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AGURRA

A

zken ebaluaketa heldu da eta honekin batera kurtsoa erabakiko da. Kurtsoan zehar ahalegin guztia egin ondoren, orain gure saria dator. Ikasle batzuek goizago bukatuko ditugu klase egunak, baina beste batzuk ez-ohikoetan geratuko dira, eta
hemendik guztiok bultzatzen zaituztegu dena gainditzera. Guk, beti bezala, lan egiten
jarraitu dugu eta aurtengo klaseko argazkiez gain, denbora-pasak, elkarrizketak, inkestak eta erreportajeak eskaintzen dizkizuegu. Zuen gustukoa izatea espero dugu eta aldizkariaren azken zenbaki honetaz gozatzea. Hurrengo ikasturtera arte, eta ondo pasa
udan.
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a llegado la última evaluación, y con ello se decidirá el curso. Después del
esfuerzo, por fin llega la recompensa. Algunos alumnos terminaremos antes los días de
clase, pero otros se tendrán que quedar en los exámenes extraordinarios, y desde aquí
os animamos a que aprobéis todo. Nosotros como siempre hemos seguido trabajando
y os dejamos las fotos de clase de este año además de pasatiempos, entrevistas, encuestas, reportajes… Esperemos que os guste y disfrutéis de este último número de la
revista. Hasta el próximo curso, y a disfrutar del verano.
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ENKARNA: “Orain beste jantoki batean lan
egiten dut, baina ez da Mendebaldea
bezalakoa.”
Encarnak hamahiru urte igaro ondoren Mendebaldea utzi du
beste jantoki batera lan egitera joateko.
MENDEBERRI: - Encarna zergatik hautatu zenuen sukaldari lanbidea?
ENKARNA:-Autobus arduraduna nintzen eta lagun batek
ezan zidan jantokietan jende euskalduna behar zutela eta
orduan jantokiko lana hartu nuen. Goizez eta arratsaldez
autobus arduradun lanean egiten nuen eta gero, eguerdian, Mendebaldean.
M.:-Zenbat jantokitan lan egin duzu?
E.:-Duranan urte bat lan egin nuen, Mendebaldean 2010
arte
M.:-Non ikasi zenuen sukaldaritza?
E.:-Etxeko sukaldaritzarekin balio zuen jantokian lan egiteko.
M.:-Noiz hasi zinen Mendebaldean lan egiten?
E.:-Orain dela hamahiru urte hasi nintzen, 1997an
M.:-Gustuko duzu zure lana ?
E.:- Bai, oso gustuko nuen Mendebaldeko jantokiko lana.
M.:-Zer moduz jantokiko jendearekin?
E.: -Oso ondo, jantokiko jendea orokorrean oso atsegina
zen.
M.:-Nondik dator janaria?
E.:-Auzo lagun enpresatik dator.
M.:-Zertan datza jantokiko lana?
E.:-Lehen platera berotu eta bigarren platera frijitu egiten
dugu
M.:-Noizbait izan duzu arazoren bat janaria zerbitzatzean?
E.:-Ez, ez dut arazorik izan janaria banatzean.
M.:-Zein da zuretzat janaririk hoberena?
E.:-Umeek ondoen jaten duten janaria arroza eta oilaskoa
dira gehienbat.
M.:-Eta gutxien gustatzen zaiena?
E.:-Arraina batez ere.
M.:-Noizbait haserretu zara gazteekin?
E.:-Ez, ez dut inoiz haserrerik izan jantokiko gazteekin, oso
alaiak eta atseginak izan dira nirekin beti.
M.:- Urte hauetan guatietan gauza asko ikusi izan behar dituzu, zein da azpimarragarriena?
E.:Ez daukat gauza txarrik esateko, oso ondo moldatu naiz
monitore eta umeekin; baina monitore jatorrenak ikastetxe zaharrean (Ehariko Juan Ramón Jiménez) egon ziren

monitore bilbotar batzuk izan ziren, beste batzuk ez dira
hain onak.
M.:-Janarin aurkitutako gauza bitxirik?
E.:-Sopan neska batek txikle bat aurkitu zuen, baina nire
ustez berak bota zuen sopa ez jateko eta beste batean entsaladan kolore beltzeko gauza bat aurkitu nuen. Beste gauza bat ere da janaria etortzen den bandejen azpian pegatuta.
M.: -Beste lan bat egiteko aukera emango balizute zein
lan aukeratuko zenuke?
E.:-Ez, ez nuke lanez aldatuko berriro ere orain daukadana aukeratuko nuke.
M.: -Orain zer egiten duzu ?
E. :-Orain beste jantoki batean nago, baina ez da Mendebaldea bezalakoa.
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BAI Center
BAI Center auditorio bat baino
gehiago da, kongresu eta esposizio
gune bat izango da Gasteiz aberastuko duena, bai postu sorketarekiko, bai diru sorketarekiko. BAI Center-aren eraikuntza inbertsio hoberena da langabeziari aurre egiteko. Gainera eraikuntza hau irudi moderno bat emango dio hiriari. Eraikinaren eraikuntzak 89 milioi euro
kostatuko du eta 25 milioi hornitzea.
Zentroa nazioarte eremuko erreferentzi artistiko, kongresual eta expositiboa izateko jaiotzen da.
Bai Center-ek hainbat zerbitzu eta
programazio eskaintzen ditu.Gune hau
ona da guztientzat hainbat aukera ematen digu eta. Asmo didaktiko eta hezigarri bat du. Hau guztia kultur eremua zaintzen.
Bai Center, kultur, ekonomia eta hirigintza izango du. Aldaketa handia sortuko du. Gasteizeko hirian eta aisialdirako eskaintza eta eskaintza kulturala
zabalduko du eta aisialdirako eskaintza eta eskaintza kulturala zabalduko
du, bai hiritarrentzat bai bisitarientzat.
Proiektuaren helburuetako bat enplegua eta aberastasuna sortzea da, ekonomia gorakada bat izateko.
Zentroa Gasteizko ospea hedatzen
lagunduko du. Pertsonak eta enpresak
erakarriko ditu. Horrela Gasteiz Europako bizi-kalitate eta jarduera oneko
hiri bat izango da.
Zentro hau 4 eremu izango ditu,
bakoitzak hainbat zerbitzu dituenak, kanpoan, hiriko eremuan, hainbat zerbitzu gastronomiko eta kulturistikoak
egongo dira. Hurrengoak BAI centerak izango dituen eremuak azaltzen dira:
Biltzar eremua:
2009an, Gasteiz tamaina ertain eta
txikiko 300 bat kongresu hartu zituen
eta 135.000 pertsona inguru erakarri
zuten hirira. BAI Centerrek aukera
emango dio Gasteizi biltzar, konben-

tzio, enpresa-bilera, konferentzia eta
antzekoen antolaketan eremu handiagoa eskainiko dio, bisitari gehiago erakarriko ditu, eta jarduera-mota horretan erreferentzia bihurtuko da Europan.Batetik, biltzar areto nagusiak
1.000 pertsonarentzako tokia eskain
dezake baina beste sei areto izango
ditu.
Biltzar eremuak biltzarrak, jardunaldiak, konbentzioak, konferentziak,
bilerak, akziodunen batzarrak, produktuen aurkezpenak, erakusketak eta
galak har ditzake. Halaber, dantza ikuskizunak, zartzuelak, tamaina txikiko operak, musikalak edo zine-emanaldiak hartuko ditu.
Centerrek inguruan bakarrak diren
instalazioak izango ditu: tamaina handiko biltzarretarako berariazko aretoa;
erakusketa espazioa bilera-gelen inguruan.
Areto sinfonikoa
Areto sinfonikoa BAI Centerreko espaziorik adierazgarrienetako bat izango da. 1.550 ikuslerentzako lekua izango du, eta estilo guztietako kontzertuak hartzeko gaitasuna izango du, musika klasikotik pop-rock eta jazzeraino.
Areto horretako agertokia egokia izango da orkestra sinfoniko eta bakarlari
zein abesbatza handientzat, agertokirako egokitutako musika eta dantza
emanaldientzat eta kontzertu bertsioko opera errezitaldientzat.
Nagata Acoustics aholkularitza enpresaren diseinuak eta munduko areto eta auditorium nagusietako batzuen
sonoritatearen sortzaile Yasuhisa Toyota
ospetsuaren zuzendaritzak bermatzen
dute aretoaren akustika eta ingurugiro bikaintasuna, eta horrexegatik apartekoa izango da grabatzeko. Platoaz
eta ikus-entzunezkoen produkziorako
aretoez hornituta egongo da, eta horiei guztiei esker BAI Center mundu
osoan izango da ezaguna musikaren
eta soinu-banden eremuetan. Aretoa
bakarra izango da bere inguruan, eta
nazioartean goreneko ospea lortzeko
asmoa du.
Areto sinfonikoa oso moldagarria
izango da. Gasteizko Jazzaldiak bertan
egingo da, eta pop, rock zein world
music-eko kontzertuak ere egin ahalko dira.

Erakusketa eremua
Inguruan bakarra da. Feriak, erakustazokak eta tamaina handiko erakusketak zein ikuskizunak egiteko moduko berariazko eremua du, funtzionalki ezin hobea. BAI Centerreko erakusketa eremuak 8.500 pertsona hartzeko lekua izango du. Horrelako ekitaldiak antolatzeko 20.000 metro koadrotik gora erabiliko dira; iaz Espainian guztira 9.000 milioi euroko fakturazioa sortu zuten antzeko ekintzek.
Akustika baldintzak edukiera handiko
kontzertuak eta jaialdiak egiteko ezin
hobeak izango dira. Erakusketa eremuan
era guztietako ekitaldiak, azokak eta
erakustazokak egingo dira, bai eta tamaina handiko erakusketak ere. Batez
ere, musika jaialdiak edo tamaina handiko ikuskizunak, kantxako kirol ekitaldiak (eskubaloia, tenisa, gimnastika,
boxeoa...), zirku ikuskizunak eta “online” eskainitako ekitaldi edo kontzertuak eskaini ahalko ditu.

Erakusketa eremua
BAI Center akustika naturaleko musika ekitaldiak antolatzen espezializatuko da. Horretarako, ganbera areto
bat izango du, non ikusleek kalitate akustiko hoberenaz gozatu ahal izango dute.
Ganbera aretoan agertokia harmailez inguratuta egongo da, eta bertan bakarlari eta kantarien edo musika
talde txikien emanaldiak eta abar eskaini ahal izango dira.
Ganbera aretoak hainbat estilotako
musika eta emanaldiak hartuko ditu:
batetik, abesbatzak, musika garaikidea,
ganbera kontzertuak, musikari gazteak edo jazz, flamenko edo antzinako
musikako kontzertuak; bestetik, hirian
arrakasta lortu duten ekitaldiak egongo dira, Magialdia edo “FesTVal” jaialdia, esaterako.
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OLGA RUIZ:
“Oso interesgarria iruditu zitzaidan lehiaketa”
Olga Ruiz Mendebaldeko institutuko ikaslea da, eta harriturik utzi gaitu Mate
Olinpiadetan bigarren postua irabaztean.
Mendeberri: Zer dela eta joan zinen olinpiadetara?
Olga: Irakasleak esan zidalako.
M.: Non ospatu zen lehiaketa? Pertsona asko zeuden?
O: Samaniego eskolan; bai, hogeitaka ikasle.
M.: Esperientzia horri buruz zer esan dezakezu?
O: Oso interesgarria iruditu zitzaidan.
M.: Zein izan zen azterketa ikustean zure lehenengo
iritzia?
O: Hasieran zaila iruditu zitzaidan, baina ondo irakurri
ondoren erraztasunez egin nuen.
M.: Zaila egin zitzaizun?
O: Ez asko.
M.: Zenbat denbora egon zinen azterketa egiten?
O: Bi ordu.
M.: Urduri sentitu zinen?
O: Hasieran bai, baina gero ez.
M.: Azterketa hasi aurreko giroa nolakoa zen?
O: Ez genuen gure artean hitz egiten. Giroa hotz samarra
zen.
M.: Norbait ezagutzen zenuen?
O: Bai, Mendebaldea institutuko beste bi ikasle zeuden,
bat 2.E-koa, eta bestea 2.F-koa.
M.: Berria nola ospatu zenuen?
O: Ez nuen ospatu, ez dakit. Oso pozik ipini nintzen.

DI-DA
batean
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Aktore bat? Will Smith
Instrumentu bat? Pianoa
Mendia ala hondartza?
Hondartza
Herria ala hiria? Hiria
Janari bat? Pasta
Negua ala uda? Uda
Ordenagailua edo
telebista? Telebista
Pelikula bat? Origen
Amets bat? Aktoresa
izatea
Hizkuntza bat? Euskara

M.: Harro sentitu zinen?
O: Pixka bat bai.
M.: Nola hartu dute ingurukoek eta zure gurasoek
berri hau?
O: Nire gurasoak pozik zeuden eta harro sentitzen
ziren, suposatzen dut.
M.: Aukera baldin baduzu, horrelako esperientzia
errepikatzeko asmoa duzu?
O: Bai, Espainiakora joango naiz.
M.: Hurrengo fase nazionala noiz eta non izango
da?
O: Ez dakit, ekainaren amaieran; Vigon, Galizian.
M.: Eskerrik asko denagatik eta parte hartzeagatik!
O: Eskerrik asko zuei, neskak!
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MERKATARITZA GUNE HAUNDIEN
TRIKIMAILUAK
Merkataritza gune handiek hainbat trikimailu erabiltzen
dituzte jendeari produktu gehiago saltzeko. Adibidez, produktuen kokapen egokiak, ofertak, salneurriak...
PRODUKTUEN KOKAPEN EGOKIAK
Atzealdean, eguneroko edo oinarrizko salgaiak kokatzen dira: ogia, opilak... Erdibidean, normalean, harategia
jartzen da eta sarreraren ondoan, arrandegia egoten da
normalean. Taktika hau erabiltzen dute jendea apal guztietakin pasa dadin, ez baitaki non kokatuta dauden nahi
dituen produktuak eta erosi nahi duena bilatzen ari den
bitartean beste hainbat gauza ikusi eta erosteko.
Erabiltzen duten beste taktika bat da garestiagoak diren produktuak begi bistan uztea, apalaren erdialdean kokatuz. Taktika hau erabiltzen dute jendeak produktu garestiagoak eros ditzan. Beste salgaiak, ordea, apalategiaren goi-aldean edo behe-aldean kokatzen dira. Koloreei
dagokienez, nagusitzen direnak urdina (arrandegian), gorria (harategian) eta berdea (fruta-dendan) dira.
ESKAINTZAK
Denda guztietan aurki daitezke ofertak. Bertan jartzen
dituzten salgai gehienak balio handikoak izaten dira. Baina balio gutxikoen produktuei ere jartzen dizkiete ofertak
jendeak erosteko.
Gauza interesgarri bat da ofertan dauden produktuak
beti apalen atzealdean ipintzen dituztela. Hau jendeak
ofertan dauden produktuak gutxiago erosteko egiten dute eta ofertan ez dauden produktuak gehiago erosteko.

SALNEURRIAK
Edozein produkturen prezioak prezio biribilak izaten
dira, adibidez 4,5, baita zenbaki hamartarrak ere. Jendeak erosterakoan, prezioen arteko desberdintasuna ikusteko eta salneurria aproposa delako jartzen dute.
MUSIKA
Era askotako musika erabiltzen dute. Erritmo azkarreko musika eta musika motela. Musika azkarra jartzerakoan jendeak presaka erosten du. Baina musika motelarekin, ordea, jendeak lasaiago erosten du.
KUTXA ERREGISTRATZAILEEN ALBOKO APALAK
Oinarrizko salgaiak jartzen dituzte gune honetan: txikleak, bizarra mozteko makinak... Honen zergatia zera da,
jendeak ordaintzeko zain dagoen bitartean bertako gauzak erosteko.
OTARTXOA ETA GURDIA
Hauek dira erabiltzen diren bi tresnak supermerkatuetan erosteko. Otartxoa produktu gutxi eramateko erabiltzen da eta eskuratzeko errazena da; gurdia, aldiz, produktu kantitate handia eramateko erabiltzen da, oso handia delako.

Erro
Autobusak
bidaia ona!!!

Foruak 18 ☎ 945 300 238
AGURAIN
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TEKNOLOGIA BERRIEN KONTSUMOA
A21-en txokoa. KONTSUMO ARDURATSUA
Kaixo Mendebaldetarrok!

●

Hauek dira gazteen artean gehien erabiltzen diren
aparatuak. Telebista, ordenagailua eta telefono
mugikorra guztiek erabiltzen dute.

●

Telebista edo ordenagailuaren aurrean ematen
duten denbora

●

Inkestan parte hartu duten hamalau urteko neska
mutil guztiek telefono mugikorra dute. Honek
gastu handia suposatzen du, bai ekonomikoki bai
ekologikoki.
Gainera, modari garrantzia ematen zaio, eta nahiz
eta erabilera izan, aparatua aldatzen dute.
Gehiengoak garbigunera botatzen dute erabilerarik
gabeko aparatuak
Dena dela, teknologiak bizitza errazten diela uste
dute, eta honengatik teknologiaren kontsumoa gero
eta handiagoa da.

Ikasturte amaiera gainean da eta aurten egindakoa errepasatzeko aukera ona dugu.
Urtero bezala ekintza asko burutu dira A21aren inguruan eta denak aipatzea gehiegizkoa litzatekenez, laburki aipatuko ditugu. 1DBH ko ikasleek Medicus Mundi
erakundeak emandako bidezko merkataritzari buruzko tailerrean parte hartu zuten, 2DBH koak Kontsumo Gelak
antolatutako kontsumoaren inguruko tailerrera joan ziren,
eta 3. eta 4.DBH koak Jundizko biokonpost plantara eta
Badaiako parke eolikora joan ziren hain zuzen.
Irakasgai ezberdinetan egindako ekintzetan jendearen
inplikazioa urtetik urtera handituz doala nabaritzen da eta
honen ondorioz egindako ekintzak gero eta gehiago dira.
Mendebaldean egindako jardueren artean, aipagarriak
dira 1.batxilergoko ikasleek Mundu Garaikiderako Zientzia irakasgaian eta Begoña Abascal irakasleak zuzenduta, kontsumo gaiaren inguruan egindako ikerketa lanak.
Ikasle batzuk gure institutuan azken lau urtetan izandako
gas, elektrizitate, papera eta uraren kontsumoak aztertu
dituzte: datuak tratatu eta interpretatzeaz gain inkestak
ere prestatu dituzte Mendebaldeako ikasleek baliabide
horiek nola erabiltzen dituzten aztertzeko. Horietako lan
batzuk aste kulturalean institutuko atarian ikusgai izan genituen.
Institutuko kontsumoaz gain, zenbait ikaslek aztertu
egin dute zein erabilera ematen diegun teknologia berriei
eta zein ondorio ekar ditzakeen horrek.
Gaur egun pil-pilean dagoen gaia da teknologiaren
kontsumoa, eta gehiegizko kontsumo honen datuak, kausak eta ondorioak aztertzea izan da Iñigo Ruiz de Gordejuela eta Maitane Prol (batxilergoko 1.B) ikasleen helburua. Beraien ustez, gazteen artean kontsumoa gehiegizkoa eta desegokia da, eta askotan publizitateak eta
modak eraginda. Hau guztia ikertzeko, inkesta bat pasatu zieten DBH 3.mailako 42 ikasleri eta horretatik ondorio batzuk atera zituzten. Hona hemen horietako batzuk:

●
●
●

Klasean egindako ekintza batzuk institutuak Udal Foroan aurkeztu dituen proposamen eta konpromisoen jatorria izan dira. Foroari dagokionez, esan behar da aurten
Aitziber Lapeña eta Gari González izan direla 1go zikloko ordezkariak eta Alba Fraga eta Xabier San Pedro 2. ziklokoak. Eskolen arteko foroa maiatzaren 12an Aldabe gizarte etxean ospatu zen eta gure ordezkariak beste ikastetxeetako ordezkariekin batera alkateari aurkeztuko zitzaizkion proposamenak aukeratu zituzten. Geroago,
maiatzaren 30ean alkateak proposamen hauei erantzuna
eman ziren Gouri jauregian izandako foroan.
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Jarraian, ateratako konpromesu eta udalari egindako proposamenak jasotzen dira
KONPROMEZUAK
▲ Erosi baino lehen benetan beharrezkoa den pentsatzea.
▲ Erosketetara zerrenda batekin joan behar duguna bakarrik erosteko.
▲ Bidezko merkataritzako produktuak erosten hastea.
▲ Markari bakarrik ez erreparatzea, eskaintzen digun zerbitzua eta prezioa ere kontutan izatea.
▲ Iragarkiek esaten diguten guztia ez sinistea
▲ Poltsa berrerabilgarriak gehiago erabiltzea eta produktu ekologikoak erostea, baita ere estalki gutxiagoko produktuak erosi.
▲ Merkatari txikien egoera hobetzeko denda txikietan
erosteko konpromesua hartuko dugu

PROPOSAMENAK UDALARI
▲ Udalari, erabilera bakarreko ontziei zerga moduan kopuru jakin bat ezartzea eskatuko genioke. Jendeak
erositako ontzia kalean jarritako edukiontzi berezietan itzultzean zergaren zenbatekoa berreskuratuko luke
▲ Merkatalgune handien kopurua mugatu, denda txikiei zergak murriztu, merkatalguneei zergak igo
▲ Dendetan produktu naturalez egindako poltsak ezartzea eskatuko genioke
▲ Kaleetan jartzen den iragarki kopurua mugatzea.
▲ Hiritarrei zuzendutako kontsumo arduratsurako tailerrak
Beno, hau izan da aurten egindako guztia. Hurrengo ikasturtean kontsumoa eta elikadura izango da esku artean izango dugun gaia. Ondo pasa oporrak eta ea poliki poliki kontsumitzaile arduratsuago egiten garen.
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PEDRO OVIEDO:
“40 urte nituen nire lehenengo lehiaketetan”
Pedro Oviedo Gasteizko triatletari elkarrizketa bat egin diogu eta hainbat gauza
kontatu dizkigu. Zuen gustukoa izatea espero dugu.

Mendeberri: Noiztik egiten dituzu triatloiak?
Pedro Oviedo: Benetan, ni nagusi samarra nintzen
kirol honetan hastean, jadanik 40 urte nituen nire
lehenengo lehiaketetan.
M.: Zein da 3 kirolen artean gehien gustatzen
zaizuna?
P.O.: Zalantzarik gabe, zenbait modalitatetan parte hartu dudan arren, ni espezialista bat naiz distantzia luzeko probetan. Noizbehinka parte hartu
dut distantzia olinpiarreko triatloietan eta triatloi erdietan. Hasieran duatloiak ere egiten nituen, baina esaten dizudan bezala Distantzia Luzeko eta Ironman triatloietan sentitzen naiz gustuen.
M.:Zein da Distantzia Olinpikoaren eta Distantzia Luzearen arteko desberdintasuna?
P.O.: Distantzia diferentzia faktore bat da Distantzia luzeko proben artean eta distantzia Olímpicaren diziplinak eta mendekoen artean, baina beharbada garrantzi handia duen diferetzia, L.D. probetan
Drafting-era joatea debekatuta dagoela, aitzitik proba laburretan normala dela bizikletaren segmentuan joatea, pelotoietan, ziklismo konbentzionalaren erara, xehetasun honek egiten du, modalitate hauek oso ezberdinak izan daitezen.

tantzia Luzeko probak ere egin ditut (4000m-120km-30km)
eta orain ezin dizut esan distantzia ertaineko zenbat.
Esango dizuet Espainiako txapelduna izan naizela beteranoen kategorian. Aurreko urtean lehena geratu nintzen
Europako txapelketan Gasteizen. Nazioarteko proba batzuetan ere lehenengo postuan geratu izan naiz.

M.: Zenbat denbora ematen duzu astero entrenatzen?

M.: Inoiz ahulaldirik izan duzu probetan zehar?

P.O.: Entrenamenduari ematen diodan denbora, normalean pixka bat doa denboraldiaren eta helburuen arabera,
baina benetan denbora eman behar zaion kirol bat da.
Denboraldiaren hasieran astean 15 ordu entrenatzen naiz
eta denboraldian erabat murgilduta nagoenean 30 ordu
ematen ditut.

P.O.: Bai bi aldiz, Ironman pare batean, eta gaizki pasatzen da.

M.: Beste kirolen bat egiten duzu?
P.O.: Denborarik ez dit ematen baina batzuetan kirol bizikleta probetan, maratoietan eta erdi maratoietan parte hartzen dut.
M.: - Zenbat triatloietan hartu duzu parte? Eta zenbat
irabazi dituzu?
P.O.:Guztira ez dakit, desastre hutsa naiz eta ez ditut kontatzen, baina esango dizuet 14 ironman amaitu ditudala
eta 3-tan bukatu gabe geratu naizela lesioengatik. Dis-

M.: Zenbat balio du zure bizikletak?
P.O.: Ez nuke esaten jakingo,zeren bizikletaren osagaiak
zatitan erosten dituzu, osagaiak eguneratzen joan naiz,
baina bizikleta hauek 6000¤ inguru kostatzen dira.
M.:Norekin entrenatzen zara?
P.O.: Normalean Eneko Llanosekin eta beste triatleta batzuekin entrenatzen dut. Egun batzuetan lagun hauekin
eta Virginia Berasategirekin entrenatzen dut, Virginia Berasategi Eneko Llanosen emaztea da.
M.: Bestelako ariketak egiten dituzu?
P.O.:Bai igeri egiten dut , bizikletaz ibiltzen naiz eta korrika egiten dut. Gainera gimnasiora joaten naiz abdomi-
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nalak egiteko, pesak egiteko…baina ez naiz joaten sarritan. Pixka bat traketsa naizela onartzen dut.
M.: Txikitatik pentsatzen zenuen hau egitea?
P.O.: Ezta pentsatu ere. Ni txikia nintzenean ez zen ia existitzen triatloirik. Lehenengo pausua 80ko hamarkadan eman
zen. triatloia lehenengo aldiz kirol olinpiko bezala, Sidneyko 2000ko joko olimpikoetan onartu zen.
M.: Entrenatzailerik ba al duzu?
P.O Ez, ez dut inoiz izan, baina lagun onak ditut, eta entrenatzaile onak daude eta aholku egokiak ematen dizkidate. Entrenatzailea ona izaten da triatloia egitea gustatzen bazaizu.
M.: Noiz arte praktikatuko duzu kirol hau?
P.O.: Esaten den bezala, gorputzak irauten duen arte, niri gustatuko litzaidake hainbat urtetan jarraitzea, baina gero eta gogorragoa da. Pentsatzen dut pixka bat erlaxatuko naizela eta aurrera egingo dudala.
M.: Zer nolako dieta jarraitzen duzu?
P.O.:Uste dut dieta orekatu bat ona dela triatloia egiteko,
eta kirol honetan esfortzu asko egin behar denez, hidrato asko hartu behar dira.
M.: Zein da urrutien egon zaren lekua triatloia praktikatzeko?
P.O.:Kirol honek duen gauzarik hoberena da asko bidaiatzen dela, eta kirol honi esker leku polit askotara joateko
aukera izaten dudala, adibidez, Abu-Dhabira Arabia Saudin eta Mekara, Hawáin

ez da horrela. Hiru atalek osatzen dute kirol hau, eta hau
da gustatzen zaidana. Gainera ezagutzen ditut igeri egitea gogoko ez duten kirolari batzuk. Horiek, adibidez,
duatloia egin dezakete. Dena den zuen galderari erantzun nahian esango dizuet bizikletan ibiltzea dela triatloian
dagoen kirolik dibertigarriena.
M.: Bukatzeko zein helburu dituzu?
P.O.: Nik pertsonalki desiratzen dut lesio asko ez edukitzea triatloia gehiago praktikatzeko helburu batzuk ditudalako adibidez 2012-an Vitoria-Gasteizen munduko distantzia luzearen txapelketan parte hartzea nire prioritaterik handiena da, eta irabaztea edo podiumean egotea nire helbururik nagusenak dira.

M.: - Zein da triatloia osatzen duten hiru kirolen artean gehien gustatzen zaizuna?
P.O.:Jendeak triatloia 3 kirolen batuketa dela uste du eta

DI-DA
batean

a

Negua ala uda? Uda
Hondartza ala mendia?
Hondartza
Triatleta bat? Eneko Llanos
Janari bat? Pasta
Edari bat? Powerade
Desira bat? Iron Man bat
irabaztea
Bizikleta Marka bat? B.H
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ANTTON MARTINEZ:
“Eskalatzaile profesionala
izatera heldu nahi dut”
Antton Martinez Mendebaldeako ikasle bat da eta bere lagunekin batera eskalada praktikatzen du. Bere entrenatzailea Irati Anda da, bere maila igotzen saiatzen dena.
Mendeberri: Noiz eta nola hasi zinen eskalatzen?
Antton Martinez: Orain dela urte bat baino gutxiago eta
lagunekin batera hasi nintzen eskalatzen.
M: Zergatik duzu gustuko eskalatzea?
A.M: Kirola egin eta aske sentitzen naizelako.
M: Non eskalatzen duzu? Noiz?
A.M: Estadioan, Ariznabarra eta Hegoaldeko rokodromoetan
eskalatzen dut ahal dudan guztietan.
M: Nor da zure entrenatzailea? Ona al da?
A.M: Nire entrenatzailea Irati Anda da eta oso ona da
eskalada munduan Espainiako txapelketa irabazi duelako eta
mundu mailan onenetarikoa delako.
M: Zer material erabili behar da eskalatzeko?
A.M: Katu oinak, arnesak, mosketoiak, magnesioa eta sokak
dira beharrezkoak diren gauzak.
M: Konpetiziorik egiten duzu?
A.M: Bai, Boulder ligan (Euskadi mailan jokatzen da, Gasteiz

Negua ala uda? Negua
Hondartza ala mendia? Mendia
Futbol talde bat? Athletik
Janari bat? Patata tortilla
Edari bat? Aquarius
Musika talde bat? Kortatu
Film bat? Star Wars
Amets bat? Alpinista izatea

DI-DA
batean

eta Amurriko rokodromoetan) ari naiz eskalatzen eta bi froga
egin ditut dagoeneko.
M: Noiz da zure hurrengo konpetizioa? Non?
A.M: Hurrengo eta urteko azkenengo konpetizio edo froga
Hegoalden da martxoaren 12an.
M: Nolako entrenamenduak egiten dituzu?
A.M: Entrenamenduak ez dira oso gogorrak, baina praktika
behar da.
M: Zein da zure lorpenik handiena?
A.M: Rokodromoko paretan gora igotzen, nire lorpenik
handiena, 6A+ izan da; ez da asko, baina denborarekin
hobetzea espero dut.
M: Ezinbestekoa da federatuta egotea?
A.M: Harrian eskalatu nahi baduzu gomendagarria da federatuta egotea, baina rokodromoan ez du asko merezi.
M: Lesiorik izan al duzu eskalatzen?
A.M: Ez, inoiz ez dut lesiorik izan, baina bai urradurak eta
ubelduak.
M: Zein eskalatzaile duzu gustuko? Zergatik?
A.M: Adam Ondra dut gustuko, oso gaztea delako eta
mundu mailan oso ezaguna delako eta bere eskalada maila
oso denbora gutxian igo duelako.
M: Harrian eskalatu al duzu noizbait?
A.M: Bai, eta iruditu zitzaidan rokodromoan baino askoz
zailagoa, baina hobea da mendian zaudelako.
M: Zergatik aholkatuko zenuke eskalatzea?
A.M: Kirola egiten delako eta beste gauzak ahaz ditzakezulako eskalada egiten duzun bitartean.

La Casa De
Mi Abuela
Donosti, 17 • Teléfono 945 177 277
01010 VITORIA-GASTEIZ
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NEKANE ESPINOSA:
“Zortzi urterekin hasi
nintzen patinajea
praktikatzen”.
Patinajea Lakuan praktikatzen duen 15 urteko neska
da. Famatua izatera ailegatu nahi du.
Mendeberri: Non praktikatzen duzu kirol hau?
Nekane Espinosa: Lakuako polikiroldegian.
M.: Lur gainean edo izotzean aritzen zara?
N.E: Lur gainean aritzen naiz, baina izotzean ere gustatuko litzaidake egitea.
M.: Zenbat ordu entrenatzen zara egunean? Eta astean
zenbat egunetan?
N.E: Bi ordu gutxi gorabehera. Astelehen, asteazken eta
ostiralero.
M.: Nola moldatzen zara ikasketak eta patinajea batera eramateko?
N.E: Ikasketak dute lehentasuna, eta gero, denbora badaukat,
kirolean aritzen naiz.
M.: Txikitatik egiten duzu?
N.E: Bai.
M.: Zenbat urterekin hasi zinen?
N.E: 8 urterekin hasi nintzen.
M.: Zergatik duzu gustuko kirol hau?
N.E: Kirol honetan ondo sentitzen naizelako eta kirol ona
iruditzen zaidalako.
M.: Nola hasi zinen?
N.E: Nire lagun batzuek egiten zuten eta horregatik hasi
nintzen ni.
M.: Lehiaketa batean parte hartu duzu noizbait?
N.E: Lakua kiroldegiko lehiaketan parte hartu nuen.
M.: Noraino ailegatu nahiko zenuke?
N.E: Patinatzaile ezagun bat izatera heldu nahi nuke.
M.: Zerbait interesgarria gertatu zaizu?
N.E: Bai, duela gutxi patinatzaile famatu bat gu entrena-

DI-DA
batean

1.Hondartza ala mendia?
Hondartza.
2.Edari bat: Coka-cola.
3.Ordenagailua ala telebista? Ordenagailua.
4.Musika talde bat: Zion &
Lennox.
5.Film bat: Un paseo para recordar.
6.Arropa marka bat: D&G.
7.Negua ala uda? Uda.
8.Kolore bat: Berdea.
9.Janari bat: Makarroiak.
10.Oporrak ala eskola? Oporrak.

tzera etorri zen.
M.: Nor miresten duzu zure kirolekoa?
N.E: Ez naiz gogoratzen bere izenaz, baina Gasteizkoa da.
M.: Noizbait lesionatu zara? Non izan duzu lesioa? Nola egin zenuen?
N.E: Bai, hankan eta eskumuturrean, konoetatik pasatzen
entrenatzen ari ginen eta kono bat pasatzerakoan estropezu agin eta eskumuturra eta hanka mindu nituen.
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Mendebaldea ikastetxea
aurtengo Urrezko Kriskitinaren
irabazle
2011ko maiatzaren 28an, 400 bat lagunek hartu zuten parte Gasteizen burututako eta “Gizarte bateratzaile baten alde” leloa zeraman XVI. kriskitin lasterketan. Ohikoa den bezala, Arka Plazan, Ibiltariaren parean burutu zen. Lasterketa ONCE Arabak antolatu zuen eta aurrera eraman ahal izateko Gasteizko Udala, Arabako Foru Aldundia, Eusko Jaurlaritza eta Caja Vital Kutxaren Gizarte Ekintzaren laguntza
jaso du. Giro ederrean aldez aurretik erabakitako zirkuitua
bete zuten korrikalariek, San Prudentzio kalea alde batetik
bestera. Parte hartzaile guztiek kriskitin bat erabili zuten
modu sinbolikoan.
ONCEk aurtengo Urrezko Kriskitinak Mendebaldea Institutoari eman dio. Irabazleak hauek dira: Angela Pradels,

Edna Ordubaio, Asier Prada, Nataliy Arceniega eta Diego
Damian Torres. Urrezko Kriskitinaren irabazlea izatea aurreko astean Gasteizko hainbat irratitan egindako kanpaina baten ondorioa da; izan ere, entzuleek bozkatu baitute hiru hautagaien artean. Botoak eman dizkiete “Funtzionaltasun maila baxuko ikasleak Ekinean proiektuaz barneratzeagatik. Helburua autonomia maila altua eta auto-kontzeptu baikorra garatuz alor guztietan gizarteratzea lortzea
da”. Saria Carmen Gonzalezek, Mendebaldea Institutuko
Zuzendariak, jaso zuen, eta berarekin hainbat irakasle, proiektuan parte hartzen duten ikasle eta euren senitartekoak ere
egon ziren.
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ANDREA NIETO:
“Saxofoiak nire denbora
librea betetzen du”
Andrea Nietok txikitatik jotzen du saxofoia eta guri
musikarekin berak izan duen esperientzia eskaini
digu eta saxofoiaren ezaugarriak azaldu dizkigu.

Mendebaldea:Zenbat urterekin hasi zinen saxofoia
jotzen?
Andrea:11urterekin hasi nintzen.
M:Musika gustatzen zaizu?
A:Bai,sentimenduak adierazteko modu bat dela uste dut.
M:Zergatik hasi zinen?
A:Banda bat sortu zutelako nire lagunek, eta ezan zidatelako ea jo nahi nuen.
M: Zenbat egunetan joaten zara jotzera?
A:Astean bi egunetan joaten naiz. Astearte eta igandeetan praktikatzen dut taldearekin.
M: Non jotzen duzu?
A:Akademia batean jotzen dut.
M:Asko jo behar da musika ona ateratzeko?
A:Hasieran egunero baina geroago astean bi edo hiru
egunetan bakarrik.

M: Kontzertuetan zuk bakarrik ala taldean jotzen
duzu?
A:Batzuetan taldean eta beste batzuetan nik bakarrik
jotzen dut, baina nahiago dut taldean jo.
M: Musikalak egiten dituzu?
A:Bandarekin noizbehinka, bai.
M: Non egiten dituzu?
A:Bandarekin batzuetan konserbatorian eta beste batzuetan kalean jotzen dugu jendeak gure talentua ikusteko
eta musika ezberdinak eta instrumentu ezberdinak ikusteko.
M:Arropa bereziren bat janzten duzu?
A:Bai, denak berdin joateko prakak eta kamiseta bat.
M:Zer moduz jotzen duzu?
A:Hori ez da nik erantzuteko galdera, baina nahiko ondo
jotzen dudala uste dut.
M: Nolako soinua ateratzen du saxofoiak?
A:Batzuetan oso altua da, eta besteetan grabea.
M:Zenbat botoi ditu?
A:Ez dakit oso seguru, baina hogei gutxi gorabehera
M:Ze kolore du?
A:Urre kolorearen antzekoa da.
M:Asko pisatzen du?
A:Bai, asko, denbora asko jarrita badaukazu nekatu egiten
zara. Arnes batekin jartzen dut lepoan mina ez egiteko.
M:Diru asko balio du instrumentu honek?
A: Bai, baina merezi du erostea, soinu polita ateratzen
duelako eta asko gustatzen zaidalako.Horregatik ez zait
inporta horrenbeste diru ordaintzea.
M:Etorkizunean jotzen jarraitu nahiko zenuke?
A:Bai, asko gustatzen zaidalako jotzea eta, gainera, nire
denbora libreak betetzen ditut, eta ez naiz aspertzen etxean.
M:Lagun asko egin dituzu bandan eta akademian ?
A:Bai, denak oso jatorrak dira.Eta, gainera, asko laguntzen
diogu elkarri saioak ondo ateratzeko.
M: Noizbait erratu zara saxofoia jotzen?
A:Bai, baina bakarrik jotzen dudanean ez da asko nabaritzen.
M: Zer zailtasun dauka saxofoiak?
A: Nota guztiak ikastea, eta batez ere nota batzuen soinua
ondo ateratzea zaila da. Eta hasieran nola putz egin behar
den ikastea. Baina nire ustez,ez dago aparteko zailtasunik.
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Zer da ziberbullying-a?
Elkarbizitza Batzordearen eskutik
Bitarteko telematikoak (Internet, sakelako telefonoak, online konektatutako bideojokoak...) erabiltzea, umeek edota gazteek elkar izorratu, mindu, mehatxatu edota umiliatzeko.
Ziberbullying-a sarritan etortzen
da bullying-aren ostean eta bullying-ean bezala etengabe gertatzen da.
Askotan kaltetuak ziberabusatzailea ezagutzen du ikastetxeko erasotzaile bera baita.

2.-GELDITU, BLOKEATU ETA ABISATU!
Ziberbullyinga gertatzen ari dela
konturatzen zarenean, GELDITU, eta
ez egin ezer ere ez, zeure burua
baretu arte. Ziberabusatzaile askok
bilatzen dutena erantzun bat da,
hain zuzen ere. Orokorrean, kontua ahaztu egiten dute erantzunik lortzen ez dutenean.
BLOKEATU ziberabusatzailea edo mugatu komunikazio guztiak zure lagun zerrendara bakarrik.

Bi mota daude:
• Zuzeneko erasoak (kaltetuei zuzenean bidalitako mezuak).
• Ziberbullying-a bitartekariekin (ziberabusatzaileak beste
batzuen laguntza erabiltzen duenean, beste konplize horrek jakin ala ez). Laguntzailea ziberabusatzaile bihur daiteke konturatu gabe.

Mehatxuak edo jazarpenak bere horretan jarraitzen badu,
gertatutakoaren frogak gordetzea komeni da (legezko baliorik izan ez arren, gorde edo inprimatu mezua edo pantailan agertzen dena); itxi konexioa eta ABISATU, konfiantzazko pertsona heldu bati jakinarazi: ez diozu honi bakarrik aurre egin behar!

Aholkuak
1. -BABESTU ZEURE BURUA
ETA DATU PERTSONALAK
Maiz, ziberabusatzaileak ezagutzen dituzun pertsonak dira. Batzutan garai bateko zure lagunik onenak zirenak ere.
Zure datu pertsonalak, askotan zure pasahitzak ere ezagutzen dituzte eta badakite zerk ematen dizun min gehien...
KONTUZ IBILI datu pertsonalekin. EZ ITZAZU EMAN: izena, telefonoa, helbidea, argazkiak, ikastetxea.... Besteek zuri buruz zenbat eta gutxiago jakin, hobeto. Izan ere, idatzitako hori pistak izan daitezke, eta jendeak zure datuak
lor ditzake bertatik. Pentsatu zer idatziko duzun txat edo
eremu pribatuetan; ERABILI beti IZENGOITIAK ETA IZEN
ASMATUAK..

3.-GOOGLEA ZAITEZ !
Zuri buruzko on-line informazioak argitaratu ote dituzten
zalantzan bazaude, Google bilatzailea erabil dezakezu zure datuak bilatzeko (izena, ezizena...), eta Sarean zuri buruzko erreferentziarik ba ote dagoen ikusteko.

4.-ERABIL EZAZU INTERNETEKO URREZKO ARAUA

EZ EZAZU SAREAN EGIN
ERREALITATEAN EGINGO EZ ZENUKEENA!
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ESKERRIK ASKO!!!!!
Ikasturtea amaitzear dagoen honetan Mendebaldeako zuzendaritzari ezinbestekoa zaio eskerrak ematea gure ondoan edota
aurrean izan zaretenoi (irakasle guztioi, administrazioko langile, guraso, ikasle....). Baina aipamen berezi bat egin nahiko
genieke Mendebaldearen izaera poliedriko honi aurpegi ezberdinak eman dizkiozuen ikasle horiei lantalde ezberdinetan
parte hartuz (Agenda 21, Comenius, Elkarbizitzaren Behatokia, Euskara Taldea, ordezkari taldea...). ESKERRIK ASKO, beraz,
honako hauei:
ABEL OLAZAGOITIA ROZAS
ADRIAN BIKANDI ALONSO
AITOR DÍEZ DE ULTZURRUN BENITO
AITOR GRANERO SÁNCHEZ
AITOR VALDERRAMA GARCÍA
AITOR VILLATE URIBE
AITZIBER LAPEÑA FDZ. DE LUKO
ALAZNE SAINZ GIL DE PAULES
ALBA FRAGA DE ALMEIDA
ALEJANDRA CODESAL CELORIO,
ALEJANDRO REYES DÍEZ
ALEX TRIGO SOURROUILLE
ANDER ARANBURU AMENABARRO
ANDER CASTRESANA DUEÑAS
ANDER JAUREGI GOÑI
ANDER TORREALDAI GOITIA
ANDER VILLA LZ. DE SOSOAGA
ANDER WERCKMEISTER GARCÍA
ANDONI IBARGUTXI MUR
ANE ALVAREZ JIMÉNEZ
ANE MIREN PANCORBO NUIN
ANTXON BEDMAR ESCONDRILLAS
ARATZ GLEZ. DE ZARATE ANGIANO
ARITZ LÓPEZ ARRUE
ASIER ALDEKOGARAI ZUBIA
ASIER ETXEBESTE MUÑOZ
ASIER MEZCUA ALDEANO
ASIER PÉREZ GARCÍA
BERNAT GARCÍA BEITIA
BRUNO TREVIÑO ZARATE
EDURNE RUIZ GARCÍA
EKAITZ EGILUZ GUTIÉRREZ
ELENA CABERO ALONSO
ENDIKA VITORIA RUIZ
ENEKO MARTÍN ARRUABARRENA
ERIK PERIANES GARCÍA
GARBIÑE LPZ DE MUNAIN SOTO
GARI GONZÁLEZ RAMOS
GAROA MURO LÓPEZ DE MUNAIN
GERMÁN RUIZ DE INFANTE PRECIADO
GONZALO JAUSORO SARACHO
GORKA ORTIZ MUGURUZA
IDOIA MARTIN UGARTE
IGOR GOIKOLEA LARRAURI
IKER AZURMENDI MARKINEZ
IKER ESCALONA OCIO
IKER MOYA LOZANO
IÑIGO LANDA BUSTO
IÑIGO RZ DE GORDEJUELA AGIRRE

IRATI LEKUE VELASCO
IRATI LPZ DE SOSOAGA URIBE
IRATXE BEITIA MATEO
ISRAEL BETOLAZA HINOJOSA
ITSASO GUTIÉRREZ AKARREGI
ITSASO PASCUAL CEBERIO
JAVIER FERREIRO IGLESIAS
JON ANDER GARCÍA AGIRRE
JON BELTRÁN DE LUBIANO ORTIZ DE ZÁRATE
JON ELIZONDO SZ DE UGARTE
JONE HUERTA MENDIGUREN
JORGE CAMINOS MARTÍNEZ
JOSEBA CORADA PRIETO
JOSEMI CALLEJA SÁNCHEZ
JULEN GARCÍA DIAZ DE ARGOTE
KARLA FRANCISCO SÁEZ
LEIRE MARTÍNEZ GARCÍA
MAITANE MURO LPZ. DE MUNAIN
MAITANE PROL GODOY
MARÍA CISNEROS SANTA CRUZ
MARTA ORTIZ DE VILLALBA MARTÍNEZ DE MARIGORTA
MARTIN ODRIOZOLA AGIRRE
MIKEL ALONSO RAYA
MIKEL ARITZ BEORLEGI APILANEZ
MIKEL IRUSTA ZURIKARAI
MIKEL MAIZ MASEDO
MIREN CALVO BERRIOTXOA
NAHIKARI FDEZ DE PINEDO AYESTARAN
NEREA SAGREDO URIBARREN
NESTOR GALARDI MORENO
OIER EPELDE ZURIMENDI
OIHANE BIAIN MATXIÑENA
OSTEBI ACEBO GARCÍA
PATRICIA RODRIGUEZ RABANAL
RAFAEL GARCÍA CHAYÁN
SARA KITEBER GARCÍA
SERGIO MORENO RUIZ DE APODAKA
SOFIA VELASCO CÁRDENAS
UNAI DURÁN PATRÓN
UNAI MURUA SÁENZ DE UGARTE
UNAI PALENZUELA ARGOTE
UNAI VIVAS AGIRRE
UNAI ZUBIA TABOADA
URTUN HOYOS YEROBI
URTXI DE LABURU BENITO
URTZI MARTÍNEZ BUSTO
XABIER BASOGAIN URRUTIA
XABIER SAN PEDRO ASPE
ZAIDA ESCALONILLA CASTRO
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JULEN RUIZ DE ARKAUTE:
“Musika ona bada, denetarik jotzea dut gustuko”
Julen Ruiz de Arkaute batxilergoko 2.mailan dagoen
ikaslea da eta baxua jotzen du. Oraingoan harengana
hurbildu gara musika-tresna interesgarri honi buruz zerbait kontatzeko.
Mendeberri: Noiz hasi zinen baxua jotzen?
Julen Ruiz De Arkaute: Duela lau urte eta erdi gutxi gorabehera.
M: Zergatik sartu zinen musikaren munduan?
J.R: Txikitatik buruan sartuta neukan zerbait da musika eta
gainera, kreatibitatea lantzeko ondo dator.
M: Norbaitek eman al zizun instrumentu hau jotzeko
ideia?
J.R: Ez, zenbaitetan entzunda neukan eta gustatzen zitzaidan.
M: Non eta noiz praktikatzen duzu baxuarekin?
J.R: Astearteetan, Udaberria eskolan. Nire kabuz ere praktikatzen dut, etxean.
M: Ze musika mota gustatzen zaizu?
J.R: Ona bada, denetarik. Hala ere, estilo bat hautatzekotan rocka dut gustukoen.
M: Ze zailtasun du baxua jotzeak?
J.R: Jotzeak ez du zailtasun handirik, zailena instrumentua
menperatzea dela uste dut.

DI-DA
batean

Film bat:
Hijos de los hombres
Musika talde bat:
Led Zeppelin
Mendia ala hondartza?
Hondartza
Kirol bat:
Igeriketa
Edari bat:
ur freskoa
Eguna ala gaua?
Biak

M: Talderen batean jotzen al duzu?
J.R: Bai, bi taldeetan. Alde batetik rock talde batean nago
sartuta eta beste alde batetik, musika eskolan ere badaukagu talde bat.
M: Noizbait jendearen aurrean jo al duzu?
J.R: Bai, behin baino gehiagotan eta leku askotan: tabernetan, institutuan…
M: Zer musika-estilotan aritzen zara?
J.R: Gehien bat rockean, jazzean eta bluesean.
M: Bitxikeriaren bat gertatu al zaizu inoiz baxua jotzen
ari zinen bitartean?
J.R: Behin kontzertu batean jotzen hasi nintzen, konturatu
gabe anplifikadorea itzalita zegoela eta piztu eta berriz hasi behar izan nuen.
M: Zer esango zenieke, aholku gisa baxua jotzen hasi
nahi duten pertsonei?
J.R: Bultzatuko nituzke musika tresna hau jotzera, batez ere
oso instrumentu berezia eta ezberdina delako. Gainera, etorkizunera begira, gitarristak ez bezala, bajistak beharko dira, nahiko gutxi baitaude.
M: Bajista bat baduzu gustuko?
J.R: Flea, Cliff Burton… gehiegi dira gustuko ditudanak!
M: Zaletasunen bat ba al duzu baxua jotzeaz gain?
J.R: Arruntena: musika entzun, filmak ikusi, lagunekin atera..
M: Ze motatako abestiak jotzea gustatzen zaizu?
J.R: Taldean edozein abesti. Bakarrik nagoenean aldiz, internetetik ateratako partiturekin aritzen naiz. Berdin zaizkit
estiloak, denetarik jotzen dut.
M: Etorkizunean profesionala izatea amestu al duzu?
J.R: Pilo bat gustatuko litzaidake, baina ez da hain erraza.
Nire ustez zerbait izatera heltzen dira musikaren munduan
dirua dutenen soilik.
M: Beste musika-tresnaren batekin aritzen al zara? Zeinekin ibiltzea gustatuko litzaizuke?
J.R: Lehen biolina jotzen nuen. Daukadanarekin pozik nago.
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DBH

1.A

Atzean: Irati Castro, Maialen Durana, Daniela Marquínez, Brayan Ruiz, Asier Mezcua, Mikel Lopez, Zuriñe Oribe,
Nagore Gómez de Segura, Mikel Barroso, Iker Azurmendi, Edorta Aldeano, Naiara Alvarez, Xabier Ozaeta, Itxaso
Akordarrementeria. Aurrean: Julen Angulo, Eneko Martin, Mikel Arranz, Ainhoa Armentia, Janire Alba, Maialen
Calvo, Ane Conde, Lucía Gaspar, Yeray Caballero.

1.B DBH

Atzean: Nerea Burguera, María Gascón, Irati Prol, Victor Pesquera, Andoni Díez, Mikel Martín, Asier Erdozain, Aitor
Mercader, Ekain Gartzia, Leire Moro, Sofia Velasco, Olatz Ondarre. Erdian: Aitziber Jiménez de Aberasturi, Itxaso Ruiz,
Ivan Diaz, Maria Redondo, Amaia Marin, Idoia Ocio, Mikel Rodríguez. Aurrean: Julen Morales, Koldo Mora, Endika
Vitoria, Xabier Lauzurika, Unai Jiménez, Julen Rubio
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DBH

1.C

Atzean:Yeray Sánchez, Andoni López de Ciordia, Erlaitz Pinedo, Arrate Fernández, Nadia Begdoun, Ane Rubio, Garazi
Tena, Patricia Rodríguez, Nahikari Díaz, Ainara Moreno, Ainhoa García, Nora Marquínez, Aitziber Lapeña, Lorea
Campos, Celia Sáez. Aurrean: Andoni Torralbo, Josu Rosco, Markel Salazar, Amets Olasolo, Darko Eguiluz, Alex
Usategi, Ander Alonso, Josemi Calleja, Aingeru Rodríguez.

Argazkiak: Santi González

1.D DBH

Atzean: Andoni Ibargutxi, Chistian Cantero, Raúl Pinedo, Ekaitz López, Eneko Bañares, Ander Sola, Mikel Pajaro,
Julen Urbina, Jon Ander Fernández, Jon Xabier Basogain, Markel Redondo eta Kiala Muanza. Aurrean: Garbiñe
Gibaja, Haizea Caballero, Eider Aguado, Anne Hernando, Eider Santos, Lierni Alvarez de Eulate, Maider de la Torre,
Maitane Ruiz, Irune Gorospe, Eider Ajuria, Irati Gomez eta Aaron Rodríguez.

A
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DBH

1.E

Atzean: Víctor Molina, Ander Carlos Prieto, Paula Suárez, Andrea Rodríguez, Andrea Goméz, Leire Vitoria, Naima
Loubes, Lucía Moreno, Yaiza Gago. Erdian: Jorge Ibáñez, Iker Escalona, Unai Zabarte, Yurena Ramírez, Sara
Ascasibar, Shivram García, Ane Miren Nafarrate, Anne Patrón. Behean: Jon Mikel Martínez, Ager Molina, Adam Tafat,
Iker Antepara, Abel Olazagoitia, Yeray Olarte, Adrian Cantero, Erik Perianes.

1.F DBH

Atzean: Ivan Rial, Andoni Alcaide, Asier Baztan, Gorka Moreno, Joaquin Vera, Markel Bahón, Ixone Naroa Naveira,
Miren Calvo, Claudia Simon, Irati Sagastizabal, Saioa López.Aurrean: Germán Ruiz de Infante, Aitor Fernández, Jon
Ander Pérez, Yeray Fernández, Julen Urrutia, Jon Aitor Quesada, Rebeca López, Oihane Biain, Leire Ona, Nerea
Margarita Sáez, Iraitz Sainz eta Aintzane Martinez.Tutorea: Susana Segurola Falta direnak: Mikel Sáez eta Alaitz
Montejo
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DBH

2.A

Atzean : Ane Junguitu, Nerea Huerta, Ane Bengoa, Uxue López de Sosoaga, Irati Arbulu, Maite Palenzuela, Irati
Larrinaga, Andoni Marquínez, Javier Ferreiro, Iñaki Bueno, Aitor Granero, Gaizka López de Ciordia, Gaizka Moralo,
Michael Rojas, Gorka Gómez. Aurrean: Aitziber Ortega, Krishna García, Naroa Eguíluz, Zuriñe Basurto, Garbiñe
Alava, Aroa Martín, Gentza Bautista, Asier Martínez, Aritz Parro.

2.B DBH

Atzean: Alejandro López de Gereñu, Ekaitz Egiluz, Ander Rementeria, Adrián Ruiz, Yeray De la Rubia, Gorka
Etxeandia, Unai Bergaz, Unai Aramburu, Unai Iraeta, Bernat Garcia eta Gorka Oquillas. Aurrean: Alazne Fernández,
Yara Aguiriano, Eukene Carazo, Leire Velarde, Olatz Gordo, Zuriñe Martín, Miranda Villa, Ane Alvarez eta Thais
Zarranz.

A
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DBH

2.C

Atzean: Mikel Ruiz de Larrinaga, Eder Pardo, Adrian Blázquez, Mikel García, Kevin Rodríguez, Asier Etxebeste, Unai
Apodaka, Unai Aman Dobat, Erlantz Erezuma, Egoitz Gonzalez, Olatz Ochoa de Alda, Uxue Barbero. Aurrean: Ander
Castresana, Yeray Cancho, Olatz Arrieta, Idoia López de Lacalle, Irati Moreno, Garazi Sainz, Andrea Lautaron, Leyre
López, Paloma Vera. Meritxel Ibáñez de Garayo, Ilargi Zabaleta falta dira.

2.D DBH

Atzean: Mario Luque, Axel Coego, Saioa Bengoa, Viena Izquierdo, Itziar Heras, Andoni Aguilera, Unai Vivas, Asier
Muguruza, Adrian Quintana, Markel Arenzana, Aitor Oribe, Ivan Piñeyro.Aurrean: Sara Carballeda, Andrea Lagos,
Arrate García, Leire Septien, Iratxe Lazcoz, Unai Salazar, Martín Odriozola, Andoni Hermoso de Mendoza, Gari
González eta Maitane de Luis.
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DBH

2.E

Atzean: Erik Aránguiz, Iker Segundo, Iñigo Vigalondo, Aitor Guerrero, Aitor Valderrama, Josu Legazpia, Unai Durán,
Sergio Dame, Unai Argote, Jon Mariscal, Imanol Martínez, Kerman Rico. Aurrean: Irati Alaña, Maria Seoane, Olaia
Peciña, Sonia Graña, Uxue Reguero, Itsasne Nava, Sara Mtez. De Egidua, Olga Ruiz, Esti Irusta,Ane Vilela.

2.F DBH

Atzean: Eguzki Ibañez, Jaime Velasco, Sergio Torrecilla, Josu Sáenz de Viteri, Andoni Pérez, Ander Fontecha, Marcos
Alijo, Iker Balbas. Erdian: Amaia Viana, Idoia Martín, Garoa Muro, Peio Elizondo, Aitor Martín, Ander Torrealdai,
Aarón Revuelta, Joseba Otxoa. Aurrean: Elisabet Pérez, Alicia Herrera, Ane Ibáñez, Aintzane Ibarra, Marian Delgado,
Maialen Vadillo, Miriam Otxoa, Ainara Alba.

A

2 0 1 0 - 2 0 1 1 I K A S T U RT E A • 2 0 1 0 - 2 0 1 1 I K A S T U RT E A • 2 0 1 0 - 2 0 1 1 I K A S T U R -

TALDE OSAGARRRIA:

TALDE OSAGARRIA:
Alaia Fernández, Mikel Hernando, Zaida Escalonilla, Sheila Martín.

3.A DBH

Atzean: Jon López-Abetxuko, Julen Rodríguez, Anabel Del Amo, Esti Domínguez, Ander Morán, Sergio Ortega, Jon
Zabaleta, Asier Portilla, Aitor Villate, Joseba Corada, Anne Sánchez, Janire Vicario, Ainhoa Leon. Aurrean: Itsaso
Gutiérrez, Ione Bahon, Eva Alonso, Laura Bastida, Andrea Nieto, Etna Alonso, Eider Hernández. Falta da: Maialen Resa.
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DBH

3.B

Atzean: Nekane Espinosa, Oihane Gil, Aitziber Rodríguez, Eric Muñoz, Adrián Martínez, Eder Sanz, Urtzi Martínez,
Ander Arantzamendi, Beñat Amestoy, Asier Sojo, Anttón Martínez. Aurrean: Yaiza Armenteros, Laura Boo, Irati
Armentia, Aintzane Santos, Nagore Lana, Irantzu Ibarrola, Karla Francisco, Ane Fernández de Arbina, Amaia Cossio.
Falta dira: Xabier San Pedro eta Ibai Apéllaniz.

3.C DBH

Atzean: Aitor Peña. Jon Rodríguez, Iker Ruiz de Apodaca, Kepa Almenara, Nestor Galardi, Adrian Izquierdo, Alejandro
Voto, Jokin Urteaga. Aurrean: Uxue Álava, Yaiza Minguito, Nerea Capellán, Vanesa Soto, Eva Guzmán, Aintzane
Santamaría, Marina Arranz, Olatz Calleja, Ane Rodríguez, Miren Sanjuán, Alba Fraga, Silvia Chillón, Erica Revuelta.

A
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DBH

3.D

Atzean: Lorena Holgado, Blanca Fernández, Alba González, Julen Isasi, Jon Lauzurika, Mikel Arroita, Erlantz Mata,
Jon Mercader, Mikel Aritz Beorlegui. Erdian: Andrea Martínez, Maialen Bermejo, Lide Rementeria, Irati Bravo.
Aurrean: Nadia Barragan, Alicia Velasco, Ane Alzola, Jon Díaz, Jon Beltrán De Lubiano, Alain Isla , Julen Arjona,
Ruben Suárez.

3.E DBH

Atzean: Maitane Robledo, Maite López, Andoni Sánchez, Andoni Elizondo, Iker Erdozain, Ander Rementeria, Julen
García, Sergio Moreno, Ander Ortiz de Villalba, Hegoi Molina, Egoitz Urtaran, Jone López, Elixabete Aranburu.
Aurrean: Sheyla Hernando, Maitane Corres, Sergio Ibáñez de Garayo, Xabier Gómez, Iker Narbona, Yuraima Martín,
Leire Ozaeta, Sandra Pérez.
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DBH

3.DC

Aurrean: Ander Cárdenas, Aritz López, Estibaliz Velasco, Janire Pérez. Atzean: Mikel Alonso, Jon Estébanez, David
Olivares, Naiara González, Eva Pérez, Aixa Perianes.

4.A DBH

Atzean: Beñat Dávila, Eneko Gartzia, Jon Arranz, Jon Javier Rodríguez, Iñaki Martínez, Asier Pérez, Andoni
Hernández, Mikel Pérez, Aitor Errasti, Julen Legarra, Jon Atero, Aitor López, Itsasne Erezuma, Karla Álvarez eta
Yaramy Llamazares. Aurrean: Irune Txarola, Edurne Aginako, Unai Murua, Alazne García, Nefer Olaizola, Laura de
Castro, Beatriz Cuevas, Naroa Miguel

A
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DBH

4.B

Atzean: Jon Marín, Urtun Hoyos, Ivan Córcoles, Gabriel Tejedor, Inazio Ruiz, Asier Rohde, Munuel Torralbo, Asier
Gereta, Arkaitz Granado, Ivan de los Bueis, Julen Aguirre. Erdian: Ainara Zarandona, Itziar Beltrán de Guevara,
Amaia Herrán, Marianela Martinez de Treviño, Adrian Bikandi, Malen Goitiz, Ander Martínez, Nora Lacasa, David
Rubio, Alicia Rodríguez, Maria Perdiguero. Aurrean: Alazne Payueta, Jone Septien.

4.C DBH

Atzean: Oñat Oribe, Beñat Goikolea, Jon Ander Gartzia, Haritz Iraeta, Joseba Jauregui, Markel Sancho, Markel Oquillas,
Asier Zugazua, Markel Rodríguez. Erdian: Maite Arantzamendi, Itziar Martín, Leire Monge, Amaia Hernaltes, Alba
Patrón, Maider Gorritxategi, Claudia Pichot, Nerea Ugartondo, Irati Aldekogarai, June Marcos
Aurrean: Ane Iratxeta, Garazi Garate, Jennis Freiria, Laura Ferreira.
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DBH

4.D

Atzean: Iñaki Biain, Asier Ealo, Mikel Ruiz, Sara Salgado, Enara Alonso, Marina Iriondo, Laura Iriarte, Gorka
Martínez, Naomi Pérez de Eulate, Ander Mangana, Iñigo Landa, Antxon Bedmar. Aurrean: Garbiñe Martín, Aintzane
Almeida, Ainara Calzón, Ane Barruso, Leire Bengoa, Uxue Landa, Nagore Santesteban, Sara Rodríguez, Sara Abecia,
Judit Torrecilla, Ania Rico, Iker Moya.

4.DC DBH

Atzean: Ander Morentin, Urtxi De Laburu, Ander Mtz. De Marigorta, Iñigo Martínez, Israel Betolaza, Mikel Etxeguren,
Felipe Giraldo. Aurrean: Maitane García, Iraide Ortiz de Martioda, Irati Iparragirre, Irantzu Menéndez, Ariane Perez.

A
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ZEREGINEN IKASKETA GELAAULA DE APRENDIZAJE DE TAREAS

Angela Pradells, Edna Odubayo, Asier Prada, Diego Torres eta Nataly Arciniega.

IKASGELA EGONKORRAAULA PERMANENTE

Eneko Palacio, Mireia Gastaminza, Sandra Ferreira, Maria Colinas.
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BATX. 1.A

Aurrean: Garazi Saenz, Edurne Amestoy, Jone Resa, Jone Huerta, Patricia Marquínez, Edurne Manterola, Maddi
Juaristi.Atzean: Leire Gómez, Haizea Novo, Izaskun Elu, Olaia Aramburu, Mikel Arrieta, Mikel Irusta, Josu Viana,
Maria Cisneros, Beñat Sánchez, Nagore Martín, Edurne Ruiz, Oier Epelde, Iban Moraza, Esther López de
Armentia.(tutorea).

BATX. 1.B

Atzean: Mikel Maiz, Iñigo Ruiz de Condejuela, Jorge Caminos, Unai Palenzuela, Jon Elizondo, Ander Aranburu, Rafael
García, Iñigo Etxeandia, Itsaso Pascual, Ibon Cordero, Alejandra Codesal, Endika Isasi, Bruno Treviño. Erdian:
Garbiñe López de Muniain, Sara Gutiérrez, Ane Miren Pancorbo, Iratí López de Sosoaga, Alazne Sainz. Aurrean: Irati
Lekue, Maitane Prol, Ana González, Nerea Sagredo, Nahikari Fernández de Pinedo, Leire Martínez, Ander Villa, Alex
Trigo, Unai Zubia, Gonzalo Jausoro.

A
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BATX. 1.C

Aurrean: Ibon López de Munain, Eder Vallejo, Javier Zarantón, Daniel Pérez, Gorka Ruiz de Gordejuela, Gaizka Landa,
Beñat Orueta, Unai Casado, David López de Letona, Unai Rodríguez, Aitor Díez de Ulzurrun, Asier Camino, Aratz
González de Zarate.Erdian: Yeray Vado, Oihane Urcelay, Marta Ortiz de Villalba, Leire Rementeria, Alejandro Reyes,
Marina Moreda, Amaia Castroviejo, Ainhoa Pascual.Atzean: Asier Santos, Ibon Garro, Paula Leal, Irati Gómez, Zuriñe
Martínez, Betel Olaizola, Onhintz de Olano, Edgar Da Silva.

BATX. 2.A

Atzean: Sara Kiteber, Joseba López, Mikel López de Ciordia, Jon Junguitu, Nicolás Werckmeister, Julen Berjaga, Xabier
Júdez, Ander Jauregui, Kevin Villolobos, Idoia Saenz de Viteri. Aurrean: Garazi Sola, Ane Prada, Borja Blazquez,
Samuel Muñoz, Estibaliz Rivero, Izaskun Olaizola, Elmaa García, Irati Landa.
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BATX. 2.B

Atzean: Asier Aldekogarai, Josu Fernández, Gorka Vigalondo, Jon Ortiz de Lejarazu, Asier Landa, Mikel Martínez,
Julen Rodríguez, Oier Zuazua, Julen Ruiz de Arcaute, Jokin Pichot, Lander Arbina. Aurrean: Arkaitz Gartzia, Aitor
Corrales, Maitane Muro, Oihane Larrinaga, Ixone Martín, Egoitz Martín, Igor Goikolea.

BATX. 2.C

Atzean: Nekane Franco, Ixone Ondarre, Maitane Herrán, Laura Garcia, Leire Larrañaga, Oihane Armentia, Leire
Viñegra, Maialen Urbina, Xabier Larrea, Koldobika Pérez, Endika Montoya, Aritz Giraldo. Erdian: Rocio Lagares, Ane
Karetxe, Nerea Casas, Amaia Echevarria, Garazi Cuesta. Aurrean: Leire San Vicente, Maite Colás, Iratxe Beitia,
Estíbaliz Dávila, Elena Cabero, Miriam Martínez de Eguidua, Alba López

A

Miren Septien
gogoan

36
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Frantses elkartrukea
Harrera eguna Font-Romeun.

Eguzki labea bisitatzen.

Ikastetxeak izotz pista ere badauka.

Zaldi gainean buelta bat emateko prest.

Perpignaneko kaleetan.

Leku bitxi ugari zegoen.

Abentura parke bat bisitatu genuen…

eta tirolinaz ere gozatu genuen.

Ur beroko igerilekuetan.

Elurretako sugea gure zerbitzura.

Donostiako Kutxaespazioan edozein
gauza egin daiteke.

Eta gerrara joan ginen, baina margo
balak erabiliz.
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Alemania eta Poloniako egonaldia argazkitan

Bremengo bihotzean

Bremengo kaleetatik zehar

European teachers

Bremengo inhauteriak

Bremenhaven. 0 º azpitik eta haize galanta

Irakasleok lanean

Euskadi-Lituania team

Euskadiko ordezkariak Lodzen

Varsoviako parkeak

Kopenhageko itsas neskaren ahizpa
bikia Varsovian

Lanak aurkezten Friesoythen

Varsoviako txangoa
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Comenius
argazki lehiaketa eta elkarrizketak
Alemania eta Poloniako egonaldiak
Otsailean eta maiatza hasieran Mendebaldeako Comeniuseko partaideak, irakasle zein ikasleak,
Alemanian eta Polonian egon ziren. Bertan egindakoaren berri jakin nahirik, batxilergoko bi
ikaslerengana jo dugu.
Jorge Caminos: “Oso
leku interesantea
iruditu zait”

Edurne Ruiz: “Esperientzia
izugarria izan da niretzat”
Mendeberri: Noiz egon zinen
Alemanian? Non?
Edurne Ruiz: otsailaren 21etik 26ra joan
ginen, Friesoythe izeneko herri batera,
Alemaniako iparraldean dagoena. Ez da
oso handia, baina polita iruditu zitzaidan.
M.: Zertara joan zineten?
E.R.: Giza eskubideekin erlazionaturiko gaiei buru hitz egitera, Europako
beste herrialde batzuen egoera eta gurea alderatzeko. Horrez gain,
beste herrialdeetako ohiturak ezagutzeko aukera ere izan genuen.
M.: Kontatu hango egun bat. Jarduerak…
E.R.: Ikastetxera goizeko 8:30erako joaten ginen. Egun batzuetan
ikastetxean geratzen ginen proiektuan lanean; beste batzuetan, aldiz,
egun pasako txangoak egiten genituen. Adibidez, egun batean
Bremerhavenera joan ginen, itsasontzira igo eta portuan zehar buelta bat
eman genuen. Gero, merkataritza gune handi batean bazkaldu eta
etorkinei buruzko museo batera joan ginen arratsaldean eta erosketak
egitera ere bai gero.
M.: Zein toki gehiago bisitatu zenituzten?
E.R.: Friesoythe ikusteaz gain, Bremen ere bisitatu genuen, bertan
itzulerako hegazkina hartu behar baikenuen.
M.: Nolakoa izan da zure esperientzia?
E.R.: Esperientzia izugarria izan da niretzat, beste herrialdeetako jendea
ezagutzeko eta Alemania ikusteko aukera izan dugulako.
M.: Berriro joango zinateke?
E.M.: Bai, inguru polita iruditu zitzaidalakko eta egon nintzen alemaniarren
etxean ongi moldatu nintzelako.

Mendeberri: Noiz egon zinen
Polonian? Non?
Jorge Caminos: maiatzean egon
nintzen. Lodz hirian egon ginen
nagusiki, baina Warzawan ere
egon ginen.
M.: Zertara joan zineten?
J.C.: Giza eskubideen gaia landu dugu eta beste
herrialdeetako ikasleekin eztabaidatu.
M.: Kontatu hango egun bat. Jarduerak…
J.C.: Bertako ikastetxe batean talde lanetan jardun
genuen, lehen aipatutako gaiaren inguruan eta elkar
ezagutzeko zenbait joko ere egin genituen. Horretaz
gainera, Warzowara (Varsovia) txangoa egin genuen.
M.: Zein toki gehiago bisitatu zenituzten?
J.C.: Nagusiki lehen aipatutako bi horiek: Lodz eta
Warzowa.
M.: Nolakoa izan zen zure esperientzia?
J.C.: Oso ona izan zen eta interesgarria, Europako
zenbait herrialdetako gazteekin egon ginelako.
M.: Berriro joango zinateke?
J.C.: Bai, zalantzarik gabe, leku oso interesgarria
delako, bai kulturalki bai sozialki.

COMENIUS ARGAZKI LEHIAKETA
GAIA: Giza eskubideak eta berdintasuna. Gabonak baino lehen proposatu zen ideia.
PARTAIDEAK: ikastetxeko ikasle guztiak eta senitartekoak.

Nahikari Fernandez de Pinedo
(Batx.1B) Malkoz esan zenidan.
1.Saria

Oihane Urcelay (Batx. 1C) Laura
Ferreira (DBH 4C) Dance. 2.Saria.

Irati Lopez de Sosoaga (Batx. 1B)
Emakumea entzuteko ordua da.
3.saria.

Sari banaketa: apirilaren 13an, 11:00etan, egin zen liburutegian. Zuzendariak banatu zituen sariak. (Santik
atera zituen argazkiak, baten bat eskatu daiteke).
Kultur Astean zehar ikusgai izan ziren ikastetxeko sarreran lehiaketako argazki irabazleak eta aurkeztutako
beste asko.
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GARAZI GARATE:
“Bosgarren gelditu ginen Euskadiko txapelketan”
Garazi Garate Lankide taldearekin boleibolean aritzen den gure ikastetxeko neska bat da.
Garazik 15 urte ditu, eta 4.C ikasgelan dago.

DI-DA
batean

Mendeberri: Zergatik aukeratu duzu boleibola?
Garazi Garate: Egun batean Mendizorrotzan jolasten ari
nintzenean gustatzen zitzaidala konturatu nintzelako.
M: Ze taldetan jokatzen duzu? Eta noiztik?
G.G.: Orain Lankide boleibol taldean jokatzen dut eta
duela bi urte hasi nintzen talde honetan jokatzen.
M: Zenbat taldetan jokatu duzu?
G.G.: Talde bakar batean jokatu dut, Lankiden.
M: Astean zenbat egun entrenatzen zara? Non eta
zenbat ordu?
G.G.: Asteazkenetan eta ostiraletan Aranalden
entrenatzen naiz, 17:00etatik 19:00etara. Eta
astelehenetan Iparralden 18:00etatik 19:30era.
M: Ze postutan jokatzen duzu? Ze zenbaki
daramazu?
G.G: Oraindik ez dauzkagu postuak erabakita, baina 8
zenbakia daramat.
M: Zein txapelketatan hartzen duzu parte?
G.G: Duela hilabete bat Euskadiko txapelketan parte
hartu genuen eta bosgarren geratu ginen. Orain
ikastetxe arteko txapelketan gaude eta lehenengoak
goaz.
M: Noizbait lesiorik izan duzu? Non?
G.G: Bia, orkatilan eduki nuen, baina berehal sendatu
nintzen.
M: Zer egin behar izan zenuen orain zauden taldean
sartzeko?
G.G: Orain nagoen taldean egoteko ordaindu behar izan
nuen.

Film bat?
Another guy .
Eguna ala gaua?
Gaua.
Hondartza ala mendia?
Hondartza.
Janari bat?
Espagetiak.
Edari bat?
Akuarius laranja.

M: Gustuko duzu zauden taldea?
G.G: Bai, oso giro ona dago gure artean.
M: Zein partidatan egin dituzu puntu gehien?
G.G: Diocesanasen kontra, baina talde guztiak egin
genituen puntu asko.
M: Zein da gehien gustatzen zaizun boleibol jokalari
profesionala? Zergatik?
G.G: Marianela Robinet, oso jokalari ona iruditzen
zaidalako.
M: Boleibolean aritzen zara zure denbora librean?
Zergatik?
G.G: Normalean ez naiz aritzen, baina udan
Mendizorrotzan jokatzen dut eguraldi ona dagoenean.
Gustuko dudalako.
M: Etorkizunean boleibol talde famatu batean
jokatzen ikusten duzu zure burua?
G.G: Gustatuko litzaidake baina ez dut ikusten nire
burua boleibol jokalari profesional bezala.
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EUSKARA TALDE
Urtez urte ikasturte
bukaeran zuengana
jotzen dugu gure
taldeko eginkizunen
berri emateko, baina
beti gure esperantza da
gehiegirik ez aspertzea!
Beraz, ez dizuegu
berriro kontatuko noiz
hasi ginen lanean eta
abar..., saiatuko gara
laburbilduz esaten.

Gure taldean ikastetxean euskararen erabilera bultzatzea da gure funtsezko lana eta, noski,
hori zaila da batez ere ikasleekin,haien ohiturak aldatzea, ohitura guztiak bezala, oso zaila
delako.Baina esan gabe doa haien euskararen erabilera lotuta dagoela beraien hezkuntza, hizkuntza
eta emaitzen mailarekin; irakasle eta profesional moduan argi ikusten dugu zer egin behar duten
eta zer ez duten egiten: Euskara erabili. Ez dago hizkuntzaren hobekuntzarik ez badago
erabilerarik.
Arestian esandakoa abiapuntu hartuta, iaz berritu genuen proiektuan , ikusi genuen Ikastetxeko
Hobekuntza Plana eta gure proiektua elkartzeko beharra, helburuak berdin- berdinak direlako.Honekin
lotuta gure taldearen lana oso xumea izan da:idazlanak zuzentzeko gida bat proposatu genuen
eta bertan klabe bidezko zuzenketa proposatzen zen eta idazlanak puntuatzeko modua proposatzen
zen. Hori dena ikasturte hasieran. Orain, amaieran, ebaluazioa eskatu diegu irakasleei eta jaso
ditugu erantzunak. Ebaluazio horren emaitza nagusia izan da proposatutakoa, oro har, erabili
dela, eta hobekuntzaren bat sumatu dela.
Ildo honetatik jarraituz, ikasleei zuzendu zaizkie ekintza gehienak.Hona hemen labur-labur,
egindakoa:
Lehenengo hiruhilabetean, orain arteko Zuhatzako egonaldiaren ordez, Gorbeia parke naturalean
egin zuten egun pasa DBHko 1. mailakoek, beti ere hizkuntza erabilera helburu hartuta. Aurtengoa
ikusita, erabaki dugu aipatutako txango hauek urrian egitea baina goiz eta arratsaldeko eskola
egunetan, ez baitago astirik goizez soilik egiteko. Aurtengo balorazioa oso ona izan da.
DBH 3., 4. eta batxilergoko hainbat ikaslek Udalak Euskararen egunean antolatutako World
Caféan parte hartu zuten.Uste dugu gure proiektuak loturak behar dituela kanpoko erakundeekin
eta aurrerantzean ere jorratu beharreko bidea dela. Horrela, badugu Erakunde honek antolatutako
Gazteak eta Soziolinguistika jardueretan parte hartzeko gonbidapena. Zuzendaritzakoekin
kontsultatu ondoren, DBH3. eta/edo 4. mailako ikasle talde batekin egingo da, euskararen erabilera
bultzatu nahirik. Saioak enpresa espezializatu batek gidatuko ditu (baliteke Ebete enpresa bera
izatea, irakasleekin arituko dena).
Abenduan, eta Euskararen egunaren aitzakiarekin, Euskaltzaindiak jardunaldi batzuk antolatu
zituen Gazteak, Aisialdia eta Euskararen inguruan. Hor ere, gure ikastetxeko bi ikaslek parte hartu
zuten Kike Amonarrizek gidatutako mahai inguru batean. Batxilergoko bi ikasle horiek (Ander
Jauregi eta Joseba López), Gasteizko gazteen ordezkari moduan joan ziren eta oso ondo hitz egin
zuten.
Lehenengo ebaluazioko ekintzak bukatzeko, aipatu
Euskararen egunean, lehiaketa bat antolatu genuela Euskarazko
Hitzik Politena aukeratzeko. Partaidetza handia izan zen, eta
urtero bezala DBHko 1. mailakoei zuzendutako Gabonetako
postala eta olerki lehiaketarekin bukatu genuen urtea.
Irakasleriari begira euskararen erabilera eta motibazioa
areagotzeko txartelak jarri genituen. Ikastetxean egiten diren
bilera orokorretan (urriko guraso eta tutoreen arteko bileretan
eta zuzendaritzak konbokatutako bilera orokorretan) euskaraz
hastea eta aukera ematea euskaraz parte hartzeko. Kanpoko
jendea hartzeko ikastetxeko esparruetan (atezaintzan,
idazkaritzan, zuzendaritzan eta orientabide bulegoan) euskaraz
hitz egiteko gonbidapen txartelak jarri ziren.
Gurasoei begira, Udaleko Guraso Lagun programa
aurkeztu, kudeatu eta bultzatu zen. Honen ondorioz ikastetxeko
bi guraso ditugu aipatu programan.
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DEA 2010-2011
Bigarren hiruhilabetean, ikasturtero bezala, Kultur Astea izan da gure jarduerarik nagusiena.
Aurrekoetan moduan, ikasle zein irakasleei balorazio inkestak pasa zaizkie eta hona hemen irakasleen
erantzunak.
Oro har oso balorazio positiboa egin dute. Irakasleen batez besteko nota 7-8 izan da. Helburuak
bete dira, euskararen erabilera izan ezik, ez baita beti bete.
Irakasle gehienek pentsatzen dute merezi duela egitea, nahiz eta eguneroko martxan oztopoak
sortu, lan karga handiagoa izan irakasleentzat, ikasle batzuen jarrera jasan behar izan…
Aurtengo egutegia zela-eta, Kultur Astearen jarduerok bat egin dute bigarren aurre
ebaluaketarekin eta egin ohi diren azterketekin. Honek haserre bat baino gehiago sortu du.
Ondorioz, beste inoiz aipatu izan den kontua berritu da, gabon aurreko egunetan egitea alegia.
Dena dela, argi dago aurre ebaluaketarekin ez dela bateragarria. Uste dugu gabonetako opor
aurretik egitea goizegi dela ongi antolatu ahal izateko, egin behar diren kontaktuak egiteko batik
bat.
Egun kopurua. Bi edo hiru egunetara mugatzea eskatzen da. Hori egingo bagenu, zenbait
mintegik proposatutako ekintzak ezingo lirateke egin. Kontuan izan behar dugu ekintza asko
tailer modura planteatzen direla eta maila bateko ikasle guztiek parte hartzen dutela. Iraupena
ere ez da ordu batekoa kasu askotan. Horretaz gainera, jarduerok egiteko esparrua mugatua da
(areto nagusi bat, sukalde bat eta hori bi egunetan erabil dezakegu, etab.).
Oso positibo bezala agertzen da ikasleen partaidetza eta iniziatiba ekintzak antolatzeko.
Ikasleek, aldiz, honako hau adierazi digute:
Musika emanaldiak arrakasta ikaragarria izan dute ikasleen artean, nahiz eta saio horietako
partaidetza ezin osaturik ibili.
Oro har ekintza guztiak ondo baloratu dituzte, baina, beti bezala, jarduera gehiago nahi dituzte:
kirol gehiago; sukaldaritza tailerra DBHko bigarren zikloan…
Beti bezala, gurasoen laguntza eta partaidetza izan dugu: zozketako bizikleta, break dance,
kirol eta musika emanaldietako sariak…
Gure eskerrik beroena guztioi zuen laguntzagatik!
Hirugarren hiruhilekoan, Ulibarri programaren memoria (Nolegako jarduerak barne) egiten
ari gara. Bertan aurtengoaren berri emateaz gainera, datorren ikasturteko ildo nagusiak agertzen
zaizkigu:
Ikasleen euskararen erabilera indartzen jarraitu.
Aurretik aipatu dugu udalaren eskutik izango
dituzten motibazio saioak. Honekin batera euren
partaidetza ezinbestekoa jotzen dugu. Horretarako
lagungarri suertatuko zaigu ahozkotasuna lantzeko
irakasleok egingo dugun ikastaroa.
Arestian aipatu dugun moduan, datorren
ikasturtean 10 orduko ikastaroa egingo dugu
formakuntza orduetan euskararen erabilera
bultzatzeko ikasleen artean. Ez dakigu nolako
ikastaroa izango den, baina espero dugu estrategia
orokor batzuk jasotzea irakasleok aurrera eraman
ahal izateko.

•
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Kultur Astea 2011 argazkitan

Talde osagarriko ikasleak buztinarekin lanean

Comenius argazki lehiaketako irabazleak

Gure neskak boleibolean

Trikiti joleak

Dantzarien malgutasuna

Adarra jotzen lehertu beharrean!

Koruko mutilei lehia egiten?

Antzespen betean

Batxilergoko rokeroak

Hainbeste jostun eta sastrerekin adabakia
nagusi

Begiratu plantxari kamiseta erre gabe!

Bizkotxoa hornitzen
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INAZIO RUIZ:
“Jokatzen jakitea eta gogoa jartzea da
premiazkoena”
Inazio Etorkizunalea Mendebaldea taldeko pala jokalaria da. Kirol hau gustatzen zaigunez,
mutiko honi elkarrizketa egin diogu

DI-DA
batean

Mendeberri: Non entrenatzen duzu?
Inazio Ruiz: Lakuan, konkretuki, Lakua 03 frontoian
entrenatzen dut
M: Partiduek zenbat irauten dute?
I.R: Ordu erdi gutxi gora behera eta partiduak 30 tantura
dira.
M: Nor da zure bikotea partiduetan?
I.R: Julen Legarra eta Oiñat Oribe dira nire taldekideak.
Txandakatzen goaz partidu bakoitzean bi bakarrik joka
dezaketelako.
M: Zergatik gustatzen zaizu palaz jokatzea?
I.R: Erraza delako, ez baita asko ikasi behar palaz
jokatzeko.
M: Palan jokatzen hasi baino lehen beste kirolen bat
egiten zenuen?
I.R: Bai, futbolen aritu nintzen lehen hazkuntzako 4.
mailatik DBH ko 1. mailara Abendaño eta Mendebaldea
taldeetan.
M: Zer da beharrezkoa palaz jokatzeko?
I.R: Jolasten jakitea eta gogoak edukitzea da premiazkoa.
M: Trinketean edo frontoi normalean jokatzen duzu?
I.R: Frontoi normalean jokatzen ditut partiduak baina
trinketean palaz jolastea frogatu dut.
M: Materiala garestia al da?
I.R: Ez, pala merkeenak 10¤ kostatzen du eta piloek 1¤ tik
5¤ bitartean.
M: Noren kontra jokatzen duzu?

Negua ala uda? Uda
Mendia ala hondartza?
Mendia
Futbol talde bat? St. Pauli
Janari bat? Patata tortilla
Edari bat? Ura
Musika talde bat?
Eskorbuto
Pelikula bat? Batalla en
Seattle

I.R: Araban dauden taldeen kontra jokatzen dut.
M: Zein zure pala jokalari gogokoena?
I.R: Ez daukat jokalari gogokorik
M: Kirol mediatikoa da ala Euskal Herrian bakarrik
dauka garrantzia?
I.R: Esku pilotak ez bezala, palak nahiz zestapuntak
garrantzia daukate Amerikako kontinentean.
M: Joaten ala zara pala partida profesionalak
ikustera?
I.R: Ez, ez naiz inoiz joan
M: Zer pala modalitatean jokatzen duzu?
I.R: Goma pilotarekin eta batzuetan larruzkoarekin
jolasten dut.
M: Beste zaletasun bat badaukazu?
I.R: Bai, pilotan eta futbolean jolastea gustatzen zait
lagunekin.
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SARITUTAKO LITERATUR
LANAK
2012-AN APOKALISIA?
- Ongi etorri Mexikora lagunok- entzun zen
hegazkineko bozgorailuetatik. Orduan, bidaia guztietan
bezala, maletaren bila joan, taxi bat hartu eta nire
kontaktuaren bila joan nintzen. Jatetxe dotore batean
geratuak ginen, eta han ikusi nuen; dotorea bera ere eta
diruduna ematen zuen gizona.
Lasai, nahiz eta honek guztiak kontrabando negozio
zikin itxura izan, ez du zerikusirik horrekin, ez horixe. Ni
arkeologoa naiz eta Mexikotik hurbil dagoen herri baten
ondoan ikerketa bat egin behar dut. Lehen aipatutako
gizona ikerketa ordaindu duena da.
Orain hotel batean nago ostatu hartuta, baina
gauean, oihanean bertan dagoen etxetxo moduko
batera joan beharko naiz, inguruan egin behar baitut
ikerketa.
Kontua zera da, kultura Maya baten aztarnak aurkitu
dituztela eta agian zerbait gehiago aurkitu daitekeela
uste dutela aztarnak aurkitu dituztenek. Horrexegatik,
bada, nago ni hemen. Nahiz eta abentura zale izan, ez
nahiz Indiana Jones bezalakoa, inola ere ez.
Jada ikertzen hasi naiz, baina ez dut ezer aurkitu.
Aurkitu zutena erakutsi didate, eta esan nahi zuena
dezifratzea agindu ere bai. Dirudienez, egutegi Maya
bat da. Baina hori ez da arraroena, arraroena da 2012.
urtean egutegia amaitzen dela. Honek bi teoria uzten
dizkigu: munduaren amaiera da? Apokalipsia? Edo aro
berri baten hasiera?Horiek ziren nik aurkitutako egunerokoaren azken
hitzak, dudaz eta adurrez beteta. Eta irakurtzen
bukatutakoan hotzikara bat sentitu nuen; Mayek dena
zekiten!Zergatik? 2012ko abenduaren 22a delako eta
gure mundua zakarrontzi handi bat bihurtu da: Afrika
eta Amerika gudan daude, haien kontinenteen
aginteagatik; Europan jada ez dago gune berderik,
kontinente grisa bihurtu da eta hori gutxi balitz
hondamendi naturalek (lurrikarak, uholdeak, …) Asia eta
Ozeania erdia pikutara bidali dituzte. Nola heldu gara
egoera honetara? Ba egia esan, ez dakit. Baina, batzuk
ezkutatzen diren bitartean, ni arkeologo honen
egunerokoa besapean dudala, mundu hobe baten bila
noa, egun berri baten bila…
Idoia Ocio Cueto DBH 1.B

HEGAN
Mezua irakurriaz batera negarrez hasi da. Sinestezina
da egun bakar batean mundua nola apur daitekeen
bihotza zauritzen duten beirazko mila zatitan. Zenbat
malko isurtzeko gai da? Bere arazoa jendearengan
konfiantza izatea da, pertsonak errazegi maitatzea, dena
ematea modu eskuzabal batean.
Batzuetan hegan egiten duela amets egiten du.
Korrika hasten da, gero eta azkarrago, eta denbora
gutxian, bere oinek lurra ukitzeari uzten diote. Sentsazio
ikaragarria da, aske sentitzen da. Zoritxarrez gaur ez da
egun horietako bat.
Urteko egun gehienek ez dute ezer berezirik.
Eguzkia irtetean hasi, eta gaua heltzean joaten dira,
oroipenean ezer utzi gabe. Egun gehienek ez dute
inolako inpakturik bizitzaren joanean. Inoiz ez zaio
liburu baten azken orria ixtea gustatu, ipuina jarraitzeko
ahalmena izan du, bere burua soilik izan bada ere.
Ez kezkatu denboraz eta bizi une bakoitza, begiratu
leku guztietara, esan maite diozun horri betiko egongo
zarela, ibili lasai, kendu erlojua eskumuturretik eta bizi
egun bakoitza azkena izango balitz bezala.
Olaia Aranburu Batxilergoa 1.A

MAITASUN BEHARREAN
Hormarik gabeko etxean ametsetan dagoelarik loa
eten dio zerbaitek. Neskatxa txiki baten begirada eta
gurasoen bultzada honen atzetik. Ez begiratu. Baina
neskak berean jarraitu eta irri egin dio. Irri bat,
eskalearen malko, bizitzaren nekeak eraginiko etsipen
mugagabean murgilduta. Diruaren sentimendu
hotzaren ostean beste malko bat, malkoz malko
negarrez hasi den arte. Neska korrika doakio, eta
gurasoen oihu mehatxatzaileak aintzakotzat hatu gabe
musu bat eman dio masail bustian. Eguzkiak irten du
bihotzean nonbait.
Olaia Aranburu Batx.1.A

• literatur lehiaketa • literatur lehiaketa • literatur lehiaketa • literatur lehiaketa

AL SALIR DE CASA
Me desperté y contemple las gruesas telas que formaban la que había sido mi casa desde hacia varios
días. Cuando me decidí a salir, empuje las telas con mi
cabeza y brazos. Poco a poco empecé a sentir la luz
del sol en mis ojos. Cuando por fin me deshice de esas
molestas telas, arranque mi nueva avioneta de vivos
colores y me dirigí a las coloridas fabricas de polen
que se situaban sobre las verdes calles. Por las calles
se podían ver a los gigantescos camiones blancos y
negros llevandose por medio todas las farolas amarillas.
Arrate Fernández de Retana DBH 1.C

¡QUE COMIENCE LA FUNCIÓN!
Con pasos tímidos entro en el escenario sin mirar
al público, pero sin darle la espalda, sin enviarle una
sonrisa, ni una cara de tristeza. Llego al punto marcado. El punto en el que todo se decide. El punto que
analizará el público con interés y curiosidad.
¿Preparado? Un momento, un invitado de última hora aparece a mi lado, alzándose desde la sombra producida por el foco del lateral izquierdo. Una
figura. Es de gran tamaño y no le puedo ver la cara ni
la ropa porque no hay foco que la enfoque, pero
puedo adivinar que no es un invitado bienvenido. Sí,
aquí está. Es Nerviosismo, que ha llegado en el último
momento, para no perderse la interesante audición.
Mis piernas empiezan a temblar pero no me debo
desequilibrar. Mi corazón empieza a palpitar fuertemente pero no va a explotar. Mi respiración se acelera pero no se debe descontrolar. El invitado toma
asiento en primera fila. Acto seguido otro sale, esta
vez del otro lado del escenario, concretamente, de
detrás del trabajado cartel que daba a conocer el concierto. Pensaba que nunca llegaría. Es Temor, que también ha decidido no perderse el concierto ante cientos
de personas, ante cientos de caras, ante cientos de
ojos… Baja las escaleras y toma asiento en el tercer
lugar comenzado por la izquierda en la segunda fila.
Un tercer invitado se alza delante de mí. Es Soledad,
que ha decidido acudir a mi interpretación, en la que
solo mi Txistu me acompañará; baja por las escaleras y
se sienta junto a un anciano que espera impacientemente el comienzo de la pieza.
Tengo que empezar. Empiezo a coordinar los
tímidos movimientos de mi mano con mi descontrolada respiración. Una frase. Otra. No se puede parar.
Todo empieza a marchar según lo previsto. Los ensayos empiezan a dar su fruto. Los anteriores leves movimientos comienzan a ser ágiles y atractivos.
Un momento. Los invitados de última hora
empiezan a desvanecerse con el sonido de las solitarias notas. Pero no debo parar. De repente una luz se
abre camino frente a mí, seguida por otra. Son

Confianza y Seguridad que llegan en el mejor momento de la gala junto a Felicidad y Satisfacción, para acomodarse en primera fila.
Última frase… ultimo compás… última nota… fin
de de la canción. Cientos de aplausos hacen retumbar
la estancia obligándome a inclinarme ante el público y
a salir del escenario con una sonrisa de oreja a oreja
que expresa lo mágico que ha sido.
Joseba Corada Prieto DBH 3.A

ME PEGA PORQUE ME AMA
Lo conoce una tarde de invierno. Es un hombre
atento, atractivo y detallista, todo lo que busca en un
hombre. Y tras a primera cita, ella se funde en se funden una ilusión, se siente especial entre el resto.
Con el tiempo surge la primera d discusión. Algo
habitual en una pareja aparentemente. Quiere quitarle
hierro al asunto y decía hacer caso al hombre d sus
sueños. Deja de relacionarse con sus amigos y familia.
Solo ve en el cosas buenas, el la adora, ella la adora,
en definitiva, se quieren. Es normal que solo la quiera
par el.
Una noche, ella decide salir con sus antiguos amigos, y aunque no tuviesen contacto durante mucho
tiempo ellos la aceptan. Ella con toda la ilusión del
mundo, se arregla como hacia tiempo que no lo hacia
y se echa perfume. Aprovechando que el no esta en
casa, se marcha.
De pronto el sonido del móvil la asusta. Es el.
Quiere que vuelva a casa. Más bien la obliga a volver.
La puerta del rellano esta abierta, y una suave luz acecha.
Se oye un golpe sordo y un llanto que le acompaña. La sensación de sentirse mal consigo misma la
invade. ¿Por qué habrá salido sin avisar? Sin quererlo
se infravalora mientras aquel lugar que antes consideraba hogar se va convirtiendo en cárcel.
Espera que cambie. Cree que fue algo puntual, que
nunca volverá a ocurrir. Esa forma de pensar va cambiando según pasa la segunda vez, tercera, quinta…Ahora una mancha de sangre decora el suelo.
Pero sigue creyéndose cada una de sus palabras de
arrepentimiento. Cree que todo pasó por alguna
razón, y no quiere dejarlo escapar. Se cree todo lo que
le dice por arreglar la relación que el mismo hizo que
empeorase.
Hasta que un día, decide terminar con todo aquello, con las discusiones y todo lo que las acompañaba.
Decide ir al juzgado y denunciar. Decide volver a ser
feliz. Decide dibujar cada día una sonrisa en su preciosa cara sin golpes. Esta vez opta por no sufrir. Decide
hacer lo que debía haber hecho hace mucho tiempo,
valorarse.
Olaia Aranburu Batx.1.A
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Nada. Janne Teller. Seix Barral
Pierre Antón deja el colegio el día
que descubre que la vida no tiene
sentido. Se sube a un ciruelo y
declama a gritos las razones por las
que nada importa en la vida. Tanto
desmoraliza a sus compañeros que
deciden apilar objetos esenciales
para ellos con el fin de demostrarle
que hay cosas que dan sentido a
quiénes somos. En su búsqueda
arriesgarán parte de sí mismos y
descubrirán que sólo al perder algo
se aprecia su valor. Pero entonces
puede ser demasiado tarde.
El silencio se mueve. Fernando
Marías. SM
El silencio se mueve plantea
diferentes formatos de lectura cómic, guión de cine, ilustraciones, desarrollos online...- que
permiten al lector acercarse a
diversas dimensiones de la
trama, que se desarrollan de
forma paralela y continuada, e
involucrarse en una historia que
podría ser real.
La obra esconde sorpresas que están conectadas con la
realidad y que desenmarañan un misterio cuyo único
testigo es el silencio y la imaginación del lector. El hilo
conductor se mueve entre las pesquisas detectivescas
del presente y los hechos reales ocurridos en el pasado.
Haserretu zaitez. Stéphane
Hessel. denonartean
Jendea haserretzeko eta haien
kontzientziak pizteko egindako
liburua da. 32 orri ditu, 3 euroko
prezioa, panfleto bat da ia eta
egungo munduaren kritika zorrotza da. Stéphane Hessel egilea
nor den jakitea, interesgarria da.
NBEn erakundean zeharka giza
eskubideen idazketan parte hartutakoa da, Dorako eta Buchenwaldeko kontzentrazio
zelaietan bakartua eduki zuten, De Gaullen babesle izan
zen... eta bere proposamena argia da: haserretu egin
behar da, funtzionatzen ez duenaren edo injustua denaren
aurka altxatu behar da.

Ezpataren erresuma. Josu
Munitiz. Beta
XII. mendeko azkeneko hamarkadan, Gaztelako Alfonso VIII. eta
Nafarroako Santxo “Azkarra”
erregeen arteko liskarrek,
Nafarroa Erresumako mugaldeko
herrixka batzuetan, istiluak, lapurretak eta sarraskiak eragiten
dituzte. Ordura arte, arazo horietaz guztiez kanpo, bakean bizi
zen Otxandio familiako kideek zorigaitza eta etsipena
ezagutuko dute. Erasoaldi batean, haien herrixka suntsitu
eta biztanle gehienak erailtzen ditu mertzenario talde
batek. Ane eta Juantxo Otxandioren bizitzek aldaketa
izugarria pairatuko dute di-da batean. Ezagutzen zuten
mundua deuseztatu egiten baita une batetik bestera, eta
askoz ere gordinagoa eta krudela bihurtzen zaie.
Ordu bietan frontoian. Jokin
Ansorena. Alberdania
Beude lasai lehengo eta oraingo
lekaimetxoak. Ordu bietan
Frontoian ez da gustu txarreko
nobela zatarra. Edozein erakundek
nahiz Sorkundek homologatzeko
moduko istoriotxoen batuketak
ekarritako Istorioa da. G puntutik
daukan ia bakarra egilearen izaera
Gipuzkoarra eta Gastronomiaren
presentzia dira. Hurbilago dago M
puntuaren misteriotik, Maitasun
istorioez beterik baitator: Teresa eta Andres, Daniela eta
Mario, Raimundo eta Manuela, Magdalena eta Anizeto,
Satis eta Bilboko Atletik&hellip; Neurologoek erabateko
esplikazio zientifikoa ematen diguten artean literaturan
aurkitu behar zer den hainbeste lan ematen digun
&ldquo;maitasuna&rdquo; delako hori. Nobelatxo honek
lagunduko ahal du misterioa argitzen.
Txakur ingelesak. Lutxo Egia. Susa
Era ugari dago mundutik desagertzeko. Heriotza da drastikoena, eta
horrexegatik beti lehenbizi aipatzen
dena, Lutxo Egiaren ipuin bilduma
honetan bezala. Gero datoz bestelakoak: kartzela, ihesa, ezkutatzea,
alderrai ibiltzea, itxura aldaketa,
liluramenduzko amarrua. Eta agian
sinpleena: oharkabean igarotzea.
Gaur egun fikziozko bizitza batean
murgildurik bizi ote garen sentipena izaten dugu sarri, gero eta
meheagoa delakoan errealitatearen eta birtualitatearen
arteko muga, antzemanezina bihurtzerainoko horizonte
fina. Ikusezina. Halakoxeak dira istorio hauetako pertsonaia asko. Hiriaren amaraunean katigaturik dabiltza, hezur
eta mami batzuetan, besteetan ikusezin... han-hemen
arrastoak utziz.
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SARA ABECIA: “Korrika egiten dudanean
adrenalina asko sentitzen dut”
Sara Abecia 4.D-ko ikasle da.Txikitatik atletismoan dabil. Kirol hau egitea oso interesgarria eta
polita dela esan digu, gainera askotan praktikatzen du lasterketetan postu on batean gelditzeko.

Mendebaldea:Zenbat urterekin hasi zinen atletismoan?
Sara Abecia: 8 urterekin hasi nintzen.txikitatik gustatu zaidalako.
M: Zergatik hasi zinen?
S.A: Nire lehengusuak kirol hau praktikatzen duelako, eta
probatzeko esan zidan eta asko gustatu zitzaidalako.
M:Lagunekin egiten duzu?
S: Bai,talde oso ona daukat eta beti lagunen animoak onuragarriak dira
M:Gustatzen zaizu edo behar bezala egiten duzu?
S.A: Gustatzen zaidalako hasi nintzen, baina orain behar bat
bezala egiten dut.
M:klub batean aritzen zara?
S.A: Bai,barrutia cellgüera deitzen dena.
Gazteizko klubik honenetarikoa.
M:Zenbat egunetan praktikatzen duzu?
S.A: Bi edo Hiru egunetan,baina batzuetan ez naiz joaten
eta etxean zinta batean korrika egiten dut.
M:Esfortzu handia egin behar da?
S.A: Bai.oso handia,borondate handi behar da.
M:Lasterketak egiten dituzu?
S.A: Bai baina gehienetan bizkaian edo gipuzkoan egiten
ditut.
M:Arropa edo zapatila bereziren bat janzten dituzu?
S.A: Bai,taldearen markako arropa eta korrika egiteko zapatila berezia.
M:Nozbaitetan lexiorenbat egin duzu?
S.A: Bai,txapelketa batean izugarrizko mina hartu nuen
belaunan,orain dela urte bat.
M:Noizbaiten txapelketa garrantzitsu baterako klasifikatu zara? Eta izan da esperientzia?
S.A: Bai,Espainiako txapelketa behin baino gehiagotan klasifikatu nahiz eta esperientzia ezinobea izan da.
M:Eta zen proba duzu gustukoen?
S.A: Bakoitza bere txarma berezia du, baina gehienbat mailua,luzera jauzia,100 metro liso eta erreleboak gustuko
ditut.
M:Emendik gutxira lasterketa garrantzitzuren bat izango
duzu?
S.A: Bai, Arabako txapelketa eta Euskal Herriko txapelketak.

M:Zer kaletan gustoko duzu korri egitea?
S.A: 4. kalean dut gustoko korrika egitea baina ez beti jartzen didate or korrikatzeko.
M:Zenbat metro ditu kale bakoitza ?
S.A: Kale bakoitza 400m-ko distantzia du.
M:Norbaiti gomendatuko zenion?
S.A: Bai,talde giroan aritzen zarelako eta nire ustez kirol
oso ona delako.
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IVAN DE LOS BUEIS:
“Boxing-a ez da jendeak uste duen bezain
arriskutsua kontuz ibiltzen bazara”
Ivan de los Bueys gure ikastetxeko 4. mailan dago. Ez ditu futbola eta saskibaloia bezalako
kirol arruntak praktikatzen, baizik eta king boxinga praktikatzen du.Gehiago jakin nahi dugu
kirol berezi honetaz, beraz Ibani hainbat galdera egitea bururatu zaigu.

Mendeberri: Zertan datza zuk praktikatzen duzun
kirola?
Ivan de los Bueis: Kirol hau arte martzial bat ikastean, disziplina pixka bat ikastean eta zeure burua defendatzean
datza kirol hau.
M.: Zergatik aukeratu zenuen kirol hau?
I.B.: Kirol hau betidanik gustatu zait, horrez gain, nire
lagun batek aholkatu zidan kingboxing-a praktikatzea.
M.: Noiz sartu zinen king boxingean?Zenbat urte daramazu ?
I.B.: Duela bi urte hasi nintzen kirol hau praktikatzen.
Hasieran, nire auzoko gimnasio batean hasi nintzen oso
hurbil nuelako entrenatzera joateko. Baina bigarren urtean, Yin-Yan gimnasiora joan nintzen, askoz gimnasio
hobea delako.
M.: Parte hartu al duzu txapelketaren batean? Horrela
balitz, ze postutan geratu zinen?
I.B.: Bai, parte hartu dut bi txapelketatan. Lehenengoan,
oso denbora gutxi neramanez kirol hau praktikatzen,
azkenetarikoa geratu nintzen. Baina nire bigarren txapelketan, finalerdietara ailegatu nintzen eta laugarren postua
lortu nuen.
M.: Nor nahiago duzu Brus Lee ala Jackie Chang? Ala
agian Vandam?
I.B.: Nik txikitatik Vandam-en filmak ikusi ditut, horregatik
asko gustatzen zait. Gainera, nola borrokatzen den asko
gustatzen zait.
M.: Nork ematen dizu klase? Famatua da? Elitezko txapelketetan parte hartzen du?
I.B.: Javier Lezkanorekin nabil. Bai, arte martzialetako
munduan oso ezaguna da. Europako txapelketan hirugarren postuan geratu zen.
M.: Material berezirik behar al duzu kirol hau praktikatzeko?
I.B.: Bai, min hartu ez dezagun hainbat babes erabiltzen
ditugu. Kasko bat burua babesteko, eskularruak eskuak
babesteko kolpatzerakoan eta oinetako babesak ostikadak
ematerakoan minik ez hartzeko.
M.: Noiz entrenatzen zara? Zer ordutan?
I.B.: Astean zehar hiru egunetan entrenatzen naiz: astelehenetan, asteazkenetan eta ostiraletan. Egun hauetan
guztietan arratsaldeko 8:30etan hasten naiz.

M.: Inoiz lesionatu al zara?
I.B.: Ez, ez naiz inoiz lesionatu kirol hau praktikatzen. King
boxing-a ez da jendeak uste duen bezain arriskutsua kontuz ibiltzen bazara.
M.: Zer da gehien gustatzen zaizuna praktikatzen
duzun kirolaz?
I.B.: Arte martzial hau osasunerako ona, entretenigarria
eta zeure burua babesteko fidagarria da.
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LORENA HOLGADO:
“Espainiako txapelketan bigarren postuan
gelditu ginen”
Lorena Holgado DBH-ko hirugarren mailan dabilen eta gimnasia erritmikoa praktikatzen
duen neska da. Kirol honi buruz zerbait gehiago jakiteko asmoz harengana hurbildu gara
elkarrizketa bat egitera.
Mendeberri: Zer da kirol honetan gehien gustatzen zaizuna?
Lorena Holgado: Musikarekin espresatu ahal izaten naizela.
M: Noiz eta zergatik hasi zinen hau praktikatzen?
L.H.: 7 urterekin, praktikatzen zuen lagun batek gomendatu zidalako.
M: Zenbat egunetan entrenatzen zara astean? Zenbat
ordu, non…?
L.H.: Astero sei egun entrenatzen naiz, Abetxukon. Astelehenetik, ostegunera bi ordu eta ostiral eta larunbatetan
hiru ordu eta erdi aritzen naiz.
M: Ondo moldatzen zara ikasketak eta entrenamenduak aurrera batera eramateko?
L.H.: Bai, hasieratik ordutegi finkoa baitaukazu.
M: Zenbat pertsonarekin aritzen zara zure klubean?
L.H.: Federatuta gaudenak 17 neska gara, baina badaude
federatugabeak ere.
M: Zein duzu gustukoen, banakako ala taldeko muntaia?
L.H.: Taldeko muntaiak, konbinaketak hobeto geratzen direlako, eta taldean lan egitea gehiago gustatzen zaidalako.
M: Egin dituzun muntaia guztietatik, zein izan duzu gogokoen?
L.H.: Pilotarekin egindako ariketak.
M: Etorkizunean, zure burua ikusten duzu gimnasta profesional baten modura?
L.H.: Ez, baina asko gustatuko litzaidake.
M: Ondorengo urteetan arituko zinateke gimnasiako entrenatzaile bezala aritzea?
L.H.: Bai, gustatuko litzaidake beste neska batzuei nik dakidana irakastea eta haiek nola ikasten duten ikustea.
M: Nahiago zenuke zure bizitza beste era batekoa izatea?
L.H.: Ez, honela gustura nago.
M: Nola sentitzen zara tapizera ateratzen zaren bakoitzean?
L.H.: Hasieran urduri egoten naiz, baina denbora aurrera
joan ahala, pasatzen zait.
M: Nahiz eta hainbat urte eraman kirol honetan, oraindik larri jartzen zara lehiaketetan?
L.H.: Bai, baina gero eta gutxiago.
M: Zeintzuk dira zure entrenatzaileak ematen dizkizun
aholkuak?
L.H.: Muntaian ahal dudan beste disfrutatzea.
M: Ze txapelketa garrantzitsutan hartu duzu parte? Eta
zer postu lortu dituzu?

L.H.: Espainian hainbat
txapelketatan parte hartu dut taldeko lanak egiten; Iaz, Valladoliden bigarren postua lortu genuen, eta aurten Logroñon laugarren postua.
Baina indibidualki ere Espainiako txapelketan aritua naiz.
M: Zure bizitzako momenturik gorenenak
gimnasiarekin badute
zerikusirik ?
L.H.:Bai, gehienak bai.
Adibidez, lehen esan dizuedan bezala, Espainiako txapelketan bigarren postuan
gelditu ginenean, oso une polita izan zen.
M: Gimnasia praktikatuko ez bazenu, ze kiroletan arituko zinateke?
L.H.: Igeriketan, uretan aritzea oso gustuko dudalako.
M: Zenbat maillot dauzkazu?
L.H.: Sei maillot erosi izan ditut, muntaia bakoitzean ezberdinak erabiltzeko, musikarekin eta dantzarekin bat etor
daitezen.
M: Dieta bereziren bat jarraitu behar duzu?
L.H.:Ez, denetarik jaten dut.
M: Zein da gustukoen duzun gimnasta? Zergatik?
L.H.: Anna Bessonova, oso ona delako eta ariketa bikainak
egiten dituelako. Gainera, ikusten dudan bakoitzean, desberdina den zerbait egiten du.

DI-DA
batean
Film bat : Crepusculo
Negua ala uda? Uda
Liburu bat: 3MSC ( 3 metros sobre el cielo)
Musika talde bat: Ken zazpi
Hondartza ala mendia? Hondartza
Janari bat: Pasta
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ANDER MORÁN,
HOCKEY JOKALARIA:
“Ahaleginduko naiz profesionala izatera heltzen”
Ander Moránek Mendebaldea institutuan ikasten du 3. mailan eta hockeyan jokatzen du
BAKHeko kiroldegian. Bere taldeko kapitaina da eta ikusi dugunez oso ona da. Elkarrizketa
honetan Ander Morán hobeto ezagutzen ahaleginduko gara.
Mendeberri: Noiz hasi zinen izotz gaineko hockeyera jokatzen?
Ander Moran: 7 urterekin.
M.: Zenbat ordu ematen duzu astero?
A.M.: 5 ordu.
M.: Ze ekipo garrantzitsurekin jokatu duzu?
A.M.: Vitoria taldea.
M.: Hockey-era jokatu apartez, ze beste kirol gustatzen zaizu?
A.M.: Futbola.
M.: Zure gustukoa da kirol hau? Zergatik?
A.M.: Bai. Nire bizitza osoa aritu naizelako hockey-era
jokatzen, eta nire aitak ere jokatzen duelako.
M.: Ze mailan jokatzen duzu hockey-era?
A.M.: Cadeten, sub 15 mailan.
M.: Izotz hockeyan aritzeaz gain, jokatu al duzu
inoiz belar-hockeyan edo patin hockeyan?
A.M.: Patin hockeyan.
M.: Hockey jokalariren baten jarraitzaile zara?
A.M.: Betran, Jacako taldekoa.
M.: Andrazkoen hockey talderik al dago?
A.M.: Bai, baita mistoak ere.
M.: Nola hasi zinen hockeyra jokatzen?
A.M.: Nire aitak animatu ninduelako. Txikitatik patinak
jartzen zizkidan eta izotza ukitu bezain laster ateratzen
nintzen.
M.: Ze posiziotan jokatzen duzu?
A.M.: Aurrelari zentrala.
M.: Badago Espainian hockey talde asko?
A.M.: Bai, 20 talde gutxigorabera. Bartzelonan bat,
Madrilen 3, Jacan 1

DI-DA
batean
Hondartza ala mendia? Hondartza.
Kolore bat? Gorria.
Negua ala uda? Negua.
Musika talde bat? Ken 7.
Film bat?``El milagro de hockey ´´
Gaua ala eguna? Eguna.
Telebista edo ordenagailua? Telebista.
Edari bat? Koka-kola.
Bidaia bat? Kanada.
Hockey talde bat? Capitals.
Janari bat? Pizza.

M.: Zer da hockeytik gustukoen duzuna?
A.M.: Kirol berezia dela.
M.: Uste duzu noizbait profesionala izatera helduko
zarela?
A.M.: Gustatuko litzaidake baina oso zaila da.
M.: Zergatik aukeratu duzu 15. zenbakia zure kamisetan?
A.M.: Tokatu zitzaidalako eta ordutik gogokoen dudan
zenbakia bihurtu da.
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Buesa Arenaren zabalkuntza
Gaur egun Buesa Arenak, Caja Laboral
Baskoniaren jokalekuak, 9200 eserleku ditu.
1998. urtean gertatu zen pabiloi honetan
egin zen azken zabalkuntza. 2011ko martxoan berriz gasteiztar talde honen jokalekua
handituko dute 15.529 eserleku eduki arte.

1998. urtean egin zen Buesa Arena pabiloiak izan zuen
azken berrikuntza, non 9200 eserleku izatera heldu zen.
Oraindik horrela jarraitzen du 2011ko martxora arte.
Hilabete horretan jokalekuak orain arte izan duen zabalkuntzarik garrantzitsuena gertatuko da. Obra honetako
helburua 15.529 eserlekuetara iristea da eta horrela
Euroligako final bateko (final fourreko) anfitrioia izatea
lortzea. Gainera taldeari asko lagunduko dio, bai saldu
ahal izango diren sarreren kopurugatik eta bai partiduetan egongo diren zale gehiagoren animoengatik.
Proiektu hau Araban gertatuko den zailenetarikoa izango
da. Obra hau egingo duten langileek Buesa Arenako
kupula altxatu beharko dute, horrekin aparkaleku berezi
batzuk egingo dituzte. Horretarako hainbat garabiren
laguntza beharko dute. Horrela lortuko da teilatuak pisu
gehiago soportatu ahal izatea. Orain dagoen markagailua
oso txarra eta zaharra da baina teilatu berriarekin markagailu modernoagoa eta hobeagoa jarri ahal izango da.
Orain dagoen eraikuntzak bi eraztun ditu. Eraztun bakoitzak pertsona kopuru kantitate jakin bat hartzen du. Obra
honek, hirugarren eraztun bat jarriko du.
Buesa Arenako obrek irauten duten bitartean, hilabete
batzuk egongo dira non Baskoniako zaleek ezingo duten
partidurik ikusi; beraz Gasteizko udaletxeak eskaini du
zezen plaza partiduak jokatzeko. Beharrezkoa den gauza
bakarra plaza saskibaloiko partidu bat jokatzeko prestatzea da. Horretarako, arearen gainean saskibaloiko kantxa bat jarri beharko dute.
Aupa Baskonia!!!!
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