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Eskuartean daukazun alea laugarrena da jada. Jakin bezala, Prentsa Tailerrean dihardugunok egiten dugu
MENDEBERRI. Eta esaerak dioen bezala, zer berri, zaharra berri, guk ere horri ekin diogu, Mendebaldeako eta inguruko gertakariei so egin eta zuri, irakurle, luzatu
Azalean dakusakezunez, gure Lehendakariari egin diogu elkarrizketa eta hori guretzat, langintza honetan
hasi berriak garenontzat oso zirraragarria da, darabilgun eginkizunari eta jarduerari pozik eta gogoz ekiteko
nahiko arrazoi baita.
Baina, eta egitasmo guztietan bezala, denon laguntza onartzen dugu eta horren esperoan gaude, ez baduzu sinisten ere.Beraz, badakizu, hobetzeko beharra dugula sumatzen baduzu eta nola hobetu badakizu helarazi
iezaguzu bide hori, martxan jarriko baitugu.
Amaitzeko, gogoratu gure izatearen helburua zein den: komunikabideen munduan murgiltzea eta zuen baimenaz bizi duguna islatzea, bai ikastetxean bai auzoan bai inguruan.

Hala izan bedi
PRENTSA TAILERREKOAK

El ejemplar que tienes entre manos es el cuarto. Como sabrás MENDEBERRI lo elaboramos los que elegimos y trabajamos Taller de Prensa en 3º de DBH. Y en eso estamos, observamos qué es lo que sucede en
Mendebaldea, en Lakua, en nuestro entorno cercano y no tan cercano para acercaros a la actualidad.
Como has podido observar hemos estado con nuestro Lehendakari haciendole una entrevista. Para
nosotros/as que hemos comenzado en este “oficio” ha sido una experiencia ùnica, bonita, enriquecedora
y que nos va a motivar màs si cabe a realizar mejor nuestro trabajo.
Pero como en todos los proyectos queremos que nos ayudeis a mejorar en nuestra labor, haznos saber
cómo podemos hacerlo y qué es lo que se puede cambiar. De esta forma es mas fácil conseguir nuestro
objetivo, conocer el mundo de la comunicación y con vuestro permiso, daros a conocer nuestra realidad
en todos sus ámbitos.

Que así sea.
TALLER DE PRENSA

CINES ÁBACO ZINEMAK
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Verneren fantasiatik Ver
Lakua auzoan gauean etxetik atera eta barre egin nahi baduzu, badaukazu nora
joan. LA TABERNA DE VERNEn asteazken eta ostegunero izango duzu parada
ikuskizun batez gozatzeko. Arduradunekin hitz egin dugu, Pablo Aspe eta Txus
Jimenez, hau guztia nola sortu zen azal diezaguten.

Mendeberri : Noiz eduki zenuten gau hauek antola tzeko ideia?
La Taberna de Verne : Orain dela 3 urtetatik, Bilbon,
Deusto inguruan dagoen tabernan egiten dute eta haruntza joan ginen ikustera, gustatu zitzaigun eta hemen martxan jartzea erabaki genuen.

M.: Nola jarri zenuten martxan?
L.T.V.: Beraiekin harremanetan jarriz, Alvarok, ETB 1ean
agertzen denak, lagundu zigun. Haiekin hasi eta gero
bere lagunak, eta ondoren haien lagunekin. Gero eta
jende gehiago ekartzen dugu.

M.: Laguntzarik jaso duzue?
L.T.V.: Instituzioaren aldetik ez, ETB, Kanal Gasteizkoak,
ornitzaileak …batez ere taberna promozioan, baina diru
laguntzarik ez..

M.: Zenbat komiko pasa dira hemendik?
L.T.V.: 100 komiko eta 20 musikari, lehenago musika
emanaldiak ere izan genituelako.

M.: Norbait geratu zaizue buruan?
L.T.V.: Bermeotar bi neska , pelikula egiten hasi dira orain
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erneko umorera
Madrilen., beno baina asko; ezin dizut bat balkarra esan!
Batez ere bere karreraren hastapenetan ikusten duzu
hemen eta geroago, telebistan, edo pelikularen batean
ikusteak asko pozten zaitu.

M.: Zaila da astero antolatzea?
L.T.V.: Bai, artista programak ez direlako zehatzak eta
gurekin konprometitu eta beste alde batetik deitzen
badiote, adibidez telebistatik edo haruntza joaten dira
beraientzat komenigarriagoa delako. Orain Nafarrokoak
ere ekartzen hasi gara. Baina, hemen ere jende asko
dago, euskaldunak eta onak., ez dago urrutira joan
beharrik. Momento batean Kubatar konpainia bateko
partaideak izan genituen, Bilbo, Donostia eta Gasteizko
tabernetatik tour antzeko bat egiten aritu ziren.

M.: Jende asko etortzen da?
L.T.V.: Asko.Benetan. Giro aparta egon ohi da.

M.: Nolako jendea etortzen da?

aurrean dauzkadanekin identifikazioa, konplizitatea bilatzen. Adibidez, gaurko saioan Boulebardera joan naiz
ikustera zer gertatzen den han, zer dela eta doan hainbeste jende bertara eta zer nolako arazoak gerta dakizkien. Behin hori eginda, errazago nator eskenatokira,
badakidalako nola aurre egin gidoiari eta ikusleei.

-M.: Non egiten dituzue emanaldiak?
A.A.: Batez ere tabernetan, auzoetako tabernetan.
Hirietako auzoetan jendea lasaiago dabil, ez dabil tabernaz
taberna, hauen helburua astia ondo pasatu, gogoko jendearekin egon presarik gabe eta une ederrak bizitzea da.

M.: Nola sortzen duzu gidoia?
A.A.: Lehenengo eta behin, gaia aukeratzen dut.
Ondoren ideiak biltzen hasten naiz eta eginkizun honetan batzuetan egunak eta asteak ematen ditut, gaiaren
eta ikusleen arabera. Ideiak apuntatzen noa, lekuan lekukoak, gero bildu eta txukundu egiten ditut eta eskenatokira igo baino lehen ere azken orrazketak ematen dizkiot.

L.T.V.: 20 urtetik gora. Gazteak batez ere.

M.: Momentu txarrik pasa duzue?
L.T.V.: Bai hasieran, aktuazioetara jendea etorriko zen
edo ez ez genekien, emanaldiei etekina aterako genion
jakitea…, zeren publizitatea, iragarkiak irratian etab egin
genituen promozio gisara...

M.: Nola egiten duzue publizatea?
L.T.V.: Aldizkarietan, kartelak jarriz, irratietako iragarkietan, baina ahoz- ahozkoak funtzionatzen du batez ere.

❆ ❆ ❆ ❆
Andoni Agirregomezkorta denok ezagutzen dugu.
Agian izen abizenak esanda ez, baina ETB1eko iragarkietako antzezle ospetsua dela (Txapela janzten duena,
golfean aritzen dena edota asto gainean adarra jotzen
duena) esaten badugu, argi dago nor den. Gaurko saioan bera egokitu da eta tabernara hurbildu gara asteazken
eta ostegunero bezala ikuskizuna entzutera.

-Mendeberri: Noiz hasi zinen langintza honetan?
-Andoni Agirregomezkorta: Duela zortzi urte,
Errenterian antzerki eskola batean. Ondoren, ETB umore
saioak bultzatzen hasi zenean bertan sartu nintzen.

-M.: Nolakoa da zuek entzutera doan ikuslea?
A.A.: Gaztea eta heldua, baina 30-40 urte ingurukoa,
auzoetan bizi dena gehien bat. Hasieratik hasten naiz

Honekin batera grazia duten pasadizoak gidoian zehar
sakabanatzen ditut, denboran zehar ez pilatzeko guztiak
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saioaren hasieran edo amaieran. Oreka izan behar du saioak, bestela jendeak deskonektatu egiten du.

M.: Zer egiten duzu aurreneko ilarako neskaren bat
keinuka hasten bazaizu?
A.A. : Ezer ez, baina nire kontzentrazioa galarazten badit,
zerbait esango diot edo eten egingo dut saioa; beharrezkoa da zure lanean lasai egotea eta jakitea zer egin behar
duzun edo zer egin dezakezun jakitea. Beraz, urduri banago eta ez badakit zer egin, bada moztu eta berarekin hitz
egin edo saioan sartu bere jarrera...

M. : Inoiz ahaztu zaizu gidoia?
-A.A.: Bai, behin eta gaizki pasatu nuen benetan. Baina
tira, entzuten ari zirenei adierazi nien, eee zer esaten ari
nintzen? … non nengoen… galdu egin naiz!! Eta jarraitu
egin nuen. Horrelakoetan onena esatea da, konturatu egiten delako jendea eta “ tablak “ baldin badituzu, trantze
horretatik ateratzeko biderik ziurrena horixe da, umorearekin esan eta aurrera.

M.: Esker onekoa al da jendea zuen emanaldietan?
A.A. : Bai, esker onekoa da, barre egiten dute. Eta hori ez
da gutxi guretzat, horretaraxe etortzen baikara gu.

M. : Saioa amaitu ondoren zer botatzen dizuete, loreak, tomateak, edalontziak, musuak…?
A.A.: Amaitu ondoren jendea hurbildu egiten zaigu, ez
digute ezertxo ere botatzen.Eskerrak!! Pasadizoren bat
gustatu zaiela eta , zorionak ematen dizkigute, nolako ateraldiak ditugun ere adierazten digute. Tira, horrelakoak

M. : Beno, Andoni, azkeneko galdera, non dago ira garkiko astoa? Aurkitu al duzu ziztu bizian ihes alde
egin ondoren?
A.A. : Auskalo. Ez, ez dut aurkitu, agian Almerian dabil
bere inguru uzturalean.

M.: Agurtu baino lehen, Mendebaldean ikusiko al zai tuztegu aurki?
A.A. : Zergatik ez, umorea zuei ere ez zaizue gaizki etorriko eta ikasleei zer esanik ez, barre algara batzuk bota
beharko ditugu urtea amaitu aurretik.
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EKINTZA OSAGARRIAK
Lehenengo hiruhilabete honetan, irteera eta ekintza asko egin dira ikastetxetik
kanpo. Gehienak kulturalak izan dira eta euskaraz mintzatzen saiatzeko ere
bai. Batzuk Gasteizen egin dira:Acnurreko errefuxiatuak, Gasteiztxo eta
antzerkiak izan dira. Gasteizetik kanpo egin diren ekitzak hauexek dira:
Gernikako azoka eta barnetegia Barrian
Ekintza hauekin helburu orokor batzuk lortzen saiatu gara, ikasgelatik kanpo
ere lan asko egiten baitugu.
BARNETEGIA BARRIAN
Hiru egun pasa zuten Barrian eta ekintza
asko egin zituzten, basoan, larrean eta beste
batzuk kanpamenduaren txokoan.
Aurten 1 DBHko gelak joan dira ekintza bera
egitera. Ekintza hau aurrera eramateko helburuak honako hauek izan dira: euskaraz mintzatzea, taldean elkar ezagutzea eta harremanak
indartzea. Haien jarrera orokorrean ona izan
zen, nahiz eta gauak oso zalapartatsuak izan.
Basoan ezkutatzen eta orientatzen jardun
zuten; larrean berriz Axterix eta Obelix jokoan
aritu ziren. Txokoan joko asko egin zituzten,
adibidez: apaingarriak, plastilina labean …
Irteera hau denek errepikatu nahi izango
luketela adierazi dute eskolara itzuli ondoren.
Agian datorren urtean.

ACNUR: ERAKUSKETA BITXIA
Acnur, mundu osoko errefuxiatuei laguntzen dien
GKE ( Gobernuz Kanpoko Erakunde) bat da. Erakusketa
honen helburua errefuxiatuak nola bizi diren eta arazoei aurre nola egiten dieten ezagutzea zen, adibidez lanik gabe egotea, dirurik gabe emigratzea. Horrexegatik
antolatu dute Gasteizen erakusketa hau.
Fueros enparantzan egon den erakusketara 4.mailako ikasleak hurbildu dira. Hemen errefuxiatuen eguneroko bizitza nolakoa den ikusi ahal izan dute.

Erakusketa 3 zatitan banaturik egon zen.
Lehenengo zatian kanpin- dendak zeuden, denda
bakoitzean neska edo mutiko baten ahotsa entzuten
zen eta beraien artean harremanak eta bizitza nolakoak
ziren azaltzen zuten.
Bigarren zatian barrakoiak zeuden; barrakoi hauetan
neguan nola bizi ziren azaltzen zen eta hirugarren
zatian telefonoak zeuden kanpamendu batetik bestera
komunikatzeko.
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TELEBISTA ALBISTEGIA
Urriaren 31n 4.A taldeko ikasleak Gasteizko Udalak GASTEIZTXO programa barruan Telebista albistegia prestatzera joan ziren. Aldez aurretik
ikastetxean elkarrizketaren galderak, inkesta eta albisteak prestatu zituzten.
Hiru taldetan banatu ziren: Gizartea,Osasuna-Ekologia eta Kultura.
Begirale batzuekin elkartu zien goizeko zortzi eta erdietan Ama Birjina
Zuriaren plazan eta Canal Gasteiz ikustera eraman zituzten lehenik. Hori
eta gero, taldeka banaturik, inkestak eta elkarrizketak egiten hasi ziren.
Gizartekoek Saharako Lagunen elkartean egin zuten; osasuna-ekologiakoak Eguzki elkartera joan ziren eta kulturakoak Musika etxera.
Kanpo lana egindakoan estudioko lana egitera pasa ziren. Bertan
zuzendariak beren lana egiten hasi ziren, albistegiko izenburuak aukeratzen. Teknikariak, aldiz, grabaketa lanetan eta erredaktoreak aterako
ziren albisteak erredaktatzen. Guztia prest egon zenean grabatu egin
zuten eta aurretik egindako lanez gainera, eguraldia ere sartu zuten.
Oso esperientzia polita eta dibertigarria izan zen. Esan beharra dago
Laugarren DBHko beste taldeek ere parte hartu dutela ekintza honetan.

ANTZEZLAN BATEN OSAGAIAK
Ekintza honen helburua, antzezleek eta aktoreek
lana nola egiten duten erakustea eta hausnarketa egitea da, antzezlan baten osagai guztiak aztertu ondoren.
Irailean, 2.DBHko ikasleak antzezlan bat ikustera
joan ziren.Ekintza honetan, taldea lau zatitan banatu
zen eta bakoitzak antzezlana taularatzeko beharrezkoak diren baliabideak ikasi zituzten. Arlo hauek
aztertu zituzten: antzezleek nola entsaiatzen duten,
antzezlanaren egitura eta eskenatokia, taula gainean
dauden profesionalak, bere ezaugarriak, lana nola
egiten duten ...
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Guten Morgen - Herrzlich wilkommen
Egun on - Ongi etorri
Guztiok jakingo duzue Mendebaldean euskara, ingelesa eta frantsesa irakasten
direla. Baina agian ez zenekiten alemaniera ere ematen dugula eta sekulako
arrakastarekin. MENDEBERRIn, irakurleokin pentsatuz, lehenengo ikasgaia eskai niko dizuegu. Beraz, ikasi nahi baduzue, eta doan, hemen duzue lehenengo ikas gaia.

Schön

Polita

ZENBAKIAK
Bat
Eins
Zwei
Bi
Drei
Hiru
Vier
Lau
Fünf
Bost
Zenbakiak gero eta handiagoak
badira berezitasun handiagoa izango da
Neunhundertneunundneunzig
Ehun eta laurogeitaemeretzi

ANIMALIAK
Pferd
Biber
Ente
Schwein
Maus
Hund
Katze
Taube
Kuh

Zaldia
Kastorea
Ahatea
Txerria
Arratoia
Txakurra
Katua
Usoa
Behia

KLASEKO MATERIALA
Goma
Radiergummi
Kugelschreiber
Boligrafoa
Spitzer
Zorrozkiloa
Bleistift
Arkatza

KIROLAK
Fußball
Wind/Surfen
Wasserball
Basketball

Futbola
Wind/Surf
Waterpoloa
Saskibaloia

ASTEKO EGUNAK
Montag
Astelehena
Dienstag
Asteartea
Mittwoch
Asteazkena
Domnerstag
Osteguna
Freitag
Ostirala
Sammstag
Larunbata
Sonntag
Igandea

TXORAKERIAK
Scheiße
Furz
Streichhold

Kaka
Puzkerra
Pospoloa
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BESTE BATZUK
Verzeihung
Danke
Wie hei_t du?
Wo wohnst du?
Woher kommst du?
Bitte
Keine Ahnung
Glücklich

Barkatu
Eskerrik asko
Nola deitzen zara?
Non bizi zara?
Non jaio zara?
Mesedez
Ideiarik ez
Pozik

GRÜßE : AGURRAK
Hallo!
Tschüs!
Auf Wiedersehen
Wie geht’s?
Herrzlich wilkommen
Bis bald!
Guten Morgen
Guten Tag
Guten Abend
Gute Nacht

Kaixo!
Agur!
Agur (formala)
Zelan zaude?
Ongi etorri
Kontuz! Ez da David Bisbal,
baizik eta Laister arte!
Egun on
Eguerdi on
Arratsalde on
Gabon
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Mendebaldea BHI
ikastetxearen jat
Gaur egun Mendebaldea
institutua dena, beste
ikastetxe batzuk bezala,
Ehariko ikastola txiki batetik
sortu zen. Harrigarria, ezta?.
Gure institutuaren jatorria
hobeto ezagutzeko, garaiko
andereñoekin, ikastolaren
sorrera bultzatu zuten
gurasoekin eta ikasle ohi
batekin egon gara.,: Begoña
Díaz de la Presa eta
Arantza Landa, gaur egungo
Mendebaldea institutuko
irakasleak; Miguel Angel de
Estarrona eta Maite
Vigalondo garaiko gurasoak,
eta Isabel Rejado ikasle ohia.
Arantza: Bai. Hasiera zaila izan zen baina aurrera atera
Mendeberri: Mendebaldea ikastetxean gaudenok ez
ginen
ilusio handiz.
dakigu nondik datorren gaur egun daukaguna. Egin
dezagun historia pixka bat.Nola sortu zen guztia?
M: Zer behar zegoen garai hartan?
Miguel: Beno, Gasteizen gure seme-alabentzako irtenbide gutxi zegoen, eta beste bide bat bilatu behar izan genuen.
Horregatik izan genuen ikastetxe berri bat eraikitzeko beharra. Araban garai hartan aldaketa politiko bat egon zen, eta
Buesa politikariarengana jo genuen laguntza eske. Baina ez
genuen ezer lortu, ez zigun ezer eskaini. Handik aurrera
mugimenduak eta manifestaldiak izan ziren, oztopo asko aurkitu genituen.
Gainera ikastetxe berri bat eraikitzeko presupuestoa lortu
genuenean denbora gutxi izan genuen erabiltzeko. Baina, eta
horrek du garrantzia, azkenean lortu genuen hastea.

M: Non hasi zineten lanean?
Begoña: Hemen, Ehariko eskolan, Ali auzoan. Arantza eta
biok izan ginen hemengo lehenengo andereñoak.

Miguel: Beharrak, guztiak. Kontuan izan behar da ez
geneukala ia inolako baliabiderik. Esparru txikia genuen,
garaiko maisu baten etxebizitzan bertan baikeunden, eta
lekuz kanpo zegoen maisu hura handik kanporatzea zaila
suertatu zitzaigun; maisu honek etxearen leku handia betetzen zuen eta jada ez zegokion han bizitzea. Nahi genuen
bakarra betetzen zuen lekua zen.
Maite: Gainera garbiketa eta konponketa luzea eta zaila
izan zen. Dirurik ez genuen, eta beste bide batzuk erabili
behar izan genituen. Adibidez, argindarrik ez genuenez, kaleko saretik hartu genuen eta kitto, bageneukan argia, eta gainera dohainik. Horrela ibiltzera behartuta egon ginen.
Miguel: Ehariko bizilagunen laguntza handia izan zen,
ekonomikoki nahiz moralki. Baina ez pentsa, ikasle beharra
genuen ere, ez ziren hasieran ume asko etortzen. Horregatik,
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I
toikasleak furgoneta batean ekartzen
genituen, ezin genuelako autobus bat
ordaindu.

M: Zenbat zineten lehenengo
urtean?
A: Lehenengo kurtsoan zazpi
ikasle zeuden andereño batekin.
Bigarren urtean beste klase bat ireki
genuen, baina oraindik ikasle gehiago
behar genituen.

M: Nolako bilakaera izan du
zuen ustez ikaskuntzak?
Maite: Nire ustez, bilakaera ona izan da, baliabide
gehiago daudelako eta ikasteko metodoak askoz landuagoak direlako, baina hala eta guztiz ere, arlo batzuek atzera egin dute, batez ere gazteen aldetik. Euskararen erabilpena oso urria da, gaurko gazteek bakarrik beharrezkoa
denean hitz egiten dutelako. Euskararekiko sentipena
galdu da, gazteei guztia ahaleginik egin gabe etorri zaiela-

ko eta hori lortzeko edo defendatzeko ez dute borrokatu.
Lehen gure haurrek gure ahalegina ikusi egiten zuten eta
hori baloratu egiten zuten.

M: Uste duzue Eharin eta Gasteizen lortu dela zuek
hasitakoa?
Maite.: Gutxienez euskararen mintzamena eta ezagutza
bultzatzera lagundu genuen, eta nire ustez, zerbait lortu
dugula esan dezakegu.
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Miguel: Hori egia da,
baina gurasoen laguntza
denborarekin galdu egin
da. Dena den, Frankoren
garaian euskarak laguntza
gehiago behar zuen, zailtasun gehiago zegoelako.
Bera hil zen momentuan
hasi ginen askatasun
gehiagorekin lan egiten.
M: Gaurko egoera
zein den ikusita, zein
aholku emango zenieke
guraso eta gazteei?
Maite.: Gazteei, dudarik gabe, guk hasitako lana
aprobetxatzeko, eta gurasoei euskarari laguntza
gehiago eskaintzeko.

M: Ikasle kopuruak
gora egin du, kalitatean
ere gora egin al du?
Ma.: Bai, dudarik gabe, baina lehen esan dugun bezala,
aldaketa bat egon da gaur eguneko ikasleen jarreran, eta ez
dakitenez nondik datorren daukatena, ez dute baloratzen.

M: Orain ikasle ohi baten oroitzapenak ikusiko
ditugu. Zer gogoratzen duzu garai hartaz?
Isabel: Ez ditut gauza asko gogoratzen, hiru urte
nituelako, baina gogoratzen dut etxe zahar bat bezala,
ume guztiak elkarrekin esparru txiki batean, fotokopiagailu zahar bat...Familia bat ginen, baliabideak geu
ginen, eskuz egiten genituen fotokopiak, gurasoak
ziren langileak, eraikuntza egiten, konpontzen, jolaslekua baratza...

M: Gaur egungo ikastetxeekin alde handia egongo
da, ezta?
I: Bai, gaur egun askoz txukunagoa da guztia, klaseek
berogailuak dituzte, kolorez margotuta... Lehen askoz itsusiagoak ziren.

M: Garai hartako lagunekin harremanetan jarraitzen duzu?
I: Bai, oraindik batzuekin harremanak ez ditut galdu eta
ikusten naiz, baina ez asko. Orain dela gutxi garai hartako
guztiok elkarrekin egon ginen, eta jende guztia ezagutu
nuen.

M: Aholkutxoren bat gaurko ikasleentzat?
I: Bakarrik euskaraz mintzatzeko.

• Gernika • Gernika • Gernika • Gernika • Gernika • Gernika • Gernika

Gernikako azkena astelehe-

Gernikako azoka oso zaharra da, agian zaharrenetan zaharrena. Urte asko
dira bizirik dagoela Urriko azken astelehenetan egin ohi den azoka hau.
Bitxikeri gehiago edo nola sortu zen jakin nahi baduzu irakur ezazu ondoren
datorrena Ikastetxeko Batxilergoko ikasleak hurbildu dira bertara eta
beraiek prestatu digute egun honetakoa.
Gernikak sei mende daramatza azoka hau egiten eta
ospatzen. Zaharrenek ere ez dute gogoan urriko azken
astelehenaren hastapena.600 urte baino gehiago daramatzate feriak egiten, hori bai, aintzinako eta gaurko azokek
ez dute zerikusi handirik.

Saltokien kokalekua produktuen arabera antolatuta
egon da: postuak hainbat kaletan sailkaturik; Berauek 8 kale
edo plazatan banatzen dira:Juan kalzada kaletik San Juan
ibarra plazaraino aurkitzen ditugu Gernikako ia erdigune
osoan hartuz.

XIV.mendera salto egiten badugu herriaren fundazio
eskutitzean, dagoeneko Don Tellok astean behin feria ospatuko zela aipatzen zuen. Eta horrela izan zen 1366 tik
aurrera azoka ohiko bihurtu zen Gernikan.

Baserriko tresnak Alondegian kokatu dira, eta Industria
kalean gaztak eta ogi saltzaileak egon dira. Ortuariak, fruta
eta loreak Pablo Picasso eta Juan kalzada kalearen artean,
txakolinaren eta sagardoaren kokalekuak berriz, Artekalen;
eztia eta kontserbak, Juan kalzada kalean eta bertan nekazaritzako lan tresnak eta ibilgailuen erakusketak.

1613 an Bizkaiko Batzar Nagusiek Gernikako feriak San
Bartolométik (abuztuak 4) San Antolin egunera arte (irailak
2) ospatuko zirela erabaki zuten, inguruetako herrietan izaten ziren feriei ez kalterik egiteko.
1942. urtez geroztik, Gernikan azoka izaten da astelehenero, eta garrantzitsuena urriko azken astelehenekoa da,
gaur egun arte hazkundea etengabe izan da, urtez urte saltoki kopurua handitu baita. Merkatuaren eraikuntza txikia
gelditu zen, saltokiak herriko kale nagusietan kokatu zituzten, eta azokak, berriz, gero eta garrantzi handiagoa hartu
zuen.
Aurtengo Urriko azken asteleheneko azoka ere egin
dute Gernikan. 300 saltoki baino gehiago zeuden, eta
95.000 pertsona inguru batu dira Gernikan:

Azokan salgai jartzeko zenbait baldintza bete behar
dira: beharrezkoa da euskal produktuak izatea eta kopuru
jakin bati ere aurre egin behar diote, eskari handia baitago
eta aukeraketa egin behar izaten da urtez urte, esparrua
mugatua baita.
Ez da erraza 15 mila biztanle inguru duen herri batean
100 mila lagun baino gehiago batzen duen jaia antolatzea.
Honek lagun askoren esku-hartzea eskatzen du, horregatik hasten dira hilabete lehenagotik; urria hasi, eta festa
usaina dabil Gernikako kaleetan zehar.
Saltokiak eta txosnak eraiki, karpak ipini...dena egoki
egongo da urteko egunik berezi eta garrantzitsuenerako.
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Mendebaldea ikastetxeak Gabonak datozela eta Eguberri
zoriontsuak opa dizkizue. Hauek eta urte berriak, esan ohi
den bezala, bakea eta osasuna
ekar diezazkigula guztioi.
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Gabonak datoz eta festa hauekin norberak denbora
gustukoen duen eginkizunetan emateko parada izan ohi
du. Hemen doakizue eskaintza paregabea.
Bakoitzak bere aukera bila dezala eta ondo pasa!
Beñat informatika munduan murgildurik dabilen gaztea da,
hacker izateko bidean ondo kokatuta. Bi neska ibiliko zaizkio
inguruan: bata jatorragoa, dudarik gabe; bestea misteriotsuagoa
eta erakargarriagoa, bizimodu ilunekoa eta asmo ezkutukoa.
Zoratzeraino menperatuko du bigarrenak Beñat, nahiz eta mutila
horren jakitun egon. Sexuaren eta ilunaren erakargarritasuna,
ordea, handia da.

Komiki honen egileek askatasunaren eta euskararen
apologia egiten duen komiki atsegina osatu dute. Campion-en
testuarekin fidelak izan dira eta inkognita, bide eta azpibide
batzuk argitu gabe utzi dituzte. Benito Lertxundik kantatzen
duen Itzaltsuko Bardoaren historia ezagutu nahi baduzu hemen
duzu parada aproposa.

Eskaini dizkizugunekin nahikoa ez baduzu hona hemen Arriaga Megadendako lubururik
salduenen zerrenda. Kontuan izan zerrenda honek ez duela ezer esan nahi, bakoitzak bere
aukerak baitauzka.

• kultura

mendebaldean gela barruan betiko ikasgaiak ikasteaz gain,
beste arlo batzuk ere jorratzen ditugu

Errefuxiatuen bizimodu latza
ezagutu dugu

Beste lurralde batzuetako
errealitateaz ohartu gara

Elikaduraren beharraz jabetu gara

Elkarkidetza garrantzitsua da

Natura
Natura eta
eta Osasuna
Osasuna zaintzen
zaintzen

Segurtasuna ikastetxean

Bitartekaritza zertan
den ezagutu dugu

Dantza eta jolasak ere bai
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Juan Jose Ibarretxe Lehendakaria:

“Maite dut euskara eta mait
mundu honetan edozein gau
Mendebaldea Institutuko 3. DBHko Prentsa Tailerreko ikasleak
Lehendakaritzara joan ginen Juan Jose Ibarretxe gure Lehendakariari
elkarrizketa egitera, nolakoa den jakin nahi genuen, baina hurbiletik, ez
komunikabideetan agertzen diguten bezala. Oso atsegina izan zen gurekin, luze
eta gustura, arlo eta gai asko jorratu genituen eta bukatzean hamarretako
oparoa eskaini zigun. Egun borobila
Lehendakaria.- Beno, eskerrik asko
etortzeagatik lehenengo eta behin,
ohore handia da eta etxe hau, gainera, zuena da, nirea den bezalaxe.
Eskerrik asko etortzeagatik

Mendeberri.- Zuri gu hartzeagatik.
M.: Nola hasi zinen langintza
honetan?
L.: Nire ikasketak bukatu ondoren en-

presa batean lan egin nuen Bilbon eta
aldi berean Estatu Batuetan. Laudioko
txirrindularitzaren elkartean ondoren
eta gero Laudioko Udalean. Hasiera hasieratik, hau bokazioa da. Bizitza osoan
egon naiz honelako lanak egiten.
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itasuna da klabea
auzatarako”
M.: Asko aldatu da zure bizimodua
Lehendakari zarenetik?
L.: Beno, nola ez, Lehendakari izatea ere
oso garrantzitsua da eta bizitza aberasten du, argi eta garbi gainera. Baina Lehendakari izan aurretik Laudioko alkate
izan nintzen eta niretzat, bene benetan,
alkatea izatea zure herrian ziur aski, politikan, gauzarik garrantzitsuena, politena dela, nire bizitza aberasten da.

M.: Noiz konturatu zinen politikaria izan nahi zenuela?
L.: Bada, ez dakit behar bada, bokazioa,
besterik ez da, zentzu horretan, bokazio
hori hasiera hasieratik. Bestela, ezinez-

koa da hemen egotea, politika munduan egotea. Gainera orain politika
munduan gaudenok benetan ausartak
izan behar gara politikan egoteko, baina
nahiz eta horrela izan, nik Euskadi maite dut eta euskaldunak maite ditut.

L.: Lotsa hasieran ematen zidan baina
hori pixkanaka-pixkanaka gainditu dut,
orain berdin dit, zentzu horretan.

M.: Politikari lanean zer aldatuko
zenuke?

L.: Beno zaila bai, baina begira,
Lehendakari izatea edo irakasle edo
ikasle izatea zaila den neurrian, gauzak
ondo egitea zaila da. Bada, bai,
Lehendakari izatea ere zaila da, arazo
gehiegi; noizean behin dauzkazun arazoak ikaragarriak dira.

L.: Irainak, insultoak eta deskalifikazioak soberan daude eta falta dena soluzioari buruz hitz egitea da. Eta horretarako ideiak mahi gainean ipini behar
ditugu.

M.: Ba al duzu lotsarik kamara
baten aurrean jartzerakoan?

M.: Oso zaila da Lehendakari iza tea ala ondo eramaten da?

M.: Zer esaten dute zure alabek zu
Lehendakari izanda?
L.: Beno, baina nire alabentzat beraien
aita naiz eta normalean, ikastolara joaten direnean adibidez, ez dute esaten
beraien aita Lehendakari dela. Haiek
Eneritz eta Nekane izan nahi dute eta
hori bakarrik. Zuek lehendakari giza
ikusten nauzue, baina haientzat aita
naiz.Arraroena beraientzat da telebista
ikusten dutenean eta agian afaltzen ari
garenean eta aldi berean han telebistan bi lekuetan une berean... xelebrea
da

M.: Eta politikari izan nahi dute?
L.: Ez, ez beharbada ikusi dutelako nola
dagoen mundu hau eta giro nahasia
dugulako. Oso gogorra da gure alabentzat telebistan ikusten edo entzuten dutenak -irainak eta insultuak- eta
bere aitari zuzenduak direla jakitea.
Horregatik haiek politikatik at daude
eta egongo dira etorkizunean ere. Ez
dakit zer izango diren baina politikari
ez direla izango ziur, inteligenteak
direlako.

M.: Eta zelan ikusten duzu Euskal
Herriko oraina?
L.: Oraina eta etorkizuna batez
ere,ezta? Eta etorkizuna, beno giro
nahasia bizi dugu politikoki, uste dut
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adibidez euskal gizartea benetan
herri moderno eta gizarte modernoa dela. Inoiz ez dugu eduki gaur
daukagun bizi kalitatea eta zentzu
horretan, gauzak hobetzen ari dira
baina oraindik gauza asko eta asko
falta ditugu hobetzeko.

M.: Zuk aurkeztu duzun plana
zertan datza? Gurekin zerikusi rik ba al du?
L.: Bai nola ez.Alde batetik Euskal
Herria,Euskadi herri bat dela, bigarrena, gure etorkizuna guk erabaki
behar dugula eta gaitasuna daukagulako gure etorkizuna erabakitzeko nahi duguna izango garela eta
hirugarrenik, zuek izango zarete
urte batzuk barru baietz edo ezetz
esango diozuenak, lehenengo
aldiz bozkatzen duzuenean.

M.: Nola ikusten gaituzu Euskal
Herriko gazteak?
L.: Ba ondo, uste dut benetan gazteriarik formatuena eta gero hedatuena
zaretelako, inoiz ez dugu eduki gazteriarik formatuena,eta hori aktibo
izugarria da etorkizunari begira.

M.: “Euskara zaila omen da” zer
esango diezu halakorik dioen jendeari?
L.: Nire eskarmentua euskararekiko
benetan oso polita izan da, behar
bada, gauza bera ez nuen pentsatzen orain dela 5 urte, nik berrogehita piku urtekin ikasi nuen euskaraz. Ikasten ari naiz oraindik, baina pentsatzen nuen ezinezkoa zela,
hizkuntza berri bat ikastea adin honetan, baina nik maite dut euskara,
eta maitasuna da klabea mundu honetan edozein gauzetarako, ikasteko, pertsona batekin bizitzeko, beste pertsona batekin eztabaidatzeko..... niretzat aldaketa ikaragarria
izan da, adibidez nire alaba nagusiarekin euskaraz hitz egiten dut orain
dela bi urtetatik, 18 urte ditu eta 16
urterarte gaztelaniaz egiten genuen.
Gainera euskaraz bizi gara, eta benetan ikaragarria izan da, aldaketa
kulturala ez ezik, bizitzeko era ere
ezberdina bihurtzen da.

M.: Zaila izan da zuretzat euska - tenemos que hablar en ingles” guk
4 hizkuntzatan hitz egin behar dugu
ra ikastea?
L.: Elebakarrentzat konplikatuagoa
da, hau da, gaztelania hutsa bakarrik dakigunontzat. Batez ere prestatzeko giroa, hizkuntza berri bat
ikasteko, hizkuntza baten atzean
dagoena, kultura oso bat da, baina
hasieran pentsatzen dugu itzultzearekin nahikoa dugula, baina gero
konturatzen zara ingurua kontutan
hartu behar duzula eta itzultze
hutsarekin ez dela nahikoa.
Hizkuntza berri bat ikasteko, aldatu
behar duzu zure burua eta onartu
behar dituzu egiturak eta hizkuntza
baten atzean dagoena, kultura,
azken batean eta horretarako nik
gogoratzen dut, orain dela, 20 urte
edo haurrak hizkuntza batean bakarrik hezi behar zirela, noski euskara
baztertuz baina gaur egun frogaturik
dago pertsonak geroz eta hizkuntza
gehiago Ikasi eta erabili, zenbat eta
gaitasun gehiago duela hizkuntza
gehiago ikasteko. Zuek elebidunak,
edo eleanitzak zarete, eta hori aberatsa da. Madrilen esaten dut behin
eta berriro “nuestro problema no es
el bilinguismo, somos un pueblo
pequeño queremos hablar en euskara que es nuestra lengua pero
tenemos que hablar en castellano y
en frances que tambien son lenguas
nuestras, que hablan los vascos y
ademas para enriquecernos mas,

geurea, euskara, baina gero munduan ibiltzeko frantsesa, gaztelera
eta ingelesa, eta gainera munduari
begiratu behar diogu, Euskadi ikusteko , gu oso txikiak garelako

M.: Euskaraz bizi zara?
L.: Bai orain adibidez, gobernuaren
barruan, lendakari ordearekin, eta
gobernu barruan dauden beste kontseilari batzuekin ere euskaraz hitz
egiten dut eta euskaraz lan egiten
dugu Gero etxean alabekin ia dendena egiten dugu euskaraz bai eta
benetan aldaketa polita izan da, oso
oso polita eta zuek, nola egiten
duzue gurasoekin? eta zuen artean,
nola egiten duzue?

M.: Gaztelaniaz (ia denok aho
batez).
L.: Beno gurasoekin, gaztelaniaz egin
behar duzue, baina euskara ez da
bakarrik ikastolan ikasteko eta irakaslearekin bakarrik hitz egiteko, euskara
erabiltzeko eta bizitzeko da. Kontuz ba
zuen artean mesedez, euskaraz egin
behar duzue! Badakizue esaera zahar
hori ezta? “Hizkuntza bat ez da galtzen
ez dakiteneke erabiltzen ez dutelako,
baizik dakitenek erabiltzen ez dutelako
baizik” eta guk galtzen badugu euskara, ez dugu galduko guk, munduak
galduko du.
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e s p r i n t e a n
-Non jaio zinen?
-Laudion, orain dela 46 urte
-Non bizi zinen Lehendakari izan
aurretik?
-Laudion eta Laudion bizi izango naiz
etorkizunean ere.
-Zein da zure libururik gogokoena?
-Toti Martinez De Lezek-k idatzitako
azkena.
- Pelikularik gogokoena?
- “Verano del 42”,
- Zure zaletasunak?
-Batez ere irakurtzea eta txirrindulaz
ibiltzea.
-Saskibaloi talde bat?
-Taugres
-Futbol talde bat?
-Ez naiz futbol zalea, baina nire alabak
futbol zale amorratuak dira. Baina niretzat oso aspergarria da.
-Futbola ikusten duzu?
-Bai, alabak nola jokatzen duen ikus-

tera noa,baina benetan ez zait bat ere
gustatzen.
-Zetan lan egin nahi zenuen txikia
zinenean?
Ez dut gogoratzen zertan lan egin
nahi nuen, garai hartako topikoak
suhiltzaile, erizaina, mediaku,apaiz,alkate.... baina gogoko dudana ekonomia da.
-Zure janari gogokoena?
-Ba…arroza
-Txirrindulari bat?
-Joanes Somarriba
-Bizitzeko lekurik zoragarriena?
-Laudio eta Aiala.
-Aktore edo aktoresa bat?
-Gustukoena Kevin Costner eta emakumeen artean Michele Pfeiffer
-Mendia ala hondartza?
-Mendia dudarik gabe, itsasoko harea
ez zaidalako gustatzen.

-Euria ala eguzkia?
-Euskaldunontzat biak, ezinezkoa da
bizitzea eguzkia eta euririk gabe.
-Negua ala uda?
-Euskadin orokorrean negua.
-Telesail euskaldun bat?
-Telesaio famatuenetariko bat “Goenkale”, noizean behin ikusten dut.
-Gasteiz ala Laudio?
-Argi dago, Laudio, baina Gasteiz ere
bai, oso hiriburu polita da bizitzeko
ere.
-Politika ala txirrindularitza?
-Txirrindularitza.
-Gogoko duzun musika talde bat?
-Ez duzue ezagutuko, “Wet wet weather”.
-Kolore bat?
-Urdina

Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteizko
Udala

21

22

publizitatea • publizitatea

•publizitatea • publizitatea • publizitatea • publizitatea •

• Rol jokuak • Rol jokuak • Rol jokuak • Rol jokuak • Rol jokuak • Rol jokuak •

Rol jokuak kaltegarri?
Jende askok esaten du Rol jokuak oso kaltegarriak direla buruarentzat eta zoratu egiten
duela, baina hori oso urrun dago errealitatetik. Egia esan, Rol jokuek burua prestatzen
dute, gehienetan pentsatzeko jokuak baitira, jokatzeko orduan gauza asko hartu behar
baitira kontuan.
Magic (rol kartak) rol jokoan
jolasteko orduan, jokatzaile
bakoitzak bizitza mugatua dauka
eta monstruoak, konjuroak eta
abar erabiliz, aurkariei bizi guztia
kendu behar die. Hori egiteko
noiz defenditu eta noiz borrokatu
jakin behar da, gainera karta
bakoitzak bere trebetasun bereziak ditu, adibidez, “suzko mingaindun kavua”-k (monstruo bat)
jokoan sartzen denean beste
monstruo bat hiltzeko ahalmena
dauka baina horretarako beste
monstruo horren defentsa 4
maila baino gutxiagokoa izan behar
da. Hau adibide bat baino ez da Rol
jokua zertan datzan azaltzeko.
Lehenago aipatu ditugun trebetasunaz gain, monstruo hauek erasotzeko aukera daukate beste karta
batzuekin. Argi dago hau guztia
kontuan hartu behar dela ia edozein
rol jokutan jolastean, eta horregatik
burua askatasunez lantzen da.
Gainera, rol joko batzuek trebetasun
asko ikasteko balio dute, adibidez,
War Hammer-eko jokoan zuk montatu eta margotu behar dituzu
monstruoak, eszenarioak eta delakoak. Normalean rol jokuak elkarren
artean trukatzeko aukera dago, eta
hori lagungarri izan daiteke erlazionatzeko orduan.

Magic-eko lehenengo
artefaktoak.
(Merkeenak 60 euro balio ditu).
Jendeak, bereziki jenderik zaharrena, rol jokuez hitz egiten entzuten
duenean, satanismo eta horrelako
gaietan pentsatzen du, eta horrek
eman die rol jokuei bere ospe txarra.
Ez du asko laguntzen ere, Amerikan
eman diren zenbait kasuk, adibidez,
orain dela 5 urte, 1998an, 24 urteko
gazte batek bere etxean zeuden familiar guztiak hil zituen rol joku baten
froga bat zelakoan. Baina gertaera
horrek ez du rol jokuen errua izan

behar nahitaez. Ziur asko, mutiko
honek bazeukan lehenagotik ere pertsona ero eta hiltzaile baten burua.
Bai, rol jokuak esan zion bere familia
guztia hiltzeko baina joku honek ez
balio esan, telebista k edo komikiren
batek eraginda gauza bera egiteko
arriskuan egongo zen. Gainera, pertsona bete bati (psikikoki hitz eginda),
rol joku batean norbait hiltzeko agindua ematen bazaio, bromatzat hartuko du.
Rol jokuak normalean oso garestiak izaten dira eta askotan antzinatasunak eta arrarotasunak karta
bakoitzari bere balioa ematen dio.
Adibidez, Black Lotus karta, Magic
jokuarena, 1250 eurotan baloratuta
dago lehen edizioan atera zelako eta
zaila zelako karta hori aurkitzea.
Rol jokurik famatuenak hauexek
dira: Magic, Pokémon kartak,
Vampire, War Hammer...
Rol jokuei buruzko informazio
gehiago biltzeko, Gazteizko Roningeko (rol jokuen denda ezagun bat)
jabeari galdera batzuk egin dizkiogu
eta hurrengo gauzak atera ditugu.
Javier, Roning-eko jabea, rol
jokuetan aditua da eta berarentzat
rol jokurik onena Magic kartak dira.
Bere bilduma pribatuan badauzka
100 eurotik gora balio duten kartak
eta inork ez daki berak zenbat dauzkan. Karta onak baditu ere, ez du
inoiz txapelketa bat irabazi, aurka-

riak benetan onak direlako.
Bere dendan askotan txapelketa ugari jokatzen dira eta
egun guztietan egoten dira
bezeroen arteko borrokak
(jokuaren barruan noski).
Gure lagunaren ustez, rol
jokuak ez du inolako arriskurik
jendea zoratzeko edo hiltzaile
bihurtzeko, hori txorakeria
galantak direla dio. Berak
baditu lagun asko eta asko rol
joku adituak direnak eta inork
ez du izan inolako arazorik.
Bere iritziz, guztiz kontrakoa
gertatzen da, rol jokuak oso entretenigarriak direla dio baina denbora
asko eman behar dela aditu on bat
izateko eta horrek delituak eta
horrelako txorakeriak egiten pentsatzeko denbora kentzen du.
Gainera, ez dago gaur egun ia
inor 20 urtetik behera rol jokua inoiz
probatu ez duena.
Gure adituak dio joku hauekin
jolasten ikastea oso zaila dela baina
ikasitakoan ezin dela hor utzi:
“Harrapatu eta urteak ematen dituzu
jolasten eta gauza gehiago erosten
kolekzio on bat lortu arte”. Gainera
ikastearekin ez du balio, beti ikasten
dira arau berriak edo eta errazago irabazteko formulak, adibidez komboak.
Komboak oso erabilgarriak izaten
dira rol jokuetan, adibidez Magik
jokuaren barruan. Demagun badaukazula monstruo bat trebetasun honekin: “karta honek ez du minik hartzen” eta beste karta bat jartzen
duena: “zuri egiten dizuten min guztia zuk kontrolatzen duzun monstruo
bati egiteko aukera dezakezu”.
Orduan min egin nahi badizute
monstruo horri egin behar diote mina
baina mostruo horrek ez badu minik
sufritzen ez duzu galduko jokua.
Horrelako kombo onak lortzea
oso zaila da noski, baina hori pentsatzeko, burua asko erabili behar
da.
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Mobilaz, telefono mugikorraz edo
segapotoz mezu bat bidali nahi baduzu
eta denboraz eskaz bazabiltza, irakur
ezazu ondoren dakarkizuguna, benetan
lagungarri izango baitzaizu. Eta
sortzaileek dioten bezala, probokazioa
da, dibertitzeko gonbita eta euskaraz
egiten duzun komunikaziorako
aitzakia. Ea horretarako baliagarria
gertatzen zaizuen “Segapotoen mezu
sekretuak” liburuxka.

“Segapotoen mezu sekretuak” liburuxka mugikorren
mezuak euskaraz idazteko oso baliagarria omen da,
hiztegitxo umoretsu eta nahiko betea baitakar.
Zazpiak-Batman taldekoek sortu dute, Lazkaoko
Kilometroak’03ko antolatzaileen eskariari
erantzunez. Lagun artean maiz erabiltzen baduzu
edota ikasi nahi baduzu mezuak euskaraz nola bidal
ditzakezun ziztu bizian, irakur ezazu ondoren
datorrena.
Mugikorren mezuak irakurtzera eta idaztera ohituta ez
dagoenak, kontrakoa pentsa dezakeen arren, artikulu
honen izenburua ez dago akats ortografikoez josita.

Zazpiak Batman kolektiboko Kike Amonarriz, Antton
Olariaga eta Asisko Urmenetak egindako SMS (Segapotoen
mezu sekretuak) hiztegitxoko hitzekin osaturiko esaldi bat
da, “euskeraz bizi nahi det” esan nahi duena.
“Jendearen arteko komunikazioan ezagutu dugun
hurrats berriena segapotoa da” Urmenetaren arabera.
Mugikorraz ari zen. Kike Amonarrizen ustez, segapoto
bidezko mezuen bidalketak arau propioak dituen kode
berriak eta bereziak eskatzen ditu. “Guk proposamen bat
egin dugu, eta mezuak euskaraz erabiltzeko probokazioa, dibertitzeko gonbita eta komunikaziorako aitzakia
bat da liburuxka ”

La Casa De
Mi Abuela
Donosti, 17 • Teléfono 945 177 277
01010 VITORIA-GASTEIZ
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Olariagaren irudiko, berriz, zeinuak, sinboloak, seinaleak... guztiak dira baliagarri SMS hizkuntzan: Bihar esaterakoan, adibidez, 2ar nahikoa omen da.
“Segapotoak harria gordetzen du barruan.
Segapotoko harria sega zorrozteko da. Segapotoen
mezuek komunikazioa zorrozten dute.” Olariagaren
hitzak dira hauek.
Aurten Kilometroak’03 Lazkao herrian ospatu da eta
bertako antolatzaileek eskatuta egin dute hiztegitxo hau.
Hori bai, taldea ezagututa badakigu herriz herri ibiliko
zirela gazteei galdezka: eta beste hau, nola esaten edo
idazten duzue?
Liburutxoa Lazkaon bertan saldu zen lehenengo aldiz
arrakasta handia edukiz eta jada Eusko Jaurlaritzak zabaldu du Euskal Herriko ikastetxe guztietan. Ea erabiltzen
den eta gazteek jolasteko eta komunikatzeko euskara
berezi eta berria erabiltzen duen.

Aholkutxo bat amaitu aurretik: Entzun dugu
Mendebaldea ikastetxeko Kultur astean segapotoko
mezu lehiaketa bat egongo dela. Beraz, has zaitez sortzen.
Hemen dituzue zuek erabiltzeko hainbat hitz:
Bost axola!
Barrez
Zulo
Bihar
Negarrez
Eutsi goiari
Musua
Ken zazpi

-5x1
<B>
0
2ar
<N>
ê
}{
-7

Informazioa:“Berria” egunkaritik eta “sms hiztegitxotik”aterata.
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FITNESS FIRST:
Gorputza eta arima zaintzek
Lakua auzoan bada non egin kirola eta gorputza zaintzeko aukera paregabea da.
Gimnasio honetan laneko estresa, eguneko nekea kendu nahi baduzu izango duzu
non eman denbora.Lakua Zentron kokatuta dagoen lokaleko arduradunak argitu
digu zertan den hau guztia.
Mendeberri: Noiz ireki zen?
Fitness First: 2003an, maiatzaren 1ean ireki zen eta
apirilaren 30 ean inauguratu zen.
M.: Zenbat pertsonek egiten dute lan hemen?
F.F.: 18 pertsonek: monitoreak, harrerakoak…

F.F.: Yoga, speening, luzapenak, bizkarra, taichy, aerobic,...
M.: Zer ordutegi duzue?
F.F.: Astelehenetik ostiralera 7:30tik 11:00era, larunbatean 9:00etik 21:00era eta igandean eta jaiegunetan
9:00tik 15:00 ra

M.: Zer gela mota ditu?
M.: Zenbat bazkide dituzue dagoeneko?
F.F.: 2 klase, 1 speening eta beste bat expres zirkutua
(denbora gutxi duten pertsonentzat da, zirkutitu azkar bat
egiten da bertan).
M.: Zer egin daiteke hemen?

F.F.: 2.300 persona edo gehiago.
M.: Jendea normalean etortzen da edo bakarrik
izena ematen du?
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eko aukera bat
F.F.: Jende gehiena etortzen da, %80a maiztasunez
dator, astean 3 aldiz gutxi gorabera normalean. Egunero
etortzen direnak ere badaude, hauek kirola egiten ohiturik
daudenak dira.
M.: Auzoko jendea etortzen da?
F.F.: %90a auzokoa da, bertan bizi edo lan egiten duena.
M.: Jendea salara edo ikastaroetara etortzen da?
F.F.: Konbinatu egiten dute. Hoberena da ez aspertzeko.
Baina kirola egiten ohiturik dagoen jendea oso disziplinatua da eta bakarrik salara joaten da.
M.: Zein adinetako jendea datorkizue gehien bat?
F.F.: 29-30 urte dituztenak, batez ere.
M.: Zenbat pertsona joaten dira ikastaroetara?
F.F.: Bada, adibidez speening egitera 50 pertsona gutxi
gora behera, zeren 50 bizikleta ditugu, baina Yogara berriz,
gutxiago, konzentrazioa behar delako.
M.: Askotan esaten da honelako lekuetara jendea
beste pertsona batzuk ezagutzearren apuntatzen dela,
horrelakorik ikusi duzue?
F.F.: Bai, noski, jende asko apuntatzen da harremanak
egiteko, afariak antolatzen ditugunean 200 pertsona inguru biltzen gara, eta hemen jendeak bistaz ezagutzen duen
norbaitekin hitz egin dezake errazago....
M.: Hona etortzen denak bizi
osasuntsua daramala esan daiteke?
F.F.: Ez dakigu zer egiten duten
bazkideek hemendik kanpo, baina
idealena izango litzateke hemen egiten duen kirola janari garbiarekin
konbinatzea. Hori, dena den, bakoitzaren esku dago.
Fitness First gimnasioko bazkidea
den neska bati, Amaia Arreseri, egin
diogu elkarrizketa, beraren iritzia jakitearren.
M.: Adina?
F.F.: 38 urte
M.: Lanbidea?
F.F.: Hizkuntza Normalkuntzarako
goi-mailako teknikaria.

M.: Non bizi zara?
F.F.: Gasteizen
M.: Noiz hasi zinen
gimnasiora
etortzen?
Bakarrik etortzen zara ala
lagunekin?
F.F.: Aurreko udan hasi
nintzen eta bakarrik etortzen naiz.
M.: Aurretik
egiten zenuen?

kirola

F.F.: Bai
M.: Noiz joaten zara
gimnasiora?

Amaia Arrese

F.F.: Ahal dudanean. Goizeko 7:30etan eta arratsaldeko
6:00etan
M.: Zenbat denbora pasatzen duzu bertan?Astean
zenbat aldiz?
F.F.: Ordu eta erdi, etortzen naizen bakoitzean eta hiru
aldiz astero.
M.: Zer egiten duzu bertan?
F.F.: Makinetan ibiltzen naiz.
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M.: Gustura zaude?
F.F.: Bai. Ez dut arazorik izan eta leku polita eta aproposa da.
M.: Zer lortu nahi zenuen gimnasioan izena ematean?
F.F.: Nire gorputzaren egokitasuna
M.: Nola jakin zenuen gimnasioaren berri?
F.F.: Ni bizi naizen etxetik hurbil dago. Lanean laneko
iragarki- taulan ikastaroen berri izan nuelako.
M.: Nork antolatzen ditu zure kirol ariketak?
F.F.: Nik neuk, nire kasa antolatzen ditut.
M.: Gimnasioaren bidez harremanak egiten dituzu?
F.F.: Ez asko, oraindik behintzat.Baina hori ez da helburua,nirea ez.
M.: Gustukoa duzu kirola egitea?
F.F.: Bai.Betitik izan dut gogoko.
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M.: Gaur egungo estetika beharrak betetzeagatik
joaten zara gimnasiora?
F.F.: Beno, denetik pixka bat. Guztiak izan du eragina
niregan hona etortzeko pausua ematean.
M.: Instalakuntzak egokiak al dira?
F.F.: Bai.Denetik dago; makinak, ikastaroak,bideoak
doan, alkilatzeko aukera, kirola egiteko arropa salgai...
Orain eskaintza berriak eskaini behar dizkigute;dietista
bat, edergintzarako aukerak,etab…
M.: Zein adinetako jendea etortzen da zurekin
batera gimnasiora?
F.F.: Adin guztietakoak; etxeko andreak, jubilatuak,
jende gaztea, enpresariak,etab...
M.: Eta garestia al da zuretzat?
F.F.: Bai. Matrikula ordaindu eta hilean gutxi gorabehera
hamar mila pezeta eman behar duzu.Tartean eskaintza bereziak egoten dira eta merkeago lortzeko modua, edo solariumeko saioak doan. Nik lanetik hurbil nuelako aukeratu nuen.

Pelayo-rekin bizitzea ederra da
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Mendebaldea
Gurasoen Elkartea

n saludo a todos/as desde la Asociaciòn de
Padres y Madres. Nos ponemos en contactocon vosotros/as para que sepais de nuestra
existencia y de nuestro trabajo en equipo.
En estos momentos la Junta de la asociación està compuesta por
nueve personas, un nùmero insuficiente para llevar a cabo nuestros proyectos. Por ello, os animamos a participar, ya que cuantos màs seamos,
màs y mejor podremos trabajar y ofrecerles a nuestros hijos una mejor
educación.
Os informamos que las reuniones las hacemos los martes a partir de
las 18:30 y con una frecuencia de 15-20 dias, a los cuales os invitamos a
asistir.
Algunas de las funciones que desarrollamos son las siguientes:
▼ La organización de las actividades extraescolares (actualmente
contamos con dos equipos de baloncesto y uno de balonmano).
Seguimos estudiando loa posibilidad de realizar màs actividades
deportivas, manuales, culturales…
▼ Participamos en las comisiones de Mendebaldea: comedor,
transporte, convivencia, euskara, seguridad e higiene. Todos los
temas que salen en estas comisiones se llevan al Consejo Escolar
en el que tambien tenemos representación, en una palabra estamos en donde se nos necesita para ayudar a mejorar la calidad
de enseñanza de nuestro centro, Mendebaldea.
▼ Colaboramos en la venta de libros en el centro con el consiguiente beneficio econòmico para las familias. Sabemos que en
este tema hubo fallos y que no se desarrollò como nos hubiera
gustado, por ello trataremos en delante de subsanar los errores
y mejorar en beneficio de todas las personas.
▼ Queremos empezar a participar en Denon Eskola, la coordinadora de las Ampas en Alava, pero nos hace falta gente para
colaborar.
Por eso, si quereis poneros en contacto con nosotros sòlo teneis que
llamar al centro; para cualquier duda o sugerencia no dudeis en llamar o
en dejar alguna nota informativa en los buzones que hay en la porterìa.
Recordaros que los socios teneis algunas ventajas: descuento en los
libros de texto, ayudas para salidas realizadas por el centro (Estancia en
Barria, intercambio con Angulema, salidas a la nieve…) viajes fin de
curso…

U

Kaixo guztioi: Lerro hauen bidez Guraso Elkartearen berri eman
nahi dizuegu. Aurten bederatzi
guraso gabiltza hara eta hona,
zenbait eginkizunetan gure semealaben heziketa hobetu nahian.
Garbi dago gutxi garela eta egin
gabe uzten ditugun arloak askoz
gehiago direla. Horregatik, prest
bazaudete laguntzeko, kanpo
ekintzak antolatzen, garraioaz, jantokiaz arduratzen... jar zaitezte gurekin harremanetan edo bidali
oharrak eta iradokizunak denon artean Mendebaldea hobea egin dezagun.
Urte honetan batzorde batzuetan dihardugu lanean irakasle eta
ikasleekin batera: bizikidetza, euskara, garraioa, segurtasuna. (Denon Eskolan ere parte hartu nahi
dugu baina ez momentuz ez daukagulako jenderik ardura hori hartzeko) Batzorde hauetan sortzen
diren kezkak Eskola Kontseiluan
aztertzen ditugu
Egin duguna agian ez da asko
baina egiteko dagoena bai.
Beraz, anima zaitezte eta partaide ez bazarete oraindik eman
zuen izena. Gogoan hartu bazkideentzat diru laguntzak daudela
seme-alabek egiten dituzten ekintzetarako.

Erro
Autobusak
bidaia ona!!!

Foruak 18 ☎ 945 300 238
AGURAIN
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Boulevard berria
Hemen ikastetxeko zenbait lagunen Boulevard zentro komertzial berriari
buruzko iritziak jaso ditugu. Agian oraindik ez zara joan. Ea hau irakurri
ondoren garbiago ikusten duzun.
z da denbora asko
Elehenengo
pasatu Boulevarden
aldiz egon

ire ustez, ondo dago
N
zentro komertzial bat
Gasteizen izatea. Baina

ire ustez Boulevarra oso
ondo dago, baina
N
Gasteizerako ez da oso

nintzela eta nahiko ondo
zegoela iruditu zitzaidan.
Begiz jotzen duen
lehenengo gauza bere
tamaina da, nahiko
handia da baina ez dudana ulertzen zera
da, zergatik ez dute denda guztiak aldi
berean irekitzen.
Zinemak ikusterakoan zera irakurri nuen
“las pantallas mas grandes de España”
baina zer da hau? Azkenean bi aldiz
begiratu beharko ditugu.
Nire ustez ez dago gaizki beste zentro
komertzial bat Gasteizen edukitzea baina
beste alde batetik ez zen guztiz beharrezkoa
beste bat egitea
Alex Pardo

beste aldetik txarto
iruditzen zait beste bi
zentro komertzial
daudelako ( Lakuakoa eta
Gorbeia ). Gainera denda
txikientzat askoz txarragoa da, zeren
pertsona batek erosketak egitera joan nahi
badu, Boulevardera joango da eta ez denda
txikietara. Baina nik behintzat, badakit
gustatzen zaidan arropa non erosi eta ez
dut dendaz aldatuko.
Dena den, merkealdi interesgarri ugari
egongo dira antzeko denda asko daudelako
eta agian orduan izango da garai ona. Beraz
nire ustez Gasteizerako bakarrik zentro
komertzial bat egon behar du, eta kalean
denda txikientzat publitzitate pixka bat egin
beharko dute.
Arkaitz Virumbrales

egokia, oso handia delako eta
horrez gain beste bat
dagoelako, Gorbeia.
Boulevarra ez zait asko
gustatzen denbora asko egotekotan buruko
mina ematen didalako, ez dago eserlekurik
eta freskagarriak hartzeko goiko solairura
igo behar zarelako. Honen ondorioz trafiko
gehiago dago, ondoko herrietatik jende
gehiago etortzen delako Boulevarra ikustera
Elaia Albaladejo

ire ustez Boulevard
N
zentru komertziala ez
dago txarto baina gauza
txarrak ere badauzka.
Onen artean hauek daude:.
Gasteizetik hurbil Gorbeia
izeneko beste bat dago eta
hauen artean jendearen
konfidantza lortu behar
dutenez, orduan, produktu
merkeagoak jarri beharko
dituzte. Honekin batera,
oso hurbil dagoenez,
bizikletan edo oinez joan
daiteke erosketak egitera, ez
duzu kotxea hartu beharrik.
Amaitzeko, auto asko
pilatzen dira egun guztietan
eta hori oztopo biur daiteke
bertara joatea pentsatu
baduzu.
Ander Paz

ire iritziz, El Boulevard zentru
N
komertziala oso handia da, agian
gehiegi.
Oso leku polita da, baina beti, leku bat
inauguratzerakoan jende asko egoten da,
dendetan ez zen jende gehiago sartzen …
nire ustez, denborarekin leku aproposa
izango da, eta lasaiagoa ere bai, hainbeste
jende egoten ez denean.
Pili Sanchez

oulevard zentrua gure
hiriko azken merkatal
B
gunerik handiena da. Nire
iritziz gune komertzial berri
honek min handia egingo dio
Gasteizko betiko dendei. Oso
polita da baina barruan dituen
dendak ez daude oso ondo, soilik modan
dagoen arropa aurki dezakezu eta denda
baztuk oraindik ere, hutsik daudela dirudite.
Denborak esango du ea egokia den
gasteizen egoteko.
Nagore Salazar

rain dela gutxi irekitako
O
merkatal zentru hau, El
Boulevard, Euskal Herriko
handiena da eta honek
propaganda handia ematen
dio Gasteizi. El Boulevardeko
irabaziak handiak izango
direla uste dut,
kanpoko eta inguruko jende
asko datorrelako eta etorriko
delako. Baina era berean,
komertzio txikiei eta erdialdeko
komertzioei kalte handia
ergingo diola pentsatzen dut.
Orokorrean denetik dago
merkatal zentruan, batez ere
arropa dendak. Oraindik ez
dituzte denda guztiak ireki,
baina daudenak oso txukunak
eta modernoak dira.
Bukatzeko, esan beharra dago nahiko
konplikatua dela bertan ibiltzea, horrenbeste
pasaleku, eskailera eta abarrekin; alde
horretatik seinalizazio gehiago eta argiagoa
egon beharko lukeela deritzot. Gainera
euskaraz ere ipini behar dituztela uste dut.
Miren Lomas
l Boulevard orain arte ikusi
Ehandiena
dudan merkatal gunerik
da. Dena den, duela
gutxi bat bera ere ez zegoen
eta hutsetik hiru zentru handi
izatera pasatu gara. Bat
bakarrarekin ez al zen
nahikoa? Uste dut baietz. Agian,
Boulevardak duen berezitasuna besteek
baino denda gehiago dituela da,
amerikartasun handiago duela, itxura
paregabea duela, baina azken finean,
merkatal zentru bat besterik ez da.
Garazi Iturrioz
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Zuri eramateko
beti prest!
Zuk eskatu
eta
guk eraman

Blas de Otero 17
945 175 200
Vitoria-Gasteiz
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