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AGURRA
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Aste Santuko oporretatik atsedena hartuta eta fresko etorriko zineten, ez daukagu inolako dudarik. Eta oporretatik etorri orduko berriro ere oporretara joan behar derrigorrez. Ai
zein gogorra den ikasle bizimodua! Aurreko egunetan zer egin ez zenekitelako aspertu bazarete, ez kezkatu!, hona hemen besapean eramateko irakurgaia. Honela, Ana Fernández de Bastida eta Josu Andoni Iñiguez de Heredia euskara ikasten ari diren irakasleak elkarrizketatu ditugu, eta horiekin batera gaur egungo euskal musikan ezagunak diren Mikel Markez, Hesian
eta Kaotiko taldeetako partaideak. Horrez gain, beste hainbat erreportaje, denbora-pasa eta gure betiko atalak aurkituko dituzue.



T









Tras haber disfrutado recientemente de las vacaciones de Semana Santa, pensamos que
estaréis deseosos de conocer el contenido del nuevo número de nuestra revista Mendeberri.
Pero ya podéis daros prisa, pues la Semana de San Prudencio apremia y, muy a pesar nuestro, ¡tenemos que irnos otra vez de vacaciones! Tendréis la oportunidad de conocer a dos profesores, Ana Fernández de Bastida y Josu Andoni Iñiguez de Heredia, que estudian euskara y
han estado en nuestro centro. Los amantes de la música en euskara encontraréis las entrevistas realizadas a Mikel Markez y a algunos componentes de los grupos Hesian y Kaotiko. Tampoco faltarán los reportajes, pasatiempos y nuestras secciones habituales.
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MIKEL LABOA
Mikel Laboa 1934ko ekainaren 15ean jaio zen Pasaian
(Gipuzkoa) eta 2008ko abenduaren batean hil zen, 74
urte zituelarik. Bere haurtzaroko ia bi urte pasa zituen
Lekeition (Bizkaia). 50-eko hamarkadan medikuntza eta
psikiatria ikasi zituen Iruñean eta beti bere karrera artistikoa zein medikuntza tartekatu zituen.
Bere ikasle garaian musikaz interesatu zen, Atahualpa
Yupanqui eta Violeta Parra gustuko zituen beste batzuen
artean.
Ez Dok Amairu
60ko hamarkadan, beste abeslari euskaldun batzuekin
batera, Ez Dok Amairu taldea sortu zuen. Bertan, batez
ere Benito Lertxundirekin, euskal kanta berria sortu zuen.
Estilo tradizionala eta berriak elkartuta, Bertolt Brechten
erako autoreen letrak abesten zituzten. Lekeitiokoak abesti sorta ere sortu zuen, oihu eta zarata esperimentalekin.

na eman behar zion urte berean, 2008ko abenduaren
23an jaso behar baitzuen. Donostiako udalak, bere aldetik, hiriko urrezko domina emango dio.

Bakarkako arrakastak
1974an Bat-Hiru diskoa egin zuen, jada euskal ereserki bihurtu diren hainbat kantekin (bereziki Txoria txori). Disko hau Mendeko Euskal Diskorik hoberena izendatu zuten Diario Vascon eginiko bozketa batean. Ondoren aldaketak egin zituen bere musikan eta jazz musikarekin batera lana egin zuen Iñaki Salvadorrekin.
Donostiako Orfeoiarekin disko bat ere argitaratu zuen.
Bere lanetan bada bitxikeria bat: disko guztiak zenbakituak daude, 1etik 17raino, baina 13rik gabe, Ez dok Amairu taldearen omenez.

Larrua harriaren kontra dokumentaleko soinu banda
ere Mikel Laboarena da.

Azken urteak
Donostiako Antigua auzoan bizi izan zen azken urteotan. Bob Dylan abeslari estatubatuarrak Zurriola hondartzan eta 2006ko uztailean emandako kontzertuaren
aurretik azkeneko aldiz aritu zen kantari publikoaren aurrean. Azkenik, gaixotasun luze batek jota, 2008ko abenduaren 1ean zendu zen 74 urte zituelarik, Poliklinikan.
Gipuzkoako Foru Aldundiak Gipuzkoako Urrezko Domi-

HAU DA MIKEL LABOAREN DISKOGRAFIA:
• Lau herri kanta, 1964 (EP)
• Ursuako kantak, 1966 (EP)
• Bertolt Brecht, 1969 (EP. Bertolt Brechten letrekin)
• Haika mutil, 1969 (EP)
• Euskal kanta berria, 1972 (LP. Aurrekoen bilduma)
• Bat-Hiru, 1974. (LP bikoitza. Bi izeneko diskoa ez zen
argitaratu, Bertolt Brechten letrak zentsuratu zituztelako)
• Lau-Bost, 1980 (LP bikoitza).
• Sei, 1985.
• Lekeitioak, 1988 (7.etik 11.era bitarteko Lekeitioak disko argitaragabeak)
• Hamabi, 1989
• Hamalau, 1994
• Mikel Laboa zuzenean, 1997
• Zuzenean II - Gernika, 2000 (Donostiako Orfeoiarekin).
• 60ak+2, 2003 (lehen obren bilduma).
• Xoriek - 17, 2005.
• Lekeitio, 2007 (berrargitalpena, CD bikoitzean).
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ZENBAIT KIROL BERRI
XXI. MENDERAKO
1.-Ski eskailera mekanikoetan: Jende gutxik praktikatzen
duen kirola da. Kirol hau bakarrik eskia eta metroan ibiltzea
gustuko dutenei proposatzen diegu. Leku famatuena kirol
hau praktikatzeko Londres da, bertan, Europako eskailera
mekaniko handiena baitago, baina beste leku askotan egin
daiteke, adibidez, Urquinaona-ko metroan, nahiz eta metro honetan famatuagoa izan kirol hau skate-arekin egitea.
2.-San Franciskoko triziklo lasterketa: Aurreko kirolean bezala, munduko
edozein lekutan praktika
daiteke, baina esaten dutenez San Franciskokoa da
famatuena. Igandero elkartzen dira Lombard kalean lasterketa hauek egiteko.
3. Parkourra: Parkourra araubide bat da eta honetan datza:
leku batetik bestera joatea hirian edo naturan zehar aurkitzen diren oztopo guztiak (hormak, hesiak...) gainditu, giza gorputzaren laguntzaz baliatuta soilik. Araubide hau egin
ahal izateko, beharrezkoak dira egoera fisiko oso ona edukitzea salto ezberdinak egin ahal izateko (saltoak, eskalada...), arima gogor bat (beldurrak gainditzeko), kontzentrazio handia izatea eta konfiantza handia edukitzea.
4.-Ur azpiko hockeya:
Izotz hockeyaren oso antzekoa da, baina ur azpian
jokatzen da. Gero eta jende gehiagok praktikatzen
du kirol hau, munduko
txapelketa eta guzti egin
da eta Finlandiak irabazi
zuen.
5.-Diskgolf: Kirol hau ere oso famatua egin da, batez ere
Ingalaterran, Japonian, Kanadan eta Australian. Golfaren antzekoa da, baina pilotak erabili ordez diskoak erabiltzen dira eta ez dago zulorik, zestak baizik.
6.-Gaueko tenisa: Tenis
modalitate bat da, Madrilen hasi zen 2006ko
Masters Series txapelketan. Sony Eriksson-en asmakizuna izan zen. Modalitate honetan argi ultrabioletekin eta musika
oso altuarekin jokatzen da.

7.- Gitarra ikustezina: Kirol hain-hain frikia da, Estatu Batuarrek pelikula bat egin dute. Kitar ikusezin bat jotzean datza.
8.-Emazteen garraioa: Finlandian egiten den kirol arraro
bat da, famatuenetarikoa. Senarrek beraien emazteak bizkarrean daramatzaten bitartean lasterketa bat egitean datza.
9.-Erresistentzia saunan: Kirol hau ere Finlandian egiten
da, eta ea nork irauten duen gehien saunan 110ºC-tan. Momentuz errekorra Leila Kulin finlandiarrak dauka 13 minutu eta 38 segundotan.
10.-Bossaball: Futbola, boleibol eta ohe elastikoak nahasten dituen kirola da. Brasilen sortu zen eta hondartzan jokatzeko pentsatuta dago.
11. Street Luge: Arrisku
handiko kirola da: 100
k/h-ko abiadurara iristen
da jaitsieretan.
Pertsona bakoitza irristatzen da etzanda “gurditxo”
batean. Honek 2m luze eta
40 zentimetroko zabalera
izaten du gutxi gorabehera. Dauzkan gurpilak bereziak dira, prestatuta daude asfaltoaren gainean ibiltzeko. Daukaten bultzada bakarra grabitatearen indarra da.
Abiadura gorputzaren posizioaren arabera kontrolatzen da.
Abiadura gutxitzeko oinak erabiltzen dira, horregatik beharrezkoa da oinetako zola ona izatea. Gainera ezin da
ahaztu kaskoa, belaunekoak eta abar erabiltzea gure gorputza babesteko.
12. Wakeboard: Kirol hau surfaren, snowboard-ren eta eski akuatikoaren arteko nahasketa bat da.
Kirol hau honetan datza: ohol txiki baten gainean irristatzea, lantza batek ohola iraultzen duen bitartean. Eski normalaren antzekoa
da, baina hemen jauziak eta itzulipurdiak egin daitezke airean.
Jauzi eta pirueta hauek egiteko beharrezkoa da trebetasun handia izatea. Masta bat daukan ontzi bat
edukitzea ere derrigorrezkoa da,
eskiatzaileak jauzia egiteko momentuan, igotzeko.
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AGENDA 21en TXOKOA

Kaixo Mendeberriko lagunak!
A21-eko txokotik 2. hiruhilabetean zehar A21-en inguruan egindako
ekintzak ekintzak kontatzera gatozkizue.
Hasteko, Gabonetako oporren azken klase egunean izandako Bidezko
Merkataritza festa aipatuko dugu. Festa honen helburuak bidezko merkataritza ezagutzera ematea (zertan datza, nolako produktuak aurkitu daitezken bertan, ...) eta gure gizartean dugun kontsumo sistemaren inguruko
gogoeta egitea ziren. Honetarako festa egunaren aurretik eta arlo ezberdinetan D.B.H-ko ikasleek gaia landu zuten klasean Emaus Fundazioa G.K.E.ak utzitako materialarekin eta festa egunean, talde guztiak erakunde honek
antolatutako ekintztan parte hartu zuten. Ekintzen artean ipuin kontalariak,
lankidetza jokoak, txapa tailerra izan ziren eta guztietan bidezko merkataritzako produktuen dastaketa egin zen. Esan behar da ekintza hauetan parte hartu zuten guztiek oso balorazio positiboa egin zutela beraietaz eta ikasleek izandako jarrera oso ona izan zela. Azkenik eta lehen puntu honekin
bukatzeko, gogora ditzagun bidezko merkataritzako produktuek betetzen
dituzten baldintzak:
- Langileek soldata duina jasotzen dute beraien lanarengatik.
- Gizon eta emakumeek soldata berdina jasotzen dute lan berdinarengatik.
- Ez dago haur esplotaziorik.
- Erabiltzen diren ekoizpen prozedurek ingurugiroa errespetatzen dute.
- Bitartekari gutxiago daude ekoizle eta eroslearen artean.
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AGENDA 21en TXOKOA

Garbia al da zure gela?
Garbiak al zarete gelakideok?
Halaxe bada eta institutuko DBHko talderik garbiena bazarete sari polita eskura dezekezue. Doaniko txango bat hain zuzen ere!
Ekainean Sobroneko “parque multiaventura”
delakora joango da ikasturtean zehar gela
txunen mantendu duen DBHko taldea.
Ez duzue gustoko ingurune garbi, atsegina eta zainduan pasatzea eguneko hainbat ordu? Egunero geletara sartzen garenean halaxe egoten dira garbitzailei ezker, baina goiza aurrera doan einean panorama zeharo
aldatzen da institutuko txoko askotan. Gure eskuetan dago txoko horiek atsegin mantentzea. Lehiaketa honekin
saritu nahi diegu horretaz arduratzen direnei eta horretarako hainbat ikuskarik, noizean behin, bapateko bisitak
egiten dituzte geletatik. Holakoetan, irizpide batzuk hartzen dituzte kontuan: apalategiko egoera, hormen garbitasuna, mahien egoera eta garbitasuna, ordena, argiak
piztuta dauden inor egon gabe, leihoak eta pertsianak,.....
Garbitzaileek ere gela zikinenak eta txukunenak zientzu
diren esaten digute.

Irakasle gelaren kristaleran orain arteko puntuazioak
ikus ditzakezue. Goian zaudete rankinean? Zorionak! Aukera handiak irabazteko! Ezetz? Ez desanimatu! Oraindik
ere garaiz zabiltzate irabazteko. Horretarako arreta ipini
gelaren zaintzan ete hornikuntzan. Hobetuz gero puntu
asko lor ditzakezue ondorengo asteetan.

La Casa De
Mi Abuela
Donosti, 17 • Teléfono 945 177 277
01010 VITORIA-GASTEIZ
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SARA GUTIERREZ:
«Anima zaitezte atletismoa praktikatzera, merezi du eta»
Ale honetan Sara Gutierrez DBH 3. mailako
ikasleari elkarrizketa bat egin diogu. Igeriketa eta atletismoaren ezaugarriak eta esperientziak azaldu dizkigu, elkarrizketan zehar
oso pozik ikusi dugu kirol honekin eta jarraitu nahi duela ziurtatu digu.
Mendeberri: Noiz hasi zinen atletismoa praktikatzen?
Sara Gutierrez: Aurten. Lehen igeriketa egiten nuen eta
oso gogorra zen. Hori ikusita, gurasoek animatu ninduten
kirol hau praktikatzera.
M: Lehen beste kirolen bat egiten zenuen? Zein? Zergatik utzi zenuen?
S.G: Bai, igeriketa. Astero eta ordu askotan entrenatzen
ginelako.
M: Ze kirol gustatzen zaizu gehien? Atletismoa edo
igeriketa? Zergatik?
S.G: Ezin dut aukeratu, biak desberdinak direlako, baina
gustuko ditut biak.
M: Nor da zure entrenatzailea? Zer moduz konpontzen zara berarekin?
S.G: Martin Fiz. Oso ondo konpontzen naiz berarekin, oso
majua da eta.
M: Ondo konpontzen zara taldearekin?
S.G: Bai, ez gara asko, baina oso ondo konpontzen gara.
M: Zenbat egun eta ordu entrenatzen zara astero?
S.G: Astean hiru edo lau egunetan, egun bakoitzeko ordu bat.
M: Denbora uzten dizu ikasteko?
S.G: Bai, lehen igeriketa egiten nuenean, denbora gutxiago
neukan orain baino.
M: Ze taldetan zaude? Pertsona ugari daude?
S.G: Zailu taldean, ez gara asko.
M: Zer egiten duzu krosa ala pista?
S.G: Oraindik krosa bakarrik egin dut, baina pista martxoan hasiko naiz egiten.
M: Zer duzu nahiago? Zergatik?
S.G: Pista oraindik ez dut probatu, baina krosa gustuko
dut.
M: Txapelketaren batera joan zara? Zeinetara?
S.G: Bai, lasterketa asko egin ditut, baina garrantzitsuena Euskadikoa eta Espainakoa izan dira.
M: Lasterketaren bat irabazi al duzu?
S.G: Bai, Arabako txapelketa eta Euskadiko txapelketan
bosgarren gelditu nintzen.
M: Dietaren bat egin behar duzu?
S.G: Ez, baina komenigarria da lasterketaren aurretik pasta jatea.
M: Zure familiako norbaitek atletismoa egiten du?
S.G: Bai, nire aitak, eta lehen nire lehengusuak.
M: Norbaitek bultzatu al zintuen kirol hau praktikatzera?
S.G: Bai, nire aitak eta osabak.

M: Atletismoa kenduta beste zerbait egiten duzu?
S.G: Astean behin igeriketa egitera joaten naiz luzatzeko,
eta ingeleseko akademiara ere bai.
M: Jarraitu nahi duzu kirol hau praktikatzen?
S.G: Bai, gustukoa dudalako eta jarraitu nahi dut ahal dudan arte.
M: Zer esango zenioke jendeari kirol honetan aritzeko?
S.G: Oso polita dela praktikatzeko eta Araban jende gutxik praktikatzen duela kirol hau.

DI-DA
batean
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Kolore bat:
Urdina
Film bat:
Crepusculo.
Musika talde bat:
La Quinta Estacion.
Eguna ala gaua?
Gaua
Mendia ala hondartza?
Hondartza
Janari bat:
Pasta
Aktore bat:
Maxi Iglesias
Edari bat:
Kas laranja.
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UDABERRIKO ALERGIAK
Urteetan zehar udaberrian gero eta pertsona gehiago kutsatzen dira udaberriko
alergiak direla eta. Zientzialariek esan dute, gutxi gorabehera, bost urte barru edo
Europako populazio erdiak izango duela
alergiaren bat udaberrian. Baina, era berean, esaten dute ez dela gertatuko hau
urtero polen gehiago egongo delako, baizik eta ingurumena gero eta gehiago kutsatuta egongo delako petrolioa eta bere
deribatuek gero eta gehiago kutsatuko dutelako.
Alergia bakoitzak sintoma ezberdinak ditu. Batzuek
bakarrik doministikuak eragiten dituzte, beste batzuek,
berriz, gorputzaren egoera aldatzen dute eta horrek
askotan ondoeza ekartzen digu edo gorputzaren atal
baten inflamazioak, nagusiki sudurra eta begiak.

Alergia Motak:
Alergia mota asko daude, pertsona guztiek substantzien batzuen aurrean erreakzio oso konkretuekin
erantzuten dute (Sudurra gorritzea, begien dilatazioa...).
Hauen sailkapena konplexua da eta bi irizpide daude sailkatzeko:
- Beraien kausa.
- Kaltetzen duten gorputzaren atala.
Alergiari aurre egiteko hoberena da hau sortzen
duen bakteriak saihestea. Adibidez, txokolateari alergia badiozu ez jan txokolaterik.

Polenaren alergia
Hau da udaberrian nagusiki egoten den alergia,
landareen polinizazioagatik. Orain dela bi mende aurkitu zuten, alergia hau pertsona asko jasaten dute eta
nagusiki herrialde industrializatuetan ematen da. Gainera, nabarmenagoa da hirietan landan baino. Azken
honek ez duela zentzurik ematen du, hirietan atmosferan pilatzen den gasa kutsakorra delako.
Noiz agertzen da?
Polen ale bat ez da gai erreakzio alergiko bat sortzeko, baina berrogeita hamar ale gutxienez metro
kubiko batean gai izango dira. Kasu hau ematen denean doministikuak, begien malko jarioa, hazkurak...
krisi asmatikoa ere ager daiteke. Gainera, bronkioetako arnasestuarekin loturiko arazoek zerikusia dute
alergiarekin. Espainiako populazioaren %7ak asma dauka.
Aholkuak hau saihesteko
Urtearen garai batzuetan eta leku geografiko konkretuetan, oso zaila da polenari ihes egitea. Polena
atmosferan dago eta saihesten asko saiatu arren, nahitaez aurkituko duzu. Hona hemen alergiari aurre egiteko zenbait aholku:
- Landa lekuak saihestu, polena kontzentratuta dagoenean.
- Ez egon denbora asko aire librean, eguzkia eta
haizea dauden lekuetan.
- Parkeak saihestu, batez ere lorezaintza lanetan
ari diren bitartean.
- Erabili mukiak eta hazkura kentzen dituzten botikak.
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SAN PRUDENTZIO
San Prudentzio VII. mendeko pertsonaia garrantzitsu
bat izan zen. Gaur egun Lazkaon oraindik ere adoratzen
den santua da Prudentzio

San Prudentzioren bizitza
Prudentzio gaur Gasteiz hedatzen den gunean kokaturik zegoen Armentia izeneko herri txiki batean jaio zen
648 urtean. Hamabost urte zituenean etxetik alde egin
zuen, leku bakarti batera joateko asmoz, han penitentzia
eta otoitza egiteko. Zazpi urte iragan ondoren eta barneko dei bati kasu eginez, gogarte eta bakardadeko bizitza
albo batera utzirik Calahorrarako bidea hartu zuen. Han
jendeari egin zizkion sendamen miresgarrien ondorioz santutasun ospea jasotzen hasi zen.
Zaragozako apezpikua hil zenean kargu hura betetzeko hautatua izan zen aho batez. Bere izenari ohore egin
zion eta beti ziurtasunez jokatuz bakea mantentzen eta
zaintzen ahalegindu zen, justiziari eta egiari lehentasuna
emanez.
Istripu larri bat izan zuen eta susperraldian, bere lagunez inguraturik zegoela, hil behar zen eguna eta ordua
aurresan zituen, bertan zeudenei eskaera bat eginez: hori gertatzean bere mandoaren gainean ipini eta gelditzen
zen lekuan lurperatu zezatela alegia. Iragarri zuen bezalaxe gertatu zen, 713 urtean hil zen, 65 urte zituelarik.
San Prudentziorekiko debozioaren inguruan, Lazkaon
izandako mirarien berri kontatzen du San Prudentzioren
bizitza liburuak.

Gaur egungo ohitura
Gaur egun ez dago, garai batean bezala, Santuaren Basilikara sagarrondoaren tenteak eskaintzeko ohiturarik. Horren ordez, beste ohitura hedatuago bat dago: elizkoiek
San Prudentzio irudikatzen duen kriseilura olioa eramaten
dute, gorputzeko konkorren bat edo granoren batzuk sendatzeko. Ondoren beraien etxeetara eramaten dute olioa
eta ukitutako aldea igurtzen dute. Esaten dutenez, fedez
eginez gero, emaitza oso onak eman ditzake.
Apirilaren 28an, Lazkaok herriko zaindaria den San Prudentzio jaiak ospatzen ditu. Festetako egitarauak jarduera ezberdin asko eskaintzen ditu, besteak beste aipa daitezkeenak honako hauek dira: umeen danborrada, txirrindulari proba, San Prudentzioren bezperako elizkizunak
eta amaierarako Lazkaomendiko erromeria. Jai ospetsu hauen
ospakizunak bisitari ugari biltzen ditu.

Borja Apellanizek 4. saria erdietsi
EAEko Biologia Olinpiadan
Leioako Zientzia eta Teknologia Fakultatean egin zen
aipatu Olinpiada. Lehenengo azterketa, teorikoa, urtarrilaren 31n egin zen eta bigarrena, praktikoa, otsailaren 28an.
Olinpiada honen helburua ikasleak zientzia honen garapenean murgiltzea da eta, aldi berean, gaur egun duen
garrantzia azpimarratzea.
Bertan EAEko Batxilergoko 2. mailako ikasleek hartu
zuten parte eta froga teorikotik praktikora hamar lehenengoak pasa ziren eta haien artean zegoen Borja. Azkenean
4. postuan geratu zen. Espainiako fasera joateko zorian
egon zen, hiru lehenengoak joan baitziren. Bejondaiola!
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DBH-tik Batxilergora
Aurten, ale honetarako, DBH-tik Batxilergora dauden aldaketak ezagutzeko ikasle batzuei
elkarrizketa egin nahi izan diegu. Espero dugu zuen gustukoa eta lagungarri izatea.
Mendeberri: Zer aldaketak nabaritu dituzue DBH-tik
Batxilergora?
Itsasne Resa: Materia gehiago, oso zaila, irakasleak gogorragoak direla eta denbora asko egoten garela klasean.
Iñigo Ochoa: Materia asko daude eta irakasleek jakinduriarekin jaiotzen garela uste dute.
Arrate Morillas: Gehiegi ikasi behar dugula eta azterketak aste batean egitean asko pilatzen direla.
Sergio Velado: Materia asko daude eta ardura handiagoa eduki behar dugu.
M: Irakasleek asko eskatzen dute?
I.R: Bai, asko.
I.O: Bai, gehiegi.
A.M: Bai, noski.
S.V: Bai, argi dago.
M : Zer aukeratu duzue ? Zergatik ?
I.R : Latin eta Grekera, Materekin ezin dudalako.
I.O: Ekonomia eta Mate, Zientziak gustuko ez ditudalako.
A.M: Ekonomia eta Mate, Fisika eta Kimikarekin ezin dudalako.
S.V : Ekonomia eta Mate, Fisika ez hartzeagatik.
M: Damutzen zarete batxilergoa aukeratu izana?
I.R: Ez, nahiko zaila izan arren, etorkizunerako behar dugulako.
I.O: Ez, zaila izan arren, etorkizunean ate asko irekitzen
dizkizulako.
A.M: Ez, DBH-rekin garai hauetan ez duzulako ezer egiten.
S.V: Ez, unibertsitatera joan nahi dudalako.

IÑIGO OCHOA:
M: Orain patio orduetan kanpora
atera zaitezkete, zer moduz?
I.O: Oso ondo, Beecool-era joan zaitezkeelako eta etxean zerbait ahazten baduzu, horren bila joan zaitezkeelako.
M: Zer moduz lehenengo ebaluaketa?
I.O: Gogorra izan da eta suspentso
batzuk egon dira, baina lan eginez
gero, erraz atera daiteke.
M: Zein da gehien gustatzen zaizun arloa?
I.O: Euskera eta Ekonomia, erraztasun gehiago ditudalako eta irakasleek hobeto azaltzen dutelako.

ARRATE MORILLAS:
M: Arratsaldez klaseak ez dituzuenez, denbora gehiago duzu
nahi duzuna egiteko?
A.M: Niri gustatzen zaizkidan gauzak egiteko bai, baina ikasteko, azkenean, denbora gutxi gelditzen zait.
M: DBH-n ez zen Filosofia ematen,
zer iruditzen zaizu arlo hau?
A.M: Oso zaila suertatzen ari zaigu.
M: Asteazkenetan eta ostiraletan 7 arlo dituzue, oso
gogorra al da?
A.M: Oso gogorra egiten da hiru ordu jarraian izatea.
Gosea, logura eta asperraldia sortarazten duelako.

ITSASNE RESA:
M : Ordutegiari begira, gogorra
al da hainbeste ordu egotea?
I.R: Bai oso, sei ordu eta erdi hemen egotea oso astuna egiten zaigu.
M: Asko nabaritzen duzu arratsaldez libre izatea?
I.R: Bai hobe da, baina azkenean
15:30ean iristeak, jan eta entrenatzera joateak, denbora librea asko murrizten du.
M: Gomendatuko zenioke jendeari batxilergoa egitea?
I.R: Bai noski, lehen esan dugun bezala, orain batxilergoa behar dugu edozein gauza egiteko.

SERGIO VELADO:
M: Nabaritu al duzu aldaketarik
ikasteko orduan?
S.V: Bai, gero eta materia gehiago
dagoelako eta oso zaila egiten zait.
Nik egin ez arren, egun guztietan ikasi behar da.
M: Espero zenuen errezagoa ala
zailagoa izango zela?
S.V: Zailagoa espero nuen, baina ez askoz gehiago.
M: Zure ustez zein da arlo zailena? Zergatik?
S.V: Matematika, ez dudalako ezer ulertzen.

Taldeko komentarioa:
Guk gomendatzen dugu, lehen egunetik ikasten hastea eta klasean giro ona egotea, onena delako. Arloak aukeratzeko orduan, gehien gustatzen zaizkizunak aukeratu behar dituzu, ez zarelako
tuntuna izango letrak hartzegatik, azkenean, arlo guztiak bere zailtasunak dituztelako.
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DESAGERTZEKO ZORIAN
DAUDEN ANIMALIAK
Gaur egun Euskal Herrian desagertzeko zorian animalia ugari daude eta animalia hauek lehen
ehizatzen zirelako aukeratu dugu erreportaje hau egitea.
OTSOA
Orain dela gutxi arte Europa otsoz beteta zegoen. Duela ehun urte ia edozein basotan
aurki zitezkeen, gauez uluka eta egunez ezkutaturik ibiltzen zirelarik. Gizakiak errespetua
eta miresmena sentitu du betidanik otsoarekiko, baina, noski, jan ere egin behar da eta
otsoak abereak hiltzen ditu elikatzeko. Urte askotan ohikoa izan da otsoa harrapatzen zuenari saria ematea. Honetan, sariaz gain, ospe handia ere eskuratzen zuen. Otsoa pizti beldurgarria zen eta, beraz, jendearen ustez hil egin behar zen eta hil egiten zituzten.1970eko hamarkadan jendea otsoa ehizatzen hasi zen eta gaur egun 2000 ale baino
gehiago daude penintsulan.

HARTZ ARREA
250.000 hartz arre omen dago munduan, baina Europan 30.000 besterik ez
omen dira geratzen eta, gainera, lehen ezaguna zen hainbat gunetan ia-ia
desagertu da, hala nola Grezian, Alpe Frantziar eta Italiarretan eta aipatuak
ditugun gure inguruko beste bi gune horietan.
Pirinioetan 10 edo 14 ale besterik ez daude gaur egun. 1.970. urtean 20 zirela uste da eta 1.937. urtean 150etik gora. Hartz kopuruari begira egin diren
azken estatistikek diotenez, Pirinioetan ez legoke 14 hartz baino gehiago.
Penintsula Iberikoan, Asturiasen daude azken hartzak, Somiedo eta Narceako
natur parkeetan.

BASAKATUA
Basakatua haragijale ugaztun txiki bat da, Felis silvestris espeziekoa. Afrika,
Asiako mendebaldea eta Europan bizi da eta etxeko katuaren espezie bera da.
Animalia txikiak ehizatzen ditu, euren artean ugaztun eta txori txikiak. Etxeko
katu asko basora jo eta basakatu bihurtu dira, espezie bera izanda.
Basakatuak euren esparru naturalean(sabanan, baso zabalean eta estepetan) bizi
daitezke. Katurik gehienak marroiak dira marra beltzekin, 50 eta 80 zm artean
neurtzen dute eta 3tik 6 kiloko pisua dute. Afrikar azpiespezieak txikiagoak izan
ohi dira.

AZERIA
Azeria kanidoa dugu, eta,beraz, itxura, oro har, txakur txiki batena du: buru eta
soinaren luzera 70-80 cm-koa izan ohi da, eta isatsarena berriz 50-60 cm-koa,
6-8 kg-ko pisua har dezakeelarik. Burua luzexka du, eta normalean belarri
zorrotzak tente daramatza. Begi laranja biziak ditu. Larru gozoa bi motako ilez
jantzia du: batzuk laburrak eta leunak dira, eta animalia hotzaren aurka babesten duen geruza osatzen dute.
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ARRAUNKETA
Arraunketa itsas, ibai edo lakuetako uretan ontzi gainean burutzen den kirola da.
Bi mota bereizten dira eserlekuaren arabera: eserleku trinkoa edo eserleku mugikorra.
Gaur egun, lehenengoa Bizkaiko Golkoan erabiltzen da eta bigarrena lakuetan.

ESERLEKU TRINKOA
Euskal kiroltzat hartzen da askotan, Kantauri itsaso osoan egiten da.
Galiziatik ekialdera.
Arraunlari kopuruaren
arabera hiru txalupa moten estropada dira nagusi: traineruenak 13 arraunlarirekin, trainerillenak 6
arraunlarirekin eta batelenak 4 arraunlarirenak.
Hauetaz gain egiten dira hiru arraunlari dituzten batelekuen bidaiak, baina oso hedatuak ez egoteaz gain, abentura bezala ere gehiago hartzen dira estropada bezala baino.

HISTORIA
Hainbat mendetan zehar
kostaldeko arrantzarako erabiltzen ziren ontzi haiek.Guztiz garrantzizkoa zenez, ariketen bueltatzea arrantza ahalik eta gehien
saltzeko, antzinako biziraute
modu hori abiadura kirola bilakatu zen. Hasiera batean apustuak zentroa ziren. Geroago federazioak, txapelketak eta
2003.tik aurrera liga egonkorrak sortu ziren, beste kirol hainbatetan bezala.

ESTROPADA MOTEN DESKRIPZIOA
Bateletan, adinaren arabera, 1000, 1500 edo 2000 metroko luzerakoak dira lehiaketak. Gehienetan ur lasaietan.
Gehienak negu amaieran eta udaberriaren hasieran izaten
dira.
Trainerilletan, 3.500 metroko luzerakoak dira. Estropada antolatuko den herriaren arabera mota askotakoak izan
daitezke, itsasadarraren, portuan, itsasoan.
Trainerutan itsas-miliaka neurtzen dira, hiru hain zuzen
ere; 5556 metroko luzerakoak dira. Mota honetakoak udan
izaten dira ia beti.

TXAPELKETARIK GARRANTZITSUENAK
Eserleku mugikorrean:
- Oxfordeko Unibertsitatea eta Cambridgekoaren
artekoa: zalantzarik gabe
munduan entzutetsuena.
- Deustuko Unibertsitatea eta EHUko ingeniaritza
eskolaren artekoa.
Traineruetan:
- ACT edo San Miguel liga: Arraunaren ligarik garrantzitsuena, Kantauri osokoa.
- Kontxako Bandera: Donostian 1879. urtetik egiten den
estropada da, Kantaurin egiten den guztien artean garrantzitsuena dena.
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Edgar Da Silva:
“Txikitatik Swacheneger bezalako giharrak eduki
nahi izan ditut”
Edgar Da Silva 3. mailako ikasle bat da, Kulturismoa egiten duena. Gauza
bitxia denez, aurkeztuko dizuegu.
Mendeberri-: Noiz hasi zinen kirol hau egiten?
Edgar: Gutxi gorabehera zortzi hilabete daramatzat
kirol honekin.
M: Zergatik hasi zinen kirol hau lantzen?
E: Muskuluak landu nahi nituelako.
M: Non praktikatzen duzu?
E: Nire etxean egiten dut.
M: Zure ustez zaila da kirol hau egitea? Zergatik?
E: Bai, mina hartzeko arriskua handia dagoelako aurretik ez baldin badituzu giharrak ondo berotzen.
M: Gustura al zaude kirol honekin?
Ed: Bai, nahiko ondo nabil.
M: Zenbat ordu ematen diozu kirol honi? Ordutegi
aldakorrak izaten dira?
Ed- Egunero ordu bat egiten dut. Bai, normalean gauean, baina batzuetan arratsaldez aritzen naiz.
M: Ze ariketa mota egiten dituzu? Zein duzu gustukoena? Zertan datza?
Ed: Flexioak, abdominalak eta nabarmenki txingekin
aritzen naiz. Bizepsa lantzea da nik gustukoena dudana.
Txingekin gero eta pisu gehiago jaso eta denbora gehiago
ematen dut.
M: Norbaitekin egiten duzu kirol hau?
Ed: Bai, lagun batekin egiten dut.
M: Dieta bereziren bat egiten al duzu?
Ed: Ez, nahi dudana jaten dut eta otordu askotan zehar.
M: Elastikoren bat edo arropa bereziren bat erabiltzen al duzu?
Ed: Ez.
M: Txapelketaren bat egin al duzu?
Ed: Ez, oraindik ez.
M: Asko nekatzen zara ariketa fisikoak egiten?
Mingarriak al dira ez badituzu ongi egiten?
Ed: Bai, eta muskuluak erlaxatzeko ariketa fisikoa egin
ondoren lo egitera joaten naiz. Bai, giharrak erraz hondatu ahal direlako ariketa fisikoa gaizki egin ondoren.

M: Ona al zarela uste duzu?
Ed: Bai, muskuluak nahiko landuak ditudalako eta gero
eta pisu gehiagoko txingak altxatzen ditudalako.
M: Nola bateratzen dituzu ikasketak eta kulturismoko ekintzak?
Ed: Ikasketak ez ditudanez ongi eramaten nahiago dut
kulturismoa egitea.
M: Etorkizunari begira zer pentsatu duzu egitea?
Ed: Jarraituko dut, espero dut urte askorako, gustuko
dut eta.

Erro
Autobusak
bidaia ona!!!

Foruak 18 ☎ 945 300 238
AGURAIN
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Oporretan irakurtzeko liburuak
FIRMIN.
Sam Savage
Nació en el sótano de una librería en el
Boston de los años 60, Firmín aprende a
leer devorando las páginas de un libro.
Pero una rata culta es una rata solitaria.
Marginada por su familia, busca la amistad de su héroe, el librero, y de un escritor
fracasado. A medida que Firmín perfecciona un hambre insaciable por los libros,
su emoción y sus miedos se vuelven
humanos. Original, brillante y llena de
alegorías, Firmín derrocha humor y tristeza, encanto y añoranza por un mundo que
entiende el poder redentor de la literatura,
un mundo que se desvanece dejando atrás
una rata con un alma creativa, una amistad
excepcional y una librería desordenada.

ZAZPI ETXE
FRANTZIAN.
Bernardo Atxaga.
Chrysostome Liegek 1903ko hasieran sinatu zuen Leopoldo erregearen Force Publiquen zerbitzatzeko kontratua, eta urte
bereko abuztuan iritsi zen Afrikako bihotzera. Pakebote batek eraman zuen Anberesetik Matadira; trenak, Leopoldvillera;
bapore ertain batek, Princesse Clementinek, Yangambiko postu militarrera. Ez zen
munduko anken-azken lekua, zeren, Force Publiquen askotan entzuten zenez, ohore hori Kisanganiri zegokion, ibaian berrehun kilometro gorago zegoen postuari; nolanahi ere, oso urrun zegoen edozein leku ezagunetatik...”
Holaxe hasten da Bernardo Atxagaren nobela berria. Eten bat idazlearen ibileran, testu harrigarria alde askotatik.

ZOAZ INFERNURA,
LAZTANA.

BILBAO-NEW YORKBILBAO.

Anjel Lertxundi.

Kirmen Uribe.

Bikote harremanak aztertzen ditu Lertxundik eleberri honetan. Gehienetan, botere harreman bihurtzen dira harreman horiek, eta
gaur egungo edozein egunkari hartzea nahikoa da ikusteko ez dela gutxitan gertatzen
boteretsuenak bere boterea baliatzea ahulena umiliatzeko eta tratu txarren bidez otzantzeko.
‘‘Galdetzen dut: hitzekin –nire hitzekin, alegia- jaso dezaket emakumearen izaeraren isla bat, ez dakit zehatza, baina zehaztasunera hurbilduko dena?’’. Honela
aipatzen du eleberri honetako narratzaileak bere kezka, Rosaren barruan
sartzeko gai izango den edo ez azaltzeko unean. Eta esan behar da maitasun handiz lortzen duela eleberri honetako pertsonai nagusiaren barne azpilduretan sartzea. Izan ere, generoko elementuak, intrigarenak...-, gaur
gaurko kontakizun bat eraiki du Lertxundik, hizkera bizkor batean, eta gardentasun hotz bizi batez.

Loiun abiatu eta JFK aireportura iristen
den hegazkin-bidaia bat da, berez, BilbaoNew York-Bilbao eleberri hau. Baina,
hegaldiarekin batera, hiru belaunaldiren
historia kontatzen zaigu: aitona-amonei
dagokien gerraurrekoa, gurasoen sasoiko
frankismoarena, eta idazlearena berarena,
XIX. Mendera hasi eta XXI.eraino doan
epopeia txiki baten moduan; batetik
besterako lokarri, Aurelio Artetaren koadro
bat, eta haren inguruko gorabeherak.
Fikzioaren eta errealitatearen arteko mugan
jolasean, hainbat istorio, oroitzapen, gogoeta erabiliko du egileak, baita
nobelaren sortze-prozesua azaldu ere, bizitza bera den bezalako mosaiko
bat eraikiz material ugarirekin: gutunak, emailak, egunerokoak, poemak...
Itsasoari loturiko bizimodu galzoriko bati egindako aitortzarekin batera,
bizitzari berari eta gizatasunari eskainitako omena.

EL INFORME STEIN.
José Carlos Llop.
El informe Stein es la primera novela publicada por José Carlos Llop, hace ya trece años. Tuvo una gran acogida
de la crítica –que la calificó como una de las mejores novelas breves de la narrativa española del siglo XX- y de
los lectores –que hicieron que la novela agotara rápidamente tres ediciones.
El informe Stein transcurre a finales de los años sesenta en Mallorca. Sus personajes son seres fronterizos, niños
que están dejando de serlo, en un mundo de adultos que oscila entre la culpa, el silencio y la extravagancia. Al
fondo, la sombra difusa de la Guerra Civil. Pero también humor sutil e inteligente, como el estilo del relato.
El narrador vive en casa de sus abuelos y nada sabe de sus padres, que están siempre de viaje. Las calles de la ciudad, sus pasajes misteriosos y un colegio de jesuitas de atmósfera enrarecida completan el escenario de su metamorfosis y aventuras.
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Kaixo lagunak! Gaur arazo oso orokorra planteatuko dizuegu: zenbat aldiz ailegatu zarete etxera eta bakarrik aurkitu
zarete janaririk gabe? Ba gaur hainbat errezeta irakatsiko dizkizuegu zuen janaria prestatu ahal izateko. Kontu handiz
egiten baldin badituzu oso janari gozoak lortuko dituzu, baina prestatzen hasi aurretik gogoratu: eskuak ondo garbitu!

OSAGAIAK:
- Anana 1
- Uraza 1
- Limoi bat
- Itsaski barratxoak
- Ketchup eta maionesa
PERESTATZEKO MODUA:
1.-Anana zuritu eta zatitan moztu.
2.-Uraza zatitu zati oso finetan.
3.-Itsaski barratxoak zatitu.

BIGARREN PLATERA:
Kroketak.

4.-Maionesa eta ketchup-a nahastu.
Ketchup koilarakada bakoitzeko
4 maionesa koilarakada bota behar
dira.
5.-Azkenean dena plater batean
nahastu eta entsalada ondo gatzozpindu.
Azkenik, limoi pixka bat bota eta
prestatuta duzu dagoeneko!

LEHENENGO PLATERA:
Entsalada tropikala itsaskiekin.

ADI!! Errezeta hau egiteko kontu izugarria izan, zartagina erabili behar baita!
OSAGAIAK:
- Oliba olio koilarakada 2
- 2 koilarakada irin eta arrautza 1
- 250ml esne
- 100gr ogi birrindua eta 150gr York
urdaiazpikoa.

PRESTATZEKO MODUA:
1.-Zartagina bat sutan jarri eta berotzean
irina eta esnea bota pixkanaka-pixkanaka eta York urdaiazpikoa bota nahasketara.
2.-Nahasketa eragin loditu arte.
3.-Loditasun ona lortzean zartaginetik
atera eta hozten utzi plater batean.
4.-Sardexka batekin hartu nahi duzun neurria eta nahi duzun forma emaiozu.
5.-Arrautza bat irabiatu, bertan nahasketa
busti eta ogi birrinduan albardatu.
6.-Azkenik zartaginean frijitu eta zure kroketak prest dituzu jateko.

EDARIA: Txokolate irabiakia

POSTREA: Mazedonia.

OSAGAIAK:
- Litro erdi esne
- Txokolate izozkiko hiru bola
- Kanela pixka bat
- Menta hosto batzuk
- Txokolate zuri pixka bat

OSAGAIAK:
- Anana erdi
- Mango bat
- Papaia bat
- 100gr. marrubi
- 2 laranja eta limoi bateko zukua
- Ezti koilarakada bat
- Kanela koilarakada erdi

PRESTATZEKO MODUA:
1.-Fruta guztiak zuritu eta bol batean sartu.
2.-Eztia, kanela eta zukuak nahastu eta bolean
sartu.
3.-Bukatzeko dena ondo nahastu.
(OHARRA:Gure errezetan fruta hauek erabili ditugu baina gustuko ez badituzu beste batzuk erabili
ditzakezu)

PRESTATZEKO MODUA:
1.-Esnea eta izozkia irabiatu.
2.-Edalontzi batean sartu nahasketa eta txokolate zuria birrindu bertan sartzeko.
3.-Kanela eta menta gustuko baduzu edalontzian jarri eta
zure irabiakia prest dago edateko.
BESTE IRABIAKI BATZUK:
- Marrubi irabiakia: Berdin egiten da, baina marrubia izozkia
izan behar du.
- Banana irabaiakia: Izozkia erabili beharrean, banana jogurta
erabili behar da.

ESPERO DUGU ZUEN GUSTUKOAK IZATEA ERREZETA HAUEK.
Eta amaitzeko...

ON EGIN!
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Ana Fernández de Bastida
eta Josu Andoni Iñiguez de Heredia
Aurten ere gure institutuan euskera ikasten ari diren irakasle batzuk etorri dira eta
nola doakien jakiteko elkarrizketa bat egin diegu. Gurekin euskeraz mintzatzeko
aukera izan dute.
M: Nola deitzen zarete? Ze asignatura ematen duzue?
Ana Fernández de Labastida. Fisika eta kimika.
Josu Andoni Iñiguez de Heredia. Elektronika eta Teknologia.
M: Noiz hasi zineten euskera ikasten?
A: Orain dela asko hasi nintzen euskera ikasten, baina orain dela 3 urte derrigorrez.
J: 17 urterekin, baina gero utzi nuen eta 42
urterekin hasi nintzen berriro.
M: Zer moduz Mendebaldean?
A: Primeran, oso gustura. Jendea oso majua
da eta asko laguntzen gaituzte euskerarekin.
J: Primeran, ikasleek oso majuak direlako,
asko laguntzen gaituztelako eta oso gustura nagoelako.
M: Ondo konpotzen zarete ikastetxe honetan?
A eta J: Bai, oso ondo.
M: Erreza al da euskera ikastea?
A: Ez, nire adinerako oso zaila da.
J: Kalean euskeraz hitz egitea edo entzutea eta eskola
batean ikastea oso gauza desberdinak dira.
M: Txikitatik euskeraz hitz egiten dakizue?
A: Ez.
J: 17 urterekin hasi nintzen baina gero alde batera utzi
behar izan nuen.
M: Ze arazo aurkitu dituzue euskeran?
A: Deklinabideak eta baldintzak.
J: Hiztegia eta estruktura.
M: Zer da zuentzat zailena? Aditzak, deklinabideak...
A: Mintzamenak.
J: Berridazketak.
M: Zergaitik hasi zarete?
A: Hasieratik gustatu zaidalako hizkuntz hau, baina gero derrigorrez ikasi behar nuen.
J: Asko gustatzen zitzaidalako hizkuntza eta gero derrigorrez ikasi behar nuen klaseak emateko.
M: Non ari zarete klaseak ematen?
A eta J: Jesús Obreron.
M: Zenbat denbora daramazue?
A: 14 urte daramat Jesús Obreron
J: Urte honekin 3. urtea da.
M: Noiz daukazue azterketa?
A: Lehenengo aukera martxoaren 24, gero hizkuntza
eskolan eta bukatzeko irailan.
J: Lehenego azterketa martxoaren 24 eta azkena irailan.
M: Ba al daukazue aukera norbaitekin euskera hitz
egiteko?

A: Lagunekin. Asko gustatzen zaielako euskeraz hitz
egitea.
J: Seme alabekin euskeraz hitz egiten dut eta kuadrilako jendearekin baita ere.
M: Zenbat ordu pasatzen dituzue euskerako klaseetan?
A: Egun osoan. Goizetan Mendebaldean eta arratsaldeetan eskola hizkuntzan.
J: Egun osoan zehar. Goizetan hemen eta arratsaldetan Aitorrek bidalitako etxeko lanak egiten.
M: Gaztelania eta euskeraz gain, beste hizkuntza
bat dakizue? Zein? Zein da errezago?
A: Ez dut beste hizkuntza bat ikasten.
J: Ingelesa. Nire ustez errezagoa da ingelesa euskera
baino: euskera materia asko du.
M: Mendebaldea klaseak emango zenituzke?
A: Bai, jendea oso majua delako eta asko lagundu didatelako.
J: Bai, zergatik ez? Ondo moldatu naiz jendearekin.
M: Zer moduz ikusten duzue zuen burua euskerarekin?
A: Orain arte ondo, baina ziurtasuna falta zait.
J: Gustara sentitzen naiz.
M: Zergatik etorri zarete?
A: Jesus Obrerora joango banintz erderaz egingo nuke eta hemen aukera eman didate euskera ikasteko modu egokian.
J: Pasa den urtean ere etorri nintzen eta gustara egon
nintzen eta beste aukera bat eman didatelako.
M: Azterketa bat egin al duzue?
J eta A: Bai, asko.
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Frantseseko Angoulemeko
egonaldia
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Canalettes-eko kobazuloak

Erraketekin pasieran

Font Romeuko institutuan

Heliodysse Odeillo-ko eguzki-labea

Libéria-ko gotorlekua

Pierre de Coubertin-go institutuan
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ARABAKO DANTZAK
Gaur egun Euskal dantzarik ezagunena Aurreskua da,
baina ez pentsa hori bakarra denik! Erreportaje honetan
Arabako dantzei buruz hitz egingo dizuegu, ondo irakurri,
ea dantzatzen ikasten duzun eta profesionala bihurtzen
zaren!

TXULALAI: Paganos herrian (Arabako Errioxa) dantzatzen da, otsailaren 3an, San Blas jaia ospatzeko. Borobilean dantzatzen da gaiteroek musika jotzen duten bitartean. Dantza hau herriko edozeinek dantza dezake, berdin
da adina eta sexua. Ez da beharrezkoa jantzi berezi bat
janztea. Hiru ataletan banatzen da dantza: Lehenengoz,
dantzariak biribilean dantzan aritzen dira, gero jendeak
aurrera eta atzera egiten du, musika moteltzen den bitartean, eta, azkenik, jadanik famatuak diren “ipurkolpeak”
ematen dira.

TXAKOLINA: Aramaion dantzatutakoa da. Musikariak
txistua, danborra eta trikitixa jotzen ditu. Ez da arropa
berezi bat erabili behar, baina azkenaldi honetan gizonezko batzuek Txorierri jantzia janzten dute. Dantzari dagokionez, dantzariak nahi duen moduan dantzatzen da,
baina beti ere musikaren erritmoa jarraituz.

KATEAREN DANTZA: Yecoran dantzatzen den dantza
da. Dantza luzeenetariko bat da, eta bertan gudari batek

ko abesti bat kantatzen dute. Dantza bukatzean, gizon
zaharrenak umeei istorio bat kontatzen die suaren inguruan.

“ENTRADILLAS”: Orduñako eta Arrastariako herrietan
egiten da haien arteko adiskidetasuna erakusteko.
Baselizaraino egiten den dantza da. Jendeak korru bat egiten du dantzatzeko aukeratutako lekuan. Pertsonak bananbana ateratzen dira, bakoitzak auzo bat ordezkatuz (gaur
egun sexu bakoitzeko umeak dira), eta dantza erraz bat
egiten dute txistuaren eta danborraren doinuak lagunduta. Azkenik, herrikoek dirua eta janaria botatzen dute
korruaren erdialdera dantzarientzat.

SOKA DANTZA: Larrean dantzatzen da uztailaren 4an.

bere jopuarekin dantza egin behar du. Jopua neska da, eta
kate batek inguratzen dio lepoa. Antzerki moduan egin
behar da dantza hau, eta antzerki horretan gudariaren eta
jopuaren arteko istorioa kontatzen da.

PIPAONGO DANTZAK: Pipaonen dantzatzen da urtero bi alditan, behin San Roque egunean (abuztuaren 16an)
eta beste behin irailaren 14an, herriko jaietan. Dantza
hauek gudariei buruzkoak dira. Gizonak gudariz janzten
dira, ezpata eta guzti eta su baten inguruan dantza egiten
dute musikaren erritmoa jarraituz. Ondoren emakumeak
hurbildu eta bere bikotearekin dantzatzen dute. Bukatzeko, guztiak gelditu, bere ezpata atera, altxatu eta herri-

Herriko auzokideak bakarrik dantza dezakete, eta familia
bakoitzeko pertsona batek, familia buruak. Auzokide
“garrantzitsuak” ere dantzatzen dute. “Gizon dantza”
batekin hasten da, eta bertan guztiak dantza dezakete.
Geroago, musikaren erritmoa aldatzean, dantzaririk onena
herriak aukeratutako neska hartu eta egindako borobilaren
erdian jartzen du. Gizonak hartutako damaren ondoan
txapela uzten du, eta haren inguruan dantzatu behar du,
ez dama ez txapela ukituz. Bukatzean, txapela hartu eta
airera botatzen du. Horrela dantzari guztiak damaren
aurrean dantzatu arte. Ezin da herriko edozein lekutan
dantzatu, elizaren aurrean egin behar da.
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Erdi Aroko Gasteiz eta
gaur egungoa
Antzina Gasteiz, muino batean zegoen eta
Zadorra ibaiak inguratzen duen herrixka txiki bat zen. Nahiz eta kale bakarra izan (Santa Maria kalea), Antso VI. eta bere emaztea
Gasteizen alde borrokatu ziren. Azkenean Antso VI. Gasteiz geratu zen.
X. mendea: “Nueva Victoria” izena Nafarroako errege Antso VI.ak jarri zion, 1181ean sortu zuenean. Garai
hartan, Nafarroako erreinuaren gotorleku aurreratua zen
hiribildua. “Gasteiz” abizena, muinoan zegoen herrixkak
eman zion.
Historia osoan zehar izan du Gasteizek oso kokaleku
geografiko estrategikoa, Gaztelako meseta eta Europaren
iparraldea lotzen dituen biderik motzenean dagoelako. Merkataritza-izaera sendoa izan du betidanik.

XIII. menderako, astean hiru merkatu ospatzen zirela egiaztatu dute historialariek eta 1399. urtetik aurrera,
bisitari andana hartzen zuen bi azoka nagusi urtean.
Forua zen hiriaren beste ezaugarri historiko garrantzitsua, honetan, hiritar guztiak, nobleak nahiz plebeioak, berdinak zirela adierazten baitzen.
Erdi Aroko gizartearen eskeman hiru estamentu zeuden, eta horren arabera, nekazariek –libreek edo jaun baten menpekoek – lurra lantzen zuten, beraientzat eta nobleentzat eta elizjendearentzat, elikagaiak ekoizteko. Menpeko nekazariak lur zati bat eskuratzen zuen jaunarengandik, eta horren truke errenta (zerga) ordaindu behar izaten
zuen. Gainera, jaunaren jabego zuzena ziren lurretan ere
edozein motatako lanak egiteko obligazioa zuen. Nekazari guztiek, libreek nahiz menpekoek, uztaren portzentuaje
kopuru bat (%10) elizari eman behar zioten, gurtzaren eta
elizjendearen mantenurako eta elizak egiteko.

XI. mendean izandako beste berrikuntzetako bat hirietako bizimodua berpiztea izan zen. Hala ere, Baskoniako lurraldeari dagokionez, hori oso pixkanaka gertatu zen,
eta, batez ere, Santiago bideak Baskonia zeharkatzearekin
lotuta. Nafarroako eta Gaztelako erregeek eta Bizkaiko jaunek fundatutako hiribildu berrietan bizimodu berria sortu
zen, ordura arte nagusi izandako nekazaritza bizimoduaz
erabat bestelakoa. Hiribilduak merkatariz eta artisauz bete
ziren, eta azoka edo feria izaten zuten astero. Azoka edo
feria horietan mota guztietako trukeak izaten ziren, eta hor
merkaturatzen ziren nekazaritzako soberakinak.

XIII mendetik aurrera batez ere, Baskonian, garrantzi handiko gizarte eraldaketa gertatu zen, hirien fenomenoa edonon hedatu zelako eta bi merkataritza bidek lurraldea zeharkatzen zutelako: Santiago bide klasikoak, eta beste bide berri batek, Gaztela euskal portuen bidez Ipar Europarekin lotzen zuenak, hain zuzen.
Gaur egun, Gasteizko Alde Zaharra Gasteizko auzoa
da. 2008ko erroldaren arabera, auzoak 9.824 biztanle dauzka. Hegoaldean Gasteizko Zabalgunearekin egiten du muga, mendebaldean Koroatzea eta Lovainako auzoekin, eta
iparraldean Zaramagarekin. Erdi Aroko Gasteiz osatzen zuten kaleak biltzen ditu eta auzoak almendra itxura dauka.
Gasteizko Alde Zaharra muino batean kokatzen da, eta
honen inguruko maldetan. Hiria Alde Zaharraren inguruan
hazi da, “olio orbana” izeneko moduan, hau da, alde guztietarantz. Auzoak balio historiko handiko eraikinak biltzen
ditu, eta hainbat eraikin kultural. Hala ere, urteetako utzikeria dela eta, Alde Zaharreko gune batzuek degradazio
maila altua daukate gaur egun.
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Irakurri idazteko eta
idatzi irakurtzeko

benduaren 1ean Karmele Jaio
eta Blanca García idazleak etorri ziren institutura hitzaldi bat
ematera. DBH4.mailako ikasleen aurrean hitz egin zuten aipatu bi idazleek. Hitzaldi hau Gasteizko Udaletxeko Kultura
sailak antolaturik zegoen ikasleen artean
irakurtzeko eta idazteko zaletasunak pizteko asmoz. Karmelek izan zuen hitza
gehien eta hizpideak honakoak izan ziren: liburu edo ipuinak idazteko zenbait
abiapuntu edo ezaugarri; adibidez, istorioek bi atal dituztela esan zuten, goiko
aldea, istorioa eta barnealdea, gaia. Halaber, adierazi zuten idaztea norbera kez-

A

katzen duen gaia adierazteko modua dela. Betiko gaiak (maitasuna, hariotza…)
idaztea ondo dagoela, bakoitzak munduari begiratzeko modu ezberdin bat duelako. Idazlearen ezaugarriak honakoak jo
zituzten: Idazten jakitea, noski; ingurura
begiratzen jakitea; hitzekin usaimena, entzumena…; transmititzen jakitea abstraktutik konkretura pasatuz eta gauzak
ez esatea, erakustea baizik (deskribatuz).
Hitzak idazteko tresnak dira, baina hitz
bakoitzak bere funtzio bakoitza du.
Aurrerago, idazterako orduan kontuan
hartu beharreko puntuak zerrendatu zituen Karmelek. Hasi aurretik, gaia pen-

tsatzea; gero, istorioari buruzko hitzen
zerrenda egitea komeni dela; ondoren,
hasierak irakurlea harrapatu behar duela; istorioa gezurra izan daitekeela eta
gaia egia.
Gero metafora batzuen bidez kontakizunaren zenbait zati azaldu zizkiguten; adibidez, nobela eta ipuinaren arteko desbersintasuna. Nobela emakume biluztua dela (dena erakusten du); ipuinak,
aldiz, gauzak bakarrik sujeritu egiten ditu. “Idazlea sagua bezala gela txiki batera (gai abstraktua) zulo txiki batetik sartzen dela dio Atxagak”, esan zuen Karmelek.
Blancak bere gustuko zenbait euskal
idazle aipatu zituen: Julen Gabiria, Karmele bera eta, batez ere, Harkaitz Cano,
haren liburuek umore arrastoa dutelako.
Azkenik, zenbait lehiaketa aipatu zituzten, Eusko Jaurlaritzak duen Urruzuno lehiaketa eta Beasaingo udalak duen Igartza
lehiaketa.

DBH 4A eta ABCD
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Mikel Markez, HESIA
Pasa den azaroan, Kaotiko, Hesian
eta Mikel Markez Mendebaldeara
etorri ziren. Sutan Blai programa
grabatzera etorri ziren,
Mendebaldeako laugarren mailako
eta Batxilergoko ikasle batzuek
galdetegi bat egin zieten eta
programa grabatu zen. Guk,
grabaketa ostean, elkarrizketa bat
egiteko aprobetxatu genuen. Oso
jatorrak iruditu zitzaizkigun.

MIKEL MARKEZ
Mendeberri: Zenbat urterekin
hasi zinen abesten?
Mikel Markez: Jendeaurrean 16
urterekin.
M: Epe laburreko giraren bat
prestatzen ari zara?
MM: Azken diskoaren zuzenekoak
egiten ari naiz, aurten maiatzean diskoa atera eta bi urtez aurkezten ibiliko naiz.
M:Beste diskoren bat aterako
duzu garaiz?
MM: Bai, hurrengo diskoa 2010ean ateratzeko asmoa dut.
M: Zure zortzi diskoetatik zein da zure abesti gustukoena?
MM: Ez dago abesti gustukoena. Momentu bakoitzak bere kantu
egokia dauka.
M: Abesteaz gain, beste denbora-pasaren bat ba al duzu?
MM: Xakean jokatzea gustatzen zait.
M: Zure diskoen artean zein da fama gehien izan duena?
MM: Lehenengo diskoa.
M: Zein izan zen zure lehenengo maketa?
MM: 1989an ateratakoa, ez zuen izenik, sei kantu zituen, hiru kantu alde bakoitzean.
M: Gasteizen kontzerturen bat eman duzu?
MM: Bai, asko. 10-12 kontzertu inguru.
M: Beste abeslari batzuekin abestu duzu? Norekin? Norekin gustatuko litzaizuke egitea?
MM: Euskal Herriko ia abeslari guztiekin abestu dut. HESIANekin
gustatuko litzaidake, baina ezin dizut konkretuki bat esan
M: Nola sentitu zinen Pako Aristi idazlearekin batera hiru ikuskari egitean?
MM: Oso ondo, Pakorekin bihar bertan dut emanaldi bat Bizkaian.
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AN eta KAOTIKO
HESIAN
Mendeberri: Noiz hasi zinen abesten?
Hesian: Duela zazpi urte hasi nintzen beste talde bate-

ater a
ge-

an.
M: Nola ezagutu zenuten elkar?
H: Ia denok kideak ginen, edota bistaz parrandetan alkoholak eragindakoaren ondorioz...
M: Zergatik sortu zenuten taldea?
H: Lehen, beste talde bat geneukan, itxura hobea hartzeko asmoarekin beste hau sortu genuen eta beste zeozer egiteko asmoarekin ere bai.
M: Zertan oinarritzen zarete zuen abestiak egiteko?
H: Egunerokotasunean, ikusten ditugun gauzetan, errebindikazio sozialetan eta politikoetan, sentimenduetan, eguneroko bizitzan...
M: Zenbat disko dituzue?
H: Bi disko ditugu,¨Maite dugu¨ eta ¨Herriaren oihua¨.
M: Denek batera asmatzen dituzue abestien letrak?
H: Ez, oso pertsonalak dira. Normalean Ametsek eta
biok egiten ditugu letrak batez ere, baina musika denon
artean egindakoa da.
M: Kontzertu gehiago ematea pentsatu al duzue?
H: Noski, kontzentratuta gaude kontzertuetan, astebururo dauzkagu kontzertuak
M: Disko berriren bat aterako duzue?
H: Momentuz ez dugu pentsatu horretan, duela gutxi

KAOTIKO
Mendeberri: Zergatik banandu zen Kaos Etiliko taldea ?
Kaotiko: Ba ez dakit zehatz-mehatz ni Kaos Etiliko taldean egon ez nintzelako, baina azkenean diferentzia pertsonalak zeuden bi taldeen artean. Orduan banandu ziren
eta Kaotiko sortu zen.
M: Zenbat aldiz jo duzue Gasteizen ? Noiz izango da
hurrengoa ?
K: Bost edo sei aldiz bai, txoznetan, jaietan... hurrengoa
ez dakigu noiz egingo dugun, disko berriaren sarrera egin
behar dugu eta oraindik
ez dugu planteatu noiz
egin kontzertuak.
M: Zergatik aukeratu zenuten musika estilo hau?
K: Aukeratu, ez dugu
ezer aukeratu, lehenengo
estiloa jarraitzeagatik egin
dugu.
M: Zuen abesti guztietatik zein duzue gustukoen? Zergatik?
K: Asko daude, gehie-

nuelako bat. Ondo badoa taldea, hurrengo urtean segur
aski baietz.
M: Gasteizko kontzertua oso ona izan zen, nola bizi zenuten? Bueltatuko zinatekete?
H : Oso polita izan zen, jaietako lehen eguna zenez,
jendea berotuta zegoen eta oso ondo pasa genuen. Noski, azaroaren 29an jo genuen Mendizorrotzako polikiroldegian eta urtarrilaren 17an Campillon.
M: Non ensaiatzen duzue?
H: Lehen herriko lokal batean, udaletxeak emandako
lokal bat eta beste talde batzuekin batera erabiltzen genuen, orain Argizuko txoko batean sartu gara.

nak gustatzen zaizkit, baina bat esateagatik Adrenalina, disko berrikoa delako eta asko gustatzen zaidalako.
M: Nola lotzen duzue zuen bizitza (lagunak, familia...)
musikarekin?
K: Neskarekin ondo, tabernetan egoten da eta familiarekin ondo, asterubuak libre dauzkat eta lagunekin egoten
naiz.
M: Zer moduz saltzen ari da zuen azken diskoa “Adrenalina”?
K: Ez dakit hori diskoetxeak esan behar dizu , baina uste dut ondo doala
M: Noiz izan duzue arrakasta gehiago, Kaos Etiliko
edo Kaotiko izatean?
K: Nik ez dakit Kaos Etilikon egon ez nintzelako, baina
Kaotikon nabaritzen da arrakasta.
M: Zer esango zenieke Mendebaldeako ikasleei zuen
musika entzuteko?
K: Musika aproposa dela gazteentzako eta erraz saltzen
dena dela, eta kontzertuetan ondo pasatzen duzula esango
nieke.
M: Zein talde hartu zenuten erreferentzia moduan?
K: La Polla Record, Cicatriz, Eskorbuto, Mikel Markez,
Kortatu, Negu gorriak.... hartzen ditugu erreferentzitzat.
M: Proiekturen bat badaukazue martxan?
K: Ez dakigu, udako kontzertuak bukatu ditugulako.
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Mendebaldea estiloz jantzita
Ohetik jaiki, zure armairua ireki eta, “A ze dilema! Daukadan arropa modan dago ala
atzeratuta gelditu naiz?” Duda hori argitzeko zuen esku
uzten dizkizuegu aurtengo
udaberri-uda denboraldiari
begiratuz datozen moda joerarik nabarmenenak, orrazkeretatik oinetakoetara.

pil-pilean egotea nahi baduzue.
Eguna hotza bada, zuen poloei puntoz eginiko pikodun jertsea gehitu ahal
diezue, hauek era askotakoak izan daitezke, bai botoidunak bai botoi gabeak, eta estanpatu ezberdinetakoak, adibidez marra horizontalak edo
erronboak. Sinpleagoak nahi badituzue estanpatu gabeak ere denda askotan aurkituko dituzue. Oinetan Vans
estiloko zapatilak eta bero handia egiten badu, behatz lodian sartzen diren
txanklak.

MUTILAK
Mutilei begira, orrazkerara joera berrienak diotenez melena surferoak
eramango dira, hau da, ilea melena
eran jarrita baina izurrrekin.
Janzkera aukeratzean, mutilek jakin beharko duzue goitik behera hasita,
mauka motzako marradun poloak oso
modan egongo direla. Prakei begira
belaunerainoko laukidun bermudak
eraman beharko dituzue zuen arropa

NESKAK
Neskei ziur asko askotan gertatu izan
zaizue ileapandegira joateko orduan
zuen ilean zer aldaketa egin ez jakitea. Ba, jakin ezazue udaberri eta uda
hauetan muturretako luzerak izango
direla nagusi. Melena motza eta zuzena aukeratzen baduzue, kopeta-ilea
luze alde batera jarri beharko duzue.
Baldin eta zuen aukera ile luzea eramatea bada, oso luzea eta izurduna
izan beharko da, marra erdian daramazuela.
Zuen janzkerari buruz hitz egitean, esan
beharko dizuegu aurtengo udaberriudarako azken modara joateko, blusoiak erosi beharko dituzuela, estanpatu loretsuekin. Poloak neskentzako ere oso arrakastatsuak izango diren jantziak dira, baina zuentzako poloak estanpatu gabekoak izan behar
dira. Hotz egunetan zuen prendarik
egokiena “rebeka” izeneko puntozko
txaketak izango dira, edozein luzera-

takoak. Prakei begira, “short” prakak
bero egunetarako oso aproposak izango direla, nahiago badituzue bermudak ere eraman zinatzekete. Soinekoak aurtengo “jantzi izarra” dira; beraz zuen armairuan ezin da, gutxienez, soineko bat falta. Soinekoak era
askotakoak izango dira, baina gehien
bat belaunetik gorako luzera dutenak.
Oinetan erromatar antzerako sandaliak eta euria ari badu, hobe izango
duzue tenis zapatilak erostea, oinak
ez bustitzea nahi baduzue behintzat.
Eta aurten oso garrantzitsua izango
dira osagarriak, ezingo zara etxetik irten beharrezko belarritakorik gabe,
pultsera handirik gabe, lepoko luzerik eta poltsa erraldoirik gabe.

Markako dendak (Gasteizen).

Merkeagoak diren dendak (Gasteizen).

• X-tream.
• Wilco.
• Lacoste.
• Urraca.
• Suva.
• Marañon.
• Kirolak Zubiaurre.
• Waver.
• Gables.
• Styling.

• Stradivarius.
• Pull and bear.
• Zara.
• Bershka.
• Pimkie.
• Springfield.
• Mango.
• H&M.
• Blanco.

• Peppe Jeans.
• El corte ingles.

Espero dugu erreportaje honek zuen zalantzak argitu izana eta erosketak errazagoak egitea.
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ASMAKIZUNAK
1.2.-

3.-

4.5.-

Kristal polita beti bustita, nahi dugu udan badugu
neguan.
Zelai urdinean zehar busti-busti eginda haizeak eraginda balantzak eginez aurrera doa jakin gabe nora, hego zuriak zabaldurik.
Ez naiz tronpeta baina tronpeta batek bezala jotzen
dut, ez naiz eskopeta baina eskopeta batek bezala
bi kanoi ditut. Zer naizen badakizu?
Kanpora doanean etxera begira etxera etortzean kanpora begira.
Bi mendiren artean tiro zaratatsua sudurra itxiarazten duen tiro usaintsua.

6.7.8.-

9.10.-

Balio du jateko balio du ukitzeko txalo egiteko eta,
nola ez, orri hau pasatzeko.
Gizon nahiko jakintsua etxean agertu da esan ditu
lan kontu eta diru asko kobratu.
Lagun bakarrak ordubete behar badu zulo bat egiteko, eta bi lagunek bi ordu behar badituzte bi zulo egiteko, zenbat denbora beharko du lagun bakarrak zulo-erdia egiteko?
Zein da bost bokalak dituen animalia?
Maindire bat, harizkoa ez, dena estaltzen du eta ura
ez.
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Herri kirolak
Herri kirolak Euskal Herrian antzinatik jokatu izan diren kirolei deitzen zaie normalean. Hauetako asko hemen sortutakoak eta bereziak dira. Herri kirolen jatorria garai bateko
lan jarduera desberdinak aisialdira bideratzean aurki ditzakegu. Baserritarrak nahitaez egin
behar zituen eguneroko betebeharrak kirol bilakatu dira denborarekin.
Eusko Jaurlaritzak 2006an aurrera eramandako Plan Estrategikoaren arabera, 18 dira Herri Kirol kategoria duten kirolak. Herri Kirolen
Marka H18K da, 18 direlako kirolak baina baten bat falta da. Hurrengo hauek dira:

Aizkora proba: Aizkora probaren helburua enbor bat ahalik eta denbora gutxienean moztea da. Banaka, binaka edo taldeka parte hartzen da. Enborra zutik edo etzanda egon
daiteke.
Sega jokoa: Sega-jokoa, segalari proba
edo segalaritza sega erabiliz denbora jakin batean ahalik eta belar gehien moztean oinarritzen
den herri kirola da.
Harri jasotzea: Harri jasotzea harri bat lurretik hartu eta sorbaldaraino jasotzean oinarritzen den herri kirola da. Jarduera honetan dabilen kirolariak “harrijasotzailea” izena hartzen
du.

Sokatira: Sokatira herri kirol bat da. Partaide ezberdinek osatutako bi taldeak soka baten alde bietan jarrita, sokari bakoitzak bere aldera tira egin behar diete.

Giza probak: Giza proba herri kirol bat
da, eta harri astun bat denbora mugatu batean ahalik eta distantzia luzeenean garraiatzean datza. Taldeka
nahiz banaka jokatu daiteke eta harritik tiratzeko kirolaria kate batez harria
lotzen duen gerriko bat jartzen du.
Idi probak: Idi-demak edo idiprobak herri kirol bat dira, non idi-pa-

re batek 1.500 eta 4.500 kilogramo arteko harria plazan zehar alde batetik bestera mugitu
behar duen. Idiak gidatzen dituenari, idi-probalari edo itzain deritzo.

Zaldi probak: Aurrekoaren berdina da,
baina zaldi batekin.

Asto probak: Aurrekoaren berdina da,
baina asto batekin.

Lasto altxatzea: Lasto altxatzea herri
kirol bat da, lasto fardel bat denbora mugatuan eta garaiera jakin batera ahal den gehienetan jasotzean datzana.
Lasto botatzea: Lasto bat botatzean
datza makila baten gainetik, makila baten laguntzaz, muga bat gainditzeko.
Lokotx biltzea: Ilaran eta batetik bestera
1,25 metroko tartera dauden lokotxak saski batean ahalik eta lasterren sartu behar dira joko honetan.
Trontza zerratzea: Bi pertsonek erabiltzen duten trontza-zerraren bidez enborrak moztea da. Enborra 40 zentimetroko altuera duen
gainean jartzen da.
Zaku eramatea: Zaku bat sorbaldan eramatean datza ahal den azkarren luzera zehatz
batean.
Orga joko: Orga jokoaren funtsa orga bati ahalik eta bira gehien emanaraztea da. Orga
lurrari lotuta dago mutur batean. Jokalariak orgari atzeko aldetik heldu behar dio eta
birak eman behar dizkio, orgaren gurpilak lurra ukitu gabe.
Harri zulaketa: Harri zulaketa denbora jakin baten harri batzuei zuloak egitean datzan herri kirola da. Kirolariek
“harrizulatzaileak” izena hartzen dute,
gazteleraz barrenadores delarik.
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Inauteriak munduko zenbait herrialdetan
Inauteriak, ihoteak edo haratusteak mundu osoan zehar neguaren bukaera aldera ospatzen diren jaiak dira. Haratuste hitzaren
sortitza “haragi uztea” ei da eta,
mendebaldeko euskaraz erabiltzen
da, nahiz eta “haragi” eta “utzi”
hitzak euskalki hartan ohikoenak
ez izan. Azken izen hau mundu osoan zehar erabiltzen den
carnaval edo carnivalen parekoena da, hauek latinetik baitatoz: carne (haragi) eta levare (utzi).

Jatorria
Hainbat egileren arabera Saturnalia eta Lupercalia erromatar jaiekin lotu izan dute. Garai hartan askatasun osoarekin lotzen zen jai hau eta herri ordenaren eraldatzea baimentzen zen. Egile hauen arabera pentsamolde hau ondorengo inauterien jatorrian zegoen.
Beste gogoeta batzuek Udaberriaren jaiotzarekin lotzen
dute eta, beraz, jai honek duen kutsu Kristaua ondorengo
bereketa aurrerabide batekin lotu izan
da. Iñauterietan iratxoak eta espiritu txarrak usatzen ziren eta zarata handia sartzeko baimena zegoen.
Kristautasunak, beretzeaz gain bigarren gogoetaren arabera, jaiaren mugak
ere jarri zituen, Aste Santua baino 40
egun lehenago jarriaz eta, beraz, haragia uzteko debekua hasten zen egunean bukatuta (Inauterietako asteazkena).
Euskal Herrian zaratarekin ere Lurra esnatzeko deia zegoela uste da eta horregatik ereite jai batekin harremandu da askotan. Honen adibideak ikusi ahal dira Sakanako
ihauterietan (Olaztin ximaurra botatzen da gurdi batetik;
Altsasuko momotxorroek goldea erabiltzen dute lurra esnatzeko) eta Ituren eta Zubietako ihoaldunekin (zanpantzarrak), non zarata erritmikoak duen garrantzia. Hainbat
herritan, batez ere Araban Porretero izeneko pertsonaia
epaitu egiten da, kasu batzuetan putreek jan dezaten eta
beste batzuetan errekara botatzen da.

Espainia
Espainian oso ezagunak dira Cadiz eta Tenerifeko iñauteriak. Lehenengoan chirigota izeneneko kantari taldeak
agertzen dira eta mozorrotuta joateaz gain, kritika soziala
eta umorea ere egiten dute. Hainbat taldek lehiaketa batean ere parte hartzen dute. Tenerifeko kasuan desfilea egiten da Rio de Janeiroko kasuaren antzera.
Espainiako hainbat lekutan (bereziki Murtzia eta Madril)
Sardinaren lurperatzea egiten da.
Erresuma Batua
Erresuma Batuan futbolaz gozatzeko egunak dira, baina Londoneko Notting Hill auzoan milioi bat eta erdi pertsona biltzen dituen desfilea egiten da. Honen jatorria auzo honetan dauden Karibear inmigranteen kopurua da eta
Brasileko inauterien itxura du.

Euskal Herria
Euskal Herrian, esan bezala, Iñauteriek ohitura luzea zuten. Hala ere, Hego Euskal Herrian Francoren diktaduran
zehar jai hauek debekatu eta asko galzorian egon ziren.
Nafarroan gehienek jarriapena izan zuten garai hartan Udaberri jai bezala.
Gipuzkoan Tolosa eta Donostian dute garrantzi berezia, eta biak ala biak iñauteri hiritarrak dira. Inauterietako
denbora arruntaz gain, Ituren eta Zubietako inauteriak diren egun beretsuetan (Otsailaren 2a, Kandelaria) inude eta
artzaien konpartsa ateratzen da Donostian. Antzuolan gorde da sorgin dantza izeneko dantza, non mutilak neskaz
mozorrotzen diren.
Zuberoan Maskaradak izaten dira garai honetan. Maskarada bi ataletan banatuta
dago, beltza eta gorria. Bigarrena guztiz ordenatua da eta
dantzari finek hartzen dute
parte. Lehenengoa zikina eta
baldarra da.

Argentina
Argentinan, inauteriak garrantzi handia dute, eta era
desberdinetan ospatzen dira eskualde geografiko eta kulturaletan.
Andeetako ipar-mendebaldean, inauterien ospakizuna
tradizio zaharretan oinarrituta daude. Ospakizunik garrantzitsuenak inauterietako zeremonietan, inauterietako deabruaren lurperatzea da. “Carnavalito”-a ehun urteko estilo folkloriko bat da, hain zuzen ere, ospakizunetarako garatuta.
Eskualde Mesopotamiarrean, ospakizun garrantzitsuak
existitzen dira, inauteria brasildarraren antzekoa.

Italia
Veneziako iñauteriak dira Italia osoan ezagunenak.
1268tik ospatzen da gutxienez. Egun honetako ohitura maskara oso landuak jartzea da eta Errenazimenduko jantziak
eraman ohi dira. Bere garaian maskarak baino ez ziren jartzen aurpegian eta hau abenduaren 26tik Iñauterietako asteartera egin zitekeen.
Gaur egun ihauteriek otsailaren
2tik Iñauterietako asteartera irauten
dute.

Brasil
Brasilen ospatzen da inauteriarik handiena eta famatuena mundu osoan. Hiririk garrantzitsuenak Bahiako Salvador, Rio de Janeiro eta São Paulo dira. Inauteria brasildarrean samba eskolak jantzi eta dantza oso elaboratuekin
desfilean agertzen dira. Inauterietako musikak samba eta
axé-a dira.
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Garoña

zentral nuklearra

Garoñaren deskribapena
Garoña BWR motako elektrizitatea sortzen duen zentral nuklearra da. Zentral nuklearrik zaharrena da espainiar estatuan eta 1970. urtean jarri zen martxan.
70. hamarkadako teknologia dauka; beraz, duela 38
urteko teknologia. Hain teknologia zaharrak ondorio kaltegarriak izan ditzake, adibidez, lehertu egin daiteke. Gobernuak 2009an itxiko zuela esan zuen, baina orain 2019ra
arte luzatu nahi dute. Jendeak hau entzutean hainbat mugimendu antolatu ditu honen aurka.

Izango lituzkeen ondorioak
Lehertu egin daiteke eta hori gertatuz gero inguruko guztiak, hau da,
Araba osoari kalte egin diezaioke, eta
ez bagara hiltzen erradiazioz, gure
seme alabak, mutazioz jaio daitezke. Gainera, ondoko lurretan ezingo
litzateke urte askotan bizi. Gure in-

gurunea suntsituta geratuko litzateke, horrek esan nahi du
Euskal Herrian dauden paisaia guztiek beraien edertasuna
galduko luketela.

-Greenpeacen iritzia:
Greenpeacekoek pentsatzen dute Garoña ez dagoela baldintza egokietan, pitzaduraz josia baitago. Halaber, pentsatzen dute energia nuklearrak ez daukala segurtasunik;
izan ere, edozein momentutan leher daiteke, bestela gogora ezazue Chernobilen gertatutakoa, oraindik erradiazio
arrastoak ditu. Lurrak ezin du hainbeste erradiazio jasan,
zeren XX. mendean erradiazio gehiegi zabaldu zen munduan. Gainera, beraientzat energia hori ez da beharrezkoa
bai baitaude beste baliabide energetiko batzuk potentzia
eta garapen egokiagoarekin. Beraien ustez garapen egokiak hiru betebehar ditu: 1) Ekonomikoki egokiaà 2) Sozialki
bidezkoaà 3) Ingurugiroarentzat onargarria.

Greenpeacek egindako aldarrikapena
2008-ko azaroaren 20-an Greenpeaceko pertsonak Garoñaren sarrera okupatu zuten bertako langileak ez sartzeko.
Sarreran trailer bat gurutzatu zuten eta gainean kateatu ziren. Beste batzuk behetik zuloak egin eta han sartu ziren.
Atearen alde batetik bestera, giza katea osatu zuten.

Stephen Robert Irwin,
“The cocodrile hunter” programaren aurkezlea
Steve 1962an jaio zen Eddensonen, Australia. Naturalista
famatua zen. Haurra zenean, Queensland-era joan zen.
Bere gurasoek zoologiko bat zeukaten eta horregatik narrastiz inguratuta egoten zen. 1991. urtean berak eta bere
gurasoek zeukaten zoologikoa zuzendu zuen “Australia Zoo”.
Eta hor bere emaztea ezagutu zuen, Terri Raines. 1992.urtean ezkondu ziren. Eta bere eztei bidaian egin zuten The
cocodrile hunter-en lehenengo saioa, 2002.urtean eta 2003.
urtean Animal Planet telebista kanalak The Cocodrile hunter-en episodio berezia aurkeztu zuen. Baina Stevek ere zenbait arazo izan zituen, adibidez bere Bob semearen pasadizoa edo Antartidarena.
Bob haurraren pasadizoa: 2004. urtean Stevek bere semearekin (Bob) eman zuen emanaldi bat; argazkian ikusten den
bezala.
Antartidaren arazoa: Stevek Antartidan emanaldi bat eman
zuen eta emanaldian animaliekin jolastu zen eta animalien
zaindariek salaketa bat jarri zioten, baina azkenean Steve libre atera zen.
2006ko irailaren 4an, Steve Snorkellean ari zela, Dasyatidae

familiako arrain batek bere isatsaren muturra honen bularrean sartu ondoren, bertan zendu zen. Gertakaria kameralariak grabatu zuen. John Staintoren arabera, Steveren ekoizleak, Steve arrainaren gainera igo eta honek isatsa jaso, bularrean kolpatu eta bihotza zeharkatu zion.
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• Eiffel dorreak ez duela berdin neurtzen neguan eta udan?
Neguan zehar, hotzagatik, Eiffel Dorrea 6 cm uzkurtzen
da. Beroak, gorputzak dilatatzen ditu, horregatik, burdinazko edozein eraikuntzaren altuera, (Eiffel Dorrea bezala) ezin da berdina izan tenperatura desberdinetan. 300
metroko burdinazko barila bat 3 milimetro luzatzen da
gradu bat berotzen dugunean. Proportzio berean luzatu
beharko da Eiffel dorrea berotzen denean.

• Ametsak onak edo txarrak direla
usaintzen dugunaren arabera?
Horrela da, gure sudurrak hartzen dituen usainak lo gauden bitartean, gure ametsak onak edo txarrak izatea baldintzatzen du, ikerketa alemaniar berri batean adierazten
den bezala.
Ondorio honetara ailegatzeko, Boris A. Stuck eta bere
taldeak esperimentu bat egin zuen, lo zeuden pertsona
batzuei arrosak ondoan jarrita, eta beste batzuei arrautza
ustelduak.

• Ur gazia erre daitekeela?
Aurkikuntza harrigarri honekin topo egin zuen John
Kanzius-ek, ura eta Morton gatzezko nahaste hau berotu
zuenean, kantzerra saihestu nahian eta likido hau sugarraldi handi batera bota zuenean, asmatzailea harrituta
gelditu zen.

• Saguzar batek intsektu baten oinatzak entzun ditzakeela?
Saguzarra da animalien artean entzumenik finena duen
munduko ugaztun hegalari bakarra. Honek entzumen
oso aurreratua dauka, sonar baten antzekoa, gauean
hegan egiten uzten diona, eta intsektuak harrapatzea
uzten diona.
Eskuan sartzen den animaliatxoa, hatz lodiaren azazkalaren tamainako burmuina duena, distantziak kalkulatzeko
eta hegaldiaren abiadura kalkulatzeko gai da, eta gauean,
jan nahi duen intsektua aurkitzeko gai.

LIBURU ELEKTRONIKOAK
E-booka edo liburu elektronikoak funtsean liburu tradizionala betetzen
dituen funtzioak beteko lituzke, baina ez litzateke horretara soilik mugatzen,
hainbat aplikazio gehiago bailituzke.
Bere erabilera erreza eta erosoa da.
Liburuak interneteko helbide batzuetan daude eskuragarri. Gure nahiaren
arabera aukeratu, jaitsi eta gero dispositibo batean gordetzeko aukera dugu.
Hainbat gorde ditzakegu memorian.
Gainera, ez dugu arduratu behar pantailatik irakurtzeagatik eduki ditzakegun kalteengatik, ordenagailu tradizionalek ez bezala, E-bookeen pantailak
ez baitu minik egiten.
Hezkuntzan E-bookek izan ahal dituzten erabilerei begira, testu liburu tradizionalek betetzen dute espazioa aurrezteko tresna ezin hobea litzateke
liburu elektronikoa.
Hain kaltetuta dagoen ingurugiroa zaintzeko aproposa da paperik behar ez duten liburuak erabiltzea.
Hainbat onura dauzkan arren, bere salneurria dela eta, liburu elektronikoa oraindik ez da guztiok eskuragarri izan
ahal dugun zerbait.

Denbora-pasen erantzunak:
HIEROGLIFIKOAK
Zenbatgarrena iritsi zen? Azkena
Ordenagailuko portua, zein da?
U.S.B.

7 EZBERDINTASUNAK:

1.- Izotza.
2.- Belauntzia.
3.- Sudurra.
4.- Aizkora.
5.- Puzkerra.
6.- Eskua.
7.- Medikua.
8.- Ezin da zulo erdia egin.
9.- Txorikumea.
10.- Elurra.
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ARIES:
Urte berri honetan gauza ikaragarriak gertatuko zaizkizu. Urte hau zure urtea izango da, bikotea
aurkituko duzu. Ikasketak alde batera utziko dituzu; ez egin hori, zure gurasoekin ondo konpondu nahi baduzu.

TAURO:
Urte berri honekin hainbat lagun aurkituko dituzu. Gustuko duzun pertsona agertuko da, baina ez
duzu jakingo zer egin. Ez egin kasu zure pentsamenduei, bihotzari baizik, pentsamenduak bide
txarretik eraman ahal zaitu.

GEMINIS:
Aurten mutil edo neskalaguna aurkituko duzu. Inoiz baino hobeto joango zaizu osasunean.
Ikasketetan esfortzatu, bestela porrot egingo duzu. Klasean begira izaten duzun neska-mutiko
hori. Zergatik ez zara joaten harengana jolas-orduan? Bera desiratzen dago.

CANCER:
Telebista aurrean egon ordez, ez al zenuke hobe lagunekin atera Gasteizen bueltatxo bat ematera? Etxean bero-bero egoten da, baina neurriz kanpokoa denean! Ikasketak bikain joango dira.

LEO:
Zure bihotzeko azukre koxkorra ate joka ari zaizu, eta zu ez zara konturatu ere egin. Zabaldu
begiak, laster ezagutuko duzu eta. Kirola egitea ondo dago, baina gorputzari halako astinduak
ematea ere! Kontuz ibili, gehiegi nekatuz gero, lesio bat izan dezakezu eta!

VIRGO:
Zergatik ez diozu gutun polit bat idazten zure bihotzean sentitzen duzun hori adierazteko?
Maiteminduta zaude, eta onartu egin behar duzu. Ahalegin handia egiten ari zara ikasketekin,
segi horrela, lanak emaitza onak ekartzen baitu beti.

LIBRA:
Negu sasoian arazotxo batzuk izango dituzun arren, urtea ondo joango zaizu. Udaberrian bereziki ondo ibiliko zara osasunaren aldetik. Udaberrian zehar erromantizismoa eta abentura bidetik
joko duzu.

ESKORPIO:
Batzuetan iruditzen zaizu zure koadrilakoek begizkoa egin dizutela. Baina oker zaude, denek
bihotz-bihotzez maite zaituzte. Ikasketetan ez zara oso ondo ibiliko, baina, lana eginez, dena
gaindituko duzu.

SAGITARIO:
Kalte egiten dizuten ohiturak alde batera utzi behar dituzu. Lan kontuek ondorio txarrik izan ez
dezaten ahalegina egin beharko duzu. Beste sexuarekiko harremana lasaiago hartu eta alde onak
nabarmendu. Ikasitakoa praktikara eramateko aukera izango duzu.

CAPRICORNIO:
Gustura ibiliko zara ikastetxean lan asko egin barik. Urte zaila neska edo mutilaguna aurkitzeko.
Krisi eta arazo ugari izango dituzun arren, indarberrituta aterako zara haietatik. Kalte egiten dizuten ohiturak alde batera utzi behar dituzu.
ACUARIO:
Ez duzu talde lana batere gogoko, baina egin beharko duzu. Oso urte aberasgarria izango da.
Abentura eta egoera ezberdinak biziz beharko dituzu eta hauek aurrera egiteko indarra emango
dizute.

PISCIS:
Hau ez da zure urterik hoberena izango, baina ez zaizu gaizki joango. Lasai egon zaitez. Denei
gertatu zaigu gauza bera matematika ariketekin: hasieran, ez dira sekula ondo ateratzen, baina
ekinaren ekinez matematikari handia bihurtuko zara.
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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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