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MENDEBERRI

eskola-aldizkar ia
40.zenbakia, 2020ko abendua

GURE GAIAK
4. Aritz Moreno "Moreneguer ". Streamer.
"Nire bideojokorik gustukoena FIFA da"
5. Danel Rivas. Rocket League mundiala.
"Astean 75 ordu inguru aritzen naiz jolasean"
6 Igor Cunha. Bateria jotzailea.
"Txikia nintzenean baino gutxiago sentitzen du bateria jotzean"
7. Amets Arzallusen Miñan.
"Esan diezaiegun ongi etorri, esan beharrean agur"
9. Mikrokontakizunak Covid 19aren konpainian
14. Inés Pereda. Ingeles irakaslea.
"Nire ofizioko hoberena ikasleak laguntzea da eta ikasturtean zehar taldearen ingeles mailaren garapena ikustea"
15. Jon Zumarraga. Gizarte Zientzietako irakaslea.
"Egunero altxatzen naiz saiatzeko hemen, ikastetxe honetan, daukadan funtzio txiki hau ahal den ondoen egitera"
16. Mendebaldeako lan-zikloa bete dutenei omenaldia.
17. MIM. Mendebaldeako ikasleen mugimendua.
"Ikastetxean gauza asko dago hobetzeko eta, horretarako, ikasleen parte hartzea behar da."
18. EUSKARALDIA iritsi da MENDEBALDEARA.
20. GENEROA
Gonekin ero-eroan
Azaroak 25, Emakumeen kontrako indarkeriaren aurkako nazioarteko eguna
21. Irune Ramírez. Saskibaloia
"Harro nago saskibaloira jolastu ahal dudalako"
22. Joseba Beloki. Txirrindulari ohia.
"Nire lehenengo bizikleta tonbola batean tokatu zitzaidan"
24. Deportivo Alavésen mendeurrena hiru belaunaldiren begiradatik
Jesús Ángel Ruiz Díez "Pindolas"
Martin Agirregabiria
Alaitz Alcorta
Mikel Martínez de Murgia
Oihane de Sande
27. Umorea

M ENDEBALDEA BHI
Donostia, 3
01010 GASTEIZ
945187059/945187060
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ERREDA KZ IO TA L DEA
Aguado Martínez, Iara
Ayuela Seco, Egoitz
Castro Llorente, Beñat
Cunha Aragón, Igor
de Sande Gallego, Oihane
Gómez Castresana, Julen
Jausoro Zabala, Markel
Lois Vinuesa, Eider
Maiztegi Quintana, Unai
Moreno Blanco, Aritz
Muro Sánchez, Nahia
Ramírez Jiménez, Irune
Rey Matute, Markel

Artacho Arana, Asier
Berdugo Aspe, Danel
Fernández Gainza, Irati
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Samaniego Recalde, Mikel
Torrecilla Martínez de Antoñana, Aratz
Amurrio Testón, Ibai
Arnaiz Bazán, Izaro
Askasibar Basabe, Maite
Basterra Azofra, Noa
Cacho López, Iker
García Durán, Aritz
Ortíz de Arri Martínez, Igor
Ullán García de Vicuña, Kenia
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Sasigain Díaz de Otalora, Aimar
Sasigain Iglesias, Aiala

Ar it z M or en o ?M or en agu er ?:

?Nir e bideojok or ik gu st u k oen a FIFA da?
Ar it z M or en o Tw it ch zu zen ek o t r an sm isioen plat af or m ak o st r eam er edo edu k ia em at en
du en gazt ea da. Ber e k asu an bideo-jok oak zu zen ean em it it zen dit u . Oso den bor a
gu t xian h ain bat jar r ait zaile lor t u dit u .

M .: Zein da zu r e izen a Tw it ch en ?
M o.: M or en agu er deit zen n aiz.
M .: Zer gat ik au ker at u zen u en izen h or i
Tw it ch er ako?
M o.: Txik it at ik n ir e ezizen a izan delako et a h or r ela
ger at u zen ...
M en deber r i: Noiz h asi zin en ? Zein h elbu r u r ek in ?
M or en egu er : Nik bi u r t e dar am at zat zu zen ekoak
egit en . Nir e h elbu r u a jen deak ik u st ea et a
diber t it zea da.
M .: Zein da zu r e bideojokor ik gu st u koen a?
M o.: Gu st u koen a FIFA da.

DI-DA BATEAN

M .: Zen bat per t son a dau de zu r e zu zen ekoet an ?
M o.: Iazt ik igo gar a beder at zi edo h am ar per t son a.
M .: Ust e du zu et or k izu n ik badu zu la plat af or m a
h or r et an ?

-

PS4 ala Xbox? Xbox

-

Negu a ala Uda? Uda

-

Kaler a at er a ala Et xean ger at u ?
Kaler a at er a

M o.: Oso f am at u a izat eko ez, bain a igu al n ah iko

-

Fu t bola ala Sask ibaloia? Fu t bola

jen dek ik u s

-

Har agia ala ar r ain a? Har agia

n azan , bai.

-

Bar ça ala Bet is? Bet is

-

Abest i gu st u koen a? No m e con oce

M .: Zen bat zu zen eko or du egit en du zu ast ean edo

Rem ix

egu n ean ?
M o.: 2 edo 3 or du ast ean
M .: Zen bat dir u ir abazt en du zu ?

-

Idoloa? Joaqu in

-

Abeslar i gu st u koen a? An u el

-

Film bat ? Al cer o pu r o

-

Asign at u r a gu st u koen a? Gor pu t z

M o.: Den bor a h on et an 5 eu r o edo h or r ela ir abazi

Hezk u n t za

du t

-

M .: Nor bait ek in egin ah al du zu zu zen ekor en bat ?
M o.: Ba lagu n ek in egin izan dit u t zu zen ekoak
et a best e streamer bat zu ek in er e bai.
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Tr ap ala r ap? Rap

Dan el Rivas

"Ast ean 75 or du in gu r u ar it zen n aiz jolasean"
14 u r t er ek in ia sailk at u egin da Rocket Leaguer en m u n dialean . M u n dial h or r et an m ilioik a
eu r o ir abazt en dir a u r t er o et a m u n du k o h ober en ek jolast en du t e ber t an .

Noiz h asi zin en bideojokot an jolast en ?
2014an.
Zer gat ik ?
Ordenagailuarekin egotea asko gustatzen zitzaidalako.
Zer gat ik jar r ait zen du zu jolast en ?
Bideojokoetan konpetibitatea izatea gustatzen zaidalako.
Ust e du zu bideojokoet at ik bizi ah al du zu la?
Bai, zaila da, baina lortu ahal dut.
Zein da zu r e h elbu r u a bideojokoet an ?
Bidejokoetatik bizi ahal izatea eta ondo pasatzea.
Zen bat dir u ir abazi du zu jolast en ?
600 euro inguru.
Zen bat dir u gast at u du zu bideojokoet an ?

DI-DA BATEAN
1.000-2,000 euro artean.
Saskibalioa ala tenisa?

Zein dir a zu r e h ir u bideojoko gu st u koen ak ?

Tenisa

Nire bideojoko gustukoenak hauek dira:

Makarroiak ala spagetiak?

-Counter-Strike

Makarroiak

-Rocket League

Negua ala uda?Negua

-Valorant

PS4 ala ordenadorea?
Ordenadorea

Nor da zu r e idoloa, n or en jar r ait zaile zar a?

Trap ala rap?

Mixwell.

Rap

Zen bat or du jolast en dit u zu ast ean ?

Haragia ala arraina?

75 ordu inguru.

Haragia
Hondartza ala igerilekua?
Hondartza
Jan al lo egin?
Lo egin
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Igor Cunha:

?TXIKIA NINTZENEAN BAINO GUTXIAGO SENTITZEN DUT
BATERIA JOTZEAN ?
Igor per k u sioar en ar t ist a da et a bat er ia jot zen du . Ber e am et sa AC/ DC t aldear ek in jot zea
zen , bain a KONBO t aldean am ait u zu en

M en deber r i: Kaixo Igor , esk er r ik ask o elk ar r izket a h au
gu r ek in egit egat ik .
Igor: Ez horregatik.
M .: Zen bat u r t e zen it u en bat er ia jot zen h asi zin ean ?
I.: 4 edo 5 urterekin hasi nintzen bateria jotzen
M .: Zer gat ik h asi zin en jot zen bat er ia et a zer gat ik ez best e
in st r u m en t u bat ?
I.:Betidanik perkusioa gustatu zait, erritmoa eskuekin ateratzea
gustuko neukan eta hori da zergatia.
M .: Zu r e k on t u r a jot zen du zu , h au da , zu k bak ar r ik et xean
edo k lase bat zu et ar a joat en zar a?
I.: 8 urterekin kontserbatoriora joan nintzen eta gero akademia
batera hasi nintzen joaten.
M .: Talder en bat ean jot zen du zu ?

DI-DA BATEAN

I.: Bai, akademian talde moduko bat egiten dugu KONBO

-Fu t bola ala Sask ibaloia?

deitzen dena.

Futbola

M .: Kon t zer t u r en bat egin ah al du zu , h or r ela bada n on

-M ak ar r oiak ala espaget iak ?

egin du zu ?

Makarroiak

I.: Bai, kontserbatorioan bai akademian hiruhilabetea

-Negu a ala u da?

bukatzen zenean egiten genuen kontzertua

Negua

M .: Zer sen t it zen du zu bat er ia jot zen du zu n ean ?

-Gast eiz ala An gola?

I.: Orain txikia nintzenean baino sentimendu gutxiago

Gasteiz

sentitzen dut. Bateria jotzen dudanean motibazioa sentitzen

-Ps4 ala XBOX?

dut.

Ps4
-Tr ap ala r ap?

M .: Ze m u sik a est ilo n ah iago du zu jot zeko?

Rap
I.: Betidanik Rock eta Jazz musika estiloa jo dut baterian

- Har agia ala ar r ain a?

M .: Zein da zu r e bat er ia jot zaile gu st u k oen a?

Haragia

I.: Estatu Batuetako jotzaile bat gustatzen zait, Anderson Paak

-Hon dar t za ala iger ilek u a?

izena duena.

Hondartza
- Jan ala lo egin ?

M .: Zein m u sik a t alder ek in jo n ah ik o zen u k e?

Jan

I.: AC-DC taldearekin jo nahiko nuke, baina...
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Am et s Ar zallu s. Ber t solar ia et a Miñan n obelar en idazlea.

"Esan diezaiegun ongi etorri, esan beharrean agur."
2020k o leh en h ir u h ilek oan , 1. bat xiler gok o ik asleok Am et s Ar zallu sen Miñan libu r u a
ir ak u r t zek o au k er a izan du gu . Gin eat ik Eu sk al Her r ir a et or r i beh ar izan zu en Ibr ah im a
deit u r ik o in m igr an t e bat en ibilbidea azalt zen du . Azar oar en 12an et or r i zen Am et s
Ar zallu s M ENDEBALDEAr a ber e libu r u ar i bu r u z h it z egit er a et a ber t soak k an t at zer a.
gutxiago

euskaraz,

bertan

zuzentzeko.

Izapideak,

ordea,

frantsesez hitz egiten dute beste

asko aurreratu ziren, eta ez zien

hizkuntza askoren artean, eta

denborarik eman osorik egiteko;

Ametsek,

historiaren zati txiki bat baizik ez

frantsesez

iparraldekoa izanda,
ondo

hitz

egin

ziezaiokeen Ibrahimari.
Azkenik,

elkarrizketa

horietan jasotakoaren helburua
argitu zigun. Esan zuen hasiera
batean

polizia

nazionalari

Covid-19a eta gehiegizko

entregatu nahi zioten txostena

aforoak direla eta, hiru saiotan

zela Miñan, Ibrahimaren historia

banatu behar izan zen hitzaldia;

guztia kontatu eta bere paperak

zuten entregatu. Ametsek, hala
ere,

Ibrahimari

gertatutakoa

kontatzeko

beharra

zegoela

sentitzen

zuen,

formatu

ezberdinak kontuan izan zituen,
eta liburu bat ateratzea aukera
ezin hobea zela erabaki zuen.
Liburuan marrazki
gutxi

batzuk

agertzen

dira,

gela bakoitzak hainbat galdera

Ibrahimak marraztuak. Ametsek

prestatu

kontatu zigun marrazkiak oso

genituen

Ametsi

egiteko.
Hasieran

liburua

aurkeztu zuen, zein helbururekin
idatzi zuten Ibrahimak eta berak,
nolako

bilakaera

izan

zuen

honek...

bereziak

Gero,

Ibrahima

ezagutu zuen
iritsitakoan

Ibrahimaren

lehen marrazkiak izan baitziren.

nola

kontatu zigun,
zuen

zirela,

Liburuaren

egoera,

aurkezpena

egin eta guk egindako galderak

komunikazio arazoak? Ibrahima

erantzun

Euskal

batzuk kantatu zizkigun. Guk

Herrira

iritsi

zenean

joan

zen

baina

Irunera
Ibrahimak

daki

batzuk

edo

bertso

bertsoaren

euskaraz,

oinak eman genizkion eta berak

hainbat hizkuntzatan hitz egiten

bertsoak kantatu zituen, horrela

daki

hiru bertso eginez.

baina

ez

hitz

zituenean,

Ginean

ez

dute

gazteleraz hitz egiten eta are
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Hona hemen horietako bat:

Ametsek kontatutakoak bertan egon ginen
guztiak, ikasle zein irakasle, hunkitu gintuen eta

Nahiz segurtasun enpresek
horixe duten tesia,
pertsona ezin da izan
beste pertsonen hesia.
Ezin ote da lagundu
inoren ahulezia
baina europar gobernuek
beti dute malezia.
Nahiago irabazia,
bazterturik justizia,
eta horrela dijoa
txiro direnen bizia,
hau ez duzue esan baina

botatako

bertsoekin

harriturik

Hitzaldia

paregabea

izan

gelditu

zen, eta

ginen.

hurrengo

urteetan liburua irakurtzea gomendatzen diegu
Mendebaldeako ikasleei.

AGURREKO BERTSOA
Munduak zenbat aurpegi ditu
zenbat aurpegi ta mutur,
batzuentzako dena da traba,
traba, arma eta txakur.
Gure herrira iristen dira
erdi arrastaka, makur,
pentsa dezagun ez ote duten
jasoa nahikoa egur,
esan zaiegun ongi etorri
esan beharrean agur.

hau da nire iritzia
mundu honetan soberan,
ez al dago polizia?
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DBH 3 eta 4ko ikasleek egin dituzte mikr okontakizunok. Bakoitzak ber e esper ientziatik kontatzen du
nola bizi izan dituen azken hilabeteak Covid 19ar en konpanian.

Mikr okontakizunak Covid 19ar en konpainian
Goiz hartan, etxetik atera nintzenean ez nuen imajinatuko?

Martxoko egun batean esnatu eta altxatu nintzen.

klasean esan ziguten aste bat etxean egon behar ginela

Jendea bere etxeetan zegoen, ez zegoen inor kalean
eta nire ikastetxea, guztiak bezala, itxita zegoen.

birus batengatik, eta pozik jarri ginen, baina ez genekien

Ni kalera poz pozik atera nintzen, baina irakurri ahal
nuen gauza bakarra

zer etorriko zen.
Bi egun eta gero hilabete bat etxean egon behar ginela
esan ziguten eta atera behar baginen maskararekin izan

? nietxeangeratzenaiz? zen.

behar zela esan zuten. Egun batzuk eta gero, konfinatu

Egun batzuk beranduago, konturatu nintzen,
ikastolara joatea ez zela hain aspergarria, mundu
honetan gauza askoz txarragoak daudela. Hala ere,
aspertzeko denbora izan nuen, inoiz ez bezala.

gintuzten etxetik atera gabe. Egunero arratsaldeko
8:00etan jendea txalotzera ateratzen zen medikuek egin
zuten lanarengatik. Egun guztiak nire logelan geratzen
Batzuetan kalera ateratzen nintzen txakurra paseatzera eta

Egunak pasata, geroz eta gauza berri gehiago ikasten
nituen,

kaleak hutsik zeuden. 3 hilabete pasa eta gero ordu

? DENOK BATERA AURRERA GUZTIAREKIN?

batzuetan atera ahal ginen, eta lagunekin egoten nintzen,

Azkenean heldu da, heldu behar zuen momentua,
ikastolan hastea eta hemen gaude? ?

nintzen, ez nekien zer egin, eta egunak oso luzeak ziren.

ez nituen ezagutzen kaleak, oso arraroa zen kalera
ateratzea, hilabete bat eta gero konfinamendua amaitu zen
eta klasera bueltatu ginen

M ait e Or t iz de M en divil

Goiz batean, altxatu nintzen nire ohetik eta ez nuen
I gor Varela imajinatu zer gertatuko zen. Gosaldu nuen eta atera
nintzen kalera, atera nintzenean kalean ez zegoen
inor hutsik zegoen. Etxera bueltatu nintzen eta
telebista piztu nuen. Telebistako kanal guztietan birus
berri bati buruz hitz egiten ari ziren.Geratu nintzen
telebista ikusten eta esaten zuten birus berri honek
jende asko hilko zuela, oso gogorra zelako.
Egunak pasa ahala, telebistan esaten zuten kalera
ateratzeko maskara eraman beharko zuela mundu
guztiak. Kaleetan ez zegoen ia jenderik, basamortu
bat zirudien.

"Novel Coronavirus SARS-CoV-2"byNIAIDis licensed
underCC BY2.0

Esan zigutenean hori ez nintzen oso pozik jarri, klaseko
gauzak etxean egin beharko nituelako.
Bi egun pasata gero konfinatu egin gintuzten. Egun
guztietan ordu guztietan ailegatzen zitzaidan korreo asko
etxeko lanekin eta lan askorekin.
Hasieran oso zaila iruditzen zitzaidan dena, baina egunak
pasa eta gero hobeto sentitzen nintzen. Hasi nintzen kirola
egiten eta serie asko ikusten ,eta horrekin distraitzen
nintzen eta ez nuen pentsatzen ezin nuela etxetik atera.
Egun batzuetan ateratzen nintzen zaborra botatzera eta
horrela airea hartzen nuen. Utzi zigutenean ateratzen oso
pozik jarri nintzen eta nire amarekin atera nintzen paseo
bat ematera.
Olaia Du lan t o
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Astebete pasa ahala klasera joan ginen, baina
lehenengo egunean esan ziguten guztiok etxera joan
behar ginela eta klaseak on line egin beharko
genituela. Azterketek ez zuten garrantzi handirik
izango, gehiago izango zuten lanek. Bost hilabete
egon ginen etxean giltzapetuta.
Berriro atera ginen etxetik eta mundu guztia zegoen
maskararekin eta erretzen bazegoen bi metrotara
jartzen zen.
Azkenenan esan zuten guztia normalitatera
bueltatuko zela.
Alaitz Alcor ta

Mikr okontakizunak Covid 19ar en konpainian
Goiz batean joan nintzen eskolara, Musika ordua zen
eta sartu zen irakasle bat esateko liburuak hartzeko
joan bejar ginelako bi aste, oso pozik nengoen.
Orduan bi aste eta gero beste bi aste gehitu zuten eta,
horrela behin eta berriro, nik uste nuen oso ona zela
baina konturatu nintzen ona ez zela, batzuk
gainditzen zutelako dena nahiz eta ez zuten merezi
nota hori. Alde batean zegoen jendea etxean pozik
telebista ikusten? (ni adibidez), eta beste aldean
zegoen jendea ospitalean hiltzen. Ezin zinen zure
lagunak, familia.. ikusi, zure kirol gustokoen
jolastu.Niretzat hilabete oso txarrak izan dira, eta egia
beldur pixka bat izan nuen zeren eta familiako batek
edo nik ahal nuen Covid-19 hartu baina zoria izan
nintzen inor ez zelako hil. Espero dut inork gehiago
positiboa ez ematea. Ez dakit bukatu denla edo ez,
baina espero dut baietz.

Goiz batean eskolara joaten nintzen bitartean nire
lagunak hurbildu ziren ni festara batera gonbidatzeko.
Nik esan nuen nola egingo zutela festa bat
covidarekin,esan zidaten oso jende gutxi egongo zela
eta segurtasun guztiekin, orduan esan nion joango
nintzela.

Klasean pasa eta gero nire etxera joan eta han prestatu
nintzen festara joateko. Festara ailegatzean han ikusi
nuen ez zegoela segurtasunik, baina nola hor
nengoenez, geratu nintzen gau osoan.Hurrengo
egunean nire lagunek ez zeuden eta klase batzuk eta
gero esan zidaten covid zutela festa harengatik, orduan
nik pentsatu nuen nik ere izango nuela eta, larriagoa
zena, nire familiari kontagiatu niola.

Fou zir Bilal
Egunak pasatu ta nire familiak sintomak izan zituen eta
horren ondorioz ospitaleara joan ziren. Nire aitak ezin
izan zuen covid gainditu eta hil zen eta nire amak, ordez,
bai gainditu zuen baina gaizki geratu zen. Han konturatu
nintzen nire erruagatik nire familiak covid hartu zuela,
eta festatik atera izango banintz momentu hartan ez
zela hau dena gertatuko.
Beat r iz Gar cía

Nire ustez azkenean koronavirusa ez da inoiz
desagertuko, baina denbora pasa ahala askoz
kontrolatuagoa egongo da, gripea bezala
adibidez. Momentuz koronabirusak jende asko
hiltzen jarraituko du, eta gauzak egiten ari garen
moduan txarrera joango gara eta berriro
konfinatuko gaituzte.

"Pandemie 271/366"bySkleyis licensed underCC BY-ND 2.0

Eguerdi hartan, hain zuzen ere ordu biak eta
laurdenetan, institutuko ume guztiak irrikan zeuden
etxera iristeko eta bazkaltzeko, ni haietako bat nintzen
eta eguerdi guztiak bezala nire lagunekin bueltatzen
nintzen etxera.
Guztiak hitz egiten ari ginen eta zebra bidetik
zeharkatzen genuen bitartean, bat-batean, kotxe bat
agertu zen eta harrapatu egin ninduen, kotxetik
hurbilenen zegoena nintzelako. zorionez, ez ninduen
gauza handirik egin. Bakarrik besoa apurtu nuen.
Arratsalde hartan, nire aitak Txagorritxu ospitalera
eraman ninduen eta min handiarekin nengoen baina
aldi berean pozik nire aitarekin joaten nintzelako.
Ospitalera iritsi bezain laster medikuak esan zigun ezin
zuela nire aita ospitalera sortu, Covid-19arengatik.
Momentu hartan, oso triste jarri nintzen, bakarrik
nengoelako, eta, gainera, gaua bertan pasatu behar
izan nuelako. Azkenean, medikuak oso ondo portatu
ziren eta oso ondo sentiarazi egin ninduten.

10

Ni konfinamendua nahiko ondo pasa nuen
terraza bat nuelako. Ez nintzen ezertarako kalera
atera eta atera ahal zenean, hasieran oso gutxi
ateratzen nintzen. Nire ustez koronabirusa
zerbaitegatik gertatu da, agian jendea
kontzientziatzeko . Jendea gehiago zaindu behar
dugula, gehien bat aiton-amonak edo agian
jendea gehiago errespetatzen ikasteko. Nire
ustez datorren hilabeteetan horrela gauden
moduan edo okerrago egongo gara.

Mikr okontakizunak Covid 19ar en konpainian
Goiz horretan etxetik atera nintzenean laborategira

Goiz horretan etxetik atera intzenean inoiz ez

joateko, inoiz ez nuen imajinatuko makina ondo

nuen imajinatuko kalea hutsik egongo zela. Ni

ibiliko zenik.

lagunengana nindoan ?eskautetara? joateko baina

Eguna beste guztiak bezala hasi zen: esnatu,

norbait jarraika ari zitzaigula nabaritzen genuen.

gosaltzeko energia-pastila hartu eta ultrasoinuen

Beldur pixka bat genuen, baina izkinan gelditzea

bidez zihoan ibilgailuan lanera ailegatu nintzen. Han,

erabaki genuen nortzuk ziren ikusteko. Beraiek ez

lankide baten hologramak agurtu ninduen:

zekiten gu gleditu egin ginela. Bat-batean, topo

-Nia! Ez duzu sinetsiko! Aukeratu egun bat eta etorri!

egin genuen. Harrituta ikusi genuen beraiek

Hori gauza bakarra izan zitekeen: hainbeste urtetan

beraiek gu zirela baina etorkizunean!

zehar landutako debora-makina prest zegoen bere
lehenengo bidaia egiteko.

Beldur pixka bat genuen baina ondo pentsatuta,

Eskuak ondo desinfektatu ondoren, beste garai

konturatu ginen jakingo zutela zergatik ez zegoen

batera eramango ninduen aulkian eseri eta

inor kalean eta galdera batzuk egin genizkien.

programari bururatu zitzaidan lehenengo egunri
eman nio: 2020ko apirilaren 16a.

-

Zergatik ez dago inor kalean?

-

Zer gertatzen da?

Nahiz eta oso aldatuta egon, berehala ezagutu nuen
Andramari Zuriaren enparantza. Baina, hala ere, goiz

Beraiek gure galderak erantzuk zizkiguten eta

konturatu nintzen gauzak gaizki zebiltzala. Non

esan zigutren Covid-19 izeneko birus bat agertu

zegoen jendea? Hutsik egon zen Gasteiz 2020 an?

zela. Oso arriskutsua eta beldurgarria zen. Egun

Guztiz desesperatuta hiria hilk zegoelaz ziur

gutxitan jendea hiltzea eragiten zuen eta Covid-19

nengoenean, kanpandorrean gaueko zortziak jo

desagertzeko musukoa eta gel-hidroalkolikoa

zituen eta seinale bat izango balitz bezala, leiho

erabiltzeaz gain, konfinamendu bat ere egin

guztiak ireki eta hango ume, heldu eta adineko

beharko genuen. Txerto bat sortu beharko

guztiek haien leiho eta balkoietan txalo egiten hasi

genuen. Nahiz eta denbora asko beharko genuen,

ziren ezagutzen ez nuen abesti batekin batera.

jarraitu beharreko pausu batzuk esan zizkiguten.

Magikoa izan zen.

Orduan gu lasterka joan ginen. Gasteizko

Guztiak berriz etxera sartzean, leihoetan pankartak
zeudela konturatu nintzen. Gehienentan ostadarrak

alkateari genekiena esateko. Hasieran ez zigun

eta animo esaldiak zeuden.

sinetsi baina egunak pasatu ahala jendea hiltzen

Arratsalde hartan amamari ea berak 14 urte

hasi zela ikusi zuen. Orduan, guk esandakoa

zituenean zer gertatu zen galdetzean, hitz

egitea erabaki zuen.

bakarrarekin erantzun zidan milaka istorio eta

Gu oso pozik geunden egindakoagatik Covid-19

esperientzia izkutatzen zituen hitzarekin:

azkarrago desagertzea lortuko genuelako.

-KORONABIRUSA.

Eskerrak ez genuela ihes egin beraiengandik eta
galderak egin genizkiela!

Alba Claver

Am aia Goir i
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Mikr okontakizunak Covid 19ar en konpainian
Goiz horretan etxetik atera nintzenean inoiz ez nuen
imajinatuko izango nuen eguna. Egia esteko, egun kaskarra

Goiz horretan etxetik atera nintzenean erosketan

izan zen. Esnatu nintzenetik zerbait gaizki zegoela nabaritu

egitera, inoiz ez nuen imajinatuko Txinako zientziari

nuen baina goizeko 6:15ak direnean, 7:00etan lanera sartu

bati esker koronabirusa desagertuko zenik.

behar zarenean eta ordu beteko bidea egin behar

Koronabirusa Txinan hasi zen eta gero mundu osoan

duzunean, gainera ibiltzen, berdin da zerbait nabaritu

zehar sakabanatu zen, nahiz eta gero dena

duzun edo ez, korrika egitean bakarrik pentsatzen duzu.
Bide erdian euria hasi zen eta ez nuen aterkirik, zoragarria!
Ez dakit nola ordurako ailegatu nintzen baina zortzi ordu
eman behar izan nituen bustita tabernan.

konpondu. Bazen behin neskatila bat, Carin, oso
adimentsua zena. Handituz joan ahala, asko ikasi eta
zientzialari profesionala bihurtu zen, Txinako
hoberena. Koronabirusa zegoenean, Carin

Ateratzerakoan, euria egiten jarraitu arren, hilerrira abiatu

laborategian zegoen lanean beti bezala. Egoera

nintzen, pandemia baten ondorioz bizirik zegoen gizaki

kritikoan zegoen Txina eta mundua, koronabirusak

bakarra zarenean, bisita bat egin behar duzu noizbehinka!

asko inbaditu zituen eta. Egun batean, ospitaleak

Haizea Ugar t e

jendez beteta zeudenean, Carini lan oso ausarta
eskatu zioten gobernariek: txerto bat ateratzea eta
sendagarriak ekoiztea koronabirusari aurre egiteko.
Carinek hilabete asko eman zituen ikerketetan eta
mundua gero eta okerrago zegoen. Ia-ia mundu
osoa ospitalean zegoen eta ospitalean ez zegoen

Goiz horretan etxetik atera nintzenean inoiz ez nuen
imajinatuko Maddi, nire lagun hoberenetarikoa banku
batean negarrez ikustea. Haren ondoan eseri nintzen
eta ea zer gertatzen zitzaion galdezka. Bere amona
ospitalean egon zela esan zidan, koronabirusaren
frogan positibo eman zuelako. Maddiren amona oso
ahul egon zen ospitalean eta behar zuen bakarra bere
familia haren ondoan edukitzea zen. Baina ezin,
koronabirusak galarazten ziolako. Egun haietan ezin
izan zituen bere senideak ikusi. Nire lagunak behin eta
berriz hitz egiten zuen bere amonarekin, nahiz eta
honek bere biloba nor zen ahaztu. Oso zaila zen harekin
elkarrizketa bat mantentzea, zahartzen ari zelako eta
are gutxiago pantaila baten bidez. Gero eta okerrago
zegoen unea iritsi zen arte. Joan egin zen betirako eta
inoiz ez itzultzeko. Maddik lur jota zegoela esan zidan,
ezer egiteko gogo gabe. Egoera hau oso zaila zela

guztiontzat eta berari gertatu izan zaion bezala
badago jendea horrelako esperientziak edo
txarragoak bizi izan dituena. Min gehien eman
ziona bere amona gehien behar zuenean ezin
ikustea izan zen. Hau esanda, gogor besarkatu
nuen.
Kar la Sáez de Vicu ñ a
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jendea, konfinatuta zegoen. Baina azkenean, lan
asko egin ondoren, Carinek txertoa eta sendagarriak
atera zituen. Borrokarako zelulaz eta beste hainbat
osagaiez beteta zeuden. Lehenengo, txertoak eta
sendagarriak frogatzeko, boluntarioei ipini edo eman
zizkieten; zorionez funtzionatzen zuten.
Carin bilionaria bihurtu zen, txertoak eta
sendagarriak herrialde desberdinetara saldu
baitzituen; horrela koronabirusa desagertu zen.
Carin ez zen zoriontsua bilionaria zelako, baizik eta
mundu osoari zalbaldu ziolako.

Jon e Epelde

Goiz horretan etxetik atera nintzen nire aitona bisitatzera,

Mikr okontakizunak

inoiz ez nuen imajinatuko gauza bat esan zigun nire
familiari eta niri. Berrogeialdian nire Gipuzkoako

Covid 19ar en konpainian

baserrian pasatzea proposatu zigun. Hau alarma egoera
baino lehen esan zigun beraz denbora ematen zigun
baserrira joateko. Nire gurasoak ados zeuden telematikoki

Goiz horretan etxetik atera nintzenean txerriei jatera emateko,

lan egiten zutelako baina niri ez zitzaidan gehiegi

inoiz ez nuen imajinatuko ikusi nuena. Txerri bat, Lola izenekoa,

gustatzen ideia, nire aitona pixkat erretxina delako. Baina

urdin zegoen. Ikusi zidanean niregana etorri zen korrika batean.

momentu horretan, berrogeialdia bi asterako izango zela

Beraien atea utzi nuen eta etxera bueltatu nintzen. Gurasoak

esan zuten beraz, gauza guztiak hartu eta baserrira joan

nahasita begratzen ninduten eta nigana etorri ziren.

ginen.

-Zer gertzen da Valeria? - Galdetu zidan amak.

Nire aitonak 15 ardi zituen baserrian baina kontratatuta
zeukan artzaina konorabirusagatik gaixorik zegoen.
Gainera, nire aitona zaharra zen ardiak zaintzeko eta nire
gurasoak lan egiten zeudenez, niri tokatu zitzaidan ardiak
zaintzea menditik ibiltzen gora eta behera. Gero eta
gehiago gustatzen zitzaidan baina egun batean ardi bat
izutu egin zen zerbaitekin eta hies egin zuen mendira.
Beraren bila joan nintzen baina ardia aurkitzean ez nekien
etxera nola bueltatu. Ilundu zuenean, oraindik ez
geunden etxean, eta hotza egiten zuenez, artzain etxola
batean egin nuen lo. Hurrengo goizean esnatzean,
etxolatik irten nintzen eta udaltzaingoak nire bila zeudela
konturatu nintzen, beraz, etxera bueltatu nintzen. Nire
aitona bertan zegoen eta guztioi ondo nengoela esan
nien. Susto horren ondorioz etxean gelditu nintzen
geratzen zitzaidan berrogeialdian.

- Lola oso arraro dagoe eta urdin kolorekoa? - Erantzun nion nik.
- Ezin da egia izan? Gaur goizean telebistan esan dute Covid-19
gaixotasun bat sortu dela eta txerriei eragiten diela! Zonbiak
bezala portatzen zirela eta kosk egiten bazizuten gaixotasuna
hartuko zenuela. Ez dizu koska egin ezta? - Galdetu zidan aitak.
-Ez, baina zer egingo dugu Lolarekin? - Galdetu nien.
- Ez dago besterik, sakrifikatu egin beharko dugu. - Erantzun zidan
amak.- Badakit Lola asko maite duzula alaba baina orain oso
arriskutsua da?
- Ulertzen dut- esan nuen begiak kristalizatzen zitzaizkidan
bitartean.
Orduan, aitak eskopeta hartu eta atera zen baina ez zen soinurik
entzun. Bat-batean, aita urdin koloreko azalarekin sartu zen

Lau r a Or t iz de Ur bin a

etxera, ama eta biok oihuka hasi ginen eta eskuan koska egin
zidan txerri batek!

Goiz horretan etxetik atera nintzenean inoiz ez nuen
imajinatuko hori gertatuko zenik.

Oihuka esnatu nintzen ohean. Ama nire ondora etorri zen.

2009ko abuztua zen. Etxetik atera nintzen egunero bezala,

-Zer gertatzen da?- Galdetu zidfan besarkatzen ninduen bitartean.

eskolara joateko. Nire amarekin nindoan 8 urte baitnituen.

-Amets gaizto bat izan dut. - Esan nuen beragandik urruntzen.

Eskolara joateko gogo asko nituen nire lagunak ikusteko.
- Lasai egon laztana, ez zaizu ezer gertatuko zure aita eta biok
Klasera iristean ikaskide berri bat zegoela ikusi nuen. Jaime

hemen gauden bitartean- Berriz besarkatu nuen.

deitzen zen eta arropa guztia berdea zeukan. Nahiko arraroa
-Eskerrik asko ama. Maite zaitut.

zenez, klasekoek ?muki? nazkagarria deitzen zioten. Oso
dibertigarria zen horrela deitzea. Bi egun pasa ondoren, bere
aita hil zen eta guk, horri buruz adarra jotzen hasi ginen. Bera

Saila M ailis

maite ez zuelako hil zela esaten genion eta beti negarrez
amaitzen zuen.

Orain ulertzen dut dena, Jaime, guk maite ditugun pertsonak

2020ko martxoan gaude eta Covid-19 izeneko birus baten

akatzen hasi da eta etxean gelditzera behartzen gaitu!

ondorioz, etxetik ezin irten gaude. Pasa den astean, Jaimek,

Mendekuarena esan zigunean denek barre egin genuen ez

lehenengo hezkuntzako klasea bildu eta bere mendekua

geniolko sinesten baina inork ez zuen imajinatuko hau

jasotzeko prest geunden galdetu zigun. Bere abizena

gertatuko zenik.

Coronavirus zela gogoratzen nuen baina berak, oso luzea
denez, Covid-19 esaten ziotela azaldu zigun eta bere aitari

2020ko irailean gaude, Jaiemek bere mendekua bete du eta
pixkanaka lasaitzen hasi gara.

buruz adarra jotzeaz damutuko ginela.
Nah ia San z
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In es Per eda. In geles ir ak aslea

" Nir e of izioko h ober en a ik asleak lagu n t zea da et a
ik ast u r t ean zeh ar t aldear en in geles m ailar en gar apen a
ik u st ea"
It zu lpen gin t za egit ek o asm oa zu en bain a In geles f ilologia ik asi zu en , et a ez
da dam u t zen .
·Noiz h asi zin en in gelesa ik ast en ?
-

· Zer gat ik ez zen u en

Orain dela urte pilo bat hasi nintzen

egin It zu lpen gin t za?

ingelesa ikasten.

-

Granadako edo
Bartzelonako

·Zer da zu r e lan ek o gau zar ik h ober en a?

unibertsitatean
-

Niretzat hoberena da ikasleak lagu n t zea

zegoelako

eta hartzea talde bat eta ikasturtean zehar

bakarrik,

garapena egon dela eta hobetu direla

egoera

ikustea. Ingeles arloa niretzat hori oso

familiarra

asegarria da eta eskertzekoa da.

zen erraza eta

·Et a gau zar ik t xar r en a?
-

Gaur

egun

niretzat

txarrena da talde

nintzen

joan

etxetik

ditugula eta ingelesa ikasgaian ez dugula

·

laguntzarik. Orduan ezin dut lagundu eta

lan en bat zen u en ?

oso frustragarria da, konturatzen naizelako

Ik ast eaz

-

Bai,

apar t e

klase

ez naizela heltzen ikasle guztiengana, ezin

partikularrak

diedala lagundu guztiz... sentsazio hori

ematen nituen

niretzat txarrena da.

nire etxean, eta oso gustura egon nintzen.

·Zein ik ask et a dit u zu ?

- Zen bat den bor a dar am azu M en debaldean ?

Ingeles filologia.

-

Hau nire hirugarren urtea da, baina berez
bigarrena jarraian. 2017an egon nintzen

·Zen bat u r t e zir en u n iber t sit at ean ?
-

ezin
urrun.

askotan behar bereziak dituzten ikasleak

-

ez

praktikaldiak egiten oposaketak gainditu

5 urteko lizentziatura zen

eta gero. Gero, Guardian egon nintzen bi
· Zer gat ik h asi zin en h or i ik ast en ?
-

urtez eta Mendebaldeara bueltatu naiz .

Ingelesa hizkuntza betidanik gustuko izan

· Zen bat gelet an em at en du zu ?

dut. Nire lehenengo asmoa ez zen filologia
-

ikastea, baizik eta Itzulpengintza.

Hiru maila desberdinetan, DBH bigarren eta
hirugarren

mailan

eta

batxilergoko

lehenengo mailan; guztira sei talde dira.
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Jon Zu m ar r aga. Gizar t e Zien t ziet ak o ir ak aslea.

?Egu n er o alt xat zen n aiz saiat zek o h em en ik ast et xe h on et an
dau k adan f u n t zio t xik i h au ah al den on doen a egit en .?
Jon Zumarragak 28 urte ditu, Durangokoa da, eta Mendebaldea ikastetxean
Geografia eta Historia irakasten du.
-Hast ek o, n ola zau de?

bizitzan zehar, etxean bai nire anaiak, bai nik behar genituen gauza
guztiak eduki ahal izateko. Eta nire anaiarekin, gaztetan eta nire

-Ni nola nagoen? Bueno, ba

nerabezaroan beti ibiltzen ginen borrokan; baina, zorionez, denbora

nahiko ongi nago. Esan nahi

pasa ahala, batak bestearenganako maitasun bat sortu dugu.

dut, ezin naiz kexatu. Gaur

-Nola zoaz m ait asu n ean ?

egun, bereziki koronabirus
egoerarekin, pertsona asko

-Bueno, 28 urteko gazte batek, gaur egungo sare sozialetako

oso txarto pasatzen ari da

abantailekin, ez dauka asko arduratu beharrik gai horretan. Esan nahi

Gasteizen bertan, gure

dut: gaur egun, zorionez, gazteontzat oso erraza da pertsona berriak

auzoetan, eta baita nire

ezagutzea. Oraintxe, juxtu-juxtu orain, koronabirusaren garaiarekin ez;

herrian Durangon ere. Baina ni

baina itxura nahiko ona izanez gero, eta pertsonak ezagutzeko gogoa

pozik nago hementxe

izanez gero, batek ez dauka arazo handirik kontu horretan.

daukadan

-Hau galder a per t son ala da et a ez badu zu n ah i er an t zu n ez egin ,

egonkortasunarekin, eskertzen

t r au m ar en bat du zu ?

dudan gauza bat da hori.
Egunero altxatzen naiz

-Traumaren bat... Beti bueltatzen naiz umezarora eta orduko

saiatzeko hemen ikastetxe

oroitzapenetara; beti pentsatzen dut zer egin ahalko nukeen hobeto

honetan daukadan funtzio

orain berriro 13, 17, 19 urte izango banitu. Baina ez nuke esango ezerk

txiki hau ahal den ondoena egiten.

bereziki markatu nauenik, oraintxe ezerk oztopatzen didanik nire
nortasuna garatzea.

-Zer gat ik er abak i zen u en ir ak aslea izat ea?
-Bueno, hasteko, 4.DBHn nengoenean ona nintzen Gizarte Zientzietan,

-Par r an da gu st u k o du zu ?

ez neukan arazorik ikasgai hori ikasteko. Interesa neukan

-Ez dakit, aspaldi ez dudala bat bota. Ez dut uste txarto daudenik, uste

politikarekiko, historiarekiko... ba, bereziki, pentsatzen nuelako

dut dibertigarriak direla, baina oso erlatiboa da. Nik gustuko dudana

mundua ere aldatu zitekeela estatuen antolaketaren bitartez. Eta,

da nire lagunekin egotea, nik benetan maite ditudan 2, 3, 5

bestalde, ikasgaia bera teorikoa zen; hau da, nota onak ateratzeko,

pertsonekin egotea. Pertsona horiekin oso ondo konpontzen naiz, eta

asko eta ondo irakurri behar zen. Eta hori gauza erraza zen.

oso gustukoa dut haiekin elkarrizketak izatea.

-Zer bait egit en du zu zu r e den bor a libr ean ?

Gero, akaso, parranda... Ba 17-19 urterekin planteatzen nuen moduan,
?Gaur irtengo naiz topera!?, ?Pila bat edango dut!?, ?Joango naiz

-Ba bai, gero denbora librea badaukat, gaur bertan adibidez,

diskoteketara?... Ba, ez, festan irteteko modu asko daude. Ni zentzu

gizarte-etxera joango naiz, igerilekura. Ea egunero ordubete igeri
egitearen helburua betetzen dudan. Gero asteburuetan, nire herrian
nagoenean, Durangon, bizikletan ibiltzen naiz; pianoa eta gitarra jotzea
ere gustuko dut; eta, horretaz gain, liburu asko irakurtzen ditut.

horretan askoz lasaiagoa naiz, eta adibidez diskotekak ez ditut
gustuko.
-Kon t at u ah al digu zu an ek dot a bat ?

Liburuak oso-oso garrantzitsuak direla uste dut, nahiz eta aldaketa

-Anekdota, ez dakit? Bueno, burura datorkidan hau, txikitan oso harro

sakonik ez egon, bai laguntzen digutelako gure errealitatearen azalpen

sentiarazten ninduena: 11-12 urterekin, lagunekin futbolera jolasten

txiki bat ematen.

genuen futbol-zelaian, jolasorduan. Eta gogoratzen dut behin, ni
porteroa nintzenean, beste taldeko jokalari batek, nahiko ona zenak,

-Nolakoa da zu r e f am ilia?

sekulako tiroa egin zuela atera, eteteko oso zaila zen tiro bat; baina nik

-Nire familia, bueno, hurbil-hurbileneko familia, aita, ama eta anaia,

eskua luzatu, ezkerretara salto egin, eta PAMBA!, baloia geratzea lortu

hirurak dira oinarri-oinarrizkoak nire bizitzan; ezin dut imajinatu nire

nuen. Eta orduan klasekideak animatu egin ziren, eta esaten zuten

bizitza beraiek barik. Oraintxe bertan, nahiz eta lan honekin nire burua

?Eeeee Jonnn! Oso ondooo! Buaaa, sekulako paradoia!!?. Eta ni, noski,

mantentzeko kapaz naizen, hiru pertsona garrantzitsu hauek

edozein pertsonaren moduan, une batez irribarre txiki bat egin eta

desagertuko balira, uste dut nire bizitza askoz okerragoa izan

harro sentitu nintzen.

litzatekeela. Beharrezko ditut nire bizitzan. Nahiz eta zentzu batean

-Ba h au izan da gu zt ia. Esker r ik ask o, Jon .

independentea izan, nire amak beti maite izan nau txikitatik eta nik
beti eskertuko diodan zerbait da hori. Nire aitak lan gogorra egin du
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-Ez da ezer, zuei.

M en debaldeak o lan -zik loa am ait u du t en ei om en aldia

Abenduaren 18an Mendebaldean hainbat urte eman dituzten lau
irakasle eta orientatzailea agurtu genituen, 2020an erretiroa hartu
dutenak. Orain bide berri bat hastera doaz eta, gure esker onarekin
batera, zoriontasuna besterik ezin diegu opa. Ondo merezitako
atsedena hartzeko garaia iritsi zaie.
Osasun-egoerak horrela eskatzen zuenez, patioan bildu ginen.
Aurreko urteetan jubilatutako irakasleak ere hurbildu ziren omenaldira.
Opariak eta lore-sorta jaso ondoren Irati, Uxue eta Asierrek, bigarren
batxilerreko ikasleek, Agurra dantzatu zieten omenduei, Joseba
irakaslearen txistu-soinua jarraituz.

Urte batzuk gure artean egon ondoren, 2020ak merezitako erretiroa ekarri die
AMELI GARRASTATXU, MARISA ARRUNBARRENA, PILAR AGIRRE, ARANTZA MAIZTEGI
eta ANDRÉS CANTEROri. Lan-zikloa bete dute eta, orain, hurrengo zikloari ekiten
diote pozez.
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M IM . M en debaldeak o ik asleen m u gim en du a

" Ik ast et xean gau za asko dago h obet zeko et a, h or r et ar ako,
ik asleen par t e h ar t zea beh ar da"
MENDEBALDEAko Ikasle Mugimendua (MIM) osatzen duten hainbat ikasleri egin diegu
elkarrizketa. MIMi buruz zerbait gehiago jakiteko eta kontatzeko dutena ezagutzeko.

Zer da M IM ?

J: Ba nik lagun baten
bitartez

Ikasleok osatu genuen
mugimendu bat,

N: Eta nik hitzaldi bat egin

ikastetxean zeuden

zutelako eta hor ikusi

problematikei edo

nuen beharra sartzeko.

ikasleok genituen

Ik asleei sar t zea

arazoei aurre egiteko,

gom en dat zen diezu e?

irtenbideak aurkitzeko
sortu zen.

Bai, noski, uste dugulako

Noiz sor t u zen ?

ikastetxean gauza asko
daudela hobetzeko eta

Berez, bizitza osoa
darama baina urte batzuetan ba

horretarako ikasleen

Jon, Nahia eta Ixone, MIMeko partaideak

parte hartzea behar dugu, beraz,

indar gehiago izan du eta beste

bai. Eta gainera gehienok 2.

batzuetan gutxiago. Baina bueno,
egingo dugun; hitzaldiren bat,

batxilergoak gara eta hurrengo

betidanik.

tailerren bat, kontzentraren bat?

urtean joango gara .

Zein da h elbu r u a?
Ikasleak kontzientziatzea eta, ahal

Zen bat t aldek idek osat zen

dugun moduan, ados ez gauden

du zu e?

gauzak aldatzea.

Ba, berez 20 gara, baina, hamabost

Ust e du zu e lor t zen ar i zar et ela?

edo gaude aktiboki, gauza gehiago

Ba batzuetan beste batzuetan

egiten ditugunak.

baino gehiago. Adibidez, pasa den

Zein baldin t za bet e beh ar dir a

urtean zuzendaritzan egin zen

m u gim en du h on et an sar t zeko?

kontzentrak, azterketen inguruan,
arrakasta handia izan zuen. Eta
lema ?Zuzendaritza bete zure hitza?

Zein an t olak u n det ak o
par t aideak zau det e ber t an ?
I: Aurten, Nahia eta biok IKAMAkoak
gara.
J: Eta, adibidez, ni IKASekoa naiz.
Baina neutro ere izan zaitezke.
I: Hori da, ez duzu zertan egon
behar erakunde batean.
Ez daude oso zehaztuak, baina

Zer bait geh it u n ah i du zu e?

diskriminazioaren kontra egotea eta
ikasleen eskubideak bermatu nahi

Jarraitu MENDEko kontua:

izana.

@m en dekoik aslem u gim en du a

Normalean sartzen den jendea

eta bertara igotzen ditugu egingo

izaten da 3. mailatik aurrerakoa,

ditugun grebak, paroiak,

Ikusten dugunean egun

baina depende nola ikusten duzun

kontzentrazioak eta informazioa,

garrantzitsu bat datorrela edo

zeure burua.

edo MENDEtik kanpo egingo

izan zen.
Nola f u n t zion at zen du ? Zer
egit en du zu e?

ikastetxean arazoren bat dagoela,
bilerak egiten ditugu mugimenduko
kideok eta hor adosten dugu zer

direnak ere. Eta norbaitek sartzeko
Nola izan zen u t en M IM en ber r i?

interesa badu idazteko edo guri

I: Nik Instagram bidez

esateko, eta hitz egingo dugu.
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EUSKARALDIA M ENDEBALDERA IRITSI DA
Institutuko Euskaraldiako koordinatzaileei, Garazi eta Oierri, egin diegu
elkarrizketa. Biek ala biek MENDEBALDEAko Hizkuntzaren Normalkuntzarako
Proiektua daramate aurrera.
Nolakoa izan da au r t en go
Eu sk ar aldia zu en ir it ziz?
G: Aurtengoa ezinbestean berezia,
pandemiaren egoerak eragindako
ohituren aldaketa dela eta. Edizio
honek berritasun berezi bat du,
ariguneen sorrera, eta horrek
ahalbidetu du Euskaraldiari beste
ikusgarritasun bat ematea, esate
baterako, saltokietan edo
erakundeetan.

efektu hori.
Beh ar r ezk oa ik u st en du zu e ek it aldi
h au ?
O: Euskararen alde egiten den gauza
oro beharrezko da. Azken batean
euskararen egoera badakigu zein den
eta ez da hizkuntza guztien artean
okerrena baina ezta onena ere eta,
orduan, euskara eta hizkuntza
hauspotzeko egiten den ekimen oro
beharrezkoa da.

O: Horri gehituta,
aurten lehenengo
edizioan besteko
berritasunik ez dela
egon. Zentzu horretan
pena txiki batekin.
Baina buelta eman
diogu, 16 urtetik
beherakoei
Euskaraldian parte
hartzeko gaitasuna
emanez ohituren
aldaketen erronka
horrekin, eta niretzat
hori ere positiboa da.
Ust e du zu e au r r ek oan
bain o jen de geh iagok h ar t u du ela
par t e? Edo geh iago in plik at u dir ela?
G: Aurten norbanako gutxiagok hartu
dute parte. Egia da ariguneena berria
izanda positiboki baloratu dela, baina
uste dut pixka bat gutxiago izan direla
parte hartu dutenak.
Zer gat ik u st e du zu e ger t at u dela
h au ?
O: Arrazoi ugari egon daitezke eta egia
esan futorologian edo arituko ginateke
emaitza edo erantzuna emango
bagenu, baina iruditzen zait
berritasunaren elementu hori agian
klabe izan daitekeela jendeak
lehenengo bote horretan berriak diren
gauzei hobeto erantzuten diela eta
gerora igual galtzen dela sorpresa

G: Eta gainera Euskaraldiari esker
ikustarazten da zenbat pertsona den
gai euskara erabiltzeko eta ulertzeko.
Eta nik hartu ditut sorpresa batzuk
adibidez nire auzoan, denda batzuetan
ohitura nuena gazteleraz aritzeko, ba
bat-batean belarriprest dira eta posible
dut haiekin euskaraz egitea eta, orduan,
bai balio duela laguntzeko euskara
gehiago erabiltzen.
Noiz h asi zin et en au r t en go
Eu sk ar aldia an t olat zen
M en debaldean ?
G: Duela hilabete eta erdi edo, urria
hasieran, hor jakin genuen zein izango
ziren aurtengo edizioaren datak eta
hasi ginen pixka bat pentsatzen nola
ekar genezakeen eskolara.

Nola ik u si du zu e or okor r ean
in st u t u ko Eu sk ar aldia?
G.: Guretzako zailtasun handiena da
Euskaraldia dagoela pentsatuta 16
urtetik gorakoentzat, eta institutuan
ikasle gehienek adin gutxiago dute,
orduan Euskaraldia ofizialean ezin dute
parte hartu eta gure erronka izan da
nola moldatu ariketa hori Euskal Herri
osoan egiten dena, adin guztientzako
pentsatuta dagoena, nerabeentzako
izan ezik, ba nola moldatu
ikastetxean ere egiteko eta
ikasleei baliagarria izateko
euskaraz pixka bat gehiago
erabiltzera animatzeko.
O: Eta gero, DBHko erronka
horiek antolatzea, informazio
kate guztiaren antolaketa hori
egitea, irakasle guztiekin hitz
egitea zein saiotaz arduratu
behar duten eta ikasleei esan
behar dieten, nolako saio
egingo duten? nekeza izan
da, izan da jendearen atzetik
ibili beharra une batzuetan
eta azken batean
zailtasuntxoak izaten dira.
Nola ik u si du zu e ik asleen jar r er a?
G: Orokorrean uste dut positiboa izan dela,
eta hausnarketa interesgarriak egin direla
geletan: zergatik ez den euskara erabiltzen
gazteen

artean...

Ba

daukatenez mugatzen

dute,

haiek

dituela, lotsa ere

aipatu da, ohitura falta... Iruditzen zait
hausnartzeko balio izan dela eta ikasle
gehienak animatu direla erronken ariketan
parte hartzera eta, bueno, behintzat bada
pausu bat.
O: Askok, nik egindako saioetan behintzat,
ohiturei

egiten

zieten

erreferentzia.

Ohiturarik gabe oso zaila zela honi buelta
ematea, euskaraz hitz egitea. Eta hor zegoela
beraien oztopo nagusia.
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esan

gehienok ama hizkuntza bezala euskara ez

Ir ak asleen a?
O:

Bueno,

ba

irakasleen

artean

denetarik dago, denok euskaraz egiten
dugu eta hori da gure eguneroko
jardunaren hizkuntza. Baina egia da
euskara, hizkuntza batetik harago, gure
kulturaren

zatirik

handiena

edo

harribitxirik handiena dela. Eta orduan,

G: Bai, bueno, horiek kanpo-arigune

dena. Baina bai, orokorrean ahobizi da

bezala, hau da, kanpotik datozenek

gehien hartzen den rola.

hona iristean badakite hor euskaraz
egin ahalko dutela. Eta gero, barnearigune moduan, ikastetxe osoa aritu
da.

Batxilergoko

geletan,

gainera,

izena emateko.

euskara batzordea ere osatzen ibili
gara, ekintza batzuk antolatzen ari gara

Jar r er a h au ek ik u sit a u st e du zu e

konpromiso maila horretan badaude

h or r elako

irakasle batzuk oso oso konprometituta

dir ela M en debaldean ?

horrenbeste.

beste

Eta

batzuk

orduan

ba

ez
guri

guztiekin lan egitea tokatzen zaigu eta
orduan,

bueno,

kontraesan

hor

sortzen

batzuk, edo

guk

dira
agian

nahiko ez genituzkeen egoera batzuk.
G. Bai, baina bueno, gehienak egia da
parte hartu dutela ariketan eta gainera
gehienak ahobizi rola aukeratu dute.
Nik uste parte hartzea positiboa izan
dela.
O:

Bai,

ek in t zak

beh ar r ezk oak

eta egin dugu eskaera ikastxera aktore,
musikari

eta

esanguratsuak

pixkat
haien

ibilbidea kontatzera. Kultura astea ere
antolatuko

genukeelako

batzordearekin batera.

hizkuntza

batetik

haratagoko gai bezala, gure kultura da,
gure izana da... ikasleek zeuenganatu
beharko

zenukete

hizkuntzarekiko

beste sentsibilitate bat. Hizkuntza soil
bat izatetik apur bat gehiago izatera.

handirik

ikasleen

apirilean,

ikasle

Gure lana ere bada pixka bat zaintzea
euskara

izatea

esparru

guztietan, eta orduan

identifikatzen

ardatza

institutuko

ditugun

hor

hutsuneak,

konpontzen saiatzen gara eta horri

G: Bai, guztiz, orokorrean ez dagoelako
ohitura

dugu

artean

bereziki euskaraz aritzeko eta horri

buelta ematen. Behaketa lana? .
O: Baliabideak, euskaraz ahal dela
topatzen

ditugunean
ikasle

zentzu

eta
eta

erraztea,
irakasleen

esparruan.

Batxilergoko

ikasleentzako

partetik parte hartze
egon

pertsona
etortzeko,

O: Bai, batez ere euskara ikusi beharko

horretan, irakasleen
handia

t ek n ik ar i

G: Euskaraldia antolatu dugu, ikasleen

handi bat eskatzen du askotan. Orduan

eta

Nor m alk u n t za

bezala, zer egit en ar i zar et e?

aukera zabaldu genuen arigune bezala

hizkuntza batetik harago, konpromiso

daudenak

Eu sk ar a

ikastaroa

da.

dugu.

Et a lan gileen a?

ere

C1

antolatutzen
Kanpo

eragile

batzuekin

ere

O: Langileen partetik

harremanak

idazkaritza

eta

ditugu, Gasteiz mailan,

atezaintza

ditugu

udaletxeko kultura arloko

egunerokoan
euskaraz

langileekin,
egiten

dute izena parte hartzeko. Ariguneak
dira guneak non jendeak badakien
horra joanez gero euskaraz egin ahal
bai

atezaintza

eta

bai

honetan

euskara

Jen deak

n ola

geh iago,

ah obizi

delako

par t e
edo

ardatza.

h ar t zen

du

belar r ipr est

G: Orokorrean ahobizi bezala, Euskal

eta orduan oso positiboa haiek parte

Herri mailan ere bai. Datuetan %90-a

hartzea.

ahobizi zela ikusi zen. Euskaraldiaren

lot u t a,

zer

n olak o

ar igu n eak egon dir a?

ekartzeko

asmoz. Azken batean, lan nahiko anitza
da eta kulturari askotan heldu behar
zaio.

Eskatzen

duena

euskararekin

konpromiso bat da, zaintza lan horiek

bezala?

idazkaritza arigune moduan aritu dira

Hor r ek in

eta

institutura

buelta bat eman behar zaio. Ikastetxe

egon
edozein

proposamen

G: Eta gainera arigune bezala eman

eta

hor

daitezkeen

dutenak.

duela

izaten

ere tokatzen zaizkigu. Beti hobetzeko
asmoarekin.
Geh it zeko zer bait ?

antolatzaileek beti esaten dute aldrebes

O: Niri behintzat

euskara teknikari

izan beharko litzatekeela, azkenean,

bezala gustatuko litzaidake nire lana

ahobizi izatea ez delako euskara maila

errazteko asmoz ikasleak hizkuntzan

kontua, jarrera kontua baizik, uneoro

gehiago

O: Bai, atezaintza eta idazkaritza, lehen

euskaraz

egitea eta nahiko nuke beraiek nola

esan bezala, izan dira Mendebaldeako

belarriprest dela erdibideko pausu bat,

ariguneak.

igual jendearentzako eskuragarriagoa

egitea.

19

Eta

uste

dute

tematzea, euskara

lagundu hobeto jakitea.

gehiago

GONEKIN ERO-EROAN
Bilbok o M ik elek u r r iar en 27an m u git u zu en f it xa
in st it u t u r a gon a jan t zit a joan zen ean ; azar oar en 13an

Azar oak 25, Em ak u m een
Kon t r ak o In dar k er iar en
Au r k ak o Nazioar t ek o
Egu n a

h eldu zen h ar en m u gim en du a M en debaldear a,

ikastetxetan. Bilboko Mikelek

Azar oar en 25ean , u r t er o,
m u n du osoko em ak u m een au r k ako
in dar ker ia salat zeko et a h u r a
gogorrena ez zen beste nerabe batzuen
desager r ar azt eko polit ik ak
jokaera gaitzesgarria izan, okerrena
esk
at
zeko m obilizazioak egit en dir a.
eskolako psikologoarengana bidali

mugimendua jarraitu zuen eta,

zutela izan zen.

Genero rolak hausteko, mutilek
gona janzteari ekin zioten urriaren
hasieran Kanadako hainbat

Egun hartako ondoriorik

Latinoamerikako
Egun horretan

mugimendu

feministak ekin zion deialdiari 1981ean,

gertatutakoa TikTok

Mirabal ahizpen hilketa gogoan izateko,
sarean zabaldu zuen Dominikar Errepublikako Trujillo jeneralaren
eta Mikelen bideoa
diktadurak
1960ko
azaroaren
25ean
birala egin zen.

torturatu eta erail zituenak. Mirabal ahizpen

Hainbestekoa izan

hilketak

zen bere istorioak

herrialdean,

protesta

ugari

eta

eragin

zituen

genero-indarkeriaren

lortu zuen erantzuna, aurkako
sinbolo
bihurtu
Mikeli elkartasuna
Latinoamerikan. 1999an, Nazio

ziren
Batuen

erakusteko eskolara

oinarrian, gona janzteko gogoa zuelako,
urriaren 27an gona jantzita joan zen

Batzar Nagusiak bere gain hartu zuen
gona jantzita joateko aldarrikapen-jardunaldia. 2000tik aurrera,
proposamena
beraz,
mundu
osoko
mugimendu
zabaldu zela sareetan azaroaren 4rako. feministak
data
hori
hartu
du
Eta hala gertatu zen, gure inguruan
emakumeenganako indarkeria sexistaren
Oñati eta Aramaioko aurkako egun bezala.
ikasleen argazkiak
ikusi ahal izan
genituen, denak
gona jantzita.

Mendebaldea

institutuan

karietara;
neskentzako

Ikama

ikasle

batxillerreko
azterketak egun
horretan hasi ziren
eta ez zen egun
apropostzat hartu.
Elkartasuna adierazi
eta protesta egiteko
gogoa, ordea, 1.

eskolara. Honela kontatu zuen berak
sare sozialetan, ?Nik ikusi nuen

Ekoen gogoan geratu zen eta azaroaren

mugimendu feminista hau, beste

13an egin zuten euren agerraldia; neska

herrialde batzuetan morroiek gonak

zein mutil gonekin azaldu baitziren

zeramatzatela, eta esan nuen ba plus

ostiral horretan.

bat. Gona janztea nik nahi nuen gauza
bat zen, eta nik ere keinu feminista bat
egin nahi nuen ?.
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tailerrak

antolakundeak

autodefentsa

tailerrak eta mutilentzako
Gurean, ordea,

ere

elkarretaratzeak egin ziren egun honen

ere

feminista
maskulinitate

antolatu

zituen.

Ir u n e Ram ír ez. Sask ibaloia

" Har r o n ago sask ibaloir a jolast u ah al du dalak o"
M en debaldek o DBH3k o ik aslea da. Ar ask i sask ibaloi t aldek o pivota, k adet e
er r en dim en du t aldean . Ar abak o selek zioar ek in ar it zen da.
- Hit z egin labu r zu r e bu r u ar i bu r u z ?
- 4 urtetatik saskibaloian jolasten dut. 14 urte
ditut etaMENDEBALDEA institutuan ikasten dut.
- Zein da zu r e zalet asu n gu st u k oen a?
- Netflix ikusi, Riverdale seriea...
- Nola ik u st en du zu zeu r e bu r u a h em en dik 5
u r t er a?
- Magisteritza Ikasten , gustuko dudalako.
- Zer gat ik au k er at u zen u en sask ibaloi k ir ola?
- Anaiak egiten zuelako eta gustatzen zitzaidalako.
- Best e k ir olen bat egin al du zu ?

DI-DA BATEAN

- Ez, baina urte batean futbolera jolastu nahi izan
nuen.

- M u gikor r ek o aplik azior ik gu st u k oen a?

-Per t son a gor r ot agar r ia edo m en dek at ia
zar a?

- Tik t ok edo Net f lix
. - Telbist ak o k an al bat ?

- Mendekatia naiz.

- Fdf .

- Zer bait et az dam u t zen zar a?

- Libu r u bat ?

- Bai, batzuetan gauzak bitan ez ditudalako

- Swimming lessons edo No insultes, gilipollas.

pentsatu, eta gero damutzen naiz.

- Kir olar ar i bat ?

- Zer k sen t iar azt en zait u h ar r oago

- Kobe Br yan t .
- Film bat ?

- Harro nago saskibaloira jolastu ahal dudalako.
- A dos metros de ti.

- Zer en beldu r zar a?

- Abest i bat ?

- Armiarmei beldur diet nazka ematen didatelako.

- Umbrella Rih an n ar en a.

- Nor bait gor r ot o du zu ?

- Asign at u r a bat ?
- Bio-geo.

- Bai, pertsona faltsuak.
- In st agr am ala Tik t ok ?
- Tik t ok .
- Tr ap ala Pop?
- Pop.
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Joseba Belok i: " Nir e leh en en go bizik let a t on bola bat ean
t ok at u zit zaidan"
Or ain ar t ek o bizit za osoar i bu r u z galdet u diogu , t xir r in du lar it za gar aik oa
zein gau r egu n ek oa...
M ENDEBERRI: Hit z gu t xit an ,

nintzen nire lehenengo

Joseba, azaldu n or zar en . ?

pedalkadak ematen.

JOSEBA BELOKI: Joseba Beloki

M .: Ik ask et ar ik ?

naiz, txirrindulari ohia, urte

?badau k azu ??

dexentetan ibili naiz txirrindulari
profesional bezala baina orain
beste lanbide batzuetan nabil.
Seguraski ezagutuko nauzue
txirrindulari izan nintzelako,
Tourrean ibilitakoa.

J.B.: Delineantea naiz.
Ikasbideatik atera ondoren, pare
bat urte eman nituen
Eskolapioen ikastetxean eta,
gero, Jesus Obrerora joan
nintzen; bertan delineazio

M .: Zein ? ?ik ast et xet an ?

esparrutik joan nintzen. Niri

?ik asi? ?zen u en ?? ?

asko gustatzen zait marrazketa

J.B.: Ikasketak egin nituen
Ikasbidea ikastolan, Duranan,
eta bertan eman nituen

teknikoa, gehienbat konstrukzio
marrazketa asko gustatzen
erosten eta azkenean bizikleta

zaidalako. ?

gorri bat tokatu zitzaigun,

seguraski nire gaztaroko urterik

M .: Zein ? ?izan ? ?zen ? ?zu r e?

politenak, ez bakarrik ikastolara

?leh en ? ?bizik let a?? ?

joaten nintzelako eta ikastea
beti polita delako, baizik eta han

frenorik gabea.
M .: Zer gat ik ? ?h asi? ?zin en ?

J.B.: Lehen bizikleta tonbola

?zik lism oan ?? ?

batean tokatu zitzaidan

bizi izandako esperientzia

J.B.: Zergatik? Ba nik badaukat

guztiak zoragarriak izan zirelako.

osaba bat gaztetan bizikletan

M .: Zein ? ?au zot an ? ?bizi?
?zin en ? ?t xik it an ?? ?
J.B.: Judimendi auzoan bizi

ibilitakoa, nahiko maila polita

"Erreferente bat

zeukana garai hartan eta,

duzunean, berak

bueno, ba joaten nintzen

nintzen eta, oraindik ere, nire

egiten duen bide hori

ama bertan bizi da; askotan

jarraitzea nahi izaten

joaten naiz bertara. Auzo bezala

duzu ."

aitarekin bere karrerak ikustera.
Erreferente bat duzunean, berak
egiten duen bide hori jarraitzea
nahi izaten duzu eta osabak

oso konpletoa da, oso

egindako bidetik jarraitu nahi

hunkigarria niretzat eta, han,

nuen.

Polvorinaren parte hartan,
Judimendiko parte garaian

Beasaingo jaietan, 4 urte nituen.

dagoen parke hartan, hasi

Familia guztia hasi zen boletoak
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M .: Egin ? ?du zu ? ?best e?

M .: Zein ? ?da? ?geh ien ?

M .: Et a? ?or ain ,? ?zer t an ?

?k ir olik ? ?zik lism ot ik ? ?apar t e??

?balor at zen ? ?du zu n ? ?sar ia?? ?

?zabilt za?? ?

?

J.B.: Sarien artean gehien

J.B.: Jendeak pentsatzen du

J.B.: ?Bai, bai, futbolean,

baloratzen ditudanak Frantziako

kirolariok diru dezente irabazten

saskibaloian, pelotan... gauza asko

Tourreko podiumak dira, oso oso

dugula eta gero ez dagoela lan egin

egin ditut txirrindularitzatik aparte.

bereziak dira niretzat, ez da erraz?a

beharrik. Hori ez da egia.

18 urterekin hasi nintzen nahiko

Frantziako Tour batean podiumean

Txirrindulari gehienok, eta beste

serio bizikletarekin eta besteak utzi

egotea, eta gustatatzen zait hori

kirol esparrutan ibiltzen diren

egin behar izan nituen, orain

gogoratzea eta, azkenen finean,

kirolariek ere, lan egin behar dugu,

korrika aritzen naiz, maratoiak egin

duen balioa ematea

ze bizitza aurrera doa, luzea da, eta

ditut.

M .: Ur du r it zen ? ?zin en ?

dirua behar da bizitzeko. Nik nahiko
urte politak izan nituen, baina

M .: Noiz? ?h asi? ?zen u en ? ?zu r e?

?last er ket ak ? ?h asi? ?au r r et ik ??

?ibilbide? ?pr of esion ala?? ?

?

J.B.: 1998an pasatu nintzen

J.B.: ?Urduri, ez nuke esango urduri

Konsultora txiki bat daukat orain,

Euskaltel-Euskadi taldera, hori izan

jartzen nintzenik, nik uste dut

bertan bidaiak egiten ditut

zen nire lehenengo kontratu

errespontsabilitatea izatea eta,

bezeroekin. Banabil ere Seat, Skoda

profesionala.

gehienbat, taldeburu joaten nintzen

eta Volkswagen-ekin hemen

karpeta hori itxi eta gero, dudarik
gabe, lana egin behar izan dut.

M .: Zen bat ?

karrera horiek niretzako erronka

Gasteizen lanean,

?sar i?

irratian eta telebistan ere

?ir abazi?

egiten dut lan, gero

?dit u zu ?? ?

Mallorcako proiektu oso
polit batean,

J.B.: Sariak

Bartzelonako hotel kate

irabazita

batekin... ba, bueno, ez

dauzkat, etapa

naiz aspertzen.

nahiko dezente
hemen Euskal

M .: Zer ? ?m odu z?

Herrian,

?dar am azu ? ?Covid?

Katalunian

?egoer a? ?h au ?? ?

Voltan,

J.B.: Covid egorea

Romandian

beldurrez, uste dut

Tourrean,

gauzak ez daudela ondo.

Asturiaseko

Nik orain aitarik ez

biran,

daukat baina ama bai,

Montjuiceko

eta uste dut bai gugatik -

eskaladan?
"Joseba Beloki" by jorge.delpradois licensed underCC BY-NC-SA 2.0

seme-alabengatik,

Gehienbat

oso oso politak zirela; oso oso lasai

emaztearengatik, lagunengatik? -

jendeak ezagutzen nau Frantziako

hartzen nituen karrera horiek.

baina gehien bat amarengatik ez

tourrean eta Espainako itzulian
izandako podiumengatik. Tourrean
hirutan izan nintzen podiumean,

M .: Zein ? ?u r t et an ? ?er r et ir at u ?

dela ez egoera ona ezta egokia ere,
nik uste dut beldurrez bizi dudala.

?zin en ?? ?

Ez dakit txertoa etorriko den edo ez

bitan 3. eta behin 2. . Espaniako

J.B.: Erretiratu nintzen 2006an, hori

den etorriko? beldurrez. Baina gero

itzulian ere, 2002an, 3. izan nintzen.

izan zen nire azken urtea, eta

eta animo gehiagorekin ea hau

geroztik lanean.

bukatzen den eta ospatzen dugun.
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DEPORTIVO ALAVÉSEN M ENDEURRENA
Deportivo Alavés f u t bol t aldeak 100 u r t e bet ek o dit u 2021ek o u r t ar r ilean .
Dat u h or r en h ar ir a, h ist or ia labu r bat at on du , ospak izu n ak zer r en dat u et a
t aldear en leh en go, gau r k o et a bih ar k o par t aideek in h ain bat elk ar r izk et a
egin dit u gu .
Deportivo Alavés edo Glorioso futbol taldea
1921 urtean sortu zen, aurreko Sport Friend?s Clubari
izena aldatzea erabaki zutenean; datorren urtarrilean
100 urte.

Osasu n -egoer a gor abeh er a, h on ela
ospat u k o du ber e m en deu r r en a Alavesek

Hist or ia labu r -labu r

-

Espainiako Liga 1928an sortu zen; hurrengo
urtean, 1929/30 denboraldian, Alavésa Lehen Mailara
igo zen. Hiru denboraldiz egon zen bertan. 1954/55
urtean bigarren aldiz igo zen Lehen Mailara beste bi
urterako. 42 urteren ostean, Alavések 1998/99
denboraldian Espainiako Lehen Mailan jokatu zuen
berriro. 2002/03 denboraldian atzera jaitsi ondoren,
2016/17tik gaur egunera arte Espainiako futboleko
kategoria gorenean, Lehen Mailan, parte hartzen du.
Bere orain arteko
kirol lorpenik
handiena 2001ean
izan zen, UEFA
Kopako
txapeldunorde
izan zenean
Liverpool Football
Cluben aurrean.

Diputazio aurreko lorategian at zer a-kon t aket a
adierazten duen erlojua dago, mendeurrenaren
eguna helburu.

-

Alavesen mendeurrenari buruzko er eser k i
ber ezia izango da, Mikel Izala kantari nafar
ezagunak konposatu eta grabatuko duena.

-

Alavesen historiari buruzko dok u m en t al bat
ere egingo dute, egungo futbolariak, futbolari
ohiak eta erakundearentzat garrantzitsuak diren
pertsonak bertan direla.

-

Gasteizko klubaren historiari buruzko libu r u
berri bat dago bidean. Santiago de Pablo
historialari eta EHUko katedradunak 100
urtetako datu guztiak bilduko ditu, euskaraz eta
gaztelaniaz argitaratuko den argitalpen berri
batean.

-

Futbolariek urtarrilaren 23an, Alavesen
mendeurrenaren egunean, izango duten
k am iset a edizio ber ezia izango da. Asteburu
horretan, Gloriosok Real Madrilekin izango du
hitzordua , Ligako 20. jardunaldiari dagokiona.

-

2001eko UEFAko finala, oraindik ere, Alavesen
historiako partidarik garrantzitsuena da, eta
Alavés et a Liver poolen ar t eko
au r r ez-au r r ekoa berpiztea, ziurrenik, 100.
urteurrenerako oparirik onena izango litzateke.

Best e k at egor iak
Deportivo
Alavések baditu
beste talde batzuk
lehen mailakoaz
aparte, besteak beste, Deportivo Alavés B, Bigarren B
mailan jokatzen duena, 1960an sortutakoa eta
Deportivo Alavés Gloriosas emakume taldea, 2017an
sortua, Reto Iberdrola ligan jokatzen duena.
Ik u r r ak
Bere kolore u r din et a zu r iagatik identifikatzen
da. 1924an inauguratutako M en dizor r ot zako
estadioan jokatzen ditu bere partidak, ia 20000
laguneko edukierarekin eta, gainera, kirol instalazioak
ditu Ibaian, prestakuntza lanak egiteko edo beste
taldeek jokatzeko. Bere er eser k ia Alfredo Donnay
musikari gasteiztarrak idatzi zuen 50eko hamarkadan.
Deportivo Alavéseko m askot a Babazorro azeria da.
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M ar t in Agir r egabir ia. Depor t ivo Alavésen h egalek o jok alar ia

Alavésar en par t e izat ean h ar r ot asu n a sen t it zen da
- Zer gat ik f u t bola et a ez best e k ir ol bat ?
Txikitatik futbolera jokatu dut lagunekin, bai
ikastolan eta baita ere Alavésen sartu nintzenean.
Egia

da

beste

kirol

asko

gustuko

ditudala,

betidanik beste kirol batzuk egitea gustatu izan
zait, baina bueno? azkenean futbola da nire kirolik
gustukoena.
- Zein izan zen zu r e leh en f u t bol t aldea?
Nire lehen
futbol

taldea

taldea Ikasbidea ikastolako
izan

zen,

Iturribero.

Han

koadrilakoekin jokatzen nuen. -Alavesen jok at u bain o leh en best e ek ipor en
bat ean jok at u du zu ?
Aurretik esan

bezala Iturriberon jokatu
Argazkia Deportivo Álavesarena da

nuen.
- Zen bat u r t ek o h ar r em an a du zu Alavesar ek in ?
Alavésen 12 urte daramatzat.
- Zer sen t it u zen u en Alavesek deit u zizu n ean ?
Ba poza, hiriko taldeak deitzea bere futbol
harrobian
-

Zer

jokatzeko,
sen t it u

poza

zen u en

sentitu
leh en

nuen.
ek ipoan

jok at zer ak oan ?
Lehen taldean jokatzerakoan? Harrotasuna
eta poza ere bai. Azkenean urte asko daramatzazu
entrenatzen eta lehiatzen momentu hori heltzeko
eta zortearekin heldu zitzaidan.
- Nola da pan dem ia egoer a h on et an jok at zea?
Arraroa da; beno, orain iadanik ez da hain
arraroa. Lehen, hasierako partidak oso arraroak
ziren ez zegoelako normalean egoten den zarata
eta jendetza, eta hori oso arraroa egiten zen. Baina
behin partida hasi eta baloiarekin jokatzen hasten
garenean hori alde batera uzten da.
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Zu r e u st ez, aldat u al da f u t bola
h on ek in ? On er ak o edo t xar r er ak o?

egoer a

Futbolean aldatu dena, nire ustez, izango
zen zelaietan bizitzen den giroa. Onerako etxetik
kanpo jokatzen duzunean ez dela zaratarik egoten
eta horrek zure alde joka dezake. Askotan zaleek
eragiten dute eta etxeko taldea laguntzen dute.
Txarrerako berdina izango zen, baina bueltan.
Etxean jokatzean gure zaleen laguntza falta
baitzaigu.
Zer
dat or k izu
bu r u r a
ALAVESAREN
M ENDEURRENA en t zu t ean ?
Alavésaren parte izatean harrotasuna
sentitzen da, klubaren parte sentitzen zarelako;
espero
dugu
urte
ona
izatea.
- Covid egoer a h on ek n ola er agin go die
ospak izu n ek it aldiei?
Jendearen faltarekin eragingo die, aforo eza bizi da
ekitaldietan, ekitaldiak oso itxiak izaten dira, jende
gutxikoak edo jende gabekoak.

Depor t ivo Alavésen m en deu r r en a
JOSE ÁNGEL RUÍZ DÍEZ
?PINDOLAS?.

ALAITZ ALCORTA.

70 h am ar k ada h asier ak o
jok alar ia.

jok alar ia.

GLORIOSAS B t aldek o

"Txikitatik nire nebaren futbol
partiduetara joaten nintzen; horrela
konturatu nintzen asko gustatzen

"Betidanik gustatu izan zait
futbola, mutikotan beti kalean eta
alde guztietan jolasten ari tzen
ginen eta tira, nire kirolik
gogokoena izan da beti. Nire lehen
futbol taldea San Ignacio izan zen, beranduago Arregi eta
azkenik Deportivo Alavés.

zitzaidala futbola eta talde batean
frogatu nuen. Nire lehen taldea
Lakua izan zen, zazpi urtez egon
nintzen bertan.
Duela bi urte nago Alavésen jokatzen. Alavések deitu ninduenean
poz handia sentitu nuen, ez zitzaidan burutik ere pasatzen hori

Alavések deitu ninduenean %100 alaitasun
sentsazioa sentitu nuen. Lehenengo Osasunak deitu zidan,
Iruñean egon nintzen, baina gero erabaki nuen eta
Deportivo Alavésen geratu nintzen. Lehen ekipoan poz
handia sentitu nuen, Mendizorrotza beteta ikustea,
zoragarria zen. Lehen partida, gainera, irabazi egin genuen
1-0, nire golarekin gainera. Alavésen hiru denboraldi jokatu
nituen, baina benetan urte bete eta zerbait gehiago, min
hartu nuelako, lesio oso larria eta 1973ra arte aritu nintzen
jokatzen; azken denboraldi ia osoan, ordea, lesionatuta
egon nintzen.

gertatuko zitzaidanik. Ez nuen espero hain laster deituko
nindutenik, poz handia sentitu nuen, baina era berean nerbioak
ere.

Egoera honetan, pandemia garaian, zaila da jokatzea, ez

dakizu inoiz zer gerta daitekeen; gauza asko hartu behar dira
kontuan eta hau guzti hau aurrera eramatea zaila da.
Alavésen mendeurrena dela eta harro sentitzen naiz orain dela
ehun urte sortutako talde batean joka dezakedalako. Ehun urte,
garai hartatik futbola asko aldatu dela uste dut, eta hobera.
Aurrerapen ugari eman dira futbolean eta, denborarekin,

Mendeurrena dela entzutea oso gauza polita da eta espero
dut ondo ospatzea.

aldatzen jarraituko duela uste dut, eta hobera.
Pandemia egoera honek mendeurreneko ospakizunetan eragin

Futbola aldatu da, lehen gehiago jokatzen zen pasatzera
baino orain dena oso azkarra da, denak oso bizkorrak dira,
lehen baino hobea da oraingo futbola."

nabarmena izango du zoritxarrez, bizi dugun errealitateak ez
baitu errazten jende asko elkartzea. Denok nahiago genuke
estiloz ospatzea."

OIHANE DE SANDE.

M IKEL M ARTINEZ DE
M URGIA.

GLORIOSAS C t aldek o
jok alar ia.

Alavések o k at et e
t aldek o jok alar ia

?Hau nire hirugarren urtea da
Alavésen, aurretik Gasteizko Neskak
taldean jokatzen nuen. Alavések deitu

zidanean poz handia sentitu nuen, ez
?Futbola txikitatik jokatu dut,
nire lehenengo taldea
nuen espero.
Lakua-Arriaga izan zen eta
Alavések 100 urte beteko ditu, futbola
Alavésen egon aurretik C.C.
onera aldatu da, lehen mailako
Vitorian jokatu nuen. Bi urte
daramatzat Alavésen, deitu
instalazioak eta hainbat gauza
nindutenean oso pozik jarri
gehiago ditugu.
nintzen. Mendeurrenaren
Egoera berri hau, pandemiarena, zaila da baina ondo daramagu.
ospakizunekin, berriz, asko pozten naiz, urte asko dira eta
Bi astetik behin egiten dizkigute probak.?
hoberena deio diot.?
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GERTATZEN ARI DA... albist egi par odik oa

Aur ten ez da Ol entzer or ik izango etxer atze
agindua del a eta
A zken eko ast e h au et ako egoer a t x ar r er a joan
d en ez, bai O l en tzer ok bai Er r ege M agoek esan d u t e ez
d i tu ztel a op ar i ak ban at u ko, ban aket a or d u et an ezi n
d el ako k al ean egon .
U m e gu zti ak oso t r i st e d au d e au r t en ez d u t el ako
op ar i r i k i zan go eta gu r asoek ez d ak i t e n ol a kon p on d u
egoer a h au , n ah i z et a Bl ack Fr i d ay egu n ean d i r u asko
gastatu zu ten .

Osasun Mundialaren Erakundeak (OME) ziurtatu du
2020rik ez dela izango
At zo gau eko bi l er an O M E- k et a gober n u ak er abak i zu ten
20 21 u r t er i k ez egot ea.
A zken eko egu n h au et an m u r r i zket a ber r i askoar i d i r a
p r op osat zen kor on abi r u sar en egoer a t x ar r er an t z joan d el ako.
At zo gau ean O M Ek et a gober n u ak bi l er a bat i zan zu ten
er abak i ak h ar t zeko. Er abak i en ar t ean gar r an t zi tsu en a egoer a
t x ar r er an t z ez joat eko d en bor a gel d i t u ko d u t el a eta 20 21. u r tea
ez d el a egon go. A zken er abak i h on ek asko h ar r i t u d u bi ztan l er i a.
D en bor a aben d u ar en 30 et i k au r r er a gel d i t u ko d u t e.
"Olentzero a Barcelona"by Igotz Ziarretais licensed with CC BY-SA 2.0. To view a copy of this license,
visit https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/

HIZKUNTZAK IKASTEKO TXOKO ZOROA

Nola
Nola esaten da italieraz:
bibotea?
M u k i t r an polin n i.

esaten da

Nola esaten da italieraz:

japonieraz:

suizidatu egin da?

katu bat mototsak jarri
ondoren erori da?
Jau sit ako k at u ak
k ik iak dit u .

Zebollin i leih ot ik jau r t i.

Nola esaten da japonieraz: futbol-taldeko jokalari txarrena?
Ez-u k i ez-ken .
T
X
I
S
T
E
A
K

Mariano igarle bat ikustera doa, atea jotzen du eta erantzuten diote:
-

Nor da?
A ze igarle txarra!
-------------------------------------------------------------------------------------------Pazientzia da nire bertutea.
Zer?
Pazientzia dela nire bertutea, gor zikin hori!
-------------------------------------------------------------------------------------------- Badakizu lehengoan Kepa balkoitik erori zela eta orain zeruan dagoela?
- Bada, nola errebotatzen duen Kepak!
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