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Olentzero eta Erregeak joan dira, urte berria etorri
zaigu ate joka. Berri-berria, 50 urtetako historia eta
istorioez jantzia. Ospakizunak egunerokoan txertatuz,
oraingoaz gain aspaldiko jendea hurbildu zaigu
Modelo Aretora: bazuten zer esan, badugu zer entzun,
zer ikasi.
Ez gaude geldi egoteko, ez gara inoiz geldi izan ere.
Beraz, aurtengoan ere eguneroko erronka ugariri
aurre egin behar izango diegu aurreko 50 urteetan
ikasitakoari tinko helduz.

Argitaratzailea:
Salbatore Mitxelena Ikastola
Tel. 943 831 752
www.zarauzkoikastola.eus
Koordinazioa eta kudeaketa:
Komunikazio eta Sustapen Taldea

50 urtetako historia eta anekdotarioa biltzen
dituen liburua argitaratu dugu, non afektuak diren
protagonista nagusi. Eta 51. urteari ekin diogun
honetan, aurrera bidean segiko dugu ilusio osoz,
arraun eta amets, beti ere aurrekoei egindakoa
eskertuz, nola ez.
Batzordea

Inprimaketa:
Hizki Inprimategia
© Salbatore Mitxelena Ikastola aldizkaria
Deposito legala: SS 1342/97
Tirada: 1.500 ale

zarautz@ikastola.eus
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HAURRA BERA DA
PROTAGONISTA

Haurra da esku artean dugun altxorrik
preziatuena eta lehen egunetik gugana
datorren haur bakoitza den bezala onartu eta
errespetatzen dugu, pertsonen hezkuntzaren
oinarria ematen diogu. Haurra bera da
protagonista eta inguruko helduak bidelagun
izango gaitu bere garapenean, zoriontsu izateko
bidaian. Haurra gaitasunez beteriko pertsona
dela sinesten dugu eta denbora eskaini eta

entzuteko patxada hartuaz bere lehen urratsak
babesten ditugu. Haurrarekiko ziurtasun
afektiboa bermatu eta bere ongizatea da gure
helburu nagusia.
Aho bete hortz diogu etapa hau haur eta pertsona
gisa garatzeko etapa garrantzitsuena dela.

Kale Nagusia, 2
Tel. 943 13 24 02 • ZARAUTZ
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Lehenengo urte hauetan errotzen dira pertsonak
modu osasuntsuan garatzeko oinarriak eta
oinarri hauek modu egokian finkatzeak ekarriko
du haurrak bere buruarekiko zein besteekiko
jokatzeko era egokia izatea. Oinarri hauek
sendoak izan daitezela arduratzen gara Ikastolan
parte hartzen dugun guztiok familiekin bat eginik.
Haurra gugana datorrenean etxera datorrela
sentiaraztea nahi dugu. Familia handi bat gara
eta komunitate osoak parte hartzen du haurraren
heziketan. Ikastola eta familia eskutik helduta
doaz bidaia honetan, ezinbestekoa da elkarrekin
eta norabide berdinean ibiltzea gure esku artean
dugun pertsona bere osotasunean garatzeko.
Denok helburu berdina dugu, haurra Ikastolara
pozik etortzea, maitatua sentitzea, jolasteko
aukera izatea, esperimentatzea, manipulatzea,
harremanak egitea, komunikatzea, eraikitzea,
adieraztea, disfrutatzea, erabakiak hartzea…
aukera anitzak izatea.
Ikastolan dihardugun guztiok garrantzi handia
ematen diogu haurren bizipenei, beraien
esperientziek bizitzako ibilbidean zehar eragin
zuzena izango baitute. Haur bakoitzak dakarren
motxila kontutan hartu eta famili giroa sortzen
saiatzen gara haurraren garapen osasuntsua
bideratzeko. Haur Hezkuntza pertsonaren
garapenerako zutabea eta heziketa osasuntsuaren oinarria da.

Egaña, 13 (sarrera Araba kaletik)
20.800 ZARAUTZ(Gipuzkoa)
Tel/fax. 943 83 36 19

LH

GOZAMENA DA
IKASTOLATIK KANPO
ERE IKASTEA

Ikasturte erdi parera iritsi garen honetan, hamaika ekintza egin dituzte
Lehen Hezkuntzako ikasleek, ikastolan bezala bertatik kanpo ere. Irteera
osagarri horien artean, LH1eko umeak Ekainberriko kobazuloak bisitatu
dituzte, LH2koak Pasaiako Albaolan izan dira, LH3koak Zestoako Sastarrain
baserri-eskolan edota LH5ekoak Gipuzkoako Zubietan, besteak beste.
Argazkian, Lehen Hezkuntzako bosgarren mailako ikasleak Realak Zubietan
dituen instalazioetan.

DBH

EKI DIGITALA;
AITZINDARI
GARA HERRIAN
EKI proiektuak bere bidean aurrera jarraitzen
du gure Ikastolan. Urtez urte beste pauso bat
emanez, DBH3ko ikasleak ere horrekintxe ari
dira aurten beren ikasketa eguneroko bizitzara
begira bideratzen. Honenbestez, DBH1, DBH2
eta DBH3an ezarri dugu dagoeneko Ikastolen
Elkartea azken urteotan lantzen ari den proiektu
berritzaile hau. EKI proiektua paper euskarrian
garatu dugu aurreko bi ikasturteetan, eta aurten
liburu digitalak ere erabiltzen ari gara DBH2ko
Naturaren Zientziak eta Matematika ikasgaietan,
eta DBH3ko Biologia-Geologia eta Euskara eta
Literaturan.
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Salbatore Mitxelena sortzaile eta idazlearen
poema batetik hartutako leloak biribiltzen ditu
50. urteurrenak. Egindakoa azaldu, ospatu eta
erronkaz betetako etorkizunari sorrerakoen
izpirituarekin heltzen jarraitu nahi dugu.
Ekitaldi ugari antolatu dira urteurrenaren harira, hala nola, bertso afariak,
erakusketak, hitzaldiak, liburua, abestia, ekitaldi nagusia … Joanetorrikoa baita ikastolaren historia: duela 50 urte ume zena guraso da
gaur, batzordekide ala andereño/maixu; gurasoak, bueltan-bueltan
biloben bila datozen aitona-amonak. Makina bat ziaboga hartzen
jarraitzeko prest!
Pako Serrasek biribildu ditu 50.urteurrenak Salbatore Mitxelena
sortzaile eta idazlearen poema batetik hartutako leloan: “Arraun eta
Amets”. Egindakoa azaldu, ospatu eta erronkaz betetako etorkizunari
sorrerakoen izpirituarekin heltzen jarraitu nahi baitugu. Euskarazko
kalitatezko hezkuntza helburu, sortzaileek ezarritako filosofiari lekukoa
hartuta, ausardiaz eta kemenaz bide berriak zabaltzen. Ikasle baten
hitzetan, “Ikastolak kate luze bateko kate-begi garenaren kontzientzia
eman digu”.
Salba Bergara lehendakariak eta Maite Saenz zuzendariak diotenez
“Ikastola herritik sortu zen, eta herriarentzat. Horregatik nahi izan
dugu gure ospakizuna herriarekin, zarauztarrekin partekatu, eta hori
horrela ekitaldi ugari antolatu dugu urteurrenaren harira. Bertso
afariak, erakusketak, ipuina, liburua, abestia edota ekitaldi nagusia.
Ikastolaren izenean herri osoa gonbidatu nahi dugu gurekin batera
ospatzera, herrira zabalduz gure proiektuaren garrantzia, gure
identitatea eta gaurkotasuna”.
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HAMAR HELBURU
ELKARTU DITUGU
50.URTEURRENAREN
HARIRA:

1

Lehena, Ikastolaren
sortzaileak (herritar, guraso,
irakasle) omentzea eta
gertaera ospatzea.

2

Bigarrena, Ikastolaren sorrerak,
Zarauzko Herrian, Euskarari eta
Euskal Kulturari dagokionean
izan zuen eta egun duen
garrantziaz jabetzea.

3

Hirugarrena, Ikastolak
genero ikuspegitik
hezkuntzari eta gizarteari
egindako ekarpena
balioestea.

4

Laugarrena, Ikastolak
aniztasunaren
kontzeptuari (pertsonen
aniztasuna, hizkuntza
aniztasuna…) egindako
ekarpena balioestea.
(Hezkuntza inklusiboa)

5

Boskarrena,
Pedagogia berrikuntza
eta euskarazko
ikasmaterialen
ekoizpena balioestea.

6

Seigarrena, Herri
ekimenaren eta
partaidetzaren balioaren
inguruan hausnartzea.

7

Zazpigarrena, Belaunaldi
berriekiko transmisioa
bermatzea, gure herriaren
memoria ziurtatzea.

9

Bederatzigarrena, Gaur
egungo Euskal Hezkuntzaren
egoeraz hausnartzea.
Euskara ardatz duen Euskal
Curriculumaren gauzatze
bidean aurrera egitea.

10

Hamargarrena,
Euskararen
eta Euskal
Hezkuntzaren
etorkizunaz
hausnartzea.

8

Zortzigarrena, Ikastolari
izena ematen dion
Salbatore Mitxelena
olerkaria ezagutzera
ematea.

Salbatore Mitxelena Ikastola
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Salbatore Mitxelenaren 50. urteurrenaren harira,
mahai ingurua egin genuen Modelon
IKASTOLAREN SORRERAKO BIZIPENAK KONTATU DITUZTE PROTAGONISTEK
Hasieretako batzordekideen, irakasleen eta ikasleen eskutik gaiaren inguruko xehetasunak ezagutu ahal izan zituzten herritarrek. Ekitaldiak “1965. Ikastolaren sorrera” izan zuen izenburu. Jende ugari gerturatu zen Modelora—
aretoa bete egin zen— makina bat kontu entzutera. Besteak beste, ikastolako batzordeaz, ikasgelez, baliabideez,
heziketa motaz… jardun zuten. Eta ikastolaren garrantzia bera nabarmendu zuten.

Bideoa:
http://www.argia.
eus/multimedia/
solasaldiak/zarauzkosalbatore-mitxelenaikastolaren-sorrera

IRURETAGOIENA
HARATEGIA

Merkatu Plaza, 5
8
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“Haur literatura, barne munduaren ispilu”
MARIASUN LANDA
Azaroan, Modelo Aretoan MARIASUN LANDA idazlea izan zen gonbidatu.
Idazleak bere buruaz ezagutzen
ez duen baina bere baitan bizi
duen hura haur literaturak nola
isla dezakeen azaldu zigun. Hitzaldia irakurketa literarioa ere
izan zen, bere obretan agertzen
den zenbait animaliari mozorroa
kentzen eta zer ezkutatzen duten begiratzen aritu baitzen; nola
agertzen den egilearen iluntasuna
animalia horien atzetik, esaterako:

apoa, arkakusoa, arrain gorria, elefantea, krokodiloa...
Gaur egun haur literaturan mundu
mailan idazle ospetsuenetakoa den
Mariasun Landak 1974an Salbatore Mitxelena ikastolan eman zituen
lehen urratsak andereño gisa. Ikastolan egindako ibilbidean, besteak
beste, lankide izan duen Jesus Mari
Olaizola “Txiliku” izan zuen aurkezle
lanetan ondoan.
Aukera paregabea, beraz, haur
literaturaren misterioez gozatzeko.

Etxepare Rap
IMANOL EPELDE
Gero arte esan dio Etxepare rap emanaldiari Imanolek, 150 bat lagunen aurrean, bi urteko ibilbidearen ondoren.
Euskal literaturako klasikoak rap doinuz plazaratu zizkigun, erritmo eta emanaldi ederrean.

Etxepare Rap:

https://www.
youtube.com/
watch?v=hEfStkTT5o8

Salbatore Mitxelena Ikastola
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“Hezi gaur: erronkak,
posibilitateak, baldintzak”
Jesus Mari Mujika

Adi!enak...
datoz
OTSAILAK 3
Modelo Aretoan 19:00etan

Deustuko Unibertsitateko eta Santo Tomas Lizeoko Etikako eta
Filosofiako irakaslea ia 40 urtez.
“Bizitzako graziak dastatzeko bideak jorratzen irakastea eta errealitateari
nortasunez eta ausardiaz heltzeko balioak lantzea da heziketaren
egitekoa” 2014-12-23 Hikhasi
Mundua, nahitaez, paradigma berri baten beharrean
dagoen honetan, bizitza eta bizitzeko era ulertzeko
zereginean hezkuntzak betetzen duen funtzioa giltzarria
izan daitekeela dio Jesus Mari Mujikak (Aizarna, 1946).
Deustuko Unibertsitatean eta Santo Tomas Lizeoan
Etikako eta Filosofiako irakasle gisa ia 40 urtez izandako
esperientziatik mintzo da. Argi du eskolaren zeregina zein
den: belaunaldi berriak mundu hobe baterako heztea;

baina zentzu utopiko pixka bat izan gabe ez daitekeela
horrelakorik egin azpimarratzen du, “zentzu utopikoa
diodanean, ez naiz utopia itxi horiez ari, baizik eta gaurko
mundua alda daitekeela eta gizarte hobe bat posible
dela sinesteaz”. Horrexegatik, uste du eskolak haurra
edo gaztea ez duela bideratu behar egungo gizarteko
egituretara molda dadin, gizarte hori hobea egiteko nahi
izan dezan baizik. (Hikhasi)

Bertso afaria
Andoni Egaña, Mantxi,
Nahikari Gabilondo,
Hodei Iruretagoiena
Tramagile: Hodei Untzueta

Otsailak 19, ostirala.
Txiki-Polit. 28€
Txartelak salgai: Ikastolan, Txiki-Politen,
Haritzan eta Inurritzako gasolindegiko
tabernan.

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

Erakusketa zabalik
otsaila bukaera arte
Ikastolaren 50 urteko ibilbidearen zertzeladak ematen dituzte argazki ugari
eta bideoa ikusgai daude Sanz Eneako erakusketa gelan, otsaila bukatu arte.
Animatu, eta ea nor ezagutzen duzuen!

50. urteurreneko liburua
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Ikastolaren 50 urtetako bizi-taupada hunkigarriak 192 orrialdetan biltzen dituen
liburua salgai dugu Ikastolako idazkaritzan 20 euroren truke. Ikastolaren historia
bildu dugu bertan, hainbat irakasle eta ikasleren testuak, egungo langile eta
ikasleen argazkiak, ikasle ohien urtez urteko zerrendak, eta 50. urteurreneko
abestia ere bai. Gainera, 50 urteotako makina bat argazki ikusgarri dituen DVDa
ere eskuratuko duzue liburuan bertan.

2. IZOTZ ONDOKO EGUZKIA: Garaiko testuingurua

Gure Ikastolaren historia xumea.
1970ekoak

1966. urtean jaiotakoak frontoian 1974ean
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1972koak

irteera

1968. maiatza 1962-63an jaiotakoak

1966an jaiotakoak 1979an
korrika hondartzan
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Frontoi Zineman

Mitxelena

Ikastolak 50 Plaierotan, maisu koadrila: tartean,
urte. Arraun
eta Amets
Anjel Lertxundi,
Manolo
! Urbieta,
Pako Serras, Juan Martin Elespuru
eta Joxean Ormazabal.

1974an plaierotan Kolon Txiki

11 I Salbatore Mitxelena Ikastolak 50 urte. Arraun eta Amets!
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MATRIKULAZIO EPEA ZABALIK!
URTARRILAREN 25etik OTSAILAREN 5a arte
9:30etik 17:30era
Salbatore Mitxelena Ikastolako idazkaritzan

ZATOZ IKASTOLA
EZAGUTZERA!
Bilera informatiboa

URTARRILAK 20
18:00etan

ATE IREKIEN EGUNA

EGUNEROKO MARTXAN

Azken Portu, Ixpila eta San
Pelaioko Ikastolak zabalik

Ixpillako gelak ikusteko
ordutegia
12:00etatik 12:30era

URTARRILAK 23
10:00etatik - 13:30era

HITZALDIAK
“Haurraren ongizatea ardatz:
Haur Hezkuntzako
Marko Pedagogiko Berria”
Iñaki Larrea HUHEZI fakultateko irakaslea
URTARRILAK 28 - 18:00etan - Ikastolan

Jesus Mari Mujika.
Filosofian eta Historian lizentziatua.
OTSAILAK 3 - Modelo Aretoan 19:00etan

Miriam Mendoza

Salbatore Mitxelena Ikastola

Azken Portuko gelak
ikusteko ordutegia:
10:00etatik 11:00etara

“Hezi gaur: Erronkak,
posibilitateak, baldintzak”

IPUIN KONTALARIA
12

Ekarr
i
dokum beharreko
entaz
ioa
* Familia
fotoko Liburuare
eta gu pia (Haurra n
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rasoe
n orria n
)
* Gurasoe
tak
N.A.re
n foto o baten
kopia
* Haurrare
n bi a
rgazki

7 urte bitartekoentzat: 17:00etan
8 urtetik aurrera: 18:00etan
URTARRILAK 26 - Sanz Enean

SuStraiEtaTik
AmeTsetarA
Erroak ondo botatzeko, ikastola
Sustraiak lurrari ondo lotuak dituenak, ametsak
betetzeko bidea bermatuago du. Salbatore Mitxelena ikastolak ondo sustraituak ditu erroak.
Mende erdia bete du herritik eta herriarentzat
sortutako proiektuak, Zarauzko neska mutilak
hezten, euskaratik eta euskaraz.
Ikastola aitzindaria izan da, eta da maila pedagogikoan. Etengabeko berrikuntzan jardun da eskaintza egokitu eta gaurkotzen, txiki-txikitatik hasten
baita hezkuntza. Haur hezkuntza estrategikotzat
jotzen dute adituek, pertsonaren hezkuntzaren oinarria hor jartzen delako. Horregatik, aitzindaritzaren lemari helduta, haurraren ongi izatea bilatzen
duen proiektua garatzen ari da, beti ere, umea den
bezala onartuz eta erdigunean bere ongi izatea
jarriz. Haurrak ongi egoteko zer behar du? Entzuna izan, errespetatua, bere erritmo biologikoak
aintzat hartu, bere beldurrak entzun eta bideratu,
inguruarekiko atxikimendua eduki, goxotasuna...
Horretarako baliabideak eta lan talde profesional
egonkorra zain ditu ikastolan.
Bere gaitasunak garatuz, elkarkidetzan,kooperazioan oinarritutako talde-lanetan hazten jarratuko
du haurrak Lehen Hezkuntzan.
EKI proiektu aitzindaria ere txertatu da Salbatore Mitxelenan, emaitza ezin aberasgarriagoekin. Proiektu digitala da, eta egin beharreko doikuntzak egin
ditu ikastolak horretarako. Horren bitartez, DBHn
jaso beharreko jakingaiez gain, bizitzarako oinarrizko izango dituzten gaitasun batzuk jasoko dituzte gazteek. Besteak beste, ondokoa errespetatuz
norbera izaten ikasteko gaitasunak emango zaizkie,
elkarbizitzen ikasiz eta izpiritu kritikoa landuz, nork
bere burua hobeto ezagutzeko baliabideak emanez
eta erantzukizunak hartzen erakutsiz.

Ibilian ibilian aurrera egin du, eta emaitza bikainak
eman ditu orain artekoak. Hainbat sari jasoak ditu,
eta PISA txostenak berak ere aitortua dio kalitate
gorena. Horren bermea dira emaitza akademikoak
Salbatore Mitxelenan: EAEko ikastetxeen mailaren gainetik dago.
Ikastola herrian txertatua egon da jaio zenez geroztik, eta lokarri hori ez da eten. Hartu-eman zuzena
jorratzen dute ikasleek bertako merkatariekin kultur eskaintzarekin, zahar etxerako joan-etorriekin,
azokako baserritarrekin... Jaso eta emanez aberasten dira haurrak, elkartasuna garatuz.
Euskaraz bizi da ikastola: bai ikasgelan, bai
ikasgelatik kanpo. Euskara du ardatz, baina era
berean, gaztelania eta ingelesa menperatuko dituzte ikasleek eleanitz proiektuaren bitartez, eta
frantsesa aukeran izango dute. Horretaz gain,
baina, ikastolak sare oso bat du eskola orduetatik kanpo:etxebeltz bertso eskola, eskola kirola,
multikirolak, piano klaseak...
Jangela zerbitzua ere badago. Autogestionatua
da. Inguruko baserritarrei erositako produktuekin
egunero bertan egindako bazkari ondua ematen
da.
Hezkuntza komunitate honek hiru ardatz nagusi
ditu: irakasle eta langileak, ikasleak eta gurasoak.
Gurasoak proiektuaren parte dira eta modu aktiboan parte hartzen dute ikastolan. Erabaki garrantzitsuenetan gurasoen Batzarrak du azken hitza.
Era honetan gurasoak seme-alaben hezkuntzara
lotzen dira zuzen zuzenean.
Sustraiak ondo errotzen laguntzen du ikastolak,
ametsetarako bidean laguntzeko.
Anima zaitez erroak botatzera!

Salbatore Mitxelena Ikastola
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Gure ikastolan betidanik ospatu izan da Euskararen
eguna. Hasieran, abenduaren 3an jai izaten genuen
“ikastolaren eguna” zen guretzat eta beste ikastola
pila batentzat ere. Euskararen susperraldian ikastolen
eragina ikaragarria izan zela eta dela ukaezina da. Dena den,
euskara salbu ikusi artean, behin eta berriz euskaldunok
gure eskubideak errespeta daitezen aldarrikatzen jarraitu
behar dugu.

n
e
r
a
r
a
k
Eus egun
zoragarria!
Lagun handiak eta lagun txikiak elkarren babesean ederki ibili ziren
kalejiran eta jolasean egun osoan. Leher eginda amaitu arren denok,
egunerokoan euskaraz bizitzeko prest, beste urte askotan ere Euskararen
eguna ospatu beharrean izango garelakoan gaude, luzea baita bidea.
Euskaraz bizi nahi dut? Gurean, EUSKARAZ BIZI NAIZ!

14

Salbatore Mitxelena Ikastola

Argazki gehiago:
http://zarauzkoikastola.eus/eu/node/209
eta iksatolako facebook-en

Salbatore Mitxelena Ikastola
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M Motxian
Urtero bezala, eskultore oriotarrari
omenaldi xumea egin zieten gure
ikasleek, “Bertsolaritzari omenaldia”

obraren inguruan. Artista handi eta txiki,
norberak eginiko artelanez jantzi zuten
eskultura, argazkietan ikus dezakezuenez,
oso dotore.

Euskararen Eguneko pegatina eta
bideo lehiaketetan garaile
Gure ikasleek lehen eta hirugarren sariak irabazi
dituzte Udalak Euskararen Egunaren harira
antolatutako pegatina zein bideo lehiaketetan.
Pegatinen sailean Jone (DBH 4) izan da nagusi
“Nik, Euskara” lanarekin, eta Estitxu (DBH 2)
aukeratu dute hirugarren, “Euskararen giltza”
pegatinarekin.
Bideo lehiaketan Junek, Intzak eta Junek (DBH)
osatutako taldeari eman diote lehen saria, eta
Zoe, Ane, Eneko, Hodei eta Danel (LH) gelditu
dira hirugarren.
Zegozkien sariak udaletxean jaso dituzte guztiek.
Zorionak partehartzaile guzti-guztiei ere!!
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Erronka 2015eko bideo lehiaketa irabazi du
Salbatore Mitxelena ikastolak

Bideoa:
http://erronkakilometroak.
joveninhastalos30.com/
node/75

DBH4ko Erik Aranburuk egindako bideo batekin.
1000€ DBH3 eta DBH4ko ikasleen bidaietarako.
BEJONDEIGULA!!

“IKASTOLAK 2050”
Iosu Txapartegi "Txapas"ek
liburua idatzi du. 5€tan salgai
idazkaritzan.

A ze festa aurten ere
Olentzerorekin, usadioak jarraitzeko

asmotan! Musika tresna eta guzti,
kalejiran, umore onez irrintzika eta
barrez! Abestiak, betikoak, gure
altxorreko hogei kanta inguru.
Animatu zu ere hurrengo urtean!

Tel. 943 89 40 14
ZARAUTZ

Urdaneta, 2 - behea

ZARAUTZ ZERBITZU INFORMATIKOAK

INFORMATIKA IKASTAROAK
Cursos de informática:
Hasiera Maila • Introducción a la informática

• Microsoft Word

Kontabilitatea • Contabilidad (Contaplus)

• Microsoft Excel

Internet ikastaroak • Cursos de Internet

• 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
Salbatore Mitxelena Ikastola
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PAKO
Bi mila eta hamasei urte
kunplituko diranian,
merezitako erretirua
Pakok hartu, azkenian;
pala, antzerki eta pandero,
gainera sasoi onian,
espero degu, “aixkire zarrak”,
ez uztia apartian,
eta horrela segi dezala
beste larogei urtian!

MERTXE Z.
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Ikasle ederrak zainduz
urteetan barna
hitz goxoak esanez
galako dama
tutoreekin banatuz
ardura ta zama
notak jartzerakoan
duintasun ta xarma
Bikain doa Ana
aurrera Susana
Felix “Jesus ama”
a ze panorama
nola neurtu liteke
bihotzezko lana?

EDURNE REKONDO

NIEVES
Azkoititik barrena
gurera bixita
ez da alferrik izan
bertako zita.
Harriduraz beteta
guri ikusita
txandala ta txankletak
soinean jantzita
gure señorita
haurren pixpirita
umorez josita
poza itsatsita
Ikastolen partetik
mila esker polita

Mila erronkari aurre egiteko
porrokatu lan egina,
tranparik gabe lagunen lagun,
ikastolakide fina,
ingurukoak animatzeko
bihotza jartzen daki(e)na...
Mertzi Edurne, gaurtik aurrera
opa dizugu, jakina:
opor umorez goza ditzazun
familia ta kanpina!

JEXUX
Ikastolara heldu zitzaigun
gizon apal zumaiarra
fotokopiak ateratzeko
benetan fin ta azkarra
garbitzen ere erakutsi du
gogoa eta indarra
eta nola ez datu hau ere
dago aipatu beharra
hirurogeita bost urterekin
jubilatu den bakarra.

PATXI AGIRREZABALA

Hilberria.

Langileen bozgorailu
ELA sindikatuko komunikazio arduradun eta Batzorde Eragileko kide Patxi Agirrezabalak (Zarautz,
Gipuzkoa, 1958-2016) adio esan digu. Minbizi luze baten ondorioz zendu da, 58 urte zituela. Ibilbide
luze eta emankorra egin du, batik bat zerbitzuen federazioan.
Zarauzko Salbatore Mitxelena ikastolan eman zituen lehenbiziko pausoak. Urteetan sindikatuaren
militante izan ostean, irakaskuntza alorreko arduradun hautatu zuten.
Elkarlanerako prestutasuna agertu izan du, betiere autokritikari eta elkarlan bideei atea itxi gabe.
Ikastolak doluminak adierazi nahi dizkie Agirrezabalen gertukoei, eta atsekabea agertu.
Lanerako prest zegoen une oro, eredugarri.
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