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agenda 2009ko martxoa jakintzazu

Zozomikoteak~ÖÉåÇ~
URTARRILA
DBH:
1.maila, 2.a eta 3.a: Zinema emanaldia Herri
Antzokian: ”Nocturna”.

BATXILERGOA
Batxi 1: Elizbarrutiko Artxibategira eta Zientzia
Museora bisita.
Batxi 2: Deustu-Mondragon Unibertsitateetara.

OTSAILA
HAUR HEZKUNTZA:
3 eta 4 urtekoentzat: Zinema, Herri Antzokian
Maila guztiak: Iñauteriak eta Euskaraz Bizi
festa.

LEHEN HEZKUNTZA
1. maila: Baztarrika baserrian gazta ekoizpena
landu.
2. maila: Ordiziako D´Elikatuz-era bisita.
2. maila: Iruñeko planetariumera bisita.
3. maila: Miramonera irteera Kutxaespaziora.

BATXILERGOA:
Batxi 2: Deustu, Universidad de Navarra eta
Lea Artibaiko “Polimeros” sekziora bisita.

MARTXOA
HAUR HEZKUNTZA
2 eta 3 urtekoak: Kultura Astearen barruan
txangoa Urbileko parkera.
4 eta 5 urtekoak: Kultura Astearen barruan
txangoa Txingudiko Kamelot parkera.

LEHEN HEZKUNTZA
1. maila: Oiangura irteera.
2. maila: Ordiziako Pagosara irteera.
3. maila: Zubietara Erreala ikustera eta
jarraian Miramonera Argia eta Soinua lantzera.
4. maila: Arriarango urtegira bisita.
6. maila: Legazpira Mirandaola ikustera.
6. maila: “ Zure elikaduraren zain ezazu”
Maila guztiak: Kultura Astea, eta “TINKO”
pelikulak Herri Antzokian

DBH:
1., 2. eta 3.mailak: “Cobardes”.Zinema.
2. maila: Ikaspilota, Zumarragan.
2. maila: Eskola Agenda 21 (Zarata)

BATXILERGOA:
Batxi 2: Gazteizko EHUra bisita.

AIRILA
LEHEN HEZKUNTZA
6. maila: Amaia Olaizola idazlearen bisita.
Maila guztiak:Korrika festa

DBH:
2. maila: Gasteiza bisita gidatua.
3. maila: Eskola Agenda 21en barruan
Donostiara irteera ( bidegorria eta Txuri-urdin)
Maila guztiak: Korrika festa.

BATXILERGOA:
Maila guztiak: Korrika festa.

Gure aiton amonek behin baino gehiago-
tan erabiltzen zuten hitz hau. Sarritan
natura edo eguraldiari lotua. Hitzaren
esanahiari begiratuta, martxoak, apirilari
eskatu omen zizkion bi egun terdiak
omen dira. Zertarako eskatu zizkion mar-
txoak bi egun terdi horiek? Ba, negu go-
gorra iraun arazteko. Martxoak ez zuen
nahi nonbait udaberria etortzerik...
Martxoak nahi edo nahi ez, aurten behin-
tzat negu gogorra igaro eta gero sartu
gara udaberrian. Orain bai esan deza-
kegula, ikasturtea maldan behera abiatu
dela. Hemendik aurrera, sarritan entzun
eta sentituko dugu adibidez, selektibita-
tearen itzala, udalekuen beroa, edo ur-
duritasuna eta larritasunaren artean
egiten den gogoeta: orain egin beharko
dut orain arte egin ez dudana...
Zozomikoteak albora utzita, oporren
bueltan berriro itzultzen garenean, txi-

MUGIKORTASUNA dela eta hona gure ikasleek
emandako datu eta iritziak:
Iikastolara etortzeko erabilitako garraio motez
zenbait datu:
- Lehen Hezkuntzako hainbat ikaslek ikastolako
garraioa erabiltzen dute.

- Ikasle kopuru handia oinez etortzen da.
- Gutxi batzuk, berriz, trenez.
- Kotxez ere kopuru esanguratsua bertaratzen
da.

Oinez etortzeari buruz gure ikasleek zera diote:
- Osasuntsua da.
- Lagunekin kontu kontari aritzeko aukera es-
kaintzen du.

- Ez du kutsatzen.
- Ez du trafiko arazorik sortzen.
- Autoz baino arinago iristen da.
Badira, ordea, oinez eta bizikletaz inguratzeko
arazoak eta ohitura txarrak. Hona batzuk:
- Espaloia estuegia da eta ez dago behar bezala
babestuta.

- Automobil asko pilatzen da. Gainera, edozein
tokitan geratzen dira: bigarren ilaran eta espa-
loiaren gainean.

- Kotxedun batzuk aldapan gora eta behera ibil-
tzen dira.

- Zakarrontziak oinezkoen pasabidearen ondoan
daude eta ikuspena oztopatzen dute.

- Oinez datozenetatik batzuk, maiz, ez dute
errepidea gurutzatzean bi aldeetara begiratzen
eta errepidera ere ateratzen dira.

- Bizikletaz etortzea ez da batere segurua eta
txirrinduak aparkatzeko toki egokirik ez dago.

- Ikastolara etortzeko autobus publikorik ez
dago.

Eta gabezi horiek saihesteko, hauexek Jakin-
tzako arduradunei, gurasoei eta udaletxeko
arduradunei zuzentzen dizkiegun proposa-
menak, denon ardura baita:
- Ikastolan oinezkoentzat sarrera egokitzea.
- Espaloiak hesiz babestea.
- Ikastetxearen inguruan zebrabideak gune
egokietan ipintzea.

- Autoz datozenentzat aparkalekuak antola-
tzea.

- Garraio publikoa ikasleen ordutegira ego-
kitzea.

- Bizikletaz datozenentzat bidegorria eta apar-
kalekuak egitea.

- Ikastetxearen inguruan ikasleen bidea ba-
besten duten trafiko seinaleak jartzea.

- Ikastolako aldapa ezindu eta helbarrientzat
egokitzea.

- Udaltzaina ikastolako sarrera-irteera ordue-
tan bertan izatea.

rrindulari tropelean hain ezagunak diren
bi modalitate nagusituko dira Jakintzan:
erlojuaren aurkako froga bata eta es-
prina bestea. Ea bada airoso ateratzen
garen aurtengoan ere!

Cuenta la tradición popular que,
queriendo dar continuidad al invier-
no, el mes de marzo pedía en prés-
tamo unos días más a abril. No sa-
bemos si este año habrá ocurrido lo
mismo, pero después de este duro
invierno la primavera nos ha enca-
minado hacia el final del curso; y de
aquí a junio ya estaremos inmersos
en una carrera y lucha constante de
trabajo y esfuerzo que, sin lugar a
dudas, nos traerá momentos de éxi-
to y satisfacción. ¡Mucha suerte y
ánimo para todos!

AGENDA 21. Mugikortasuna aztergai
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Kolonbiarrak Jakintzan

Ongi etorri Korrikara!

Otsailaren 11an Kolonbiako ikastetxeetako

hamalau zuzendariren bisita izan genuen

Jakintza Ikastolan. Eusko Jaurlaritzako

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sai-

lak, Kolon-biako Hezkuntza Ministerioarekin

harremanak dauzka eta koordenada horie-

tan kokatu behar da egindako bisita hori.

Esperientziak trukatzea eta iritziak parte-

katzea izan zen bisitaren helburu nagusia.

Jakin badakigu gure errealitateak ez duela pa-

rekotasun handirik Kolonbiakoarekin. Alde ba-

tetik, guk baino baliabide exkaxagoak dituzte

hezkuntza premiei erantzuteko. Bestalde, hiz-

kuntza errealitateari dagokionez, Kolonbian 65

hizkuntza indigena daude. Guregana etorrita-

ko hamalau zuzendariak ez ziren indigenak eta

apenas jardun genuen gai honi buruz.

Dena den, Jakintza ikastolaren sorrera, ikas-

tolen ezaugarriak, gure proiektu ezberdinak.

Euskara hizkuntza minorizatu batetik abiatuta,

Bigarren ikasturtea dugu Bizikidetza
proiektuarekin dihardugula gure ikasto-
lan. Iazko ikasturtean ekin genion egitas-
mo honi eta hainbat saio burutu genituen
Jakintza ikastolako komunitatean, gai
honen sentsibilizazio eta egungo diag-
nostikoa egiteko. Behin fase horiek
amaituta, orain Bizikidetzako Proiektua-
ren planifikazioari ekin behar zaio.
Jakintza Ikastolako guraso, ikasle, irakas-
le eta zerbitzuetako arduradunak Jakin-
tza Ikastolako Bizikidetza Proiektua gau-
zatzeko elkartu berri dira. Bi talde ezber-
dinetan bildu ziren Jakintzako kideak. Al-
de batetik, Haur Hezkuntzako eta Lehen
Hezkuntzakoak eta bestetik DBH eta
DBHOkoak.

Martxoaren 7 eta 8an Jakintza ikastolako
mendizale eta eskiatzaileen tropela Ordiziatik
Somportera joan zen.
Nahiz eta Jakan ateri egon, Canfran, Can-
danchu eta Somporten elurra egiten zuen
mara mara.
Eskiak nola lotu ere asmatu ezinik, lehenengo
“ikastaroa” jaso eta pinudian gora eta behera
sakabanatu zen tropela. Txantxa, eroriko eta
jolasen ondoren bazkari legea aterpean egin-
dakoan berriro elurretara abiatu ziren indar-
berriturik. Arratsaldea ere majo aprobetxatu
ondoren, bostetan berriro autobusera igo ziren
aterpera heltzeko.

Igandean esnatu, gelako lehioak ireki eta ze-
rua garbi, gosaldu eta berriro elurretara bidean
mendi zuriei begira. Eguzki ederra lagun, bez-
peran baino hobeto moldatu ziren. Egun zora-

garria izan zen igandekoa. Arratsaldean etxera,
berriro itzultzeko ametsak eginez.

Más de un centenar de integrantes del grupo
de montaña de la ikastola realizó el primer fin
de semana de marzo una salida a Somport. Si
bien el primer día no resultó del todo brillante
para alguno de los noveles esquiadores; el
domingo, acompañados de un sol envidiable y
con unos espectaculares paisajes, disfrutaron
de una jornada inolvidable. Esta bonita
experiencia hahechoque ya esténpreparando
nuevas actividades.

Elkarrekin bizitzen ikasi

110 lagun Piriniotara

Bizikidetzari dagokionez, egungo erreali-
tatearen diagnostikotik abiatuta, bertan
agertzen diren puntu ahulak edo hobetu
beharrekoak aztertu zituzten bereziki.
Horrela, identifikatuta dugun puntu ahul

bakoitza osatu behar dugun Bizikidetza
Proiektuko helburu bezala txertatu behar
baitugu.

Paso a paso continuamos elaborando nues-
tro “Proyecto de convivencia”. Tras la fase
de sensibilización y diagnóstico del curso
pasado, hemos comenzado a planificar
nuestros futuros pasos. Para ello, los dis-
tintos estamentos de nuestra comunidad
educativa han detectado los puntos a me-
jorar y en base a ellos han identificado cuá-
les deben ser nuestros objetivos en dicho
ámbito. ¡Continuamos con ilusión nuestra
tarea !

eleaniztasun proiektura nola iristen garen azal-

du genien.

El pasado 11 de febrero representantes de ca-

torce colegios colombianos visitaron Jakintza,

siguiendo el acuerdo de colaboración entre

nuestro departamento de educación y el mi-

nisterio homólogo de Colombia.

Salvando las diferencias existentes entre

ambas realidades, tuvieron oportunidad

de conocer de primera mano nuestros

principales proyectos educativos; ha-

ciendo especial hincapié en nuestra ex-

periencia plurilingüe desde el punto de

vista de una primera lengua minorizada:

el euskara.



Jakintza ikastolak jaio zenez geroztik ekin dio
bere beharrei modu egokian erantzuteari.
Hezkuntzaren garapena etengabea denez, ho-

rri era egoki, eroso eta eraginkorrenean erantzu-
teko, ezinbestekoa dugu, premia akademikoz
gain, egiturazkoei ere ahalik eta modu hobere-
nean aurre egitea.
Jakintza ikastola, urtez urte, beharrezko alda-

ketak burutuz joan da, beti ere, ikasle, irakasle
eta gurasoen eskari eta beharrei erantzunez.
Premiak, alor askotan sortu zaizkio, eta denetan
erantzuten saiatu da. Bai ederki asmatu ere!
Zalantzarik gabe, 1993. urtean, esaterako, Villa

Eugenian Haur Hezkuntzako egoitza berria era-
ikitzeko ahalegina izan zen handiena. Aldaketa
eta inbertsio handia suposatu zuen Jakintza
ikastolarentzat. Ordutik gaur egun arte ere alda-
keta ugari eman dira ikastolan. Garrantzitsuak
izan arren, tamaina txikiagokoak izan dira buru-
tu direnak. Zentzu honetan gogoratu behar ditu-
gu: 1991. urtean San Inazioko eraikuntzan 12
gela gehiago eraikitzea, 2003. urtean martxan
jarritako igogailua, 2005. urtean, San Inazion
estalitako patioa eta frontoi berria, Villa Eu-
geniako toldo berria…
Horiek guztiak gutxi bailiran, oraintxe amaitu

berri ditugu San Inazioko sukalde eta jangela
berritzea, eta eraikinaz kanpoko areto berria.
Esan beharrik ez dago, aldaketa eta berrikun-

tza garrantzitsuak direla eta berrikuntza horien
guztien nondik norakoak hobeto ezagutzearren,
esku hartutako zenbait lagun elkarrizketatuko
ditugu.
Ikastolako Zuzendaritza Administratiboa:
Nerea Alustiza eta Mari Kruz Largo…

Noiz (noiztik) sentitu zen berrikuntza horien
premia?
Biak: Badira urte batzuk jangelako erabiltzaile
kopurua handitzen ari zela eta, horri lotuta,
autobusez Altamiratik Villa Eugeniara garraiatu

erreportaia 2009ko martxoa jakintzazu

OBRA BERRIAK IKASTOLAN: Sukaldea, jangela, aretoa...

beharreko haur kopurua handituz zihoala. Au-
rreikusten zen Altamiran sukaldea eta jangela-
ren antolaketa aztertu beharra zegoela. Koka-
penaren inguruan, toki arazoa zela eta, hain-
bat aukeren artean jangelak aretoaren tokia
hartu behar zuenez, aretorentzat beste koka-
pen bat bilatu behar izan zen.

Ze neurritako aurrekontuaz mintzo gara?
Mari Kruz: 420.000 euro ingurukoa izan da

aurrekontua.

Galanta, benetan. Zifra horien aurrean, zein da
asmoak burutzeko bidea: eskura daitekeen di-
rutzari proiektua horri egokitzea, edo proiektu
asmatu ondoren horretarako finantzaketa
eskuratzen saiatzea?
Nerea: Beti ere ikastolako errealitate finan-

tzariotik abiatuta, proiektuan ikastolako beha-
rrak plasmatu dira. Finantzaketa horretan kon-
tutan hartu dira Hezkuntza Sailetik jaso dai-
tekeen laguntza eta ikastolak eskatutako mai-
leguei aurre egiteko dituen beste baliabideak.
Horien artean, aurreko ikasturtean Jakintza
ikastolak Arana kalean zuen lokala saldu zuen
salmentagatik ateratako irabazia.

Argi dago Jakintza ikastolaren patrikarako di-
rutza erraldoia dena. Ze erakunde artean ba-
natzen da finantzaketa (gurasoak, Partaide,
Aldundia, Jaurlaritza), eta nola (zein kopuru-
tan)? Inbertsio plana zein den, alegia?
N.: Goian aipatutakoari jarraiki, obra aurrera
atera ahal izateko erakunde finantzarioei
eskatutako maileguak ordaintzeko diru iturri
hauekin kontatzen da:
M. K.: Eusko Jaurlaritzak irakaskuntza koope-
ratibei egokitutako inbertsiotarako diru lagun-

tzak izango dira zati batean obra finantzatzen
lagunduko dutenak, 73.000 euro inguru izan
daitezke guztira, 9 urtetan banatuta.
N.: Beste guztia ikastolak bere gain hartzen du.

Zertan baldintzatzen du Jakintza finantzatze
modu horrek?
M. K.: Noski baldintzatzen duela. Aurretik ere
frontoia eta beste hainbat inbertsio egiteko es-
katuta maileguei ere aurre egin behar zaienez,
zuhurtziaz kudeatu behar dira baliabide guz-
tiak eta ongi aztertu proiektu eta inbertsioak.

Beno, proiektua jada burutu da: badugu aretoa
berria, moderno eta dotorea. Pentsatutakoaren
antzik ba al du, aurreikusitakoa betetzen?
N.: Aretoa eta jangela proiektuetan aurreikusi-
takoaren arabera gauzatu dira.

Aretoa amaitu berria da, baina jangela kur-
tsoaren hasieratik martxan dago. Horrek su-
kaldearen eta otorduen antolaketa berria es-
katzen du, txandak, ikasle-kopuruak… Itxura
oso dotorekoa bada, bai, baina… zer moduz
doa?
M. K.: Oso ondo. Erabiltzaile kopurua handia
dauka, geroz eta handiagoa. Sukaldean eta
hasierako urduritasunak behin pasata, gustora
gaude.

Normala, gauza berriak egiten direnean, gus-
tura egotea da, guztiaren onura geroago (era-
bili ahala) atzematen dena, baina galdera na-
hitaezkoa da: Jakintzako zuzendaritza gustura
al dago, egindako inbertsioarekin?
Biak: Oso gustura. Hainbeste ordu bileretan
pasatakoaren emaitza oso positiboa dela
ikusteak poza ematen du.

“ Beharrei era txukun eta egokian erantzuten saiatu gara”
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Mari Kruz eta Nerea



“Eraikin modernoak, ikastola egungo izateari
moldatzeko ahalegina irudikatzen

du”
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Ongi etorri euskaraz bizi nahi dugunon herrira!

San Inazioko areto berria eraikitzerakoan, egin-
kizun garrantzitsua bete du Oroark Arkitek-
tura Bulegoak; proiektua asmatu, landu eta au-
rrera eramateko arduradun nagusia.
Lerro hauen bitartez, ikastolak, bere areto

berriaren egitasmoan parte hartzeko eskeintza
egitean, gure lanean erakutsitako konfidantza
eskertu nahi dugu. Eskerrikasko!
Oroark Arkitektura bi arkitektoz osatzen den

Bulegoa da: Miren Zubeldia Oruna eta Josu
Ayerbe Guarás.
Ordiziarrak gara eta EHUren Donostiako Arki-

tektura GETn ikasitakoak gera. Zenbait urtetan
beste arkitektoentzako lanean ibili ondoren, gure
indarrak batu eta gure herrian lan egiteko apus-
tua burutu genuen. Gure Bulegoa Barrena Jau-
regia eta D´Elikatuz parean dagoen Santa Maria
kaleko lokalean kokatzen da.

Ofizio berezia da zuena, gizarteren premia
handienetakoei hain era ederrean erantzute-
koa. Zuek artista eta teknikoak izanik, honen
antzeko obra bat proiektatzerakoan, ze alorrek
dominatzen du: artistikoak, edo teknikoak.
Gure lanak zenbait alorren arteko oreka behar

du. Gure ustetan, edozein proiektu burutze-pro-
zesuan, zuk aipatu bezela, ezaugarri baldintza-
tzaileez konposaturiko bi multzo bereizten dira:
Teknikoak:
- Bezeroaren nahiak: eginkizunerako egita-
raua, estetika nahiak, aurrekontua, ....
- Erosotasun eskakizunak: bizigarritasun,
segurtasun eta osasungarritasun eskakizu-
nak.
- Indarreko araudiaren betetzea.
Estetikoak:
- Inguruaren interpretazioa. Harmoniaren
bilatzea.
- Abangoardia: gaur egungo izate eta egi-
tearekin bat etorri behar duen emaitzaren
bilatze-prozesua.
Gure lana, puzzle bat osatzea bezela da. Pieza

ezberdinen konbinazioa, zenbait eta aberatsa-
goa eta orekatuagoa izan, geroz eta emaitza
ederragoa lortuko dugula iruditzen zaigu.
Beraz, zure galderari erantzunez, ez litzateke

alor dominatzailerik egon beharko, oreka baizik.

Estilo modernokoa eraikina burutu duzue. Le-
hen dagoenarekin estiloen arteko lehiarik sor-
tzen al da? Bien arteko uztartze horrek ematen
al du zailtasun berezirik, zaharrak zenbateraino
baldintzatzen duen
Neurri txikiko eraikin berri bat izanik, argi eduki

genuen eraikin erakusgarria, bitxia izan behar

zuela. Berria zaharrean integratzeko erarik hobe-
rena iruditu zitzaigun. Bestalde, eraikin moderno
batek, ikastolak gaur egungo izate eta egiteari
moldatzeko ahalegina irudikatzen duela iruditzen
zaigu.
Eraikin zaharrak gurasoen irudia eta berriak,

berriz, semearena hartuko balu bezela; harre-
man honetan ematen diren loturak eta haus-
turak ere irudikatzen direlarik.

Kokapenak eta neurriek ere zerikusirik izango
dute bata besteari (itxuran, estiloan) egokitze
horretan.
Noski! Lehen esan dugun bezela, eraikinaren

azken irudi hau baldintzapen tekniko zein este-
tiko guztiei eginiko hausnarketaren emaitza bes-
terik ez da.

Lehengoareto zaharra ordezkatzera dator berri
hau. Zein helburu teknikori (erabilpenari buruz
ari naiz) erantzun nahi izan zaie?
Helburu tekniko garrantzitsuenak estalkiarekin

zerikusi handia du. Eraikin berria zaharretik hain
hurbil egon behar izatean, estalkia ezin zen era
arruntean diseinatu. Bi uretakoa izanik, lehen pi-
xuetako gelei argi naturala kenduko zitzaien.
Estalki laua eginez gero, baloiak galdu eta ge-
letatik terrazara ematen zen ikasleeen “zirku-
lazio” arriskua sahiestu nahi zen. Aukeratutako
estalkiak arlo hoietako arazorik ematen etzizki-
gun eta bestalde akustikoki erantzun egokia
ematen zuen forma zuen, era merkean eraiki-
zitekeen eta gainera estetika aldetik, kanpo zein

barne diseinurako oso baliagarri ikusten ge-
nuen.
Beste helburuetako bat barne-espazioak

akustika egokia izatearena izan da. Hortarako
hartu diren neurri aipagarrienak pareta zein
sapaietako materialen aukeratzerakoan eman
dira.
Esan dezakegu, eraikinak 107 pertsona har-

tzeko ahalmena duela, ikusentzunezko tresna
egokiz hornituta dagoela, “C” neurriko eragin-
kortasun energetikoa izateko diseinua duela eta
eguneko araudi zorrotzenak eskatutako eskaki-
zunekin bat datorrela.

Zein da zuen kasuan, ezaugarririk aipagarrie-
na areto berriaren dagokionez?
Egokitasuna. Gure ustez, erabilgarritasunaren

arloan eta bestalde erikin berriak isladatzen
duen irudiaren egokitasuna da ezaugarririk na-
gusiena.

Gustura gelditu al zarete zuen begiekin, orain,
areto berria eraikita ikusi duzuenean?
Gugustoragaudeegindako lanarekin.Halaere,

galdera horri, ikasle, irakasle, guraso, eta horiek
erantzun beharko diote. Denborak esango du,
eraikin honek eskatutako funtzioei erantzun
zuzena ema-ten dion ala ez. Orduan hasiko gera
ikusten, gure lanak, eraikinari balio gehigarririk
erantsi dion.
Benetan gustora gelditu geranarekin zera izan

da, Ikastolako langile eta gurasoek egitasmo
honetan izan duten partaidetzarekin.



Fede Samaniego,
aparejadorea.

Badakigu, edozein obra gauzatzera-
koan, eraikin berria egiteko Zuzenda-
ritza, arkitektoak (bakarrak edo tal-
deak) eta aparejadoreak osatzen du-
tena. Honi dogokio, gehienbat, proiek-
tuaren ulermena, gauzatzeko bidea
antolatzea, gremioen koordinaketa...
Proiektutik obraren eraikuntzarako
zubi-papera egitea, alegia, arkitek-
toen ametsak gauzatzen saiatzea..
Ahalegin horretan, Fede Samaniego
aparejadoreak jardun du. Hau ere or-
diziarra dugu eta Jakintza ikastolako
gurasoa dugu gaur egun.

Arkitekto hauekin taldea osatzen du-
zu, edo zeure kasa jarduten duzu la-
nean?
Ez, arkitekto hauekin lan egin dudan
lehen aldia da. Normalean nik lan
egiten dudan enpresak bere gain
hartzen dituen obrak betearazteaz eta
hauen zuzendaritza teknikoa erama-
teaz arduratzen naiz, hori da nire be-
tebeharra.
Hala ere, tarteka partikularrekin lan
egin ohi izan dut, hauen obren zuzen-
dari teknikoa izaten naiz, gremioak
koordinatuz,etab.

Horrelako eraikinen aurrean sortzen diren
arazoetatik, zein dira zailenak: arkitek-
toen irudimenaz jabetzea; nahitaezko
arazo teknikoak; epeak bete ahal izateko
behar den koordinazioa antolatzea; gre-
mioak bere arrastoan bideratzea...?
Zuzendaritza teknikoak eta fakultatiboak
osatzen duten taldea koordinaturik ego-
nez gero, ez da zaila proiektuak aurrera
ateratzea. Zailagoa izan ohi da epeak be-

tetzea eta gremioak koordinatzea: zein
gremio datorren bata bestearen atzetik
zehaztea, etab.

Gremioek zer moduz erantzuten diote
egindako planteamentuari (antolake-
tari)?
Espero genuen bezala, benetan ongi ari-
tu dira gremio guztiak. Erronka polita
egin genuen, ahal zen neurrian, ikas-
tolarekin erlazioa zuten gremioak kon-
tratatu nahi genituen: ikastolako gura-
soak, lagunak, aspalditik ikastolan la-
nean aritu direnak, etab. Guztia enpresa
eraikitzaile baten eskutan utzita baino
ekonomikoagoa ere atera zaigu modu
honetan. Laburbilduz, Jakintza ikastola
denboraldi batez enpresa eraikitzaile bi-
hurtuta aritu da lanean: kontratazioak,
ziurtapenak etab. eginez.

Areto berria begira, estalkiak liluratzen
gaitu gehien. Fede, eraikuntzaren zuzen-
daria zu izanik, horrelako estalki eder,
baino bihurriak [marrazketako irakasleak
“hiperboloidea” (hitza da, gero, hori ere)
dela dio] aparteko lanik eman al dizue
(enkofratzaileak datozkit gogora).
Egia esan hormigoizko lauza jartzeak
bere lanak eman ditu, baina kalitate

handiz egin dute. Euri-urak jasotzeko
sistema nola gauzatu eta estetika
zaintzeak ere nahiko buruhauste eman
dizkigu. Halaber, oso ondo diseinatua
eta egina dago estalkiaren azpikoa, sa-
bai aizun (falso techo) fonikoa.

Aurrez ezarritako epeak bete ahal izan
dituzue?
Garai txarrak harrapatu ditugu tartean,
abuztua, kurtso hasera, etab. baina hala
ere, epeak nahiko ongi errespetatu di-
tugu.

Eta egindako lanak aurrekontuaren ba-
rruan kabitu al dira? Izan ere hain omen
dira ohikoak edozein arrazoitako desbi-
deraketak...
Bai, ez gara haserako aurrekontutik atera,
ezta izan ditugun ezusteko eta hobekun-
tza guztiak kontuak hartuta ere. Lan ona
egin dugula esango nuke guztion artean.

Bada, emaitza ikusi, eta esku hartu duen
artean sortu duen asetzea eta poza
somaturik, zure eta arkitektoen lan bikai-
nagatik atseginaz zoriontzea baino ez zai-
gu geratzen. Zorionak.
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“ ...estetika zaintzeak nahiko buruhauste eman digu”
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Ongi etorri euskaraz gozatzeko, lan egiteko, maitatzeko, saltzeko eta erosteko,

Juntaren erabakia izango zen areto eta
jangela berriaren proiektua au-rrera
eramatea. Jakintza ikastolako junta-
kideen iritzia ere lagungarri gertatuko zai-
gu guztiaren prozesuaz hobeto jabe-
tzeko.eta horretarako hiru hartu ditugu
solaskide: Mikel Otamendi, Esti Ruano
eta Iñaki Galparsoro.

Zein onura aurreikusi zenioten obra berri
hauei, bai sukalde eta jangelaren berranto-
lakuntzari, bai areto berriari?
- Urtetik urtera, jangela zerbitzuaren eska-
era handitzen joan da, eta Villa Eugenia as-
paldi txikia geratu zitzaigun eginkizun ho-
rretarako. Bestetik, San Ignaziotik joan-
etorriak ikasleei denbora asko kendu, eta
garraioak kostu handia eragiten zigun.
- Beste toki batzuetako esperientziak konpara-
tu ondoren, sukaldea ikastolan bertan izateari
garrantzi handia eman genion, nahiz eta kostu
aldetik zerbait garestiagoa izan, zerbitzuaren
kalitatea askoz hobea izatea bermatzen baitu.
- Sukaldeak eta jangelak areto zaharraren to-
kia hartzen zutela-eta berria egin beharra ikusi
genuen. Horrelako areto bat zerotik hasi eta
diseinatzeak, Ikastolak erabilpen anitzetarako
punta puntako eraikuntza bat izatea ekarri du.

Orain artean ikasle guztiak Villa Eugeniako
jangelara etortzen ziren eguerdiro. Orain,
ikasle bakoitzak bere eraikinetik atera gabe
bazkaltzen du. Nolako onurak ekarri ditu
egoera berriak?
- Denbora gutxiago galtzen dute ikasleek bi-
dean, luzeagoa egiten zaie eguerdiko atse-

dena eta gure aldetik lasaiago sentitzen gara
joan-etorrien arriskuak saihesten baitira.
- Bestalde, Haur Hezkuntzako haurrentzako
ere asko lasaitu da bazkal ordua, orain ba-
karrik baitaude.

Aldaketa nabarmena izan dute DBHOko
ikasleek. Orain artean ez zuten ikastola-
ko jangela erabiltzen. Orain, ikasle askok
erabiltzen dute. Eguerdiko 12:30etan 20
minutu izaten dituzte ikastolan bertan
bazkaltzeko. Beraz, arratsaldeko 15:30-
etan ikasleak bazkalduta irtetzen dira
ikastolatik. Hobeto al dago hori?
Ikasle hauek aspalditik zuten arazoari
konponbide ezin hobea eman zaio. Hi-
rurak eta erdietan ikastolatik irten eta ez
jateko eta ezer egiteko gogorik gabe,
makal iristen baitziren etxera.

Eta seme-alabengan igartzen al duzue gustu-
rago dauden, edo ordutegia erosotu al zaien?
Ikasteko denbora gehiago izango dute, again.
Bai noski, oso gustura ikusten ditugu. Ez da
denbora kontua bakarrik, orain beste gogo
batekin heltzen diote arratsaldeko jardunei.

Jangelari buruzko gauzak dezente aldatu dira...
zerbait ba da oraindik ere hobetzekorik?
Gurasook jangelako menua kontuan izaten
dugu seme-alaben eguneroko dieta osatzera-
koan eta aurreikusitako menuan aldaketaren
bat suertatzen denean eragozpen txiki batzuk
sortzen zaizkigu; agudo kexatzen dira eguer-
dian jandakoa errepikatzen badiegu afarian!

6.- Aurreikusitakoa, nagusiki bederen, bete
dela esango zenukete, orduan?
Gure ustez bai, bete betean.

Seguimos consolidando nuestro proyecto y en esta
ocasión hemos dado un nuevo paso en el capítulo
de las infraestructuras.

La construccón de un nuevo comedor y de un sa-
lón de actos en el edificio de Altamira responde a
un nuevo reto.

Nerea Alustiza y Mari Kruz Largo como respon-
sables de la administración de la ikastola nos ponen
al corriente de los datos financieros.

Los arquitectos ordiziarras Miren Zubeldia y Josu
Aierbe han sido los responsables del diseño,
coordinación y costrucción del nuevo salón de actos
de nuestra ikastola.

En estas líneas han intentado remarcar la impor-
tancia que ha supuesto para ellos este reto. En él
han procurado aunar tanto los aspectos técnicos
como los estéticos; plasmando en el nuevo edificio
el carácter moderno e innovador de Jakintza.

La dirección técnica ha corrido a cargo de Fede Sa-
maniego y ha remarcado la coordinación y res-
puesta que ha habido por parte de todos los gre-
mios para el cumplimiento de los plazos previstos.

Por último, varios representantes de la Junta de la
ikastola ha mostrado su satisfacción por la marcha
y finalización de estas dos obras, que tanto nos van
a beneficiar en un futuro.

“ ...eguerdiko otordu garaia erabat lasaitu zaigu denoi”
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Ikasle olimpikoak

Hau ezustekoa!

Olinpiar Jokoak antolatu zituen Jakintza
ikastolako talde batek. Txanela proiek-
tuan eskatzen zieten kirol astea egoki-
tzeko Olinpiar Jokoak prestatu zituzten 4.
mailako neskamutilek.
Joan den hilaren 24ean, egin zituzten joko
horiek, goizez. Herritarrei jokoak ikustera
joateko deia luzatu zieten gure ikasleek.
Olinpiar Jokoak “ekintzailetza lantzeko”
antolatu zituzten eta era berean, ikasleen
autonomia, gauzak antolatzeko metodo-
logia, erabakiak hartzeko ahalmena
garatu behar zituzten lan honekin.
Lanean hasteko “ideia jasa” izeneko tek-
nika erabili zuten -bakoitzak bost ideia bota
eta gero onena aukeratu-. Ondoren, talde
txikitan lanak banatu eta planak diseinatu
gelako koordinatzaileen jarraipen zuzenare-
kin. Fase honetan erabaki asko hartu zi-
tuzten: zer joku egin, partaideak eta ikus-
leak zeintzuk izango ziren, zer gauza eskatu
eta erosi behar zituzten, propaganda eta
komunikazioa nola egin behar zuten

Horietako erabaki batzuk aldatu egin behar
izan bazituzten ere, dena prest zuten jokoak
egiteko: banderak, olinpiar suzia, musika eta
hilaren 24-ean oso txukun burutu zuten
proiektua. Gustuko lanean aldaparik ez, hau
da, oso gustura aritu ziren joko hauek
antolatu eta egiten gure ikasleak eta beraien
esanetan asko ikasi zuten.

pean, ikastetxeen lankidetzarekin eta guras-
oen ekarpen ekonomikoarekin urtarriletik inda-
rrean den ekimena. Jakintzatik bost ikaslek ja-
sotzen dute laguntza. Astean lau egunetan
gauzatzen da, 5:00etatik 6:30era, eta begira-
learen gidaritzapean zenbait gai lantzen dituz-
te. Bestalde, ikasle bakoitzaren jatorria kon-
tuan izanada, euren kultura adierazpenak eza-
gutzetik eta errespetatzetik abiatzen dira, ja-
rraian Euskal Herrikoak ezagutzera jotzeko.

Proiektuak agindu bezala, jokoan bukae-
ran ebaluazio fitxa bete zuten ikasleek eta
irakasleek. Hauek bai olinpikoak!
Siguiendo el proyecto Txanela, los alum-
nos de LH.4 han organizado unos Juegos
Olímpicos el 24 del mes pasado.
Dichos juegos tenían por objetivo esti-
mular en los alumnos su autonomía pa-
ra organizar actos, su capacidad de to-
mar iniciativas. etc.
Para empezar se recurrió al procedi-
miento de “catarata de ideas”: cada
uno exponía cinco ideas y se escogía la
mejor de cada tanda. A continuación,
distribuídos en pequeños grupos, diseña-
ron los planes: qué juegos organizar, es-
coger los participantes, y los expectado-
res, qué comprar, la propaganda, etc.
Algunas de esas decisiones se tuvieron
que modificar, pero en general, el juego
resulto muy estimulante, y todos queda-
ron muy satisfechos

Joan den otsailean, 1. mailako ikas-
leek, irteera polit bat burutu zuten.
Gabiriako Baztarrika baserrira joan
ziren “Baztarrika” gazta ekoizteko
prozesu guztia ikusteko. Bertan parte
hartu zuten: esnea berotu, gatzagia
eman, ebaki, gatzura kendu eta mol-
deeetan jarri. Bi hilabete barru, etxe-
koekin batera, gazta hau dasta ahal
izango dute.
Ardi mota ezberdinen gainean ere
hitz egin zuten, ardiak elikatzeko
gaiez, gazta egiteko tresneriaz... Ar-
tegira joan ziren, eta hau ezustekoa!,
ardi bat umea egiten suertatu zen!

Ezin itxoin ardiak, eta gure umeek,
aho zabalik, agian inoiz berriro ikusi-
ko ez dutena ikusi zuten: arkumea
jaiotzen! Egunero ikasten omen da
zerbait!
El pasado mes de febrero los alum-
nos del primer curso de Primaria vi-
vieron una experiencia inolvidable en
el caserío Baztarrika de Gabiria. Allí
pudieron seguir todo el proceso de
elaboración del queso y a la vez tu-
vieron oportunidad de asistir al naci-
miento de un precioso cordero. ¡ No
será facil que se les olvide ese en-
trañable momento!

Eskolaz kampo ere euskaraz ikasten. Bejondeiela!
Azken urteotan familia ugari eta, noski,

ikasle asko hurbildu da geurera mundu za-
baleko hainbat herrialdetatik. Oinarrizko be-
harrak ase nahiak, hau da, bizitza kalitate ho-
beagoaren aldarriak jarri gaitu guztiok ha-
rremanetan.
Eskola da, oro har, mugimendu horien be-

hatoki egokia. Horren lekuko, Jakintzan du-
gun ikasle kopurua, eta guk horiekiko dugun
ardura garrantzitsua: integrazio bidean jar-
tzea, alegia.
Ikasle horietatik guztietatik, HHra eta LHko

lehen mailetara datozenek, zailtasunak zail-
tasun, nahiko errez ikasten dute euskara, eta
horrek ahalbidetzen ditu bertakoekin esko-
labizitza partekatzea. Aldiz, DBHra datozenei,
gazteagoei ez bezala, zailtxo egiten zaie eus-
kararen uretan errez eta azkar moldatzea.
Alegia, eskolaren esku hartzeaz gain ezinbes-
teko dute eskolaz kanpoko inguru hurbiletik
euskararen aldeko bultzadak jasotzea.
Eremu horretan kokatzen da, erdiz erdi, Or-

diziako Udal Euskara batzordearen gidaritza-

Oraingoz martxo artekoa dago antolatuta.
Hurrengo bileran aztertuko dugu jarraipena-
ren komenientzia.

Como consecuencia de la inmigración,
cada vez es mayor la afluencia a nuestra
ikastola de alumnos provenientes de dis-
tintas partes del mundo. La realidad de di-
cho fenómeno es que los alumnos que se
incorporan en Infantil y Primaria consiguen
con una relativa facilidad un aceptable do-
minio del euskara, pero por el contrario
aquellos que comienzan su andadura en la
etapa de Secundaria se encuentran con se-
rias dificultades en su proceso de apren-
dizaje del idioma. Por todo ello, se ha pues-
to en marcha una iniciativa en colaboración
con el ayuntamiento para atender a las ne-
cesidades educativas de este colectivo.
Cinco alumnos de Jakintza reciben esta
atención durante seis horas semanales y así
aportar una mayor efectividad a su euskal-
dunización.
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Jakintza ikastolan zer?

ikastolatik kanpo zer?

Baita ere:

ASPERTU? Baita zera ere! ONDO PASA eta GOZATU.

ATZERRIKO EGONALDIAK 13-15 URTE //// 15-17 URTE

HALE ARTE- LEKEITIO---12-16 URTE
GAZTE EGONALDIAK----ESPEJO-------13-18 URTE
PILOTA UDALEKUAK---LEKEITIO---10-12 URTE

2009ko martxoa jakintzazu

negar egiteko, jolasteko... hautua egin dugunon herrira!

Iritsi dira inauteriak eta beraie-
kin, hamaika lan, entsaio eta jantzi
prestaketa. Aspaldiko ohitura za-
harrei helduz,gurasoen partaidetza
berreskuratuz, beraiengana jo du-
gu 3 eta 4 urtekoen txapelak egi-
teko laguntza eskatuz. Erantzuna
primerakoa izan da. Hor izan ditu-
gu hainbat arratsaldetan, guraso
talde bat buru belarri eta giro
onean, lan eta lan. Beraien lagun-
tza ezinbestekoa izan zaigu eta
haur hezkuntzako irakasleek eske-
rrak eman nahi diegu. Datorren ur-

Ugariak dira Jakintza ikastolakook prestatu
ditugun ekintzak kultur aste aberats eta probe-
txugarria egiteko asmotan. Taulan begiratuz ge-
ro, denetatik ikus daiteke bertan: jolasak,
irteerak, ikastaroak, ipuin kontaketak, kidetuta-
koen artean burutzeko ekintzak... Korrika ere
bertan da. Izan ere aurtengo “Korrika” 16.a Or-
diziatik pasatzen da apirilaren 2an, goizeko
9:30ean, kultur astea ospatu behar dugun aste
berean. Gure ikasleek ere parte hartuko dute.
Aurtengo lema “Ongietorri”da.Honekinzabaldu
nahi den mezua hau da: hizkuntza bat galtzeko
arriskuan dagoenean, hizkuntza hori salbatzeko
lehenengo baldintza berau dagoen herriak be-
rreskuratunahi izateadela,etaongietorriaegiten
diete gure artera datozen guztiei.
Korrikaren inguruan ugariak dira, baita ere,

Ordiziaherriakburutukodituenekintzak: patata-
tortilla lehiaketa, bazkariamusikazalaituta, buru-
handiak, umeentzako jolasak, kale animazioa,
filma...Eskualdean ere ekintza ezberdinak izango
dira. Beraz, egitaraua nahiko zabala izango da.

Jakintza ikastolakook parte hartuko dugu
Korrikan. Hiru dira erosi ditugun kilometroak eta
apirilaren 2an hor izango gara herrian zehar
korrika eginaz, gure petoa jantzita, euskarari
ongietorria emanez: “Ongi etorri!”
Bi aste aurretik, euskararen erabilera sustatzeko

eta indartzekoasmotan,UnitateDidaktikobat lan-
duko dugu ikastolako maila guztietan, etapa ba-
koitzean beren berezitasunak kontuan harturik.

Eraberean, ikasleenatxikimenduasustatunahi
da euskararen erabilerarekiko konpromisoa har-
tzera bultzatuz. Animo!

El 2 de abril del pasado año recorrió las calles
de nuestra localidad la decimosexta edición de la
Korrika. Ha querido la casualidad que ésta coin-
cidiera con la celebración de nuestra semana
cultural. A todos los actos que teníamos pro-
gramados, hemos añadido la bienvenidadispen-
sada a la caravanaquebajo el lema “Ongi etorri”
ha vuelto a significar un nuevo toque de aten-
ción a nuestras conciencias euskaldunes.
Además del acto propiamente oficial de la lle-

gada de la Korrika, los alumnos de Jakintza he-
mos venido trabajando en la ikastola una unidad
didáctica preparada con antelación sobre el im-
pulso y normalización del euskara en nuestro
país. Hemos querido recoger el máximo apoyo y
compromiso por parte de todos los alumnos para
continuar…¡¡¡ KORRIKA, KORRIKA, KORRIKA…!!!

tean ere, gurekin egotera gonbi-
datzen ditugu.

También este año han acudido
puntualmente hasta nosotros los
carnavales. Fieles a nuestra cita
anual nos hemos visto una vez
más inmersos en unos prepa-
rativos en los que hemos contado
con la ayuda de numerosos padres
y madres. Queremos desde estas
líneas agradecer toda esa cola-
boración y emplazaros a su vez p-
ara el próximo año.

Udako plangintzearik bai

Kultur astean korrika

Prest al zaude udarako? Oraindik ez? Ba, hemen dituzu zenbait
ideia, ea gustatzen zaizkizun! Gustukoren bat aurkitzen baduzu,
informazio gehiago ikastolan bertan emango zaizu.

Iritsi dira inauteriak

ZER EUSKAL UDALEKU IREKIAK

NON JAKINTZA IKASTOLAN (Villa Eugenian)

NOIZ EKAINAREN 22tik UZTAILAREN 23ra
10:00etatik 12:30etara.

NORENTZAT 2 eta 7 urte bitarteko haurrentzat

ZER INGELES UDALEKUAK

NON JAKINTZA IKASTOLAN

NOIZ EKAINAREN 22tik UZTAILAREN 10ra

NORENTZAT LH1,LH2,LH3,LH4,LH5,LH6

ZER EUSKAL UDALEKUA ITXIAK

NON ETXARRI ARANATZ

NORENTZAT 8-12 urte

ZER INGELES UDALEKUAK

NON ONDARROA- BERMEO - ZARAUTZ -SOPELA

NORENTZAT LH5,6 LH,6.DBH1. DBH,2. DBH2.3,4



Jakintzako hainbat ikaslek, iaz eta aurreko ur-
teetan bezalaxe, parte hartu du aurten ere Bea-
saingo idazlehiaketan. Zerbait idatzi eta aurkeztu
dutenguztiak saiatudira hitzari bizitza emateneta
hitz hori dela medio euren bizitza aberasten.
Horixe baita azken finean idaztearen abentura.
Ur horietan murgildu den orok, esandakoaren
harira, jaso du eginahalaren saria.
Ez dakit zer iritzi izango duten horretaz guztiaz
ikastolako irakurle-idazle horiek. Ezta, Pako Aristik
dioenarekin bat datozen ere. Izan ere, Pako Aristi
idazle ezagunak dioena egia bada, hitza bizitza
bihurtze horrek sufrimendu bikoitza dakarkio
idazleari. Bizitzak eragindakoa lehenik, eta bizitza
hori folioratzeak dakarrena bestea. Dena dela,
hori bezain pisuzko egia da berarentzat idatzi-
takoak ez badu idazlearengan gozamenik lortzen
ez duela merezi idazteak.
Ea zer dioten gure idazle gazteek gogoetarako
luzatu dizkiegun galderez: Garazi Otegi, Ainhoa
Mujika, Maria de Juan eta Ainhoa Imaz ditugu

Lana amitu eta Beasaina bidaltzerakoan zer
sentsazio zenuen barne-barnean? Gustura lor-
turiko emaitzarekin? Alegia, espero zenuen aipa-
men hori?
AINHOA: Hasiera batean ez ninduen guztiz kon-
bentzitu, baina istorioa gorputza hartzen zihoan
heinean, gero eta gehiago joan zitzaidan gusta-
tzen. Frankoa izateko, nire barnean nire zalantzak
nituen. Nahiz eta, nire lanerakin azkenerako
gustura egon, besteen mailatik urrutik egongo
zela uste nuen.
GARAZI: Egia esateko, aurtengoarekin aurreko
idatzi batzuekin baino gusturago geratu naiz. As-
kotan ahalik eta azkarren amaitu nahi izaten dut;
honekin, ordea, idazten jarraituko nukeen. Aipa-
mena, berriz... espero, ez nuen espero. Baina
lehiaketa berean aurrez zerbait jaso izanak ema-
ten duen esperantzak, again, ustekabetasuna
kentzen dio. Ez duzuezinezkotzat jotzen.Halere,,
ilusio handia egin dit egindako lana norbaiten
gustuko izan dela jakiteak.
MARIA: Hasieran ez nengoen seguru. Izan ere,
askotan irakurri arren nire lana, ez ninduen gehie-
gi asetzen. Hori dela eta, aparteko ezustekoa izan
zen saria, eta oso pozik nago.
A.: Ez nuen espero, baina zain nengoen. Azkene-
ko urtea izan da niretzat eta gainera, poesian
lortu dut bigarren sari hori. Lehenengo aldiz idatzi
dut poesia. Beraz, esperimentu bat zela esan dai-

teke. Uste baino errazagoa egin zitzaidan, baina
ez, ez ninduen bete. Emaitzak, aldiz, kontrakoa
dio eta triste samarra bada ere, gustura nago
lortutako sariarekin, nahiz ez nire lanarekin.

Idazketa prozesuan zer pauso aipatuko zeni-
tuzke? Nondik hasi eta nola garatu duzu? Aipa
itzazu egindako bidearen atal nagusienak.
A.: Nire buruan banuen ideiatxoren bat, baina
horiek nola garatu ez nenkiela nenbilen. Istorioa
eraiki nahian nenbilen batean, film bat ikusi
nuen, “El diario de Noa”, hain zuzen ere, eta ho-
rrek lagundu zidan buruannituen ideia horiek lotu
eta garatzen. Ondoren, nire barnean nuena folio-
ratzen joan nintzen ahalik eta era txukunenean.
G.: Ideia bururatu eta paperera pasa ondoren, bi
pausu eman nituen ipuina idazten hasi aurretik.
Lehena, labur-labur istorioaren egitura idaztea,
gainetik. Bigarrena, protagonisten edo pertso-
naien izaera eta ezaugarriak definitzea. Halabe-
harrez edo, pare bat egun horretan geratu zen
aipatutakoa, eta bitarte otu zitzaidana gehitu on-
doren, idazten hasi besterik ez nuen egin.
M.: Lanetik datorren inspirazioa, hitzen arteko
borroka, paper pila zakarrontzian eta azkenik...
emaitza. Hasi ez dakit nondik hasi nintzen, baina
bai ideia nondik hartu nuen. Orduan, kultura ikas-
gaian, Karlisten gudez ari ginela, horiekin bat ze-
torren istorioa idaztea erabaki nuen.
A.: Presiopean eginiko lana izan zen. Azken egu-
na nuen, azken aukera, beraz. Lehen ere errime-
kin bertsoak osatzen aritu ohi naizenez horrekin
jolastea erabaki nuen. Etxeko leihotik begiratu eta
txikikeria hutsa bazen ere, ikusten nuen gauza
hori edo hitz hori errima bihurtu

Idazketa eginahalak Pako Aristik aipatu sufri-
mendua eta poza berarekin al daramatza?
A.: Pako Aristiren teoriarekin bat nator. Zeure
ideiak nola bota asmatu ezinean zabiltzanean, su-

fritu egiten dugu.Aldiz, zeuk nahi zenuen eran
adieraztea lortzen duzunean sortzen den poza
adierazgarria da.
G.: again, bai, baina bikoitza...ez dakit. Foliora-
tzeak dakarren hori sufrimendua izanagatik, go-
zamenaren truke eginenz gero...
M.: Baliteke, baina nik ez dut nire bizitza errealean
paperean idatzi dudana bizi izan.
A.: “Gaurko ogia biharko lana!” esaten da, baina
baita “gustoko tokian alparik ez!”ere! Ni bigarre-
narekin nator kasu honetan. Ez nuke esango su-
fritzen denik. Azken finean, hitzei bueltak ematea
gustatzen zaigulako idazten dugu eta ateratzen
ez denean halako presio bat sentitu arren, sariari
begira ari ez bazara behintzat, gozatzen ari zara!

Irakurtzea eta idaztea txanpon beraren bi aldeak
omen dira? Kontatu zure esperientzia.
A.: Garbi dago lotura badagoela bien artean. Izan
ere, irakurketak asko lagundu dit barruko ideiak
eraikitzen eta antolatzen, eta horretaz gain, libu-
ruen aurrean une entretenigarriak igaro ditut.
G.: Ez, izan ere irakurri baino gutxiago idazten
dut. Biak atsegin ditut; halere, denbora faltagatik,
alferkeriagatik edo liburu bat irakurtzea erosoago
delako, oso gutxi idazten dut.
M.: Ez beti, baina bai gehienetan. Izan ere, irakur-
ketak ideia berriak, jakituria, ulermen hobea, hiz-
tegi aberatsagoa... eman diezazuke. Eta nire ka-
suan, asko lagundu dit ideiak garatzerakoan.
A.: Elkarrekin lotura izan dezaketen edo erlaziorik
ez duten bi txanpon dira. Bi eurokoa duenak bost
zentimokoa badauka, barnean darama. Bost zen-
timokoa duenak, aldiz, agian ez dauka bi euro-
koa. Berdin pasatzen da honekin. Idazten duenak
irakurtzen du, barnean darama. Irakurtzen due-
nak, berriz, agian ez du idatziko! Ez doaz beti
batera, baina aitortu beharrekoa da elkarren be-
sotik helduta doazenean gehiago bizitzen dela bai
idaztea eta baita irakurtzea ere.
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Ainhoa Imaz no imaginaba que su trabajo fuese a estar entre losmejores
en su género por lo que el galardón ha sido una grata sorpresa para ella.
María De Juan ha mostrado su sorpresa por el premio, pues nos dice
que tampoco ella había quedado totalmente satisfecha.
Para Ainhoa Mujika ésta era su última oportunidad para presentarse al
certamen, y lo ha hecho en un género totalmente nuevo para ella:

poesía. Esperaba con cierta curiosidad el resultado del certamen.
Según sus palabras, ser galardonada ha sido una gran alegría pero aun
así no está totalmente satisfecha de su obra.
Garazi Otegi quedó más satisfecha que en ediciones anteriores del
trabajo presentado al certamen por lo que el galardón recibido la ha
llenado de ilusión.

Garazi Otegi
Ainhoa Mujika

Maria de Juan
Ainhoa Imaz



Euskaljakintzaren egitasmoarekin jarraiki, aur-
tengo ikasturtean ere, ikasleek elkarrizketatu di-
tuzte euskal gizarteko pertsonaia ospetsu ugari.
Oraingoan Aitor Sarriegi dugu, Ainhoa Mujikaren
eskutan jarri dena. bertsolari jada ospetsua,
1997, 2001 eta 2005eko Txapelketa Nagusietan
final aurreetara eta 2007, Gipuzkoako finalera
heldu zaiguna.
Hona dakartzagunak euskaljakintza blogean
argitarautako elkarrizketa baten pasarte batzuk
baino ez dira. Osoa nahi duenak jo beza helbide
honetara: http://www.euskaljakintza.com

AinhoaetaAitor Sarriegi
Larunbat arratsaldeko lauetaerdiiak izangoziren

Maitek bideo kameraren azkeneko instrukzioak
eman zizkidanean eta Milagrosan bertso eskolak
duenegoitzara abiatunintzen.Aitor Sarriegi bertso
eskolako irakaslea dudanez, duela zenbait urtetik
ezagutzen dut; halere, kirioak dantzan nituen.
Arnasari buelta ematen nion bitartean 10 minutu
edo igaroko ziren. Hor agertu zen Aitor halakoren
batean. Bertsolariak beti berandu!

1989an, 12 urteko mutil bat. Gipuzkoako Esko-
larteko Bertsolari txapelketako Arrasateko kan-
poraketan mikrofonora hurbildu eta.... Nola
oroitzen du 31 urteko Aitor Sarriegik une hura?
Ez dakit. Egia esan, ez zen hainbesterako izan.

(…) Eskolarteko txapelketa batean kantatzen
nuen lehen aldia izan arren, ez zen oso trau-
matikoa gertatu.

Nork bultzatu zintuen taula hartara?, ?
Mikel Mendizabalek. Garai hartan, eskolaz

eskola ibiltzen ginen ikasitako bertsoak
kantatuz.(…) Egun horretan, ordea, Mikelek
bat-batean bota zuen: "...orain Aitorrek
kantatuko du!". Sorpresan harrapatu ninduen.
(…) Baina, kantatu egin behar eta, ongi irten
zenez, ni gustura.(…)

Ordutik hamaika bertsopaper lehiaketa irabazia
zara; baita zenbait bat-bateko sariketa ere: sariak
egiten al zaitu bertsolari?
Ez dakit; bertsolaria naizen esango nuke lehe-

nik. Kontuan izan garai hartan sari asko lortzen
nituela. Bertsopaperetan batik bat. (…) Baina,
aitortu beharko nuke, idatzizko sari horiek izentxo
bat eta kantatzeko aukera emana zidatela.

Bertsolari batzuk berezkoa omen dute talen-
tua. Beste batzuk, aldiz, ikasiak omen. Eskola
zaharrekoa ala berrikoa zara zu?
Ikasi denek egiten dutela uste dut. Egia da

batzuek beste egokiera bat edo besteengan-
dik bereizten dituen tik bat izaten dutela. (…)

Paperetik bat-batekora pasa nintzenez, talde-
ren batean sartzekotan ikasitakoa nintzate-
keela iruditzen zait

Hitz egiteko eragatik zure buruari meritua ken-
tzen diozula iruditzen zait, baina jadanik urrutira
heldu zara. Oraindik ba al duzu bete gabeko
helbururik?
(…) Txapelketa askotan tonbola bat izaten da,

(…) justu momentu horretan asmatu behar duzu.
(…) Helburuak? Bai. Iaz arte Gipuzkoakoan edo
EuskalHerrikoan finalenbateankantatzeazen,be-
ti finalerdian gelditzen bainintzen. Iaz, Gipuzkoa-
koan sartuta, ordea, helburua pittin bat aldatuko
nuke orain: Euskal Herriko finalen batean kanta-
tzea, agian; baina badakit oso zaila dela. (…)

Ba hori ( Euskal Herrikoa) badator. Aparteko
prestaketa hasteko asmorik ba al duzu?
Beno... (…) Txapelketa datorrenean gorputzez

hobeto egoten saiatzen naiz. (…) Ez dut presta-
kuntza berezirik egiten. Txapelketa garaian, ordea,
bestela egiten dituzun gauza guztiei (irakurketari,
entzundakoari, kantei...) arreta berezia eskaintzen
diiezu. (…) Finean, ordea, zure abileziatan saiatu
behar duzula uste dut. (…)

Bertsolariarentzat zer garrantzi dua txapelketak?
Hori bere helburuen araberakoa da. (…)

Txapelketakberez zerbait duenari edoeskaintzeko
daukanari toki gehiagotan eskaintzeko aukera
ematen dio. (…) Helburua tokatzen zaizunean
edo halakorekin elkartzen zarenean kantatzea
bada, ez daukazu horren beharrik.

Aurten lehen aldiz jokatu da Iparraldeko bertso-
lari txapelketa. Handitzen ari al da bertsolaritza?
Maiz esaten da egun bertsolari gehiago eta ho-

beadagoela, baina... (…)Handitzen?Badirudi ber-
tsozale elkartea bera, proiektu bezala, baietz. Min-
tzolan badugu, inoiz baino langile gehiago, proiek-
tu gehiagotan sartuta, eta hezkuntzan irakasle
mordoa dabil. Handitu dena bertso-mundu ho-
rretatik bizi den jende kopurua dela uste dut. (…)

Garai bateko bertsolari baserritarra intelektual
bihurtu da, eta ikuslea, entzule aditu, epaile. Nork
kontrolatzen du plazaz plazako bertso saio bat eta
nork txapelketako bat?
(…) Bertsolariaren perfila gizartearekin batera

aldatu da; izan ere, proportzioan, lehen baserritar
gehiago ez zegoen bezala, gaur egungo ber-
tsolaritzan ere ez dago gizartean baino intelektual
gehiago (…) Entzulea ere, egia, aditua da, (…) eta
hori txapelketa inguruan gehiago nabaritzen da.
(…) Denok ditugu geure faboritoak. Bati akatsak
atera, beste bati meriturik aitortu ez... Denoi ger-
tatzen zaigu nahi gabe ere, eta epaileek hori gain-
ditzea ezinezkoadela uste dudanarren, gainditzen
saiatzen direla pentsatzen dut. (…)
Horrez gain, epaitzen ari direnek zenbait bilera

egiten dituzte aurretik irizpideak bateratzeko eta
elkarren oso antzeko puntuazioak irteten zaizkie,
nahiz eta mahaiaren punta banatan egon. (…)

Como viene siendo habitual, en este curso
también se les ha propuesto a los alumnos en-
trevistar a jente de reconocida fama. Todas ha
resultado muy trabajadas ymeritorias. Ez sabi-
do que todas ellas pueden ser leídas, íntegras,
en http: //www.euskaljakintza.com.
Sin desmerecer a ninguna de ellas, presenta-
mos aquí un extracto de la entrevista que le hizo
Ainhoa Mujika al bertsolari Aitor Sarriegi. En ella
dan cuenta de los premios que ha cosechado a
lo largode sucorta peromeritoria carrera; de có-
mocompaginasuactividaddeprofesordemate-
máticas enUrretxu con la de bertsolari.
Hablan del éxito que va tomando el bertsolaris-
mo,de losconcursoscadavezmásconcurridos,
y seexplayael bertsolari sobre laparafernaliaque
rodea a todo esemundo.

Nola erabaki zenuen Aitor Sarriegi
elkarrizketatzea?
Bertso eskolako irakas-

lea dudanez erraza neu-
kan. Dena den, lehendik
ere banuen kapritxo hori.
Berarekinelkartzeko

erreparoriksentitual
zenuen?
Alde batetik bai, merezi zuen hainako el-

karrizketa prestatu ote nion zalantzaren-
gatik. Bestetik, ordea, ez; izan ere, banekien
galdera guztiei erantzungo ziela eta luze
gainera.
Azkenean zer sentsazio geratu zaizu?
Sentsazio ona. Asko busti zela esango nuke

eta euskal Jakintzako orrian jarri genuen poto-
kumeen lehiaketa ere berak proposatua izan
zen. Irakasle fina daukat! .
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Ongi etorri euskaraz bizi nahi dugunon artera!
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