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Agurra
BADOAZ ETA BADATOZ.
Jaun-andreok, Batzorde aldaketa tokatzen da aurten.
Agur esan behar batzordekide zahar batzuei, ongi etorria
eman behar berriei. Testigua eskuz esku pasako da beste
behin ere ia 50 urte betetzen ditugun honetan. Sabin Unzurrunzaga izan genuen lehen lehendakaria, Salba Bergara
dugu hurrengoa. Ezerezetik abiatu zen Sabin baina ez gaude ezerezean Salbarekin orain arteko batzordekide guztiek
egindako lan eskerga dela medio.
Lan handia egin dugu eta lan handia dago egiteko. Horretarako, beste behin, ahal duzuen guztiok guregana hurbil zaitezten laguntzera eskertuko dizuegu. Eta luzabiderik
gabe, mesedez. Axularrek dion bezala, “Gero dionak, bego
dio”… Eta ORAIN behar zaituztegu.
Badoaz eta badatoz. Inoiz ez geldi. Sarrionandiak dion
bezala, “bizitzaren goldeak marratu zizkigun ahurretako ildoak, eta ildo horietan dautza gure bide guziak”. Bidea egina
dago, beraz, ikastolako bidazti ororentzat.
Batzordea
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Zer berri?

Orain dela 25 urte luze...
GARBIÑE: 25 URTEZ BLAI IKASTOLAN.

EKI PROIEKTUA.

Nafarrak
gurean!
Ekainaren 5ean, Paz de Zigandako DBH 1eko ikasleak etorri zitzaizkigun bisitan. Eguraldi
zoragarria lagun, gure bazterrak
erakutsi genizkien – Ikastola,
Mollarri, hondartza…- eta egun
gogoangarria pasa genuen guztiok.

25 urte luze, motz egin zaizkidanak. Konturatzerako
ia jubilatu!

Ikaragarri maite dut gela. Haurrengandik jasotzen dudan guztiak ikaragarri betetzen nau,
nekea ere arintzen dit, kezkak
uxatzen lagundu ere bai. Ume
asko pasa dira nire eskuetatik eta
beste asko pasako. Baina denek
utzi dute beren arrastoa nigan,
aberastu dute nire profesionaltasuna. Garaian garaikoa, oraingoak
ordenagailu eta gainontzerakoe-

Pozik joan ziren ikasleak zein
irakasleak, pozik geratu ginen
geu ere. Berriz elkar ikusteko
gogoa airean eta Atarrabiara
noiz joango zain.
DBH 1eko ikasleak
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Hasierako urratsak HHn eman banituen ere, gerora LHn egokitu zait jardutea. Ordezkari sindikal gisa
ere ibilia naiz. Zuzendari izateko ardurari heltzea
ere tokatu zitzaidan. Beraz, zerbait ondo ezagutzen badut, ikastola mundua da hain zuzen ere eta,
gurearen funtzionamendua, zer esanik ez.

Solidaritateari dagokionean ere, egungo gizarte ereduak ederki “ukitu” gaitu denok. Inor ez gara libratu:
ez ikasle, ez langile ez guraso. Eta hezitzaile eta ikastolazale naizen neurrian, ikaragarri kezkatzen nauen
kontua da. GU izatetik NI izatera alde handia dago,
arriskutsua, gainera. Garaian garaikoa, baina hastapenei begiratzeak on egingo liguke datorkigunari
aurre egiteko.

25 urte hauetan aldaketa ugari eman direla nabari
dut. Ikastola ikaragarri hazi da, lehen koadrila txiki
bat ginena 106 langile izatera iritsi da. Ikasleekin ere
beste hainbeste gertatu da. Kopuruaz gain, garaiak ere ederki aldatu dira eta horrek denongan izan
du eragina, batzuetan hoberako,
bestetan ez hainbeste. Jubilatzen
ari zaigu ikastolaren sorreratik
hamaika kontu eta komeriatan
ibilia den tropela. Horien artean
nola ahaztu andereño Begoña
Arrizabalaga eta andereño Jone;
andereño diot, ikaragarri ikasi
bainuen beraien ondoan nik ere.

Ikaskideak ezagutzeaz gain,
ordura arteko ezagutza birtuala
baitzen, elkarrekin hitz egiteko,
jolasteko, bainatzeko aukera bikaina izan genuen. Gai
serioagoez hitz egiteko parada
ere suertatu zitzaigun. Euskara
eta bere erabilera mintzagai,
hain desberdinak diren errealitateak alderatuz, zailtasunak
adieraziz… Gu kideen egoeraz
jabetu ginen eta Atarrabiakoek,
berriz, euskaraz normaltasun
osoz bizi garela ikusi ahal izan
zuten. Hasieran, ustez, oztopo
izan zitekeena balio bilakatu
zitzaigun.

Kale Nagusia, 2
Tel. 943 13 24 02 • ZARAUTZ
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tan oso trebeak izan daitezke, baina garai bateko
freskotasuna eta irudimena gogoan izanda, alde
bateko irabaziak besteko galerak ere ekarri dizkigula
esango nuke.

albatore Mitxelena ikastolak 6 hilabeterako irakaslea behar zuen. Zumarragatik Zarautza 6
hilabetez… 25 urtez… eta auskalo noiz arte.
Nire bizitza osoa ikastolen munduan jira eta bira
pasa dut. Urretxuko ikastolako ikasle izana eta orain
guraso, 25 urtez Zarauzkoan…

Egaña, 13 (sarrera Araba kaletik)
20.800 ZARAUTZ(Gipuzkoa)
Tel/fax. 943 83 36 19
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EGITAN ENTZUTEA ETA SALBATORE
MITXELENA IKASTOLAN EMANDAKO
ENTZUTE PROZESUA
Urte asko daramatzat entzutearen
kontzeptua lantzen ikastaro eta
prozesuetan, eta gero eta gehiago
konturatzen naiz ezer gutxi ikasi
dugula gai honen inguruan. Ondorio honek izugarrizko pisua hartzen du ohartzean, gaitasun hau ez
menperatzeak, zer nolako eragina
duen gaur egungo profesional,
lagun edo familikide garenon jarduerak baloratzerakoan.
Bai, edozein harreman egoki lortu
ahal izateko KOMUNIKAZIO prozesu eraginkorra garatzea ezinbestekoa da eta Entzutea da honen
oinarrian dagoen gaitasun emozionala.
Ezin dugu ahaztu komunikazio prozesu guztiek dutela intentzio jakin
bat; zerbait lortzeko dira (ulertua
izatea edo ulertzea, konbentzitzea,
parka eskatzea, onartua sentitzea,
argitzea nire postura eta sentimenduak, babesa bilatzea, segurtasuna, barrua lasaitzea...). Hau
da bestearengana hurbiltzeko edo
berarekin harremana mantentzeko
arrazoia. Gutxitan aztertzen dugu
zein den gure helburua komunikazio prozesu jakin batean eta horrexegatik, ez dugu pentsatzen zein
izan daiteken estrategiarik egokiena hau lortzeko.
Bai, badakit beldur pixka bat ere
ematen duela pentsatzeak komunikazioren azpitik estrategiak daudela. Ez ahaztu tresnak eskuratzea
eta trebeziak garatzea, ez duela suposatzen bestea menperatu edo manipulatu nahi dugunik.
Tresnak berez, ez dira ez onak ez
txarrak. Hori erabakitzen duena
hauen gure erabilera izango da.
Era berean ezin ukatu bestearengan eragiteko intentzioa daukagu6
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la, gure artean sortutako dinamika
aldatu nahiean edo.
Eta lehengo ildora bueltatuz, estrategiak erabakitzeko eta moldatzeko beti izan beharko dugu argi zein
den bestearen eskaera eta erantzuna, zer nahi duen eta zer ez,
nirearekin bat datorren ala ez... Eta
honek bestea ENTZUTEA eskatzen
du ezinbestean.
Oso fenomeno kuriosoa gertatzen da norberan baitan entzuteari
dagokionez. Bestearekin harremanetan jartzen garenean uste dugu
gure abiapuntua dela egokia eta
normalean ez dugu zalantzan jartzen; gure eskema besteena baino hobea dela uste dugu askotan.
Hamaikatxo lan kostatutako motxila daramagu bizkarrean, gure sineskera, printzipioz eta esperientziaz
osatua, batzuk gure mesederako
jokatzen dutenak, beste batzuk
aldiz, gure kontra. Eta ez gaude
prest hau hustu eta bestelako osagaiez betetzeko. Horregatik egiten
zaigu ezaguna jarrera defentsiboak
ikustea besteen planteamenduen
aurrean. Gurea aldatu nahiko dutenaren beldur gara sarritan.
Kontua da EGIAK ez duela jaberik,
bakoitzak berea baitu. Eta bakoitzak dakigunaren arabera jokatzen
dugu; nola bizi ditugun gertaerak,
hala erantzuten dugu. Gure eskema mehatxatuta dagoela sentitzen
dugunean mekanismo desberdinak garatzen ditugu, normalean
hau defendatzekoak, gure errealitatearen mapa babesten dutenak.
Idatzi honen hasieran esan dut
ez dugula entzuten ikasi baina
bai aldiz, prozesu honek eskatzen
duen dantza soziala. Nik uste,
umetan heldutan baino askoz

hobeto dakigula entzuten, gure
biziraupenerako garrantzitsua gertatzen delako. Oso ondo bereizten
ditugu hitz egiterakoan besteek
erabiltzen dituzten doinu desberdinak, ahotsak eta beraien jabeak,
keinuen intentzioak, aurpegi eta
gorputzarekin adierazten ditugunak...
Haurrak garenean, energi guztia
kanpora begira jartzen dugu lasai,
gure eskema defendatzeko beharra sentitu gabe, dagoen guztia
jasotzeko prest. Gero, hasten garen
heinean eta bestelako mekanismoak direla medio, energia hau
barrurantz bueltatu eta gurea
babesten erabiltzen dugu gehien
bat; askotan, besteena nolakoa
den ezagutzeko ahaleginik egin
gabe. Eta orduan “jasotzeko” gure
abilezia gutxitzen doa. Hori bai,
entzuten dugula adierazten duten
keinu eta esamoldeak, erritualak,
gurekin jarraitzen dute eta bestea
konbentzitzeko erabiltzen ditugu.
Honek ez du esan nahi ez dugunik
ezer jasotzen besteengandik baina
bai informazio asko galtzen dugula
eta jasotzen dugun hori ez dugula
beti ondo maneiatzea lortzen.
Entzute prozesu eraginkorra lortzeko, orduan, honako baldintza
hauek eman beharko dira:

• Ohartzea momentu egokia den,
bai guretzat, bai bestearentzat,
presiorik gabekoa, eta beharrezkoa balitz, beste tarte baterako uzten jakitea.
• Gure zentzumen guztiak erne
izatea
kanpotik
datorrena
jasotzeko: entzumena noski,
ikusmena, eta zergatik ez, usaimena, dastamena eta ukimena.
Gure pertzepziorako gaitasun
osoa jarriko dugu martxan.
• Jasotzen dugun hori gure
eskemarekin alderatzerakoan,
desberdina izan daitekeela
onartzea. Are gehiago, ekarpen
bezala hartzea, gure aukeratzeko gaitasuna handitzeko sekulako opari bezala.
• Beste eskema epaitu gabe, erabakia hartzea.
Ez dira ez kontu errazak. Beharbada puntu hauek betetzeko exijentzia ez litzateke zilegia izango,
ez gure buruarekin ezta besteekin
ere. Baina bai izan daiteke aukeratu dezakegun bide bat, harremanak landu eta zaintzeko bidea.
Salbatore Mitxelena Ikastolara
etorri nintzenean Entzute eraginkorrari buruzko ikastaroa ematen,
espero ez nuen barne dinamika
topatu nuen lan saioetan. Planteatzen nuenaren inguruko interesa
somatzen nuen baina ez partaidetza aktiboa. Tentsioa nabaria zen
eta honek hasiera batean harritu
ninduen arren, apur-apurka arakatzen hasi eta Ikastolak momentu
horretan bizi zuen errealitatea-

ren pista txikia jaso nuen. Agerian
gelditu zen inplikazio emozional
altua zegoela eta pertsonen sufrimendu maila handia zela. Eta nola
ez, lankideen arteko harremanen
kudeaketa atera zen tartean.
Saio hauetatik garbi atera nuen
gauza bat zera izan zen: beharrezkoa zela egoerari nola edo hala
aurre egitea eta bitartekoak jartzea hau bideratzeko.
Zuzendaritza taldearen gonbitea
jaso nuenean lan harremanak lantzeko prozesua proposatzeko, argi
neukan emozio eta entzutearen
erreinuan murgiltzen nintzela.
Lehen urratsa protagonisten pertzepzioa jasotzea zen eta beraien
eskutik egoeraren diagnosia egitea, hortik aurrera hurrengo pausua erabaki ahal izateko.
Eta jakinda zein paper garrantzitsua jokatzen duen entzuteak
guzti honetan, lanerako talde orekatua eratzen saiatu ginen, beti
ere, ikastolako bizipen desberdinak jasotzeko moduko “lagina”.
Diagnosiaren arrakastarako, enfokea ondo ulertzea erabakiorra
gertatu zen. Helburua ez zen egia
identifikatzea, benetan gertatukoa
ezagutzea; hori, lehen esan dugun
bezala, alferrikako ahalegina baita. Honetan zentratzeak sufrimendua berpiztea eta areagotzea
baino ez du ekartzen eta aurreranzko bidea markatu beharrean,
iraganean murgildu eta bere sustraietan trabatuta gelditzeko arriskua handitzen du.

Beraz, galdera batzuen bitartez,
gai desberdinak jorratu ziren. Prozesu honetako ekarpenik handiena nire ustez, parte hartu zuten
pertsona guztiek, entzutea praktikatu zutela izan zen. Egunak eta
galderak aurrera egiten zuten ahala, konturatzen hasi ziren gertaera
bera bizitzeko zenbat modu desberdin zeuden, eta nolako loturak
egiten zituzten batzuk eta besteek.
Ez zela beharrezkoa ados jartzea
gertatutakoarekin. Nahikoa zela
onartzearekin denek sufritu zutela
eta bakoitzak ahal zuen moduan
bideratu zuela sufrimendu hori.
Bakoitzak bere egiaren arabera
jokatu zuela azken finean.
Pixkanaka, norberaren mapa
babesteari utzi eta besteena
esploratzen hasi ziren, informazio
eta ikuspegi berriak jasoz. Desberdintasuna onartzea eta ez epaitzearekin batera, tentsioa jaitsi eta
errespetuzko harreman batetik
abiatuz, Ikastolaren etorkizunerako helburu edo erronka nagusia
identifikatzeko gai izan ziren. Eta
honetarako bideak proposatu ere.
Puntu honetara heltzeko, beharrezkoa izan zen onartzea denek
nahi zutela gauza bera: Ikastola
aurrera atera.
Aurkene Redondo
Enbor Kontsultoreal-eko
zuzendaria

• Besteen mapa edo eskema ezagutu nahi izatea.
• Gure sineskera limitanteak; hau
da, komunikazio prozesu batean
ager daitezkeen mamu edo beldurrak kontrolpean mantentzea,
emozioak ondo kudeatzea, gure
entzuteko gaitasuna areagotzeko (edo ez murrizteko behintzat). Energia kanpora begira
jartzea da erronka.

IRURETAGOIENA
HARATEGIA

Merkatu Plaza, 5

Te. 943 13 16 25

20800 ZARAUTZ
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Ikasle ohiak

Iratxe

Ia 20 urte eta gero

#euskarazbizinahidut

Ia hogei urte dira ikastolatik atera nintzela. Erraz
esaten da. Baina urteak aurrera egin badute ere,
badira antzekotasun batzuk orduko eta gaurko
bizipenen artean.

Txaletean egin genituen lehen ikerketak. Igelak ere baziren oihan hartan! Iñurritzako lehen urteetan, Luke, Done eta Begoña izan nituen gidari. Hortik aurrera, Aliciaren pluscuamperfectoa,
Marijeren zorroztasuna, Pakorekin egindako esku-lanak, Juanjok nola sartu zigun Pitagoras-en
teorema, Joxeporen protozooak, Arantxarekin kantatutako euskal abestiak, Garmarekin portxeetan korrika emandako buelta guztiak, ordenagailu-gelan Logo dortokarekin ikasitakoak, jangelan garbantzuak ez jateko izaten genituen negoziazioak, Antonioren malaletxea kristalen bat
hausten zenean…

Gogoan dut pozik joaten nintzela ikastolara. Pozik jaikitzen nintzela eta etxetik ikastolarako bidea, askotan bakarrik bazen ere, irribarretsu ere
egiten nuela. Haurraren begiak nituen bizitzaren
aurrean. Gaur, pozik jaikitzen naiz lanera joateko.
Heldutasun behartuak bakarrik noaneko irribarrea lapurtu dit, baina zorioneko sentitzen naiz
egunero gustuko dudan lana egiteko jaikitzeko aukera dudalako.
Gogoan dut, ikastolatik gertu bizi banintzen ere,
bizikletan joaten nintzela egunero. Gustuko nuela
garajeko aldapa bizikletan jaistea, arauak aldatu
ziren arte. Gaur, ia egunero, trenetik ikusten dut
garajeko aldapa hori. Eta nola jaisten diren ikasle
eta irakasleak. Trenetik ikusten dut, Donostiara
bidean, bizikleta nirekin trenean dudala.
Baina gauzak asko aldatu dira, egia da. Ikastolan
Logo Dortoka ezagutu nuen. Hori zen informatika
gelan lantzen genuen aktibitate nagusia. Esaten
genion aurrera joateko, eta eskuinera. Gaur Ingeniaria naiz Informatikan. Teknologien munduan
murgilduta ematen dut eguna. Teknologiak dira
lantzen ditudan gaiak, eta teknologien eskutik
egiten dut lan. Etxean, trenean eta bulegoan,
edozein lekutan erantzun ditzaket mezuak. Eta
teknologiei lotuta dago azken urteotan mimatu
dudan proiektua: .eus domeinua.
Aldatu dira beste rol batzuk ere. Ikastolan ikasle
nintzen. Irakasle batzuk beste batzuk baino gogokoago nituen, noski. Banituen bereziki nire gogokoak zirenak. Beti gogoratuko dut Juanjo, 7.
eta 8. mailan. Gaur, ni naiz irakasle. Deustuko
Unibertsitatean hasi nintzen duela 10 urte, eta
gertutik sentitu dut zein konplikatua den irakaslearen lana. Zein garrantzitsua eta delikatua. Eta
zer esanik ez ikastolako irakasleena.
Konformatuko nintzateke orokorrean ikastolako
irakasleekin eta, partikularki, Juanjorekin sentitu
nuena, nire ikasletakoren batek sentituko balu.
Baita unibertsitatetik atera eta ia hogei urtetara
ere.
8
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Oihan

Ikasle ohiak

Gelatik at, oroitzapen onak ekartzen dizkidate kurtso amaierako jaialdiak (playback-ak, lehen
“agarrauak”...) eta ikasketa-amaierako bidaiak: Zuazara, alajaina! Plaierotan eta eskubaloian
ikastolako kamiseta reversible berde-zuriarekin jokatuz ere gozatu ederrak hartu genituen. A
zer entrenatzaileak izan genituen: Aberri, Paxo, Ainhoa Makazaga… Eta nola ez, ikastolaren tokirik enblematikoena: bizikleten garajea. Bertan nire “BH California urdina” non uzten nuen ere
gogoratzen dut eta!!
Tantaz tanta, ikasgaiz ikasgai, urtez urte, ikastolako eta etxeko heziketarekin ikasgai nagusi bat
jaso nuen: euskaldunak garela, Euskal Herrian bizi garela eta gure altxorrik preziatuena, Euskara, zaindu, maitatu eta batez ere, erabili behar dugula.
Informatika ikasketak amaitu eta berehala hasi nintzen Ikastolen Elkartean lanean: Urtxintxarako eta Txanelarako multimedia CD-ROMak, IKASYS proiektua, EKI Digitala...
Afizio moduan, aldiz, Egoitz Lizaso, Gotzon maisuaren semearekin batera, tropela.net webgune
arrakastatsua sortu eta ahalik eta txukunen kudeatu nahian gabiltza Tropela Elkartean.
Orain guraso bezala itzuli naiz ikastolara. Solairu bat gehiago duen arren, gauzak ez dira gehiegi
aldatu. Nirekin batera ikasle izandakoak dabiltza irakasle lanetan (guraso paperean ere halaxe
da). Ez dira garairik onenak gure ikastolarentzat, ezta Ikastolen Elkartearentzat, baina lanerako
borondatea badago. Eta ez badugu ahazten pertsonek (guraso,
irakasle, profesional eta nola ez,
bertako ikasle eta ikasle ohiek)
egiten dugula ikastola, aurrera
egingo dugu.
Zarautzen izugarrizko zortea
daukagu, ia edozein gauza euskaraz eginez bizitzeko modua
dugulako. Baina ez dugu erlaxatu behar. Eta askotan ezer ezin
dugula egin uste dugun arren,
uste baino gehiago egin dezakegu. Euskara erabiltzea da gakoa. Euskaraz ulertzen digutela
dakigunekin euskaraz. Eta toki
berrietan, lehen hitza euskaraz.
Zer esanik ez, Whatsapp, Facebook, Twitter edo bestelako komunikazio sareetan.
Gozatu euskararekin eta euskara
S.M. Ikastola 9
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Gure artean
C MAILA 2. SARIA
Danel Gomez Iradi
Kaixo!
Ni Danel Gomez Iradi naiz eta Zarauzko Salbatore Mitxelena ikastolan ikasten dut. Sari hau nire
lagunei, familiari eta Zarautzen ezagutu ditudan
pertsonei eskaini nahi nieke.
Ea zer iruditzen zaizuen!
Bizitza bidaia bat da
bidaia bat da bizitza,
bueltaka dabilen zirriborroa,
hiru etapa nagusi
dituen ibilbidea,
gaztarotik zahartzaroraino
luzatzen dugun haria,
atzera bueltarik
ez duen bidaia,
denok jolastu beharreko
joko nahasgarria,
maitasuna duena
bere saria,
jendea ezagutu eta galtzen dugun
esperientzia
jaio, hazi eta hiltzen garen
denboraldia,
amaren barnetik ateratzean
har jaioberria,
ondoren nerabezaroan
dator metamorfosia,
eta azkenik, bihurtzen gara
tximeleta maitagarria.
Hegaztien migrazio etengabea,
arrainen arrantza amaigabea,
txori kantuen nahastea
ihes egiten uzten
ez digun sarea.
Bidaia bat da bizitza,
bizitza bidaia bat da.

Maddi Gomez Iradi

Oroitzapen iluneko iraganean
Beldurraren beldurrez eskuak iltzatu ditu belaunean,
esanahirik gabeko esaldi bat,
tinko,
zuloz jositako amarauna,
ebakia egiteraino.
hodeirik gabeko zeru grisa,
Odol tantak airea moztu du,
lehorturiko putzu bat …
lurraren kontra lehertu da.
zirriborro lauso bat besterik ez;
Oihartzuna gelaren jabe,
orbain baten azpian betirako harrapatua gelditu den amesgaiztoa:
listua kontrako eztarritik,
“akabo”.
Bihotzaz elikatuz joan den atzapar bat.,
hasieran babesa zirudien besarkadak
Atzetik gailendutako itzalak
aurki itoko du arrosa.
begiradaz zeharkatu dio arima biluzia,
Irribarrearen atzean ezkutatzen zituen hortzak,
nortasunik gabea.
bere hurrengo harrapakinaren zain.
Ziplo.
Segundo oro arantza bat gutxiago,
Zerraldo lurrera.
estalki bat gutxiago,
erabat biluzteraino.
…
Ustez babestuko zuen besarkadan gordez,
bere baitan itxiz,
Burua lehertzear dauka.
bere burua otsoaren atzaparretan kaiolatuz,
Lauso, arrotz dago guztia.
otsoaren menpe.
Dardarka, bere ezpain urdinduak.
Irribarre zuri bat gauaren garratzean,
Segundoen igaroa,
hezurretaraino sartu zaio.
bata bestearen atzetik,
Itzalaren baitan gorputza.
denbora sorbalden gainera jausiz,
Ur izoztu artean harrapatuta.
etengabeko luizia;
palakada bakoitzarekin lurperatua izatetik gertuago.
Aho beltzetik suzko bolak.
Gezien bat-bateko erauntsiak azala zuloz josi dio,
Euri gortina batez estalia gelako leihoa,
oinazeak arnastea galarazten.
haizeak errukirik gabe astinduz.
Atzaparrek bizkarrean behera lerraturiko pozoia,
Txorkatilak miazkatzen dituen izotzezko ziztada sarkorra.
mantu gorri batean bildua geldituz.
Pauso isilak,
iluntasunarekin bat eginez.
Oihu isildua.
Kandelako sugarra uxatu du otsoaren presentziak
Azken hatsa airean izoztua.
bere begirada bizkarrean josita.
Putzu amaigabeen azken tanta.
Islapen apurtua,
pentsamenduen amildegiak irentsia.
Betiko.
Eternitateari hasiera emanez:
isiltasun lanbrotsua.

SASITIK LARROSA
Lehen pausoak
ematen laguntzean,
eskua heldurik
munduari bira ematean,
ohean nire hanka txikiak
zureez berotzean,
ikusi ezin zaitudan arren,
beti egongo zara
nire bihotzean
ZURETZAT AITXITA
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D MAILA 1. SARIA

ISILTASUN LANBROTSUA

BIZITZA

Gure artean
B MAILA. 4. SARIA

AMORRUA

Aiora Gomez Iradi
Barrunbeak jaten dizkizun sentimendua,
izaera aldarazten dizun pentsamendua,
aurreikusi ezin daitekeena,
guztiok barruan daramaguna,
gutxien espero dugunean
barrutik ateratzen zaiguna,
bere atzaparretatik ihes egiten
uzten ez diguna,
barruko txoko ilunenetik
handitzen joaten dena,
jasan ezin daitekeena,
gorrotoa sorrarazten diguna,
inork sentitu nahi ez duena,
inork entzun nahi ez duena,
inork ikusi nahi ez duena,
gorputza inguratzen digun
mantu iluna,
aurpegia aldarazten digun
sentipen astuna.
Berekoikerian murgilduta
aurkitzen den sentimendua,
begiradaz bestalde ezkutatzen den
haserrearen orrua.
Amorrua.

C MAILA 1. SARIA

HERIOTZAREN EGARRI
Joane Aldalur Irazusta

Ate zaharreraino
hurbildu zen astiro
barrura sartu
eta eskailerak igo.
Eskailera erortzera zihoala zirudien
maila bat igotzen zuen aldiro
“kraaa” behin
“kraaa” berriro.

Bertan zegoen gizon bat
itsu eta elbarri,
bazirudien zela
heriotzaren egarri
eta esan zion
izaki beldurgarri horri:
“eraman nazazu zerura
eta ez berriro ekarri”

Izaki beldurgarri horrek
Herio zuen izena
edozein gizaki
ikaratzen zuena
eta etorri zen ematera
betirako atsedena

Gizonak izan zuen
nahiko bizitza motza
Baina hil nahian bizitzea
ez ahal da gauza hotza?
Horregatik eman zion heriok
merezi zuen heriotza.

Orduan sartu zen
korridore amaierako gela ilun batera
bere egin beharreko lanak egitera
heriotza ematera.

Maite Eizagirre Aranbarri D MAILA 2. SARIA

iragan beltz sakonera begira
sentimenduen preso naizela sinesturik
iraganaren sakon sakonean
argi ttantta ttiki bat ageri
Iragan beltz eta sakonera begira
barren barrenetik,
sentimenduen preso naizela sinesturik
bihotza sastatzen zuten sasiak
sasi zikinak bihotzetik kendu nahirik
loratzen hasirik
nahirik baina ezinik
lore ximelaren barnean
iraganean zen zelai
su ttiki bat pizturik
lore ximelean bihurturik
zer ote argi ttiki hori?
zergatik niri,
bihotzean zen sasia
Hiltzen ari den arima altxatzeko lain indar duen hori
zure oroitzapenak oroitzean
larrosa eder bihurturik
maitasuna
zela
oharturik
ttantta ttikiak gorpu barrenetik
bihotza sastatzen zuen bai
argi ttantta ttikiaren bizia
sakon sakonetik,
bai, larrosari arantzak kendu nahi nizkion
bizia zen nagusi
noiz besarkatu berriz
nahi baina ezin egin
heriotzaren malkoek gainditzean
eginaren damu izatea baino hobe
ala,
hobe onartzea akats eta guzti
biziari aurre egitean
guztietan xarmant denak ere,bai
sasi zikinek nire bihotza sastaturik
bai izango du akatsik
nostalgiako une goxoak ahazturik
akatsetatik ikasiz izan
nor naiz ni?
izan nintzen zoriontsu ni
Nire alboan ez zaudenetik
etorkizuneko pentsamenduek
egunez dabilen gautxoria naizelakoan nago ni,
lore ximela,
zergatik niri,
zuhaitz sendo bihurturik
zorigaitzetik at nintzela sinesturik

ITURGINTZA, GASA ETA BEROGINTZA
Zerbitzu egoki eta profesionala
Bizkaia kalea, 13 • Tel. 943 83 17 08 • 20800 ZARAUTZ
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Proiektua

BERTSO-AFARIA
EUSKALDUNA TABERNAN

LAGUN TXIKIAK, LAGUN HANDIAK.
Azken bi urtetan ez diegu erronka
makala jarri DBH3ko ikasleei: bakoitzarentzat LH1eko ikasle bana izendatu eta euren ardura hartu astean
ordu betez. Horretarako lehen urratsa, txikien konfiantza irabaztea da,
ezinbestekoa aurrera egiteko. Baina
kontuz: ederki dakite helduekin nola
jokatu. Txikiak bai, baina argiak…
geu baino argiagoak zenbaitetan.
Lehen eguna: Julenek esan zidan
bere txikiak Bullying egiten ziola,
gerturatzen saiatzen zenean beste aldera begiratu eta edonorekin
jartzen zen berriketan berekin izan
ezik, noski. Bestetik, neska txiki
koadrila bat elkarri helduta mahai
azpian sartu zen. Nola askatu ume
-korapilo hura? Beraien estrategiak
bilatu behar zituzten konbentzitzeko, jolasa eta hitza uztartuz, nagusiki, sedukzio punttu batekin batera, ahal izanez gero. Gorkak zintzilik
izaten zituen umeak lepo inguruan,
izerdi patsetan amaitzen zuen… baina zoriontsu, ikusi egin behar nola
moldatzen zen!

Hori gutxi ez eta… DBHkoek beraien
hizkia txikienera egokitu behar izan
dute. LHkoak minuskulaz ikasten
hasten diren garaian hasten denez
proiektua, gure handiek gelan “andereñoren hizkia” berrikasi dute.
Ezin da, zaila da, joee… Baina denek lortu dute. Egokitu beharra izan
dute idatzizko komunikazioa emango bada. Gainera, txikiei beraiek lagundu beharko diete “txikizkulaz”
idazten, beraz, zer erremedio!
Ezagutu dituzte txikiek handien gelak: zein aspergarriak! Eta Josuren
apala… nola liteke hain narratsa
izan? Txikiak hori esan zuenean,
Josu jo ta ma geratu zen. Beraienak
politagoak dira, dudarik gabe. Eta
handientzat txikienak… paradisua!
Mozorroen txokoan murkil egin eta
transformer hutsak bilakatzen dira
aukera duten bakoitzean.
Denboraren poderioz, beraien marrazki eta antzerki/telebista saio
-gonbidapenak ekartzera han igotzen dira tropelean goiko solairura
LHkoak lasai asko. Baita DBHko nor-

Motx-motxian

baitek baloia kendu dielako beren
lagun handiei laguntza eskatzera
ere. DBHkoak ere edozein aitzakia
lagun, han hurbiltzen dira txikiengana beraien iniziatibaz.
Olinpiadak, merienda osasuntsua,
antzerkiak, poemak, oporretan elkarri idatzi dizkioten eskutitzak… ez
dago motibazio hoberik lanerako
hartzaile jakin bati zuzenduko gatzaizkiola jakitea baino.
Lehen ezezagun ziren bi belaunaldiren artean ikaragarrizko konplizitatea sortzen da. Polita, aberatsa,
emankorra. Eta gauza bera esan
daiteke irakasleoi buruz ere: hurbilagotik elkar ezagutzeko parada ezin
hobea da proiektu hau. Eta, dudarik
gabe, konpetentzia nagusienetako bat ere garatzen da: EKARREKIN
BIZITZEN IKASI.

Agurtzane Loiola

Maiatzaren 23an bertso-afaria antolatu zuen gure ikastolak, Etxebeltz bertso-eskolarekin elkarlanean. Kantuan, lau bertsolari hauek aritu ziren: Aitor Urbieta, Nahikari
Gabilondo, Felix Zubia eta Nikolas Zendoia. Gai-jartzailea Pello Esnal izan zen. Giro
aparta egon zen eta bertaratu zirenak gogotsu egon ziren gauerdira arte.

PAGOETAN VIVAC EGITEN
Amaitu dira azterketak DBH4ean. Hauek Ikastolan egindako azken azterketak. Amaitu dira urduritasunak. Amaitu estresa eta
sufrimendua. Korrika etxera joan, motxila eta lozakua hartu
eta kurtso osoa, mendian gora doa, Pagoetara, gaua mila izarreko hotelean pasatzera. Zerupe ezin ederrean. Batzuk bordan
diskoteka montatuko dute, besteak kitarrarekin kantu batzuk
kantatu eta besteak irakasleekin kotileatzen egongo dira, edo
“beldurrezko” istorioak kontatzen. Egunsentiarekin, gurutzean
talde osoaren argazki bat atera eta ikastolara doaz, apenas lo
egindako gauaren nekea gainditu asmoz. Ikastolan gosaria, 5
tutoreek zerbitzari lana egiten dizkieten heinean. Aurretik, baina, Txapas eta bere soinuarekin euren azken “Iritsi da ostirala”
abestuko dute. Amaiera ezin ederragoa 98ko belaunaldiarentzat, oroimen onarekin agurtu daitezen.

Erronka
Hemen dira gure neska-mutil koadrilla Antton eta Eneritzen gidaritzapean Orioko
Kilometroak-eko Erronkan parte hartzeko
prest.

ENTRENATZAILEAK SUNBILLAN
Azken urteetako legea bihurtu den irteera da. Aurtengoan ere gure entrenatzaileak hiru egunetarako irteera izan dute Malerrekako inguruak ezagutu eta gozatzera. Lehen egunean Behobiatik Sunbillara joan dira bizikletaz alai eta pozik,
han bi egun igaro jarduera ezberdinak eginez (olgea eta jolasa bizitza gozatzeko)
eta ondoren berriro bizikletaz itzulia, oraingoan Leitzatik Andoainera, Leitzaran
bailaran barrena. Merezitako saria, urte guztiko esfortzuaren ordainetan.

TRIATLOIKO TXOSNA, AURRERA!
Mila esker Gaztetxekoei, beste behin, beren txosna uzteaz gain muntatzen laguntzeagatik. Arrona anaiei, beren kamioia uzteagatik txosna
garraiatzeko. Udalari, argindarra eta uraren kontua eskuragarri jartzeagatik. Txabilori, erraldoi eta buruhandiak martxan izan ditugulako. Beste
hainbeste Ameztoitarrei, emandako kroketa goxoengatik. Zer esanik ez,
txosna aurrera eraman ahal izateko behar izan ditugun guraso, ikasle
ohi, ikasle eta langileei ere. Zuengandik jasotako laguntzarik gabe ez litzateke posible lau egun oso eskatu dizkigun lan ikaragarria aurrera ateratzea, izerditan ibili garenok ederki dakigu hori. Eskerrik asko, gure lana
errazte aldera ondoan izan zaituztegunoi. Ikastola, aurrera!
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Ikasbidaia

Ikasbidaia

273/C/43 FITXATEGIA
“98ko belaunaldiko operazioa” 					
(luzatua)

---7:30PM--BARTZELONA

---10:30AM--PORT AVENTURA

Hotelera martxa. Zangoak plof. Buffeta ez beste
ezer buruan.

Kontrol gunetik igaro. Atrakzioetara!

AZKEN FASEA

---8:30PM--COMARRUGA

“Operación Generación del 98”

Haragi eta patata festa. Bezeroen aurpegi harrituak.
--- 12.05.2014
---6:30AM--ZARAUTZ
Abian da azken fasea. 64 errekluta 5
komandanteren zaindaritzapean. Barietatea nagusi.
Ekipajeari begirada: batzuk hilabetez gelditzeko
asmoz. Denak leher eginda. Begiradarekin
fusilatzeko gai.
---7PM--LES ESTADES, SORT
Hamabi ordu amaigabe. Tartean hainbat geldialdi.
Aterpetxean azkenik. Zaila gela banaketa:
erreklutak ezin konformatu. Gosea nagusi:
tripa-zorriak lanean. Paradisuaren ateetan deika:
jangela husteko prest. Billar nahiz futbolinerako
indarberrituz.
---11:59PM--LES ESTADES, SORT
Eraldaketa: erreklutak beren onetik aterata.
Komandanteen azken baliabidea: metrailetekin
korridorera.

---12PM--LES ESTADES, SORT

---10PM--COMARRUGA

Bat-bateko berpiztea zonbietan. Mundu guztia
asaldatuta.

Itxarondako unea: gelen banaketa. Iskanbila.

---14.05.2014
---8AM--LES ESTADES, SORT
Zonbiak beren ohiko egoerara. Mugikorren
banaketa. Eguneroko whatsapp dosiaren ostean
gosaltzeko prest.
---11AM--SORT
Atera bezain laster, ustekabeko atzerapena:
errekluta bat estuasun larri batean sartuta.
Emaitza: Bartzelonara bi orduko berandutzearekin.
Ondorioa: trafikoa saihestu, Bartzelonara oztoporik
gabe.

---11:30PM--COMARRUGA
Diskoteka aiton-amonekin. Gelaz gela isilka (edo ez
hain isilka). Emaitza: korridorean zalaparta. Ateetan
danbatekoak. Zaintzaileen gaitzespen begiradak.
Uste baino lehen bakoitza bere gelara. Ondorioa:
B plana: balkoietan txutxu-mutxuka eta whatsappa
bor-bor.
---15.05.2014

---8PM--PORT AVENTURA
Egundoko esperientzia. Leher eginda: autobuseko
eserlekuetan botata. Pelikularekin deskonektatu
(=batzuek lo hartu).
---10PM--ZARAGOZA
Piknikak jan. Berriro autobusera.
---12PM--AUTOBUSA
Egonezina errekluten artean. Hamabiak: errekluta
bat zoriondu.
---16.05.2014
---2:15AM--ZARAUTZ
Etxera porru eginak. Asteburu luzea aurretik.

---10AM--COMARRUGA
Ekipajea autobusean: Port Aventurara abiatzeko
prest.

Julia Galarraga eta Maddi Gomez

---3:30PM--BARTZELONA
Erreklutak hirian zehar libre: bazterrak nahastuz.
Dendak nahiz leku turistikoak inbadituz.

---13.05.2014
---8AM—LES ESTADES, SORT
Erreklutek gaupasa: neka-neka eginda. Zonbiak
gosaltzera.

Urdaneta, 2 - behea

Tel. 943 89 40 14
ZARAUTZ

---10:30AM—LLAVORSI
Zatiketa: batzuek rafting (ibai muga zaintza),
besteek kainoien jaitsiera (mendiko muga zaintza).

ZARAUTZ ZERBITZU INFORMATIKOAK

Rafting: Ura 4ºtan. Bizkarrean behera hozkirria.
Helburua: ibaian zehar 8km onik eta osorik egitea.
Oztopoak: korronte biziak.

INFORMATIKA IKASTAROAK

Kainoi jaitsiera: Hotza, hotza eta hotza. Hortz
karraska nagusi. Ura lagun txirristan behera
gozatuz. Emaitza: etxera ia errekluta bat
gutxiagorekin.
---5PM--LLAVORSI
Goizekoaren antzera, beste hainbeste.
---11PM--LES ESTADES, SORT
Azken ping-pong lehiaketa. Sofetan botata: rafting
eta kainoi jaitsieraren ondorio latzak pairatzen.
Geletara erretiroa baina kostata.
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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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Gure bihotzean

Hamaika urte hauek
azkar joan dira
txikiak nahiz handiak
Ikastola handira.
Geure etxe izan den eraikin
ahaztezin honen aurrean:

bizitzak sarri erakusten du
badena eta ez dena,
ezinezkorik balego
gurekin ez da horrela,
eskerrik asko garena izateko
aukera emateagatik!

MAIXU JOXE
Azken orduko albiste tristea: maixu Joxe hil da (Joxe Etxeberria). Duela
urte batzuk erretiratu zen gizon zintzo eta apala. Sekula hitz txarrik ez,
ezta hitz bat bestea baino ozenagorik ere. Urte asko eman zituen gurean., ondo eman ere. Erlojuari begiratu gabe lan egiten zuen horietakoa genuen, baina bere ordua iritsi zaio, nonbait. Ustekabean harrapatu
gaitu bere heriotzak, baina maitasun hitz soil hauek zuretzat, Joxe, zure
apaltasunean gogoan izan gaitzazun, guk zu zaitugun moduan. Milaka
lore, zurekin gaude.
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(DBH 4ko ikasleek sortu eta
ikastolako jaian
abestutako bertsoa -moldatua-)

