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Kilometroak 19. Batzuentzat lehena, beste askorentzat
hirugarrena, alajaina! Jada, hiru belaunaldi lotuko ditugu
Salbatore Mitxelenan bertan hirugarren honetan. 1987,
2004 eta 2019. Hiru belaunaldi horiek osatutako mataza
da gurea, kilometro askotako ibilbidea egindakoa, egin eta
desegin, desegin eta egin.
Ekin, egin eta eragin. Hori da denon artean egin beharrekoa
2019, 2020 zein gainontzeko urteetan zehar. Baina
datorrenean, zer esanik ez, Kilometroak gure izatearen
pribilegioaz harro.
Ikusiko duzue, ikusiko duzue… badator Kilometroak!

Argitaratzailea:
Salbatore Mitxelena Ikastola
Tel. 943 831 752
www.zarauzkoikastola.eus
Koordinazioa eta kudeaketa:
Komunikazio eta Sustapen Taldea
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Eki Proiektuan, garapen bidean dauden herriak eta garatutako
herriak konparatzen ibili gara, eta konturatu gara beraiek gu
baino okerrago bizi direla, horregatik, beraiei diru laguntza bat
bideratzeko azoka bat egitea erabaki genuen.
Hiru hileko hasieran, azokan saltzeko hainbat gauza pentsatzen eta egiten hasi ginen, hazi-zakuak, eskumuturrekoak,
ponpoiak, koadernoak, koloretako gatzarekin egindako poteak…
Baina guk egindako gauzez gain, gure etxetik ekarritako
objektu kuttun bat ere ekarri behar genuen. Batzuei, zaila
egin zitzaien beraien objektua salmentan jartzea, baina,
azkenean denok ekarri genuen zerbait.
Azoka hasi baino aste bat lehenago ingeleseko irakasleek,
postreak egitea proposatu ziguten, eta taldeka jarrita, hainbat
postre egin genituen, eta esan beharra dago, gehien saldu
zena hauek izan zirela.
Iritsi zen azokaren eguna, eta denok urduri geunden, ez genekien zer gertatuko zen.

Saltzaile txandak erabaki genituen eta lehenengo txandan,
salgai zegoen ia dena saldu zen, azoka oso ondo zihoan.
Jende asko gerturatu zen azokara, geroz eta gehiago saldu,
gero eta hobeto sentitzen ginen behar zutenei behar zuten
dirua bidaliko genielako.
Azokan zehar ez zen arazorik egon. Denon artean gauza asko
saldu genituen eta azkenengo txandarako ez zen ia ezer gelditu eta han zegoena beherapenetan jarri genuen, beherapenetan jende gehiagok eros zezan.
Lortutako dirua “Gizakien lurra Erakundera” bideratu dugu
ebakuntzaren bat behar duten umeak Euskal Herrira etorri
ahal izateko, ebakuntza egitera.

an lagundu
Mila esker edozein modut
zenuten guztioi!!!

LH6ko ikasleak

Argazki gehiago
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“Lagun asko egin ditut kirolarekin”
Euskal Herriko gurpildun aulkiko eslalomeko
txapeldun bihurtu zen martxoan. Berriki,
brontzezko domina irabazi du Espainiako
bakarkako txapelketan. Baita taldekako urrezkoa
ere, Ostadar taldearekin. Dominetan neurtu
ezineko bizipenak eman dizkio kirol egokitu eta
inklusiboan aritzeak, baina.

Noiz hasi zinen eslalomean lehiatzen?
Aurten. Ostadar [kirol egokitu eta inklusiboko]
taldean sartu nintzen iaz. Berez saskibaloian
hasi nintzen, baina taldeko batek eslalomean
proba egiteko esan zidan, eta halaxe.
Eta zer da eslaloma?

Egia al da etxekoek eta lagunek asko animatzen zaituztela?

Zirkuitu desberdinak jartzen dizkizute, eta zuk, zirkuitu horretara joan eta jarri dizkizuten konoak, marrak eta bestelako
markak irakurtzen, nondik sartu eta irten, jakin behar duzu.
Behar bezala irakurtzen ez badituzu, ez dituzu lanak ondo egiten, eta eliminatu egiten zaituzte. Batzuetan, buruz burukoa
izaten da; besteetan, banaka, erlojuaren kontra.

Bai. Etxekoek toki guztietara laguntzen didate, eta asko animatzen naute. Lagunak ere, Zarauzko kiroldegian lehiatu ginenean, ni animatzera etorri ziren. Urduritu ere egin nintzen
hainbeste jende niri begira ikustean, baina gustura.

Nola prestatzen zara horretarako? Hau da, noiz, nola
eta nun entrenatzen zara?
Horretarako ez naiz entrenatzen! [barre txikiarekin] Egia da.
Nik saskibaloi taldean entrenatzen dut. Asteazkenero, ordu
eta erdiz, Lasarten. Hangoa da Ostadar. Hasieran zaila iruditu
zitzaidan, baina ikasi dut. Zortzi lagun gara, Gipuzkoako herri
desberdinetakoak. Oso ondo pasatzen dugu.

Zailtasun fisikorik ez gabiltzanok jabetzen al gara zuen
egoeraz, zure ustez?
Etxekoak bai. Beste batzuk, batzuetan bai eta besteetan ez.
Eta beste asko, ia inoiz ez.
Malen Urkiri
Arrizabalaga
LH5eko ikaslea

Lagun asko egin ditut. Horrekin oso gustura nago. Merezi du
hara joateak, eta taldean entrenatzeak. Hasi nintzenean, ez
nuen espero dominak irabaztea-eta. Ez nekien eslalomean
ere lehiatuko nintzenik, eta sorpresa hartu dut. Ona.
Egunerokoan ere, zoritxarrez, eslalom bat baino gehiago izaten dira gurpildun aulkian ibili behar izaten
duzuenontzako. Oraintxe gauden tokira heltzeko ere,
maniobra batzuk egin behar izan dituzu.
Bai. Kaleko zebrabideetan, esaterako, espaloira igo ezinda
geratzen naiz toki batzuetan, ataskatuta, ez daudelako ondo
prestatuta. Museo eta antzeko beste toki batzuk ere ez daude
guretzako egokituta. Ikastolan, igogailua dago ni gelara igotzeko, eta laster egingo duten obrarekin ere errazago egingo
omen zait. Gustura nago horrekin.
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Frantses
elkartrukea
Beti izan dugu Frantziara bidaia bat
egiteko gogoa frantsesean gabiltzanok;
ez baitago hizkuntza bat ikasteko modu
hoberik bidaiatu eta gertutik ezagutzea
baino.

Hasieran, urruneko ilusio bat besterik ez zen, ahoz-aho zebilen zurrumurru bat. Inork ez zekien gurasoen proposamen
hori nondik zetorren eta nora zihoan, irakaslea gelara etorri
eta ilusio hori betetzeko aukera genuela baieztatu zuen arte.
Urduritasun apur batekin bete genituen elkartrukean parte
hartzeko paperak. Egutegian egunek aurrera egin zuten, eta
halako batean gure lagun atzerritarraren mezuak jasotzen
hasi ginen. Hala, gure lagunaren datu berri bat jakinez oheratu
ginen egunero, Martxoaren 16a iritsi zen arte.
Ikastolatik atera eta bertan genuen itxaroten sorpresatxoa,
ordura arte pantailaren beste aldean egon zirenak aurrez aurre genituen. Ez zegoen atzera bueltarik, abentura jada hasia
zen.
Lehen bi egunak gure laguna hobeto ezagutzen igaro genituen, eta haiei gure herria, hizkuntza eta ohiturak erakusten.
Pixkanaka pixkanaka, konfiantza hartzen joan ginen, bakoitza
bere erritmora.
Larunbatean, familia guztiok batera bazkaltzeko aukera izan
genuen, lehen egunetako gertakizunak kontatuz barre eginez.
Erraz moldatu ziren gurera, nahiz eta gure bizimodua beraien
egunerokotasunetik oso urrun dagoen.

Kale Nagusia, 2
Tel. 943 13 24 02 • ZARAUTZ
6

Salbatore Mitxelena Ikastola

Astean zehar, Euskal Herria bisitatzen ibili ziren gu Ikastolan
geunden bitartean. Asteazkena, berriz, Ikastola eta Zarauzko
bazterrak gertuagotik ezagutzeko eguna izan zen. Ordurako,
erlazio berezi bat sortua zen gure artean. Gure lagunarekin ez
ezik, beste frantsesekin ere, giro aparta genuen talde guztian.
Horregatik, Ostegunean agur esateko garaia iritsi zenean,
malko bat edo beste jausi ziren. Azkenean, agurra ordu
bat luzatu ondoren, guk erakutsitako ‘sardina bat’ abestia ahoan joan ziren autobusera.
Hilabete igaro zen gu maletak egiten hasi ginen arte. Gure
laguna ezagutzen genuen arren, urduritasuna beti izan genuen bidelagun, aste oso bat igaro behar baikenuen guztiz
ezezaguna zen etxe batean. Bidean ezbeharren bat suertatu
zitzaigun arren, osorik iritsi ginen Castillon la Bataillera. Autobuseko leihotik ikusi genituen gure familien aurpegiak lehen
aldiz. Bertan, taldea sakabanatu eta gutako bakoitzak mundu
berri bat ezagutu genuen etxe atzerritarrean.
Topatutakoa ez zen askok espero genuena. Izan ere, Mahastiz inguratuta bizi ziren haiek, ordu asko etxean, eta kotxearen
menpe bizi ziren. Asteburua modu ezberdin batean bizi genuen bakoitzak, igerilekuko festa batean, familiekin egindako
txangoetan edo etxean igaro genituen lehen bi egunak. Hala

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

ere, Larunbat goizean denok elkartzeko aukera
izan genuen, bertan guztiok batera bazkaldu
eta eskubaloiaz gozatzeko; eta nola ez, lehen
gauean bizitako bitxikeriak kontatzeari ekin
genion.
Luze egin zitzaigun asteburuaren ondoren, goizeko seietan jo zuen iratzargailuak ez gintuen
esnatu. Begietan oraindik makarrak genituelarik gosaldu genuen, etxeetako jaun eta jabe
ziren animaliez inguraturik.
Haien eskolako autobusean herriari pare bat
buelta eman ondoren iritsi ginen eskolara.
Bertan genituen gure ikaskide eta irakasleak
Bordelerako txangorako prest.
Hurrengo eguna ere halakoxea izan zen, baina Bordel hiri
handia bisitatu beharrean St. Emilion herri txiki historikoan egin genuen geldialdia. Asteazkenean, ordea, beraien
eskola ezagutu genuen. Esan beharra dago, hango ikasketa
sistemak ez duela hemengoarekin zer ikusirik, Ikastolan dugun familiarteko giroa bertan ez zen ageri. Eta gauean...festa!
Gure eta haien dantzak tartekatuz igaro genituen arratsaldeko
azkeneko orduak.
Osteguna, azken eguna. Egunero bezala jaiki, familiaz agurtu
eta denok bildu ginen eskola parean. Jada ezaguna zuten

‘Sardina bat’ kantua abestu genuen, barrez eta malkoz
lagunduta. Azkarra izan zen hango agurra. Beraz, maleta
ekarri genuenean baino pisu gehiagorekin sartu genuen autobusera, eta ekin genion Duna du Pilat-erako egunpasari.
Arratsaldeko lautarako iritsi ginen Zarautzera, poltsikoan
dunako hondarraz gain, oroimen mordo bat ekarriaz, gure
etxea baloratuz, lagun berriak eginaz, eta, nola ez, frantsesa pentsatzen genuen baino mila aldiz gehiago garatuaz.
Nora Etxeberria eta Nahia Lertxundi.

Salbatore Mitxelena Ikastola
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Pagoeta Mendi Lasterketa 2018
Apirilaren 29an Pagoeta Mendi Lasterketa izan zen Zarautzen.
Lasterketaren hamabosgarren edizioa izan bazen ere, Pagoeta
Mendizale Elkarteari erreleboa hartu eta Ikastolak bere
ardurapean hartu zuenetik hirugarren urtea izan da aurtengoa.
Antolakuntzan, Ikastolako guraso-talde gogotsu bat, dozena
bat lagunez osatua. Urtarriletik hasita, hainbat ordu eman zituzten prestakuntza-lanetan: bilerak zirela, babesleak zirela,
izenemateak zirela, komunikabideak zirela,… Eta hala eta
guztiz ere, egun handiaren bezperan, oraindik ezer ez eginaren sentsazio gogaitsua ezin burutik kendu!

bazter zoragarriak ezagutzeko aukera izan zutelako eta opariz betetako poltsa ederra jaso zutelako; ikusleak hamaiketako bikainaz gozatu zutelako eta goiz ederra pasa zutelako;
eta antolatzaileak, egun borobila atera zelako eta Ikastolako
lankidetzaren espirituak, beste behin ere, emaitza polita
eman zuelako!

Edonola ere, aurreko asteetan egin beharreko lan guztiak
eginak zeuden: lasterketako ibilbideetan kokatuta egon behar ziren boluntarioekin bilera egin zen, diapositiba eta guzti;
ibilbideko hainbat pasadizo garbitu ziren eta zubi bat ere
eraiki zen erreka bat zeharkatu ahal izateko; prentsaurrekoa
eman zuten, dotore-dotore lasterketako kamiseta arrosa jantzita; sare sozialetan mugimendua sortu zen eta horri esker
450 izenematetik gora lortu ziren; eta, irekita balego, Santa
Klarari ere bisita egingo litzaioke arrautza-eskaintza egiteko!
Iritsi zen eguna eta, tira, ez zen eguzki distiratsurik azaldu, baina denak konforme ateri egotearekin. Ondo presente egon zirenak boluntarioak izan ziren, goizeko zazpitan
denak zintzo demonio Kiroldegi aurrean. Begirada txar bat ez,
lanerako gogo bizia, a ze jarrera beraiena! Egia esanda, Ikastolako guraso eta langileen artean sekulako lantaldea osatu
zen igande goiz hartan, eta horrexek ematen dio zentzua halako ekimen bat antolatzeari.
9:30ak jotzearekin batera eman zitzaion hasiera lasterketari.
Iazko berrikuntzari jarraipena emanez, aurten ere bi ibilbide
egon dira, aukeran: alde batetik ibilbide “nagusia”, 21 kilometrokoa; eta beste aldetik, ibilbide “mistoa”, 8 kilometrokoa eta
bikoteka egiteko. Azken hau oso aproposa mendiko lasterketen munduan hasteko eta, bide batez, kirol zoragarri honetan
emakumezkoen presentzia indartzeko.
Ibilbide nagusi zein misto, guztira 450 korrikalari.
Eta tartean Ikastolako ikasle ohi eta guraso asko.
Gero podiuma zapaldu zuenik ere bai, gainera!
Aurtengo nobedadea errekorraren sarian zegoen: 200
euro iazko markak gainditzen zituenarentzat. Ibilbide
nagusiko gizonezkoak eta mistoko bikoteak errekorretik
urrun xamar ibili ziren, baina ibilbide nagusiko lehen neska,
Maite Etxezarreta azpeitiarra, gustura bueltatuko zen
etxera, txapela buruan eta dirua kolkoan!
Egun berean Plaieroen finalak ziren, eta kointzidentzia horrek
kezka sortarazi zuen, ikuslego gutxi egongo zelakoan… Baina lasterketa ondoren parte-hartzaileentzat zein ikusleentzat
doan eskaini zen hamaiketako ederraren usainean, herritar
mordoxka gerturatu zen helmugara!
Azkenean denak pozik: korrikalariak Zarautz inguruko
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Ez dira alferrik pasa hiru urte hauek, eta hori nabari da
antolakuntzan diharduen guraso-taldeak hartu duen eskarmentuan eta urtez-urte txertatzen joan diren hobekuntzetan. Bestalde, komunikazio arloan ahalegin handia
egin da, Zarautzen ezagutzera eman dadin lasterketa Salbatore Mitxelenak antolatzen duela, eta horrekin nolabait
ikastolaren eragina indartu da herri-mailan.
Baina ekimen hau ez zen epe motzerako bereganatu, eta
antolatzaileek argi daukate proiektu iraunkor bat izateko
berrikuntzak etengabekoa izan beharko duela. Horregatik,
dagoeneko datorren urtera begira lanean jarrita daude,
ideia berriekin!!! ;)
Informazio gehiago:
Facebook eta webgunean

Argazki gehiago

2019ko Kilometroetako lehen
metroak egiten hasi gara
Kilometroak jaiaren 43. aldia hartuko dugu Zarautzen hurrengo urtean; orain arte ezagutu dugun jai ereduko azken
ekitaldia izango da. Ikastolan badugu eskarmentua, herrian
antolatuko dugun hirugarrena izango baita.
Kilometroen bidez, jada martxan dagoen marko pedagogikoa
garatzen jarraitu nahi dugu Ikastolan, horretarako espazioak
egokitzen segiz eta irakasleen formazioa finantzatuz.
Nerea Altxu aukeratu dugu Kilometroen koordinatzaile, eta
maiatz hasieratik ari da gurekin lanean.
Antolatutako lehen ekitaldia kafe pintxo tertulia izan da, maiatzaren 24an, ikastolako langileak eta gurasoak gonbidatuta;
40 bat lagun elkartu ziren bertan.
Helburua: 2019ko Kilometroen leloa eta komunikazio ildoa
lantzen hastea modu partehartzailean; gainera, DBH3ko
eta 4ko ikasleek ere gai bera jorratu dute ikasgelan.

Puntu hauen bueltan egin dira saioak:
-Zer da Ikastola zuretzat?

-Zein balio landu nahi dituzu Kilometroak 2019ko prozesu
osoan zehar?

-Zein izan daitezke Zarauzko herria eta Kilometroak jaiaren arteko hartuemanen ardatzak?
-Kilometroak jaiaren estetika.

Dinamika aberatsa sortu da, eta ekarpen mamitsu ugari jaso
dira (tartean, baita hainbat lelo proposamen ere).
Orain saio haren laburpen dokumentua osatzen ari dira, gero
bertatik logoa ateratzeko prozesuari ekiteko; LMHko ikasleekin eta DBH1-2ko gainerakoekin ere landu nahi da irudiaren
gaia.
Kilometroak jai handia osatzeko, hainbat lantalde izango dira:
komunikazioa, ikuskizunak, arropa, giza baliabideak…
Dagoeneko pixkanaka martxan jartzeko lanean ari dira, eta
irailean hasiko dira batzordeak biltzen. Denon laguntza behar
beharrezkoa izango da.

Urriko lehen igandeaz gain, ekitaldi ugari egiten
dira Kilometroen bueltan. Iaz abiatu zen horietan
berrienetako bat: Mendimetroak. Ikastola bakoitzak
bere mendi irteera egiten du, Mendimetroetako
pankartarekin argazkia ateraz, eta collage moduan
bertso bat eta kronika osatuta, Ikastolen Elkartera
bidali dira gero, han gainerako Ikastoletakoekin
bateratzeko. Gurean, HH5eko ikasleek hartu dute
parte aurten ekimen honetan, Txurrukarako irteera
aprobetxatuz.
Salbatore Mitxelena Ikastola
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Eskerrik asko argazkiengatik: DBHko ikasleei, Alvaro de Benito,
Pello Deza, Xabi Unanue, Haritz Azkue

EGUZKI ETA JAI BETEAN
Zuritik beltzera ez, euripetik eguzkipera pasatu ginen denok ikastolako jai
egunean. Aterkiak guardasol bihurtu genituen; nekeak poz; eta agurrak laster
arte. Ederra izan da aurtengoa ere. Eskerrik asko posible egin duzuen guztioi.

BIDEOAK
ETA Argazki gehiago

Salbatore Mitxelena Ikastola
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Datorren ikasturtean berriz itzuliko gara
eta hemendik guraso berriei deialdia
egiten dizuegu, anima zaitezten e
 z zarete
damutuko!!!!

Irailean informazio
zehatza helaraziko
dizuegu.

Maiatza bukatzera doan modura, ikasturte honetako
Guraso Eskolari ere agur esan diogu uda osterarte.
Aurrenengo esperientzia ikastolan, 2 talde, 18 saio, 36 ordu eta ikasketa pila bat
denontzat. Balorazio orokorra oso positiboa izan dela esan beharra dago eta datorren
ikasturtean jarraitzeko gogoz gaude.
Komunikazioaren garrantziaz aritu gara, emozioen kudeaketaren zailtasunez, eskola jazarpena eta ziberbullying-aren inguruko kezkak eta konponbideak partekatu ditugu, ikastolako e
 redupedagogiko berriaren ingurukoak ere ezagutu ditugu Isa Maritxalarren eskutik, lagunen arteko harremanetan gurasoon papera zein
izan behar duen eztabaidatu dugu, mugen behar eta garrantziaz aritu gara Eneritz Garmendiaren laguntzarekin,
anai-arreben arteko jeloskortasuna ere jorratu dugu eta heziketa afektibo-sexuala etxetik hasten dela ere ikusi
dugu.
Gai guztien gainetik, 2 taldetan sortu den giroa nabarmenduko nuke:
Konfiantzaz eta askatasunez parte hartu dugu denok eta hori pertsona bakoitzak momenturo erakutsi duen
errepetua, entzute aktiboa, enpatia eta umore onaren ondorioa da argi eta garbi. Iritzi ezberdinak eta esperientzia pertsonalak errespetu handiz plazaratu dira eta besteei laguntzeko asmoarekin proposamenak ugariak
izan dira. Horrek saioak asko aberastu ditu.
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Inaxio Zubimendi izatez, ezagunagoa ordea familiako izenez: “Abeta”, gure ondoan hainbat urte egin ondoren, bere
ordezkoa den Aitor Amilibiarekin dabil orain, errebeloa hartu
bitartean. Izan ere, , ikastolan izan duen ibilbidea amaitutzat
eman eta jubilatzear dago. Hori dela eta, Xabier Etxabe eta
biok berarekin elkarrizketa bat izatea oso egokia izan zitekeela pentsatu genuen. Hala egin genuen, eta honi esker, hainbat
eta hainbatetan gu ohartzen ez ginelarik, guretzat geratu gabe
lanean jarraitzen zuen Inaxiori buruz zertxobait gehiago jakin
dugu, gure ondoan izan ditugunekin partekatzeko asmotan.
Lehenik eta behin, Zarautzen 1957ko otsailaren 6an garai hartako Calle de Nuestra Señora Del Pilarren (gaur Patxiku kalea),
jaio zenaren haurtzaroa eta laneko hastapenak ezagutu nahi
izan genituen. Berari galdetu ostean, 14 urterarte La Salleko
Hermanoen eskolan, hasiera batean Villa Manuelan eta Gaur
eguno eskolan gero, aritu zela gogora ekarri du, beste hainbat
oroitzapenekin batera. Horien artean, oso gogoan ditu eguerdietan Don Fernando Unanue apaizarekin tiple moduan Koro
Parrokialean egiten zituzten kantu saioak, gero denek batera
igeldora eskurtsio bat antolatzen zutelarik. Beranduago, Pasaiako Don Bosco eskolan ikasi zuen.
Urte haiek igaro ziren ordea, eta Inaxiori ere iritsi zitzaion lanean hasteko garaia. Honela hasi zen Herrikobarra kalean
aurkitzen den Azpiazutarren aroztegian lanean. Azkenean, 28
urte luzez egin zuen bertan lan, eskulan handiko eta bizi osorako diseinatuak zeuden altzari haiek egiten. Gaur ia desagertzear dagoen lana, bere hitzetan gaur egungo altzarigileak
muntzatzaile hutsak besterik ez baitira.
Aroztegian zegoen bitartean, kontaktua izan zuen La Salle,
Maria Inmaculada edo Santa Ana bezalako ikastetxeekin, askotan hauentzako lanak egiten baitzituen. 2002. urteko egun
batean ordea, Arronatarrek Zarautzen duten almazenean dabilela, egunkarian ikastolatik bidalitako lan-eskeintza irakurri
zuen. Beretzat lan aproposa zela pentsatu eta aurkeztu zenean, ikastolakoek bera ere lan hori egiteko aproposa zela
ikusi zuten, eta honela hasi zen gure ikastolan lanean. Lan
zaharraren eta berriaren arteko ezberdintasunak handiak egin

zitzaizkion, enpresako bezalako lanetik, hau da, fakturatu eta
lana eskatu ahala egin behar den lan batetik, zerbitzuko lan
batera igaro zelako, epe luzean egin daitezkeen hobekuntzak
pentsatzea bezalako lanak egiten diren lanpostu batera.
Bertan egin duen lanak bere gorabeherak ere izan ditu. Baina,
horiek alde batera utziz, azpimarratu eta argi utzi nahi izan
du lan honetatik atera ditzakeen oroitzapenik gogoragarrienak onak izan direla.
Ahaztuko ez dituen oroitzapen horien artean, 2004. urtean Zarautz eta Orio bitartean ospatu ziren Kilometroetan izandako
muntaiaren ardura etorri zaio gogora. Oso harro dago bertan egindako lanaz eta zinez eskertzen du momentu haietan
Zarauzko Udalak, Ikastolako Zuzendaritzak eta hainbat partikularrek emandako laguntza, berak eskatzen zuen edozer
gauza musutruk uzteko prest egon baitziren, dena ondo irten
zedin.
Ikastolagatik hori eta beste mila lan egin ondoren ordea,
lehen aipatu bezala, erretiroa hartzeko erabakia hartu du
Inaxiok. Hemendik aurrera, osasuna lagun duen bitartean,
lasai bizi nahi du, mendiaz gozatzea bezalako hain maiteak
dituen zaletasunak praktikatzen dituen bitartean. Nik, behintzat, nire adinekoontzat batera berarentzat ere Ikastola honetako azken ikasturtea izango den honen amaieran, guztion
izenean esker onezko mezu bat bidali nahi nioke.
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Inaxio, bihot

Urko Urbieta

Urko Urbieta (elkarrizkatatzailea),
Inaxio eta Aitor Amilibia.
Salbatore Mitxelena Ikastola

13

Zarauzko Udaleko Kultura Sailak antolatzen
duen Salbatore Mitxelena literatura
lehiaketan Ikastolako ikasle sarituak izan
ditugu aurten ere:
Xabier Illarramendi Hormaetxea, Uxue Garces Olazabal,
Maialen Iribar Irureta, Carla Escobar Lopez, Angie Olabe
Zapirain, Julen Makatzaga Fernandez de Arroiabe,
Laida Duo Iruretagoiena, Amaia Estivariz Urbitarte, Intza
Usandizaga Arruabarrena, Naia Alzugaray Herranz eta Sara
Gabirondo Aranguren. Argazkian sari banaketa ekitaldiaren
ostean ageri dira horietako gehienak; zorionak irabazleei,
noski, eta baita parte hartzaile guztiei ere!

LGTB
LGTBfobiaren aurkako nazioarteko
egunean, idazkaritza aurreko gure
gradak ostadarra bailiran margotu
dituzte LMH6ko ikasleek. Porlanari
bezala bizitzari kolorea emanez,
dotore irakur dezakegu bertan
“Aske maite, aske bizi”.

Literattipia
Literaturiaren barruan, Literattipia haur literatura
festan parte hartu dute gure Lehen Hezkuntzako
ikasleek. Aurrez geletan lanketa egin eta gero,
Txiliku idazlea omendu dute bertan;
Txilikuk oroigarria ere jaso du hauen eskutik.
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Zuzenean aritu ziren Arraio Irratian
LH2ko haurrak esatari lanetan;
txiste, kantu, eta ahokorapilo, entzuteko
eta gozatzeko, hemen duzue gure ikasleek
emandako irratsaioaren lotura: http://www.
arraio.eus/deskargak/2018/Bereziak/
Bertan sartu ondoren, “Salbatore Mitxelena”
jartzen duen link-a klikatu. Mundiala!!

Kirolean jarrera egokien alde!
Kirolean heldu(gabe)ok ditugun jarrera desatseginak
jada onartzen ez dituztelako, gure gazteek ere bat
egin dute Gipuzkoako Aldunditik martxan jarri duten
Eeeeentzun kanpainarekin. Proposaturiko dantza
ikastea lortu zuten aste betean irakasle, guraso, eta
entrenatzaileen laguntzaz. Jarrai dezagun gogor!!
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DBH4 IKASBIDAIA
Azkenean iritsi da final handiaren bezpera, hainbeste desio
genuena. Hainbeste itxaron duguna. Talde beteranoa alde
batetik eta lehen aldiz finala jokatuko dutenak bestetik. Nahiz
eta esperientziarik ez eduki, barruan gordeta dituzten gogoak
ateratzeko prest daude, hainbeste entrenamenduren ondoren.
Beteko al dituzte gure jokalari prestuek ditugun espektatibak?
Espero dut baietz! Ez galdu bihar, maiatzak 7, goizeko
9tan dugun hitzordua.

(Kirol saioak)
Hasi dira ba gaurko torneoko preparatibak, gosaldu, esnatu,
zombi aurpegiak garbitu… Gogotsu igo dira gure jokalariak autobusera, beteranoak barre egiteko irrikitan eta nobatoak, aldiz,
non sartu ez dakitela daude, nerbioak airean.
Batzuk raftingeko futbol zelaira eta besteak arroila-jatsierara.
Jantzi dituzte neopreno eta zapatilla egokiak eta badoaz norgehiagokorantz.
Hiru, bi, bat…. Haisii daaa lagunook hasi da gaurko egun zoroa
ere, denak dena emateko prest ikusten ditugu arroila-jaitsieran,
lehenengo txirristatik hasi eta azkeneraino baloiaren atzetik, lesio
larririk gabe, poliki-poliki.
Raftinga probatu dutenei baloia galdu zaie hainbeste olatu eta
abarrekin. Hara hara, nobato bat erori eta sorbaldan arazoak edu-

Egunon entzule maiteak! Azkenean iritsi da, oraindik ezin dut
sinetsi aste zoragarri honetan gaudenik, golez jositako espektakulua iritsi da.
Hemen dira, nola ez, gure beterano profesionalak, bakoitza bere
ekipaje eta baloiekin, final handia baino lehen prestaketa batzuk
egiteko.
Hautan ez da urduritasun izpirik nabari, orain iritsi direnak, aldiz,
hanketako dardara gelditu ezinik dabiltza.
Epaile jaunak kapitainekin hitz egin, hauen ekipajeak aldageletan
utzi eta epaileak hasiera eman du.
Hasi da jokoa lagunok!
Nobatoen hanketan erori da baloia hasiera bikaina emanaz, euren
doinua jarri diote bideari.
Hala ere, trentzadun beteranoak noiz behinka ukitzen du baloia,
zenbait melodia pasaz.
Prii prii priii
Epaileak denbora geldiketa agindu du, ordu pare batzuen ostean
ez baita Frantzian pixa egin gabe geratzea jasan dezakeenik.

Bueltan dira indarberriturik jokalariak, jokoarekin jarraitzeko
irrikaz.

kitzen ari dela dirudi. Barku berean zihoazen lehiakideak amore
eman dute lesio larririk gerta ez dakiekeen, bat lesionatu baitzaie.
Arroila-jaitsieran, berriz, gaztetxoek irabazi dute puntua, txirrista
guztiak garrasika igaro ondoren. Denak gustura doaz bazkaltzera
eta batez ere rol aldaketak egitera.
Arratsaldean rolak aldatu eta gustura ibili dira ikasleak baloia maneiatzen irakasleei aho zabalik utziz.
Denak daude lehen eginda, beraz, biharko maletak prestatu eta
deskantsatzen geratu dira bai ikasle eta baita ikasleak eguna
borobiltzeko.
Prii prii priii

Oraingoan, beteranoak aurretik. Nobatoak teknologia berriekin
itsuturik Mario Brosen munduan murgilduta geratu dira.
Bai, baina ez dago teknologiarik bateria agortzen ez zaionik, ezta
jokalaririk ere sabela bete barik!
Prii prii priii
Bapo eginda, jokalariak gogotsu igo dira pistara. Geroz eta minutu
eta kilometro gutxiago falta dira lehen zatia bukatzeko, SORT
herrira iristeko.
Ala da, bai, izan ere, gelen banaketa eta bertako instalazioak
begien parean ditugu, lehen gaua borobiltzeko bikainak!
Bakoitzak bere maleta hartu eta gogotsu igo dira jokalariak
deskantsu geletara, nahiz eta batzuek protestak izan dituzten
balkoien kontuetan.
Beheko pinponeko mahaiari, bilarrari eta sofei etekin handia atera diete jokalariek deskantsu honetan, afaldu ostean.
Beteranoek zein nobatoek deskantsatzeko aukera daukate, baina
nobatoek jokoan jarraitu nahi dute. Gaua nahiko lasai hasi da,
nobatoak oso txintxoak direnez azkar obeditu diete beteranoei
eta azkar asko sartu dira ohera, lotara? hori ez da garbi.
Prii prii priii
16
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(Bartzelona)
Goizean goiz esnatu dira ikasleak ilusioa motxiletan gordetzeko,
maletei azken ikutua emateko eta nola ez albergeari agur esateko.
Denak oso pozik atera dira gosaritik Bartzelonan jolastuko duten partidaren aurretik algarak berotzeko asmoz, ikasleek baloia
dutelarik.
Gaurko partidaren emaitza garbia dela uste dut, enpate borobila. Ranbletan gora eta behera ibiliko dira ikasleak irakasleekin
solasean eta ondoren bakoitzak nahi duen dendetan usnatuz.
Bata bestearen segidan badoaz ikasleak Bartzelonatik barrena
baloiaren jabetza Euskaldunek dutelarik
Nahiz eta eguna borobila izan, gaua zirkunferentzia bat baino
borobilagoa dela iruditzen zaie ikasleei, izan ere, azken aurreko
partida jolasteko debuta egingo duten ikasleen artean tentsioa
nabari da, ahaztezina izango delako eta inork kanpoan geratu
nahi ez duelako.
Arbitroak jada agindu du gaurko azken aurreko partida amaitu
dela, afalostean besterako prestatzeko. Bakoitza bere oroigarria
eskuan duelarik igo da da autobusera, lasai lasai ondoren datorrenaren arrasto izpirik ez dutelarik.
Prii prii priii

(Hotela)
Zelaian dira berriz ere jokalariak, maletak arrastaka, hotelaren
bila. Beteranoek, aurre hartzeko argi eta garbi azaldu die nola
izango den gaurko jokoa: aske izango dira gaua iratzarrik nahi
duten geletan igarotzeko; hori bai, lehen kexua jasotzen den momentuan, bakoitza bere gelara inongo bigarren aukerarik gabe.
Notizi onak banatu dizkiete, gauean hondartzan bainatzeko aukera izango dute, beti ere, beraiek esandako orduan. Aho batez baldintzak onartu eta ziztu bizian doaz maletak utzi eta ikaragarrizko
afaria zain duten jangelara.
Astebete jan gabe daramatela dirudi, hau da hau jan torrea!
Prest dira nobatoak txaparroa jantzita, beteranorik, aldiz, ez da
animatu. Aguadillak, argazkiak eta algarak lekuko, momentu itzela
ari dira pasatzen.
Hotza dutela diotenentzat, soluzio bikaina da presente: XXXXX.
Barrenak sutan sentitu ondoren bueltan dira hotelera.
Gau luzea izango da gaurkoa, bakoitza nahi duen erara dabil,
batzuk kartetan, besteak hizketan eta azken batzuk espirituekin
komunikatu nahian.
Badoaz orduak aurrera eta gu ere bagoaz ohera aurreko eguneko
eguzki izpiak goizekoak baino urrunago daudelarik.
Prii prii priii

eder bat eman dien. Dagoeneko martxan dira jokalari guztiak,
baloia beteranoen esku, hauek dira argi eta garbi partiduaren erritmoa markatzen dutenak momentu honetan. Eta, nobatoek, hauen
pausua jarraitzea besterik ez dute, noski.
Dagoeneko heldu dira hurrengo geltokira, hain zuzen ere…
Port Aventurara! Batek baino gehiagok listua tragatu behar izan
du hainbat atrakzioren altura ikusita eta bat edo besteren ezpainetan “kaka zaharra, zertarako egin ote nuen apustu hor ibiliko
nintzela” irakur dezaket.
Oh oh, notizi txarrak! Euskara baino gehiago frantsesa entzuten
du, ezin liteke izan. Gabatxoen ondorioz, bi taldeek estrategia
berriak pentsatu beharko dituzte.
Nobato batzuk, eguna lasai hartu eta ilarak itxarotea erabaki dute.
Beste batzuk aldiz, dopinaren pareko den eskumuturreko magikoa erabiltzea erabaki dute ilarak saihestu eta eten gabe bueltaka ibiltzeko. Azkenik, aulkian geratzea besterik izan ez duten
taldekideak dituzte nobatoek. Hauei, aurreko gaueko bainuaren
hotzaren eta buffeteko janari gaindosiaren konbinazioak ez die
onik egin.
Eta, noski, honi atrakzioen gorabeherak gehituz gero, emaitza posible bakarra, aurpegi zurbilak eta goragalea ditugu. Dagoeneko
heldu da berriz elkartzeko ordua.
Ustez bi taldetako jokalari denak daudela argazkia atera eta badoaz guztiak autobusera. Nobato bat falta dela ohartu da jokalariren bat, falta zitzaiguna! Non galdu ote da?
Pare bat nobato eta beterano bila irten dira, eta helburua lortuta
datoz bueltan. Eskerrak guztia susto batean geratu den!

(Port Aventura)
Agian nire irudipena izango da, baina, nobatoek nekatu aurpegia
dakartela esango nuke.
Eskerrak janariz jositako buffetak begi-zulo ilunei halako argitasun

Epaileak denak autobusean sartzeko agindua eman du eta irten
dira Port Aventuratik. Igertzen da ez dutela bidaia hasieran zuten
energia hura, burua albokoaren sorbaldan jarri eta begiak itxi dituzte gehienek, sentimendu gazi-gozoa asumituz. Nobato pare
bati, malkoren bat erori zaio barnetik isilean.
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Azken portu, Ispila, oroitzapen pila
Siesta, zurrunka ta papilla…
Andereño danak gu aguantatzeko
Izugarrizko pazientziya.
Ilusioz, gogoz, eman genion guk
Munduari lehenengo bira,
Aventura berri bat hasteko gogoz
Eraikin txikitik handira.
Eskailerak igoz han aurkitu genun
Gure denboraren makina,
Urdintxo eta Pox, Maialen eta Fermin…
Piztu ziguten jakinmiña
Astelehen goizetan Mendiren bisita
Arbela kolorez josita…
Portxetan genuen Txapasen eskutik,
Ostiraletako musika
Bizitza bat zuen alboan…
Izango dugu,
Ikastola betiko gogoan.
Pixu bat igoaz, taupadak bizituz
Ezagutu genun zerua
Non demontre dago, kontatu ziguten
DBHko infernua?
Jaione, Julene, Pako, Fer, Izaskun
Antton, Ana, Nerea, Xabi…
Anjel, Agurtzane, Mertxe, ta Zelia
Aipatzeko beste hamabi.
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Liburua salgai
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Egia bilakatu zen
ametsaren istorio
ederra!
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10€
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20€
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Eskuragarri Ikastolako
idazkaritzan.

E
50 UrT

Abesti gogoangarriak elkarrekin kantatzeko
aukera bikaina: Arraun eta amets, Oihu bat
entzun da (Kmk’87), Itsaso zahar olatu berri
(Kmk’04), Enbata, Ostirala, Maria Etxetxiki...
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