Mendeberri
M ENDEBALDEA

(BIGARREN HEZKUNTZAKO INSTITUTUA)

IRATI ANDA: “10 URTE NITUELA HASI
NINTZEN ESKALADA MUNDUAN”

14 ALEA •

2007ko APIRILA

PABLO PRIGIONI: “AURTEN ZERBAIT
GARRANTZITSUA LORTU NAHI DUGU”

eta gainera ...
• Gasteizko tranbia
• Lakua auzoa
• Korrika argazkitan
• Gure gastronomia
• Julen Garciari elkarrizketa
• Adrian Ausin igerilaria

LIBURUEN TXOKOA

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: Edorta Aguilera, Enara Calvo, Jonathan Guerrero, Erik Ruiz, Iris Danae
Serrano, Nazaret Calvo, Nuria
Fernández, Jon Gauger, Iker
González, Adrian Lekuona, Goizane
Pérez, Alain Fernández, Daniel
Sánchez, Julen Ugarte, Aitor Del
Valle, Iker Jausoro, Eneko Ortiz de Martioda, Unai Sánchez, Jessica García, Igor Martínez, Mikel Olivera, Aloia
Romero, Jon Arretxe, Liher Calleja, Yurena Martínez, Jurgi Murua, Oihane Aberasturi, Carolina Bermúdez, Ibai
Campos, Mikel Cortés, Gorka López, Itsasne Resa, Jon Sáez, Irantzu Torres.
Argazkiak: Edu Arrayet
Maketazioa eta inprimitegia: Gertu. Oñati.
L.G.: SS-1390-02.
Laguntzaileak: Lankide Kutxa, Vital Kutxa, Elkar Liburudenda, Lakua Centro, La Casa de Mi Abuela, La
Vitoriana okindegia, Gurpil fotokopiak, Erro autobusak, Eroski, Consumibles Tapia, Tapicerías Gasteiz, Zafiro
Tours, Albore.

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

AGURRA

K

Kurtsoa aurrera doa eta hemen gatozkizue berriro, eta aurrekoetan ez bezala, inoiz
baino freskoago opor ostean eta ikasturteko azken esprinta jotzeko prest. Oraingoan
Gasteizko emakume eskalatzaile gazte bat aurkeztuko dizuegu, jantokikoentzat aski ezaguna:
Irati Anda. Horrekin batera, etorkizunean, ospean itzal egin diezaioketen beste zenbait
ikasleren berri ere badakarkizuegu. Ziur asko mesanotxean hautsak jana zegoen liburua
bukatzea lortuko zenuten. Liburutegiko gure txokoan eskainitako oharkabean irakurriko
duzue. Baina, kontuz, eskolako lanak ez utzi, helmuga hurbil dago eta. Orain da zuen garaia.
Eutsi goiari!



I









Imitando al Guadiana reaparecemos, un poco más tarde que otros cursos debido a las
merecidas vacaciones, con la edición 14 de nuestra revista. En este número tendréis la
oportunidad de conocer más de cerca a Irati Anda, campeona de España de escalada. Junto
a ella, fruto de la formación deportiva de nuestros alumnos, encontraréis algunas otras
entrevistas realizadas a otros alumnos del centro por nuestro inmejorable equipo de prensa.
Sin más y continuando con la labor de fomento de la lectura íniciada en el número anterior,
os incluímos algunas recomendaciones que esperamos sean de vuestro agrado. Pero, ¡ojo!.
No descuidéis el estudio diario. ¡Ánimo, que queda poco!
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Fernando Martinez-Fortún
“Oro har rock´n roll-a praktikatzen dugu,
konkretuki nahasketa izaten da”
Ale honetan Fernando Martinez-Fortún-ekin aritu gara
berbetan. Berak esan digunez, musikak bere bizitzan
garrantzi handia dauka, musika talde baten kide da eta
instrumentu batzuk jotzen ditu, adibidez, bateria, baxua eta
tresna bitxi bat theremin-a deitzen dena. Theremina
instrumentu ezezaguna da pertsona gehienentzat, baina
berak eman digu tresna honen berri.
M. Zenbat denbora daramazue musikan?
F. Taldekoek 15 urte eta nik gutxi
gorabehera 17.
M. Noiz sortu zenuten taldea?
F. Taldea duela 3 urte sortu genuen,
aspaldian Body Milks taldea ginen, baina
abeslaria joan zen eta Innuit sortu
genuen.
M. Ze musika mota praktikatzen duzue?
F. Oro har rok`n roll-a praktikatzen dugu,
konkretuki nahasketa izaten da; grunge;
stoner edo alternatiboa, baina azken
finean nahasketa.
M. Nola egiten duzue musika
sorkuntza?
F. Modu ezberdinetan, batzuetan ideiak ekartzen ditugu lokalera eta denon
artean sortzen dugu musika eta gero
hitzak eta azkenik, hitzen melodia bakoitza bere kabuz. Besteetan dena
eginda ekartzen dugu.
M. Nola erabiltzen da Theremin-a?
F. Theremina tramankulu elektrikoa
da; aspaldian balbulaz eginda zegoen,
baina gaur egun transistoreei esker,
elektronikoa da, funtzionatzean theremin-ak kanpo magnetikoa sortzen
du eta bere ondoan gorputza mugituz
(normalean eskuak) ateratzen da kanpo
magnetiko hori, horrela ateratzen dira
nota musikalak. Adibidez argazkian
ateratzen den thereminean bi antena
dauzkagu: zutik dagoena nota ateratzeko erabiltzen da eta tolestuta dagoena bolumena kontrolatzeko.

M. Oso zaila da theremin-a jotzea?
F. Bai, zaila da zeren kanpo magnetikoa
alteratzeko egin behar dituzun
mugimenduak oso txikiak dira,
horregatik beste intrumentuarekin
afinatzea zaila da.
M. Diskoak grabatzen dituzue?
F. Bai, normalean 12-14 tema dauzkagunean disko bat grabatzen dugu
gure sistema propioz erabiliz, hau da,
ordenagailua.
M. Diskoak komertzializatzen dituzue?
F. Ez, aspaldian, batzuetan diskoak
bidaltzen genituen diskografiketara,
baina gaur egun diskografikak desagertzear daude Interneten poderioz.
M. Zuzenean jotzen al duzue?
F. Bai, batzuetan tabernetan, besteetan,
gazteetxetan baina normalean hilero
behin edo bitan jotzen dugu. Egia
esan, publiko gazteari kostatzen zaio
kontzertuetara etortzea.
M. Zergatik uste duzu kostatzen
zaiela gazteei kontzertuetara
etortzea?
F. Nire ustez orain gertatzen dena,
zera da, garai honetan musika mota
desberdinak atera direla, adibidez, musika elektronikoa eta musika hori entzuteko gazteak diskoteketara joaten
direla.
Hau da Fernandok esan diguna thereminari eta Innuiti buruz. Ea balio duen
gazteek gauza berriak probatzeko
eta ezagutzeko. Espero dugu bere
taldea eta bere zaletasuna instrumentuekin ondo joatea
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Elena Ramirez
“Gizarte etxeak oso baloratuta daude Gasteizen”
Gaurkoan Elena Ramirez-ekin egon gara, Judimendiko koordinatzailea dena. Galdera batzuk
egin dizkiogu eta honako hau da esan diguna.
M: Zertan datza zure lana ?
E R: Judimendi eta Arana gizarte etxeak koordinatzen
ditut.
M: Ze motatako instalazioak dituzue?
E.R: Igerilekuak , polikiroldegiak , gimnasioak ,
liburutegiak , gazte kluba , ludoteka ...
M: Zure ustez Gasteizek gizarte etxe gehiago
beharko lituzke?
E.R: Nire ustez ez , momentu honetan hiru gizarte
etxe planifikatuta daudelako: Ibaiaondorako ,
Salburuarako eta Zabalganarako.
M: Zerbitzu gehiago koordinatzen dituzu?
E.R:Bai, Aranaldeko kiroldegiaz ere ni arduratzen naiz.
M: Zein duzu gustukoen? Eta gutxien gustatzen
zaizuna?
E.R: Judimendikoa da gehien gustatzen zaidana
handiena delako eta aukera gehien eskaintzen
dituelako. Ez dut gustuko ez dudan gizarte etxe bat
ere.
M: Ba al duzue festaren bat gure adinekoentzat?
E.R: Zuzenean zuen adinetarako eta hamazortzi urte
bitartekoentzako Gazte klubak dauzkagu gizartetxe
bakoitzean: Hauen ordutegia 18:30etik 20:30ra
bitartekoa da. Horrez gain, Judimendin urtero eta
udan gazteei zuzendutako +12-18 egitaraua dago.
Honen barruan Hip-Hop erakustaldia, kontzertuak,
tailerrak eta abar daude.
M: Zenbat ordu ematen dituzu lanean?
E.R: 8 ordu gutxi gorabehera.
M:Gustuko duzu zure lana?
E.R: Bai, gainera gizarte etxeak oso baloratuta daude
Gasteizen.

M: Beste lan bat aukeratzekotan, zein aukeratuko
zenuke?
E.R: Txikitan orkestraren zuzendaria izan nahi nuen,
baina ez zegoen emakumeek ikasteko aukerarik.
M: Asko ikasi behar da zure postura ailegatzeko?
E.R: Prestakuntza orokorra unibertsitatean izan behar
da. Gero, beste lanbideetan bezala, bizitzan zehar
ikasi behar da.
M: Jendea zertara joan ohi da gizartetxeetara?
E.R: Batzuk igeriketa egitera, beste batzuk irakurtzera,
futbolean edo beste kirol batean jokatzera,...
M: Mila esker
E.R: Zuei
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3 . mai l ak o e k pat i o a
b e h at u o n d o r e n
e g i n d ak o
pr o po s ame n ak
IKASLEEI:
- Kontzientzia hartu, garbiagoak
izan.
- Paperontziak erabili eta leihoetatik ez bota ezer.

ZUZENDARITZAKOEI:
- Garbitasunaren aldeko kanpaina
gogorrak antolatu.
- Paperontzi gehiago jarri
(Brziklatzeko edukiontziak ere
bai).
- Patioa gehiagoetan, sarriago
garbitu (gelak ez hainbeste).
- Polikiroldegiko egoera konpondu(kristalak).

IRAKASLEEI:
- Garbiketa egunak antolatu,
hilean behin.
- Inork ikusten badugu zeozer
botatzen, jasotzeko esan.
- Portaera txarrak zigortu, garbiketa lanak egiten behartuz, …
- Faltak jarri, beharrezkoa bada.
- Ikasleak kontzientziatzen saiatu,
…

J UND I Z
Duela egun batzuk, hirugarren
mailako ikasleak Jundizera joan
ginen. Han ontzien birziklapenaz
arduratzen den fabrika ikusi
genuen.
Lehenengo, ordenagailu gelara
joan ginen langile batzuen
azalpenak entzuteko, gero kalera
irten eta ontziak eta plastikoa
pilatzen den lekura joan ginen.
Izugarrizko hondakin menditxoa
zegoen.
Hori ikusi ondoren, zakarraren
kamioiak pisatzeko baskula erraldoi batzuk ikusi genituen; baskula horiek
zenbat zakarra eramaten duten jakiteko balio dute, lehenengo kamioia
beteta pisatu egiten dute, eta kamioia ustean berriro pisatzen dute eta,
horrela, kenketa eginez, zenbat zakar ekarri duten dakite.
Azalpen batzuetan esan ziguten hobeto dela plastikozko poltsak irekitzea
eta botatzea gero; han, kendu egiten baitituzte.
Jundizen ere plastikozko poltsak banatu eta sailkatu egiten dituzte;
baina ez dituzte bertan birziklatzen, Jundizen bildu egiten dute eta hortik
birziklatzeko beste fabrika batzuetara eramaten dituzte.
Jostailuak ezin dira birziklatu, ontziak ez direlako; horretaz aparte, saiatu
behar dugu ontzietan
janaririk ez uzten, gero
plastikoak eta ontziak
pilatzen diren lekuan
oso usain txarra dagoelako eta hondakin
horiek ezin direlako
birziklatu; gainera,
janariak animalia asko
erakartzen ditu.
Irantzu Torres 3.F
Unai Cereijo 3.E
Hegoa Peciña 3.D

La Casa De
Mi Abuela
Donosti, 17 • Teléfono 945 177 277
01010 VITORIA-GASTEIZ
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BIRZIKLAKETARI BURUZKO GALDE-SORTAREN
EMAITZAK
Hona hemen azpaldian Mendebaldeko ikasleen familien artean egindako galdetegien hainbat emaitza. Gaurkoan
zaborra bereizketaren grafikoa eta beira, papera eta ontzien birziklaketaren grafikoa adierazten dizkizuegu eta garbi
dago saiatzen ari garela gure etxeetan zaborrak bereizten eta birziklatu daitekenak dagozkien edukiontzietara botatzen.

PAPERA BIRZIKLATZEKO ARRAZOIAK
ETA AHOLKUAK
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Eskia, arreta bereziz egin
Zuetako asko irrikitan egongo zarete eskiak edota
ohola hartu eta pista elurtuetan murgiltzeko.
Kirol atsegin eta zirraragarria da, bai, elur gainekoa.
Ez da, ordea, jolas soila
Adituen ustez, eskian gertatzen diren lesio gehienak
saihestekoak izango lirateke kirolaria zentzuduna balitz.
Prestakuntzak eta hasi aurreko beroketak beste kirol
batzuetan baino garrantzi handiagoa dute.
Kirolari amateurren artean, proportzioan, lesio gehien
eragiten dituen kiroletako bat da eskia. Estatu Batuetako
Vermont hiriko unibertsitatean egin zuten ikerketa baten
arabera, batezbestekoa ez da txantxetakoa, 240 eskieguneko lesio bat izan ohi dute-eta eskiatzaile amateurrek.
Berriki argitaratu den beste ikerketa batek, bestalde,
datu bitxi bat jarri du mahai gainean, kirolariak gutxieneko
prebentzio neurriak hartuko balitu lesio horien %70
saihesteko modukoak izango liratekeela alegia.
Eta, datuekin amaitzeko, azkeneko bat... Proportzioan,
lesio gehien izaten dituzten eskiatzaileak bi taldetan
banatzen dira: batetik, euren buruez seguruegi dauden
eskiatzaile gazte ausartegiak eta, bestetik, adineko
eskiatzaileak.

Hain zuzen ere, bi multzo horiek maizegi ahazten
dute ezusteko gehiegirik gabe eskiatzeko oso gogoan izan
behar den zerbait: eskia, baita maila apalenean ere,
eskakizun fisiko handia duen kirol gogorra da, gorputzeko
zenbait atal asko behartzen dituena eta gizakia ohikoa ez
den giroan murgiltzen duena. Eskiatzeko botak jantzi eta
eskien gainean jartzea bera ere arriskutsua izan daiteke
mugimenduak erabat trabatzen dituen egoera hori ondo
kontrolatzen ez bada. Lesio ugari, hain justu, eskiatzailea
geldirik dagoela gertatzen dira. Nork ez du inoiz ezustekoren
bat izan teleaulkiaren edo teleskiaren zain zegoela? Zein
eskiatzailek ez du behin edo behin ipurdiko galanta hartu
pistetarako bidean? Bada, oreka-galtze horiek maiz lesio
larri bilaka daitezke, eta beste horrenbeste esan liteke eskiguneetan nagusi izan ohi diren baldintzei buruz, elurretan
islatu ondoren bereziki bortitza den eguzkia edota hotza
berdintsu pairatzen baititu gorputzak geldirik eta ustez batere
arriskurik gabeko egoeran dagoela zein jaitsiera betean.
Eskia osasungarria da, dibertigarria, zirraragarria... Kirol
gutxik bezala eskaintzen du naturan murgiltzeko eta bestela
dastaezinak izango liratekeen sentsazioak bizitzeko aukera,
baina ez da jolas soila, arreta bereziz eta gauzak birritan
pentsatuz egin behar den kirola baizik. Bizikleta sekula
hartzen ez duen bati nekez otuko zaio urtean bospasei
aldiz, aparteko prestakuntza izan gabe, bizikleta gainean
100 kilometro egiten saiatzea. Eskian, berriz, horrelako
astakeriak ohikoak dira. Denboraldia hasi orduko, urte barruan
kirol gutxi egin duten milaka lagunek eskiak hartu, eta
eski-guneetara abiatzen dira gorputzari zer eskatu behar
dioten pentsatu gabe. Horrela gertatzen dira gertatzen
direnak...
Hurrengo asteetan eskiatzera joateko asmorik baduzu,
hartu kontuan ondoko gomendioak eta, aurretik egin ez
baduzu, ezer baino lehen has zaitez gorputza prestatzen.
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n behar den kirol atsegina
Gomendioak:
Prestakuntza: Egokiena eskiatzera abiatu aurretik sasoipuntu onean egotea izango litzateke. Hala ez bada, aztertu
zure egoera eta egokitu eski-saioak horretara. Eta hasi berehala
–neurriz betiere– prestatzen. Eskiatzerakoan gehien sufritzen
duten gorputz atalak indartu behar dituzu nagusiki: belaunak
eta izterretako giharrak eta besoak. Bizikleta eta step
motako aparatuak dira bereziki aproposak horretarako; baita,
besoen kasuan, pisuekin jardutea ere. Dena den, eska ezazu
aholkua ezertan hasi aurretik. zein tendoi eta lotailuen
malgutasuna areagotuko dute. Arreta, nagusiki, zangoetako
artikulazioetan (belaunetan, batik bat) eta hanketako zein
gerrialdeko giharretan jarri behar da, lepoa eta besoak ahaztu
gabe. Egin daitekeen astakeria handiena batere berotu gabe
eskiatzea da. Nola berotu ez badakizu, eskatu aholkua adituren
bati. Ez zaizu damutuko.
Elikadura eta hidratazioa: Energia gastu izugarria duen
kirola da eskia. Gorputzaren gaitasuna murrizten duten
ahulaldiak daude, gainera, lesio askoren jatorrian. Eraman
pistetara janari energetikoak (muesli barratxoak, txokolatea,
fruitu lehorrak...) eta fruta urtsuak. Ura edo edari isotonikoak
maiz edatea ere oso garrantzitsua da. Hotza dela eta, akaso
ez duzu egarririk antzemango, baina deshidratazio arriskua
handia da.
Ekipoa: Moda-modakoa ez bada ere, bete ditzala
segurtasun eskakizunak. Ez aurreztu dirurik bota eta
fijazioetan; erosi beti bota eta fijazio onak, segurtasunari
erreparatuta alegia. Eskularruak, betaurrekoak eta txanoa,
eskiatzeko orduan, ez dira osagai apaingarriak, ezinbestekoak
baizik. Izan daitezela horiek ere onak. Kaskoari dagokionez,
uxatu lotsak eta jarri buruan, ezbehar larriak ekidin ditzakezu
eta. Ez utzi umeei kaskorik gabe eskiatzen.

Azkenik, izan kontuan bistakoak diruditen hiru gauza:
errespetatu seinaleak eta ibili leku seguruetan, egin aseguru
egokia eta nekatuta zaudenean utzi eskiatzeari. Lesio
larrienak kosta ahala kosta egin nahi den azken jaitsieran
gertatzen omen dira.
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Adrian Ausin
“Ura asko gustatzen zitzaidalako
aukeratu nuen igeriketa”
Adrian Ausin Mendebaldeako ikaslea da eta
bere kirol gustokoena igeriketa da. Mendebaldeako igerilari onena da.
M:Zer moduz Adrian?
A:Oso ondo zuekin egoteagatik.
M:Noiz hasi zinen eta zergatik aukeratu zenuen igeriketa?
A:Lau urterekin hasi nintzen eta aukeratu nuen ura asko
gustatzen zitzaidalako.
M:Zure lagun taldean igerilari gehiago daude?
A:Bai, denak dira igerilariak.
M:Inoiz txapelketarik irabazi al duzu?
A:Bai, askotan.
M:Zein egunetan eta zenbat ordu ematen duzu prestatzen?
A :Astean bost edo sei egun, egunean bi ordu eta erdi
gutxi gorabehera.
M:Entrenatzaileak gogorrak al dira?
A:Bai, oso gogorrak dira, gainera asko haserretzen dira
eta asko eskatzen digute.
M:Hainbeste entrenamendurekin ondo antolatzen al
zara ikateko?
A:Ez, zeren oso denbora gutxi daukat eta alfer samarra
naiz.
M:Nahiko zenuke igeriketatik bizi?
A:Ez, beti berdina egingo nukeelako eta gainera oso zaila
izango litzatekeelako.
M:Entrenatzeko arazorik ba al duzu; instalazioak, igerileku falta...?
A:Ez dut inolako arazorik entrenatzeko, baina orain entrenatzen naizen igerilekuko instalazioak oso zaharrak dira
eta deserosoa gertatzen da.
M:Zein igerileku duzu gustuko?
A:Galdakaoko igerilekua, besteak baino azkarragoa delako.
M:Zein igerilarirengan fijatzen zara?
A:Nire igerilari gogokoena Peter Vandehoergar
Holandarra da.
M:Esan digute gimnasialekura joaten zarela, zer egiten duzu normalean?
A:Besoak eta hankak lantzeko makinak, izterrak lantzekoa
eta abdominalak lantzekoa erabiltzen ditut.

M:Zein estilotan moldatzen zara ondoen?
A:Ehun metroko estiloko probak gustatzen zaizkit.
M:Orain ze txapelketarako ari zara entrenatzen?
A:Orain udako Euskadiko txapelketan pentsatzen ari naiz
eta sentsazio onak ditut.

M:Eguna ala gaua?
A:Eguna.
M:Mendia ala hondartza?
A:Hondartza.
M:Kolore bat?

DI-DA
batean
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A:Urdina.
M:Pelikula bat?
A:Kutxidazu Bidea Isabel.
M:Aktoresa bat?
A:Halley Berrie.

•
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Julen Garcia
“Nire aurkaririk gogorrenak
Xuban dauka izena”

DI-DA
batean

Mendeberri: Zenbat urte dituzu?
J: 12 urte ditut
M: Non egiten duzu karate ?
J: Ying Yang gimnasioan egiten dut karate.
M: Zenbat urte daramatzazu karate egiten ?
J : 6 urte daramatzat karate egiten. Guztiak Ying Yang gimnasioan
M: Zenbat egunetan praktikatzen duzu ? Zenbat ordu ?
J : Astean 3 egunetan praktikatzen dut karate, entrenatzen
dudan bakoitzean ordubetez.
M: Nolakoa da zure entrenatzailea ?
J: Oso jatorra da. Gainera urte batean munduko txapelduna
izan zen.
M: Ba al daukazu karate egiten duen anaia-arrebarik ?
J: Bai, anaia bat, ni baino handiagoa da.
M: Zein da zure aurkari gogorrena?
J: Xuban dauka izena eta nik baino 2 urte gehiago ditut.
M: Zenbat kata mota egiten dakizu?
J: Gutxi gorabehera 10 kata mota dakizkit egiten.
M: Zein da kata zailena? Eta errezena?
J: Bosgarren pina da nire ustez zailena eta lehenengo pina
errezena.
M: Zenbat txapelketa irabazi dituzu?
J: 8 txapelketa irabazi ditut. Pasadan urtean Espainako txapelduna izan nintzen eta aurten bigarren postuan bukatu nuen.

Beste kirol bat? Futbola
Kolore bat? Beltza
Musika talde bat?
Eskorbuto
Pelikula bat ? Troya
Hobby bat ? Mendira joatea
Mendia ala Hondartza ?
Mendia
Gaua edo eguna ? Gaua
Janari bat? Curry
Edari bat? Kalimotxo
Urtaro bat ? Negua

M: Nork animatu zintuen karate egitera?
J: Nire anaiak animatu nintuen orain dela 6 urte.
M: Zergatik aukeratu zenuen karate?
J: Borrokatzea gustoko dudalako.
M: Heldua zarenean kirol hau praktikatzen segituko
duzu?
J: Bai, asko gustatzen zaidalako.
M: Zergatik aukeratu duzu kirol hau eta ez beste
bat?
J: Oso filosofia ona daukalako eta nire anaiak animatu
ninduelako.
M: Zenbat pertsonarekin entrenatzen duzu?
J : 27 kiderekin entrenatzen dut
M: Ba al daukazu zailtasunik entrenatzera joateko ?
J: Bai, herri batean bizi naizelako.
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otoziklismoa kirol bezala, motozikleta asmatu
ondoren, Alema nian,
1885. urtean agertu zen. Gottlieb
Daimler egurrezko bizikleta bati
konbustio motore bat instalatu zuenean.

M

XX.mendean ezaguna egin zen
lehiaketa mota hau honako gauza hauengatik bereizten da: motozikleta gidatzeko eragatik, zilindrada desberdinetan egiteagatik eta pista desberdinakerabiltzeagatik, hala nola, lokatz lasterketa ,dragters lasterketak, belar pistetakoa, izotz pistetakoa,
erresistentzia pistakoa, behaketa
triala, errepidekoa, sidekarskoak,
speedwayekoa, azelerazioena, trial
kronometratua eta motocrossa .
1896an ospatu zen lehenengo motor txapelketa, Frantzian,
bertan zortzi partaidek egin zuten joana eta itzulia Parisetik Nantesera,152km eginez. Irabazlea
M.Chevalier izan zen Michelin-Diorren triziklo batekin.
Motokross lehenengo txaperketa 1924an izan zen Ingalaterran.
Kirol honek arrakasta handia izan
zuen Gran Bretanian, Europa mendebaldean eta AEBn.
1974anegin zen famatua nazioartean, urteko froga bat ospatu zelarik taldeka eta mailaka.
1961ean ezarri zen nazio saria 250cc-ko motorretarako. Jausi luzeena 76,5m-koa izan zen,
Doug Danger, Estatu Batuarrak,
Honda CR500 batean egina.

• irakurzaletasuna pizten
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Beti liburu bat eskura
Kristalezko
hiria.
Paul Auster
(Txalaparta)
Puri-purian dagoen autorea da
Paul Auster. Hiru
liburu euskaratu dira oso denbora
gutxian : Brooklingo erokeriak,
Kristalezko hiria eta Bidaiak
scriptoriumean zehar. Kasu honetan modan dagoen nobela grafikoa
da. Gero eta prestigio handiagoa
eskuratzen ari omen da munduan
zehar, gero eta irakurleria zabalagoa.
Liburu salduenen zerr endak
konkistatzeraino. Paul Karasik eta
David Mazzucchelli marrazkilariek
Austerren aipatutako lana oinarritzat
hartu eta komikia egin zuten, komiki
hauxe. Txalaparta argitaletxeak
Harkaitz Canoren itzulpena baliatu
du liburu honetan. Gurean, ordea,
oraindik saiatu gabeko eremua da
hau. Ea argitaletxe eta marrazkilariek
animatzen diren.

La magia de
leer
José Antonio
Marina (Plaza
Janés)
Leer es una urgente necesidad pública y privada.
La vida humana transcurre entre
palabras. Nuestra inteligencia es
lingüística y nuestra convivencia,
íntima o política, también. Este libro
es una introducción poética, científica y práctica a la lectura. Un manual para padres, maestros, profesores de secundaria y para lectores
curiosos.

Corazón de tinta
Cornelia Funke.( Siruela)
Quiénes son Dedo Polvoriento, Capricornio o Lengua de Brujo
lo sabrá la joven Meggie gracias a las respuestas que encuentre
en un viejo pueblo de las montañas de Liguria y en un libro...
Cuando Mo, el padre de Meggie, saluda a un extraño visitante
que aparece en su casa, la niña siente que aquella persona
emana un peligro, quizá una gran amenaza contra su padre...
Entonces, huyen hacia la casa de tía Elinor, propietaria de una de las más
fascinantes bibliotecas que uno pueda imaginar.
Esta novela es magia, es mágica y es fantástica. Es un viaje al mundo de los libros,
una gran novela de aventuras y una declaración de amor a los grandes textos
universales.

Kutsidazu berriz,
Ixabel

Los libros arden
mal

Joxean Sagastizabal
(Alberdania)

Manuel Rivas
(Alfaguara)

Joxean
Sagastizabal
idazleak (Kutsidazuez
gainera, “Gerturik daukagu odolo”,
“Nomadak kantari doaz”, “Moskatel
Team”) Juan Martinen abenturen aurreneko atala amaitu zuen puntu berean
abiarazi du bigarren hau, hau da, protagonista euskaldun berriak euskara ikasteko gune estrategikoa izan duen
baserria utzi
eta “zibilizaziora”
itzultzeko bidea hartzen duenean.
Maiteminak jota baina, Aranguren
baserrira,
Ixabelengana
itzultzea
erabakitzen du. Eta gertaera anekdotiko
samarren jarraipen baten ondoren
bukatu egiten da narrazioa.

Ikasleak irakurle

La pesadilla que vive
la ciudad no es una
ficción. Si, es verdad. Están quemando las bibliotecas de los ateneos, del
centro de estudios Germinal, del
señor Casares... El humo no levanta
el vuelo. Es pegajoso. Huele a carne
humana.
En esta novela, las vidas de los libros, las personas y el lenguaje se
cruzan y entrelazan en un intenso
relato de suspense que transcurre
desde el sigloXIX hasta nuestros
días, entre la atrocidad autoritaria y
la indomable libertad.

Soinujolearen semea.
Bernardo Atxaga

Niri liburu hau asko gustatu zait bai istorioarengatik, baita
idazleak duen kontatzeko eragatik ere. Irakurtzerakoan oso
hurbila egiten da egoera eta ondorioz, Euskal Herrian
jende askori gertatutakoa hobeto ulertzen laguntzen dizu.
Gainera, ez da batere zaila jarraitzeko.

Edurne Elorza 4.A
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Irati Anda
“Probatu, praktikatu eta gustatzen
bazaizue errepikatu”
Gasteizko eskalatzaile gazte hau
Espainar Estatuko txapeldun
bihurtu da. Bere emaitzak ikusita,
sasoi onenean dago. Guk
elkarrizketa egin diogu.
Mendeberri: Zenbat urte daramazu eskalatzen?
Irati Anda: Hamar urte nituela hasi nintzen
eskaladen munduan murgiltzen eta aurten hogeita
lau beteko ditut; beraz, oker ez banago 14 urte
inguru daramatzat eskalatzen.
M: Zergatik hasi zinen eskalatzen?
I.A: Suposatzen dut gustatzen zitzaidan jarduera
bat zelako izango zela. Arazo eta buruhausteetaz
ahazten laguntzen zidan eta pixkanaka engantsatzen
joan nintzen. Nire buruarekiko erronka bezala hartzen
nuen eta ongi sentiarazten ninduen. Naturarekin
kontaktua, lagunekin konpartitzeko momentuak,
erronka gogorrak gainditzearen zirrara eta eskalatzea
bera. Egia esan gauza asko dira eskaladara lotu
nautenak.
M: Zenbat egun eskalatzen dituzu astero?
I.A: Astean egunero edo sei egunetan behintzat
eskalatu ohi dut. Baina hau entrenamendu
denboraldiaren arabera izaten da. Txapelketa
garaietan astean hiru lau egun soilik ezin dut eskalatu,
atsedena oso garrantzitsua baita.
M: Entrenatzean gustatzen zaizu?
I.A: Etrenamenduetan garrantzitsuena ondo pasatzea
da eta gustatzen zait, azken finean gustatzen zaidana
ari naiz egiten, eskalatu. Dena den, egia da batzuetan
sufritu egiten dela, baina sufrimendu horrek gaipenak
gozagarriago egiten ditu.

M: Espainiako txapelduna izateko entrenamendu
bereziak eduki dituzu?
I.A: Bai noski. edozein helburu lortzeko garrantzitsua
da planifikazio eta entrenamendu bat eramatea.
M: Espainiako txapelketa irabazteak ateak ireki
dizkizu?
I.A: Ate asko ez baina interesatzen zitzaidan ate bat
behintzat zabaldu dit. Hurrengo urterako Espainiako
eskalada selekzioaren barruan nago eta munduko
kopara joateko txartela lortu dut. Hori zen aurten lortu
nahi nuen helburuetako bat.
M: Zure familiako inork eskalatzen al du?
I.A:Nire aita tximino xamarra da, baina ez du
eskalatzen je, je,…ez egia esan nire familian mendira
joateko zaletasuna da handiagoa baina eskaladan ez
dira aritzen. Nire neba Egoitz joaten da noizean behin
errokodromora.
M: Zein tokitan entrenatzen duzu?
I.A: Urte hasieran Gasteizko Templo izeneko lokal
pribatu batean ibiltzen nintzen entrenatzen. Orain,
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ordea, Eibarreko polikiroldegiko panelean entrenatzen
dut. Instalakuntzak egokiagoan dira eta gustorago
ibiltzen naiz bertan. Bestetik, noizean behin Europako
errokodromoetan zehar ibiltzen gara entrenatzen.

Bide bat? White Zombie 8c

M: Haitzetan eskalatzea edo rokodromoan eskalatzea,
zein nahiago duzu?

Eskalatzaile bat? Ni neu,
Natalija Gros, Patxi
Usobiaga…

I.A: Nahiago dut haitzean eskalatzea, askoz
gozagarriagoa da eta dibertigarriagoa ere.

Kolore bat? Berde

I.A: Hori bidearen araberakoa da. Proiektu handietarako
hainbat hilabete eta batzutan urte bete ere behar izaten
da. Baina orokorrean aste batean edo pare batean epe
laburrerako proiektuan kateatzea lortzen dut.
M: Zein da egin duzun biderik zailena?

DI-DA
batean

M: Zenbat denbora behar duzu bide bat egiteko?

Musika estilo bat? Reage

Hondartza ala mendia?
Galdetzea ere…mendia
Janari bat? bat bakarrik…
patatak edozein estilotan
Urtaro bat? Udazkena

I.A: Ongi etorri 8b Baltzolako kobazuloan.
M: Zein da gehien gustatu zaizun bidea?
I.A: Apellanizen kateaturiko “Nazka” bidea 8a+
mailakoa.
M: Zer esango zenion jendeari eskalatzen hasteko?
I.A: Probatu, praktikatu eta gustatzen bazaizue
errepikatu.
M: Zer gustatuko litzaizuke irabaztea hurrengo urtean?
I.A: Aurten Espainiako kopak hatz puntetatik ihes egin
dit eta hurrengo urterako helburu polita izango
litzateke. Baina zoriontsu izatea da bizitzako lorpenik
handiena.
M: Arropa berezirik jantzi behar dituzu eskalatzeko?
I.A: Eroso sentitzen naizen arroparekin eskalatzen dut.
Ez da berezia, nire estiloarekin bat datorren arropa
besterik ez.
M: Hurrengo urterako proposamen berezirik ba al
duzu?
I.A: Niri ez didate proposamenik egin, baina, nik asko
ditut egiteko. Adibidez eskaladarako diru laguntzak
handiagotzea.
M: Zer pentsatzen dute zure gurasoek eskalatzaile
izateagatik?

I.A: Eskalatzen gustora eta zoriontsu sentitzen naiz eta
gurasoek horrela ikusten nautenean ere zoriontsu dira.
Beti lagundu didate nire helburuetan eta urte honetan
inoiz baino gehiago.
M: Dieta berezia jarraitu behar duzu?
I.A: Denetarik jan baina pasatu gabe, hori da nire dieta,
beste sekreturik gabe. Dena den txapelketen aurreko
astean pisua kontrolatzea komeni da txapelketara arin
eta forman iristeko.
M: Aspertzen al zaitu beti berdina egiteak?
I.A: Hainbeste bide ezberdin daude munduan
eskalatzeko, nola aspertu.
M: Nola ikusten duzu E.H.ko maila emakumeengan?
I.A: Bizitzako beste arloetan bezala eskaladan ere
emakumeak bere tokia betetzen ari dira. Gero eta
emakume gehiago animatzen dira kirol edo jarduera
honetara eta afizio moduan hartzen dute. Gainera maila
politean aritzen dira 7c eta 8a edo 8a+ bideetan kasu.
Nire ustez aurrera doa. Dena den txapelketetan ez da
harkaitzean nabaritu den gorakada hori nabaritzen.
Penagarria da, izan ere txapelketa eskalada
promozionatzeko modu polita da eta baita ondo
pasatzeko eta motibatzeko ere.
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Pablo Prioni
“Oso ondo nago Gasteizen”
M-Nola etorri zinen Gasteiza ?Noiz etorri zinen?
P-Alakantetik etorri nintzen duela lau urte.
M-Non jokatzen zenuen Argentinan bizi zinenean?
P-Argentinan bi taldetan jolastu nuen eta bere izenak
ziren:Belgrano de San Nicolas eta Obras Sanitarias.
M-Zenbat urterekin hasi zinen saskibaloian jolasten?
P-Lau urterekin.
M-Zeure familiako beste norbaitek jokatzen zuen
saskibaloian?
P-Bai, nire anaiak, haurra zenetik 20 urterarte.
M-Zer moduz zure talde berrian?
P-Oso ondo talde guztiarekin.

Pablo Prigioni saskibaloi jokalari
argentinarra duela lau urte etorri
zen Gasteiza TAU saskibaloi taldearekin jolastera. Aurtengo
denboraldiari dagokionez oso
ondo dago eta taldeak txapelketaren bat irabaztea espero du.

DI-DA
batean
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M-Musika talde bat?
P-“Callejeros”taldea.Rock argentinarra jotzen dute.
M-Mendia ala hondartza?
P-Mendia neguan eta hondartza
udan.
M-Auto marka bat?
P-Ford edo Chevrolet,indar handiko autoak gustatzen zaizkidalako.
M-Janari bat?
P- Haragia argentinar eran errea
M-Edari bat?
P-Nestea,alkohola edaten ez
dudalako.
M-Film bat?
P-El Padrino
M-ACBko jokalari bat?
P-Luis Scola

M-Zenbat urte daramatzazu Gasteizen?
P-Lau urte gutxi gorabehera.
M-Argentinako selekzioan jokatzen al duzu?
P-Bai, jolasten dut.
M-Zenbat txapelketan jokatu duzu?Eta irabazi?
P-Iazko Munduko Txapelketan eta Amerikako txapelketan,eta jolastu nuenetatik bi irabazi ditut.
M-Zure bizitza Gasteizen amaitzea espero duzu
ala beste tokiren batera joango zara bizitzera?
P-Nik uste dut oraindik oso zaila dela erabakitzea.
M-Zenbat ordu entrenatzen zarete? Non ?
Noiz ?
P-2 ordu Buesa Arenan eta egunero.
M-Gogorrak al dira entrenamenduak?Beti berdinak al dira?
P-Bai gogorrak dira,baina desberdinak beti.
M-Nola ikusten duzu aurtengo denboraldia?Zer
lor dezake TAUk?
P-Oso ondo ikusten dut eta zerbait garrantzitsua
lortu nahi dugu.
M-Zein da denboraldi honetako zuen helburua?
P-Ba txapelketa guztietan maila ona ematea.
M-Zer moduz euskara?
P-Gutxi,zeren ingelesarekin ere hor nabil.
M-Zure familia pozik dago Gasteizen?
P-Bai, oso pozik gaude guztiok.

• Korrika

• Korrika

• Korrika

• Korrika

• Korrika
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• Korrika

• Korrika
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Erik Ruiz
“12 urte daramatzat jokuekin jolasten”
Oraingoan Mendeberri aldizkarikoak ikastetxe
honetako informatika aditu batekin solasean
aritu gara. Gaur egun hainbesteko arrakasta
duen gaiari buruz aritu gara.

M-Azaldu gaur egungo teknologia?
E-Onena PS3a da, besteek ez
dutelako ezertarako balio
M-Zer dakizu egiten kontsola
batekin? Konpontzen...

M-Zenbat denbora daramazu
jokuekin jokatzen?

E-Final Fantasy, denak Roleskoak
direlako
M-Eta konsola?
E-Sonyk egindako konsola guztiak

E-Pirateatu, adibidez PSPa konpondu PS2 eta jokatzeko sistemak
aldatu

E-12 urte daramat

M-Nola dakizu hainbeste konsolei buruz?

M-Zein da zure joku onena?

E-Gustatzen zaizkidalako

E-Final Fantasy VII
M-Zein da zure konsola hoberena?
E-PSP-a
M-Gutxi gorabehera zenbat joku
dauzkazu? Eta konsola?
E-230 gutxi gorabehera eta 5 konsola
M-Zuretzat zein da kontsolarik
hoberena?
E-PS3 da, berriena delako

M-Jokoak Internetetik jeisten
dituzu?
M-Zenbat PSP mota daude? Eta
zenbat modelo daude merkatuan?
E-1,0-1,5-1,51-1,52-2,0-2,6-2,712,81-3,0-3,01-3,02-3,03
firmwareak jokuak jolasteko, PSP
Black, PSP White, PSP Pink, PSP
Blue.
M-Zein da zure jokorik gustukoena?

E-Bai, asko, originalek asko balio
dutelako
M-Zenbat denbora jolasten duzu
egunero?
E-2 ordu
M-Non sortu zaizu zaletasun
hori?
E-Jolasten ona naizelako

•
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Silikatos taldearen informazioa
emango dizuegu hitz gutxitan.
Silikatos taldea 2001. urtean
sortu zen. Talde honetako jendeak patinatzen du hiri ezberdineko kaleetatik. Patinatzaile ezagunetarikoak hauek dira: Aritz, bilbotarra eta Yuri, onenetarikoa.
Silikatos ere, denda bat da,
Frontside deitzen da eta iaz ireki
zuten. Hemen, arropa zabala,
patinak (adibidez, Remz 07 one,
shima7,cult6...), zapatilak, errekanbioak (gurpilak, kordoiak,
rodamientoak, botinak...) aurki
ditzakete.

“Team” hau lagun talde bat
sortu zuen, ia beti patinatzen
zutelako.Lagun hauek oraindik
kirol hau praktikatzen dute eta
joan zen hilabetean joan ziren
mundu mailako Alemaniako
lehiaketa batera munduko mailan. Lehiaketak “Winterclash”
izena du. Bideoak youtuben edo
bere web orrian aurki ditzakegu,
denon begietarako
www.silikatos.com-en.
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Hiriko tranbia
Proiektuaren aurrekariak eta
eraikuntza
Tranbia bat eraikitzeko lehen egitasmoa 1995. urtean
aurkeztu zuen Eusko Jaurlaritzak. Orduan Gasteizko alkate
zen Jose Angel Cuerda eta udaletxeko beste alderdiak ez
ziren ados jarri tranbia nola eraiki behar zen erabakitzeko
eta azkenik proiektua baztertu egin zen.

Tranbia bakoitzak 30 metroko luzeera izango du eta 196
pertsonarentzako edukiera (148 zutik eta 48 eserita). 196
plaza horietatik 2 mugikortasun gutxiko pertsonentzako
gorderik edo erreserbaturik egongo dira. Tranbiak 30
km/o abiadura izango du oinezkoentzako guneetan eta
50 km/o abiadura hiriko beste gune guztietan.
La Paz eta Lakua arteko bidaiak batez-beste 18 minutuko
iraupena izango duela aurrikusten da.

Geltokiak
Tranbiak 7.805 metroko ibilbidea egingo du hemeretzi
geltokitan zehar. Ibilbideak erdiko gune bat izango du eta
bi adar, bata Lakuako adarra eta bestea Abetxukoko
adarra.

Gaur egungo proposamena 2004ean aurkeztu zen;
aurreko proiektuarekin alderatuz ibilbide luzeagoa eta
geltoki gehiago ezarri ziren. Oraingoan alderdi guztiek
onartu zuten proposamena. Eraikitze lanak 2006ko
irailaren 12an hasi ziren ofizialki. Eusko Jaurlaritzako
garraio sailburuaren arabera, obrak 2008. urterako
amaiturik egongo dira eta urte hori amaitu aurretik
inauguratu ahal izango da Gasteizko tranbia.
Gaur egun tranbiaren erdiguneko tartea eta Lakuako
tartea eraikitzeko lanak hasiak dira. Abetxukoko adarra
hurrengo hilabeteetan hastea aurrikusten da.

Erdiko guneko geltokiak:

Blas de Otero

La Paz

Artapadura

Araba Jenerala

Landaberde

Lovaina
Santxo Jakituna

Abetxukuko adarrak
honako geltokiak izango
ditu:

Gasteiz

Foronda

Konstituzio

Batzar Nagusiak

Lakuako adarrak honako
geltokiak izango ditu:

Arriaga
Zadorra

Eusko Jaurlaritza
Erribera

Tranbiaren ezaugarriak

Txagorritxu
Presa
Wellington

Geltoki bakoitzaren luzeera 30 metrokoa izango da eta
tranbia ibiliko den trenbidearen zabalera 1,0 metrotakoa.
Ibilbide guztia trenbide bikoitzekoa izango da. Guztira 8
unitate egongo dira Gasteizko tranbian.

Abetxuku
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Lakua auzoa
artifizialezkoa. Goiko aldean errugbi zelai bat dago.
Polikiroldegiaren barrualdean, beste zelai bat dago, eta
hor futbol sala, saskibaloia eta eskubaloia jokatzeko
aukera dago. Igeri egiteko aukera ere badago igerileku
bat baitago.

TRANBIA: Tranbiaren trazadura-proiektua 2004ko
martxoaren 3an onartu zen behin betiko. Gaur egun
eraikuntza-proiektua ari gara idazten, eta 2005ean
bukatzea espero dugu. Tranbia honek hiru zati izango
ditu: Lakuako adarra, Abetxuko-Arriaga adarra, eta bi
adarrek bat eginda, Lakua-erdialdea.

Gasteizko Lakua Auzoko zenbait atal aurkeztuko ditugu:

IKASTETXEAK:

Barrutia,Fournies,Escolapios,Toki
Eder,San Prudencio eta Mendebaldea dira Lakuako ikastolak.

EUSKO JAURLARITZA: Mendebaldea ikastetxearen parean kokatuta dago. Parking handi bat dago
langileek beren kotxeak hor uzteko. Hemen funtzionari
gehienek egiten dute lan.

MERKATAL GUNEA: Toki eder ikastolaren atzean dago, rotonda baten parean. Bertan, 3 solairu daude;
lehenengoan, mugikor, animalia eta janari dendak
daude. Bigarrenean, jantzi dendak eta zapata dendak
daude. Eta hirugarrenean: Abako zinemak, Burger King,
Gambrinus eta kebbab (janari turkiarra)
daude.

GRAN HOTEL LAKUA *****:
Hotel hau Gasteizko Lakuako auzoan
dago kokatuta. Gasteiz-Bilbo errepidearekin konektatuta dago, Gasteizko aireportuarekin eta hiriaren zentro urbanoarekin. Gainera, merkatal gunerik modernoen parean dago. Parking handi bat
dauka eta hori leku ona egiten du
edozein motatako bilerako.

SANSOMENDI
POLIKIROLDEGIA: Txagorritxu
ospitalaren eta telefonikaren artean
dago kokatuta. 2 futbol zelai ditu; bata,
areazkoa eta bestea, belar

Lakuako adarra Landaberde kaletik abiatu, (kotxetegiak
hor jarriko dira) eta Wellingtongo Dukearen kalean eta
Euskal Herria Bulebarrean barna aurrera eginez,
Latinoamerika plazaraino iritsiko da tranbiaren bidegune
nagusiarekin bat egiteko.
·Abetxuko-Arriaga adarrak Maiatzaren Lehena plazan
izango du abiapuntua, Kristo eta Iturrizabala kaleetatik,
Zadorra ibaiaren parera iritsiko da, eta egun dagoen
zubiaren alboan beste bat egingo da tranbia igarotzeko;
Arriagako atetik Biltzar Nagusien kalera ailegatuko da,
eta, Arriaga auzoa zeharkatu ondoren, Forondako atetik
sartuko da Latinoamerika plazarantz.
·Bidegune nagusia Latinoamerika plazan hasiko da, eta
Honduras kaleak eta Gasteiz hiribideak osatzen duten
ardatza baliatuz, erdigunerako bidea hartuko du:
Lovaina plaza, Magdalena, Becerro de Bengoa, Alaba
Jenerala eta Independentzia kaleak zeharkatu, eta Jesus
Guridi kalean amaituko da.
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Jatunen lurretan gaude. Gure plater tipikoenak
marraskiloak eta perretxikoak dira, udaberriko lehen euri
eta eguzkiekin biltzen direnak. Kazolatxotan zerbitzaturik,
Arabako patroi San Prudentzioren jaietan jendearen
gozagarri izaten dira. Horiekin batera, baba berriak
nabarmentzen dira gasteiztarren janean.
Baina gure gastronomia ez da produktu horietara
mugatzen. Izan ere, euskal sukaldaritza aberatsaren
barruan gaude, eta gure jatetxeetan -luxuzkoak zein
apalagoak izan, baina beti ere berme osoz-, lehen mailako
haragi, arrain, itsaski eta barazkiak zerbitzatzen dira,
Arabako Errioxako ardo bikainez lagundurik. Janariekin
daukaten gustu onak, ospe handia eman die euskaldunei
nazioarte-mailan, eta arabarrak ez dira salbuespena. Azken
batean, arretaz eta maitasunez prestatutako platerak
dastatzeko xedez mahaian esertzea bezalako plazer gutxi
daude.
Arabako historian, klase sozialen arabera, hainbat
gastronomia mota egon dira. Gure lur hauek paregabeak
izan dira artoa, garagarra eta artatxikia ereiteko, baina
gizartearen gehiengoa fruituez elikatzen zen.
Erdi Aroan baba landaketa nagusitu zen. Horrexegatik,
arabarrak “babazorroak” deitzen gaituzte. Baba,
proteinetan hain aberatsa den jakia, herri xehearen elikagai
nagusia izan da urte luzez, nola gizakientzat hala
abereentzat.
Goi mailako gizarteak, aldiz, inguruko herrialdeetatik
ekartzen zen arraina erosteko aukera zuen, eta baita
eper zein galeperrak jateko ere. Ameriketatik ekarritako
patata lantzen hastearekin batera, baba kontsumoa
murrizten joan zen.
Irudika ditzakegu Gasteiz, Agurain eta inguruko
herrietako merkatu egunak, eta nola ez, herritarrek bertan
egiten zituzten elikagai trukaketak: hegaztiak, arrainak,
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hiri inguruetan urri izaten zen erregarria... Ardo askorik
egon ez arren, bai ordea mahatsa.
Esan liteke, beraz, Arabako gastronomia Gipuzkoa,
Bizkaia eta Nafarroakoa baino mugatuago egon dela.
Izan ere, Arabak ez du kostalderik eta bertako lurrak
landaketarako zailagoak izan dira. Garai batean hemen
kontsumitzen ziren ia produktu bakarrak ibaiek, ehizak
eta lurrak emandakoak ziren.
Egun muga horiek desagertu egin dira, eta gure
gastronomia zabaltzeko aukera paregabea dugu. Gure
sukaldarien lanari esker, ofizio hau gero eta ederragoa
bihurtzen ari da.
Arabako sukaldaritza euskal gastr onomia
entzutetsuaren barruan kokatzen da, baina bi ezaugarri
berezi ditu, “barrualdeko” lurra izateagatik: garaiko
produktuen erabilpena eta barazkiz eta haragiz -ehizakiak
barne- egindako platera ugari egotea.
Aparteko aipamena merezi dute San Prudentzio,
probintziako zaindariaren jaian prestatzen diren
perretxikoek eta marraskiloek, gaztek, mamia bezalako
esnekiek eta gozokiek.
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Betiko platerei sortu berriak gehitu behar zaizkie; bertan
konbinatzen dira ohiko sukaldaritzaren oinarria eta joera
berriak, osagai berritzaileak, prestatzeko modu, usain,
eraketa eta konbinaketa berriak barne.
Sukaldaritza-eskolen prestakuntza lanak era erabakiorrean lagundu du gure gastronomiaren ospea, lortu
duen Michelin izarrak azaltzen duena, mantentzeko.

Gertaera nagusiak
Urtean zehar, gastronomiaren arloan garrantzizko bi
gertaera ospatzen dira Arabako hiriburuan:
Arabako Pintxoaren Astea. Martxoan Lehiaketan parte
hartzen duten establezimenduek landutako pintxo goxoen
dastatzeak eskaintzen dituzte.
Kaxolaren Astea. Urrian-azaroan Jatetxeek beren
espezialitate zaporetsuak formato txikietan aurkezten
dituzte.

Jatetxeak
Eskaintza oso zabala da eta asko daukazu aukeratzeko.
Ez ahaztu ere, jatorduetan, aukera ezberdinak ditugula:
-Jatetxeetan otorduak soilik ematen dituztela.
-Tabernetan barra-zerbitzua aurkituko duzu eta posible
da, batzuetan, dastatzeko pintxoak, ogitartekoak eta
kaxolak ere eskaintzea.
-Taberna-jatetxeetan bi aukerak daude: barra-zerbitzua
eta otorduak. Eguerdian, establezimendu gehienetan
bi aukera izango dituzu:

-Menua: plater-kopuru mugatu baten konbinaketa,
arrazoizko prezioan (8 ¤tik gora)
-Kartaren arabera: plater-eskaintza aukeran (15 €tik gora)
Gabean, jatetxe gehienetan, bakarrik karta eta
“dastatzeko menua” dago.

Elkarte gastronomikoak
Elkarte Gastronomikoek, euskaldunek janariekiko
duten zaletasuna azaltzen dute. Bazkideren batek gonbitea
luzatzen badizu, esan baietz zalantzarik gabe. Afari
sinestezina oparituko dizute, eta posible da sutegietan
ibiltzen uztea. Egon ziur gozatuko duzula.
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A r a b a k o Ja i a k
San Prudentzio
jaiak

Andre Maria
Zuriaren jaiak

Apirilaren 28an , San Prudentzio,
Arabako zaindariaren jaia Araba
osoan ospatzen da,
esne-mamitan .Ospakizuna bezperan hasten da , ohiko
Erretretarekin-festara joateko
deiarekin , hain zuzen-, elkarte
gastronomikoetan egiten diren
afariarekin eta danbodarrarekin.
Hurrengo goizean, Armentiako
zelaiek, Vitoria-Gasteizen , erromeria herrikoi eta jendetsu bat
hartzen dute

Abuztuaren 4tik 9ra, Andre Maria
Zuria, Gasteizko zaindariaren
festa Ekitaldi jendetsu batean, San
Miguel elizako dorretik Andre
Maria Zuriaren plazaraino
Celedon jaisten denean, hasten
dira 6 egun, non jaia eta lasaikeria nagusi diren Arabako hiriburuan.
Erlijio-ospakizunak, musika, su
artifizialak, kontzertuak, kirola eta
zezenketak sartzen dira gustu eta
adin guztietako pertsonei zuzendutako programa estu batean.

Blusaren eguna
Uztailaren 25ean, Santiago egunean Blusak, adin guztietako gazteak, euskal jantzi tipikoaren eta
lagun artean antolaturik, benetako protagonistak dira egun honetan. Joan zaitez Andre Maria
Zuriaren plazan hasten den astolasterketaz, edota San Frantzizko
Aldapan baratxuriak saltzeko jartzen diren postuetara; bi horiek
egun horretako irudirik adierazgarrienetakoak dira, Andre Maria
Zuriaren omenezko jaiak, hortik
egun batzuetara egingo direnak
prestatzeko.

Olarizuko
erromeria
Iraileko Ama Birjiñiaren egunaren
ondoko lehen astelehenean. Udal
ordezkariek Vitoria-Gasteizko udal
barrutiaren mugak markatzen
dituzten mugarriak bisitatzen
dituzte; egun horretan bertan,
Olarizu mendira igotzen da jai
herrikoi batean. Gasteiztarrak
erromerian joaten dira eta dantzaz, babarrun-janaz eta euskal
kirol eta dantzen erakusketez
gozatzen dute.

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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FAMILIE RENKENS

ELLA

Familie Renkens sind fünf. Herr Renken, Frau Renken,
zwei Töchter und ein Sohn.
Sie wohnen im Bauernhof, aber der Sohn wohnt in
Münster.
Sie sind früh aufgestanden und eine Tasse kaffee getrunken. Danach, haben sie die Kühe gemolken mit der
Melkmaschine und sie haben mit den Mädchen gefrühstückt.
Herr Renken hat die Kühe auf die Weide geholt und am
Abend hat Frau Renken die Kühe auf die Weide gebracht.
Herr Renken hat die Stallarbeit gemacht und Frau Renken
hat die Wohnung aufgeräumt und geputzt.
Normalerweise, näht und bügelt Frau Renken am
Nachmittags und Herr Renken macht Büroarbeit am
Computer.

MARTXOAK 8:EMAKUME LANGILAREN BORROKA
GURE EREDU

Ana Rodriguez Etxabe 4.B

Oier Azkarraga 4.E

denborapasak

La oía llorar por la ventana todas las noches, siempre supe
lo que le pasaba, pero nunca dije nada.Cuando sabia que
había alguien mi casa, pasaba y charlaba durante horas.
Daba igual de que hablar, su intención era no tener que volver a su casa. Cuando nos cruzábamos en el ascensor siempre hablaba hasta llegar a su piso y allí intentaba alargar el
tiempo. Pero, cuando el estaba junto a su mujer, ella nunca
decía nada siempre callaba diciendo muchas palabras en
silencio. Pero todo ya había terminado, ella yacía en el
suelo, muerta. Su marido la había matado, y yo supe siempre que pasaria. No hice nada. Sólo hablaba.
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INFORMACIÓN DE LA AMPA
“MIRANDO MENDEBALDEA.
MEJORANDO MENDEBALDEA”.
El caminar diario de la AMPA está salpicado
de preocupaciones, observamos nuestro medio, y como respuesta planteamos iniciativas
con el fin central de mejorar Mendebaldea,
sabiendo que ello redundará en una mejor
educación académica y humana de nuestras/os hijas e hijos.
Desde el último Mendeberri, diciembre de
2006, las actividades de la AMPA han estado
centradas en el seguimiento del funcionamiento del comedor y transporte, de las actividades extraescolares, del ocio, viaje de
estudios y una mejor comunicación entre
las/os asociadas/os, arrogancias aparte y
salvo algunos problemillas puntuales, pensamos que la cosa marcha.
Donde de alguna manera estamos haciendo
especiales esfuerzos, por su importancia de
contenido social, es en la AUTOESCUELA de
Madres y Padres, como medio de aprendizaje y enseñanza, de debate de las problemáticas existentes alrededor de la EDUCACIÓN
integral de nuestras hijas e hijos. Por cierto,
sistema de participación familiar en los centros de enseñanza, para ayudar a resolver los
problemas en dichos centros, y recomendados muy recientemente por el Ararteko.
Por ello, en este segundo trimestre se planificó llevar a cabo dos Autoescuelas: la segunda
del curso, celebrada el pasado día 8 de
febrero, con la “Presentación del Método
Silva” de aprovechamiento mental, por
Sergio Bernal, y la tercera que se celebrará el
próximo día 15 de marzo, cuando esta revista se esté cociendo en la imprenta, cuyo título es “Mejorando la convivencia en
Medebaldea”, que será moderada y dirigida
por el psicólogo Mikel Abal.

2ª AUTOESCUELA:
“Presentación MÉTODO SILVA”.
Ponente: Sergio Bernal.

Con una asistencia de 82 madres y padres, 3 alumnos y 1 alumna, la exposición se celebró en un ambiente expectante por
parte de las/os asistentes y de cierto e incomprensible “secretismo”, por parte del ponente, no se permitió grabar la conferencia, ni sacar fotografías a las transparencias.
Sin entrar en las formas del conferenciante de marcada tipología “yankee”, lo cierto, si algo hemos aprendido después de
esta conferencia, es el gran mar de dudas, esceptismo, creado
entre la mayoría de madres y padres sobre este método, que
posiblemente tenga partes positivas como negativas, y las posiciones enfrentadas entre los casos contados, a favor o en contra
del citado método, entre los que no “creen en milagros” y entre
los que “sin creer en milagros, no hay que tener miedo a lo desconocido”; entre los que piensan que esto es un “negocio”, y
entre quienes piensan, que es el mismo “negocio” que el de los
gabinetes de sicólogos que se forran sin solucionar los problemas; entre quien dice, que se trata de una “secta”, y quien contesta “que habiendo realizado el curso, y no profesando ninguna religión no cree haber sufrido ningún lavado de cerebro, ni
me han sometido nunca a ningún secuestro emocional”,...
La Junta de la AMPA en representación de la asociación, y respetando todos los puntos de vista, Agradecemos la participación de todas/os y creemos haber cumplido el objetivo por
haber debatido sobre la conveniencia educativa de utilizar este
tipo de conocimientos y técnicas, pues consideramos el espíritu
crítico como el elemento básico de una comunidad viva y dinámica.
MENDEBALDEA GURASO ELKARTEA.
2007.03.06.

Erro
Autobusak
bidaia ona!!!
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