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Agurra
Kaixo, lagunok!
Bi gai aipatu nahi genituzke: bata, garrantzitsua
eta bestea, ezinbestekoa.
Garrantzitsutik hasiko gara: Egindakoaren balorazioa. Ikastola berria dela eta 2010eko martxoko
batzarrean finantzazioa lortzear geunden eta Ikastola hasteko bidean. Gerora esperantza hauek bertan behera gelditu dira, krisi malapartatua dela
eta. Epe laburrean, ez dugu ikastola berriarentzat
irtenbiderik ikusten, baina azken urteotan aurreztutako diruarekin, gaur egungoa berriztu dezakegu.
Zer iruditzen?. Hala ere ez da izan gure lan esparru bakarra, hala nola, jangelan hobekuntzak sartu
ditugu, baita kontratazioan ere, sustapenean eta
ekonomian sartutakoak ahaztu gabe eta baita pedagogiakoak ere...
Ezinbestekoarekin jarraituko dugu. Eraikinari
ikastola deritzogu, nahiz eta ikastola eraikina ez
den. Ikastola ikastolakook gara. Zentzu horretan
eskertu beharrean gaude irakasle eta gainontzeko langileak, profesionalak bakarrik ez direlako,
goxotasunagatik, kotizatzen ez duten orduengatik...; eskertu beharrean gaude ikasleak, gelaren
martxa onean laguntzeagatik, txikien entrenatzaile
izateagatik, festan laguntzeagatik...: eskertu beharrean gaude gurasoak, bileretako ekarpenengatik,
ordezko eta ordezkariak izateagatik edo gurasoentrenatzaileak....
Eraikin berririk gabe Ikastolak aurrera jarrai
dezakeen bezala, ikastolatarrik gabe, zu eta zu
gabe, ezinezkoa litzateke. Azken finean zer da ba
ikastola pertsona bereziz osatutako elkarte berezi
bat ez bada.
Ez dezagun ahaztu gu denon eguneroko bultzada
txikiek egiten dutela Ikastola handi... ahal den guztietan, ELKARRI IRRIFARRETXO BAT ESKAINIZ.

Argitaratzailea:
Salbatore Mitxelena Ikastola.
www.zarauzkoikastola.org
Koordinazioa eta kudeaketa:
Komunikazio eta Promozio Taldea.
Diseinu eta maketazioa:
Hizki Inprimategia.
Copy right-a:
«Salbatore Mitxelena Ikastola» aldizkaria.
Deposito legala: SS 1342/97
Tirada: 1.500 ale.
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Jaialdia
IKUSKIZUN BATEN MAGIA
Ikasturte amaierako jaialdia

Ikastola egunean beheko patioa guraso, aitona-amona eta osaba-izeba irribarretsuz bete zaigu. Denak zain, urduritasun puntu bat ere bai itxarote denboran. Artista txikiak noiz aterako zain.
Bukaeran dena poza, emozioak eragindako negar-malkoren bat edo beste ere bai. Ondo egindako lanaren satisfazioa
irakasleen aurpegietan.
Eta askoren ahotan galdera bat: …eta nola egiten dute hau dena? Zeini bururatzen zaio hau dena? Eta musika? Badute
bai meritua!
Eta gu galdera horien erantzunaren bila hasi gara. Horretarako Jaione Eskuderorengana jo dugu. Jaionek 22 urte daramatza Usurbilgo Udarregi ikastolan irakasle lanetan. Baina horretaz gain gure ikastolako guraso ere bada eta irakasleekin batera bera dugu jaialdi honen arima. Zuzenean galdetzera jo dugu.

Nondik nora sortzen duzu
hau dena? Zein pausu
ematen dituzu?
Musika asko eta mota ezberdinetakoak entzuten ditut
lehenik. Musika bakoitzarekin irudiak etortzen zaizkit
burura eta gaia bururatu arte
aritzen naiz, eguna joan eta
eguna etorri musikak entzuten.
Behin gaia aukeratuta
zein da hurrengo urratsa?
Talde guztientzat pertsonaiak aukeratzen ditudanean, dantzak sortzen hasten
naiz. Pertsonaiaren musika entzun eta dantza ikusten dut, beti, adinaren ezaugarriak kontutan hartuz
koreografiak eta mugimendu ezberdinak antolatzen ditut.
Ondoren, jaialdiaren izenburua aukeratzen dut.

Eta nola ematen diozue guzti horri lotura?
Ikuskizun osoa nola joango den imajinatu ondoren, pertsonaia batetik bestera bideratzeko zubi modura beste doinu batzuek prestatzen ditut gaiaren arabera, ekitaldiari zentzua emanez.

IRURETAGOIENA
HARATEGIA

Merkatu Plaza, 5
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Jaialdia
Eta irakasleek zein paper jokatzen dute?
Bilera bat antolatzen dugu irakasleekin eta ikuskizunaren berri ematen diet, adin bakoitzeko irakasleei
beraien pertsonaia azaldu eta ados egoten direnez beti, dantzak ikasten hasten gara.
Handik 2 asteetara, talde bakoitzarekin entsegu bat egiten dugu, bertako irakasleek irakatsitako dan
tza nola joan den eta zein oztopo izan dituzten argitzeko. Izugarrizko lana egina egoten da ordurako.
Askotan gertatu ohi da musikaren iraupenak fisikoki duten distantziekin ez datorrela bat eta bertan,
moldaketak egiten ditugu hurrengo asterako.

Musika eta dantza aipatu dituzu. Baina jai honetan beste gauza deigarri bat talde bakoitzaren
mozorroa izaten da. Nola moldatzen zarete horretarako?
Mozorroak, irakasleek antolatzen dituzte, dantzak irakasleek erakusten diete beren ikasleei, motibazioa eta ilusioa irakasleek ikasleei pasatzen diete. Gurasoek ere makina lan egiten dute mozorro prestaketetan.
Azken egunetan izango da bada urduritasunik, ezta?
Ikastola egunaren astean, entsegu orokorrak egiten ditugu, hiruzpalau entsegu orokor. Lehen entsegu
orokorretan emozioa sentitzen hasten gara eta ondorengo entsegutik egun bertako saiora, zer esanik
ez.
Ausartuko al zinateke esaldi batez ikuskizun hau laburtzera?
Esaldi hau esango nuke: Ikastolak ikuskizun hauek ikasgai bihurtzen ditu.
Ziur gaude hurrengo urtekoa ere hor dabilela buru bat baino gehiagotan bueltaka bere garaia noiz iritsiko
zain. Mila esker Jaione!

Kamisetak, sudaderak
poloak, biserak, txandalak
sukaldari amantalak, jaietako zapiak, e.a.

Metxeroak, boligrafoak
arkatzak, agendak, giltzariak
flexometroak, pegatinak, e.a.

Musika Plaza • Tel.: 943 130525 • Faxa: 943 890 228 • Mug.: 652 770901
ZARAUTZ
Abendaño industrialdea • Tel. 943 890 223
www: chapucetti.net • e-maila: chapucetti@chapucetti.net
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Irakasleak

ERRETIROAK
1.- Iritsi zen eguna. Nolakoa izan zen? Zer sentitu zenuen 16:30etan umeak
etxera bidalitakoan?
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Egia esan, ikasturtea amaitu egingo nuela uste genuen, baina, azken aldian eman
diren gertaerek agindu dute, eta nire urtemugarekin batera erretiratzea egokitu
zait. Hori kontuan hartuta, nahiko egoki mailakatuta emandako pausoa izan dela
uste dut. Izan ere, jubilatu ondoren bi aste izan dira ikasle eta irakasle berriarekin
batera elkarlanean jarduteko eduki ditugunak Aste Santua aurretik. Azken egunean
denok joan ginen oporretara! Edonola ere, ikasturtea bukatu bitartean jarraitzen
dut tarteka ikasgelara joaten, txangoetara, eta aldez aurretik adostutako lanetan
parte hartzen. Beraz, etena hain bat-batekoa izan ez denez, astiro joan naiz barne
ratzen.

2.- Urte hauetan guztietan gauza berri asko ikasiko zenituen, baina zein
ikasgai izan da zuretzat garrantzitsuena?
Ikasi, egunero dagoela zerbait ikasteko aukera. Baina, gure lanean, umeengandik
jasotzen da makina bat gauza, heurek duten inguruarekiko eta egoerak sentitzeko
ikuspegitik batez ere. Ildo horretatik, harridurazko hainbat une bizitzea tokatu izan
zait, aberasgarriak, noski.

3.-Zein aholku emango zenioke irakasle berri bati?
Oinarrizkoa dela arreta osoa eskaintzea haurrari: bere sentipen, ilusio eta kezkak
ezagutuz, urratzen ari den bidean lagundu ahal izateko. Umeen arteko lankidetza
bultzatu dezala, eragin horrek gauza berriak ikasteko jakin-mina suspertu eta ekimena sustatu dezan. Era berean, ezinbestekoa izango da gurasoekin lotura eta
harremana izatea, etxearen eta ikastolaren arteko hezkuntza-eragina ildo beretik
doazela bermatzeko.

4.- Ba al dago faltan botatzen duzun edo botako duzun zerbait? Zer?
Oraindik oporretan nagoela iruditzen zait. Baina, ikasturteko ordutegia buruz dakidanez, egunean zehar etengabe gogoratzen naiz: “oraintxe sartzen ariko dira;
ingeleseko, inguruneko, soinketako, jolas-orduko, musikako... ordua” Eta 16:30tatik
aurrera, haurrak joan ondoren ere, irakasleei eguneko lana bukatzeko zenbat falta
zaien konturatzen naiz! Ikastolaren martxa egokirako beharrezkoa den lana, baina,
niretzat eguneko unerik nekagarriena. Ordu horien faltarik ez dut nabaritzen!
6
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Irakasleak
5.- Orain bizitzako beste etapa bati hasiera
eman diozu. Ze plan dituzu aurrera begira?
Irailera arte “oporretan” jarraitzeko asmoa dut.
Oraingoz mendi aldera joan eta orduak ematen ditut gustura, presarik gabe bazterrak ikusi eta topa
tzen ditudan bide berriak urratzen. Gero badut era

Kale Nagusia, 2
Tel. 943 13 24 02 • ZARAUTZ

desberdinetako ikastaro batzuetan jarduteko asmoa. Oso gustuko dut bidaiatzea ere, asko ikasten
baita bidaiatuz. Hala ere, ez dago oso urruti joan
beharrik horretarako. Euskal Herria ahal dudan sakonen ezagutzeko asmoa dut!

Egaña, 13 (sarrera Araba kaletik)
20.800 ZARAUTZ(Gipuzkoa)
Tel/fax. 943 83 36 19
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Bertsotan
ETXE-BELTZ BERTSO ESKOLAKOEK
ANDONI EGAÑARI ESKAINITAKO BERTSOAK
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Andoni Egaña da
bertsolari fina
bertsolaritzai buruz
dexente dakina
ez zaio ez gertatzen
nahi eta ezina
zu zara Euskal Herrin
bertsolari handina.

Ikastolan hasi zen
bertsoak kantatzen
zaharrak ikasi eta
berriak osatzen
euskal hizkuntza eta
kultura maitatzen
gero Euskal Herriko
txapeldun egin zen

Eneritz Iruretagoiena (11 urte)

Ane Peñagarikano (11 urte)

S.M. Ikastola

Bertsotan
Ikastolan hezi ta
bertsotan saiatzen
zure bide berdina
gabiltza jarraitzen
zuk egindako lana
ez dugu ahazten
gu zure ispiluan
gara isladatzen.

Andoni Egaña zu omen zara
bertsolari bat handia
gure moduan zu ere zaude
Ikastolan ikasia
zuk lortu dezu seguruenik
bertsolaritzan guztia
nere bertsoa eta denena
zuk duzula merezia

Mikel Sarasua (10 urte)

Irati Tolosa (10 urte)

Ikastolan hasita
bertsotan goiz ta gau
honaino iritsi da
zarauztar peto hau
hainbeste famarekin
harritu egin nau
jaso gure partetik
muxuak hamalau.

Horra zein bertso gure
herriko izarrari
Argiñanon ondoren
famatunari
utzi dio azkenen txapelketa horri
zeren jadanik dauzka
lau bat txapel haundi
bertsolari hori
gustatzen zait neri
beti adi-adi
entzuten berari
bihotzez doa bertso
hau Andoniri (bis)

Jone Makazaga (11 urte)

Alain Gurrutxaga (9 urte)
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Oroimenean
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Bidaia
BAGINDOAZEN AZKENEAN: BARTZELONA!
Maiatzaren 3a, astelehena:
IRTEERA

gurutzatzen, nola uztai eta geziekin jolasean.

Azkenean iritsi zen unea, hainbeste itxaroten genuen eguna. DBH
1ean geundenetik desiratzen genuen bidaia. Beti begiratzen genuen inbidiaz, urtez urte, DBH
4koak joaten zirenean. Oraingoan
gure ordua zen, azkenean Bar
tzelonara gindoazen. Han abiatu
ginen ohikoa den 15 minutuko
atzerapenarekin. Bidean ederki
pasa genuen, hasieratik denok
abesten, hitz egiten, giro pixka
bat jartzen… batzuk kexatu ere
egin ziren baina, txantxak txantxa,
badakigu gustura egon zirela gure
kantu saioarekin.

Behin lehen ekintzak amaituta,
aterpetxera joan ginen. Urduri geunden, nolakoa izango zen,
bertan zein egongo zen, dena jakiteko. Iristean gela banaketa egin
zen, batzuk balkoia zeukaten,
besteak ez, baina ez zuen axola,
guztiok geletan sartuta ibiltzeko
asmoa baikenuen. Zortzietan pijama jantzita denak afaltzera jaitsi
ginen. Zerbait jan eta gero, batzuk
mahaietan eseri eta karta jokoan
aritu ginen, gustora, musika eta
guzti; beste batzuk, ordea, futbolinean eta bilarrean aritu ziren, gustura asko, baita ere. Futbolinean,
gainera, jertxeak erabilita tranpatxo bat eginez, euro bakar batekin
gau osoko saioa egin genuen. Ibizakoei behin eta berriro irabaztea
oso erraza izan zen.

Autobusean ordu batzuk igaro eta
gero, eguerdi aldera, Vielhan geratu ginen bazkaltzen. Guk bokadilo
xixtrin bat jaten genuen bitartean
irakasleak pizzeria batean egon ziren eta, noski, gero berandu iritsi
ziren autobusera. Urte guzti hauetan puntualitatea erakutsi nahian
eta… hau da hau, eredua! Bidea
elurrez gainezka zegoen, baina iri
tsi ginen “Multiaventura” jarduerak egin behar genituen tokira.
Garrasi eta algara artean ederki
pasa genuen, hala Zubi Tibetarra
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Hamabiak aldera geletan sartzea
agindu ziguten. Bakoitza bere gelan zegoela egiaztatu ondoren,
irakasleak pasilloan eseri ziren.
Batzuon helburua gaupasa egitea
zen, eta beste batzuena geletan
nahastea. Horretarako irakasleak
lotara joan zitezen behar genuen,
baina bertan geratu ziren, mugitu gabe. Batek baino gehiagok

zigortxoren bat jaso zuen: koltxoi
eta guzti pasillora irten behar izan
zuelarik.
Orduantxe lortu genuen irakasleak joatea, orduan eman zuten
amore, pasiloan geletan lasaitasuna zabaldu zenean. Gaupasa
egin nahi genuenontzat minutuak
orduak bezala pasatzen ziren,
mantso-mantso, baina ongi prestatuta geunden denbora pasatzeko: azkazalak margotu, musika,
trentzak egin… denetik.

Maiatzak 4, asteartea:
URETAKO EKINTZAK
Zazpiak aldera hasi ginen geletan
espabilatzen, bai gaupasa egindakoak baita lo egin zutenak ere.
Dutxetatik zuzenen gosaltzera.
Ikustekoak ziren aurpegiak: lo bapo egindakoak, gutxi egindakoak
eta gaupasa begizuloak.
Bederatziak aldera barrankoak
jaisteko hitzordua genuen. Oso
eguraldi txarra zegoen, hotza,
euria eta, tarteka, elurra. Guk ez
egiteko esperantza genuen, baina bertara iristean irakasleak
baiezkoa esan ziguten. Ui, ama!
Neoprenoa jantzi eta mutur han-

Bidaia
diz, han abiatu ginen. Hanka bat uretan jarri orduko, nolako hotzikarak! Pixkanaka-pixkanaka
denak errekan behera joan ginen. Eskuak eta
hankak gero eta hotzago sentitzen genituen.
Batzuei ez zitzaien axola, ederki pasatzen ari
ziren baina beste batzuk ezin genuen hotz horrekin. Pare batek utzi egin zuten, ezin baitzuten aurrera segi. Inoiz ez zitzaidan horrelako
gauza bat hain luzea egin. Bukaerarako batzuk
negarrez geunden, ez baikenuen ezer sentitzen.
Autobusera bueltatzean, oraindik oso gaizki,
sentsazio arraroa zen, ez nintzen konturatzen
zer gertatzen ari zen, ez nuen ezer sentitzen.
Autobusetik jaistean bero-bero jantzi gintuzten.
Orduan hasi zitzaigun pasatzen. Sustoa, ordea,
oraindik hor zegoen. Onartu beharra dago, gaupasak eta lo gutxi eginak faktura pasa zigula.
Baina 0 gradutan uretan sarraraztea ere…
Goizekoak ikusi eta gero, irakasleek aukeran
eman zuten: raftinga egin edo herrira joan. Jende erdiak erabaki zuen ibaiko abenturan sartzea. Goizekoarekin alderatuz, raftinga arrakastatsua izan zen. Sekulako esperientzia izan zen
rapidoetan gora behera, urez blai bukatu eta
adrenalina guztia askatzea. Goros getariarrak
zioen, behin eta berriro errepikatuz, bera izan
zela arraunlari onena eta garaile. Onartu eta,

ITURGINTZA, GASA ETA BEROGINTZA
Zerbitzu egoki eta profesionala
Bizkaia kalea, 13 • Tel. 943 83 17 08 • 20800 ZARAUTZ
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Bidaia
tira, horrela kontentu geratu zen,
behintzat. Gainera joaterakoan
irakasle baten “rap del pijo” saioa
izan genuen eta bueltako orduan
bertsoa bota zuen mikrotik.
Gauean neka-neka eginda geunden eta 1:00etarako lo geunden
guztiok, irakasleei poz galanta
eman genielarik.

Maiatzaren 5a, asteazkena:
BARTZELONA
Gosaldu, maletak itxi, dena prestatu eta Bartzelonara. Hori gogoa
bertara iristeko, erosketaren bat
edo beste egiteko.
Ordubatak aldera iritsi eta sartu
ginen kaleetan barrena, motxilak
ondo eutsita. Ranbletan gindoazela taberna euskaldun bat ikusi
genuen eta tabernara sartu ginen
euskaraz baso bat ur eskatzeko.
Enekok hartu zuen hitza: “ur baso
bat mesedez”, eta orduan bertako
emakumeak: “un baso de qué?”.
Txasko galanta hartu genuena
soilik baso hitza ulertu zuela ohartu ginenean.
Arratsaldean, bazkal ostean, Giovanni izeneko denda baten bila
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ibili ginen, gauffre ederrak egiten
dituztela esan baitziguten. Hainbat
pertsonari galdetu ondoren aurkitu genuen. Hori bai gauffrea, hori!
Ai ama! Txokolate goxo horrekin…
ederra zegoen. Batzuek jende ezaguna ere ikusi zuten, Izaskunek
aktore bat –nahiz eta bere izena ez
zuen ezagutzen- eta beste batzuek
“Fama”ko Marisa.
Zortziak aldera iritsi ginen Comarugako hotelera. Zoragarria, piszina, hondartza, buffeta… Afaldu
ostean buelta bat ematera irten
ginen. Falta zen gauza bakarra:
dantza pixka bat egiteko musika
zuen taberna bat. Hala ere ederki
pasa genuen, hondartzan eserita,
hizketan. Gauean plan ederra genuen, Itsasok sorpresa bat prestatu baitzigun: Pijamame desfilea.
Baina guztia bertan behera erori
zen, ezbehar batzuk medio… hobe gertatuak ahanzturan erortzen
uzten baditugu.
Nahiz eta gelatik ezin mugitu, gau
horretan ere, batzuk oso lo gutxi
egin zuten eta beste batzuk gaupasa egin zuten. Gainera, goizean jaikitzean, zazpiak aldera bainatzera
jaitsi ginen batzuk, eta hotelekoak
piszinan sartzen utzi ez zigutenez

itsasora joan ziren, beste batzuk
ohean, zurrunga artean zirauten
bitartean.

Maiatzaren 6a, osteguna:
PORTAVENTURA
Azkeneko eguna zen eta azken
minuturaino aprobetxatu nahi genuen Portaventuran, jolas guztietan ibili eta, ahotsik gabe geratu
arte, garrasi eginez. Ederki aprobetxatu ere. Goizean jende dezente
zebilen baina arratsalderako askok
alde egin zuen. Eguraldiaz ere ezin
kexatu: zoragarria! Dragon Khan,
Huracan Condor eta Furius Baco
ziren ederrenak, nolako abiadura!
Adrenalina guztia han askatu genuen, oihu eta algara artean.
Arratsaldeko zazpiak. Etxeratzeko
ordua. Bidaia ahaztezina eta beti
gogoan emango duguna. Agur polita lagun artean ikastolan emandako urte luze-motz hauen ondoren.

Jone Arregi Erzibengoa

Joxan Ormazabal
ZUHAITZ ERRALDOIA
Bada hor nonbait, diotenez, zuhaitz
handi bat, imajina ezin daitekeen bezain handia, milioika eta milioika hosto dituena. Pertsona bat hiltzen denean, haren aurpegi bizi bihurtzen
da zuhaitz handiaren hostoetako bat.
Haize leun batek kulunkatzen ditu
aurpegi guztiak. Ez dira aspertzen
batere, hizketan, barrez eta kantuan.
Denok daukagu zain, diotenez, hiltzen garenerako hosto bat zuhaitz
handian.

Zientzialari, kazetari eta filosofo
ugari dabiltza zuhaitz horren bila.
Baina oraindik ez du inork aurkitu.
(Narrazio labur hau, Joxan Ormazabalen “Ehun
ipuin hitz gutxitan” (ELKAR) liburutik hartuta dago)

Joxan gure ikastolako irakasle izan zen 1972-76 urteetan
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Berriak
GURASOAK IKASLE
Irudian dituzuenak ikastolako gurasoak dira; ikastaro batean parte hartu dute maiatzeko astelehen arratsaldetan. Eta zertan aritu diren? Ba “Zeinuen Hizkuntza” ikasten. Aitziber izan da irakaslea eta bere helburua jendea pertsona gorrengana
hurbiltzea izan da. Horretarako haiek zeinuen hizkuntzaren bidez nola komunikatzen diren ezagutarazi die ikastaroko
partaideei.
Iaz bi taldek egin zuten ikastaroa eta aurtengoan talde bakarra osatu da. Saio gutxi izan dira eta ez da erraza hain denbora
gutxian gauza asko lantzea baina era berean baikorra izan da eta gustura aritu direla aipatu digute. Guraso ikasleentzat
esperientzia berria eta desberdina izan da.

ZER SENTITZEN DA?
Zer sentitzen du ikusi ezin duen pertsona batek? Eta ibili ezin duenak?
Goiz batez Lehen Hezkuntzako 4. mailako ikasleak ezintasun ezberdinak
dituzten pertsonen tokian jarri ziren jarduera ezberdinak egiteko. Hauek
eguneroko bizitzan izaten dituzten oztopoez jabetzearekin batera, zer sentitzen den jakin ahal izan zuten. Txoko ezberdinetan jolas ezberdinak egin
eta primeran pasa zuten. Besteak beste goal ball, zirkuitua gurpil-aulkian,
boccia, saskibaloia gurpil-aulkian eta oztopo-zirkuitoa egiteko aukera izan
zuten. Oso esperientzia polita inondik inora.

Sansinenea Industrialdea, 10 pabeloia ZESTOA
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Berriak
BOLONDRES GUZTI HORIEI
Kurtso bukaera... materiala bildu, denboraldiko errepasoa
egin, memoriak prestatu, eta urtean zehar izandako garaipenak kontatzeko garaia izan ohi da. Aurreko urteetako
ikastolako aldizkariko azken aleak begiratzen badituzue
urtero kiroletan izandako garaipenak aipatu izan ditugu.
Txirrindulariak, judokak, eskubaloi taldeak, pilotariak,...
zorionez asko izan dira orain arte azken ale honetan zoriondu ditugunak.
Aurten ere badugu nor zoriondu. Piraguako atalean izan
ditugu garaipenak. Infantil mailan jarduten den Gereka
getariarrak Euskadiko txapelketa irabazi baitu. Paletan
ere Gipuzkoako txapelketan maila bikaina eman dute gure
6.mailako mutilek. Esku pilotan ere talde bera herri mailako finala jokatzekotan daude aiarren aurka... eta 5.mailakoak ere finala jokatu beharko dute La Salletarren aurka.
Bada nor zoriondu, baina gaurkoan txapelketak irabazi
dituztenez gain bada azpimarratu nahiko genukeen inor.
Beti esan izan ohi dugu garrantzitsuena ez dela irabaztea.
Garrantzitsuena parte hartzea omen da, nahiz eta baieztapen hau partiduko emaitza negatiboa entzun ostean
egiten dugun. Aurtengo alean eskola kirolean parte hartu
duten talde eta norbanako guztiak zoriondu nahi ditugu.
Txapelketak irabazle bat izan dezan, behar beharrezko
diren gizabanako guztiak. Irabazleak badute meriturik
baina txapelketa posible egiten duten parte hartzaile guztiak dira guretzat garrantzitsu. Taldeetan izerdia botatzen
dabiltzan haur eta gazte guztiak, entrenatzaile lanetan
gogor aritzen diren ikasle eta gurasoak, kirol batzordean
lanean jardun direnak, taldeen ardura hartu eta urte osoan

laguntzeko prest izan diren gurasoak, txapelketen azpiegituran lanean jardun diren norbanakoak, taldeak animatzera joan diren ikusleak, hain zaila egiten dugu epaile
lanak egin dituztenak,... zerrenda luzea zorionez.
Lan boluntarioak dituen balioak aspaldi galdu ziren gure
gizartean. Profesionaltasunera salto egin nahi horrekin
dirua sartu da kiroletan eta diru hori mugatu den unean
elkarte txikienak eta kirolik apalenak hutsune handia nabaritu dute. Diruarekin lan egitera ohitu eta orain inork
bolondres lan egin nahi ez. Tristea benetan. Horregatik, eskertu eta zoriondu behar ditugu aurrez aipaturiko guztiak.
Inongo diru-saririk gabe urte osoan umore onean lanean
jardun duten guztiak. Oraindik ere balore positibo honekin
lanean dabiltzanak. Aurten talde, entrenatzaile eta gurasoen arteko harremanean pausutxo bat aurrera eraman
dugu eta talde babesa sentitu dugu. Eskola kirol duin bat
osatzeko bidean denok elkarrekin lan egin dugu eta bide
horretan jarraitzeko asmoa dugu.
Guzti honegatik, ZORIONAK eta ESKERRIK ASKO dena
antolatzen lagundu diguzuen guztioi. Zuek gabe hau ez li
tzateke posible izango eta balore berdinetan eskola kirola
eraikitzen jarraituko dugu. Klubetatik sortzen ari diren kirol
eskolak zuzenean eragingo dute gure jardueran, partaide
tzan eragingo du, kirol ereduan, baloreetan, eta panorama
ilun honek inoiz baino elkarlan handiago eta estuagoa izatea suposatzen digu. Beraz, datorren urtean badugu zer
eraiki. Mila esker denoi eta datorren urtera arte.

Urdaneta, 2 - behea

Tel. 943 89 40 14
ZARAUTZ

ZARAUTZ ZERBITZU INFORMATIKOAK
INFORMATIKA IKASTAROAK
Cursos de informática:
Hasiera Maila • Introducción a la informática
Kontabilitatea • Contabilidad (Contaplus)
Internet ikastaroak • Cursos de Internet

• Microsoft Word
• Microsoft Excel
• Microsoft Acces

Informazio gehiago Internet-eko gure helbidean: //www. zarautz.com
Para más información, en Internet: //www.zarautz.com

ORDENAGAILUETAN ESKAINTZA BEREZIAK. Zatoz eta ikusiko duzu
Consulte nuestras ofertas de ordenadores
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Agurra

URTE ASKO DIRA GURE ARTEAN
ETA
AGURTZEKO GARAIA IRITSI DA,
ASKO EMAN DIGUZUELAKO
ETA
ASKO JASOKO ZENUTELAKOAN.
BIDE BERRIAK HARTU BEHAR DITUZUE ORAIN
BAINA
EZ AHAZTU HEMEN JASOTAKOAK,
GUK ERE ALTXOR MODUAN GORDEKO BAITITUGU
ZUEK UTZITAKOAK.
EZ ADIORIK
SARRI ARTE BAIZIK!
BIBA ZUEK!!
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