Mendeberri
M ENDEBALDEA

(BIGARREN HEZKUNTZAKO INSTITUTUA)

16 ALEA •

2007ko ABENDUA

Erik Fernández,
kubatar baloizale aztia
Ramón Mateo, gure ikastetxeko
irakasle jubilatu berria

• Oscar Bilbao, TAUko prestatzaile fisikoa
• Mauro Entrialgo pintorea
• Agenda 21k

Zuia ezagutzen

• Elkarbizitza hobetuz
• Godamo basoa
• Liburuen txokoa
• Agenda 21
• Denbora-pasak

Xake torneoa
Gasteizen

2

erredakzio taldea • erredakzio taldea • erredakzio taldea • erredakzio taldea •

Argitaratzailea: MENDEBALDEA
BHIko Prentsa Tailerra
Posta Elektronikoa:
010329aa@hezkuntza.net
Koordinatzaileak: Paloma Bilbao,
Juanjo Orbegozo eta Patxi
Aizpurua.
Erredakzio Taldea: Hodei
Alvarez, Cloë Madrazo, Estibaliz
Rivero, Xabier Torrealdai, Asier
Zubizarreta, Aitor Corrales, Oihane
De Pablo, Laura García, Mikel
Martínez, Oihane Mora, Ahisa
Pérez, Aitziber Pinto, Garai
Basabe, Naiara Cámara, Garazi
Korta, Ane Mendi, Samira
Regalado, Igor Beistegi, Nerea Casas, Josu Hernández, Maialen Huertas, Xabier Júdez, Hodei Otxandiano, Alain
Orozco, Elena Cabero, Elma García, Jon Junguitu, Mikel Marquínez, Asier Aldekogarai, Joar Arana, Cristian
Hurtado, Asier Landa, Anartz Moreno, Zuriñe Rodríguez, Nekane Franco.
Argazkiak: Santi González
Maketazioa eta inprimitegia: Gertu. Oñati.
Lege Gordailua: SS1390-02
Laguntzaileak: Lankide Kutxa, Vital Kutxa, Elkar Liburudenda, Lakua Centro, La Casa de Mi Abuela, La
Vitoriana okindegia, Gurpil fotokopiak, Erro autobusak, Eroski, Consumibles Tapia, Zafiro Tours.

•

• agurra • agurra • agurra • agurra • agurra • agurra • agurra • agurra • agurra •

AGURRA

D

Din-dan-don, din-dan-don, Eguberriak! Horrela dio etxerik etxe Gabon Egunean
abesten den kantuak. Ez da Olentzerok egingo dizuen adinako oparia izango, baina gu ere
saiatu gara geurea egiten. Hori horrela, ale honetan, joan den ikasturtean jubilatu zitzaigun
Ramón Mateoren elkarrizketa dugu lan azpimarragarri modura. Horretaz gain, aipatzeko
modukoak Oscar Bilbao TAUko prestatzailea, Erik Fernández, Mauro Entrialgo etab.
Besterik gabe, Gabon zoriontsuak eta Urte Berri on!



B









Belén campanas de Belén... Así reza un popular villancico. Ya están aquí las
Navidades y los Reyes con sus regalos. Aunque el regalo que este comité de redacción os
ofrece no es equiparable al regalo que vayáis a recibir durante las vacaciones, nos hemos
esforzado para que sea de vuestro agrado. En este número queremos mencionar
especialmente la entrevista realizada a Ramón Mateo, profesor de Mendebaldea
recientemente jubilado. Además encontraréis entrevistas y reportajes de Oscar Bilbao,
preparador físico del TAU, Erik Fernández, Mauro Entrialgo...
Sin más, os deseamos Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo.
!

3

4

• Kirola

• Kirola • Kirola • Kirola • Kirola • Kirola • Kirola • Kirola • Kirola

Gasteizko xake txapelketa
Azaroaren lehenengo hamabostaldian, Gasteizen munduko xake jokalaririk onenetarikoak
izan dira. Gertakizun honi buruzko xehetasunak jakitearren bi aditurengana jo dugu, Silvio
Danailov eta Alfonso Romerogana.
M: Zer iruditu zaizu Gasteizen egin den txapelketa hau?
S: Txapelketa hau iraultzailea izan dela esan dezakegu; izan ere, lehenengo
aldiz kristalezko leku berezi bat antolatu da jokalariak bertan aritzeko, bitartean, ikusleek jokaldiei buruzko komentarioak egiteko aukera dutelarik.
Kontuan hartu behar da normalean txapelketetan jokalariak ez direla isolatuta egoten eta ikusleek isil-isilik egon behar izaten dutela eta komentarioak aurikularren bidez entzun behar izaten dituztela. Egia esateko, txapelketa hau oso polita da eta helburua zer esanik ez.
M: Ikusleentzat erraza izan al da jokaldiak jarraitzea?
S: Ez, ez da oso erraza izan, parte hartu dutenen maila oso altua baita.
Txapelketak izan duen gauza polit bat jokalari famatuak bertatik ikusteko
aukera eskaintzea izan da. Adibidez, Karpov bezalako jokalari bat
hain hurbil ikustea oso erakargarria da.
M: Zein herrialdetan ospatu ohi dira txapelketa mota hauek?
S: Holandan, Errusian, Bulgarian, Mexikon eta Espainian dezente
daude eta Argentinan ere zaletasun handia dago.
M: Bulgarian xake jokalari asko al daude?
S: Bai, hala ere, lehen askoz gehiago jokatzen zen orain baino.
Gobernu komunista egon zenean, asko laguntzen zitzaion xakeari,
baina handik aurrera gutxiago. Hau Errusian ere laguntza handia
zegoelako gertatzen zen. Zale asko izatea klimaren eragina ere
bada, hotz egiteak leku itxietan egotera gonbidatzen baitu.
M: Inoiz jokatu al duzu zuk xakean profesionalki?
S: Ez. Ni gazteagoa nintzenean, xake profesionalak ez zuen hainbesteko indarrik.
M: Zein da zehazki zure lana ordezkari moduan?
S: Nire lana edozein kiroletako ordezkari batena bezalakoa da, kontratoak sinatu, lehiaketak antolatu, jokalariaren egutegia prestatu...etab; lan teknikoa den guztia.
M: Zergatik aukeratu zenuen ordezkari izatea?
S: Txikitan xakean aritzea oso gustuko nuen, baina Bulgaria herrialde komunista zenez, ez zegoen askatasunik bidaiatzeko.
Berlingo hesia erortzerakoan, ordea, egoera guztiz aldatu zen.
M: Zure herrialdean xake eskolarik ba al dago?
S: Lehen bai, orain ez kapitalismoa dela medio, gobernua ez da
kirolez arduratzen. Klub pribatu txikiak daude, Espainian baino
gutxiago uste dut.
M: Xake jokalariak jaio, hazi edo egiten dira?
S: Trebetasunarekin jaio behar duzu, baina gero zeure burua hezi
egin behar duzu. Lantzen ezbaduzu, trebetasun hori gal dezakezu.
M: Xakea kirol elitista al da?
S: Ez, gaur egun jende askok praktikatu dezake xakea.

ALFONSO ROMERO
M: Nondik atera zenuten ideia irabazitako dirua El
Congo-ra bidaltzeko?
A.R: Ideia txapelketaren zuzendariarena izan da,
Anabel de la Funente. Bera El Congo-ra joan zen eta

pobrezia asko ikusi zuen nahiz eta diamantezko meatzak egon. Ez zegoen ospitalerik eta bat eraiki beharra
zegoen beraz; kargu hori hartu zuen laguntzeko.
M: Nondik sortu zen kristalezko egoitza egitearena?
A.R: Badaude adibide gehiago baina Gasteizkoa izan
da orain artekoen artean onena.
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Oscar Bilbao:
“Gure taldea goi mailakoa denez,
edozein txapelketa irabazi dezakegu”
Oraingoan, Tauzaleak garen Mendeberriko bi kazetari,
Baskoniako prestatzaile fisikoari galdera batzuk egin
dizkiogu. Gure lagun hau aspalditik dihardu lan honetan.
M: Zenbat denbora daramazu Baskonian?
O.B: Goi mailako taldean 18 urte.
M: Jokalarien artean giro ona dago?
O.B: Bai, beti.
M: Zein da zure lana?
O.B: Prestatzaile fisikoa. Nire lana jokalarien egoera fisikoa hobetzea da.
M: Non ikasi zenuen? Zergatik ?
O.B: IVBFen ikasi nuen. Beti izan naiz kirolaria eta
horregaitik gustatzen zait karrera hau.
M: Zergatik aukeratu zenuen saskibaloia eta ez
beste kirolen bat?
O.B: Nik arrauna aukeratu nuen, baina nire amak debekatu zidan eta azkenean irakasle batek saskibaloian
sartu ninduen.
M: Gustura zabiltza talde honetan? Beste talde batera joateko aukera izango bazenu, joango al zinateke?
O.B: Bai oso gustora nago. Diru gehien ematen didan
taldera joango nintzateke, (barreak) ez, Bilbora edo
Donostiara joatea ez litzaidake inportako.
M: Zure ustez, zein da jokalari langileena?
O.B: Denak oso langileak dira, ez dugu desberdintasunik.
M: Zenbat ordu entrenatzen dituzu? Zenbat egun?
O.B: Lau ordu entrenatzen ditut egunero.
M: Nola mintzatzen zara jokalariekin?
O.B: Ingelesez eta gaztelaniaz, baina Macijauskari euskera pixka bat erakutsi nion (barreak).
M: Noiz da garrantzitsuagoa zure lana: partiduen
aurretik ala ondoren?
O.B: Partiduan bertan ia ez da garrantzitsua, eguneroko entrenamenduan baizik.
M: Entrenatzailearekin gauzak komentatzen dituzu?
O.B: Bai, beti. Programazioari buruz, planifikazioari
buruz, partiduei buruz, lesioei buruz…

M: Jokalari bat lesionatzen denean, entrenamendu
berezirik egiten al diozu?
O.B: Bai, normalean bai. Jokalaria gauzak egiteko prest
badago bai, baina egoera batzuetan ezin da entrenatu,
lesioa nolakoa den ikusi behar da.
M: Pentsatu al duzu inoiz Baskonia uztea? Zergatik?
O.B: Inoiz ez, nire lana da, eta ondo nabil Baskonian.
M: Tau taldean egon baino lehen, beste talde batean egon zinen?
O.B: Bermeoko saskibaloi taldean, baina maila profesionalean Baskonian bakarrik.
M: Nola ikusten duzu aurtengo denboraldia? Zer lor
dezake Tauk?
O.B: Gure taldea goi mailakoa denez, edozein
txapelketa irabaz dezakegu. Espero dut dena ondo ateratzea aurten.

DI-DA BATEAN

M: Kolore bat? Berdea.
M: Musika talde bat? ACDC.
M: Mendia ala hondartza? Biak.
M: Uda ala negua? Uda.
M: Janari bat? Lasaña.
M: Edari bat? Ura.
M: Film bat? El gran azul.
M: Musika estilo bat? Blues-rock.
M: Saskibaloiko jokalari bat? Michael Jordan.
M: Saskibaloia ala futbola? Urpeko kirolak (barreak).
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AGENDA 21en TXOKOA

URA: Zaindu beharreko ondasuna
Espaziotik ikusita Lurrak kolore urdina agertzen du, arrazoia:
urak lur azalaren 3/4-ak betetzen ditu. Agian gure Lur planetari
izena aldatu beharko genioke eta Ur planeta deitu? Lehenengo
izaki bizidunak ingurune honetan agertu ziren eta bizitzarako
ezinbesteko elementua da. Lurrean ur asko dago, gehiena
%97,47a ozeanoetan aurkitzen da, geratzen den %2,59a ur
gezari dagokio, baina kontutan hartzen badugu %1,93a izotz
bezala aurkitzen dela eta %0,645a lur azpiko urak direla, lur
azalean erabilgarri aurkitu dezakegun ur kopurua %0,014koa
besterik ez da. Hau da: munduko ur guztia litro bateko botila
batetan sartzerik balego, botila horretatik 4 tanta bakarrik
erabili ahal izango genituzke.
Gizakiok, beste edozein izaki bizidun bezala, ura behar dugu
bizitzeko, baina industria eta nekazaritza bezalako esparruetan
ere beharrezkoa da; zoritxarrez giza ekintzak ura zikintzen
du bere erabilgarritasuna larriki mugatuz. Hainbat herrialdetako
biztanleok elementu preziatu hau lortzeko egin behar dugun
gauza bakarra iturria irekitzea da; beste toki askotan, ordea,
jendeak kilometroak ibili behar izaten ditu ura lortzeko. Bizitzeko
ezinbestekoa bada ere, osasun baldintza txarretan dagoen
ur kontsumoak urtero milaka pertsonen heriotza dakar. Ur
baliabideen kontrola gatazka anitzen jatorria da eta etorkizunean
gatazka berrien kausa izango dela ere ez da ahaztu behar.
Urak ziklo bat jarraitzen du naturan, baina giza ekintzaren
ondorioz gertatzen ari den aldaketa klimatikoak desorekak
sortarazten ari da ziklo honetan. Horrela lehorteak eta
uholdeak areagotzen doaz lurreko hainbat tokitan kalte handiak
sortuz.

Agenda 21-eko aurtengo gaia Ura eta ibaiak da eta helburu
nagusia ezinbestekoa dugun baliabide hau hobeto ezagutzea,
ondasun murritza delako kontzientzia hartzea eta, ondorioz,
bere erabilera arduratsua eta bere zaintzea bultzatzea da.
Gogoratu, ez hau eta ez hori, URA baizik!
ZERGATIK URA ETA IBAIAK?
Ura ezinbesteko baliabide urria dugu eta haren erabilera
arduratsua hiritar guztion ardura da, hurrengo belaunaldiek
ere eskuragarri izan dezatela nahi badugu.
Herri garatuetan ur kontsumoa gero eta handiagoa da; gure
herrian behar duguna baino gehiago erabiltzen dugun bitartean,
beste herri askotan ur erabilgarriaren ezak osasun arazo larriak
eta heriotza ere badakarkie biztanle askori. Planeta mailan
prezipitazioak ere oso irregularrak dira eta eskualde asko
basamortu bihurtzen ari dira, kliman gertatzen ari diren aldaketen
ondorioz. Horregatik, behar-beharrezkoa da erabiltzeko ohiturak
aldatzea eta baliabide hori eraginkortasun handiagoz baliatzea.
AURTENGO HELBURURAK
- Ikastetxeko uraren gastua neurtzea erabiltzen den tokietan.
- Ikastetxeko ur sarearen egoera kontrolatzea eta
hobekuntzarako proposamenak egitea.
- Uraren erabilera arduratsua bultzatzea gure institutuan.
- Uraren gaia curriculumean ezartzea gizarte eta ingurugiroaren
ikuspegitik.

Ikasleen iritzia
Ni Maitane naiz eta 3 urte daramatzat Ingurumen Batzordean. 1.mailan nengoela, Ingurumern Batzorderako
boluntarioak eskatuta, ikasle asko aurkeztu zirenez, zozketa bat egin zen ea nor sartuko zen. Hiru urte hauetan
hiru gai desberdin jorratu ditugu Agenda 21eko proiektuan, 1.mailan garraioa izan zen gaia; 2. mailan nengoenean
hondakinak eta urte honetako gaia ura eta ibaiak izango da. Urte hauetan, hainbat gauza egin ditugu INGURUMEN
BATZORDEAN. Horien artean alkatearengana joan ginen Gasteizko kudeaketa hobetzeko gure proposamenak
eskeintzera. Halaber, beste ikastetxe batzuetako ikasleekin foro batean parte hartu dugu eta bertan ondo pasatzen
duzu eta zure iritzia eman dezakezu.
Agenda 21eko proiektuan klaseko guztiok parte hartzen dugu inkestak egiten, testuak irakurtzen, proposamenak
ematen eta konpromisoak hartzen. Aurten dagoeneko urari eta ibaiei buruzko bideo bat ikusi dugu eta ura oso
garrantzia dela ere gogoratu dugu bideo horrekin. Nik animatzen zaituztet INGURUMEN BATZORDEAN parte
hartzera eta Agenda 21eko jarduerak gogoz egitera.
Maitane Muro 3.D
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Ba al zenekien...?
●

Gasteizen erabiltzen dugun uraren %90a Zadorra urtegitik dator, %6a
Durana aldean Zadorra ibaitik jasotzen da eta gainontzeko % 6 Gorbeiako
urtegietatik heltzen zaigu.

●

Albinako urtegia duela 150 urte sortu zen, baina, orain ez da kontsumorako
erabiltzen.

●

Arakako araztegiak hainbat urtegi eta hartunetatik datorkion ura tratatzen
du, Gasteizko eta inguruko herrietako etxebizitzetan ura osasun-berme
guztiekin jaso dezaten

●

Gorbeiako urtegietako urak zuzen-zuzen doaz banatzeko sarera, Arakatik
pasatu gabe.

●

Arakako araztegia 1980.ean sortu zen Gasteizko udalak hala eskatuta

●

Araztegiak segundoko 1.200 litro ur prozesatzeko ahalmena du.

●

Ura tratatzeko kloroa ez ezik, ozonoa ere erabiltzen da. Ozonoak ez du
usainik ezta zaporerik ere sortzen, azpiproduktu batzuekin gertatzen den
bezala.

●

Arakako bi ur-biltegietako ura1259 mm-ko tutueria batetik ateratzen da

●

Gasteiz inguruan 800 mm-ko tutueria batek hiri osorako ura banatzen du.

●

Gasteizko ur zikinak Krispiñako araztegira doaz, non arazketa-prozesu
desberdinei esker, naturaren oreka biologikoan eragin izan dezaketen
hondakin kutsagarri guztiak kentzen zaizkion urari.

La Casa De
Mi Abuela
Donosti, 17 • Teléfono 945 177 277
01010 VITORIA-GASTEIZ
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MAURO ENTRIALGO:
“Nire pertsonaiarik famatuena “Herminio bolaestra”
barrabil bat gehiago duena da”
Mauro entrialgo 1965ean jaio zen. Gasteizen Arte Ederrak egiten hasi zen, baina urte bat bakarrik iraun
zuen. Madrilera joan zen eta bertan binetak egiten hasi zen. Mendeberriko kazetariok berarekin egon ginen
Gasteizera etorri zenean.
M: Noiz hasi zinen marrazten?
M.E.:Txikitatik marrazten nuen, irakurtzen eta idazten hasi
baino lehen.
M: Noiz argitaratu zenuen lehen marraskia?
M.E : 14 urteretan, 1979an fanzine batean ; jendeak egindako aldizkariak dira, baino marrazkilariei ez diete ordaintzen. Nik nire fanzineak egiten nituen eta neure lagunen
artean banatzen nituen.
M: Eta profesionalki?
M.E: 1982. urtean hasi nintzen kobratzen, Makoki izeneko aldizkari batean orri erdiko komiki batekin eta 7.000
pezeta kobratu nituen.
M: Nola ikasi zenuen idazten? Nork erakutsi zizun?
M.E: Zazpi urterekin nire amak irakasle bat jarri zidan
larunbat goizetan ikastolan ez zelako ezer ikasten,
hezeketagatik gehiago larritzen zirelako. Irakasle partikularrak Gonzalo Bilbao zuen izena. Hau gormutua zen eta
azalpenak gestu bidez ematen zizkidan.
M:Marrazketak bizitzeko diru beste ematen dizu?
M.E: Bai, orain dela hogei urte horretatik hasi nintzen bizitzen Madrilen, baina urte batzuk ``roturiste´´ bezala egon
nintzen, komertzioei izena jartzen diena.
M: Inoiz ezer zentsuratu al dizute?
M.E : Bai, adibidez ``El jueves´´ en aldizkari guztia zentsuratu zidaten. Baina batzuetan gauza harrigarriak zentsuratu dizkidate, adibidez, ajenda bat ilustratzen ari nintzenean, marrazki bat zentsuratu zidaten. Bertan mutil
baten marrazki bat agertzen zen, ikastolara neska berriak
ailegatuko zirela pentsatzen ari zen eta ezin zuen azterketetan kontzentratu. Eta esan zidaten matxista zela.
M: Diru asko lortzen duzu marrazkilari bezala?
M.E: Ez da diru asko egiten. Gainera testua zuk egin behar
duzu eta batzuetan lau edo bost pertsonaiarengan pentsatu behar duzu. Nik hainbeste urte daramatzadanez,
ongi bizi naiteke, baina oso gutxi gara horretara ailegatzen garenok.
M: Liburuak idatzi dituzu. Asko kostatu zitzaizun argitaratzea?
M.E: Bai, asko kostatu zitzaidan, baina orain, argitaletxe
askorekin lanean nabilenez, batak nahi ez badu, besteren
batek nahi izango du. Gehienetan nire bineten bilduma
egiten dut.
M: Nolako liburuak argitaratzen dituzu? Serieak, bildumak…
M.E: Asko ez dutenez ordaintzen urtean zehar marraztu
ditudan gauza batera biltzen ditut. Beste liburu motak
enkarguz egiten ditut, ezin dudalako sei hilabete marraztu barik egon eta gero argitaletxe batek ezezkoa ematea.
M: Diru asko lortzen duzu liburuekin?
M.E: Ez, denbora asko egon behar naizelako marrazten

eta bakarrik portzentai bat ematen digute. Adibidez:
``Como ser un hijo de puta’’ liburuarekin 10000 ale saldu
nituen, baina bakarrik 1000¤ eman zidaten, beste marrazkilari batzuekin konpartitu nuen.
M: Teatroa ere idatzi duzu, zer egin duzu?
M.E: egokitze bat egin nuen, adibidez ``Herminio bolaestra’’ istoria honetan Herminiok bola extra bat du bere
amak haurdunaldian bollikao gehiegi jan zituelako.
Teatroko obrak enkarguz egiten ditut, baina, nire ustez,
beste teatro mota bat egin nuen, garai hura oso serioa
zelako.
M: Zure txikitako marrazkilari gustukoena?
M.E: Bazked zen. Geroago ezagutu nuen eta txikitako
gustukoenak, ezagutu ditut, hil zirenak ezik. Komikietako
kongresuetan ezagutu nituen. Eta gero haiekin jatean ez
zitzaizkidan hainbestekoak iruditzen.
Eskerrik asko Mauro eta segi marrazten.

•

• Erreportajea • Erreportajea • Erreportajea• Erreportajea • Erreportajea • Erreportajea •

ERICK HERNÁNDEZ
BALOIZALE AZTIA
rick Hernández La Habanan (Kuba) jaiotakoa da.
Hainbat Guinness errekor ditu baloiekin tokeak
ematen. Azken errekorra pasa den abuztuan egin
zuen; minutu batean futbol baloiarekin buruz emandako
ukituen Guinness errekorra gainditu zuen, 350 ukitu
minutu batean.
Kubatar hau 41 urtekoa da. Esan dugun moduan
Guinness liburuan motibo bat baino gehiagogatik dago:
164 toke 30 segundutan; maratoi bat ere egin zuen
baloiari tokeak eginez: 42 kilometro 7 ordutan!!!!!
Belaunarekin ere 7743 toke egin zituen, ordu batean eta
hogeita bost minututan.
2008. urterako beste guinness errekor bat egiteko
proposamena egin nahi du: teniseko pilota batekin errekorra egitea. Errekor hau Poloniako atleta baten esku
dago, 5 ordu eta 40 minututan egon zen tokeak ematen. Erickek errekor hau bere esku eduki nahi du.
Pasa den urriaren 16an egon zen Mendebaldean.
Klase guztiak egon ziren ikuskizunean (ez denak batera).
Toke batzuk ere egin zituen. Erick-ekin batera bere entrenatzailea egon zen. Ikasleok, futbolaria entzuteaz gain,
hainbat galdera egiteko aukera ere izan genuen.
Hernandez kubatarrak minutu batean buruz emandako beraien baloi ukituen Guinness marka hautsi zuen
Erandio herrian. Probaren epaimahia Bilboko Athleticeko
Andoni Iraola eta Carlos Gurpegui jokalariek osatu zuten.
Azken bi asteetan Erick Hernandezek erakusketa asko
egin ditu eta Kubako kirol ereduari buruzko hainbat
hitzaldi eman ditu Euskadin. Ekimen horiek EuskadiCuba elkarteak eta “Kirola eta Garapena” GKEak antolatu
dituzte, “Cuba va, Kuba bai” kanpainaren barruan.
Kanpaina horrek euskal gizartera hurbildu nahi du
Kubako garapen sozialaren eredua, kirol, hezkuntza,

E

osasun, kultura, garapen jasangarri edo nazioarteko elkartasun eremuetan. Ekintza horien laguntzaileak Eusko
Jaurlaritzako Lankidetza Zuzendaritza, Bizkaiko Foru
Aldundia, Basauriko Udala, Erandiko Udala eta Gasteizko
Udala dira.
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Ikasle berrien iritzia
jasotzen
GALDETEGIA
1.
2.
3.

Etxerako lan gehiago al dituzue?
Lagun berririk egin al duzu? Asko ala gutxi?
Zein da zure ikasgai gustukoena? Eta gustatzen ez zaizuna?
4. Zer moduz irakasle berriekin?
5. Zein ikastolatatik etorri zara?
6. Zer moduz zure klase berrian?
7. Liskar gehiago al dituzu hemen zure aurreko
ikastolan baino?
8. Neska ala mutil politik ba al dago?
9. Ikastetxean ba al daukazu anaia-arrebarik?
10. Zein kirol egiten duzu?
11. Mendebaldea futbol, eskubaloi edo sas
12. Mendebaldeak urtero antolatzen duen barnetegira joan zara?
13. Zertara uste duzu joan zaretela?
14. Ondo iruditu zaizu ideia hori? Zergatik? Zure
iritzia eman.
15. Zer ikasi duzu irteera honetan?

1A: Goar Vargas

1B: Iñigo Landa

1.
2.
3.

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Bai.
Bai
Gimnasia eta Euskara. Gaztelania
eta Gizarte.
Gaizki
Toki-Ederretik
Ondo
Ez
Bai, baina lehenengo mailan ez.
Ez
Futbola
Ez, Abetxuko taldean.
Bai
Txango bat egitera
Bai. Klaserik izan ez dugulako
Ezer ez

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Bai
Bai
Mate eta Gimnasia
Lengua
Batzuekin ondo eta
Pedro Ignacio Barr
Ondo
Ez
Bai
Bai
Futbola eta Esku P
Mendebaldea Futb
Bai.
Klasea galtzera
Bai

1.E: Beñat Goikolea
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Bai
Bai, asko.
Gimnasia eta musika. Ingelesa eta Gizarte.
Gaizki
Abendañotik
Ondo
Ez
Bai
Bai
Futbola
Bai, Mendebaldean
Bai
Gaupasa egitera
Bai, ondo dago gaupasa egiteko eta gaizki portatzeko.
Ezer ez.

•

• Gure ikasleak

nasia. Gizarte eta
o eta besteekin gaizki.
Barrutiatik

ku Pilota
Futbol taldean
a
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1.C: Unai Murua

1.D: Malen Goitiz

1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
I0.
11.
12.
13.
14.
15.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Bai
Bai
Gimnasia eta Musika. Ingelesa eta
Gizarte
Ondo
Toki-Ederretik
Ondo
Bai
Bai
Ez
Esku Pilota
Ez
Bai
Lagunak egitera.
Bai

• Gure ikasleak

Bai
Bai, asko
Gimnasia eta Plastika. Ingelesa
Gaizki
Abendañotik
Ondo
Ez
Bai
Bai
geriketa eta saskibaloia
Bai
Bai
Lagunak eta euskaraz hitz egitera
Bai
Ezer ez

1.F: Davi Edroso
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Bai.
Bai, asko.
Gimnasia eta Plastika. Gaztelania eta Gizarte.
Gaizki
Barrutiatik
Ondo, baina ia ez nago glasean, kaleratu egiten naute eta.
Bai
Ez
Ez
Futbola
Ez
Bai
Ondo pasatzera
Bai
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GODAMOKO BASOA
Kokapena
Godamo Urkabustaiz-eko udalean kokaturik dago, zehazki
Beluntza eta Larrazketa artean. Bertatik erreka bat pasatzen
da, Godamo izenekoa. Erreka horrek basoa bi zatitan banatzen du, alde batetik Beluntzako zatia eta bestetik Larrazketakoa. Beluntzako zatiak Zuiarekin egiten du muga eta handiagoa da.
Godamo leku aproposa izan da betidanik onddoak eta zizak
hartzeko eta orain arte jendeari irekia egon izan da basoa, eta
horrela jarraitzea espero dugu.
Historia
XVI. mendean Godamoko arbolak Jerezera eramaten ziren
barrikak egiteko. Ardoa zahartzeko barrika haiek oso onak
omen ziren poro oso itxiak zituztelako,egurraren kalitateari
esker. Gero barrika haiek eskoziara whisky-a egiteko eramaten
zituzten. Godamo basoko zuhaitzak Santanderreko badian
dagoen Guarnizoko ontzitegira eramaten ziren ontzigintzan
barkuak egiteko. Baso hau Izarrako herriaren promotore
ekonomiko handienetakoa izan zen, Izarran bertan orain duela
gutxi arte hiru zerrategi baitzeuden.
Berezitazunak
Beluntzako alkateak Iñaki Beak dioenez,”harro egiten gintuen
basoa geihegi maitatu dugu eta zahartzen utzi dugu”.
Beluntzako aritzak “quercus robur”´espeziekoak ziren(Gernikako
arbola bezala) eta honddo espezie berdinagatik hil dira.
XVIII. mendean hiru mila zuhaitz inguru behar ziren itsasontzi
bat eraikitzeko eta, gaur egun, basoan hiru mila eta bostehun
zuhaitz moztu dituzte gaixotazunaren erruz.

Erro
Autobusak
bidaia ona!!!

Foruak 18 ☎ 945 300 238
AGURAIN

•

•
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Zu bezain ahul
Karmele Jaio
Giza harremanen mapa konplexua, guraso zaharrekiko erlazio mingotsak, seme-alaba
txikienganako maitasun-loturak, senar-emazteen ohikotasunetik asperdurara bitarteko
muga lausoa, maitaleen arteko xantaiak eta , menpekotasunak, aspaldi ikusi gabeko
horren itzulerak sortzen duen durduzamendua...Amodioaren ahulguneak nabarmentzen dituzten hamabost istorio.

La ladrona de libros
Markus Zusak
Erase una vez un pueblo donde las noches eran largas y la muerte contaba su propia
historia.
En el pueblo vivía una niña que quería leer, un hombre que tocaba el acordeón y un
joven judío que escribía cuentos hermosos para escapar del horror de la guerra.
Al cabo de un tiempo la niña se convirtió en una ladrona que robaba libros y regalaba
palabras.
Con esas palabras se escribió una historia hermosa y cruel que ahora ya es una novela
inolvidable.

Txakurrari gauean
gertatutako
istripua.
Mark Haddon
Cristopher 15 urteko gastetzo bat da. Oroimen fotografikoa du. Badaki zein diren munduko herrialde guztien hiriburuak,gai da erlatibitatearen teoria azaltzeko, eta baita 7.507
bitarteko zenbaki lehenak parra-parra botatzeko ere. Matematika ulertzeko gai da.
Unibertsoa ulertzeko ere bai.beste pertsonak, ordea, ez ditu ulertzen. Bere bizilagunaren txakurra soropilean hilda aurkitu duenean, erabaki sendoa hartu du: hiltzailearen bila
hasiko da eta hilketa-eleberri bat idatziko du. Baina hori ez da izango argituko duen
misterio bakarra...

Pijama marradunaz
jantzitako mutikoa
John Boyne
Deskribatzeko gaitza da Pijama marradunaz jantzitako mutikoaren istorioa.Eskuarki,
argibideren bat edo beste eman ohi dugu liburuaren atzeko aldean; baina, oraingoan,
iruditu zaigu liburuaren irakurketa zapusteko genukeela. Uste dugu garrantzitsua dela
gaiaz ezertxo ere jakin gabe has zaitezen liburua irakurtzen.
Behin liburua irakurtzen hasiz gero, ibilaldi bati ekingo diozu, eta Bruno izeneko
mutiko bat izango duzu bidelagun.Eta, lehenago edo geroago, Bruno eta biok hesi
baten parera iritsiko zarete. Mundu osoan badira oraindik antzeko hesiak. Halakorik
sekula zeharkatu behar ez izatea opa dizugu.
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Ramon Mateo:
“Ikasleen konpainia, alaitasuna, zabaltasuna,
azkartasuna, naturaltasuna..., faltan botatzen
ditut, baina ematen duten lanik ez”
2000-01 ikasturtean etorri zen guregana,
Eari-n (Ali) Juan Ramón Jiménez-en
ikastetxea zegoenean. Joan den ekainean,
ikasle artean hainbat urte pasa ondoren,
eman zituen bere azken eskolak gurean.
Aitzakia hori hartuta, elkarrizketa egin
diogu.

Mendeberri: Noiz eta non jaio zinen?
Ramon Mateo: 1947ko abuztuaren 26an, Laguardian
(Araba).
M: Orain zer moduz zaude institutotik kanpo?
R: Ondo, oso ondo; gustura; eta orain badaukat nire
gustukoak diren gauzak egiteko denbora.
M: Zergatik jubilatu zara hain goiz?
R: Irakaskuntza beti gustatu izan zait, eta jarraitzeko
inolako arazorik ez zegoen; bestalde, ikasleekiko
harremanak onak izan dira beti, oro har. Baina pixka bat
nekatuta nengoen; batez ere, zuzenketez ase sentitzen
hasia
nintzelako:
azterketak,
berreskurapenak,
pendienteak, idazlanak, irakurketen kontrolak prestatu
behar nituela, ahalik eta lasterren zuzendu behar
nituela… Ia-ia denbora librerik gabe nengoen ikasturtean
zehar. Egoera honetan oreka pertsonala mantentzea zaila
da. Bereziki azken urteotan, gero eta estuago ibili naiz
alde horretatik.
M: Pena sentitu al zenuen Mendebaldea uzteagatik?
R: Bai, nola ez. Lagun askori agurra eman behar izan
diot: irakasleak, ikasleak, gurasoak. Zazpi urtez, betebeteko ardurarekin lan egiten saiatu naiz. Beraz, nire
bizitzako zati garrantzitsu bat hemen geratu da; eta hori
ahaztezina da, bihotzean daramat. Eta bihotzean geratu
zait agur eguneko omenaldian guztiok adierazitako
adiskidetasuna ere.
M: Zein izan zen zure lehenengo lana?
R: Bulegaria, administrari-laguntzailea, 18 urterekin.
M: Zergatik aukeratu zenituen ikasketa horiek?
R: Nik ez nituen aukeratu, baizik eta haiek aukeratu
ninduten ni; bidean agertzen ziren aukerak hartu nituen.

Etxean diru asko ez zegoenez, lan egiten laster hasi
nintzen. Eta bi urtez hori bakarrik egin nuen, ikasi gabe,
musika izan ezik; izan ere, pianoa, Gasteizko
Kontserbatorioan Luis Aranburu maisu gogoratuarekin
ikasi nuen (oraindik gogoan dauzkat haren hitzak eta
aholkuak) eta azterketak Bilbaon egiten nituelarik. Gero
ikasketa batzuk egin behar nituela pentsatzen hasi
nintzen; eta lanari ekin nion: maisua, lan-harremanetako
graduduna, filologia hispanikoan lizentziatua (psikologia
edo zuzenbidea nahiago nuen, baina ezin), filologian
doktorea, euskara. Ia-ia erretiratu arte ikasten egon naiz
beti, eta beti lan egiteari utzi barik. Atsedena hartzeko
denbora iritsi zait, ezta?
M: Zein da gustukoen duzun liburua?
R: Ezin dizut liburu bat aipatu: liburu on bat irakurri
ondoren hori onena dela pentsa dezakezu gaur; baina
hurrengoa ere ona baldin bada, honek ordezka
dezakeela irudituko zaizu. Eta hori da onena; horrela
irakurtzeko zaletasunak luzaroan iraungo du.
M: Soldaduzka egin zenuen? Eraman zenuen
libururik?
R: Egoera hartan eta etxetik kanpo (Kanariar Uharteetan)
zaila zen irakurtzea. Hala ere, noizean behin kuarteleko
liburutegira joaten nintzen. Garai hartan, La Lagunako
irakasle eskolan maisu ikasketak bukatu nituen. Horrela,
denbora apur bat aprobetxatu nuen; eta etxera itzuli
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bezain pronto maisu oposaketak prestatzen
hasi eta hurrengo urtean atera nituen.
M: Zein da zure literatur pertsonaiarik
gustukoena?
R: Bat bakarrik aipatzearren, klasiko bat. Zein?
On Kixote zalduna, nola ez; beti positiboa,
idealista eta oso pertsona jantzia zelako.
M: Seme-alabarik al duzu? Zer nahiko
zenuke zure semeak edo alabak aukeratzea?
R: Seme bakar bat, eta aspaldi egin zuen
aukeraketa: ekonomian lizentziatua da.
M: Egin duzu tesiren bat? Zeri buruz?
R: Bai, poesiari buruz; La poesía pastoril
española del siglo XVI izenburua du. Luzeegia
izan arren, irakur daitekeela uste dut; egunen
batean nahi baduzue, eskatu baino ez duzue
egin behar. Baina inoiz ez da “best-seller” bat
izango.
M: Zergatik erabaki zenuen zuzendari
izatea?
R: Erabaki? Bitan izan naiz: Lehen Hezkuntzan
(E.G.B edo O.H.O. deitzen zen garai hartan),
eta hemen, Mendebaldean. Lehenengoan
lankideek eskatuta; hemen, ikuskariak behartuta.
M:Zenbat urte egon zinen?
R: Lehen Hezkuntzan hiru urte, 1975etik
1978ra, Gamarra herriko eskolan (orain Hostalariza eta Turismo Eskola dagoen eraikinean).
Eta hemen,Mendebaldean, urte bat. Beste urte
bat ikasketa burua izan nintzen Arrasateko
institutuan. Nahikoa, ezta?
M: Eroso egon zinen ?
R: Lan arazotsua da, denbora asko eskatzen
duena; ez bakarrik zuzendariarena, zuzendaritza
talde osoarena baizik. Hala ere, eskola komunitate osoari
esker, lana eramangarria egin zitzaidan. Zuzendaritza
taldea oso langilea izan zen eta beti laguntza emateko
prest, talde on bat osatu genuen; Ameli orientatzailearen
lana ere izugarria izan zen. Zer esan AMPAko gurasoen
lanaz? Euren begirunea beti adierazi zidatela eta elkar
ulertzearekin gurekiko harremanak bideratu genituela.
Ikasleekin ere ondo joan ziren gauzak oro har, bi
gertakari mingarri buruan izanagatik ere: “bullying” kasu
batzuk eta greba eskubidearen gaineko ikasle talde baten
jarrera.
M: Zenbat urte egon zara irakaskuntzan?
R: Hogeita hamasei.
M: Zenbat instituto edo eskola ezberdinetan egon
zara?

R: Lehen Hezkuntzan, lautan (eta hiru eskolatan praktikak
egin nituen, oposaketarenak barne); Bigarren Hezkuntzan, bost (Mendebaldea barne).
M: Non nahiago duzu klase eman, institutuan ala
unibertsitatean?
R: Erabat ezberdina da: maila bakoitzak bere alde onak
eta txarrak ditu. Aukeratzean, ikasle ahalik eta helduenak
nahiago
ditut,
beraiekin
irakasgaiak
sakondu
daitezkeelako. Dena den, maila guztiek gustura egoteko
aukera asko dauzkate.
M: Faltan somatzen al dituzu ikasleak?
R: Ikasleen konpainia, alaitasuna, zabaltasuna, azkartasuna,
naturaltasuna…, bai, nola ez; baina goian aipatu dudana,
hau da, beraiekin egoteak dakarren lana ez, batere ez. Orain
askoz lasaiago bizi naiz.
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EUSKAL HERRIKO FUTBOLZALEAK
Euskal Herrian futbol zaletasun handia dagoela gauza jakina
da. Herri eta hiri ezberdinetan, talde ezberdinak daude eta
logikoa denez, bakoitzak bere gustuak ditu eta bere koloreak
defendatzen saiatzen dira.Euskal Herriko futbol talde bakoitzak
bere hintxa taldea dauka.
Ezagunen artean hauek dauzkagu: Eztanda Norte Hintxa
Taldea, Mujika Taldea, Indar Gorri, Eskozia la Brava eta Herri
Norte.

EZTANDA NORTE HINTXA TALDEA
1994.urteko azaroan jaio zen, baina bere jatorria
1993.urtean dago Gasteizko Hockey Taldea animatzen
zutenean.
Gazte hauek Mendizorrotzara ere joaten ziren
Alaves animatzera. Azkenean hockey taldea animatzeko jaio zen hintxa taldea, futbol taldea ere animatuz
bukatu zuen.
Urte horiek oso gogorrak ziren Alaveserako, kirol
eta hintxa mailan.
Hintxa taldearen eskarmenturen ezak taldea 20
pertsonatara murriztu zuen.
Bigarren saiakeran berriz, jende gehiago animatu
egin zen; Santa Luziako jendeak, Hintxa Talde
Abertzale bat egin nahi zuen jendea, ea.
Eztandak eman zizkion Alavesari behar zuen
gaztetasun, animo eta indarrak. Bigarren mailara
igotzea lortu zuen eta Eztanda eta Mendizorrotzako
jende kopurua handitu egin zen.
1998.an Alavesen urte onena izan zen. Izarren
Ligarako pasaportea lortu ez ezik, Kopako semifinalera
iristea ere lortu zuen.
Lehenengo mailako lehenengo urtean, Mendizorrotza berritu egin zuten. Horrekin batera Eztandak
Grada Generala utzi eta Fondo Polideportivokoa hartu
zuen.
Urte hau zaila izan arren, honetan ere lorpen
garrantzitsuak izan zituen; UEFA-rako klasifikazioa eta
C.H.L.-n sartzear geratu ziren.
2001eko maiatzaren 16an Alavesek Liverpool-en
kontra jokatu zuen UEFA-ko finala.

MUJIKA TALDEA
1981 sortu zen Errealak bere ligako lehen tituloa
lortu ondoren. Mujika izena hartu zuen Atotxa
zelaiaren ondoan zegoen fabrika baten izena zelako,
Hermanos Mujika, hain zuzen ere.
Hasiera beti bezala zaila izan zen, baina jendearen
bultzadari eta ondo pasatzeko gogoari esker antolakuntza eta taldea sortzea lortu zuten. Taldea sortu zen
urtean Errealak bere bigarren tituloa lortu zuen ligan
eta Mujika Taldera jende izugarri gehitu zen.
Lehenengo bidaiak egiten hasten dira eta Madrilerako bidaia zailena izan zen. Madrilgo jendearekin
eta hango polizia espainolarekin istiluak ziren eta,
autobusa erretzen sailatu ziren, eta jendeak gorriak
ikusi zituen Madriletik ateratzeko. Madrilerako
Erregearen Kopako finala jokatzeko bidaian, Mujika
Taldekideek tren oso bat bete zuten 1200 lagunekin.
Polizia espainolarekin arazo larriak eduki zituzten
Atotxan bertan eta taldekideek beste zelai batzuetara
ere joaten ziren gehienetan. Istilu larriak zirela kausa,
poliziak partidak hasi baino lehen, taldekideak
atxilotzea erabaki zuen partidaren bukaeran libre uzten
zituelarik. Hau guztia, sor zitezkeen istiluei aurre
egiteko asmoz. Horregatik, jende ugarik taldea uztea
erabaki zuen.
Hurrengo urte batean taldearen bukaera zirudien,
baina jendearen gogoari esker taldea aurrera ateratzea
lortu zuten, nahiz eta hasieran baino askoz ere zailagoa
izan. Oraindik ere urtero jendea batzen da Erreala
animatzeko, taldeak bizirik jarraitzen duelarik.
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ESKOZIA LA BRAVA
“Eskozia la Brava” futbol lagunartea ofizialki
2001.eko uztailean sortu zen. Hala ere, Eusko
Jaurlaritzaren elkarte erregistroan inskribatua izan
baino askoz lehenago, Eibarko bazkide eta jarraitzaile
talde batek urteetan zehar hainbeste maite duten
klubaren aldeko hainbat ekintza gauzatu zituen. Beti
ere ahal izan zuten neurrian. Hau guztia kontutan
izanda, guztira 10 urtez ekintza ezberdinetan arituak
direla esan genezake.

HERRI NORTE
81/82. denboraldian sortu zen Katedralaren
erremodelazio zela kausa. Clementeren urteetan
izan zen, Athletic-a bi ligak eta kopa bat lortu
zituenenan. Batzuk, ultrak izan nahi zirenak,
taldetik kanportatuak geratu ziren.
1990. urtea hoberena izan zen taldean jende
asko sartu zelako. Taldea antiultra eta antifaxista
bezala ezarri zituzten bere ideiak.
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INDAR GORRI
Indar Gorri taldea 1987. urtean sortu zen
Osasuna-Sabadell partidan, Zaragoza-Osasuna partida baten ondoren.
Taldeak 300 bazkide ditu Iruñean baina
Iruñea kanpotik baditu sekzioak Sevillan,
Valladolizen, Valentzian, Argentinan, Italian...
Ekintza asko egiten dituzte, hamabostean
behin fanzine bat egiten dute desplazamendua, iritsiak eta taldearen gauzataz hitz
egiten duena.
Arrazakeriaren aurkako eguna ospatzen
dute. Egun horretan etorkinen kontrako
partida bat egiten dute, ondoren bazkari bat
eta bukatzeko Osasunaren partidara ikustera
gonbidatzen dituzte.
Taldea harremanak mantetzen ditu talde
askotako zaleekin; hala nola Rayo, Deportivo, Sevilla, Tenerife, Celta, Erreala, Alaves,
Cadiz ...
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Ska musika
Jamaikako hiriburuan, Kingstonen, jaio zen 50.
hamarkadaren bukaeran. Blous-a, Jazz-a, Mento,
Calypso eta Afrikako erritmoak nahastean jaio zen.
Musika hau jotzen hasi zen lehenetariko musika taldea “The Skalities” izan zen, 3 urtez egon ziren Jamaikan
zehar Ska musika estiloa zabaltzen, banandu ziren arte.
80. hamarkadan taldea berregin zen eta gaur arte jarraitu
dute Ska musika zabaltzen mundu osoan zehar, nahiz
eta gaur egun kide desberdinak izan taldea osatzen
dutenak Jamaikako Ska doinuak barruan daramatzate
eta bizirik mantentzen dituzte sentimendua eta indarra.
70. hamarkadan “rudeboy” Jamaikar etorkineei esker
Britania Handian punk musika estiloarekin nahasten
da, horregatik punk musikak duen azkartasuna hartzen
du, baina ska musikaren erritmo alaia eta dantzagaiak
jarraitzen izaten du, musika horri “2 tone” estiloa
deritzogu. “Rudeboy” pertsonen pentsakera apalagoa
da eta arrazakeriaren aurka borrokatzen dute. Baita
pentsakera inkonformista eta sistemaren aurkakoa ere.
Garai horretako musika talde batzuk hauek dira:
“Madness”, “Specials”, “The Selecter”, besteak beste.

Talde batzuek “2 tone” estiloarekin jarraitzen duten
bitartean, beste batzuk erritmo zaharretara bueltatzen
dira, “The Slackers”, “Hepcat”, adibidez. Beste talde
batzuk ere jazz estiloa jarraituzen hasi dira SKA musika
konposatzen, hain zuzen, “Undercover S.K.A.” edo
“The New York SKA Jazz Ensemble”.
Gaur egun SKA musika estilo askorekin nahastuta
dago: punkekin, funkekin, merenguerekin, reggearekin,
jazzarekin... Gaur egun SKA musika protestarako eta
herritarren eskubideak defendatzeko ahotsa da.
Euskal Herriko musika hoberenetarikoen artean,
Skalariak edo Betagarri taldeak dira, eta Espainia
mailan Obrint Pas valentziarrak.
Mendebaldeako ikasle batzuei ondorengo bi galdera
hauek egin dizkiegu eta hurrengoak dira haien
erantzunak:
1-Ska musika entzuten al duzu?
2-Zein da zure Ska musika talderik gustokoena?

Leire Bengoa

1-B

1-Bai.
2- Betagarri eta Skalariak.

Unai Murua

1-C

1-Bai, askotan.
2-Betagarri eta Obrint Pas.

Sonia Gómez

3-D

Pixkat.
Skalariak eta SKA-P

Ander Jauregi

3-F

Bai.
Skalariak, Txarralde, Garagardo
gura eta Betagarri.

Musika estilo hau oso alaia eta dantzagarria denez, entzutea gomendatzen dizuegu.
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ZUIA EZAGUTUZ
Mendebaldeako 3. mailako hiru
neska kazetari Zuia haranera joan
gara zuei parke horren berri ematera. Irakur ezazue.
Zuia Arabako iparraldean dagoen udalerria da.
Bere barruan ondoko herriak hartzen ditu: Altube,
Aperregi, Bitoriano, Domaikia, Gilierna, Jugo,
Ametzaga, Lukiano, Markina, Murgia, Sarria, Zarate
eta Ziorraga. Eskualde honen azalera 123 km karratukoa da, bere biztanle kopurua 2.219koa delarik.
Udaletxea Murgian dago eta 1906 biztanle ditu.
Herri handia da eta handituz joan azkeneko urteotan.
Asteburuetan jende asko turismoa egitera joaten
da. Gehien ikusten diren lekuak hauek dira: Ezti
museoa, Oroko santutegia eta Gorbeiako parke naturala. Eguraldi ona egiten badu, jendea Baias ibaiko putzuan bainatzen da eta eguna pasatzera joaten
da.
Udalak batzuetan kontzertuak antolatzen ditu
hango turismoa promozionatzeko. Adibidez, Kepa
Junkera egon da. Gainera, badaude kontzertuetara
eramaten zaituzten autobusak, eta herri handi batek
bezala, plaza berriztatu bat, hotelak eta bere komertzioak ditu.
Murgiako jaiak San Miguel egunean izaten dira,
irailaren 29 an. Normalean irailaren 28an hasten
dira. Arratsaldeko zazpietan fardo bat elizaren kanpandorretik jaurtitzen da eta gero, umeentzako
karameloak botatzen dituzte. Fardoa bota eta gero,
Murgiako jai batzordeak jendea ardoa edatera eta
gazta jatera gonbidatzen du. Ostiralean eta larunbatean kontzertuak izaten dira. Umeentzako puzgarriak ipintzen dituzte eta, bitartean, txapelketa ugari
egoten dira: mus, futbolina, futbola, pilota eta txirrindulari txapelketak. Festek hiru edo lau egun irauten dute; jaiak amaitzeko, lehen egunean botatako
fardoa erretzen dute.

Urriaren lehenengo asteburuan, ganadu azoka
(behiak, zaldiak, ardiak, txerriak, astoak eta abar)
egoten dira. Etxean egindako janariak ere jartzen
dituzte salgai (euskal pastela, Idiazabal gazta, piperrak, eztia eta abar). Bitartean, herri kirolak egoten
dira udaletxeko plazan.
Ikusten duzuenez, herri honetan denetarik dago
eta ez zara inoiz aspertzen. Zuia pixka bat ezagutzera gonbidatzen zaituztegu.
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NEUSÄß o7
From the 23rd to the 30th of September, the pupils who
study German in 4th year went to Neusäß, a town in
Bayern, Germany.
The days we spent there were brilliant. When we
arrived, on the 23rd, we spent that day with our guest-families.
MONDAY
The next day we went to school with our partners and
we were in some of their classes, for example English or
German. In that afternoon we visited Augsburg, a very
beautiful city founded by emperor Augustus in the XV
century BC. We saw some interesting places, as
Rathausplatz, the Cathedral and St. Ulrich and St. Afra.
After that we went back to Neusäß.
THURSDAY
On Thursday we visited Wieskirche, an oval rococo
church, designed in the late 1740s by Dominikus
Zimmermann. In 1738 tears were seen on a dilapidated
wooden figure of the Scourged Saviour. This miracle
resulted in a pilgrimage rush to see the sculpture. In 1740
a small chapel was built to house the statue. Then, we visited Neuschwanstein, Ludwig II’s castle. It was built in
1866. This castle is a great task to fantasy and imagination.
The name of the castle may be translated as ‘New Swam
Stone palace’. There we took a lot of photographs, and
when we went into it we had a little radio telling us what
was in the castle. After visiting this castle, we went to
Füssen, a town very near Neuschwanstein. There some of
us had something to drink in a cafe, and others went to
visit the little town. Although it was raining, we had a very
good time! Just some minutes before leaving, we asked a
German woman to take a photo of us all. So she took the
photograph. But when I wanted to see the photo, I saw
that she had made a video! Then we asked another
woman, and she took a GOOD photo. That evening we
had dinner in a restaurant. We ate typical German dishes,
for example, Schnitzel, Kartoffelnsalat, Frikadelle…
WEDNESDDAY
We spent the day in the school, and we went to some
of their classes and to classes with other students.
Everyone was so friendly! We passed the afternoon with
our partners: some of us went bowling, or we just were
with them.
THURSDAY
I think this was the best day while we were in
Germany! We arrived in Munich at nearly 11 o’clock.
When we left the train station (Hauptbahnhof in German)
we went straight to Oktoberfest. If you have never been
there, we can make you sure: it’s VERY big. There were a

lot of carousels (but not only for children: there was a big
Free Fall, and we were there!), shops selling from chocolate and bretzels to t-shirts and mugs! Here were some
biscuit-hearts (they were lovely!). Some German girls give
us as a present some hearts like those, and we still keep
them, of course! In the afternoon, we were divided into to
groups; some of us went to visit Munich: Marienplatz,
Hofbräuhaus, Maximilianstraße… The other group went
to visit Allianz Arena, the football stadium. We took several photos inside, and we were where the football players speak for the press. When the two groups met, we
took the train back to Augsburg.
FRIDAY
After the crazy day in Munich, we visited a cave in
Kelheim, and we travelled in a boat through Donau. There
we met some guys who looked at us very strangely. I
think it was because we were speaking a very strange language, and because we were taking a lot of photographs!

SATURDAY
This day was a free day, I mean, our teachers had gone
to Munich, and so, we were free! Some of us spent the
morning in Augsburg, shopping in Annastraße,
Bahnhofstraße, City Galerie… with our partners. Others
stayed in Neusäß. At late evening, all of us went to
Bernhard’s house (one of the German boys). There was a
party, and we danced and spoke a lot. It was sad because
we started to talk more or less seriously that night with
everyone, only one before leaving Germany!
SUNDAY
This was a very sad day (or morning). We got up very
early and we had to say goodbye to our partners, or
friends. Some of us cried, because it had been a brilliant
experience, even though it was only a short week. We’ll
see them in March, but, until that, we’ll be counting the
days before they come!

Lena, Peter, Sebastien, Robert, Isa, Kati, Daniel,
Bernhard, Amelie, Raffi, Anna, Jakob, Stephan, Meni,
Mario, Amelie, We Miss You So Much!

Hirune Gutierrez Akarregi 4.B
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Gazteriaren %93ak sakelekoa dauka
Mugikorren erabilerak burmuineko tumorea sor dezake
denboraldi luzean erabilita.
Ikerketa bat egin ondoren, lagun bakoitzeko hileko tasa
40 mezu direla egiaztatu dute.
Ikerketaren arabera, hamarkada honen bukaerarako
europarrek hilero 23.000 milioi mezu trukatuko dituzte.
Hazkuntza ikusgarri honen bultzatzaile nagusia 10 eta
15 urteko gaztetxoak izango dira.
Gainera,ikertzaile batek egiaztatu zuen gaurko umeek
ez dutela mugikorrik eduki behar 12 urte bete arte eta 14
urte dituztenean mugikorraren gastua 10 eurokoa izan
beharko lukeela.
Bestalde, Espainian gazte asko psikiatrarengana joan
behar dira adizio hau gainditzeko, eta aditu honen iritziz,
gurasoek bere seme-alaben arreta bereganatu behar dute.
Gainera, teknologia berriek arazo asko sor ditzakete.
Beste Ikerketa batzuek diote umeen %34 8 eta 10 urte
artean hasten dela mugikorra erabiltzen, %1 bakarrik, 14
urte bete ondoren.

Inkesta aztertu ondoren, 12 eta 17 urteko gazteen
%60,8ak ez du mugikorren erabilera debekatzerik nahi
institutuetan.
Honen guztiaren ondorioz, gramatika eta ortografia
maila jaisteaz gain, ikasleek ez dute behar dutena ikasten.
Bestalde, mugikorren erabilerak kasu askotan errazten ditu
gazteen harremanak beren taldeekiko kontaktua erraztuz.
Gazteek onartzen dute mugikorren menpekotasuna
dutela eta badakite gehiegi erabiltzen dituztela, baina ez
dute mugikorra gutxiago erabili nahi, beraientzat oso
garrantzitsua baita.
Inkesta baten bitartez atera dugun ondorioa hauxe da:
Inkestatuen %100ak mugikorra dauka, eta %80ari haien
gurasoek ordaintzen diote.
Gainera, gehienek txartela daukate eta gutxi
gorabehera 10 euroko tasa izaten dute deiak eta mezuak
bidaltzeko.
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Mendebaldeako irakasle, guraso eta ikasleok, iragarki
hau eramanda, %5eko deskontua izango duzu zure
oporretan.
Horretarako jo Gasteiz Hiribidea 75 behea-2.
Telefonoa: 945-213940.

********
¡Atención profesores-as y familias de Mendebaldea.
Zafiro Tours ofrece un descuento de un 5% en paquetes vacacionales en su oficina de la
Avenida Gasteiz 75 bajo 2.
Teléfono: 945-213940, presentando este anuncio.
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MENDEGUNA 2007
El pasado 20 de mayo, pese a
las zancadillas del tiempo,
pudimos celebrar el
Mendeguna 2007, este curso,
por tierras de la Montaña de
Álava, siendo el centro de
operaciones Antoñana
Patrimonio de la Humanidad.

Cincuenta y seis mujeres y hombres, mayores y jóvenes, partimos según horario previsto del aparcamiento del
Gobierno Vasco, frente al instituto, realizadas las operaciones logísticas, carga de bicis en furgoneta y el necesario avituallamiento.
Con la llegada á Antoñana, al punto de concentración,
el tiempo atacó. Se resistía a perder el protagonismo de
la jornada, y el cielo oscuro soltó, en cinco minutos, un
repentino mar de lágrimas. Pasado el chaparrón, “siempre que llueve, escampa”, todas-os a una, al grito ¡Quién
dijo miedo! partieron las tres expediciones hacia sus objetivos marcados:
Paseito urbano cultural. Ocho mayores y tres jóvenes optaron por culturizarse en el casco urbano de este
histórica villa de Antoñana, fundada en 1182, sobre un
antiguo fuerte y antiguo asentamiento romano, por el rey
Sancho el Sabio de Navarra, y arrebatada en 1239, por el
rey castellano Alfonso VIII. Contaron con la ayuda de Pedro, guía local voluntario, a quien la vida y los años le han
enseñado la historia, los rincones y maravillas de su pueblo, y ahora orgulloso trasmite amablemente su saber a
cualquier visitante. Recorrieron las calles y callejas. Vieron
la torre y casas nobles del pueblo, en su tiempo controladas por los: Enrique de Trastamara, Ruy Díaz de Rojas y
los Hurtado de Mendoza,..., hasta que en 1635, previo
pago a la corona castellana, dejó de ser villa de realengo.
Contemplaron las murallas, que tantas historias y secretos protege y guarda, tanto en interior como del exterior,
incluso en su base, con el reciente descubrimiento de unas

importantes sepulturas. Visitaron la iglesia, lavadero público, escucharon comentarios sobre el hórreo donde la
iglesia guardaba los frutos de propios, los diezmos y primicias, tributo o impuesto que pagaban los fieles, muy
próximo a restos romanos. Estuvieron, de visita, en la antigua cárcel del pueblo, rehabilitada nunca mejor dicho,
en museo etnográfico. En una casa particular, les enseñaron un verdadero y colorido museo de aves, con su majestuoso pavo real, pavas, gallos y gallinas. En suma una
bonita y aleccionadora experiencia.
Recorrido en bici. El grupo más numeroso, 26 txirrindularis, realizó un precioso paseo por el antiguo recorrido del tren Vasco-Navarro, que trasladados en el tiempo, pasado reciente, pues el tren desapareció vía decreto estatal el 31 de diciembre de 1967. Eran como 25 vagones (no vagos grandes) unidos a su locomotora, con
la diferencia, que cada cual tuvo que gastar las energías
debidas dando pedales. El recorrido de esta ruta verde
entre Antoñana y la muga con Navarra, en Acedo, es de
16,5 Km, donde el paso por puentes y túneles es espectacular. Uno de los túneles tiene 1,8 Km, está iluminado
por zonas que controlan los detectores, que ayudan a pasar cómodamente el túnel a los humanos, pero perturba
la tranquilidad de los murciélagos en su hábitat. Llegados
a Acedo, en la plaza y fuente del pueblo cargaron las respectivas calderas o estómagos vacíos con los consabidos
bocatas y salieron media vuelta atrás, pitando hacia Antoñana como locomotora que lleva el Diablo. A las 13 horas 45´, se encontraban sanos y salvos el grupo completo, satisfechos por haber conocido y paseado por esta be-
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lla ruta alternativa alavesa y navarra.
Excursión montañera. El reto
planteado fue la ascensión al Soila (990
m). Comenzaron 19 montañeras-os
la aproximación por una pista agraria, enseguida tomaron el sendero,
que poco a poco, va superando la ladera del monte por su cara sureste
entre hayas, robles pirenaicos o marojos, entre árboles que con didácticos carteles descubren su identidad,
que nos cuentan su nombre y características: avellanos, fresnos y el temido tejo (Agin) legendario, que quizá por temido, es legendario y las manos humanas no se han atrevido con
él. Ayudados en dos pasos por cuerdas fijas “quitamiedos”, subieron al
punto que marca el cambio de vertientes, hacia Corres y hacia Antoñana y por todo el cresterio, en diez
minutos, llegaron a la cima de esa mole rocosa, caliza con
su blanco punto geodésico de hormigón y su sencillo buzón que certifica el nombre y altitud de este rocoso león
tumbado visto de Antoñana: Zoila (990 m.). Descanso y
almuerzo para reponer fuerzas y regreso rápido. A las 14
horas la expedición había regresado sin novedad al punto de concentración.
Comida popular. A las 15 horas, en un restaurante
de Virgala-Birgara, previo sencillo acto de ánimo más
que de homenaje, se procedió a la entrega de ramo de
flores y aurresku de honor a María Quintana y Maite Fernández, presidenta y secretaria de la AMPA, para que no

desfallezcan en las arduas labores que les esperan ¡Goras! por la txistulari Mireia y por el aurreskulari Manolo
¡Goras! a Joserra, Arantza, Idoia, Antonio, Pedro, Julio,...,
por sus aportaciones en la celebración de este Mendeguna. Seguidamente degustamos un estupendo menú mientras los comensales intercambiábamos opiniones propias
de este tipo de comidas populares. Ya de regreso en Gasteiz, a las seis de la tarde, en el punto de partida, se dio
por finalizada la bonita jornada, que quedará gravada en
el disco duro de los recuerdos.

Despedida. Decir: ¡Hasta el Mendeguna 2008! No quiere decir abandono de la actividad deportiva, montañera, cultural, turística de la
AMPA hasta ese día, pues a
lo largo del curso son muchas las excursiones que se
realizan, el calendario es amplio y variado. Por ello, queremos desde este medio,
animaros a participar el próximo curso en estas actividades a las familias amantes
de la naturaleza.

MENDEBALDEA
GURASO ELKARTEA.
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1ª AUTOESCUELA DE MADRES Y PADRES
DEL I.E.S. MENDEBALDEA
Aproximándose el final de la primera evaluación, sin
asustarnos de un martes y 13 de noviembre, de 7 a 9 de
la tarde, y previa provocativa campaña con sugestivas
preguntas, se celebró la 1ª Autoescuela del curso 20072008, con una presencia de medio centenar de asistentes.
El tema desarrollado, a propuesta de la Comisión de
Normalización del Euskara de nuestro Instituto, bajo el
título de “DOMINAR LENGUAS: CLAVE EN LA ESCUELA Y EN LA VIDA”. La conferenciante, Josune Alberdi,
con un lenguaje claro y sencillo intervino como madre
y como asesora para la normalización del euskara.
Con la ayuda de las nuevas tecnologías fue hilando
el tejido en cuestión. A modo de introducción, estableció unos objetivos, el principal promover la reflexión. Punto a punto disertó:
Nos explicó qué son las lenguas. La relación lenguacultura, es decir, la lengua como elemento transmisor y
como elemento cultural. Lanzando preguntas al aire
interpretamos las ideas que Josune quiso transmitirnos:
¿Valor de las lenguas? Es el mismo, lo que varía es
su situación y circunstancias: número de hablantes,
prestigio, ámbitos de uso.
¿Para qué son las lenguas? La relación entre el pensamiento y la palabra no es un hecho, es un proceso,
donde las lenguas sirven para desarrollar el pensamiento, para comunicarnos, para integrarnos en la
sociedad, para transmitir cultura y conocimientos, existiendo una relación lengua-ciencia. Estableció dos campos fundamentales: la lengua es la base del conocimiento, y es el instrumento mediador del lenguaje.
Entró en un terreno más concreto comentando los
objetivos en el sistema escolar en nuestra Comunidad:
dominar las dos lenguas oficiales, promover practicando el buen uso de ellas.
Recordó la evolución de las lenguas en la enseñanza, pasando del monolingüismo, por el bilingüismo al
plurilingüismo. Comentó las ventajas de la elección del
modelo D, tanto para los alumnos cuya lengua familiar
es el euskara como el castellano.
¿Cómo se aprenden las lenguas? Escuchando,
hablando, leyendo, escribiendo, reflexionando, es
decir, interactuando.
¿Cómo es el proceso? La primera lengua se aprende de forma natural, no hay lenguas mejores ni peores,
para aprender una segunda lengua la motivación es
fundamental.
¿Dónde se aprenden las lenguas? Tres estamentos:
familia, escuela y comunidad. Recalcó la importancia de
la familia, y como conforme se iba avanzando en edad,
la escuela adquiría mayor importancia, no en vano el
15% del tiempo anual nuestros hijo-as lo pasan en el
instituto.
¿Con quién se puede aprender las lenguas? Con la
premisa cantidad y calidad, se puede aprender de cual-

quiera que sabe más que uno mismo, y cualquiera
puede ser interlocutor.
¿Qué ayuda podemos ofrecer las madres y los
padres? Partiendo de la base de que una lengua tiene
que servir en la vida, marcó las diferencias entre los
que saben y no saben euskera y las parejas mixtas. Los
primeros: con el uso, con actitud favorable, empleando
la riqueza de los dialectos, realizando las actividades y
empleando material en euskera. Los segundos: creando y promoviendo situaciones comunicativas enriquecedoras, demostrando una actitud favorable, de respeto al euskera, ofreciendo condiciones y posibilidades
para el aprendizaje, poniendo y disponiendo de
medios, espectáculos en euskera. Pinchó en vena, elevando la temperatura emotiva del público, recitando un
verso del conocido versolari Xabi Paya. Los terceros:
conviviendo con las dos lenguas, dándose una transmisión por parte de cada progenitor de una lengua.
Comentó como desde la tierna infancia nuestros hijos e
hijas identifican la persona-lengua y espacio-lengua,
hablando en una u otra lengua según la persona y el
entorno. Finalizó su brillante exposición, recitando un
verso, no menos emotivo que el anterior, del popular
versolari Jon Maia.
Dada la hora, se abrió un corto turno de comentarios y preguntas, que pasado con varias intervenciones,
se dio por finalizada la asamblea, después de hacer un
recordatorio o llamamiento a participar el próximo 31
de diciembre, a las 8,30 de la mañana el aparcamiento del Gobierno Vasco.- para realizar la salida
montañera de fin de año y entrada de Año nuevo.
Nota: Seguramente quedaron cosas en el aire, no se
llegó a grandes concreciones, tarea que queda en
manos de la Comisión de Normalización del Euskara en
el Instituto, y por supuesto en vuestras manos. Para
ello, puedes expresar tu opinión, reflexión, dudas
sobre esta autoescuela dirigiéndote a mendebaldeagurasoak@gmail.com ¡Gracias!
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II. MUNDU GERRA
Erreportaje honetan Munduko Bigarren gerra
aztertuko dugu.
·Ardatza: gerra osatu zuten lehenengo herrialdeak:
Alemania, Italia eta Japonia.
·Aliatuak: Hasiera batean ardatzaren kontra aritzeko
elkartu ziren herrialdeak hauek ziren: Frantzia, Erresuma
Batua, S.E.S.B eta beste batzuk.
Azkenean Amerikako Estatu Batuak ardatzaren
kontra sartzean gerran murgildu ziren, Pearl Harborreko
erasoen ondorioz.
·Neutralak: Europan herrialde hauek egon ziren
neutral: Irlanda, Suedia, Suitza, Turkia etab.
Neutralak gerretan sartzen ez direnak dira.
Hitler kartzelara joan zen Bavierako gobernuaren
aurka estatu kolpe bat ematen saiatzeagatik. Kartzelan
liburu bat idatzi zuen (Nire borroka). Liburu honekin
bere ideiak zabaldu izan nahi zituen. Azkenean
Alemaniako boterea hartu zuen eta demokrazia erabili
zuen demokrazia ezabatzeko.
Poloniako juduak ezereztatzeari ekin ziotenean hasi
zen Bigarren Mundu Gerra.
Gerran, Alemaniak Errusia nahi izan zuen
bereganatu, baina errusiarren erresistentzia eta
tenperatura minimoak zirela eta klima hotzarengatik
Alemaniak ez zuen lortu.
Frantziako Gudua
Poloniako erasoa burututakoan, naziak Frantziaren
aurkako borroka prestatzen hasi ziren. Euren egitasmoa
Frantzia
erasotzeaz
gainera,
Belgika
eta
Luxenbourgoren lurraldeetatik (neutralak zirenak) bere
armadaren multzo nagusia kokatzea zen.

Ingalaterrako Gudua
Frantzia garaitu eta Erresuma Batuko armadaren
hornigai eta arma gehienak Dunkerken galduta,
Hitlerrek uste zuen Erresuma Batua errendituko zela,
baina Winston Churchill buru zuela, gobernu britaniarrak
ez zuen etsi zuen, bakarrik bazen ere.
Italiako erasoak
Musolini ere ez zen geldirik gelditu. 1940ko irailaren
13an Libiako kolonia italiarretik, Egipto eraso zuten,
estrategikoki oso gune garrantzitsua zelako.
Sobiet Batasuna
1941eko ekainaren 22 an, Napoleonek aukeratutako
egun berean, hasi
zen Bizargorriren operazioa eta ustekabean
harrapatu zuten Mosku, nahiz eta erasoa egunen batean
espero izan. Molotov Ribbentrop itun sekretua zela, eta
SESB-k eta Alemaniak elkarri ez erasotzeko ituna zuten.

Abenduaren 7an,Tailandia, Malaia eta Hong
Kongekin batera, Japoniak Hawai irletan kokatutako
AEBtako Pearl Harboreko itsas baseari eraso zion
beraien hegazkinekin. Amerikak galera gogorrak izan
zituen: ia 2.400 hildako egon ziren, gerraontzi asko
kaltetuak suertatu ziren, eta amerikar hegazkineri
gehiena suntsituta utzi zuten. Nolanahi ere, erasoan
jomuga nagusia izan ziren lau hegazkin itsasontzi
eramaliak salbatu ziren, ez zeudelako basean momentu
horretan.

Gerraren ondorioak
Hildakoen kopuru guztia 62 milioira heldu zen, 20
milioi soldadu eta 40 milioi zibil. Eta Holokaustoko
biktimak 12 milioira hel daitezke.
Hondamendi ekonomikoa ere gertatu zen,
gehienbat gudan sartu zirenak, adibidez: Alemania
guztiz suntsiturik gelditu zen.
1948tik 1952rarte, garaiko 13 mila milioi dolar
banatu ziren Mendebaldeako Europako herrialde horien
artean. Alemaniak izan ezik, gainerakoek gerra aurreko
maila ekonomikoa berreskuratu zuten 1952rako.
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