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Getariako Udalak, Foru Aldundiak eta Eusko Jaurlaritzak diruz lagundutako aldizkaria

2013ko urria artzape-3

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 erantzukizunik.

] gutunak
Udalaren azalpenak balentziaga kaleko lanen inguruan

“Oztopo guztien gainetik , etxera ekarriko ditugu”

A

E

zken asteotan, Getariako Independenteek zein EAJ-PNVk Balentziaga kaleko eraikinaren inguruan egindako adierazpenen harira, ondokoa azaldu nahi die Udal Gobernuak herritarrei:
Independenteen oharrari dagokienean:
1-Apirilaren 30ean egindako Osoko Bilkuran Amenabar-i lanak
egiten hasteko baimena eman zitzaion, beharrezko dokumentazioa aurkezteko baldintzarekin. Dokumentazio hori guztia jada
Udalean entregatuta daude.
Udalak Amenabar-ek dokumentazio guztia aurkez dezan
dihardu etengabe, beste edozein obratan beste edozein eraikitzailerekin egingo lukeen bezala. Nahiz eta aurkeztu beharreko
dokumentu ugarietatik batean atzerapena izan, hori ez da inolaz ere lanen gelditzea eskatzeko moduko arrazoia, ez teknikoki ezta legalki ere. Eta ezin da ahaztu obra gelditzea herritarren kalterako izango litzatekeela.
2-Hainbat elementutan aldaketak nahiko justifikatu gabe egin
direla aipatzen zuten. Garajeen gaineko ekipamenduetarako
eraikina egiten hasi zirenetik, bertan joango denaren konkrezioak egin ditu Udalak, beti ere oposizioko alderdiei nobedade
horien berri emanaz. Hala, ekipamendu horietarako irisgarritasuna bermatzera derrigortuta dago Udala, eta horrexegatik
egin da bigarren solairurako zubia eta bidea. Guztia ekonomikoki zorrotz baloratuta.
Independenteak taldeko kideei azalpen hauek guztiak eman
zitzaizkien aurrez aurre.
EAJ-PNV-ren oharrari dagokienean:
EAJ-PNVk ezin izan zuen aurreko legealdian aparkalekuen
egitasmoa martxan jarri. Bien bitartean, egungo Udal Gobernua aparkalekuen egitasmoa berrosatu eta aurrera ateratzeko
gai izan da, krisiak gogorren jotzen duen kontestuan. Gainera,
aparkalekua bideragarri egitea ez ezik, ekipamendu berrientzako eraikina (anbulategi berria, haurreskola berria eta eguneko zentru berria) eta Erruera kalearekin lotura izango duen
guztiontzako igogailua lotzeko gai izan gara. Dena proiektu
bakarrean jasota, eta garajeak aurreko legealdian planteatzen
ziren prezioen oso azpitik.
Obrak eta proiektuak oso ondo doaz, eta Udaletik lasaitasun
mezua igorri nahi dugu. Argi dago eskuartean ditugun egitasmo hauek Getaria eta getariarrontzat oso garrantzitsuak
direla, herrian dauden oinarrizko behar sozialei era hobeago
batean erantzungo baitiete. Eta guretzat, hori eta herriarekin
hartuta dugun erantzukizuna, gainontzeko tirabira politikoen
gainetik daude.
Getariako Udal Gobernua

uskal preso eta iheslari politikoen eskubideen alde lanean
dabilen Getariako herri mugimendutik, ondorengo kezka
hauek herritarrekin elkarbanatu nahiko genituzke.
2012ko uztailean preso eta iheslari politikoen eskubideen
aldeko zenbait aldarri aurkeztu ziren plenoan. Eskubide urraketa haiekin bukatzeko Bildu, PNV eta Independienteak euren
konpromezua adierazi zuten.
Urtebete beranduago, Urriaren 16an, preso eta iheslarien
aldeko HERRIRA herri mugimenduaren aurkako sarekada zela
eta mozio bat aurkeztu zen udalean, honako bi eskaerekin:
1. PPren eta Auzitegi Nazionalaren estrategia politiko-judizial
partekatua salatu, Åg dena ETA da Åg tesia erabiliz
2. Euskal presoen oinarrizko eskubideen alde lanean aritzeagatik HERRIRAko inputatuen askatasuna eskatu
3. Hau horrela, PNV eta Independienteak, 2012tik hartutako
konpromezuak ez betetzeaz gain, Euskal Herriko zein inguruko herrietako ideologi ezberdineko zinegotzi zein norbanako
( PPtik hasi eta Ezker Abertzalerarte ) atxiloketak salatzeko gai
izan diren bitartean , Urriaren 16ko plenoan, Getariako PNV
eta Independientea ez ziren azaldu ere egin, eta jarrera hau oso
larri eta onartezintzat hartzen degu.
Euskal Herrian ez baita balizkoa, eskubideen defendatzaile
sutsu bezala agertzea eta eskubide urraketen aurrean itsugorrarena egitea. Hitzetatik ekintzetara pasatzeko garaia da.
Getariako preso eta iheslarien eskubideen
aldeko herri mugimendua

] akatsa
Irakurle batek uztailean alean argitaratu genuen argazki honetan akats bat zegoela idatzi zigun; lehen ilaran, Maritxu Ecenarro eta Iñaxi Silbetiren artean dagoena Patxi de la Hoz zela
zioen. Okerreko informazioa eman zigun, Gonzalo Lekube da;
hasiera batean argitaratu genuen datua ondo zegoen. Barkatu
eragozpenak.

]

txapakalezka
Aitor Irigoien, Beñat Gereka eta Mikel Mugika

Oraingo honetan ere, atal berezi batekin gatozkizue. Izan ere, beste behin +/=/- atala
zertxobait egokitu dugu, eta +/+/+ atalean bihurtu.
Okerrera doazen edo berdin-berdin jarraitzen duten kontuez jabetzeko azkenaldian
aski dugu telebista piztu, irratia jarri edo egunkaria zabaltzearekin. Gainera, udazkenean ere barneratu garen honetan, ordu aldaketarekin azkarrago ere ilunduko du
hemendik aurrera…
Eta hori guztiari aurre egiteko, hilabete honetan positibismo eta baikortasun dosi
sendo bat hartu, eta herrian egon diren berrikuntza positiboetatik hiru aukeratu
ditugu. Krisiak krisi, eta zailtasunak zailtasun, berri onak oraindik ere nonahi aurki
daitezkelako…Eta haserretzen gaituzten kontu eta injustiziak kritikatzen ditugun
bezala, poza eta itxaropena ematen diguten berriak ere azpimarratu nahi ditugulako.

+

Artzape Euskara Elkartea
sortu da Getarian!

Urriaren 16an egin zuen aurkezpena Getarian sortu berri den Artzape Euskara Elkarteak. Lehen aldia da herrian horrelako elkarte bat egongo dela, eta dudarik gabe
aparteko berria da hau. Getaria herri euskalduna dugu, eta horren lekuko da UEMAko (Udalerri Euskaldunen Mankomunitatea) kide izatea. Baina horrek ez du esan
nahi herrian ez dagoela lanik egiteko arlo honetan eta euskarak etorkizuna bermatuta
duela gurean. Leku guztietan bezala, euskarak guztion babesa behar du aurrera egin
ahal izateko, eta ziur Artzape elkarteak egingo duen lanak gure hizkuntza sustatu eta
laguntzeko balioko duela.

+

Keta proiektua sendotzen!
Keta B taldea errealitatea da!

2007an Getariako Keta FT sortu zenean, inork gutxik sinetsiko zuen lortu duenaren
erdia lortzera iritsiko zenik. Lehen taldeak bi igoera lortu ditu (lehena 2009an, eta
bigarrena aurten bertan), eta Gipuzkoako txapelketa gorenean ari da lehiatzen egun.
Nesken taldea ere abian jarri zen 2012an, hainbat gaztek ere Ketaren fitxarekin jokatzen dute beste talde batzutan… eta 2013-2014 denboraldian, Getariako Keta B taldea
ere martxan da, nagusiki herriko gazteek osatuta gainera. Dudarik gabe, aukera
aparta herriko gazteentzat kirola egiteko, eta baita futbol zaletu guztiontzat ere! Zorterik onena opa diegu beraz Ketaren talde guztiei, eta ea denboraldi honetan ere,
aurrekoetan bezala, poz asko ematen dizkiguten!
Urritza Taldea bueltan da!

+
Nor ez da oroitzen gure haurtzaroan Urritza Taldearekin igarotako momentu haietaz? Udaleku irekiak, mendi irteerak, jokuak… Aisialdiko aukera aparta izan genuen
duela urte batzuk herriko gazte batzuen gogoari eta lanari esker. Eta orain, urte batzuetako hutsunearen ostean, herriko beste gazte batzuk gogotsu erreleboa hartu, eta
berriz jarri dute martxan Urritza Taldea! Hemendik aurrera beraz, ondo pasatzeko
eta dibertitzeko aukera esku-eskura izango dute herriko txikiek, eta herriari ere
bizitza eta alaitasuna emango dio honek! Txapakalezkatik zorionak beraz Urritza
“berpiztu” duen gazte taldeari! Bejondeizuela!

artzapetik begira

kepa Iribar

Bi e-mail edukitzeak sortzen dituen arazoak: teknologikoki alperra naiz eta
lanekoa asko begiratzen dut, bestea ez.
Artzapekoak beste horretara idatzi,
garaiz, ondo, “Artzapetik begira egiterik
bai hilabete honetan? Urriaren 19rako
mesedez”ai ama!! Gaur hilak 21 ditu eta.
Hasi naiz interneten begira. Gairen bat
aurkituko dut.“Oreo galletek kokainak
adinako adikzioa sortzen dute”. Hara,
bitxia. Baina honekin zer egingo dut? Ez
naiz ez kokaina ez txokolate zalea. Ez dit
balio. Kirol konturen bat? “Kilian Jornetek hiru astez egon beharko du kirolik
egin gabe”. Ezinezkoa. Gizona lesionatu
egin da eta geldirik egon behar. Erronkaz erronka dabil, zenbat eta kilometro
gehiago eta aldapa gogorragoak hobe,
eta demarik zailena hauxe egingo zaio,
geldirik egotea, xelebrea. Jendea ez dago
ordea geldirik egoteko, “Iron Man frankiziak 5 lasterketa berri onartu ditu
2014rako”, normala. Somatzen al duzue
inguruan jendeak ze kirol jardun darabilen aspaldian? Ez naiz azkenaldian
kiroldegira joan (hego haize eder honekin hobe mendian bizikletan ibiltzea,
ehiztariekin kontuz, hori bai!) baina
honela gogoratzen dut: aldatzen ari
naiz. Ingurukoak hitz egiten somatzen
ditut: entrenamendua, serieak... “eta hik
zer egin behar dek gaur?” eta nire erantzuna “20 bat minutu igerian ta gero
igual ergometro edo bizikleta pixkat”.
Denak harrituta begiratzen zaituzte, ez
daukat entrenamendu programaturik,
ez naiz ari inongo lasterketarik prestatzen, ez dut Behobian edo maratoian
parte hartu behar, kirol pixkat egitera
nator, besterik gabe. Baina Kilian, Iron
Manak, edo kiroldegiko elkarrizketak ez
dira Artzapen idazteko modukoak,
keba. Ez daukat jada tarte handirik,
baina badirudi aurkitu dudala gaia:
azken asteetan pasa dudan unerik interesgarrienetakoa aipatuko dut: Gure
Txeruren 50. Urteurrena dela eta, mahai
ingurua egin zen elkartea sortu zutenekin, lehen zuzendaritzako kideekin.
Hura zuzentzeko suertea izan nuen. Zer
pentsatua ematen du orain urte asko
lanerako eta gauzak egiteko zegoen
grina. Gaur ba ote dugu horrelakorik?
Bueno, galdera horrekin utziko zaituztet
hego haize egun honetan. Azkenean,
egin dut Artzapetik begira.
2013ko urria artzape-5

] getarian zer berri?

Txeruren astea
Txerurentzat urte berezia izan da 2013. hau. Ekainean 50 urte bete zituen eta ikuskizun itzel batekin ospatu zuten egun berezi hura. Baina ospakizunak ez ziren hor
amaitu eta urriaren 7tik 13ra Txeruren astea ospatu zuten. Aste guztian ekitaldi
ezberdinak egin ziren. Garrantzitsuenetarikoa udaletxeko pleno aretoan egin zen
mahai ingurua izan zen. Kepa Iribarrek dinamizatuta, Txeruren sortzaileak izan
ziren solasean.
Horrez gain, argazki erakusketa izan zen zabalik Txeruren lokalean. Ibilbide luze
honen aztarnak ikusgai izan ziren bideo eta argazki bidez.
Urteurrenarekin bukatzeko, larunbatak hilak 12, herri bazkaria egin zuten. Guztira 100 bat pertsona hurbildu ziren eta giro paregabean igaro zuten eguna. Bazkal
ostean ere musikarekin alaitu ziren eta horrela urteurren honi amaiera eman zitzaion.
Beste 50 urtean ere horrela segitzeko ilusio eta gogoarekin jarrai dezazuela
Txeruko partaideak!! Zorionik beroenak!!

Arnasguneen
tailerra
Getarian
UEMA, Artzape Euskara Elkartea
eta Getariako Udala Arnasguneen
inguruko tailerra antolatzen ari da,
herrian bertan egiteko. Tailerrak bi
saio izango ditu eta azaroaren 12an
eta 26an izango dira, arratsaldeko
7etatik 9etara, Alondegian.
Tailer hau, gune euskaldunen
garrantziaz eta euskararen iraupen
eta sustapenean duten paperaz
herritarrak kontzientziatzeko erabiliko da. Saioen helburua euskaraz
bizitzeko oztopoak identifikatu eta
horiek gainditzeko herri mailako
dinamika bat abiatzea da. Saioak
parte-hartzaileak izango dira, dinamikoak, eta aberasgarriak, zalantzarik gabe.
UEMAk Kontseiluarekin, Topagunearekin, EMUNekin, Bertsozale
Elkartearekin eta EHErekin elkarlanean sortutako tailerra da.

“Euskadi Gastronomikaren”
sinbolo dira herriko zerbitzuak
Artzaperako
kolaboratzaile bila
Eusko Jaurlaritzaren elkarte publikoa den Turismoaren Euskal Agentziak antolatutako ekimena dugu “Euskadi Gastronomika”. Bertan, turismo gastronomikoa
eta enoturismoa landu eta sustatzen dira. Urola Kostako Udal Elkarteak martxan
jarri du ekimen hau eskualdean, eta 58 zerbitzu bereizi ditu guztira; horietatik 24,
herrikoak izanik. Azkue, Iribar, Iturregi, Katrapona eta Saiaz ostatu espezializatuak; Azkue, Balearri, Elkano, Giroa, Kaia-Kaipe, Iribar, Politena eta Txoko jatetxeak; Giroa eta Politena pintxo tabernak; Aroa eta Itsas Mendi bisitatu daitekeen
enpresak; Amona Maria, Itsas Mendi, Getaka eta Salanort gourmet dendak; Izarri
okindegia, Ezkur Txerri ekoizlea eta Getariako Turismo Bulegoa.

6- artzape

@topagunea.com

Zure iritziak, ideiak, gomendioak...plazaratu nahi dituzu? Artzapen baduzu horretarako aukera!
Gure kolaboratzaile izan nahi
baduzu Artzapetik begira eta
Iritzia ataletan tokia duzu.
Beraz badakizue, animatu eta idatz
ezazu: artzape@topagunea.com-era.

] bi hitzetan

kATUkALE irakurle
taldearen ikasturtea
Irailetik martxan dago Katukale irakurle taldea, eta dakizuenez, Uxue Alberdik
dinamizatzen du beste behin ere. Jadanik 2 libururen azterketak eginik dituzte,
hilero elkartzen diren Saiaz hotelean. Hala ere, oraindik kurtsoa luzea da, eta talde
dinamika honetan parte hartzeko aukera dago.
Hauek dira ikasturte honetan zehar irakurriko diren liburuen zerrenda:
Azaroa: Garbiketa, Sofi Oksanen.
Abendua: Islak, Aitor Irigoien.
Urtarrila: Far Westeko Euskal Herria, Asun Garikano.
Otsaila: Antzararen bidea, Jokin Muñoz.
Martxoa: Umeek gezurra esaten dutenetik, Uxue Apaolaza.
Apirila: Bulkada, Jon Benito.
Maiatza: Haur besoetakoa, Jon Mirande.
Ekaina: Kristalezko begi bat, Miren Agur Meabe.
Ohartuko zinetenez, Aitor Irigoienen Islak poema liburua ere irakurri beharreko altxorren artean dago. Zer hobe, herriko irakurle taldean, herritar batek idatzitako poemei buruz hitz egitea baino! Hau, abenduan izango da!

“Guztiok bat” ekimena
Urriaren 22an 2014ko “Guztiok bat” ekimenaren aurkezpena egin zuten udaletxean. Iaz bezala, aurrekontu parte hartzaileen lanketa sakondu eta, are eta parte
hartze handiagoa eta proposamen kopuru handiagoa lortzeko asmoz jarri dute
martxan, oraingoan ere. Iazkoaren balorazio positiboa egin zuten: guztira 5 bilera
ireki egin ziren (auzoka zein sektoreka), eta 63 herritarrek hartu zuten parte, 40
proposamen eginez.
2014ko aurrekontua osatzeko, aurreko urtean baino lehenago hasiko dira lanketarekin. Hala, prozesua 2013ko urrian hasi eta 2013ko urtarrila artean gauzatzea
aurreikusten dute. Bertan, denen parte hartzea bultzatuko dute:
- Herritar guztiak, auzoetakoak barne.
- Herriko talde, elkarte eta eragileak.
- Udaletxeko langile, tekniko guztiak.
- Udal Gobernua eta Udaleko alderdi guztiak.
Azaroa eta abenduan bilera irekiak egingo dira. Guztira 7 izango dira, 2013an
baino 2 gehiago eta horrela banatuko dira bilerak:
- Hirigintza-Zerbitzuak, ingurumena eta hondakinen kudeaketa.
- Kirola-Kultura-Euskara-Gazteria.
- Turismoa.
- Auzoak 1: Mia eta Eitza (Mian izango da bilera).
- Auzoak 2: San Prudentzio eta Askizu (Askizun izango da bilera).
- Udaletxeko langile eta teknikoekin bilera.
Bilerak amaitutakoan, urtarrilean eta otsailean behin behineko aurrekontuen aurkezpen publikoa egingo da. Azkenik, otsaila eta martxoa bitarte, behin betikoak
ezagutaraziko dira.
Aurten, berrikuntza bezala, herriko etxe guztietara “PROPOSAMENAK JASOTZEKO FITXA” bidaliko da, eta horien bidez, bilera ireki hauetara azaldu ezin
diren herritar guztiek euren proposamenak idatzi, eta Udalean espresuki horretarako jarriko den postontzi batean utzi ditzakete. Udalaren web orrian bertan ere
jarriko dugu fitxa, nahi duenak interneten bertan bete dezan.

ELIkADURA
JASANGARRIA DA
AURTENGo
ESkoLA AGENDA
21Eko GAIA

2013-2014 ikasturtea hasi da, eta horrekin batera Urola Kostako Eskolako
Agenda 21 proiektua. Getaria, Orio,
Zarautz, Zestoa eta Zumaiako ikastetxeetako ikasleek elikadura jasangarria
aztertuko dute aurten. Haur Hezkuntzako lehen mailatik hasi, eta Batxilergoraino, maila guztietako ikasleak arituko
dira beren herriko ezaugarriak aztertzen.
Proiektua behar bezala garatu ahal izateko, lehenik eta behin, ikasturtean
aztertuko den gaiari buruzko informazioa jasotzea ezinbestekoa da. Horregatik, iraila eta urrian zehar Urola Kostako
ikastetxeetako irakasleek formazio
saioak jasoko dituzte.
Irakasleei zuzendutako ikastaroak
amaitzen direnean, ikasleen txanda iritsiko da. Zenbait ariketa eginda, beren
herriko egoeraren diagnostikoa egingo
dute. Horretarako, Arazi enpresako lan
taldeak sorturiko ariketak eta material
didaktikoak erabiliko dituzte.
Herriko diagnostikoa egiterakoan azaleratuko dira zenbait gabezia, eta
hurrengo pausoa konponbideak proposatzea izango da. Ingurumena babesteko
eta ohitura jasangarriak sustatzeko
proiektua izateaz gain, partaidetza lantzen duen ekimen soziala da Eskola
Agenda 21.
Ikasleek proposaturiko konponbideak
udal ordezkariei aurkeztuko zaizkie
kurtso amaieran. Nolanahi ere, ordu arte
egiteko asko izango da: ikastetxe
barruko lan isila, herria aztertzea, udal
foroak, eskolen arteko foroak, etab.
Herritarren partaidetzan oinarritutako
Eskola Agenda 21 ekimenarekin, herri
bakoitzeko ikastetxeek eta udalek elkarlanean aurrerapauso bat emango dute
bere herriko bizi-baldintzak hobetzeko.
Urtero legez, ikastetxeetako koordinatzaileen lana funtsezkoa izango da
proiektuaren arrakasta bermatzeko.
Eskola Agenda 21 ekimena ibilbide
luzea ari da urratzen Urola Kostako
eskoletan, 2013-2014 ikasturtean XI. edizioa ospatuko delarik.
Informazioa gehiago:
Tel. 943 896024
www.urolakosta.org
maizpuru@getaria.org
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Izaskun Urbieta

] Elkarrizketa

Amaia Irazabal:
“mundua plazaerdian jarri, eta udaletxeko
balkoitik begiratzea bezalakoa da”

Txikitatik barnean izan duen arra ofizio bihurtzea du amets Amaiak. Psikologia
ikasketak egin dituen arren, antzerkirako zaletasuna beti izan du gorputzean, eta
hala, duela bi urte, antzerki ikasketak egiten hasi zen Donostian. berriki,
azkeneko ikasturteari ekin dio, eta kurtsoa amaitutakoan ez daki zehazki zer
egingo duen, “baina ziurrenik madril aldera joango naiz”.
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] Elkarrizketa/ Amaia Irazabal

Noiztik datorkizu antzerkirako grina?

Egia esan betidanik egin izan dut antzerkia. Txikia nintzenean
Santurtzin bizi nintzen eta hango eskolan asko egiten genuen.
Ez dakit noiz izango zen zehazki nire lehen kontaktua antzerkiarekin, baina LH 3. mailatik 6. arte, obra asko egin nituen.
Gustuko zerbait da niretzat, eta Donostiako Arte Eszenikoen
Tailerrean (AET) hasi nintzenetik, serioago hartu dut. Psikologiako ikasketak amaitu ditut, eta orain, antzerkiaren bideari
heldu nahi diot zentzu formalago batean.

putza lantzen dira, interpretazio teknikak, euskararen erabilera
ahoskeran, presentzia eszenikoa, antzerkiaren historia…
Nori zuzendua dago?

Printzipioz edonori irekita dago eskola. Lehen 18 urte behar
ziren bertan matrikulatzeko, baina orain 16tik aurrera egin daiteke. Nire kasuan, ikaskide gazteak gara guztiak, baina 40 urte
inguruko emakume bat izan genuen klasean. Azkenean, utzi
egin behar izan zuen.

“ Psikologiako ikasketak amaitu ditut, eta
orain, antzerkiaren bideari heldu nahi diot
zentzu formalago batean”
Psikologiak eta antzerkiak badirudi ez dutela loturarik, ezta?

zein helbururekin hasten da jendea antzerki eskolan?

Ba ez pentsa! Uste baino elkarlotuagoak daude. Psikologiak
lagundu egiten dio antzerkiari. Azkenean, pertsonen edo pertsonaien jokabideak lantzen dira bi esparruetan. Niri gainera
lotura hauek egitea asko gustatzen zait. Aberasgarria da.
Momentu honetan aldiz, emozioak alde psikikotik baino, alde
fisikotik ateratzen saiatzen ari naiz. Bestalde, antzerkia terapia
bezala erabili daiteke, eta kasu askotan oso eraginkorra dela
uste dut.

Denetarik. Batzuk ideia argiekin etortzen dira, eta badakite
aktore izatea dutela amets, eta hortaz bizitzea dela beraien helburua. Beste batzuk, ni barne, gustatzen zaigulako hasten gara,
etorkizunerako helburu zehatzik gabe, eta ikasketak aurrera
doazen heinean, horretaz bizitzea amets egiten dugunak. Azkenik, probatzera joaten direnak daude, besterik gabe.

zer ikasten da AETn?

Antzerki eskola bat da. Bertako ikasketek ez dute unibertsitateko karreren balioa edo ofizialtasuna, baina oso eskola ona eta
konpletoa da. Ikasketak 3 urtekoak dira. Denetarik ikasten
dugu, aktore formakuntza egokia egiten da eta batez ere praktikoa da. Beldur eszenikoa galtzen ikasten da, ahotsa eta gor-

Nolako giroa duzue?

Oso ona. 10 pertsona gara klasean, eta ikasten hasi ginenetik
ederki moldatu gara. Eskolaz kanpo ere geratzen gara, lagun
talde bezala. Lehiakortasunik ez dut nabaritu elkarren artean.
Gehiago egon gara elkarri laguntzeko prest.
kasting-ak egin dituzu?

Pare bat bakarrik, askorik ez egia esan. Askotan kasting-ak per2013ko urria artzape-9

] Elkarrizketa/ Amaia Irazabal

“Ni berez nahiko pertsona lotsatia naiz, baina
egia esan, antzerkia egiten aldatu egiten naiz”
fil zehatz bat bilatzeko zuzenduak daude, eta beraz, perfil hori
ez baduzu ematen, ez daukazu zeregin askorik. Kasu hauetan
lehiakortasun handiagoa nabaritzen da aktoreen artean, azken
finean, albokoak baino hobeto egin behar baituzu papera lortzeko. Baina lehen esan bezala, batzuetan, pertsona batek beste
batek baino hobeto interpretatzen badu ere, lehenengoak begi
urdinak baditu eta hori bada bilatzen dutena, aktore horrek lortuko du papera. Interpretaziotik kanpo, beste faktore batzuk
baldintzatzen dute.

Ikusleen harrera nolakoa?

Oso ona, leku berezia da. Azkenean, ez da ohiko antzerki bat,
non, butaka batean esertzen zaren, eta obra ikusten duzun.
Eszenatoki bikaina da itsasontzia, joko asko ematen du. Komedia bat egin genuen, guztira 9 aktorekin, eta jantzientzako beste
2 pertsonek egin zuten lan. Izugarrizko trajeak daude gordeta
barkuan.
Ez duzu urduritasunik sentitzen taula gainean?

Taula gainean dagoeneko ibili zara. Non hartu duzu parte
orain arte?

Alde batetik, eskolan bertan egiten ditugun antzerkietan parte
hartu izan dut. Urtero 2 emanaldi egiten dira. Beste aldetik,
“Zoroen itsasontzian” ibili naiz eta baita, Zarauzko Alproja taldearekin, Euskal Jaietarako prestatzen duten antzerkian. Biak
aurtengo udaran egin ditut, baina hauetaz gain, “Neverland”
izeneko obra batean parte hartu nuen orain bi urte, eta gazteago nintzenean Elkanori buruzko antzerkian ere bai, herrian.
bereziena beharbada, eszenatokiagatik, “zoroen itsasontzia”
izan da…

“Zoroen itsasontzia” barku bat da. Bere jabea holandarra da,
eta antzerki konpainia bat sortu zuen orain dela 20 urte baino
gehiago. Herrialdez herrialde ibiltzen da barkuarekin, eta antzerki obrak egiten ditu itsasontzian bertan. Jabeaz gain, beste bi
aktore bizi dira barkuan. Orain, baina, kopurua etengabe aldatuz doa, artista asko pasatzen da bertatik. Herrialde bakoitzean
pare bat urtez egoten dira. Ateak irekita dituzte edonorentzat
eta horrela, herrialde bakoitzean obra horretan parte hartu nahi
duten pertsonekin, emanaldiak eskaintzen dituzte.
Pasaian dago kokatua, eta udaran ibili nintzen bertan. Bira
moduko bat egin nahi izan zen, obra herriz herri erakusteko,
baina azkenean 5-6 emanaldiak Pasaian bertan egin genituen.
Bira egin izan bagenu, Getariara etortzekoak ginen.
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Ni berez nahiko pertsona lotsatia naiz, baina egia esan, antzerkia egiten aldatu egiten naiz, eta lotsa alde batera uzten dut.
Hala ere, urduritasuna antzezten dudan bakoitzean izaten dut
baina normalean lagundu egiten dit adrenalina puntu horrek.
zein generotan mugitzea gustatzen zaizu?

Komedia eta drama, biak gustatzen zaizkit. Egia da dramarako
joera handiagoa dudala, baina komedian ere asko disfrutatzen
dut. Egia esan ez zait bereizketa hau egitea gehiegi gustatzen,
askotan nahasten baitira. Zailena aldiz, bakarrizketen generoa
egiten zait. Taula gainean zu bakarrik egotea publikoarekin
kontaktuan, konplikatua egiten zait; gainera denborak kontrolatu egin behar dira, arnasa ongi hartu, presarik gabe hitz
egin… Arriskatua da.
Azken urtea duzu eskolan. zein helburu duzu amaitutakoan?

Iaz konturatu nintzen, benetan, antzerkia egitea zela nire
ametsa, eta bide honetan jarraitzea. Hori dela eta, Madrilera
joatea pentsatuta dut. Azken finean, han aukera gehiago dago.
Ez dakit zer egingo dudan oraindik, baina argi dut mundu hau
gustatzen zaidala eta hemendik bizi nahi dudala. Horregatik,
nire esfortzu eta gogo guztiak hori lortzera zuzenduta egongo
dira. Saiatu gabe ez naiz geratuko, motibatua nago eta ilusioa
dut.

] Elkarrizketa/ Amaia Irazabal

“Arte bat, komunikatzeko modu bat,
“zeremonia sakratu” bat ;
bizitza bera da antzerkia”
orain arte antzerkira mugatu zara, edo beste euskarriak
probatu dituzu: zinea, telebista…?

Orain gutxi Pablo Malo zuzendari donostiarrak irakatsi zuen
kurtso batean izan naiz. Kamera aurrean antzeztea landu
dugu. Berria izan da niretzat, baina gustatu zait. Ni arlo guztietara irekita nago. Lehentasuna ematen diot antzerkiari, baina
ez diot ezeri ezetz esaten.
bikoizketaren inguruko kurtso bat egin duzu.

Oso kurtso ona izan zen. “Binahi” izeneko produkzio agentzia
batean egin nuen, eta Kiko Jauregi aktoreak eman zidan kurtso
intentsiboa 3 astez. Orain astean behin joaten naiz. Pila bat gustatzen zait, baina lan gutxi dago arlo honetan ere. Denetarik
bikoizten ikasten da: marrazki bizidunak, dokumentalak, pelikulak… Antzerkirako ere baliagarria zait, azkenean ahotsarekin jolasten ikasten baitut.
Gidoigintzan aritzen zara?

Hemen ez naiz asko trebatu, baina gustatzen zait nire kabuz
idaztea, gauza txikiak sortzea. Eskolan ez dute ezer erakusten,
eta egin beharko lukete. Azken finean, eta gauden egoeran,
norberak bere gidoi bat idatzi eta taularatu nahi badu, jakin
egin behar dugu nola idatzi behar den. Sormena gure oinarria
da.

zoritxarrez, antzerkiaren egoera ez da ona…

Egunerokotasunean ez da ikusten antzerkia. Estalita dago,
denak telebistari begira bizi gara, eta pena ematen du. Antzerkiak bultzada handi bat behar du. Orain urte batzuk bera zen
garrantzitsuena eta begira…
Eta amaitzeko, zer da zuretzako antzerkia?

Zaila da hitz gutxitan azaltzea... Arte bat, komunikatzeko
modu bat, “zeremonia sakratu” bat (barrez); bizitza bera da
antzerkia. Zenbat rol betetzen ditugu egunerokotasunean?
Antzerkiak, pertsonok dugun errealitatea “kanpotik” begiratzeko behar hori asetzen digu. Mundua plaza erdian jarri eta
udaletxeko balkoitik begiratzea bezalakoa da. Gainera, edozein
egoera esperimentzatzeko aukera ematen dio bai antzezleari,
(bere buruaren alde gozo eta garratzekin topo eginez), eta baita
publikoari ere, antzezlearen azalean jarriz. Bi aldetatik gertatzen den “eman eta jaso” bat da, eta horrek ezinbesteko egiten
ditu bi aldeak.
Nik, antzezle moduan, publikoarengan zerbait piztu nahiko
nuke, zer pentsatu emango dion zerbait erakutsi. Horretarako
gehien erakartzen nauten obrak inpaktua eragiten dutenak
dira, publikoa “ukitu” baino, astindu egiten dutenak. Baina
preferentziak utzita, antzeztuz disfrutatzea eta disfruta araztea
da niretzat garrantzitsuena.
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] argazki txokoa

Argazkiak:
Artzape aldizkaria

mahats-bilketa
Aurtengo uzta-bilketa atzeratu egin da eguraldiaren
ondorioz eta mahats-biltzaileak iraila bukaeran hasi ziren
bere lanean. Hilabete inguru jardun dira mahatsa jasotzen eta lan honetan eguraldi ona egin du. Euria gutxi izan
da eta horrek kanpoko lan honi erraztu egin dio.
Pare bat egunean izan ginen Artzapekoak beraien lana
hurbiletik ezagutzen eta nahiz eta gogorra izan umoretsu
ikusi genituen.
Uzta honen zapore goxoa dastatzeko zain geratzen gara.
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Jon Ander de la Hoz

] Erreportajea

Getariako zalegoa manchester-en
“Goraino beteta
zegoen plaza
hura, eta
getariarrak ere,
nonahi”
Goizeko 5:00ak jo bezain pronto hasi zen sakelekoaren alarma
Txapeldunen Ligako ereserkiaren doinuan “Ce sont les meilleures équipes…” kantari. Urriaren 23a zen, Realak Old Trafford mitikoan jokatuko zuen iluntzean, eta getariar andana
izango zen bertan.
Getariarren artean bazen aste guztia Ingalaterran eman zuenik,
baita bizpahiru egun lehenago joan zenik ere, baina multzo
handienak egun bertan egin zuen joan-etorria, Zumaiako Algorri taldearen eskutik. 5:30etako hitzordura garaiz heldu ziren
guztiak, plazara. Ilusioak eragindako aurpegiak zekartzaten
Joel eta Iñigok, Saioa, Nerea eta Karmelek bezalaxe. Irrifarreak
lanerako bidean zeudenen aurpegi luzeekin gurutzatzen ziren
kaleetan.
Zerbait antsiaz nahi denean alderantziz gertatzen bada ere,
motza egin zen, lehendabizi, Forondarako bidea, eta gero, Manchesterrerakoa. Hegazkineko bidaian ilusioak aurre hartu zion
batek baino gehiagok hegan egiteari zion beldurrari, eta “txuriurdin maitea” abestuaz heldu ginen Ingalaterrarako hiri industrializatura. Goizeko 10:30ak ziren, bertako orduan.
Hiri ederra da Manchester, are ederragoa Realak bertan jokatzen badu. Hara joandako getariarren artean gehienentzat lehen
bidaia izan arren, bazen Lyonen egon zenik, baita Leverkusenera joandakorik ere, edota lerro hauek sinatzen dituena kasu,
bietan egon zenik. Baina Manchesterrek badu zerbait, halako
xarma berezi bat. Futbolaren sehaska den herrialdeko talde
loriatsuena izateak duena, agian.
Autobusean kilometro gutxi batzuk egin ostean, han azaldu zitzaigun Old Trafford begien aurrean. Irrifartsu zegoen Xabier,
begiak zabal-zabalik Joseba eta Jon. Unai, Eneko eta Aitorrek
kanpotik zuen tamaina txikia azpimarratu zuten. Kamerak
atera eta Bobby Charlton, George Best eta Denis Law-ren omenez altxatako estatuan argazkiak ateratzeko unea zen, zelaia
atzean zela. Behin zelai hartara gerturatzen den orok burutzen
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duen erritual modukoa eginda, koadrila bakoitzak bere bidea
hartu zuen. Sarrerak eskuetan genituen, eta bakoitzak nahi
zuena egin zezakeen. Batzuk hiria ikustera joan ziren, museoak
bisitatzera beste batzuk. Zelai inguruan dagoen pub ingeles
tipikora, The Trafford-era, zuzendu genituen oinak egarri ginen
realzale gazteok. Han bitter pinta batzuk edan ostean, Picadilly
Gardens eta Arndale ingurura gerturatzeko garaia zen, hemendik joandako 6.000 lagunak elkartuko ziren lekura.
Katedrala eta Arndale inguruaren artean dagoen plazan giro
ederra zegoen. Hainbesterainokoa, ezen poliziek ere eurekin
argazkia ateratzen uzten zuten. Abestiak, oihuak,
irribarreak...eta garagardoa, garagardo ugari. Zelaira abiatu
ginenerako tanta gutxi geratzen ziren metalezko upelen
barruan, dena amaitu zen. Euriak ere festara batu nahi izan
zuen tarteka, baina tira, bagenekien nora gindoazen. Goraino
beteta zegoen plaza hura, eta getariarrak ere, nonahi. Etxean
bezala geunden. Hantxe egin genuen, bi pisuko pub haren barnean latako sardinak baino estuago geundela, Zigor eta Eiderrekin topo. Bertakoak, aldiz, harriturik zeuden begien aurrean
zutenarekin, eta nahiz eta lehen bi partidak galdu, taldeari
errespetua zor zitzaiola errepikatzen zuten etengabe. Ez zuten
inolako harridurarik sortu mancunian haien hitzek, taldekako
faseko zozketa egin aurretik aipatzen baitziren Ingalaterran
Realak sor zitzazkeen arazoak. Hala idatzi zuen abuztuan, The
Guardian egunkarian, Donal Thompson kazetariak: “Ez gutxietsi euskaldunak. Francok zapaldu nahi izan zituen, eta
begira non dagoen bata eta non besteak”.
Eguna aurrera zihoan, eta eguerdirako alkoholaren efektuak
igartzen hasiak ginen jada. Pozik zen Aitor bat, besteak Realaren alde nola kantatzen zuen begira, hirugarren Aitor enegarren erronda ateratzera joana zen bitartean, Naroaren laguntzarekin. Josuk ere “hau ezin dek diruakin patu” errepikatzen
zuen behin eta berriz. Astelehenetik Londresen zeuden Annie
eta Antton ere gehituak ziren festara, eta laster iritsiko ziren
Ingalaterran bizi diren Izaro eta Iñaki.

] Erreportajea / Getariako zalegoa Manchester-en

“Ez ginen bakarrak, bazen kamiseta txuri-urdin
ugari joaten zinen tokira joanda ere”
Arratsaldeko lehen orduan dena zen festa eta ulu Shambles
Squaren. Alabaina, dena ez zen edatea izango eta hustu beharra
izaten denez, komunerako bidean laberinto bat gurutzatu
behar izan genuen...azkenean beste atetik irteteko. Atearen
parean, Buckingham Palaceko sarreran dauden guardak
bezala, Leandro eta Iñigo. Diotenez, gipuzkoarron %1a baino
gehiago joan zen Manchesterrera, eta getariarren kasuan urruti
ez genbiltzala pentsatu nuen. Ideia hori berritu egin zitzaidan
handik ordu laurden batera Itziar, Xabier, Gabi, Aimar eta konpainia ikusi genituenean. Hauek, haur eta heldu, beste motako
egun pasa eginak ziren.
Kalejira bat zegoen antolatuta Shambles Squaretik zelairaino,
eta arratsaldeko bostetan han igo zen mutil gazte bat 3 bat
metroko altueran zegoen petrilera, jainkoaren profeta bat bailitzan. Hitz bakoitza adi entzuten genion azpian geunden milaka
zaleek, eta esaldi bakoitzeko, 300 pelikulako gerra-oihuarekin
erantzuten zion zalegoak azpitik: au!, au!, au!
Hala, hark iragarri ostean 17:30etan hasiko zela kalejira (bestela zaila izango zen zelaira garaiz iristea), jendeak erabakia
hartu behar izan zuen, ez baitzeuden 2,5 kilometro hasieran
esan bezala, bost pasatxo baizik. Ordu erdi zegoen horretarako,
eta batekin eta bestearekin hitz egin ostean, Old Traffordera
tranbiaz gerturatzea erabaki genuen. Ez, ordea, beste getariar
gehienek. Esaterako, han joan ziren kantu eta txaloz Aitor eta
Naiara, aita-alabak, Jose Inazio osaba eta Asier lehengusuarekin batera. Gustuko lekuan aldaparik ez. Guk, azken pinta
edan eta tranbiarako bidea hartu genuen, aurretik Arndale
merkatal zentruan zerbait jan ostean. Ez ginen bakarrak, bazen
kamiseta txuri-urdin ugari joaten zinen tokira joanda ere. Tranbiaren zain geundela, getariar gehiago. Gurekin zen Aitorren
gurasoak ikusi genituen, Esther eta Felipe. Liverpoolen igaro
zituzten aurreko egunak, eta besteak beste, Anfield Road bisitatzeko parada izan zuten. Futbolaren esentzia deskribatzen
duten zelaietako bitan egonak izango ziren ordu gutxiren
barruan.

Bi taldeetako kamisetak era armoniatsuan nahasten ziren tranbian, nahiz kanpokoak gehiago izan. Umore ingeles bitxia gertutik ezagutzeko aukerarik ere bazen, emaitzaren inguruko
elkarrizketetan zipriztinduta. Zelaiaren izen bera duen auzora
iristean ikusi genituen lehen zaldidun poliziak, pub eta adreiluzko etxeez osaturiko kaleetan barna zenbiltzala, bi taldeetako
bufandak lepoan zituzten zaleen artean. Iluntzen hasia zuen
jada, eta postal futbolistiko ederragorik nekez aurki daitekeenaz ohartuta gu ere zelairantz abiatu ginen.
Goiz zen arren, Old Trafford hutsik ikusteko eta argazki batzuk
ateratzeko denbora hartuta sartu ginen zelaira partida hasi
baino ordubete pasa lehenago. Steward ezberdinen eskuetatik
pasa ostean, ongi etorria euskaraz egiten zigun E36 atearen
azpitik igaro, ehundaka eskilara igo eta begien aurrean realzale
batek ikus dezakeen irudirik ederrenetakoa ikusi genuen: Old
Trafford, zelai erdian Txapeldunen Ligako izarrak eta ordezkoen aulkian Manchester United eta Realeko eskuduak. Hau
duela bospasei urte esan izan baligute...
Partida hasteko ordu erdi falta zela irten ziren jokalariak
berotze ariketak egitera, eta hura zoramena jada betetzen hasia
zen realzaleon harmailan. Gero, 19:42etan bi taldeak aldageletako tuneletik irten, lerroan jarri eta goizeko 5etan esnarazi ninduen melodiak busti zizkigun berriz ere belarriak, gehieneon
taupada sakon eta batzuen negar malko artean.
Partidak eskaini ziguna jakina da, baina zelaian eman ez zen
erakustaldia harmailetan eman izanagatik harro, zoriontsu
itzuli ginen etxera. Finean, Realak duen onena zalegoa delako.
Bere txikitasunean handi bilakatzen duena.
Galdu egin zuen Realak, baina pozik atera ginen handik, Old
Trafforden jokatze hutsak esanahi bat behintzat badakarrelako
atzetik. Gustura jeitsi genituen kalerako ehundaka eskilarak,
eta lerro hauek idazten dituena, bihozkada batekin: berriz ere
Charlton, Best eta Law-ren estatuan argazkia aterako dugunaren ziurtasunaz.
2013ko urria artzape-15

] harritarten txutxupeka / herri eskola

Ibilaldi neurtua
Aurreko ostiralean, eskolako 3. mailatik 6.mailara bitarteko ikasleok ibilaldi neurtua egin genuen Zumaiako Santiago hondartzara.
Hamar talde egin genituen, eta 6. mailako ikasleak arduradun izan ginen, ibilaldia irakasle gabe izan zelako. Eskolatik taldeak
banaka atera ginen, baina taldeak atera baino lehenago, bi ikasle eta irakasle batzuk, gezien bidez, bidea markatzen joan ziren.
Ibilaldian zehar, lau kontrol zeuden, Santiago hondartza barne. Kontrol bakoitzean, bi irakasle aurkitzen genituen, eta froga txiki
bat jartzen ziguten.
6. mailako ikasleok arduradun ginenez, talde guztia kontrolatu behar genuen, inor ez galtzeko eta atzean ez geratzeko, eta hori
ziurtatzeko, kontrol bakoitzean zerrenda pasatzen ziguten.
Ibilaldia Santiago hondartzan amaitzean, geure denbora eduki genuen jolasteko. Eta nahiko jolastu genuenean, eta gosea sartu zitzaigunean, bazkaldu egin genuen. Bazkaldu eta gero ere eduki genuen denbora jolasteko, handiak lagunekin hitz egiten egon
ginen, eta txikiak berriz, parke batean jolasten ibili ziren, itzultzeko ordua iritsi arte.
Oso lasai pozik eta gogoarekin ibili ginen. Bukatu zenean ibilaldi neurtua pena pixka hartu genuen gure azkeneko ibilaldia izan
delako.
Itzulera zuzenagoa egin genuen, euriak harrapatu arren, arazorik gabe iritsi ginen eskolara lauretarako.

6. MAILAKO IKASLEAK

] getaiko gaztetxea

Gaztetxeko ekintzak
Hilabetero bezala badatozte Gaztetxeko
berriak. Hilabete honetan musikaz hitz
egitea tokatzen zaigu luze eta zabal,
Zarauzko Gaztetxearen moldaketak
direla eta zenbait ekitaldi Getaira ekarri
baititugu. Ezin dugu ahaztu, ezinbestekoa dela gaztetxe ezberdinen arteko erlazioak onak mantentzea, elkarlaguntza
eta errespetoa ezinbesteko baloreak baitira bizikidetza egoki bat mantentzeko,
eta zer esanik ez, kolektibo gisa ditugun
desira eta nahiak bete ahal izateko.
“Trash gaua” izan genuen hizpide lehen
gauean, urriak 5ean alegia. Death Above
(Trash Crossover, Tenerife), A.D ( Brutal
Crossover, Markina-Xemein) eta The Brutal Band (Trash Death Metal, Zarautz)
izan ziren protagonistak, gau zoragarria
igaro genuen, eta bestalde urriko musika
jaialdi ezberdinei hasiera eman genion.
Urriak 9, asteazkenean bildu zen jende
ugari dela eta ahaztezinak izaten diren
gau horietako bat gozatzeko aukera izan
genuen, Estatuko zenbait aldeetatik etorritakoak ere izan genituen lagun. Asteazkena izan arren, 80 bat adiskide bildu
ginen. Yanose (Japon), Psicoterror (HCPunk) eta Bell Division ( Metal Crust,
Donostia) izan ziren musika taldeak.

Aipatzekotan, Japoneko musika taldearen lehen kontzertua izan zela beraien
Tourrean, geroago Pariserako bideari
ekingo zioten. Urriak 19an beste kontzertu bat izan genuen ere, honetan Inner
Conflict ( emakumearen ahots melodiarekin bustiriko hardcorea, Alemania) eta
Ernia (Crust punk azkarra, Zarautz) izan
ziren partaideak.
Urriak 25 ean ere kontzertu gehiago izan
genituen, Gondoliers (Noise Rock, Boston
(AEB), You & Me and the Coffin
(Electro Punk, Italiako Toscana) eta
Killarkume (Post-Hardcorea, Noise-a,
Doom edota Drone nahasketa). Hilabeteari amaiera emateako musika esparruan,
80.hamarkadako Erresuma Batuko talde
mitikoak zapaldu zuen gaztetxea, The
Mob (Anarchopunk). Frau ( Punk, Londreseko lau neska) eta Gaizte (HC-Punk
azkarra, Azpeitia) izan zituen bide lagun.
Antzerkigintzak ere presentzia izan du
Gaztetxean, Urriak 20 igandean Klown
Komandoaren lana ikusteko plazerra izan
baikenuen. Uhartean –Mugabelcown taldeak lagundurik izan da antolatua ikuskizuna. Hala nola, indar maskulino eta
femeninoaren arteko erlazio desberdintasunaz, kultur rolaz, tradizio sexualaz,
profesionalaz eta beste zenbait gaietaz

busturik dago lan hau, nolabait, beraien
aurkezpenaren helburua energia ezberdin bi hauen arteko oreka bat proposatzean datza.
Azkenik, urrian berriz ere Eztabaida Taldea martxan jarri dugu, azken astearteetan iluntzeko 8etan biltzen gara, afaimerienda goxo batekin. Hilabete
honetan, politika arazoetaz hitz egitea
tokatu zaigu, hurbilpen moduko bat lortzea da gure helburua jorratzen ditugun
gai guztietan, ez gara adituak, bai egoeraz kezkaturik gauden adiskide multzo
bat. Nork daki, agian munduko arazo
guztien irtenbidea Getaiko Gaztetxean
eraikitzen dugu.
ANIMATU gaztetxeko ekintzetara, guztiak zaudete ongi etorriak eta!

Clow komandoa antzezten.

Erailketa bat baino askoz gehiago…( 2.zatia )ARChV. Reales Ejecutorias delako funtsa, 1801-1.

] historiaren katebegiak /

Udaletxeko artxiboetatik ...EREITEN kultur zerbitzuak

Antonio Isasikoaren esanetan:
“…1561ko ekaineko San Joan egunean, hiribilduko udalbatza
ohikoa zen lekuan bildu zen alkate eta ofizialen hauteskundeak
burutzeko. Bertan hautesle zein hautetsi nortzuk izan zitezkeen
adosten ari zirelarik, Juan Lopez Zarauzko, Juan Lopez Amilibiako eta Juan Zarauzko kontulariak Antonio eta Martin Isasikoekin hika-mikak izan zituzten. Juan Lopez Zarauzkoak eta
Juan Zarauzkoak neure anaia eta biok mehatxatu gintuzten,
behatzak beraien bekokietan jarriz eta egindakoa desafio bidez
ordainduko genuela esanez.
Honekin guztiarekin gustora ez eta egun gutxi batzuetara, zendutako Martin Isasikoa hiribilduko itsasertzean dagoen Malkorbeko hareatzan egonik, Juan Lopez Zarauzko gerturatu zitzaion eta San Joan egunean gertatutakoa gogoan zuela esan
zion; bere eskua bekokian jarriz, eta Jaungoikoaz eta gurutzeaz
zin eginez, Zarautzek hitz eman zion akabatu egingo zuela; une
horretan, baina, hainbat pertsona gerturatu ziren, biak banantzeko asmoz.
Beranduago, on Antonio del Puertok meza berria eman zuen
egunean, Martin Isasikoa elizako eserleku batean letraduarekin
berriketan ari zela, Juan Lopez Zarauzko eta Juan Lopez Amilibiako, arrazoi jakinik gabe, “billau” eta beste hainbat irain
zuzendu zizkioten. Are gehiago, Isasi elizatik ateratzerakoan
aipatu biek ezpatak zorrotik atera zituzten eta behatzak beraien
bekokietan jarriz, Jainkoaz zin eginez, egindakoa bere biziaren
ordainduko zuela mehatxu egin zioten Isasiri.
Halaber, Zarautz Kontularia alkate izan zenean, Isasi batbatean hiltzeko asmoa agertu zuen: gerrikoan zuen daga atera
eta Martinen aurka jaurti zuen, baina Jainkoari eskerrak, erasoa
antzu suertatu zen.
Beraz, argi dago kontrarioek Isastiren heriotza desio zutela eta
beraien etsaitzat zutela…”

Besteek aldiz etsaitasun hori ukatu egiten zuten eta arazoak
bide baketsutik konpondu zirela zioten. Izan ere, ez zuten hildakoarekin inolako etsaitasunik. Are gehiago, Isasi izan zen
San Joan eguneko hauteskundeetan, Antonio del Puertoren
meza berrian eta Malkorbeko errebalean izandako kalapiten
erantzule, baina beraiek horiek ekiditen eta konpontzen saiatu
ziren.
Horrez gain, badakigu Zarautz doktorea Antonio eta Martinen
abokatu bezala jardun zuela azken hauen aitonsemetzaren
inguruan sortutako auzian. Baliteke honen arrazoia udal gobernuarekin zerikusia izatea. Izan ere, XVI. mende erdialdetik
aurrera gogortu egin ziren hiribildu zein Probintziako arlo politikoan jarduteko baldintzak, eta norbera aitonseme zela frogatzea zetzan horietako batek; bestela, ezin auzo izan eta ezin
gobernu politikoan parte hartu. Baliteke honen inguruan nolabaiteko tira-birak sortzea, baina datuak falta ditugu eta hipotesi
hutsa besterik ez da.
Arrazoiak arrazoi, Zarauztarrek ezin zuten Isasi bezalako iritsi
berri baten jarrera ulertu. Martinek Getariako hiribilduan izan
zezakeen papera ezin zen alderatu berak kontra egiten zien
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Zarauztarrek zutenarekin; edo hala usteko zuten hauek. Egiari
zor, leinu honek mende luze bat zeraman Getariako bizitzan
eragin nabarmena izaten. XV. mende erdialdean Lope Martinez
Zarauzkoa dugu, Gaztelako Endrike IV.a erregearen kontulari
moduan aritutakoa. Horrez gain, Ahaide Nagusien ondorengoekin elkartu ziren: Lope Martinezek berak Donemiliaga etxeko
alaba hartu zuen emazte 1461ean. Halaber, Zarautz abizenaren
Zarautz eta Getariako adarrek bat egin zuten XVI. mende
hasieran: Ana Perez Aldamarkoa, Zarauzko jaunaren arreba
Santxa Perez eta Pedro Ibañez Aldamarkoa merkatari-militarraren alaba, Juan Lopez Zarauzkoa kontulariarekin ezkondu
zen; Lope Martinez Zarauzkoaren bilobarekin, hain zuzen ere.
Eta kontulari hau izango da, gainera, gure istorio honetako protagonista nagusietako bat. Hori gutxi balitz, Lope Martinezek
ere bere bi alabak inguruetako leinu garrantzitsuekin elkartu
zituen: Besteak beste, Maria Martinez Zarauzkoa Martin Otsoa
Sasiolakoarekin ezkondu zuen; Gaztelako Kondestablearen
kontulariarekin hain zuzen ere.
Getariako Zarauztarrek, beraz, nahikoa botere metatu zuten.
Horren adierazle, gaur egun oraindik zutik dirauen eta eliza
ondoan dagoen dorretxea dugu. Pentsa dezakegu, beraz, Isasiren handi-usteak edo honek Zarauztarren botereari aurre egiteko saiakerak ez zituztela batere ondo ikusi; zer esanik ez Isasik Zarauztarrekin tira-birak zituzten pertsona edo leinuen
aldetik laguntza jaso zuenean; besteak beste Nikolas Segurolakoaren aldetik.
Auzian zehar Zarauztarrek ez zuten beraien buruak
zuritzeko, goraipatzeko, justizia gizonak zirela azpimarratzeko
eta Martinen heriotza inondik inora desio ez zutela adierazteko
aukera galdu. Esan bezala, bai batzuen zein besteen adierazpenak ezin ditugu hitzez-hitz edo egia absolutu bezala hartu.
Bereziki kontrarioa salatzeko aipamenak egiten dituztenean.
Ziur gaude Zarauztarrak ez zirela guztiz baketsuak; baina Isasi
ere ez zen atzean geldituko.
Edonola ere, auziaren epaia eta hilketaren aurkako erantzuna
gogorra izan zen oso. Zarauztarrei ondasunen erdiaren bahitura egin zitzaien eta beste hainbat auzotar deserriratu egin
zituzten.
Epaia eman zenean, 1565ean, Juan Lopez Zarauzkoa
“zaharra” eta honen suhi Juan Martinez Zarauzkoa, biak kontulariak, eta Juan Lopez Amilibiakoa hilda bazeuden ere, lehenengoaren ondasunen erdiaren bahitura egin zen, 180.197
maraiko diru kopuruagatik, eta honek eragin latza ekarri zien
Zarautz doktorea eta Inglesa Lopez Zarauzkoa senar-emazteei.
Bestalde, orokorrean deserriratzeek 5-6 urteko epea bazuten
ere, luzeagoak agindu ziren: Juan Beltran Segurolakoa “gaztea”-ri, adibidez, 10 urtekoa ezarri zioten eta horrez gain Getariako zenbaki-eskribautzaz desjabetu zuten. Hauez gain,
Domingo Hoakoa, Frantzisko Elorriagakoa, Migel de la Peña,
Maria Lobiagakoa eta Maria Miguel Iztiarangoa zigortu egin
zituzten; kasu gehienetan, Martin Aranori ihes egiten laguntzeagatik.
Argi dago beraz, horren emaitza larria izan zuen arazoari neurriko konponbidea eman zitzaiola.

] moniren errezeta

barrengorri txapelak
Osagaiak:

Egiteko era:

- Barrengorri erretilu
bat
- 2 urdaiazkiko xerra
- Gazta pixka bat
( erdi-ondua)
- 2 baratxuri ale
- 2 koilarakada ogi
arraspatu
- Oliba olioa
- Gatza
- Perexila
- Cayenne ahutsa

Labea aurretik berotu. zartagin batean
"hankak", tipula eta baratxuria txikituta egin , olio, eta gatz apur batekin.
Biguntzean urdaiazpiko xehetua bota,
eta bi minutuz gehiago egin.
"Txapelak" labeko erretilu batean jarri.
"Txapel" bakoitza , aurreko nahasketa,
eta gazta pusketa batekin bete.
Ogi arraspatua, perexila eta cayenne
apur bat gainetik bota.
Barrengorri bakoitzari oliba-olio
pixkat bota eta labean erre 250
graduetara 10 minutuan.

On egin!!

] literatur txokoa / Izaskun Larrañaga

Annabel
Idazlea:Kathleen
(Kanada, 1960)

Winter

Itzultzailea: Josu Zabaleta
Argitaletxea: Erein
Urtea: 2013
Orrialdeak: 416

Itzulpen bat aurkezteko asmoz natorkizue hilabete honetan;
Josu Zabaletak itzuli digun Annabel eleberria, hain zuzen ere.
2010. urtean argitaratu zen lehenengo aldiz ingelesez. Bertan,
gaur egun jende gehiagoren ahotan eta, orain urte batzuk
baino askatasun gehiagoz jorratzen den gaiaz, intersexualitateaz, idatzi digu Winter idazleak.
Istorio honetako protagonista Kanadako herri txiki batean
jaio da. Urteak beteaz doan heinean, barne gatazkaz sortzen
zaizkio. Horrez gain, bere inguruan biziko dituen gatazkei
buruz ere arituko da. Protagonistak Wayne izena du, edo
Annabel; biak. Gizartearentzat gizonezkoa da, baina barnean, ezkutuan, emakume bat du. Protagonista intersexuala
da; jaio zenean, organo femenino nahiz maskulinoak zituen.
Istorioa irakurtzerakoan, hasiera batean, homosexuala edo
transexuala dela adierazi nahiko digu idazleak, baina orriak
pasatzerakoan, intersexuala dela ohartuko gara.
Oraindik pertsona batzuentzat tabu den gaiaz irakurri
ahalko dugu eleberri honetan. Bertan, ikuspegi moralista ere
agertuko zaizu, hots, ongia eta gaizkia kontrajarriko ditu;
baita, egia eta gezurra. Irakurle bakoitzak atera ditzala bere
ondorioak.
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] iritzia / Aitor Irigoien

Munduaren leihoa: “bitxikeriak”
“Duela hainbat urte, Lurralde Miresgarria bisitatu ostean,
Alizia ispilu baten barnera sartu zen alderantzizko mundua
ezagutzeko. Egun, ez luke ispilurik zeharkatu beharrik
izango; aski luke leihoa ireki eta kanpora begiratzea”
Eduardo Galeano:
(Hankaz gora: alderantzizko munduaren eskola)
Nonahi entzun ditzakegu normaltasunari (edota normaltasun ezari) buruzko baieztapenak. Zer den normala eta zer ez
finkatzen diguten esaldiak. Sistemaren propaganda medioek
behin eta berriz errepikatzen dizkigutenak. Horien arabera,
kapitalak agintzen duen gure gizarte egitura da posiblea den
eredu bakarra, gorena. Eta hala, gehiengo zabalak, lehenago
edo beranduago, gidoi horren arabera jokatzen amaitzen
du(gu), gehiengoaren jokabide bera izateak ematen duen
lasaitasun faltsu horren bila agian. Jokatzeko modua, munduari begiratzekoa, pentsatzekoa, erlazionatzekoa, denbora
eta aisia antolatzekoa…
Noizbait gelditu al gara apur bat, ordea, horren inguruan
hausnartu eta gure kabuz galderak luzatzeko? Zer da normaltasun gisa azaldu nahi zaigun guztia? Normaltzat jotzera
iristen garen dena? Ez ote normaltasun kontzeptu hori, norbaitek xede zehatz batzuk erdiesteko finkaturiko asmakizun
hutsala?
Izan ere, munduaren leihoa beste behin ireki, eta adi begiratzea besterik ez dago, ustezko normaltasun horren atzean
ezkutatzen diren hainbat bitxikerirekin topatzeko:
- Maitasunak eta sexuak gai tabuak izaten jarraitzen dute;
gerrak eta indarkeria eguneroko ogi dira. Sexu eszenekin
alarma pizten den bitartean, telebistan ohikoak dira hilketa
eta biolentzia irudiak. Kalean biluzik ibiltzea delitua da;
gerrak diseinatu eta besteen seme-alabak guda zelai arrotzetara, heriotzara bidaltzea, berriz, azken mendeko negozio
errentagarriena.
- Demokraziaren printzipioak aplikatuz, herri galdeketak
antolatzen dituzten ordezkariak epaitu eta kontsultak debekatzen dituzte. Inori ezer galdetu gabe, nahi duena egitera
dedikatzen dena, hauteskunde kanpainan hitz emandakoaren juxtu alderantzizkoa eginez, demokraziaren eredutzat
hartzen da.
- Egunak ezer jan gabe egon ostean, bizirauteko ogi barra bat
lapurtzen duena, lapurtzat etiketatua eta epaitua da. Azpijoko konplexuen bidez milioiak desbideratzen dituzten
enpresari, agintari, bankari edota monarkak pertsona argitzat
hartzen dira.
- Badira dirurik gabeko errugabeak kartzelan, besteek egindakoen kondenak betetzen. Batzuk beti errudunak dira, kon
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trakoa frogatu bitartean. Besteak, dirua tarteko, beti dira
errugabe, aurkako froga nabarien gainetik.
- Inoizko jende gehiena bizi gara munduan, eta inoizko
komunikabide eta kanal berri eta ugarienak ditugu eskura.
Era berean, inoiz baino bakardade gehiago dago, eta zuzeneko harremanetarako gero eta zailtasun handiagoak ditugu.
Mundu birtuala erreala gailentzen ari dela dirudi…
- Telebistaren aurrean, filmetako eszenekin hunkituta, emozioz negar egiten dugu. Ondoren, hiriko kalean lurrean
etzanda hotzez hildako eskalea ikustean, beste aldera begiratu eta, ezer gertatu ez balitz bezala, oinez jarraitzen dugu.
- Duenarekin konforme, pozik bizi denari arraro begiratzen
zaio. Ondasunak pilatu eta pilatu, lasterketa eroan ase ezinda
bizi denari aberatsa deitzen zaio.
- Natura eta beste izakiak errespetatuz, etorkizuna bermatuz
orekan bizi zirenak basatiak ziren. Natura etengabe ustiatuz
eta espezieak desagerraraziz, mozkin ekonomikoez soilik
arduratzen den ereduari garapena deitzen diogu.
- Jendea ekonomiaren, legeen, gobernuen edota erlijioen
menpeko bilakatu da, alderantzizkoa izan beharko lukeenean.
- Mendebaldeko gizarteetan, dieta zorrotzetan dirutzak gastatzen eta jateko tona ugari zaborretara botatzen dira egunero. Bitartean, 3. Mundu deiturikoan, milioika pertsona
gosez hiltzen dira une oro.
- Txinatarrak hemengo guztiaren jabe egiten ari direla entzuten da kaleetan. Hemengo enpresek urteak daramatzatenean
Txinan (zein Hegoaldeko beste herrialdetan) hango lan esku
merkeaz eta haurren lanaz baliatzen. Immigranteek euren
herrialdetara itzuli behar dutela esaten duenik ere bada; guk
haien jatorrizko herrialdeetatik mende luzeetan ustiatu eta
lapurtutako baliabide eta aberastasun itzelei buruz, ordea, ez
da ezer aipatzen.
Honen guztiaren ostean, zentzu oro galtzen du diseinaturiko
normaltasunak, eta edonori sartzen zaio zalantza ea norbera
ote den hankaz gora dagoena, ala mundua buruz behera aurkitzen dena…
Aipatu “bitxikerien” larritasuna medio, hau dena normaltzat
ikusteari utzi beharko geniokeela iruditzen zait. Amai ditzagun beraz, “bitxikeria” anker hauek, pixkanaka, baina zenbat
eta lehenago hobe… Etorkizun hurbil batean, kasu horiek
guztiak, inork ulertu eta onartuko ez dituen iraganeko bitxikeria soilak izan daitezen.

Lan handia dugu denok ere aurretik. Has gaitezen, bada,
kontzientzia hartu, ardurak onartu eta, elkar hartuta, urratsak ematen. Justuagoa, askeagoa eta guztiona izango den
auzoa, herria, nazioa eta mundua ereiteko bide luzean barna.

] elan-euskadi

Fiare, banka etikoa Getarian
Fiare proiektua, pertsona, familia eta erakundeen aurrezkia
gure gizartea eraberritzea egiteko ekarriko duen proiektuetara
bideratzeko finantza bitartekotzako tresna bat eraikitzeko jaio
zen. Diruaren eta jarduera ekonomikoaren balio soziala berreskuratu nahi du, dirua eta ekonomia mundu zuzenago , gizatiarrago eta bideragarriago baten zerbitzuan jarriz.
Justiziaren zerbitzupeko kreditua. Proiektu honek duen balio
nagusietako bat, kredituaren bidez gizartea eraberritzeko eta
pertsonak gizarteratzeko helburua da. Hala, lanerako lehentasuna ondoko eremu hauek daukate: garapenerako lankidetzak,
baztertuta edo halako arriskuan dauden pertsonak gizarteratzeak, inguruaren jasangarritasunak edo kooperatibismoak.
Sarean garatzen den proiektua. Erantzun nahi zaien premiek,
kredituaren bidezko finantzazko laguntza baino askoz gehiago
eskatzen dute. Hala, oso garrantzitsua da elkartasunezko ekonomiaren eremuko mugimendu sozialekin lan egitea, adibidez,
bidezko merkataritzarekin, gizarteratzeko enpresa sozialekin,
garapenerako lankidetzarekin edo ekoizpen eta kontsumo ekologikoarekin.
Aurrezki arduratsua, partaidetza eta gardentasuna. Proiektu
honek, banku proposamen alternativo baten zerbitzuan beren
aurrezkiak jartzen dituzten pertsona eta entitateen partaidetza
aktiboa eskatzen du. Hau herritarren eskuetan eta haien zerbitzurako dagoen finantza tresna da, gardentasuna eta partaidetza ezaugarri nagusitzat dituna.

Irabazteko asmorik ez eta guztien interesa. Errentagarritasunari buruzko gure ikuspegiak, finantzen eta bankaren eremuan
normalean erabiltzen dena ordeztu nahi du. Egia da proiektuak
benetan bideragarriak eta iraunkorrak izan behar direla, baina
gure helburuak ez dira errentagarritasuna eta onura ekonomikoa.
Getarian hemendik Aurrera Elan-Euskadiren lokalean Fiareko
pertsona bat egongo da jendeari informazioa eskeintzen.
Hileko bigarren asteartetan izango da, arratsaldeko 6.etatik
8.rak bitartean. Informazio gehiago eskuratu nahi duenak dei
dezake: 639 65 53 66 telefonora.

] azaroko agenda
] mendi-astea
[Azaroaren 4tik 10 bitatean]
MENDIZALETASUNA BI
IKUSPEGITIK:
ALEX TXIKON eta FELIPE
URIARTE gure artean izango
dira.
[Azaroaren 10a, igandea]
KOSTAKO 3.ETAPA.
KANALA-MUNDAKA
(Urdaibai).

] musikaz blai
[Azaroaren 17a, igandea]
Diana Getariako
Musika Bandarekin.
Ordua: 09:30ean.
GETARIAKO MUSIKA
BANDAren kontzertua.
Ordua:12:30ean.
Zuzendaria: Aitor Uria
Lekua: Salbatore Deunaren
parrokian.
[Azaroaren 21a, osteguna]
KALEJIRA, txistulari, trikitilari, panderojole eta musika
eskolako ikasle guztiekin.
Jarraian, Berdura plazan,
EMANALDIA eta
TXOKOLATADA.
Ordua: 17:30ean.
[Azaroaren 22a, ostirala]
Santa Zezilia eguna
MUSIKA BANDAren
KALEJIRA.
Ordua:19:30ean.
[Azaroaren 24a, igandea]
GETARIAKO ABESBATZAren KONTZERTUA
Ordua: 12:30ean.
Lekua: Salbatore Deunaren
parrokian.
Zuzendaria: Jazinto Isasti
[Abendudaren 1a, igandea]
Diana txistulariekin.
Ordua: 09:00etan.
“GAZTE ALAIAK”
TXISTULARI TALDEAREN
KONTZERTUA, elizan.
Ordua: 12:30ean.

] zinea,
dokumentalak...
[Azaroaren 27tik aurrera]
ZINE EMANALDIA.
Ordua: 17:00etan.
Lekua: Gure Txeru aretoan.
Antolatzailea:
Guraso Elkartea.

22-artzape

@topagunea.com

[Azaroaren 20a, asteazkena]
"WELCOME” pelikularen
emanaldia.
Zuzendaria: Philippe Lioret
Urtea: 2009.
*** Pelekula honek Gijongo
zinemaldian bi sari lortu
zituen: gidoi onenari saria
eta gazte epaimahaiaren
saria.
Ordua: 19:00etan.
Lekua: Alondegia.
Antolatzailea:
ELAN-EUSKADI.

] Irteerak
[Azaroaren 10a, igandea]
2013ko IBILALDIAK.
Azaroko irteera:
KOSTAKO 3. ETAPA.
[Azaroaren 21a, igandea]
IRATXEra IRTEERA.
Antolatzailea: Arrantzale
Zaharren elkartea.

] Jaiak
[Azaroaren 11a, asteazkena]
SAN MARTIN JAIAK.
Askizu auzoko jaiak.
*** Ikusi egitaraua.

] Haurren eguna
[Azaroaren 30a, igandea]
“Alkate Txiki Eguna”
- Haurren Eguna -TAILERRAK.
-HAURREN UDAL BATZARRA.
- ALKATE TXIKIAREN.
PREGOIA. Alkateak agintea
emango dio Alkate Haurrari.
- BURUHAUNDIAK.
- 20:30: Berdura plazan,
AFARIA.
Ondoren, Playback eta
jolasak.
Antolatzailea: Getariako
Guraso Elkartea.
Begiraleak:
Gaglo Gaztelekua.

] kirola
[Azaroaren 10a, igandea]
B-SS 49. BEHOBIA-DONOSTIA LASTERKETA.
Irteera-ordua: 08:45.
Izen-ematea: Sahatsaga
kiroldegian, azaroaren 7a
baino lehen (tel. 943 140432,
kirolgune@hotmail.com).

GETARIAKO XI. GAZTE eta
HELDUEN ESKUZ BINAKAKO PILOTA TXAPELKETA federatu gabeentzat.
Antolatzailea: Gure Txeru.
SAHATSAGA KIROLDEGIA:
Azaroan, kiroldegiko ekintzak probatu nahi duenarentat, lehenengo klasea doanik
izango da. Izen-ematea eta
informazioa: 943 140432 kirolgune@hotmail.com

] Tailerrak,
ikastaroak,
solasaldiak...
EUSKARAREN ARNASGUNEEN TAILERRAK
GETARIAN.
--- Euskara sendotu, garatu,
hedatu… --Egunak: Azaroak 12 eta 26.
Ordua: 19:00etan.
Lekua: Alondegia (Gaglo)
Parte hartzea doan izango da.
KATUKALE irakurle-taldea.
Saioaren eguna: azaroak 21,
osteguna.
Ordua: 18:30ean.
Lekua: Saiaz Hotela.
PINTURA TAILERRA.
Hasiera: azaroak 7, osteguna,
Ordua:18:00etan.
Lekua: Eskualtxeta
kultur-gunean.
- AZAROTIK OTSAILERA:
MANUEL FERNANDES
- OTSAILETIK MAIATZERA:
BARBARA STAMMEL
Closlieu tailerra *** Ikastaro
honetan, Arno Stern-ek
bisortutako “Closlieu”
metodoa landuko da.
“ALAMEDATIK HABANERARA” BERTSO ESKOLA.
Eguna: ostegunetan.
Ordua: 20:00etan.
Lekua: Musika eskolan.

] kz Gunea
Azaroako ordutegia:
Astelehenetik ostiralera,
17:00etatik 20:00etara.
Tutorea: azaroak 6
(09:00etatik 13:00etara).
Lekua: Kultur Etxeko lehen
solairua.

] Gaztetxea
“ANTXUA BENTAN”

PERKUSIO TALDEAREN
ENTSEGUAK.
Eguna: igandetan.
Ordua: 19:00etan.
KONTZERTUAK : Oraindik
zehazteko.

] Guztiok bat!
Azaroan: bilera irekiak:
[Azaroaren 4a,astelehena]
Kirola-Kultura-EuskaraGazteria.
Ordua:19:00etan.
Lekua: Pleno Aretoan.
[Azaroaren 6a, asteazkena]
Turismoa.
Ordua:19:00etan.
Lekua: Pleno Aretoan.
[Azaroaren 10a, igandea]
Hirigintza-Zerbitzuak.
Ordua:19:00etan.
Lekua: Pleno Aretoan.
[Azaroaren 12a, asteartea]
Ingurumena eta hondakinen
kudeaketa.
Ordua:19:00etan.
Lekua: Pleno Aretoan.
[Azaroaren 22a, ostirela]
Goizez, Udaletxeko langile eta
teknikoekin.
Lekua: Udaletxean.
[Azaroaren 27a, asteazkena]
Auzoak 1: San PrudentzioAskizu.
Ordua: zehazteke.
Lekua: Azkizuko elkartea.
[Azaroaren 29a, ostirela]
Auzoak 2: Mia-Eitza: azaroak
Ordua: zehazteke.
Lekua: Miako elkartean.

] “Gaglo” gaztelekua
Ordutegia: ostirala, 17:0020:00 // larunbata, 16:30-19:45
// igandea, 16:30-20:00.
*** Ikusi egitaraua bertan.

] Cristobal
balenciaga museoa
Jarduerak:
Ikastetxeentzako hezkuntza
programa 2013-2014 ikasturtea
* Helduentzako tailerrak –
Belusezko fularrak.
Data: Azaroaren 10a eta 24a.
Ordutegia: 10:30-13:30.
Prezioa: 25€.

] hari tartian / Aritz Iribar

zorion agurrak

Zo lu go rria arraza guztie i b e gira
Christian Loubutin frantziar zola gorridun zapata etxeak, arrakasta handia izan
dezaken ideia bat izan du. Azken aste honetan Loubutinek “Les Nudes” izeneko
bilduma berria kaleratu zuen. Honen helburu, emakume guztiek, edozein azal
kolore izanda, arazorik ez izatea da beraien nude koloreko zapatak aurkitzerako
garaian.
Diseinatzailearen bilduma kapsula hau, bost nude ezberdinez osaturik dago, eta
Pigalle , Fifi , Simple Pump , Flo eta Vendome modeloetan aurki ditzakegu.

Aritz Iribar
Urriak 14

Unai Berasaluce
Azaroak 28

Hemendik gure lantaldeko Zorionak famili guztiaren
partetik.
artista zoriondu nahi dugu.
Ondo pasatu!
Zorionak Aritz!

Arazorik izan ezkero zure kolorea hautatzerakoan, ez larritu, moda etxeak
“Loubutin Shades” izeneko mugikorrerako aplikazio bat sortu du norberak bere
oinei argazkia atera eta ongien doakion kolorea aukeratzen lagunduko diona
Christian Louboutin berak esan zuen bezala:
“Zapata hauek emakumeei bultzada estra bat emateko sortuak dira ez soinean
duen edozein jantziri arreta kentzeko. Magia eginaz bezala desagertzen dira gorputzaren silueta luzatu eta estilizatuaz”

Ezekiel eta Iker Alberdi
Azaroak 9 eta 15
Zorionak famili guztiaren partez.
Muxu eta besarkada
haundi bana.

Jose Luis eta Lier Esteban
Azaroak 10 eta 18
Zorionak bikote!!!
ondo ondo pasa zuen egunean eta muxu haundi bana
familiaren partetik!!!

Telefono interesgarriak
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

FULDAIN farmaziaren
zaintza egunak: azaroaren
1etik 3ra.
( biak barne )

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.

kULTURA SAILAk DIRUz LAGUNDUTAko HEDAbIDEA
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Ez da oraingoa euskara talde baten beharra herri honetan, aspalditik genbiltzan ideia honi bueltak ematen eta azkenean errealitate egin dugu.
Duela bi urte, Artzape aldizkaria egoera larrian, babesik gabe zegoela konturatu ginenean, inguruko herri aldizkariak aztertzen hasi eta atzetik euskara edo kultur elkarte bat zutela ohartu ginen. Honi gehituz, herrian egiten diren
euskararen aldeko ekimenek (Korrika, Euskararen Nazioarteko eguna etab) ez dutela atzetik antolatzeko organismo
finkorik, Euskara Elkarte bat sortzea erabaki dugu.
Elkarteak, “Artzape Euskara Elkartea” izena du eta bere helburu nagusiak herrian euskara bultzatzea eta herri
aldizkariari babes osoa ematea izango dira. Noski, aldizkariaz gain, beste elkarteek herrian, euskararen alde antolatzen dituzten ekintzei babes osoa emango diegu eta baita guk geuk ekintzak antolatu, gure hizkuntza sustatzeko.
Elkarte honen partaide, bederatzi mahai-kide gara: Monika Uzkiza, Aritz Iribar, Jon Ander De la Hoz, Izaskun
Larrañaga, Izaro Uzin, Nerea Kamio, Josune Urresti, Izaskun Urbieta eta Eider Iribar.
Argi utzi nahi dugu, nahiz eta aldizkariak elkartearen babes osoa izan, bi proiektu ezberdin direla. Aldizkariak bere
horretan jarraituko du, eta euskara elkarteari dagokionez, ez du bazkiderik izango eta zuzendaritza mahai-kideok
osatuko dugu. Nola ez, herritarren laguntza, proposamenak, ideiak eta abar onartuko dira.
Euskara elkartea izanik eta Euskararen Nazioarteko Eguna hain gertu egonda, Abenduak 3, gure lehenengo ekintzak egun horri zuzenduta izango dira.
Norbaitek galderak, zalantzak edo iradokizunak izanez gero, gurekin e-mail bidez harremanetan jartzeko aukera
egongo da , ondorengo helbidean: artzape.euskara.elkartea@gmail.com
1000 boletoa salgai jarri dira , beraz erostera animatzen zaituztegu, eta hemendik ere, eskertu nahi ditugu iada
erosi dituztenei.
Saria: Bi gau, bi lagunentzako gosariarekin , Sahatsaga polikiroldegiak emana.
Zozketa eguna: Abenduak 3 ( Euskara Eguna ) Onceko azkenengo 3 zenbakiak.
Zenbaki saritua Txeru kanpoan jarriko da.

