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daleko kontuak

Eusko Alderdi Jeltzaleak  gobernatu
behar duela esan du euskal gizarteak
argi eta garbi.Hauteskunde gauean,
garaipenak ematen duen poza erakuste-
arekin batera konpromiso ikaragarri bat
hartu zuen beregain, eta egoera latzean
dagoen jendea beti gogoan, hitz egin
zuen gure hurrengo lehendakariak.

Getarian , murrizketak egiteko garaian,
diru- sarrerei ematen diete lehentasuna
herritarren interesei eman beharrean.
Ordenantza fiskalei hasiera eman zaie.
Ohi duten bezala, Eusko Alderdi Jeltza-
lea udalean egongo ez balitz bezala joka-
tzen jarraitzen dute. Getariako Indepen-
denteekin bakarrik kontatzen dute eta
herritarren beharretan pentsatu baino,
gu baztertzea beste konturik ez dutenez,
herritarrak kaltetzea besterik ez dute lor-
tzen. Hala ere, gure alegazioak aurkez-
tuko ditugu herritarren beharretara.
Gure bete- beharrak ongi beteko ditugu,
ez izan zalantzarik.

Zaborren gaiari buruz, atez-atekoaren
inguruko kontuak gero eta isilago
daude. Getarian  Eusko Alderdi Jeltzale-
ari eta Getariako Independentistei esker,
ez da martxan jarriko. Orain denon
artean egin behar dugun ahalegina
izando da gero eta gehiago birziklatzea.
Horretan denok ados gaudela esango
nuke, beraz, jar ditzagun bideak birzi-
klatze kopurua gero eta handiagoa iza-
teko.

Turismoa da gaur bizi dugun krisi ego-
era hontan, indartu eta bultzatu behar
den arloetako bat. Getariako biztanle
laurdena hortik bizi da eta gero eta bisi-
tari gehiago dauzkagu herrian. 
Elkano-2019 (500. urteurrena) ere gero
eta gertuago …

Andoni Aristi

]
Zure gutuna Artzapen argitaratzea nahi

baduzu, Txeruko postontzian utzi, Eskualtxetara
ekarri edo artzape@topagunea.com helbidera bidali
zure izen-abizenekin. Gutunak gehienez 200 hitz
izan beharko ditu eta luzeagoak direnak mozteko
eskubidea izango du Artzapek. Ez dugu testu
iraingarririk onartuko eta Artzapek ez du bere gain
hartuko argitaratzen diren iritzien gaineko eran-
tzukizunik. 

gutunak

U

SARIA

Musika 

bandak

eskainitako 

diska 
AZAROKO GALDERA

NOLA IGOTZEN DUTE JANARIA GORIZERA?

Asmatzaile guztien artean egingo da

diskaren zozketa. 

Bidali erantzuna

artzape@topaguena.com-era edota utzi

erantzuna gure erantzungailuan

943 00 05 48 zenbakian.

lehiaketa]
aarrttzzaappee

Urriako irabazlea: Trini Etxabe.
Erantzuna: 2 urte.
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Xabier Insausti

Artzapetik begira

Jai daukagu

Jai daukagulakoan nago, bai. 
Gure imaginarioaren atzeko aldera
jotzen ez dugun bitartean, jai daukagu-
lakoan nago. 
Gure Elkanoren, gure Balenciagaren,
gure heroien atzean zer ezkutatzen
dugun aztertzen ez dugun bitartean, jai. 

Zein zen benetan Elkanoko Juan Sebas-
tian eta Cristobal Balenciaga? 
Zein zen Getariarekiko beraien harre-
mana? 
Eta gu, hori zehazki jakin nahi gabe, jo
eta su gure heroiak goraipatzen eta  
gure imaginarioa alimentatzen! 
Megalomano baten atzean beti ezkuta-
tzen da konplexu bat, inferioritatearen
konplexu bat. 
Eta konplexuekin bizitzea ... gaizki.
Azkenean ez dakigu non gauden. Azke-
nean gure gezurrak sinisten ditugu eta
hor geratzen gara harrapatuak.

Satrustegik bere kontakizun-bilduman
biltzen zuen Getariari buruzko kontaki-
zun bat. 
Edozein terapia hasten da beti berezko
miseria (errealitatea, nahi badugu) erro-
konozitzen. Hori egin eta gero errazagoa
da jakitea norekin gauden eta noren
aurka; zeinak diren etsiak eta zeinen
alde borrokatzen dugun. Ez lehenago!  

Identitateari buruz hitz egiterakoan kon-
tuz ibili. Nik behintzat nahiago dut
identitateak desegin defenditzea baino,
hori bai, umorearekin, mesedez.

Txapakalezka
Aitor Irigoien, Beñat Gereka eta Mikel Mugika]

-

Herriko kirolak osasun ezinobean jarraitzen du. Ketaren baitan, lehen aldiz, nesken
taldea martxan da, eta partida onak ari dira jokatzen. Mutilen taldea, beste urte batez,
goi-goiko postuetan dabil, sendo. 
Hondartzako futbolean ere, mutilen taldeak gogor eta ilusioz ekin dio txapelketari,
eta emaitza oso onak ari da lortzen. Nesken taldeari dagokionez, zer esan… bi urtez
jarraian txapeldun izan ostean, aurten ere lehen postuan baitira dagoeneko. 
Eskupilota txapelketa herrikoia ere martxan da beste behin, frontoiari bizia emanez
udazken eta negu garaian. Herriko korrikalariak, bestalde, lasterketaz lasterketa
gogoz dabiltza, eta arraunlariak ere denboraldi berriari ekitear. Herri osasuntsu baten
seinale, zalantzarik gabe!

Herri txiki bat izateko, kultur eskaintza anitza dugu herrian. 
Azkenaldian, gainera, hasiera polemikoa izan zuen Balenciaga Museoan ekitaldi des-
berdin ugari ari dira antolatzen: kontzertu politak, herriko taldeen emankizunak,
Donostiako Zinemaldiaren 60. urteurrena ospatzeko film emanaldiak… 
Bereziki azken honetan, urria eta abendua artean, jatorri anitzetako film interesga-
rriak, bertsio originalean, ikusteko aukera zoragarria dugu getariarrok. 
Horrez gain, azken urteetan ELAN EUSKADIK hilero antolatzen duen zine foru-
mean ere, egunerokotasuna duten gaiei buruzko film ederrak ditugu ikusgai, ikusiz
ikasteko eta gozatzeko. 
Azkenik, aurten lehen aldiz antolatu den Mendi Astea ere ezin aipatu gabe utzi. Arra-
kasta handia izan baitute bertan antolatu diren ekintza guztiek, Igor Illarramendi
herritarrak emandako hitzaldiak bereziki. 
Aukera ugari, esan bezala, eta guztiontzat modu eskuragarrian. 
Kulturak denok aberasten gaituelako!

+

Udazkenarekin eta lehenengo egun euritsuekin batera, Zumaia eta Zarautz arteko
errepidean lehen lur jauziak eta arazoak jazo dira. 
Orain arte, zorionez, gertakari oso larririk gertatu ez bada ere, arriskuak hor jarrai-
tzen du; errepidean zoazela gora begiratzea besterik ez dago honetaz jabetzeko…
Iberiar penintsula guztiko errepide zati garestiena dela entzun izan dugu sarritan,
baina urte luzetan hainbat lan eta obra egin diren arren, oraindik benetako konpon-
biderik ez da gauzatu…

Denontzako eskaintza kultural zabala
Getarian!

Herriko kirol taldeak sasoi onean aurten ere!

Zumaia-Zarautz arteko errepidearen arriskua!

OHARRA:

Datorren hilabeteko alean, Txapakalezkaren ohiko orrialde hau ez duzu topatuko
aldizkarian. Horren ordez, Rafael De Diego Larrañaga futbolari zenaren erreportaje
luze eta zabala prestatzen gabiltza, datu eta argazki ugarirekin. Hori horrela, gure
eskerrik beroenak eman nahi dizkiogu bai Artzapeko lantaldeari, halako aukera bat
emateagatik, eta baita Rafaelen lagun eta sendiari, erreportajea egiteko ematen ari zai-
gun laguntza guztiarengatik. Txapakalezka taldearen lehen erreportajea zuen gustu-
koa izango delakoan… Mila esker!



Aurtengo Salbatore festetan, herriko konpartsak Indiako doinu eta dantzak
eskaini zizkiguten. Bolywood izeneko ikuskizunak harrera ezin hobea izan zuen
herritar eta bisitarien artean. Horrela irailaren 15ean, Zumaiako Olagarro egu-
nean, ikuskizuna berriro ere taularatu zuten arrakasta itzela jasoaz.
Orain, aldiz, Orion eskainiko dute emanaldia. Abenduaren 8an izango da, Orioko
festen egitarauaren barnean. Ikusleek gozatuko dutelakoan gaude! Zorionak kon-
partsako kideei!

Saria:

Bi solaio, bi buia, bi atun pote eta
beste bi hegaluzearenak.

Irabazlea:
Valentin Larrañaga.

6- artzape @topagunea.com

] getarian zer berri?

Santa Zezilia ospakizunak
herrian

Getariako Konpartsa Orion
izango da

Urtero moduan, azaroaren 22an, Santa Zezilia eguna ospatu zen gure herrian.
Hala, arratsaldeko 19:30etan hasita, herriko Musika Bandak kalejira egin zuen
herriko kaleetatik barrena giroa alaituz.
Baina musikarien eguna 22an izan arren, aurretik beste hainbat ekintza eraman
ziren aurrera. Esaterako, azaroaren 18an, igandean, goizeko 11etan Meza Nagusia
izan zen eta bertan Getariako Abesbatzak abestu zuen. Jarraian gainera, kontzer-
tua eskaini zuten Salbatore Deunaren parrokian bertan.
Santa Zezilia bezperan aldiz, azaroaren 21ean, musika eskolako ikasleek kalejira
antolatu zuten eta egunarekin amaitzeko, plazan emanaldia eskaini eta txokola-
tada izan zuten.

Azaroko
Artzape saria

Harpidedun
kanpainaren
ranking-a

Guztiok dakizuen bezala, Artzape-
ren aldeko harpidedun kanpaina
daukagu martxan, hurrengo urtean
aldizkaria kaleratzeko beharrezkoak
baitira harpidedun berriak. Horrela,
harpidedun zaharren artean, berri
gehien lortzen dituenak sari potolo
bat izango du urte bukaeran. Beraz,
ekin eta hasi harpidedun berriak
lortzeari!
Oraingoz hau da azaroko 
sailkapena:
-Eneritz Manterola: harpidedun bat.
-Hilario Larrañaga: harpidedun bat.
-Imanol Ibarbia:  hiru harpidedun.
-Izaskun Larrañaga: harpidedun
bat.
-Nerea Kamio: harpidedun bat.

Irabazten Imanol Ibarbia!

Eskerrik asko parte hartzaile guztiei
eta bereziki zozketa antolatu duten
Goiatz Lazkano eta Ainhoa Kamiori.



Abenduaren 8an, glamourra eta luxua etorriko da berriro ere Balentziaga muse-
ora. Cook & Fashion deituriko festa ospatuko da bertan. Moda eta gastronomia
uztartzen duen festa izango da eta maila internazionaleko hamar diseinatzaileren
jantziak ikusteko aukera egongo da. Horretaz gain,  bost diseinatzaile gaztek ere
euren kolekzioa aurkeztuko dute.
Bertaratzen direnek, ikusmenarekin gozatzeaz gain, dastamena goxatzeko aukera
ere izango dute sukaldariek prestaturiko jaki esperimentalekin.

Lehen urratsa: hondakin 

gutxiago sortzea

Urola Kostako Udal Elkarteak hondaki-
nak sortzea prebenitzeko tokiko plana
prestatu eta idatziko du. 
Hondakinen gaineko Europar Batasu-
neko politikaren helburu nagusiak
honakoak dira: hondakinak sortzea pre-
benitzea, berrerabiltzea, birziklatzea eta
berreskuratzea, betiere hondakinak sor-
tzeak ingurumenean duen eragina
murrizteko. 
Hondakin gutxiago sortuz gero, ahale-
gin txikiagoa egin beharko dugu berre-
rabiltzen, birziklatzen edo berreskura-
tzen. 
Azken bolada honetan hizpide eta ezta-
baidagai dira hondakinak biltzeko eta
tratatzeko sistemak eta ez da gehiegi
landu hondakin gutxiago sortzeko zer
egin. 
Hondakinak sortzea prebenitzeko lana
ordea, era planifikatuan egin behar da
eta, horixe da hain zuzen ere, hondaki-
nak sortzea prebenitzeko tokiko planen
helburua: epe ertain eta luzeko plana
egin eta garatzea, tokiko eremuan nahiz
haratago hondakinen prebentzioarekin
zerikusia duten eragileekin estrategia
partekatuta.
Urola Kostako planaren xedea horixe da:
Udal Elkarteak eta bertako udalerriek
plan bat garatzea, elkarrekin, epe ertain
eta luzera, sortzen diren hondakinen
kopurua murrizteko. 
Horretarako honako lan edo urratsak
egingo dituzte:
- Hondakinen kudeaketaren azterketa
egingo da lehendabizi, prebentzioaren
ikuspegitik.
- Planaren proposamena landuko da.
- Planaren proposamena laburbilduta.
- Komunikazio eta partaidetza: proposa-
mena ezagutzera eman eta partaidetza
prozesu baten bidez ekarpenak jasoko
dira. 
- Prozesuaren ekarpenak kontuan har-
tuta, behin betiko plana idatziko da. 

Informazioa gehiago:
Tel. 943 896024

www.ekogunea.net
maizpuru@getaria.org

] bi hitzetan

Cook & Fashion izeneko
festa ospatuko da 
Balentziaga museoan
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Artzaperen oharra
Jadanik pasa ditugu harpidedunei urteko kuotak baina kasu batzuetan akats
informatikoak izan ditugu. Hori dela eta, eskertuko genuke kontua baliogabetu
edo aldatu, eta eskuz ordaintzen dutenei  ingresoa egitea gure bi kontu hauetako
batean.

Kutxa: 2101 0040 60 0011067949
Euskadiko Kutxa (Laborala): 3035 0192 91 1920005322

Herrian bizi direnek 22 euro ordaindu behar dute eta gainerakoek 25.

Arazorik izan ezkero jarri gurekin harremanetan. 
Telefonoa: 943000548 
E-maila: artzape@topagunea.com

Eskerrik asko guregan konfiantza eta harpidedun izaten jarraitzen duzuenoi! 

Alkate Txiki Eguna 

Alkate Txiki Eguna, haurren eguna izan ohi da. Guraso Elkarteak antolatua, aza-
roaren 24ean ospatu zen giro ederrean.
Hainbat ekintza eman ziren aurrera egun hartan. Lehendabizi, arratsaldeko
16:00etatik 18:30etara tailerrak egin ziren.

Ordu laurden beranduago, eguneko ekitaldirik garrantzitsuenari eman zitzaion
hasiera. Hala, alkateak agintea eman zion alkate haurrari. Honek era berean,
Alkate Txikiaren pregoia irakurri zuen.

Jarraian haurren meza izan zen eta ondoren buruhaundiekin jolasteko aukera
egon zen kaleetan zehar. Egunarekin amaitzeko, afaria izan zen Berdura plazan
eta afalostean, playback-a eta jolasak.
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Izaskun Urbieta ] Elkarrizketa

Igor Illarramendi:
“Ondoen han goian egoten 

gara gu, deskonektatuta eta
bake-bakean!”

Igor Illarramendi mendizalea izan da betidanik. Hori dela eta, hainbat leku bisitatu ditu espedizioak, trekinak

eta mendi martxak eginez; Alpeak, Andeak, Himalaia, Pirinioak, eta abar luze bat. Azken mendi kate honetan

bizi da duela 6 urtetatik; Gorizeko aterpetxean, hain zuzen.

Azaroaren 7an, mendi astearen barnean, Getariara etorri zen hango bizipenak eta abenturak kontatzera herrita-

rroi. Honezkero, itzuli da berriro ere Aragoi aldera baina aurretik berarekin berriketaldi bat izateko aukera

bikaina izan dugu.

NNoollaa  bbuukkaattuu  dduu  ggeettaarriiaarr  bbaatteekk
GGoorriizzeenn??
Neguan askotan joaten nintzen hara
mendian ibiltzera raketekin, eta bidaie-
tako batean Gorizeko zaintzailea ezagutu
nuen; Iban Urbieta, Arroakoa. Hark
eskiatzen ikasteko esan zidan, neguan
izugarri gozatzen baita han eskiatzen
jakin ezkero. Gainera neguan ez da ia
inor joaten hara. Beraz horretan hasi nin-
tzen eta ondoren bertan berekin lan egi-
teko proposamena egin zidan. Haren
bitartez amaitu nuen Gorizen.

ZZeerrggaattiikk  GGoorriizz  eettaa  eezz  bbeessttee  lleekkuu
bbaatt??
Esan daiteke zoriz iritsi naizela Gorizen
bizitzera eta lan egitera. Aspaldidanik
joaten nintzen hara aisialdiko denbora
pasatzera; mendian ibiltzera, eskiatzen
ikastera. Nire helburua ez zen inoiz izan
bertako aterpetxean lan egiten amaitzea.
Ez nuen inoiz pentsatu, baina, horrela

gertatu da eta egia esan
pozik bizi naiz.

NNoonn  ddaaggoo  GGoorriizz??
Goriz Pirinioetan dago, Aragoiko aldean.
Ordesa Parke Nazionalaren barnean

kokatzen da (Pirinioetako lekurik jende-
tsuena) eta 2200 metroetara dago gutxi
gorabehera. Inguruan mendi ezagun edo
garrantzitsu asko ditu; 3000 metrotako 14
mendi. Horietako nagusiena Monte Per-
dido da 3355 metrotako garaierarekin.
Gorizera joaten den jende gehiena mendi
hau igotzera joan ohi da. Normalean
Ordesatik etortzen dira, Gorizen lo egin
eta hurrengo egunean Monte Perdido igo-
tzen dute. Gure aterpetxea da han ingu-
ruan dagoen bakarra lo egiteko, gosal-
tzeko, bazkaltzeko eta afaltzeko.
Gainera, GR-11 ere bertatik pasatzen da.
GR hau Hondarribiatik hasi eta Katalu-
nian amaitzen den ibilbidea da. Hori dela

“Nire helburua ez zen inoiz
izan Gorizeko aterpetxean lan

egiten amaitzea”

Iban eta Igor aterpetxearen kanpoan.



] elkarrizketa] Igor Illarramendi mendizalea
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eta, jende asko igarotzen den lekua da
Gorizeko aterpetxea. 
Gorizera joateko beste bide bat Lerinetik
izaten da. Handik autobusak ateratzen
dira eta 1800 metrotan uzten ditu mendi

zaleak. Aterpetxera ordu eta erdian iris-
ten da. Jende askok egiten duen ibilbidea
da, ez baita oso zaila eta egun pasa
moduan polita da. 

NNooiizzttiikk  bbiizzii  zzaarraa  hhaann??
Aurtengoarekin seigarren urtea da.
Aurretik kamioiarekin ibiltzen nintzen

lanean hemen eta jadanik sei urte dira
lanbide hori utzi nuela. Sei urte hauetan
udara bat edo beste atzerrian pasa dut
bidaiatzen, baina bai, duela sei urte joan
nintzen Gorizera.

ZZeennbbaatt  ppeerrttssoonnaa  bbiizzii   zzaarreettee  bbeerr--
ttaann??
Udan zazpi lagun izaten gara bertan
lanean. Zazpi pertsonaz osaturiko bi
talde gara. Hamabost egunetan zehar
talde batek egiten du lan eta beste hama-
bostaldian beste taldeak. Lan banaketa
horrela egiten da. Lana egiten ez dugun
egunetan behera, herrira jaisten gara.
Neguan aldiz hilabete batez egoten naiz
aterpetxean eta hilabete horretan Iban eta
biok egoten gara bakarrik. Urtero hila-
bete ezberdin batean egoten gara, aurten
urtarrilean. Aterpetxea urte guztian
zehar egoten da zabalik, zaintzaileak
aldatzen gara.
Udako sasoia aldiz, maiatzean hasten da
eta hilabete hauetan zazpi pertsonaz osa-
turiko bi taldeak hasten gara lanean
hamabostaldika.

NNoollaakkooaa  ddaa  zzuurree  eegguunn  bbaatt  hhaann??
Oso ezberdina da udako edo neguko
egun bat. Neguan han egon beharra dau-
kagu eta beti dago zerbait egiteko: kon-
ponketak orokorrean; hodi bat izoztu
bada konpondu, internet edo telefono
hariak arazoak ematen baditu ere kon-
pondu, eguzkitako plakak garbitu, ater-
pearen ingurua elurrez dagoenean

kendu, … Hotzaren eta haizearen ondo-
rioz, beti gertatzen da zerbait. Txapuzak
egiten ditugu eta denbora librean aterpe
barruan egoten gara, berogailua jarrita
eta ping-pongean jolasten, pelikulak
ikusten, …eskiak hartu eta mendiren bat
ere igotzen dugu, baina beti ere egural-
diak laguntzen badu.
Udaran aldiz, goizeko 6etan jaikitzen
gara, gosariak ematen ditugu eta aterpe-
txearen garbiketa egiten dugu. 12ak
aldera amaitzen dugu eta ordu horreta-
tik arratsaldeko 17ak arte, beti txandaka-
tuz, denbora librea izaten dugu. Ondo-
ren sukaldean sartzen gara eta afariak
prestatzen ditugu. Afaritarako bi txanda
izaten dira, bat arratsaldeko 19etan eta
bestea 20etan. Gaueko 23etarako dena
garbituta eta txukunduta izaten dugu,
hurrengo egunerako prest.
Gu ez gara gidariak. Jendeak galdetzen
dizkigu zein bide hartu eta horrelako
gauzak baina gure lana ez da hori izaten.
Norbaiti mendian zerbait pasa ezkero,
joan izan gara bera laguntzera baina nor-
malean mendiko Guardia Zibilak izaten
dira erreskaterako prestatuta daudenak.
Guk ere haiei abisatzen diegu eta heli-
kopteroan etortzen dira. Hala ere noiz

“Udan 7 lagun
izaten gara

lanean.
Neguan 

hilabete batez
egoten naiz

Ibanekin
bakarrik”

Igor Monte Perdido atzean duela.

Gorizera janaria igotzen helikopteroz.
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edo noiz tokatu izan zaigu guri ere zauri-
tuarengana joatea erreskatekoak denbora
behar zutelako iristen.

GGoorriizzeerraa  jjooaatteenn  ddeenn  ppeerrttssoonnaa
bbaatteekk,,  zzeerr  aauurrkkiittuu  ddeezzaakkee  hhaann??
Hara joaten den pertsonen %80a Monte
Perdido igotzera joaten da, udako sasoian
beti ere. Gainerako %20a inguruko men-
diak igotzera joaten da: Cilindro de Mar-
boré, Punta de las Olas, Serradets, … 
GR-11 ere askok egiten dute. Han men-
dia da egiten den ekintza nagusiena.
Horretaz gain, neguan fondoko eskia egi-
ten dutenak ere badaude.

NNooiizzttiikk  mmeennddiiaarreekkiikkoo  zzaalleettaassuunn
hhoorrii??
Aspalditik, betidanik. Lehen, hemen bizi
nintzenean beti ibiltzen ginen Txindokira
igotzen, Erniora, Aizkorrira, … Gero Piri-
nioetara hasi nintzen joaten, asteburu
askotan joaten nintzen eta handik Gori-
zeko lan hau suertatu zitzaidan.
Mendira askotan joanez, gauza berriak
ikasi ditut eta handik Alpeetara, Ande-
tara eta abar ere joan izan naiz. Jendeare-
kin joanez asko ikasi dut, izan ere, eta
neguan batik bat, fisikoaz gain, teknikaz
ere jakin beharra dago (pioleta erabil-
tzeko, kranpoiak, eskiekin gora joateko,
elur jauziak, elur motak, …).

HHaann  bbiizziittzzeeaa  ggooggoorrrraa  aall  ddaa??
Ezberdina. Gustatu ezkero ez da gogorra.
Ni neguan adibidez oso gustura egoten
naiz eta gainera beti daude gauzak egi-
teko. Uda aldiz pixka bat gogorra egiten
zait hainbeste jenderekin. Lana ere osta-
laritzan egitea bezala bihurtzen da. Beti
izaten dira jendearen kexak eta abar. Egia
esan, aterpetxea nahiko zaharra dago.
Gainera, lana egiten ez dudan hamabos-
taldian Villanueva izeneko herrira joaten
naiz. Han bizi naiz Ibanekin, eta jadanik
hango bizimodura ohitua nago. Lagunak
ere baditugu gure zaletasun berdinekin
eta haiekin ere mendira joaten naiz. Lan

honek gainera denbora libre asko uzten
dit beste gauza batzuk egiteko.

NNeegguuaa  oossoo  lluuzzee  jjooaatteenn  aall  ddaa??
Neguko denboraldian hilabete batez ego-
ten naiz soilik. Iban eta biok egoten gara
eta egun guztiak bertan igarotzen ditugu.
Ez gara ezertarako jaisten herrira. Egia
esan zereginak izaten ditugu, eta jendea
ere bisitan etortzen zaigu. 
Mentalizatu egin behar zara badakizu-
lako hilabete pasa behar duzula, baina ni
gustura egoten naiz.
Eguraldi oso txarra egiten badu, pasa
ditzakegu 10-15 egun aterpetxetik atera
ere egin gabe eta horrek tristura pixka bat
ematen du, baina ondo.

NNoollaa  iiggoottzzeenn  zzaarreettee  hhaarraaiinnoo??
Udan, jendeak egiten duen bezala, Leri-
netik kotxean joaten gara 1800 metroetan
kokatuta dagoen pistaraino. Handik
oinez igotzen gara. Neguan aldiz, Orde-
satik igotzen gara eskiekin.

EEttaa  jjaannaarriiaa,,  mmaatteerriiaallaa??
Helikopteroz. Dena helikopteroz igotzen
da Gorizera. Negu hasieran janari eta
beharrezko gauzen igoera handi bat egi-
ten da, horrela negurako prestatuta ego-
teko. Ondoren, udaberri hasieran beste
igoera handi bat egiten da eta udan
berriz 10 egunetik behin edo egiten da,
jende gehiena orduan etortzen baita.
Helikopteroa erabiltzeagatik 30 euro
ordaintzen ditugu minutuko. Kostu  honi
gainera beste bat batu behar zaio. Heli-
kopteroa Panticosan aurkitzen da eta
handik Lerineko baseraino etortzeagatik
400 euro gehitu behar dira gutxi gorabe-
hera. Behin base horretan dagoenean,
gauzez betetzen dugu helikopteroa.
Bidaia bakoitzean gehienez 800 kilo era-
man daitezke eta aurretik dena pisatuta
izaten dugu. 
Bidaia bakoitzak 7 minutu irauten ditu; 7
minutu igotzen eta beste 7 jaisten. Buel-
tako bidaia aterpetxeko zaborra behera
jaisteko aprobetxatzen da.
Gauza asko eramaten ditugunean, hau
da, igoera handietan, 30 bat bidaia egiten
ditu helikopteroak. Udan aldiz, igoerak
sarriago egiten dira eta bakoitzean 4-5
bidaia. Igoerez gu geu arduratzen gara
eta baita erosketak egiteaz ere.

22220000  mmeettrroottaann  kkookkaattuuaa  ddaaggoo
GGoorriizz..  AAllttuueerraa  hhoorrrreettaann  bbiizziittzzeeaakk
eerraaggiinniikk  bbaa  aall  dduu  ggoorrppuuttzzeeaann??
Ez pentsa. Altuera horretan oraindik fisi-

“Udan, 1800 metrotan 
kokatuta dagoen pistatik 

igotzen gara oinez. 
Neguan, Ordesatik eskiekin”

Alpamayoko tontorrean (Perú).
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koak ongi erantzuten dizu. Hori bai, eba-
kiak edo egiten badituzu oso zaila izaten
da sendatzea. Normala baino denbora
gehiago behar du. Sukarra edo katarroa-
rekin ere gauza bera gertatzen da, behera
jaitsi arte oso zaila da sendatzen.

ZZeennbbaatt  ggrraadduuttaarraa  iirriittss  zzaaiitteezzkkee
hhaann??
Ni han nagoenetik sateliteak harrapatu
duen baxuena -25 gradu izan dira. 
Haizea dagoenean, eta batez ere iparre-
koa, graduak asko jaisten dira. Baina
normalean, neguan, -10 izaten da
baxuena.

ZZeeiinn  aallddee  oonn  eettaa  ttxxaarr  ddiittuu  hhaann
bbiizziittzzeeaakk??
Jende asko ezagutzeko aukera dago eta
lanean ere giro ona daukagu. Alde txa-
rrik ez diot bereziki ezeri hartzen. Udan
batzuetan hamabost egun jarraian lan
eginez nazkatu egin gaitezke, nekatu  eta
irrikan egon herrira jaisteko, baina hori
hemen ere edonori gerta dakioke edo-
zein lanetan. Beraz, nik ez diot aparteko
alde txarrik ikusten.

ZZeennbbaatt  ppeerrttssoonneennttzzaakkoo  lleekkuuaa
ddaaggoo  aatteerrppeettxxeeaann??
Lotarako 72 lagunentzako lekua dago.
Hiru gela handi daude eta bakoitzean 23-
25 pertsona artean sartzen dira. Udaran
langileok kanpoan egiten dugu lo, kan-
pin dendetan. Eta pertsona batzuk ere
euren kanpin denda jartzen dute eta ber-
tan egiten dute lo. Gosaldu, bazkaldu eta
afaldu aterpetxean egiten dute, baina lo
kanpoan.

ZZeeiinn  jjaattoorrrriittaakkoo  jjeennddeeaa  jjooaatteenn  ddaa
ggeehhiieenn??
Batez ere frantsesak eta katalanak. Eus-
kaldunak ere asko joaten dira. 
Tarteka estatubatuarrak, japoniarrak eta

abar ere izaten dira.

BBiiddaaiiaattuu  dduuzzuu  eettaa  mmeennddii  aasskkoottaann
eeggoonn  zzaarraa..  
Bai, egia esan dezente ibili naiz. Hasieran
Pirinioetara hasi nintzen joaten baina
Alpeetan izandakoa naiz, Txinan (Hima-
laiako amaieran), Argentinan eta Perun
Andeak igotzen, … Iaz, Finlandian izan
nintzen mendi zeharkaldia egiten fon-
doko eskiko modalitatean. Errusiako
mugetan hasi eta Finlandia osoa egin
genuen.
Normalean taldean joan izan naiz mendi
hauek igotzera. Perura aldiz bakarrik
joan nintzen eta han beste pertsona
batzuekin elkartu eta elkarrekin joaten
ginen mendira. Asko gustatu zitzaidan
Peru. Astebetean mendi bat egin, hurren-
goan beste bat, … Himalaian esaterako
hau egitea zaila da, hilabete behar duzu
mendi bat igotzeko. Gainera Peruko
mendiak zoragarriak dira.

IInnooiizz  ggaaiizzkkii  ppaassaa  aall  dduuzzuu  mmeenn--
ddiiaann??

Bai, batzuetan bai. Esaterako, Gorizen
iaz hil zen emakume bat. Beste behin lur
jauzi garrantzitsu bat ere izan zen ater-
petxe inguruan, norbaitek min hartzen
duenean ere larritzen zara, …
Beldur gehien ekaitza dagoenean pasa-
tzen dut. Ez da beldur sentsazioa ere,
baina larrien udako ekaitzak datozenean
egoten naiz. Argi denak kentzen ditugu
eta jende guztia aterpetxe barruan sar-
tzen da. 
Ekaitza bertan ikusten da. Elurrarekin
baino beldur gehiago pasatu dut ekaitza-
rekin.

PPssiikkoollooggiikkookkii  pprreessttaattuuttaa  eeggoonn
bbeehhaarr  ddaa  hhaann  bbiizziittzzeekkoo??
Ez, ez. Azkenean ni neuk aukeratutako
bidea edo lanbidea da. 
Ondoen han goian egoten gara gu, des-
konektatuta eta bake-bakean! 
Erlojuari begiratu gabe, diruaren beha-
rrik gabe, … Hantxe, lasai-lasai.

IInntteerrnneett,,  tteelleeffoonnoo  mmuuggiikkoorrrraakk,,  ……
HHoorrrreellaakkoo  ttrreessnnaakk  bbaa  aall  ddiittuuzzuuee??
Bai, internet badaukagu baina telefono
mugikorrik ez. Han ez dago estaldura-
rik. 
Hala eta guztiz ere, telefono bat badau-
kagu satelitez funtzionatzen duena, non
jende askoek deitzen duen jakiteko egu-
raldiaren egoera, elurra noraino dagoen,
eta abar.

“Ni han 
nagoenetik

sateliteak
harrapatu

duen baxuena
-25 gradu izan

dira”

Monte Perdidoren gailurra.

“Jende asko
ezagutzeko
aukera dut”
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Urtero moduan, San Martinak ospatzeko eguna iritsi zen
Askizura azaroaren 11ean. Egun ez oso ona izan arren,
hainbat jende gerturatu zen eguneko ekitaldia ikustera;
herri kirol saiora, alegia. Aurkariak Askizuko mutilak eta
Miakoak izan ziren eta frontoian elkartu zen jendeak
gozatzeko aukera izan zuen.
Ondoren, Antonio Etxaberi “Orrua” omenaldia egin
zitzaion eta jarraian Gorritiren animaliez disfrutatu zuten
haurrek. Giroa jartzen Aratz eta Erlantz trikitilariak izan
ziren.
San Martin eguna igandean izan zen baina ostiraletik hasi
ziren festak auzoan. Horrela, ostiralean Mus Txapelketa
jokatu zen eta larunbatean bailarako ezkonduen eta biko-
teen afaria egin zuten.

Horrela festei amaiera eman eta hurrengo urtera arte
agurtu zituzten giro alaiean.

Argazki Txokoa

12-artzape @topagunea.com

Askizuko San
Martinak

Beheko argazkia Goretti Larrañaga.

Argazkiak: Izaskun Urbieta
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Lasterketen artean erregina
Azaroaren 11ean ospatu zen Behobia-
Donostia lasterketa ospetsua. Dakizue-
nez, urtero garrantzia handia eman ohi
zaio lasterketa honi hainbat arrazoi
medio. Alde batetik partaide kopuru izu-
garriagatik, eta beste aldetik ikusleek sor-
tzen duten giroarengatik.
Berezia, herrikoia, jendetsua, etxekoa …
hainbat adjektibo erabiltzen dira laster-
keta hau definitzeko eta ez da harritze-
koa, urtetik urtera euren marka gaindi-
tzea lortzen baitute antolatzaileek,
bertara korrika egitera joaten direnek,
ikusleek eta bolondres modura lagun-
tzera joaten direnek.

Guztira 25.500 korrikalarik eman zuten
izena aurtengo ediziorako; 48.erako, ale-
gia. Errekor zifra bat, eta horiekin batera
200 patinatzaile eta 35 ezindu. Hala eta
guztiz ere aipatu behar da irteerara ez
zirela izen emandako korrikalari guztiak
agertu. Amaieran 25 pertsonek soilik utzi
zuten lasterketa, eta 21.471 pertsonek
zeharkatu zuten Boulevardean kokatuta
zegoen amaierako atea. 
Gizonezkoetan Jaume Leiva kataluniarra
izan zen garaile 1:01:33ko denborarekin,
eta emakumezkoetan aldiz, Oihana Kor-
tazar gipuzkoarra izan zen helmugara
iristen lehena 1:14:48ko denbora ezarriaz. 

Eguraldiari zegokionez, egun nahiko
iluna, ez oso hotza, euritsua eta haizetsua
atera zen. Hala eta guztiz ere, korrikalari
gehienen gustukoa izan eguraldi hau,
iazko beroa gehiegizkoa izan baitzen,
partaide asko zorabiatuz. Aurten ez zen
hainbeste laguntza sanitariorik behar
izan, guztira 33, eta jendeak orohar pozik
amaitu zuen Iparraldeko mugan hasi eta
Gipuzkoako hiriburuan amaitzen den
lasterketa ospetsu hau.

Guztien lasterketa
Euskal Herrian ospatzen den lasterketa
hau ez dago soilik hemengo korrikala-
rientzat mugatua. Gipuzkoa izan ohi da
parte hartzaile gehien ematen dituen
probintzia, baina aurten esaterako 4.000
katalan baino gehiago etorri dira.
Gainera, urtetik urtera Espainiako hain-
bat autonomia erkidego eta probintziatik

gero eta jende gehiago etortzen da Beho-
bia-Donostian parte hartzera.
Sexu ezberdintasuna ere ez da igartzen
lasterketa honetan. Emakumeen partai-
detza areagotzen ari da urtero; horren
seinale da parte hartzaile guztien %18a
emakumezkoena izan dela aurtengo edi-
zioan.

Korrikalariez gain, patinatzaileek eta
ezinduek ere euren txokoa dute laster-
keta honetan. Adinak ere ez du axola, eta
gazte mailatik hasi eta beteranoetaraino
luzatzen da korrikalarien sasoia. Ahaztu
gabe gainera, bezperan Behobia Txiki
ospatzen dela; umeentzako festa, alegia.
Azkenean, lasterketa hau guztientzako
festa baita!

Getariarrak Behobia-Donostian
Hainbeste parte hartzaileren artean
herriko ordezkaririk ez zen falta izan,
noski. Herritarren artean aspalditik dato-
rren ohitura da lasterketa honetara joa-
tea, eta aurten ere ez zen hutsegiterik
izan. Guztira, 17 izan ziren korrikalariak.
Guk, euren bizipenak, sentsazioak eta
prestakuntza nolakoa izan den jakin nahi
izan dugu eta horretarako emakumezko
eta gizonezko bana elkarrizketatu
ditugu; Uxoa Irigoien eta Bernar Urresti.

Uxoa Irigoien

Emakumezkoetan lehen getariarra izan
zen, 1:25:14ko denborarekin. Oso pozik
dago egindako lasterketarekin eta ez da
harritzekoa. Bere marka 7 minututan jais-
tea lortu du. “Burugogorra” dela aitortu
digu eta urte guztian zehar egin duen
prestakuntzarekin eta aurretik parte
hartu duen beste lasterketetan lorturiko
emaitza onekin, aurten lasterketa ona
egingo zuenaren esperantzarekin atera
zen. “Disfrutatzera joan nintzen eta bai,
aurten gozatu egin dut”. Bere laugarren
Behobia-Donostia izan da.

Nola prestatzen duzu lasterketa?
Ni urte guztian zehar ibiltzen naiz entre-
natzen. Pertsona asko lasterketa honeta-
rako hasten dira entrenatzen 2-3 hilabete
lehenago, baina ni ez. Horregatik nahiko
forma onean iristen naiz, eta ez dut entre-
namendu berezirik egiten lasterketa
honetarako.
Astean 3-4 aldiz joaten naiz korrika egi-
tera eta ez beti, baina 15 km inguru egi-
ten ditut aldi bakoitzean. Horretaz gain,
lasterketa hau baino lehenago beste
batzuetan hartzen dut parte ikusteko

BEHOBIA-SS 2012: Getariarrak

Sailkapena        Korrikalaria           Denbora

805                     Zigor Saizar             1:18:09
1324                  Iñaki Requejo            1:20:46
1348                Aitor Irigoien            1:20:49
2054                 Iban Aranguren          1:23:22
2153               Unai Gastañares         1:23:41
2158             Xabier Gastañares        1:23:42
2306                   Bernar Urresti             1:24:03
2330                  Ander Iribar             1:24:07
2744                  Uxoa Irigoien             1:25:14
3034                 Gorka Silvan             1:25:58
3136                 Jexux Aizpuru            1:26:11
3186            Joxe Manuel Arregi       1:26:21
4040              Fernando Campos         1:28:05
7403                    Ion Aierbe              1:34:28
10332           Birgitte Joergensen       1:39:02
15397              Luis Azpillaga           1:48:21
18960          Aintzane Ezenarro       1:58:16

Uxoa, Roncesvalles-Zubiri lasterketan.
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nola nagoen fisikoki. Aurten esaterako,
21 km-tako Roncesvalles-Zubiri mendi
lasterketan hartu nuen parte.
Janariari dagokionez, ez dut dieta berezi-
rik egiten. Aurreko astean hori bai, pasta
asko jaten dut, baina bestelako bitamina
eta dietarik ez.

Zergatik da berezia?
Jende askok esaten duen bezala, giroa da
izugarria eta horrek egiten du berezi las-
terketa hau. Ikusleen partetik dauden
animoak ere oso garrantzitsuak dira.
Bide osoan zehar duzu jendea ikusten eta
animatzen eta hori eskertzekoa da. 
Aurten gainera egin zuen eguraldia iku-
sita … Horrez gain, norberaren marka
propioa hobetu nahia. Ez dakit zer duen
lasterketa honek, baina urtero motibatu
egiten zaitu iazkoa baino denbora hobea-
goa egitera. Beste lasterketa batzutan ez
dizu denborak hainbeste axolako behar-
bada, baina hemen bai. (barrez)

Zein eguraldi nahiago duzu?
Nik lasterketa egiteko eguraldi txarra
nahiago dut beroa baino. Txarrarekin
esanahi dudana da hotza eta lehorra, euri
eta haizerik gabe. Azken hau da okerrena
niretzat. Aurten eguraldi ona izan dugu
korrika egiteko, egia esan.

Urduritasunik izaten al duzu?
Bai, pila bat. Bezperatik urduri egoten
naiz jada. Baina ez lasterketa honetarako
bakarrik, guztietarako baizik. Nahiz eta
ongi prestatuta joan, beti egoten naiz
urduri eta ezin lorik hartu aurreko
gauean.

Buruak eraginik al du horrelako laster-
ketetan?
Bai, izugarri. Nahiz eta hankak ongi era-
man, buruak ezezkoa esaten badizu,
akabo. Baina alderantziz, animoz ongi
baldin bazaude eta zure buruari gogor
egiten badiozu, lasterketa amaitzeko gai
izango zara. Gainera horrelako lasterketa
luze batean, buruak lan asko egiten dizu.
Beraz, psikologikoki indartsu egotea
abantaila bat da.

Distantzia luzeagotan parte hartzeko
intentziorik ba al duzu?
Oraingoz ez. 20 km-tan ongi nago. Egia
da hala ere hurrengo urtera begira badu-
dala buruan 30 km-tako bat egiteko
asmoa. Ikusiko dugu, hala ere ni distan-
tzia motz zalea naiz, biziagoak baitira.

Bernar Urresti
32 urte zituela itsasoko lanak utzi eta
lehorrean zegoela aprobetxatuz, korrika
egiten hasi zen egun Zarautzen bizi den
getariarra. Ordutik 9 alditan hartu du
parte lasterketa honetan eta Donostiako
Maratoia ere bi aldiz egin du. Urtean
zehar lagunekin entrenatzen du afizio
gisa eta eurekin joaten da lasterketa
batzuetan parte hartzera. Behobiakoa da
huts egiten ez duen horietakoa. Gorpu-
tzak gelditzeko esan arte jarraituko duela
kontatu digu.

Nola prestatzen zara?
Ni koadrilan ibiltzen naiz eta denon
artean entrenamendu plan bat egiten
dugu. Interneten esaterako asko aurkitu
daitezke. Guk guretzako modukoa den
bat ateratzen dugu eta ez guztiz, baina
horri jarraitzen diogu entrenatzeko
garaian. Erreferentzia moduko bat da eta
astean 4 aldiz elkartzen gara.
Dietarik ez dut egiten eta jende askoren
modura, Behobia aurretik lasterketa
batzuk egiten ditut fisikoki nola nabilen
ikusteko.Urtean zehar lau lasterketa egi-
ten ditut: maiatzean Donostiako maratoi
erdia, urrian Zumaiako Zakila Bira eta
Donostiako Klasikoa eta amaitzeko
Behobiako hau. Hauek guztiak eginda
pozik eta gustura izaten naiz.

1:24:03 izan da aurtengo zure denbora.
Hau izan al da egin duzun denborarik
hoberena?
Ez, 2008.urtean 1:19:10eko denbora egin
nuen. Lasterketa honetan, parte hartzai-
leok koloreka banatzen gara bakoitzak
aurretik erregistratu duen denboraren
arabera. Horrela dortsal horia, berdea,
gorria eta abar banatzen dira. Ni hasi
nintzen urtean kolore gutxiago zeuden
eta kolore berdeko dortsala zuten pertso-
nek 1:20:00 azpitik amaitu beharra zuten
lasterketa. Ni 1:20:00-1:25:00 artean ibil-
tzen naiz eta hasieran kolore gorriko dor-
tsala izaten nuen. Urte batean buruan
jarri zitzaidan dortsal berdea nahi nuela
eta horretarako 1:20:00 azpitik egitea
behar nuen. 2008an lortu nuen. Entrena-
mendu gogorrak egin nituen garai har-
tan eta 66 kilo pisatzera ere iritsi nintzen.
Kasualitatez, ordutik aurrera dortsal ber-
dea lortzeko denbora muga zabaldu egin
zuten eta orain 1:25:00 arte da. Oso pozik
nago aurten egin dudan denborarekin,
nire helburua dortsal berdearekin jarrai-
tzea da.

Milaka pertsonek hartzen dute parte …
Bai, egia esan gehiegizkoa da eta niretzat
ez da lasterketa polita. Ikusleak ibilbide
osoan zehar daude eta asko animatzen
zaituzte baina irteerako masifikazioa,
hasierako beroketak egiteko denbora tar-
tean gauden korrikalari guztiak eta abar
gehiegizkoak dira. Niri ez zait asko gus-
tatzen. Korrika egiteko beharbada Zakila
Bira edo besteren bat politagoa da. Egia
da, eta lehen esan bezala, jendearen ani-
mazioa oso garrantzitsua, polita eta atse-
gina da. Horrek egiten du lasterketa hau
berezi, eta nola ez, daukan izenak eta
horrek suposatzen duen korrikalari one-
nen parte hartzeak.

Nola errekuperatzen zara?
Egia esan gorputza nahiko ohitua dut,
eta beraz ongi luzatu ondoren, ederki
ematen diot buelta gorputzari. Hori bai,
lasterketa amaitu ondorengo astean atse-
den hartzen dut. Behin aste hori pasata,
berriro hasten naiz korrika lagunekin.

“Bezperatik
urduri egoten

naiz jada”

“Koadrilan
ibiltzen naiz

korrika”
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] Harritarten txuxupeka / herri eskola

ZZiizzaarree  kkoonnppoossttaa
Bosgarren mailako ikasleak gara. Berriro ere saiatuko gara gai
berri bati buruz idazten. Oraingo honetan egiten ari garen tai-
ler baten azalpenak idatziko ditugu. Izenburua irakurri badu-
zue konturatuko zinateke zertaz ari garen. Lehenengo aldia da
eskola honetan gai hau lantzen dela. Foru Aldundiak proposa-
tutako lana da eta arduradunak Karmele eta Asier dira.

Urriaren 5ean Karmele etorri zen zizaren  tailerra nola landuko
genuen azaltzera. Konposta hitza berria da guretzat eta behar-
bada zuentzat ere bai. Konpostajearen ondorioz sortutako
ongarria da. Zizare gorriak ekarri zituen, 1000 gramo inguru,
eta bi ontzi berezietan sartu genituen.

Asteko, Karmelek binaka jarri eta koaderno bat eman zigun
bikote bakoitzari. Baita ere, power pointean zizareen gorputza
eta konposta nolakoak ziren azaldu zigun. 

Zizareak  gauza organikoak jaten dituzte, adibidez fruta, baraz-
kiak, hostoak, etab. Baita ere,  berak ekarritako kilo bat zizareri
behar zuten jana eman genien “zizare bakoitzak egunero bere
pisuaren erdia jaten dute.”  

Zizareei argia ez zaie gustatzen. Hurrengo ostiralean esperi-
mentu txiki bat egin genuen.  esperimentuentzako hodi batzue-
tan zizare bana jarri eta hodiaren alde batetik argia egin genuen
beste aldean funda bat jarri genuen itzala egiteko, ondoren zen-
bat denbora behar izan zuten itzaletairano iristen konometratu
genuen.

Baita ere beste egun batean zizaren ontzitik zizare ura atera
genuen,  eta yogur pote batzuetan lurra eta dilista ale bana

sartu genituen  orduan hasi zen 2. esperimentua. Pote batzue-
tan 100% ura bota genuen beste batzuetan berriz erdia eta erdia
(50% zizare ura eta 50% ura) bota genituen eta amaitzeko beste
potera 100% zizare ura. Laster ikusiko dugu ein lore haten den
ondoen ederren eta politen.

Gehienak jakingo duzuen bezala Getarian ere badago basura
organikoa (marroia) basura hori Azpeitiara eramaten dute. Ber-
tan badago zelai oso handi bat zizare eta beste xamorroz bete-
rik.  

Nahia



] getaiko gaztetxea

Hasieran ideia soil bat besterik ez zen,
lagun giroan komentatu eta algaraka jar-
duten genuen imajinatze hutsarekin.
Denak baietz esaten genuen irribarre
mesfidati batekin, egunen batean egingo
genuela baina asuntoa serio hartu gabe,
badakizue… udarako gaugiro ederrak
lagunduta, Artzapen edo tabernaren
bateko terrazan partekatzen diren ideia
erdi surrealista  horietako bat… 
Baina egunak aurrera zihoazen bezala,
zerbeza eta zigarro tartean, ideia gorpu-
tza hartzen joan zen, ahoz aho zabaltzen,
ilusioa pizten…

Denok ere, lehendik honetan jardun
zutenen irudiak genituen burlan, oso
oroitzapen onak, Getariako kaleetan
koloreak, musika, poza, erritmo horiekin
hipnotizatutako gorputz geldiezinak…
eta galdera bat nagusitu zen guztien
artean: “Zergatik ez?”

Gehienok, sekula, eskolako txirula ez den
instrumenturik hartu gabekoak, dantzan
eta kantuan hirugarren Gin tonic-etik
aurrera jarduten dugunak, bazen, beldu-
rrak alto eginda, arritmikoa zela esaten
zuenik ere. 
Enfin, askotan egoskorkeriak, ilusioak
eta ondo pasatzeko gogoak beldur guz-
tiak baino gehiago balio dutenez, ani-
matu egin gara eta hortxe gabiltza, 30 bat
saltsera/o soinua melodia bihurtu
nahian!

Gaztetxia eroetxe bilakatuta, kontzentra-
zio eta pazientzi handiarekin erdi surrea-
lista zen hasierako ideia hura egi bihurtu
dugu azken bi hilabete hauetan: kanta
polit eta perfektuak agian ez… baina
ondo pasatu bai! Eta orain zuei ondo
pasaraztera goaz!

Garai bateko “Antxua bentan” gogoratuz

eta Euskararen Eguna goraipatuz, aza-
roak 30an arrats partera kalera aterako
gara lehenengo aldiz, herri honi bizita-
sun pixka bat ematera!

Ez geatu itxian… badator, badator…
ARRAI NASTUA!

GETAIKO GAZTE ASANBLADA
GAZTETXETIK

BBaaddaattoorr  bbaaddaattoorr……
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] “Alamedatik Habanerara” bertso eskola

Hitz horiekin hasten da Egañak Tolosan kantatutako habanera
luze bezain dotorea. Baina urteak joan dira eta gu ez gara ber-
tsolari. Gu bertsomano gara. Astean egun batez behintzat ber-
tso-drogaren dosia behar duen lagun taldea. Bizitzak norabide
ezberdinean garamatzan arren, izate batek, bertsomano iza-
teak, elkarturiko lagunartea.

Irakasleak gara, iturginak, mekanikariak. Ikasleak eta okinak.
Ez dugu elkarrizketarik irratian. Ezta behar ere.
Akituta iristen gara asteazkenero dugun zitara, baina iristen
gara. Norbere zereginak burutu eta irrikitan egoten gara
hamaika lagun 19:30ak noiz joko, gure BEC partikularreko
oholtzara igo eta egurrezko mikroaren zirrikituetan barna gal-
duko diren gure etsipen, poz eta asmoak aireratzeko. Barrenak
askatu eta elkarren eskuak lotzeko. Benetako taldea baikara.
Bakoitza bere bertsoak bizi du, baina asteazkenero doinu bera
dute bertso horiek. Zeurea ere izan zitekeen, prefosta.

Bi ordu inguruan ez garena baina izan nahi genukeena izateko
aukera dugu (izan nahi ez genukeena ere, usu). Izan gintezke
Armstrong edota bere azalak frontisaren aurka zartakoak har-
tzeaz nazkatuta dagoen larruzko pilota. Edo Joaquín Sabina.
Nork ez luke nahi izan batzutan Corto Maltés(e)?

Bakoitzak bere iragana du, bakoitzak bere egunerokotasuna
du. Ez dakigu etorkizunik izango dugun. Familia txiki honetan
bada egañista konbentziturik, etxean posterrik ez duenik ere
baden moduan. Lizasorenik ere ez. 
Fintasuna eta gordinkeria bereizi ohi dituen marraren gaineko
funanbulistak gara, eta ez dugu beti asmatzen. Baina abantaila
bat dugu: ez garela inor. Eta Letek gizon okupatuari buruz
zioen eran, hori gauza ederra da.

Zailtasunak ditugu zortziko txiki bat osatzeko, baina ez digu
axola. Jendaurrean egin ohi ditugun saio apurretan bada nola
ehiza txakurra egoten denik, txoria noiz eroriko. Horrek ere ez
digu gehiegi axola, bizitzan garrantzitsua ez baita zer egiten
duzun, zera hori zure nahia izatea baizik. 
Alamedan hasi genuen bideari oraindik falta zaio habanerara
iristeko. Nahiz Egañaren habaneraren berdina ez den sekula
izango. Bidea urratzen ari gara pausoz pauso, urtez urte. Aur-
pegi berri eta doinu zaharrekin, ez dugu honek amaiera izate-
rik nahi.

Baina izan dezala Amaia.

18-artzape @topagunea.com

““BBeerrttssoollaarrii  iizzaatteeaa,,  aammeessttuu  ggeenndduunn
ttxxiikkiittaann......””
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3 arrautza
4 koilarakada azukre
2 jogurt natural
4-5 gazta txiki “quesi-
tos”
2 koilarakada arto
gurin
Menta belarra

2011ko azaroa artzape-19

]] literatur txokoa / Izaskun Larrañaga]] moniren errezeta [[

HamarGAZTA TARTA ERRAZA
Idazlea: Andrej  Longo 
(Italia, 1959).
Itzultzailea: Josu Zabaleta .
Argitaletxea: Pasazaite.
Urtea:  2012.
Orrialdeak: 152.

Egiteko era:

Arrautzak irabiatu ontzi batean.
Ondoren azukrea, jogurtak,gurina eta
gazta
txikiak gehitu eta irabiatu. Nahasketa
beste ontzi batean jarri eta labean
sartu. Labea 180ºtan ipini eta tarta 30-
40 minutuan bertan eduki.
Denbora pasatzen denean, labetik
atera eta epeldu arte utzi. Amaitzeko,
desmoldatu eta menta belarrarekin
dekoratu.

ON EGIN!!!

Hilabete honetako liburua-
ren aurkezpenarekin batera,
sortu berri den argitaletxe
baten aurkezpena egingo
dizuet. 
Hau Pasazaite argitaletxea
da; Euskara itzulitako obrak
argitaratzeko asmoz sortu da
eta, Hamar, Andrej Longoren
liburua, izan da argitaletxe
berri honek argitaratu duen
lehenengoa. 

Jatorri italiarra duen liburu
honetan, lurralde hartako
hamar ipuin kontatzen dira;
Napolin daude girotuta
hamar istorioak. 

Hamar kontakizun hauek
Bibliako hamar aginduetan
dute isla baina, idazleak ez
ditu erlijioarekin zuzenean
lotu nahi izan, lege moral eta
etikoekin baizik. 
Ipuin bakoitzak agindu

baten izena du eta, ipuin
bakoitzean agertzen den pro-
tagonistak aginduak adierazi
nahi duen lege edo moral
etiko hori ez du beteko. 

Napoli eta Camorra eskutik
helduta etorri izan dira beti
eta, istorioak non girotuta
dauden irakurtzearekin
batera, gaiak nondik nora
joango diren pentsarazten
digu. 

Batzuk gai tipikoak dira
(lapurretak, hilketak, estor-
tsioa…) baina, hamar agin-
duekin erlazionatzean,
tipiko izatetik haratago
joango dira. 

Azkar irakurtzen den libu-
rua; gizarteko gertakariak
beste modu batean ulertzeko
aukera ematen duen liburu
interesgarria. 

Osagaiak:
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Nahigabeko presoak
Zorte morala deituriko determinazio baten menpe dago gure
existentzia, alegia, gure ingurua protagonista da gure izatea-
ren eraikuntzan. Ingurua datu  multzo bat da, zeinek gure
pentsamenduetan datu horiek inposatzen dizkigun. Ez dugu
beste aukerarik, gure hautemateek ezagutzen duen errealitate
bakarra izanagatik, datuen masa konkretu baten morroiak
bihurtzen gara, zerbait izatera behartuaz, produktu bat bihur-
tuz.
“Gizakien determinazioan sinesten dut. Historian zehar argi
eta garbi plazaratua izan da gizakien nahia armada edota
arma guztiak baturik baino indar handiago duela.” Dalai
Lama.

Pentsatu egiten dugu, ala pentsatuak gara? Interpretazioak
milaka errealitate eraikitzeko ahalmena ematen digu, ordea,
Espainiako konstituzioak bermatzen digun adierazpen eta
ideia askatasuna benetan erreala da? Ez dago dudarik, libre
garela hondartza batean gure pentsamenduetan murgildu eta
lagunekin nahi dugun gaiez hitz egiteko, ordea, txikitatik,
kultura konkretu ezberdinak medio, ez al  gara produkzio
kate kontrolatu baten ondorioak? Hots, datu multzo bat
eskaintzen dizkigu familiak eta hezkuntzak adibidez, baina,
ideia horiekin zer egin ez dugu ideia errealik, guztiz aurka-
koa, ditugun ideiak diseinaturiko ideia artifizialak dira. Kon-
putagailu bihurtzen gara, ideia horien jabe egin ostean, gure
ideia berberak dituzten multzoen morroi bihurtzen gara,
garrantzia galtzen du gure identitateak, eta pertsonen masa
baten beste atomo batean bihurtzen gaitu. Gure pentsamendu
osoa artifizial eta balore erreal gabea bihurtuz.
Gaur egungo hezkuntzak datu mordoa inposatzen dizkigu
gure garunean, beharrezkoak eta beharrezkoak ez diren
datuak ,ordea, gizakia existentziaren aurrean galdua ikusten
da,ez baitaki zer egin ideia horiekin, ez behintzat modu erreal
batean.Baina lehen pertsonan bizitzen dugunagatik, gizakia
ez dago guztiz galdurik, legea eta justizia eguneroko ogia
direlako. Zeinekin mundua kartzela moduan bihurtzen duen,
zeinean datu horiek kontrolaturik dauden ideia eta aurreiritzi
gogorreko pareten bitartez.
Kultur aniztasuna izugarri handia da, eta kultur inguru
bakoitzean bizitza modu bakarra dago, alegia, kultur anizta-
suna munduko edozein kartzelekin konpara dezaket, non,
preso bakoitza aske den lau pareten artean nahi duena pen-

tsatzeko. Ordea, errealitatea bere osotasunean hartzen baldin
badugu, pentsamendu horiek inkontzienteki mugaturik
daude kartzelako lau paretak direla eta. Eguneroko bizitze-
tara bueltaturik, desira eta nahi pertsonalak ez dira existitzen
bere horretan, nahi eta desira horiek kausalitatez zein nahita
inguruak  diseinaturiko kontrolerako ideiak dira. Gure alde
basatia ez dut uste lotu beharra dagoenik, gure asmakizun
soil bat delako.
Guzti hau irakurririk, pentsa dezakezue txotxongilo antzeko
produkzioa batzuk garela, guztiz egia ez da ordea. Ahalmena
dugu pentsatzeko, ongia eta txarra ezberdintzeko, beraz, erre-
alitatea datu emailetzat hartuaz aparte bide ezberdinen emai-
letzat hartu behar dugu. Hau da, hezkuntza datuen interpre-
tazioak eta datuen erabileran esku hartzean protagonismo
handiagoa hartu behar du, datuen erabilera absolutuak eskai-
niaz.  Historia, erabilera eta eredu absolutuen bilaketa amai-
gabe bat izan da, ordea, gaur egungo eredu absolutuak ego-
kiak ez diren errezeloa dut, zerbait izatera bultzatzen gaitu
eta ez zerbait izateko aukera eskaini. Hots, barne askatasuna
izan behar dugu, gu geuk eraiki behar dugu gure barne erre-
alitatea.

Gu geu gara gure gatibutasunaren arkitekto, gu geuk gure
ideiak modu egoista batean inposatu nahi ditugulako, narzi-
sismoa eta etnozentrismoa altruismoa eta pluraltasuna baino
ederragoak iruditzen zaizkigulako, irudikapen horiek ordea
erakutsiak izan dira. Kontrola inposatu digute eta izaki askea
izanik kontrol horretatik ihes egin nahi dugu, beraz, gu geu
gara gure inklinazio negatiboaren sortzaile eta errudun.
Naturaren determinazioaren aurka ezin dugu ezer egin,
ordea, gu geuk sorturiko aurreiritzi eta dogmen aurkako
borroka eta garaipena posiblea da. 
Datu enpirikoak aldaezinak dira, errealitatearen ontologia
modu konkretu batekoa delako, ordea ontologia horren inter-
pretazioa eta erabileraren mugak behar bezalakoak ez dira.
Muga bera da mugak hausten dituen lehen ideia, zerbait ez
badugu gure errealitatearen protagonista bihurtzen, ez gara
protagonista horren antagonistak izango. Legeak beharrez-
koak diren? Kontratu sozial berri baten protagonista bihurtu
behar dugu ordea, protagonistak guztiak izan behar dugu
ordea, horretarako errealitatea ur gardenen antzera ezagutu
behar dugu. Horretarako ideia eta datuen inposaketa moztu
behar ditugu.

Ezin dut ukatu ona eta txarra erlatiboa dela, ordea, maila txiki
batean egi eta ontasun objektiboa existitzen da, existentzia
bermatzeko eta noski, existentzia bertan bizitzeko. Horrega-
tik, gaur egun eskainiriko bide eta inposaturiko ideiak izaki
mugatu eta inozenteak bihurtzen gaitu, benetan errealitatea
ezagutzen dutenen txotxongilo bihurtuz.
“ Bizitza deitzen diogun kartzela torturatzailetik, gizakiaren
autonomia eta bere existentzia ez justifikatzea eskatzen dut.”
Clare Janes.

]]   Iñaki Requejo [[   



] elan-euskadi

Urtebete Pobreziaren aurkako

Ituna bete gabe

Gaur egun nagusi den garapen ekonomi-
koko ereduak, merkatu librean oinarri-
tuta dagoenak, sistematikoki sortzen ditu
bazterkeria eta pobrezia, eta aldi berean
arriskuan jartzen du planetaren iraun-
kortasuna. Eredu neoliberal eta patriar-
kal honek sortu duen aurrekaririk
gabeko krisi ekonomiko eta sozialak Ipa-
rraldeko nahiz Hegoaldeko herrialdee-
tako biztanleei eragiten dio, eta bereziki,
emakumeei. 

Gaur egun dauzkagun arazo larriak ez
dira fenomeno isolatuetatik sortu, zuze-
neko lotura dute indarrean dagoen eredu
ekonomikoarekin, zeinak eragotzi egiten
baitu zenbait herrialdek edo giza-taldek
produkzio eta finantza baliabideak edu-
kitzea eta baita erakunde sozial, politiko
eta ekonomikoetan parte hartzeko
aukera. 
Jada badakigu zeintzuk diren ondorioak:
bazterkeria, pobrezia eta desberdintasun
gehiago, kalte handiagoa ingurumenari
eta indarkeriazko egoera gehiago. Gara-
pen eredu iraunkor bat eraikitzea ez da
soilik pobreziaren aurkako estrategia bat,
baizik eta politika, kultura eta ekonomia
bezalako arloei dagokien benebenetako
lehentasun bat, gainera, eredu iraunkor

hori esfera global, nazional eta lokalen
arteko lankidetzarekin eraiki behar da. 

Pertsona sistemaren erdian jarriko duen
eredu aldaketak bakarrik ekarriko ditu
emaitza ukigarriak. Pobreziaren eta des-
berdintasunaren aurkako borroka, beraz,
erantzukizun kolektiboa da. Pobrezia eta
desberdintasunak desagerrarazteko eki-
men guztiek ikuspegi globala eta lokala
izan behar dituzte. 2010ean Euskadiko
Garapenerako GKEen Koordinakundeak
Pobreziaren aurkako Ituna sinatzea sus-
tatu zuen Euskadiko hiru hiriburuetan.
Helburu nagusia zen gure erakunde
publikoek konpromisoa har zezatela
pobrezia desagerrarazteko ekintza eta
politika koherenteagoak bultzatzeko,
betiere pertsonak jarriz ekintza guztien
erdigunean.

Gasteiz eta Donostiako Udalek deklara-
zio instituzional formatuarekin sinatu
zuten konpromisoa. Bilboko Udalean,
aldiz, alderdi politikoek ez zuten sinatu,
ez baitzeukaten inolako asmorik Udala-
ren aurrekontu bateratuko %0,7 garape-
nerako lankidetzara bideratzeko. Itun
hori sinatu ondoren, udalek bere gain
hartu zituzten hainbat konpromiso: lan-

kidetza politiken kalitatea hobetzea, eko-
nomia sozial, berde eta solidarioa bultza-
tzea, erosketa publiko arduratsuaren
aldeko apustua egitea, kontu publikoe-
tan argitasuna eta gardentasuna susta-
tzea, genero berdintasuna integratzea
giza garapena lortzeko ezinbesteko gil-
tzarri gisa eta sentsibilizazioa nahiz gara-
penerako hezkuntza sustatzea eraldaketa
sozialerako tresna modura. 

Denborak aurrera egin ahala, erabat etsi-
turik gaude, ikusi baitugu ez dagoela
benetako konpromisorik pobreziaren
aurkako ekintza koherenteak garatzeko,
izan ere lehen esan dugun bezala, bi
kasutan itunak paper hutsean geratu dira
eta ez dira bete eta, hirugarrenean, sina-
tzeko borondaterik ere ez dute izan. 

Gizarteak dagoeneko hainbat urrats
eman ditu pertsonen artean desberdinta-
sunik egingo ez duen mundu justuago
bat eraikitzeko. Orain, erakundeek ere
bide berari ekin behar diote. Ezin dugu
ahaztu posible dela pobrezia desagerra-
raztea eta krisia ez dela aitzakia helburu
hori baztertzeko.

Euskadiko GGKEen Koordinakundea.



] Abenduko agenda
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] Zine 

emanaldia
[Abenduak 2, 9, 16]
Ordua:17:00etan.
Lekua: Gure Txeru aretoan.
Antolatzailea: Guraso 
Elkartea.

] Ikurrinaren

eguna
[Abenduaren 9a, igandea]

] Dokumentala
[Abenduaren 12a, 
asteazkena]
"LA DOCTRINA DEL
SHOCK: EL AUGE DEL
CAPITALISMO DEL
DESASTRE”
Ordua: 19:00etan.
Antolatzailea: 
ELAN-EUSKADI.
Lekua: Alondegia.

[Abenduaren 16a, igandea]
“BARRURA BEGIRATZEKO
LEHIOAK” filmaren 
emanaldia.
Ordua: 19:00etan.
Antolatzailea: Herrira 
Getaria.
Lekua: Eskolako aretoa.

] Zinema zikloa
[Abenduaren 13a, osteguna]
ZINEMALDIAREN 60.
URTEURRENA
“POETRY” (POESÍA)
J.B.  euskarazko 
azpitituluekin.
Lekua: Balentziaga museoa.
Ordua: 19:00etan, doan.

] Organo 

kontzertua
[Abenduaren 15a,larunbata]
Organo-jotzailea:
Loreto Fernández Imaz. 
Ordua: 20:00etan

Lekua: Salbatore Deunaren
parrokian.
Antolatzailea: Gipuzkoako
Foru Aldundia / Getariako
Udala.

] Gabonetako

kantaldia
[Abenduaren 16a, igandea]
Musika Eskola, Getariako
Abesbatza eta Gazte Alaiak
Txistulari taldea.
Ordua: 12:30ean.
Lekua: Salbatore Deunaren
elizan.
Antolatzailea: Musika Eskola
eta herriko musika taldeak.

] Irakurle taldea
[Abenduaren 18a, osteguna]
KATUKALE irakurle-taldea-
ren saioa. 
Ordua: 18:30
Lekua: Saiaz Hotela.

] Hitzaldia
16:30etan, 
Fuldain farmaziak antolatuta,
AZAL-ZAINKETARI buruz
HITZALDIA: 
Nola disimulatu makilajearen
bitartez azaleko akats txikiak
(orbainak, …).
Lekua: Alondegia.

] Santo Tomas

eguna
[Abenduaren 22a, larunbata]
Eguerdian festa giroa!!! 
SANTO TOMAS eguna 
ospatzeko, txorixo jana, 
taloak, musika ...
Arratsaldean GAZTAIN
ERREAK!!! 
Antolatzailea: Gure Txeru.

] Olentzero 
[Abenduaren 24a, astele-
hena]

] Hiesaren 

aurkako 

nazioarteko

eguna
[Abenduaren 1a, larunbata]
Kultur Etxeko balkoian
LAZO GORRIA jarrita
egongo da. Animatzen zai-
tuztegu zuen etxeko balkoie-
tan ere jartzera.

] Euskararen 

nazioarteko

eguna
[Azaroaren 30a, ostirala]
ARRAI NASTUA batukada
kalez kale.
Antolatzailea: 
Getaiko Gazte Asanblada.

[Abenduaren 1a, larunbata]
19:00etan, Kantu poteoa.
21:30etan, Bertso afari musi-
katua, gaztetxian.
Antolatzailea: Getaiko Gazte
Asanblada.

[Abenduaren 2a, igandea]
12:30etan, “GAZTE
ALAIAK” TXISTULARI TAL-
DEAREN KONTZERTUA,
elizan.

“GAZTA ZATI BAT” filmaren
proiekzioa.
Antolatzailea: Getariako
Udaleko Euskara saila.
Ordua: 19:00etan.
Lekua: Eskolako aretoa.
Sarrera: 2 €

Iturzaeta Herri Eskolak ere
bere aletxoa jarriko du.
12:00etan, eskolako atarian,
kantuak eta txistua: 
Euskara plazara, Euskal
Herrian Euskaraz, Behin
betiko, Naforroko ereserkia,
Euskaraz Bizi Nahi Dut (Esne
Beltza) kantak abestuko
dituzte.

Arratsaldez, herriko taldeak
kalez kale kantari.
Gure Txeruko Olentzero:
entseguak, abenduak 15  eta
22, 18:00etan, Gure Txerun.

] Xake jaialdia
[Abenduaren 28a, ostirala]
Antolatzaileak: Keta Xake 
Taldea.
Laguntzailea: Getariako
Udala.

] Kros herrikoia
[Abenduaren 31a, astelehena]
San Silbestre Krosa.
Ordua: 12:00etan.
Antolatzailea: Kirolgune eta
Getariako Udala.

] Lehiaketa
GABONETAKO MARRAZKI
LEHIAKETA
Epea: Abenduak 14.

] KZ gunea
Abenduko ordutegia:
Abenduaren 10etik 21era
17:00etatik 20:00etara 
(Abenduaren 24tik urtarrilaren
7ra, itxita).
Tutorearen abenduko bisitak:
Abenduak  14, 21 eta 28 (09:00-
13:00).
Lekua: Kultur Etxeko lehen
solairua.

Udal bulegoa ..........943 896 024
Faxa ................943 140 190
e-mail: udala@getaria.org

Kiroldegia ..............943 140 432
Kirol-portua ............943 580 959
Taxiak

Javier ..............607 720 242
Carlos ..............607 403 498

Udaltzaingoa ..........943 896 146
Liburutegia ............943 896 147
Anbulatorioa ..........943 140 653
Botika ....................943 140 441    
Herri Eskola.......943 140 729
SOSdeiak ............................117
Kofradia ................943 140 200 

Telefono interesgarriak



FULDAIN farmaziaren 

zaintza egunak: abenduaren 17tik 23ra 

( biak barne).

zorion agurrak

KULTURA SAILAK DIRUZ LAGUNDUTAKO HEDABIDEA

Norbait zoriondu nahi izanez gero,
argazkia bere testutxoarekin Txeruko
postontzian utzi edo eta
artzape@topagunea.com-era bidali.
Gogoratu! bazkideok doan daukazue
eta bazkide ez zaretenok 4 €
ordaindu beharko dituzue argazki
bakoitzagatik.

Aimar Zulaika, Argizka Zulaika eta
Gaizka Zulaika

Abenduak 31, 18 eta 9
ZORIONAK Zulaikatar hirukotea! baz-

kari eder batekin ospatuko
dugulakoan muxu potolo bat 

pamiliyaren partez.

]]Aritz Iribar [[  HHaarrii   ttaarrttiiaann

Esmoquin, urte
askotarako!
Emakume eta autoez gain, esmoquinak modan jarri zituen James Bond ajenteak
1970eko hamarkadan. Udan hala neguan jantzi daitekeen traje dotore hori, Roger
Moore, Sean Conery edo Daniel Craig aktore ospetsuek beraien filmetako ezinbes-
teko egin zuten. 

Espioi bat ez izan arren, horietariko batek bere lekua izan beharko luke gaur
egungo gizonen armairuan. Ez dugu behar inongo ekitaldi berezirik janzteko: gaur
egun galtza bakero batzuk eta kamiseta batekin jantzi baitezakegu. 

Itxura modernoago bat lortzeko, jantzi itzazu arropa informalak eta dotoreak elka-
rrekin! Hona hemen adibide batzuk: Lanvin moda etxe frantziarrak, lumazko jake-
kin eta mendiko botekin konbinatzen du; Kopa baxuko kapelekin konbinatzea da,
berriz, Iceberg-en proposamena; eta belusezko esmokinak, pajarita eta galtza bake-
roekin janztea proposatu zuen Dolce & Gabbanak iaz. 

Moore, Conery edo Craig-ek gusto handiz hartuko lituzkete gaurko moda berri-
kuntza horiek, noski!

Monika Uzkiza
Abenduak 6
ZORIONAK 

urtebetetzeagatik,
Illari nexka 

politta 
izateagatik, eta

baita ezkontzea-
gatik ere!!  Muxu
potolo bat hiruroi 

lantaldearen 
partez!!!



Izen-deiturak:.................................................................................................................................................................................. 

Helbidea:...........................................................................................................................................................................................

Herria:.......................................P.K....................Telefonoa:..............................................................................................................

Kontu zenbakia:....................................................................................................................................................................................

Sukurtsala:........................................................................................................................................................................................

Txeruko poztontzian sartu horri hau beteta zure datuekin edo bidali datuak artzape@topagunea.com-era.

Getariatik kanpo bizi bazara eta aldizkaria etxean jaso nahi baduzu, EGIN BAZKIDE eta bilaliko dizugu! 22€ ( 3 € korreos gastuak)

Bazkide-kuota: urtean 22 euro

aarrttzzaappee

Dendari, tabernari eta enpresari... 

JAR EZAZU PUBLIZITATEA

MMMMoooodddduuuulllluuuuaaaakkkk - TTTTaaaammmmaaaaiiiinnnnaaaakkkk    (((( ccccmmmm)))) - ZZZZeeeennnnbbbbaaaatttteeeekkkkooooaaaakkkk

Aldika Urte osoan (%10)

1 4 x 4,3 12 € 10,80 €
2 4 x 9 24€ 21,60€
3 4 x 13,3 36€ 32,40€
4 8 x 9 48€ 43,20€
6 8 x 13,3 72€ 64,80€
8 8 x 18 96€ 86,40€
Orri erdia 130€ 117,00€
Orri osoa 220€ 198,00€


