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Ezkerretik eskuinera: Ruth Etxeberria, Jose Antonio Sánchez, Luis Mari Azkue,  Aitor Etxaniz

eta Nerea Ostolaza, aurrean Juan Zaraguetaren bustoa dutela.

duna bideratzen duten
arauak.

Elkartearen helburuak
Estatutuon arabera, honako
hauek dira guraso-elkar-
tearen helburuak:
- Gurasoei laguntza ematea,
beren seme-alaben hezike-
tari dagokionez.
- Ikastetxeko jardueretan
parte hartzea.
- Gurasoak ikastetxearen
kudeaketan ardura daitezen
ahalegintzea.
- Ikasleentzat eskola-orduz
kanpoko ekintzak anto-

latzea, eskolan bertan edo
handik kanpo.
- Ikasle eta gurasoentzako
heziketa-jarduera osagarri-
ak antolatzea.
- Ikastetxean egiten diren
eskola-orduz kanpoko jar-
due-rak sustatu eta la-
guntzea.
- Ikas baliabideak diruz ho-
betzen laguntzea.
- Elkartera iritsi litezkeen
proposamenak jaso, azter-
tu, eta onartu edo
baztertzea.
- Herri-agintariei ikastetxeak
behar dituen laguntzak es-
katzea.
- Eta heziketaren kalitatea
hobetzen ahalegintzea.

Batzordeko presidenteak
Helburu horiek gauzatzen
saiatzen dira zuzendaritza-
batzordeko kideak. Batzorde
horren urteetako bidean
arazo asko izan dira eta, ara-
zoei behar bezala er-
antzuteko ahaleginean,
gorabehera asko. Horien
historiaz jabetzeko, ba-
tzordeko presidente izan
direnekin egon gara, eta
haien hitzak jaso.
Honako guraso hauek izan
dira presidente, guraso-
elkarteko zuzendaritza-ba-
tzordean:
Ramon Etxeberria
Anjel Solaberrieta
Andres Ugarte
Jose Antonio Sánchez
Aitor Etxaniz
Juan Antonio Manterola
Luis Mari Azkue
Nerea Ostolaza
Ruth Etxeberria

Gainontzeko eskoletan bezalaxe, Orioko Zaragueta Herri Eskolan ere bada
eskolako gurasoen elkartea, oso aspalditik. Zertarako sortu zen elkarte hori?
Zer egiten du? Zer historia du elkarteak? Galdera horiei erantzuteko saioa
izango dira ondoko hitzak.

Zaraguetako guraso-elkar-
tearen estatutuak, lehenen-
go aldiz, 1989ko azaroaren
6an onartu ziren, gurasoen
batzar orokorrean, elkar-
tearen zuzendaritza-ba-
tzordearen presidente Jose
Antonio Sánchez zela. Urte
batzuk geroago, aldaketatxo
batzuk egin ziren estatu-
tuotan, buru Luis Mari
Azkue zela. Gurasoek be-
rriro onartu zituzten 2003ko
urriaren 3ko batzarrean.
Geroztik, horiek daude in-
darrean. Horiek dira guraso-
elkartearen legea, haren jar-

Bilera eta lan
asko eginak
dira guraso-

bazordekoak.
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Presidente izandako bost gurasoak gustura aritu ziren elkarrekin hizketan, garai bateko kon-

tuak gogora ekartzen.

Ramon Etxeberria
(1977-1978)
Ramon herriko alkate ere
izan zen. Aurretik, bi urtez,
1977 eta 78an, Zaraguetako
gurasoen buru izan zen.
Garai hartan erabaki zuten
Zaragueta eskolak ikastetxe
berria egitea. Orduko alkate
Jesus Mari Aiestaran ados
zegoen eskola berria egite-
arekin. Haren ustez, Goiko
Kalean jarri behar zen, Ollu-
aneko atzealdean; baina
prest zen eskolak erabaki-
takoa onartzeko. EAJk esan
zuen trafikoagatik-eta Goiko
Kalea ez zela leku ona
ikastetxe bat eraikitzeko.
Gipuzkoako Arkitektoen iri-
tzia bat zetorren EAJ-
renarekin. Tren geltokiaren
ondoko Ixkiña tabernan
elkartuta erabaki zuten,
hangoak herri-lurrak zirela
eta, ikastetxe berria San
Juan ermitapean eraikitzea.
Ramonek, hala ere, hori
baino garrantzizkoagotzat
jotzen du eskolako jarduna
euskaraz egiteko bidean

polizia bila etorriko ote
zitzaion. Telefonoa pintxatu-
ta eduki zuen bolada batez.
Ramonen lehen urtean,
gurasoak saiatu ziren
Zaraguetako haurrak gabo-
netan Ikastolakoekin batera
atera zitezen kalez kale.
Ikastolan hainbat aldiz izan
arren, ez zuten lortu. Biga-
rren urtean atera ziren au-
rrenekoz bi eskoletako hau-
rrak batera Gabon egunean,
1978an. Nahiz eta gero,
berriz ere, elkarketa hura
eten eta urte batzuetan
bakoitza bere aldetik atera.

Anjel Solaberrieta
(1978-1982)
“Gure garaian Zaragueta Es-
kola orain Ikastola dagoen
lekuan zegoen, herrian
bertan. Orduan, Zaraguetak
ikasle asko zituen. Hau-
rreskola oraingo musika-
eskolako hori zen. Eta
Zaragueta hondartzako
eraikinera pasa zenean,
haurreskola ere hara pasatu
zuten. Hortik etorri zen,
handik aurrera, jendea gutxi
tzen joatea eskola pu-
blikoan. Noizbait esan be-
harko dute erabaki hori
Udalean zeinek hartu zuen.
Behin, makina bat ordu pasa
genuen Udalak erositako
kristalak geuk jartzen. Baina
garai onak izan ziren, Euskal
Eskola Publikoaren aitzin-
dari izan ginen Zara-
guetan: 1976-77 ikasturtean
hasi zen sartzen euskara
lehen aldiz eskolan. Zara-
gueta aurrena izan zen
Gipuzkoan euskarazko ere-
dua sartzen, D eredua. Kul-
turaren alorrean ere mugi-
mendu handia izan genuen,
kultur asteak antolatzen
hasi ginen gurasoentzat.
Gero, jendearen onarpena
ikusita, Udalak hartu zuen
haiek antolatzeko ardura,
Zaragueta eta Ikastolarekin
batera. Pintura-kluba ere
izan zen eskolan; larunbate-
tan, musika-klaseak, ma-

Presidenteekin hizketan, banan-banan

garai hartan emandako pau-
soa. Gogoan du Donostiako
Loiola auzoan egindako bile-
ran erabaki behar zela, Ori-
on bi eta Aian bat, libre
gelditutako lanpostuak nork
bete. Adinagatik emakume
bati zegokion aukeratzen
hastea. Hark Oriokoa nahi,
baina emakumeak euskaraz
ez zekienez, Ramonek esan
zion Orio aukeratzen bazuen
putzura botako zutela. Hitz
haiek zalaparta handia sortu
zuten; orduan adierazi zuen
Zaraguetan nahi zutena zela
poliki-poliki, mailaz maila,
eskolan euskara sartzen
hastea. Azkenean, denek
ulertu eta onartu zuten.
Urte hartan bertan hasi
ziren, maila txikienetik ha-
sita, eskolan euskara sar-
tzen, Ramironeko Maite eta
Amezketako andereño bat.
Handik gutxira, ETAk bahitu
egin zuen Gipuzkoako
Hezkuntza ordezkaria; eta
bilera hartako zalaparta hu-
ra zela eta, Ramonek beldur
pixka bat ere pasatu zuen,

Zaraguetaren
eraikin berria
Goiko Kalean
jartzekotan
egon ziren. 
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Dena ez zen, hala ere, lana izaten; afariak eta festak ere bazuen lekua.

rrazketa... Zarauzko plaiero-
etan zazpi ekipo izatera iritsi
ginen; saskibaloian neskak
Gipuzkoako onenak ziren
alde handiz. Bateko eta
besteko, bilera asko egiten
genuen; baina merezi izan
zuen. Orduko arazorik han-
diena zen urtero, ikasturte
hasieran, irakasleak falta
genituela.”
“Embajada oriotarra en la
Delegación de Educación”,
hala zioen 1980ko urtarri-
laren 16ko albisteak. Bi egun
lehenago, eskolako ikasle,
irakasle eta gurasoak eta
Udaleko ordezkariak De-
legazioan izan ziren protes-
tan, urriaren 31n jubilatu-
tako irakaslea artean or-
dezkatu ez zelako. Hiru ordu
eman zituzten kantuan,
protestan, Delegatuarekin
egon eta hark otsailaren
1erako irakaslea izango
zutela agindu arte.

Jose Antonio Sánchez
(1989-1999)
Miguel Nacenta eta Maite
Garcia zuzendari izandako
garaian egon zen Jose Anto-
nio, presidente. Esker ona
adierazi nahi die irakasleei
eta berarekin batzordean
lanean aritutako gurasoei.
“Garai zailak izan ziren
haiek. Herriko eraikinetik
hondartzakora joan ginen.
1983ko urtarrilean inaugu-
ratu zen, Garaikoetxea
lehendakaria bertan zela.
Baina urte gutxian ikasleen
matrikula-kopurua asko jai-
tsi zen. Ez zen ondo neurtu
aldaketak izango zuen eragi-
na. Ikastolak hartu zuen he-
rriko eskola, eta Zaragueta
urruti egiten zitzaion jen-
deari, eta ikasle gutxirekin
geratu ginen. Guraso elkar-
teak oraingo musika-es-
kolan zuen egoitza. Han
biltzen ginen. Lan asko egin
genuen eskola publikoaren
alde: estatutuak egokitu, or-
denadoreen gela sortu, kirol
eremua txukundu…”

Aitor Etxaniz (1999-2000)
Marije G. Txabarri zuzendari
zeneko garaian aritu zen
lanean Aitor, presidente.
“Lan asko egitea tokatu
zitzaigun, bilera asko eta,
gainera, giro gatazka-tsua.
Eskolak ez zuen pisu hand-
irik, Ikastola zen nagusi eta
Udalak ez zigun kasurik egit-
en. Obrak egin behar zi-
tuztela eta Udalak baimena
emanda, Ikastolak Zarague-
tako solairu oso bat erabili
zuen eskolak emateko.
Tentsio eta tirabira handiko
momentuak bizi izan ge-
nituen. Gu saiatu ginen
giroa baretzen, baina ez zen
erraza. Kirol taldeetan ere
lan dexente egin genuen,
denentzako kamisetak-eta
eskuratzen, eta neska-mu-
tilen artean kiroltasuna
lantzen. Arazoen gainetik,
lortu genuen ikasleen
artean giro goxoa egotea,
eta batzordeko gurasoen
artean ere bai; eta eskolako
frontoia ixtea.”

Luis Mari Azkue
(2002-2008)
Bi zuzendari ezagutu zitu-
en Luis Marik eskolan bere
garaian: Maikar Yurramendi
eta bere arreba Maria Jesus

Azkue. “Giro ona izan genu-
en gure artean eta hainbat
gauza egin genuen, Uda-
larekin asko borrokatuta.
Beti gogorarazi egin behar
zitzaien Udalak ikastetxe
publikoarekin dituen bete-
beharrak. Halako batean,
lortu genuen eskolako lei-
hoak eta teilatua berritzea;
parke berria ere bideratu
genuen, eta eskolaren ingu-
rua moldatu; matrikula
garairako DVD bat egin
genuen, jendeari Zaragueta
zer den azaltzeko; estatutu-
ak eguneratu eta euskaratu
egin genituen; geroztik
urtero ospatzen dugun
bizikleta-eguna ere antolatu
genuen; Manuel Lasarte
zenari omenaldia ere egin
genion kultur etxean,
Manuel bere familiarekin
bertan zela, musika eta guzti
haren bertsoak kantatu ge-
nituen. Gogoan dut Manuel
hunkitu egin zela. Nik oso
oroitzapen ona dut garai
hartakoa.” 

Nerea Ostolaza
(2008-2011)
Nerea Xalbardin izan zen
lehenengo batzordeburu
emakumezkoa. Marije Az-
kue zuzendari zela ekin zion

Presidente
egondako

guztiek gazi-
gozoak aipatu
dituzte, baina
gozotik gehia-
go izan dute

gazitik baino.
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Eskolako festsa egunean, lan egite3a tokatzen zaie guraso batzordekoei, baina garbi dago on-

do pasatzen dutela.

bere ardurari; baina, gero,
hara, aspaldiko partez, esko-
lako zuzendari gizonezko bat
izendatu zuten: Juanjo Zu-
bizarreta. “Oso giro ona izan
genuen batzordeko gura-
soen artean, bilera eta lan
asko. Afaria, berriz, bakarra.
Lan batzuk aipatzekotan:
igogailua jarri zen eskola
barruan, patioko zorua eta
komunak konpondu, esko-
laren aurrealdeko errotulu-
ak jarri. Eskola hara joan
zeneko 25. urteurrena
ospatu ere egin genuen,
Juan Zaraguetaren bustoa
jarri genuen eskola-atarian,
haren oroimenezko bertso
batekin, haren iloba Bixente
Zaragueta Aquariumeko
zuzendaria ere etorri zen
ospakizunera. Orioko kros
txikia antolatu genuen, es-
kola ondoan, eta sekulako
neska-mutil pila etorri zitzai-
gun Oriotik bertatik eta on-
doko herrietatik, arrakasta
handia izan zuen. Igandee-
tako mendi-irteerek ere oso
erantzun ona izan zuten
gurasoen artean, 100etik
gora ibili ziren irteera
batzuetan, adibidez Iñaki
Perurenaren Peruarri base-
rrira egindakoan. Liburutruk
azoka asmatu genuen eta
musika hezkuntza goiztiarra

Joseba, lanean eskolan
Zaraguetan ikasi zuen Jose-
ba Altunak. Orain, martxotik
hona, eskolan ari da lanean.
Josebaren lan-jarduera
prestakuntza saioa da,
GUREAK-eko langileen ba-
nakako saioa. Lan prak-
tikaldiak urtebete iraungo
du. Lehenengo asteetan
Joseba trebatzaile batekin
arituko da lanean. Zarague-
ta eta GUREAK-en  lan-
hitzarmenaren barruan
gauzatuko da 21 urteko
gaztearen lan-ikasketa.

Badator eskolako festa
Ekainaren 2an izango da es-
kolako festa-eguna. Urte-
ro bezala, goizean ikasleen
emanaldia ikusteko aukera
izango da. Ondoren, bazka-
ria, eskolako jangelan;  kan-
tuak, dantza, jolasak, futbol
partidua... Nekatu arte.

Bizikleta-eguna era bai
Ekainaren 9an bizikleta egu-
na izango dugu, guraso eta
ikasle guztiontzat. Aurreko
urteetan bezala, bi ibilbide
izango dira: motza,  esko-
latik Ortzaikara iritsiko da,
Muntoko bidetik, eta esko-
lara itzuli; luzea, Ortzaikatik
beste aldeko espigoira eta
handik eskolara. Ondoren,
hamaiketakoa izango da de-
nentzat eskolan bertan.

Azkoitira eta Hondarribira
Eskolako lehen eta biga-rren
mailako ikasleek bi eguneko
egonaldia egingo dute
Azkoitiko Kuku-Herri ater-
petxean maiatzaren 3 eta
4an. Ingurua ezagutzeaz
gain eskultura-tailerra lan-
duko dute.
Guraso Elkarteko mendi
taldekoek antolatuta, ikasle
eta guraso talde batek Hon-
darribian pasatuko du ma-
iatzaren 12 eta 13ko aste
bukaera, hango aterpetxe-
an, herria eta inguruko men-
diak ezagutzen, elkarbizitza
saio ederrean.

ezarri, 0 eta 2 urteko
ikasleen artean. Eskolan ma-
trikulatutako haurren kopu-
ruak ere gorakada izan zuen.
Arazoa, aipatzekotan, Udala-
rekiko hitzarmena sortu
zenekoa, nahikoa buru-
hauste izan genuen-eta.”

Ruth Etxeberria (2011- ...)
Ruth da oraingo batzorde-
burua, gurasoek 2011ko
irailean egin zuten batza-
rrean presidente aukeratu
zutenetik. Oraindik ere ibil-
bide laburra du Ruthek ar-
dura horretan; baina, da-
goeneko, garrantzi handiko
pauso bat eman da Esko-
laren historian: erabaki da
behin-betiko, Bigarren Hez-
kuntza jarriko dela Zarague-
ta Herri Eskolan, 2013-14
ikasturtetik aurrera. Horixe
izango da, noski, aldi berri
honetan batzordeko ardu-
radunek izango duten ardu-
ra eta kezkarik handiena.
Ekainetik aurrera abiatuko
dira obrak, DBHrako behar
diren gelak-eta egokitzeko.
“Gurea da eskola publiko
euskaldun baten alde bo-
rrokatzeko aukera eta ardu-
ra, eta hori herritarrei behar
bezala azaltzeko.”

Berri laburrak

Eskolan DBH
jartzea izango
da batzordeko
gurasoen ar-
dura nagusia
datozen hila-

beteotan.


