Ordu erdia piano klasean,

E: Bai, nik behintzat bukatu nahi dut, ez dakit ahal izango dudan, baina gutxienez erdi maila bukatuko dut.
M: Zure familian musikariren bat ba al dago?
E: Bai, asko daude nire familian. Beno nire gurasoak ez
dira, baina nire osaba eta lehengusu batzuk musikariak dira.
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Atea Zabalik
eguna
Urtero modura eta
Aurrematrikulazio kanpainaren
barruan, otsailaren 7an, datorren
urtean gure ikasle eta guraso
izan daitezkeenen bisita izan
genuen. Hor ibili ziren gora eta
behera, ezker eta eskuin, gure
ikastetxeko zokoak miatzen. Hona
hemen arratsalde hartan
gertatutakoa iruditan.
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Hezkuntza bereziko
ikasle eta irakasleak
Ikasleei egindako galderak:
1. Gustura al zaude Mendebaldea institutoan?
2. Zure ikaskideekin ondo konpontzen zara?
3. Klasean egiten duzunaren artean zer gustatzen zaizu gehien?
4.-Irakasleak majuak dira?
5.-Zer gustatzen zaizu ikastetxez kanpo egitea?
6.-Lehen beste ikastetxe batean ikasi zenuen? Non?
7.-Gauza dibertigarriak egiten dituzu?
8.-Nondik eta nola etortzen zara?

NELSON

DIEGO

1.Bai
2.Batzuetan
3.Aitorren tailerra
4.Bai,oso majuak
5.Telebista ikusi eta herrira
joatea
6.Bai, San Martín ikastetxean
7.Bai.Patiora ateratzea eta
txangoetara joatea
8.Autobusean etortzen naiz
,Sansomenditik

1.Bai.
2.Bai, beti.
3.Piszina
4.Bai, guztiak
5. Denbora librean elkarte
batera joatea
6. San Martinen
7. Janaria prestatzea
8. Aranatik, taxiz

JON

DAVID
1.Bai asko
2.Batzuetan
3.Dena
4.Bai, asko
5.Piszinara joan
6.Bai, San Martínen
7.Bai. Aitorrekin hitz egin
8.Autobusez eta Lakuatik

1.Bai asko
2.Bai.Beti
3.Kuadroak margotzea
4.Bai,batzuk
5. Txakurrarekin jolastu eta
gurasoekin ateratzea
6. Unamunon
7. Bai, lanak egitea eta piszinara joatea
8. Nire herritik etortzen
naiz, Ilarduiatik, taxiz
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Gure ikastetxeko
Hezkuntza
Bereziko ikasle
eta irakasleak
hobeto ezagutze
aldera, beraien
ikasgelara hurbildu
eta elkarrizketa
egin diegu. Hona
hemen galderak
eta erantzunak.

irakasleei egindako galderak:
1.-Erraza da ikasle hauei klase ematea?
2.-Noiz bururatu zitzaizun lan honetan hastea?
3.-Zenbat urte daramatzazu?
4.-Zer gustatzen zaizu gehien?
5.-Eta gutxien?
6.-Zein motatako ekintzak egiten dituzue?

AITOR:

SARA:

BEGOÑA:

1.Ez.
2.Kasualitatez.Orain dela bi urte
inguru.
3.Bi urte.
4.Beraiekin sortzen diren harremanak.
5.Nire etxetik urrun nagoela.
6.Denetarik.(margoketa,sukaldaritza)

1.Batzuetan.
2.Ekainean.
3.Asko.
4.Haiekin egotea eta sortzen diren
harremanak.
5.Batzuetan patzientzia .
6.Egiten dugun guztia.

1.Batzuetan.
2.Kasualitatez.
3.Lau urte daramatzat.
4.Sortzen diren harremanak.
5.Burokrazia.
6.Autonomia lantzea, hau da,
beraiek gauzak bakarrik egitea.
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elkartrukea
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Guitarra
eléctrica
La guitarra eléctrica viene levantando pasiones desde hace varias
décadas. Nuestros padres se movían ya al ritmo de las guitarras de
los Rolling, y los Who movían el mundo entero al son de estos instrumentos.
A lo largo de los años, la guitarra eléctrica ha sobrevivido en el
mundo de la música, evolucionando y abriendo sus horizontes,
ampliando sus fronteras a nuevos estilos, como el jazz, y transformando el antiguo rock en metal e incluso en trask metal.

p

El instrumento que nos ocupa es algo así como una evolución de
la guitarra clásica, pues puede conseguir un sonido como el de ésta;
pero puede también metalizar más el sonido, gracias a un sistema de
imanes que captan la energía del movimiento de la cuerda y lo transforman en sonido a través del amplificador.
Una guitarra eléctrica normal consta de 22 trastes, en seis cuerdas.
El sonido lo captan las pastillas. Una guitarra puede tener tres simples, una doble y dos simples o dos dobles y simples. Para comenzar
a practicar, las mejores marcas podrían ser Academy, Veringhër o
Fender gama baja. Después de esto se podría pasar a la gama media
o alta en otras marcas, como BCrich o Gibson.
Las formas, colores y tamaños de las guitarras eléctricas son muy
variadas, ya que en la variedad está el gusto.
Actualmente, es un instrumento muy tocado y, pese a que la
música electrónica le está empezando a quitar sitio, siempre habrá
ocasión para un punteo como Dios manda.

Ibon Oinatz Pérez (4. D)

ikasle-

A film
review
The last film I have watched is
“Tiger and Dragon”. It is a
romance and an adventure film,
with beautiful scenery. I do not
know who the actors and
actresses are, but I like them in
their roles.
The film is about a man and a
woman who are looking for
another woman and her
disciple, a young woman. All of
them are great warriors and
they have special abilities, like
flying. I especially like the very
unrealistic battle scenes: they
can fly, walk along the walls,
throw ropes that are alive… but
the other parts of the film are
boring and difficult to watch,
listen and understand.
The costumes and the special
effects are fantastic but the
sound is disappointing. It is bad
quality. I do not know if it is
because of the dub or because it
was bad since the beginning,
but it is really difficult to
understand and very low.
Anyway, I like the film and I
recommend watching it.
BORJA APELLANIZ
DBH3.D
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Eskola

age

garraioa
Automobilen trafikoa eta, bereziki, urbanizazio handiko guneetakoa, gure gizartean guztiz sartuta dagoen gaia da. Ekonomian eragina du, baina baita ingurumenean, energian, lurralde antolamenduan eta hirigintzan ere. Hiriak betetzear daude. Garraio publikoa
hobetu egin behar da eta pribatuaren erabilera zaildu.
Garraio mota desberdinetatik automobila da energia portzentai
gehien kontsumitzen duena (guztiaren %63); bestalde, garraio
publikoak ez dira %33ra iristen eta automobilek baino bidaiari
gehiago garraiatzen dituzte.
Mundu mailan egiten diren automobiletatik 35 milioi inguruk 10
urtetan auto biltegietan bukatzen dute istripuengatik. Milaka automobil pilatzen dira biltegi horietan eta gero autoak desegitera eramaten dira. Beha iezaiozu ondorengo taulari:
Automobilen emisio kutsatzaileek eragin handia izaten dute bai
euri azidoan eta baita negutegi efektuan ere.
Espainiako automobil parkeak urtero airean 3 milioi tona karbono
monoxido askatzen ditu, 500.000 tona nitrogeno oxido, 400.000
tona hidrokarburo eta 1.600 tona berun.
Baina ibilgailuen zirkulazioak eragiten duen ingurumen arazo bakarra ez da airearen poluzioa; horretaz gain, beste efektu bat ere
badago: zarata. Euskal Herriko hiri handienak oso zaratatsuak dira
eta zarata horiek, batez ere, automobilen zirkulazioak eragiten ditu.
Toleratzen den zarata gradua 65 dezibelioetakoa da, baina herri
guneetan eta hiriko industri guneetan askotan 80 dezibelioetara
iristen da. Maila hau gainditu egiten da saihesbideko errepide
inguruetan.

Europako batez besteko automobil baten osagaiak (kilogramotan)
Ijetzitako altzairua
Beste altzairuak
Urtutako b urdina
Aluminioa
Beruna
Zinka
Kobrea

550
227
131
15
12
5
9

Beira
Kautxoa
Platikoa
Pintura
Papera, ehunak, egurra
GUZTIRA

35
55
44
14
15
1.112
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JARRAIAN ZENBAIT
AHOLKU EMANGO
DIZKIZUGU AUTOA
GUTXIAGO ETA HOBETO
ERABILTZEKO
Zein hiri mota nahi duzu?
ORDUKO 50.000 PERTSONA GARRAIATZEKO ZER BEHAR DA?
210 M-ko zabalera duen galtzada • norabide bakoitzerako 30 errei dituela • 1000 ibilgailu erreil bakoitzeko • 1,7 lagun auto bakoitzeko

35 m-ko zabalera duen galtzada • norabide bakoitzerako 4 errei • 20¨¨ko tarteaz • autobus bakoitzean 70 lagun

9 m-ko zabalera duen tunela • norabide bakoitzerako bide bana • 1´30”ko tarteaz • 1200 lagun tren bakoitzeko

• Gidatu zuhurtziaz eta oldarkortasunik gabe.
• Autoa garbitzen duzunean ez erabili ingurumenaren aurkakoak izan daitezkeen produktu
agresiboak.
• Ez egin potentzia erakustaldirik autoa martxan
jartzean, edota martxan dagoenean.
• Erregaien kontsumoa gutxitzeko, gurpilen airearen presioa aldian-aldian kontrolatu.
• Lagun guztiok auto bakarrean sartzen bazarete
eta leku berera joan behar baduzue, moldatu
auto bakarrarekin.
• Autoa beharrezkoa denean bakarrik hartu ezazu.
Ahal duzun guztietan erabili garraio publikoa.
• Ahal duzun guztietan oinez ibili edo bizikleta
erabili.
• Erabiltzen duzun garraioa edozein dela ere, beti
lasai iristeko denbora nahikoa hartu.
• Automobila sistematikoki ez hartu,bereziki
bidaia motzak egiteko. Pentsa ezazu herri
guneetan egiten diren bidaiak 5 km baino txikiagokoak direla eta automobilak hirian 14
km/orduko abiaduran ibiltzen direla.
• Distantzia handiagotan garraio publikoek automobilak baino kalte gutxiago eragiten dute
ingurugiroan; beraz, informa zaitez dauden zerbitzuez eta erabili itzazu.

MUGIKORTASUNA MENDEBALDEAN
Esan beharra dago gure ikasleen artean inkestek adierazten dutela gure instituturako joan-etorriek aipaturiko arazo
gutxi sortzen dutela; ikasle gehienak, oinez, autobusez edo bizikletaz erortzen dira eta.
Oinez .................................... 280
Eskolako autobusa .............. 198
Bizikleta................................

67

Norberaren Kotxea ...............
(pertsona bat edo bi)

8

Garraio publikoa ...................

7

Norberaren kotxea................
(2 pertsona baino gehiago)

3

Motorra ..................................

0
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PATXI ZUBI
“Lehen idazlea ezagutu nuenea
PATXI
ZUBIZARRETA
euskal idazle
famatu bat da.
Gaur egun
Gasteizen bizi
da eta 20 urte
daramatza
idazten.
M.: Noiz hasi zinen idazten?
PZ.: Idazten eskolan hasi nintzen.
Ez nuen uste idazle izango
nintzenik, baina zaletasuna
banuen. Egunerokoak idazten hasi nintzen. 20 urterekin
ezagutu nuen lehen idazlea,
Juan Mari Irigoien, eta adin
honetan pentsatu nuen zerbaitetan hastea.
M.: Zein izan zen zure lehenengo liburua?
PZ.: Lehendabizi institutuan idatzi
nuen sari bat lortzearren.
Saria Parisera bidaia bat egitea zen eta 18 urterekin oso
sari ona iruditu zitzaidan. Hau
gaztelaniaz idatzi nuen, dena
gaztelaniaz ikasi nuelako.
Bigarrena euskaraz egin nuen
(Madrilera bidaia bat zen irabaztekoa). Eta ondoren nobela bat idatzi nuen, uda bateko
esperimentua esango nuke,

baina ez nuen argitaratu, oso
inozoa baitzen. Argitaratu
zen lehenengo nobela JESUS,
MARIA ETA JOXE izan zen.
M.: Txikia zinenean asko irakurtzen al zenuen?
PZ.: Bai, nahikoa, baina gehiena
gaztelaniaz. Komiki asko irakurtzen nituen, adibidez,
Capitan Trueno eta horrelakoak.
M.: Zure liburuak norentzat
daude eginak?
PZ.: Denentzat. Nahiz eta itxuraz
haur txikientzat diruditen,
denentzat idazten dut.
Baina egia da, txikientzat
den liburu batean, bikote
harremanak ezin ditudala
helduentzat
adieraziko
nituzkeen bezala adierazi.
Haurrentzako liburuak helduentzat ere badira, baina
helduenak haurrentzat ez.

M.: Zein da gehien saldu den
liburua?
PZ.: “Eztia eta Ozpìna”. Momentu
honetan 17.edizioan dago.
Horrek esan nahi du, edizio
bakoitza milakoa edo mila eta
bostehunekoa baldin bada,
gutxienez, 17000 liburu saldu
direla.
M.: Gutxi gorabehera zenbat
liburu atera dituzu?
PZ.: Asko. Hogei urte dira honetan hasi nintzela eta urte
bakoitzean bi idazten ditudala kontuan izanik, 40 bat liburu argitaratuko nituen.
M.: Beste ametsik ba al zeneukan?
PZ.: Bai, asko. Esate baterako, nire
liburuak beste hizkuntzetara
itzultzea eta aitzakia horrekin
gehiago bidaiatzea.
M.: Zer egiten duzu aisialdian?
PZ.: Irakurri eta idatzi. Idatzi libu-
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IZARRETA:
an sortu zitzaidan zaletasuna”
rutegietan edo kafetegietan
idatzi behar dut. Etxean bestelako lanak izaten baititut:
bazkaria prestatu, umeak
zaindu, etab. Hala ere, zinemara joatea ezinbestekoa da
niretzat.

noski, baina gehienbat gaztelaniaz
irakurtzen
dut
(Espainiakoak eta besteak)
Dena den, euskal literatura
beti dut gogoan.

zuzendu, kendu eta erantsi
ibiltzen naizenez, beteta
geratzen naiz.
M.: Zer nahiago duzu, haurrentzako liburuak idatzi ala
nobelak idatzi?

M.: Nola idazten duzu ordenadorez ala eskuz?
PZ.: Ordenadorez ezin dut idatzi.
Eskuz, luma berezi batekin
eta paper berezi batean idazten dut. Gero, ordenadorera
pasatzen dut eta bertan
zuzenketak egiten ditut.
M.: Zenbat denbora behar duzu
liburu bat idazteko?
PZ.: “Eztia eta Ozpina” idazteko
urtebete behar izan nuen.
Haurrentzako ipuin bat (10
foliokoa edo) bi edo hiru hilabetetan
burutzen
dut.
Idazteari ekin eta hortik
aurrera hasten da denbora
neurtzen. Helduentzat bada,
nobela batek, urtebete edo bi
eskatzen dizkit. Baina bitartean, agian beste ipuintxo
batzuk idazten dituzu.
M.: Euskaraz ala gaztelaniaz irakurtzen duzu?
PZ.: Euskaraz dagoen apurra bai,

M.: Gustatzen al zaizu zure liburuak irakurtzea?
PZ.: Argitaratu eta gero oso arraroa da berriro irakurtzea.
Eskuz idazten dut, agian 10
aldiz irakurtzen dut eta

DI-DA
batean
Kirola: Txirrindularitza
Idazlea: Atxaga, Paul Auster eta Rafik Schami.
Musika taldea: Josetxo Goi Agirre, eta Ilargi Min (Tom Wich)
Liburu bat: Obabakoak
Mendia ala hondartza: Mendia
Filme bat: Lila dice
Urtaro bat: Lehen udazkena, baina gero eta gehiago udaberria.
Kolore bat: Okrea
Hiria ala herria: Lehen herria eta orain hiria.

PZ.: Umeentzat idaztea oso atsegina da. Lehen esan dudan
bezala, hiru hilabete behar
ditut eta marrazki politak egiten dizkidate, oso gustura aritzen naiz, ondo edo gaizki
atera arren. Konparazio bat
egiteko, haurrentzat idaztea
katarrotxo baten antzekoa da
baina helduentzako nobela
bat gripe gogor bat bezalakoa
da. Obsesio bihurtzen da,
etengabe ari zara nobelari
bueltak ematen. Fisikoki oso
nekagarria da, zurrupatu egiten zaitu.
M.: Zure hurrengo liburua noiz
argitaratuko duzu?
PZ.: Azaroan atera da, bi disko
izango dituelarik osagai
modura.
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LEHEN HEZKUNTZATIK
BIGARREN HEZKUNTZARA,
Bigarren ale
honetan DBH-ko
1.mailako ikasleei 6.
mailatik 1. mailara
dagoen aldaketari
buruz galdeketa egin
diegu. Horretarako
hainbat
ikastetxetako hamar
ikasle hartu ditugu
eta hauek izan dira
beraien erantzunak.

1- Aldaketa handia izan da zuentzat 1. mailara
pasatzea?

2- Okerragoa ala hobea da irakasle gehiago
izatea?

3- Etxerako lan gehiago dituzue?
4- Ezberdintasun handia dago azterketei begira?
5- Zein zen lehengo arlorik zailena? Eta
errazena?

6- Eta oraingoak?

?

Garai Basabe Kerr
1.C (Izarra)

Eneko Viana
1. A (Izarra)

Kevin Villalobos
1.F (Umandi)

1- Bai.
2- Okerragoa.
3- Bai.
4- Bai.
5- Euskara zailena eta
errazena Musika.
6- Zailena Gizarte eta errazena Sexu.

1- Bai, ez genuelako ia
musikarik egiten eta
arloak aldatu direlako.
2- Okerragoa.
Izarran
gutxiago zirelako eta
orain gehiago ditugulako.
3- Bai.
4- Bai, askoz gehiago daudelako eta zailagoak
direlako.
5- Euskera zailena eta
Heziketa Fisikoa errazena.
6- Tekno zailena eta Mate
errazena.

1- Ez, errazagoa delako.
2- Hobea. Batekin gaizki
konpontzen
bazara,
berarekin ez zaude
ordu askotan
3- Bai, pixka bat gehiago.
4- Txikia.
5- Zailena Plastika eta
errazena Mate.
6- Zailena Tekno eta errazena Mate.

Sandra López de
Ciorriacorros
1.E (Umandi)

1- Bai. Arlo gehiago daudelako.
2- Hobea.
3- Pixka bat.
4- Bai.
5- Zailena Mate eta errazena Plastika.
6- Zailena Natur eta errazena Plastika.
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ALDAKETA HANDIEGIA?
Maite Colás
1. C (Abendaño)

Leire San Vicente
1.A (Abendaño)

Maitane Carballo
1.C (Barrutia)

Nekane Franco
1.B (Toki Eder)

1- Bai.
2- Okerragoa,
guztien
pertsonalitatea ezberdina delako.
3- Bai.
4- Bai, zailagoak dira.
5- Zailena Euskera eta
errazena Musika.
6- Zailena Gizarte eta errazena Sexu.

1- Ez.
2- Hobeagoa, gutxiago
ezagutzen gaituztelako.
3- Bai.
4- Ez.
5- Zailena Mate eta errazena Gimnasia.
6- Zailena Tekno eta errazena Gimnasia.

1- Bai.
2- Bai, bakoitzak bere ohitura daukalako.
3- Bai, ordu gehiago ematen dituzu etxeko lanak
egiten.
4- Bai.
5- Zailena Mate eta errazena Musika.
6- Zailena Tekno eta errazena Plastika.

1- Bai, zeren gai batzuk
zailagoak dira.
2- Okerragoa, bakoitzak
bere ohiturak dauzkalako.
3- Bai, askoz gehiago.
4- Bai, Toki Eder-en errazagoak ziren.
5- Zailena Ingelesa eta
errazena Plastika.
6- Zailena Natura eta errazena Heziketa Fisikoa.

ONDORIOA

Adrian Obregón
1.B (Barrutia)

Samuel Muñoz 1.B
(Toki Eder)

Rocío Lagares 1.C
(Angel Ganibet)

1- Ba, ez. Zeren 6.mailan
ere azterketa asko egin
genituen.
2- Okerragoa, zeren lehenengo egunetan izenak
ikasi behar dituzu eta
zaila da guztien ohiturak ezagutzea.
3- Denetan
antzekoa,
Ingelesean izan ezik.
4- Ez asko.
5- Zailena Ingelesa eta
errazena Euskera.
6- Zailena Ingelesa eta
errazena Euskera.

1- Bai, aldaketa handia.
2- Okerragoa, askoz
gehiago daudelako.
3- Bai.
4- Bai.
5- Zailena Ingelesa eta
errazena Inguru.
6- Zailena Mate eta errazena Natur.

1- Bai, ordu gehiago ditugulako.
2- Hobeagoa da gutxiago
izatea, errazago ikasten
dituzulako izenak.
3- Bai, ostiral eta asteazkenetan gehiago dauzkagu.
4- Bai, gehiago daude.
5- Errazena Plastika eta
zailena Inguru.
6- Errazena Plastika eta
zailena Natura.

Gehiengoak uste du
aldaketa handia egon
dela 6. mailatik 1 mailara pasatzean.
Irakasleen kopuruari
dagokionez hainbeste
izatea okerragoa dela
uste dute gehienek.
Askok etxeko lan gehiegi dituztela pentsatzen
dute. Azterketak ere
gehiago egiten dituztela
diote. Euren iritzia
entzun ondoren, aldaketa oso nabaria izan dela
pentsa dezakegu, orain
askoz gehiago ikasi
behar dutelako eta hainbeste ikasten ohituta ez
daudelako.
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ARATZ KASTRESANA: ”Ez dut ligarik
jokatzen, bakarrik txapelketak”.
Gurekin, Mendebaldea institutoko bi pilotari dauzkagu, Aratz Kastresana eta
Mikel Arnaiz. Aratz 4.A klasekoa da eta Mikel 3.F-koa. Beraiekin egon gara hizketan eta Euskal pilota eta beraiei buruzko gauza asko kontatu dizkigute.
Mendeberri: Noiz hasi
zinen kirol honetan?
Aratz Kastresana: Orain
dela 7 urte hasi nintzen.
Mikel Arnaiz: Aratz bezala.
M- Zergatik hasi zinen
kirol honetan?
A.: Gustoko nuelako eta
ez nuelako gaizki jokatzen.
M.A.: Nire aitari gustatzen
zitzaiolako.
M.: Zein klubetan jokatzen duzu?
A.: Txukun Lakua Pilota
klubean.
M.A.: Txukun Lakuan.
M.: Beti egon zara klub
horretan jokatzen?
A.: Ez, lehenago Barrutia
ikastolan egon nintzen
jokatzen.
M.A.: Ez, lehen Barrutian
jokatzen nuen.
M.: Zenbat ordu entrenatzen dituzu astean?
Eta zein egunetan?
A.: Astean 2 edo 3 ordu
entrenatzen ditut, astelehen eta asteazkenetan.
M.A.: 2, astelehen eta
asteazkenetan.
M.: Non entrenatzen
zara?
A.: Mendizorrotzan.
M.A.: Mendizorrotzan.
M.: Non jokatzen dituzu
partiduak?
A.: Araban gehienetan,
baina Euskal Herritik
ere jokatzen ditut.
M.A.: Mendizorrotzan.
M.: Zer jartzen duzu
eskuetan pilotari
ematean mina ez egiteko?
A.: Takoak jartzen ditut,
esparadrapoz eta espuma moduko materialez
egindakoak.

DI-DA
batean
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Aratz

Mikel

Janari bat?

Txuletoia

Pizza

Gaua ala eguna?

Biak

Gaua

Mendia ala
hondartza?

Biak

Hondartza

Edari bat?

Gatorade

43 kola

Lagunak edo
neskalaguna?

Biak

Biak

Pilotari bat?

Aimar Olaizola

M.A.: Takoak, no te jode!
jajaja!
M.: Hori edukitzeaz gain,
minik egiten du pilotari emateak?
A.: Batzuetan bai, baina
gehienetan ez.
M.A.: Gaizki ematen
badiozu pilotari bai.
M.: Inoiz irabazi al duzu
txapelketaren bat?
A.: Bat baino gehiago irabazi ditut, trinketean, 4
1/2, Txukun Lakuako
jaietan
M.A.: Bai, Barrutian.
M.: Zer ematen dizute
txapelketa bat irabaztean?
A.: Batzuetan dirua eta
bestela trofeaoak, edo
txapelak eta domina.
M.A.: Kopa bat eta domi-

Zearra

na.
M.: Jende asko joaten da
txapelketa horiek
ikustera?
A.: Partidu normaletara ez,
baina final erdietara eta
finaletara bai.
M.A.: Ez, ja, ja!
M.: Zein motatako jendea
joaten da?
A.: Agureak eta nire familia.
M.A.: Zaharrak.
M.: Nola joaten zara jantzita partiduetara eta
entrenatzera?
A.: Partiduetara zuriz eta
gerrikoarekin eta entrenatzera praka motzekin
eta kamiseta arrunt
batekin.
M.A.: Entrenatzera normal
eta partiduetara zuriz.

M.: Urtean zehar liga edo
antzeko txapelketarik
jokatzen duzu?
A.: Ez dut ligarik jokatzen,
bakarrik txapelketak.
M.A.: Liga eskolarra.
M.: Dirua ematen dizute
partiduak jokatzeagatik? Zenbat diru txapelketa bakoitzagatik?
A.: Batzuetan bai eta txapelketetan, mailaren
arabera gehiago edo
gutxiago ematen didate.
M.A.: Gustatuko litzaidake.
M.:Zure lagunak joaten al
dira partiduak ikustera?
A.: Bai, askotan.
M.A.: Bai.
M.: Urduri jartzen zara
ala ziur sentitzen
zara?
A.: Batzuetan urduri jartzen naiz, besteetan,
berriz, gustura sentitzen naiz.
M.A.: Ez naiz urduri jartzen.
M.: Nagusia izatean pilotarekin jarraitu nahi
duzu?
A.: Bai, espero dut pilotari
ona izatea.
M.A.: Bai, baina ez dut
uste.
M.: Profesionaletara iristea gustatuko litzaizuke?
A.: Joe, asko gustatuko
litzaidake, batez ere
dirua izateko.
M.A.: Bai, asko.
M.: Noizbait egon al zara
pilotari famatu batekin? Norekin?
A.: Ia guztiekin egon naiz
eta argazkiak atera
ditut haiekin: Zearra,
Aimar Olaizola, Irujo.
M.A.: Bai, gehienekin.
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IRUNE ARROITA:
“5 urterekin hasi nintzen dantzatzen”

IRATI DEL RÍO:
“Kirol hau egiten dut nire familiakoek ere egiten dutelako”
Elkarrizketa honetan Mendebaldea institutoan dauden euskal dantzari biri egin
dizkiegu galderak ekarri dizkizuegu.Hauexek dira beraien erantzunak:
Mendeberri: Noiz hasi zineten dantzan?
Irune Arroita: 7 urterekin
Irati del Rio: 6 urterekin
M.:Zein lekutan egiten duzue dantza?
Irune: Ikastolan eta Musika Etxean
Irati: Musika Etxean

M.: Zergatik erabaki zenuten dantza
egitea?
Irune: Gustatzen zitzaidalako
Irati: Nire ahizpak eta nebak egiten
zutelako
M.: Zein egunetan joaten zarete
dantza egitera?
Irune eta Irati: Astelehenetan eta
asteazkenetan
M.: Zenbat denbora ematen duzue
dantza egiten?
Irune eta Irati: Bi ordu astean
M.:

Zenbat urte daramatzazue
Musika etxean?
Irune eta Irati: 6 urte
M.: Lekuren batera joaten zarete
dantzatzera?
Irati eta Irune: Bai.

M.: Nora joaten zarete?
Irune eta Irati: Audizioetara eta festetara.
M.: Zenbat dantzaldi dauzkazue
urtean zehar?
Irune eta Irati: 2 edo 3 dantzaldi.
M.: Gasteiztik kanpo dantzatzen
duzue?
Irune eta Irati: Bai.
M.: Praktikatzen duzuenean zein
arropa mota janzten duzue? Eta
dantzaldietan?
Irune: Normala. Gona.
Irati: Txandala. Gona.
M.: Beste kirola motaren bat egiten
al duzue?
Irune: Bai. Atletismoa
Irati: Ez.

DI-DA
batean

M.: Zenbat zarete ikasgelan?
Irune eta Irati: 16 lagun
Mendia ala hondartza?
Iratí: mendia
Irune: mendia
Uda ala udazkena?
Irati: udazkena
Irune: uda
Gabonak ala udako
oporrak?
Irati: udako oporrak
Irune: udako oparrak
Eguna ala gaua?
Iratí: gaua
Irune: eguna
Barazkiak ala pasta?
Irati: pasta
Irune: pasta
Aktore bat?
Irati: Elijah Wood
Irune: Matt Damon
Musika talde bat?
Irati: Gatibu
Irune: Kauta

Erro
Autobusak
bidaia ona!!!

Foruak 18 ☎ 945 300 238
AGURAIN
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Autoescuela para padres y madres.
Bajo El título de “COMO
SUPERAR LA ADOLESCENCIA
DE NUESTROS HIJOS E HIJAS
SIN MORIR EN EL INTENTO” y
con la aportación de la experta
en temas de padres e hijos
LOREDI SALEGI , se celebró el
pasado martes 14 de marzo a las
7 de la tarde en el Instituto la
primera de las sesiones de la
Autoescuela. Un grupo superior
a 60 padres y madres debatimos
de nuestras inquietudes y preocupaciones respecto de la educación de nuestros hijos e hijas.
Después de la frialdad inicial, y
de la presentación de Loredi,
fueron muchas las intervencio-

nes y las aportaciones que se
plasmaron en una interesante
recogida de ideas en cada uno
de los tres contextos en los que
ellos y ellas se mueven: Nuestra
casa, el instituto y la calle. . No
intentamos hacer un ciclo de
charlas al uso. Mas bien se trata
de crear un espacio, un foro
donde juntarse, debatir, intercambiar y aprender unos de
otros de una forma autogestionada. En la pasada Junta de la
Asociación estudiamos las diferentes propuestas y hemos pensado en abordar próximamente
un par de sesiones sobre estas
dos temáticas:

1. Ámbito Familiar: Cómo abordar diversos temas de la vida
en casa con ellos y ellas.
2. Ámbito de Calle: Cómo abordar temas relacionados con
las drogas.
Por falta de tiempo, el
ámbito escolar o académico del
Instituto lo dejaremos para la
programación del próximo curso
2006-2007.
Si queréis mas detalles
contactar con mendebaldeagurasoak@hotmail.com

Bici y premios para MENDEBALDEA KULTUR ASTEA
En un intento de dinamizar esta
interesante actividad y después
de conocer de parte del Equipo
Educativo el programa de la Kultur
Astea, decidimos, apoyar e incentivar la participación del alumnado
en las diferentes propuestas de
actividad para lo cual aportamos
dos lotes de premios que servirán
para animar a nuestros hijos e hijas
a tomar parte sobre todo en aquellas actividades que requieren un
mayor esfuerzo y dedicación,
como por ejemplo el concurso literario, las actividades musicales, la
olimpiada
matemática…etc.
Dichos lotes son los siguientes.
Una aportación de 600 Eur. para la
compra de premios diversos y a
demás una espectacular bicicleta
californiana como la que tenéis en
la imagen, que será sorteada entre
todo el alumnado participante.
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I z a r r a ko d e r b i a

Joan den martxoan aurretik hainbesteko
ikusmina sortu zuen derbia jokatu zen Izarran.
Bertan, infantil mailako ZUIA-URKABUSTAIZ eta
MENDEBALDEA taldeen arteko partida izan zen.
Derbia esan dugu eta ez alferrik, bi taldeetako
jokalari gehienak Mendebaldea ikastetxeko ikasleak baitira. Zegoen eguraldia etxe zulorako
hobea bazen ere (euria, elurra eta futbol zelaiko
lokatza), ikusle asko bertaratu zen Urkabustaizko
igerilekuetako futbol zelaira eguraldiaren gorabeherei aurre eginez. Partidaren emaitza 1-1 izan
zen, puntu banaketa.

MENDEBALDEAk hartu zuen aurrea markagailuan, Xabier Amestoyren golari esker, lehenengo zatia bukatzear zegoela. Gola falta baten
jaurtiketaren ondorioz etorri zen, Mikel Trigok
falta jaurti eta, Orlando atezainaren hutsa baliatuz, ez zuen barkatu ikastetxeko aurrelariak.
Lokatzetan irabiraturik ibili ondoren, atsedenera
heldu ziren jokalariak.
Bigarren zatiaren erdi aldera berdindu
zuten etxekoek Asier Aldekoren eskutik.
Institutoko jokalarien ustez jokoz kanpo zegoen
Sarriakoa, baina ez zuten ezertarako balio izan
Mendebaldekoen protestek. Golaren ondoren
nahiko
menperaturik
eduki
zituzten
Urkabustaizkoek aurkariak, baina, ahaleginak ahalegin, ez zen markagailua mugitu eta bere horretan bukatu zen partida. Ondoren, ikusleen hotza
eta jokalarien nekeak arintzeko, hamaiketakoa
egin zuten guztiek anaitasun ederrean.
Lehenengo argazkian ikus dezakezuenez
Arrausi jokalaria lokazturik ageri da Angela,
Garoa, Maite, Itziar Irati eta Leirerekin.
Bigarrengoan, berriz, Asier, Ganitz, Pablo, Josu,
Asier, Mikel, Unai, Hodei, Zorion, Xabi Zendegi,
Zubi, Garai, Eneko, Lander, Josu, Igor, Jokin, Joel,
Pasti, Egaña, Xabi, Orlando, Garoa, Irati, Leire,
Maite eta Itziar.
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Ezagutu Araba,ez zaizu damutuko!
Ale honetan Araban pasatzeko hainbat leku gomendatuko dizuegu. Zuen oporraldia
hobeto pasatzeko hainbat leku aipatuko ditugu.
ALDE ZAHARRA: Alde
Zaharrean gauza asko
daude bisitatzeko: Santa
Mariako katedrala dago,
oso polita da, El Portalón
jatetxea, Kordoi etxea,
arkeologiako museoa...
Larunbat gauetan gazteak
Alde Zaharrera joaten dira,
Kutxi eta Pinton ibiltzen
dira.

ARTIUM-A: Ondo berezitako hiru bilduma garatzen
dira barruan: Arte sakroaren
fondoak, XIX. mendearen
amaieratik XX.mendearen
erdialdera artekoa eta arte
garaikidearena.
Kalitate handiko hiru bilduma desberdin zeuden
lehian
eraikin berean.
Horren ondorioz, zenbait
ahaleginen ostean, bildumak hiru eremu desberdinetan lekuratu ziren:
Augusti jauregian Arabako
arte eder museoa kokatuta
dago.
-Gasteizko katedral berrian
kokatuta dagoen arte sakroari dagozkion fondoak
daude
erakusgai,
Erromanikotik Barrokora.
-Artium arte garai garaikidearen euskal museo zentroak , berriz, arte bilduma
kudeatzen du.
Artium-era joan nahi baduzue, 945209000 telefonora
deitu ahal duzue, edo
web
museo@artium.org
gunean sartu ahal zarete.
Artium Frantzia kalean
dago, 24. zenbakian.

SANTA MARIA KATEDRALA: Santa Maria katedralera
joan nahi baduzue visitas@katedraldevitoria.com
web gunea bisitatu behar
duzue. Gehienez,15 laguneko taldeak onartzen dira.
Erreserba egin ondoren,
bisita aldatu nahi izanez
gero, deitu 945255135
telefonora. Bisitaren prezioa
3 eurokoa da. Zenbait taldek
(erretiratuek,ikasleek....) tarifa murriztua dute:
1.5 euro. 12 urtetik beherakoak dohain sartzen dira.
Bisita hasi baino hamar
minutu lehenago, bertan
egon beharko dute bisitariek
harrera
gunean,
Burulleria plazako sarbidean
(Portalonen aurrean), sarrerak hartzeko.

VALDEREJOKO PARKEA:
Valderejoko parke naturala
Araban dago. Klima atlantiko eta mediterraneokoa da,
udak beroak eta lehorrak
eta neguak elur askorekin.
Faunan denetariko animaliak daude. Puron, Lahoz
mendian jaiotzen dena, parkeko ibai nagusiena da.
Basoek landere zelaien %58
baino gehiago osatzen
dute. Pinu , arte eta pago
ugari daude.
Soroek, aranaren sakonenean kokaturik, antzina jendea
bizi zen inguruan egituratuta daude.
Parkean jateko leku bat
dago eta jolasteko toki bat
ere badago. Jatetxe asko
daude hurbil, buelta bat
ematen baduzu, zerbait
jateko.

Mendebaldeako irakasle, guraso eta ikasleok, iragarki hau eramanda, %5eko deskontua izango duzu
zure oporretan.
Horretarako jo Gasteiz Hiribidea 75 behea-2.
Telefonoa: 945-213940.

********
¡Atención profesores-as y familias de
Mendebaldea. Zafiro Tours ofrece un descuento de
un 5% en paquetes vacacionales en su oficina de la
Avenida Gasteiz 75 bajo 2.
Teléfono: 945-213940,
presentando este anuncio.
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