
 AZKAINGO IKASTOLAK 40 URTE 
 
 
 1972. urtean ikastolen lorealdia izan zen Ipar Euskal Herrian. Azkaingo 
ikastola urte horretan sortu zen eta urte berean ere Senpere, Uztaritze, Hazparne 
eta beste hainbat herrietan hezkuntza euskalduna abiatu zen. 1969an lehen 
ikastola ireki zen Arrangoitzen eta geroztik ikastolen etengabeko sorkuntza izan 
da, egungo 29etara ailegatu arte. Heldu den ikasturteari begira Ziburun eta 
Beskoitzen ikastola berrien sortzeko bidea irekia da. 
 
 Azkaingo ikastolak 40. urteurrena ospatuko du. Bainan ez da ospakizun 
bakarra izanen, aurten lehen maila osoa Azkainen egiten den lehen urtea izanen 
baita ere. 2007an ideki zen lehen maila eta orduan ziren 13 ikasleek ikastute hau 
finitzean utziko dute ikastola kolegiora joaiteko. 
 
 Aldarrikapen urtea ere bada: Azkainek ikastola berria behar du. Egun 
ikasle eta erakasleek baliatzen ditugun lokalak sobera ttipiak gelditu dira ikastola 
azken urteetan izaten ari den etengabeko hazkundeari erantzuteko. Eta gainera 
heldu den ikasturtean 100 ikasleen muga zeharkatuko dugula espero dugu. 
Beharrak eramanda bi prefabrikatu eman behar izan ditugu egungo ikastolaren 
aintzinean den partikular baten lur eremuan.  
 
 Ikastolak azken urteotan izan dituen lorpenak ospatzeko ekimen ezberdinez 
beteriko urtea prestatu dugu:  
 
 
- Apirilaren 14ean Ikastolako Besta eginen dugu herriko Kiroletan. Bertan 
haurrek, burasoek eta erakasleek egin dugun "Bidaia" diskoa aurkeztuko dugu 
ikusgarri baten bitartez. Ikusgarriaren protagonistak haurrak izanen dira erakasle 
eta laguntzailekin batera. Goizeko 10etan hasiko da eta ondoren ikastolako 
buraso eta buraso ohiek ikusgarri komiko bat eginen dute. 
 
- Apirilaren bukaeran patata landatuko dugu ikastolako familia baten lurretan. 
Patata horiek Azkaingo bestetan ikastolak ezartzen duen ostatuan frita gisa 
salduko dira. 
 
- Maiatzaren 5ean Azkaingo ikastolak izan dituen egoitzen ibilaldia eginen dugu, 
garai bakoitzeko protagonisten kontakizunekin. Ikastolaren historian parte hartu 
duten pertsona guztiak gomitatuak dira, baita erakundeetako ordezkariak ere. 
 
- Ekainean ping-pong, pilota eta petanka lehiaketak eginen ditugu Ikastolan eta 
haurrentzako Xiba jokoak ere izanen dira. 
 
- Irailean 29an Azkaingo ikastolaren 40 urteak gogora ekarriko dituen argazki eta 
bideo erakusketa izanen da.  
 



- Udazkenak neguaren atean jotzen duen mementuan kontzertu eder bat 
eskeiniko dugu. Ikastolako buraso, buraso ohi eta beste hainbat kantari eta 
musikariek hartuko dute parte kontzertuan. 
 
 Ospakizun urteari ongi etorria emateko ianeko bi ekitaldi antolatu ditugu. 
Azkaingo ikastolako 1. Mus Txapelketa arrakastatsua eta Mikel Markezen 
kontzertua Azkaingo elizan martxoaren 18an, non musikari, azkaindarren eta 
kanpotarren arteko giro apartak kontzertuaz haratago, gaualdi goxoan bukatu zen.  
 
 Ikastolaren lau hamarkaden ibilbidea ospatzeko 40. urteurrenaren logotipoa 
daramaten hainbat produktu atera ditugu (taulier, paisol, USB gako eta 
haurrentzako tisertak). Ikastolaren izenean antolatzen ditugun ekitaldietan eta 
Azkaingo komertzioetan salgai izanen dira. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 IKASTOLAKO BESTA ETA "BIDAIA" DISKOAREN AURKEZPENA 
 
 Urte guziz bezala aurten ere ikasle eta burasoek prestatzen duten ikusgarri 
baten inguruan bilduko gara bazkari eta besta eder baten egiteko. Apirilaren 



14ean izanen da Azkaingo Kiroletan, goizeko 10:00tan hasiko da (aurrikusia 
zena baino oren bat lehenago).  Baina autengoa urte berezia izanik besta ere 
apartekoa izanen da. Azken 40 urteetan ikastolaren dinamikan parte hartu duten 
pertsona guztiak gomita berezia jaso dute. Sarrera deneri irekia da. 
 
BIDAIA DISKOA 
 
 Diskak "Bidaia" du izenburu eta gai. Aurten lehen maila osoa Azkaingo 
ikastolan egin ondoren zentroa uzten duten gaztetxoengan pentsatuta, kanpora 
eginen duten bidaia hartu dugu oinarri. Emana izana den urrats honen aztarna 
uzteko ikasle, erakasle, buraso eta profesionalek hartu dugu parte diskaren 
sorkuntzan. Elkarlan honen emaitza dira esaterako "Laminak", "Extralurtarrak", 
"Plok autobusa", "Lukainkaren bidaia"... eta urteurreneko ereserkia den 
"Nortasuna".   
 
 Diska osatzen duten hamar kantuetako hitzak egiteko haur zein helduen 
kolaborazioa beharrezkoa izan da. Sei kantuen hitzak haurrek taldeetan osatu 
dituzte. Beste lau kantu buraso eta buraso ohiek idatzi dituzte: Mizel Jorajuria, 
Graxi Solorzano , Maddi Zubeldia, eta Pantxika Solorzano. 
 
 Haur zein burasoen hitzei musika jartzeko profesionalengana jo dugu. Xano 
(Jean Mark Halsouet) eta Philipe Albor izan dira hitzei egokitu doinuak sortu 
dituztenak. 
 
 Pantxika Solorzano kantaria Azkaingo ikastolako burasoa baita kantu baten 
hitzak eta musika osatu ditu urteurrena ospatzeko. "Laminak" du izenburua kantari 
azkaindarrak osatu duen kantak.  
  
 Maddi Zubeldia, erakasle da Azkaingo ikastolan eta kontzertuak ere ematen 
aritzen da musikari lagunekin. “Motxila” kantaren musika eta hitzak sortu ditu disko 
honetarako.  
 
 Diska horren grabatzeko Xano musikariak egin du teknikari lana. Haurrek 
kantuak ikasi eta taldeka kantatu dituzte, erakasle eta Xanoren gidaritzapean.  
 
 «Diskan zehar bidai bat atzematen da sentsazioetan barna. Txikienetik hasi 
eta gero mundu batean zehar bidai bat egiten da. Diska xarmangarria da» erran du 
Xano musikariak diskari buruz. 
 
 Diskaren apainketa ere ikasleen esku gelditu da, txikienetik handienetara 
denen partehartzea baliatu da kolore eta irudimenez beteriko obra baten egiteko. 
Kantuetan oinarritu marrazkiak egitea eskatu zitzaien haurrei eta denen artean 
batzuk aukeratuak izan dira diskaren apaintzeko.  
 
"Nortasuna" Azkaingo ikastolaren 40 urteen ereserkia. 
 
  "Nortasuna" kantua Mizel Jorajuriak du idatzi eta Xanok du musikatu. 



«Himno bat baita biziki alaia da eta erreza da gogoratzeko. Besta egiteko musika 
da, dantzan aritzeko gogoa ematen duena» horrela azaldu du Xano musikariak 
"Nortasuna" kanturako sortu duen melodia. 
 
 Kantu horretan Mizel Jorajuriak historiari begirada bat eskeintzen dio bertso 
batzuetan: "Iragana, etsipena, gatazka, mespretxu edo kezka". Eta ondoren 
egungo egoeraren balorapen positiboa egiten du: "Azkaingo ikastola da bere 
hobenean, ta gaur egin dezala besta: 40 urte dauzka!".  
 
  Leloak ere bat egiten du bestak nabarmendu nahi duen ikuspegi 
positiboarekin: "Etorri da goaitatzen ginuena, azkenean eguna, auto-
estimuluarena, errespetuarena. Garatu da bai euskal nortasuna!". 
 
 Ikastolaren urteurren honetan gure egoerak hartzen duen aldarrikapen ukitua 
bezala, kantuak ere erreibindikazioari xoko bat uzten dio bukaeran: "Garaia da, 
normaltasunarena, guzien itxaropena, aterabide onena, betitik eskatzen dena, 
hurbil-hurbil duguna. Lortuko da, bai ofizialtasuna!". 
 
 Diska Azkaingo komertzioetan salgai izanen da apirilaren 14tik aitzina. 
 
 Diskari buruz mintzatzeko: 
 
 Xano: 06 74 51 10 20 
 Bernadette Luro Iratzoki (zuzendaria): 05 59 54 08 27 
 
 
 
SORKUNTZAREN AURKEZPENA APIRILAREN 14EAN 
 
 Goizeko 10:0etan hasiko da ikusgarria (aintzinetik 11:00etan hasiko zela 
komunikatu bagenuen ere).  
 
 Diskaren kantuetan oinarrituta ikusgarri musikatu bat prestatu dute ikastolako 
haur eta gaztetxoek. Erakasleekin batera klase bakoitzak kantu bat aukeratu du 
eta horren araberako ikuskizuna osatua izan da. Diska guztian zehar aurkezten 
den bidaia segituta kantu eta dantzekin Kiroletako giroa beroan izanen da. 
 
 Ondoren burasoek eta ikastolako lagunen artean antolaturiko pasarte 
komikoez osatu antzerki bat eskainiko dugu. Denen artean mementu irringarriak 
biziaraztea du xede ikusgarriak. 
 
 Ikastolako gela batek (GS/CP) sorkuntza honetarako prestatu duen 
antzerkitxoa erakutsiko du  ekainaren 1ean iraganen den Ikastolen arteko Antzerki 
Egunean. 
 
BAZKARIA 
 



 Bazkaria Kiroletan eginen da eta denei irekia da. Tokiak atxikitzeko ikastolara 
deitu behar da (05 59 54 08 27).  
 
 Kuxkuxtu txarangak alaitua izanen da eta ondoren haurren arteko pilota 
partida eginen da. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IKASTOLAK 40 URTEETAN IZAN DITUEN EGOITZEN IBILALDIA  
 
 Maiatzaren 5ean, arratsaldeko 5etan Azkaingo erdigunearen itzulia eginen 
dugu ikastolak izan dituen egoitzei segituta. 40 urteotako historian zehar parte 
hartu duten pertsonek garai ezberdinen kontakizuna eginen dute. Hitzordua 
plazako kioskoan emana da. 
 
 Azkaingo ikastolak lau egoitza izan ditu 40 urte hauetan eta historiari jarraiki 
egoitza guztien itzulia eginen dugu. Egoitza bakoitzaren aitzinean gunearen 
historiari buruzko zenbait datu dituen afitxa emana izanen da. Aldi berean garai 



horretan ikastolaren bizitzan parte hartu zuten pertsonei hitza emanen zaie aldiro, 
horrela azken lau hamarkadetako ibilbidearen nondik norakoak ezagutzeko. 
Ibilaldia oinez eginen da eta adin guzietako jendeari idekia da.  
 
 Ikastolako 40 urteko historian parte hartu duten pertsona guztiak gonbidatuak  
izan dira, izan buraso, ikasle, erakasle edo laguntzaile. Politikari eta 
erakundeetako jendeari ere gomita luzatu zaie. Denen parte hartzea izatea espero 
dugu, gure herriko eta gure ikastolako historiaren mementu inportanta horiek 
elkarrekin partekatzeko. Belaunaldien gurutzamendua da ekimen honen xedeetako 
bat, gaur egungo haur eta gazteek ikastolaren sorkuntzan eta garapenean izan 
diren mementuen oroitzapenak elgarrekin partekatzeko. 
 
 HISTORIA: 
  
  Azkaingo Ikastola10 bat haurrekin sortu zen, eta 40 urteko ibilbidearen 
ondoren egun 91 ikasle izatera ailegatu da.  
 
 Hasiera zaila izan zuen ikastolak, baina familia bakar batzuen indarrari eta 
lanari esker aintzina egin zuen.  
 
 Lehen urtean burasoek 20 libera pagatzen zituzten haur bakoitzeko 
hilabetean, horrekin erakaslearen hilabete saria ordaintzeko. Hastapen hartan 
Azkaingo ikastolatik Donibaneko ikastolara lehen maila egitera joateko autobusik 
ez zuten, burasoek egin behar izaten zuten garraioa. Baita ikastolatik kanpoko 
aktibitateeratara joateko ere. Jantegia buraso baten etxean egin zen urte anitzetan. 
Ondoren Sainte Marie eskolako jantegira joaten ziren haurrak eta 2008tik Adina 
zahar etxean bazkaltzen dute.  
 
 Andde Luberriagak bultzatu zuen lehen ikastola auzapez izan aintzin. Lehen 
mailaren idekitzea Jean Louis Laduche auzapez zela egin zen 2007an. 
 
 IBILBIDEA: 
 
 - LURBERRI "GARAJEA" 1972-1975: "Garajea" bezala ezaguna zen 
garaian, baina orain plazan bertan den medikuen kabinetea dena izan zen 
ikastolak Azkainen izan zuen lehen egoitza. Garai bereziki zaila izan zen, 
ikastolaren sorrerarena.  
 
 - LUR BERRI ESKOLA PUBLIKOA 1975-1983: Portua auzoan kokatzen den 
Lur Berri orain etxe pribatu bat da, baina garaian herriko etxearena zen. 
Hastapenean eskola publikoaren egoitza izan zen, baina eskolarendako eraikin 
berri bat egin zelarik ikastolari utzi zitzaion tokia.  
 
 
 - JAUREGIA 1984-2007: Hau izan da ikastolak luzeen izan duen egoitza.  
Herriko etxeak ikastolarako egokitu zuen. Bilguneko haurrak hartzen ditu 
asteazkenetan eta bestelako ekimen kulturalak egiten dira bertan.  



 
 Sortu zenetik ikastolan lehendakariak izan ziren: Fermin Mihura,Louisette 
Mendizabal, Maialen Ibarra, Philipe Iakarra, Jeannot Urtxegi, M. Helene Deliart, 
Muriel Leizagoien. 
 
 - HAURREN ETXEA 2008-2012: Ikastolako egungo egoitza da. Bilgune 
bezala erabilia izateko eraikia izan zen. Ikasturtean zehar Ikastolak erabiltzen du 
eta oporretan Bilguneak. Ikastolak egun dituen beharretarako txikiegia gelditu da. 
Etxearen aintzinean den lur pribatu batean bi prefabrikatu ezarri behar izan ditugu.  
 
 Lehendakariak: Muriel Leizagoien, Paskal Mihura. 
 
 Ibilbidearen helmuga horretan  egungo egoeraren berri emanen dugu. Bertan 
ikastolako historiaren berri ematen duten hainbat argazki emanak izanen dira eta 
hurbildu pertsona ezberdinen artean historiako mementu interesgarri batzuk 
partekatzeko parada izateko aperitifa bat eskeinia izanen da.  
 
 
Ikastolako historiari buruz mintzatzeko: 
Bernadette Luro Iratzoki (buraso ohia eta egungo zuzendaria): 05 59 54 08 27 
Graxi Solorzano (ikastola lehen burasoetako bat): 05 59 54 06 03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PING-PONG, PILOTA ETA PETANKA TXAPELKETA. XIBA JOKOAK. 
 
 Ekainean zehar haur zein helduek elgarrekin mementu atsegin bat pasatzeko 
kirol-besta izanen dugu Azkaingo Ikastolan. Ping-pong, pilota eta petanka 
txapelketa eginen da, eta haurrentzat Xiba jokoak egiteko parada ere eskeinia 
izanen da. 
 
 
 
 IKASTOLAKO 40 URTEEN ARGAZKI ETA BIDEO ERAKUSKETA. 
 
 Ikastolako lau hamarkaden historiak utzi dituen mementu ahantzezin horiek 
gogoan atxikitzeko argazki eta bideo erakusketa bat antolatu dugu irailean.  
 



- Irailaren 24tik 29rat erakusketa iraunkorra eginen da Biltokin. Bertan, azken 40 
urteetako argazkiak ikusten ahalko dira. 
 
- Irailaren 29an (larunbat arratsarekin) bideo gaualdi bat antolatua izanen da. 
Bildutako bideoen muntaketa bat aurkeztuko da. 
 
 Ikastolan buraso eta ikasle izan diren pertsonen artean bilketa lana eraman 
dute Eneko Jorajuria eta Iker Gogortzak. Jaso dituzten dokumentu grafiko guztien 
artean historikoki duten garrantziagatik edo edertasunagatik erakutsiak merezi 
duten argazkien sailkapen bat eginen dute, eta denen ikusgai emanen dute herriko 
historiaren parte hau. 
 
 
 
 
40 URTEEN LOGOA DARAMATEN PRODUKTUAK SALGAI 
 
 Ikastolaren lehen 40 urteen historia behar bezala ospatzeko, horren kari sortu 
dugun logotipoa daramaten hainbat produktu salgai eman ditugu. 
 
 - Paisol ederra euri egunei irrifartsu aurre egiteko. 
 - Taulier dotorea sukaldean goxoan aritzeko. 
 - USB gakoa behar diren informazio guztiak sakelean atxiki ahal izateko. 
 - Haurrentzako tisertak, txikienek aurreko belaunaldiek egin lana beraiekin 
eramaten dutela erakusteko. 
 


