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Aurten Bai Patronatoko presidente eta Patronato kideak, barnetegiaren 

irakasle, langileak eta ikasleak, egun on eta eskerrik asko eta zorionak 25. 

urteurrenean. Ez dut uste 25.urteurren ekitaldi garrantzitsuena izan zen 

egunean egoterik izan nuenik eta horrexagatik hartu nuena konpromisoa 

gaurko egun batez holako egun bat aprobetxatu egin ahal izana zuekin batera 

tarte bat partekatzeko. 

 

Koldo Mitxelenaren esaldi bat datorkit burura, euskararen bideari buruz ari 

zenean, “bide luze eta malkartsua” zela esaten zuen. 

 

Hori bera sentituko zuten, hemendik pasa diren hamar mila pertsonak. Pertsona 

horiek denak, ikasleak, eta baita irakasleak ere, ditut gogoan 25. urteurren 

honetan. 

 

Bide luze horretako malkarrak leuntzea posible da. Horretarako bakoitzak bere 

alea eskaini behar du. Zornotzako Barnetegiak ale asko jarri ditu eta hala aitortu 

beharra dago. Bide luze eta malkartsu hori gainditzeko lagungarri izan da eta, 

aurrerantzean ere, indar berriz, izaten jarraituko da.  

 

Apaltasunez baina harrotasunez esan dezakezue ibilbide askoren laguntzaile 

izan zaretela Aurten Bai eskutik, hitzetan eta ekintzetan demostratu duzuelako. 

Bide luzea egin duzue euskararen mesedean, euskal gizartearen mesedean. 

 

Har itzazue beraz, gaur gure aitormena, esker ona eta elkarren arteko 

lankidetzan jarraitzeko animoa eta eskaintza. Gaur, bereziki, Zornotzako 

Barnetegiaren eskuzabaltasuna nabarmendu nahi nuke. Beti lanerako prest eta 

beti elkarlanerako prest ere. “Auzolana” hitza erabiltzen dugu, eta auzolana zer 

den ondo erakutsi duzue 25 urte hauetan zehar, zuen proiektua sendo aurrera 

ateratzeko.  

 

Aitzindari izan zarete eta eredu bat zarete, bai Aurten Bai bai barnetegia. 

Urteurren borobil hauek egindako lanaren balorazioa egiteko ere baliogarriak 
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izaten dira. Euskararen inguruan, 25 urte ondoren, ideia bat nabarmendu 

dezakegu: zuzen ari gara, argi ilun eta guzti. Aurrera goaz eta, garrantzitsuena, 

ez gara gelditu. Ez dago hemen inor bide luzea bukatu denik pentsatzen duena. 

Bide honetan hiru zutabe azpimarratuko ditut: 
 

-Hezkuntza sisteman euskara txertatzeko araudia eta urteetako praktika. 

-Euskara Biziberritzeko Plana eta erabilera biderkatzeko konpromisoa. 

-Helduak euskalduntzeko lankidetza publiko-pribatua.   

 

Gaur helduak euskalduntzeko egin duzuen ekarpena eskertzen dugu, eta 

zentzu horretan zuen ahalegina, hemen zaudetenon benetan eskertu eta 

mirestu egiten duguna. Gaur, zuen lan eta jarrera aitortzen dugu. Ez bakarrik 

lortu dituzuen emaitzengatik, baita ere lana egiteko moduarengatik. Horretan 

ere eredugarri, Aurten Bai eta barnetegia. 

 

Beraz, 25.urteurren honetan, zorionak baina aldi berean ere, eskerrik asko 

Zornotzako Barnetegiari eta jarraitu dezagun, auzolanean; bide luzea egiten, 

bide malkartsua elkarrekin leuntzen.  

 

Eskerrik asko eta zorionak. 


