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Lehen, bigarren eta elite mailako errefuxiatuak

2

015eko irailean ihes egindako errefuxiatuk 4 milioi baino gehiago ziren. Beste 7,6 milioi pertsona Siria barnean desplazatua dago. Guztira 11,6 milioi pertsona baino gehiagok -Siriaren biztanleriaren erdia baino gehiago- beren jaioterria atzean utzi
behar izan dute.
Errefuxiatuen %95ak bizilagunak diren herrietara ihes egin dute. Libanok 1,2 milioi, Jordaniak 650.000, Turkiak 1,9 milioi, Irakek
3 milioi eta Egiptok 132.375 siriar errefuxiatu hartu dituzte. Bitartean, ONU erakundearen laguntza eskaeren erantzuna lotsagarria izan da; Libanoko siriar errefuxiatuek 13,15 dolar amerikar jasotzen dute hilean, egunean dolar erdia baino gutxiago.
Aldi berean, Qatar, Arabiar Emirerri Batuak, Saudi Arabia edo Kuwaitek ez du plazarik eskaini, ezta diru-sarrera altuko beste zenbaitek ere -Errusia, Japonia, Singapur eta Hego-Koreak. Aldiz, Alemaniak 35.000 plaza agindu ditu, Europako %75a. Alemania
eta Suitza kenduta, Europako komunitateko beste 26 herrialdeek, 8.700 plaza agindu dituzte, harrera herrialdeen %0,2a. Siriako
krisiaren hasieratik mundu osoan 104.410 plaza agindu dira, Turkia, Libano, Jordania, Irak eta Egiptok onartu duenaren %2,6a.
Datuak datu, Euskal Autonomi Erkidegoan, azken urtean eskatu diren 90 asilo eskaerek tramitean jarraitzen dute, onarpenik
gabe.
Datuek hotzikara sortzen duten arren, ez dugu uste agintzen gaituztenen artean sortu denik. Azaroak 8 igandean, Adolfo Suarez aireportura 12 errefuxiatu iritsi ziren, guztiak eritrearrak. Aireportuan bertan Francisco Martínez Segurtasun Estatuko idazkariak eta Marina del Corral Immigrazio Orokorreko idazkariak eman zieten ongi etorria. Hauetako hiru Bilbora iritsi ziren, eta asilo
eskaera hiru hilabetean onartuko dela ere aipatu dute. Bitartean, bertakotze baliabide guztiak izango dituzte.
Irailak 16ko kasua ere paradigmatikoa izan daiteke, Osama Abdul Mohsen hungariar kazetariak zangotrabatu zuen siriar errefuxiatua Madrilera iritsi zen, izugarrizko babes mediatikoarekin. Turkia, Jordania, Egipto, Irak eta Libanoko datuak ikusirik, hiru
errefuxiatu ez ote da Makiavelo pentsalariak esango lukeen bezala, trikimailu ilun eta beldurgarri bat gobernuburuek boterea
mantentzeko? Abenduaren 20an hauteskunde orokorrak izanik, Osama eta 12 eritrearrak ez ote dira trikimailu hutsa botoak lortzeko? Eredu honek lehen, bigarren eta elite mailako errefuxiatuak sortzen ditu, errefuxiatuak tresnak besterik ez dira Europar
Batasuneko gobernuburuentzat, boterea mantentzeko taktika latz eta mingarria. Tresna ez direnak, Europaz kanpoko infernuan
galduko dira.
Negua badator, eta Espainiar Estatuak 12 errefuxiatu soilik onartu ditu. Bitartean, 4 milioi siriar baino gehiago desplazaturik
daude eta beste milioika errefuxiatu politiko edo politikoak ez direnak munduan jira-biraka dabiltza. Bien bitartean Europak
ateak itxirik ditu. Neoliberalismoaren globalizazioa oso azkar onartu dugu, zerk bultzatzen gaitu atzera mundua guztiona dela
onartzera? Ez al du neoliberalismoak globalizazioa maite?

KULTURA SAILAK DIRUZ
LAGUNDUTAKO HEDABIDEA
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UEN TXokoA

?

Zuen Txokoa atala edonork nahi duena bidali dezan egiteko egina dago: gutunak, argazkiak, zorion agurrak (bazkide ez direnek 4€), agurrak... Gutunek gehienez 200 hitz izan beharko dute: ez dira irainak onartuko. Bidaltzen diren dataren arabera jarriko dira bidalitako guztiak. Lekurik ez badago gure facebook orrialdean txintxilikatzeko aukera emango da. Inork ez badu ezer bidaltzen, beste zerbaitetarako erabiliko dugu. Animatu atal hau erabiltzera zuena baita!

GUTUNAK

n

HondakinakGetarian

D

agoeneko, udaletxean herri ordezkari berriak
ditugu. Aurrerantzean hauen esku egongo da herrian
kudeatzeko dauden hainbat gairen ardura: ongizatea, turismoa, nekazaritza, hondakinak, e.a.
Guri dagokigunean, Getariako hondakinen kudeaketari buruzko iritzia ematera gatoz. Getarian %33ko birziklapen maila lortu genuen 2014an, aldiz getariarron
izenean sortzen diren zabor tonak kontuan hartuta,
bakoitzari urteko 419kg zabor tokatzen zaizkigu;
Zarautzen 268kg; Aian 388kg; Zumaian 241kg eta
Orion 363kg. Beraz, inguruko herriekin alderatuz txapeldunak gara zaborra sortzen. Baina, nahikoa ez
eta, Gipuzkoan ere ohore hori dugu.

Argi dago Getariako hondakinen bilketan lan asko
dagoela egiteko, are gehiago Gipuzkoaren helburua
%60 birziklatzea izanda eta jakinik 2020rako birziklatu
daitekeen ezer ezingo dela erre edo zabortegira bota.

n

“zuhaixka”antzerkiemanaldia

A

rtzape Euskara Elkartearen eskutik, haurrei zuzendutako
antzerki emanaldia eskainiko da abenduaren 18an. Aingeru
Aramendik sortu eta landutako Zuhaixka antzezlana izango
da etxeko txikienen gozagarri.
Dakigunez, euskarak egunerokotasunean du lekua baina
are ikusgarriago bihurtzen da abenduan, Euskararen Nazioarteko Eguna dela-eta. Horregatik, Aramendiren 45 minutuko
lanak euskara du oinarri eta musika lagun.
Datozen egunetan emango dizuegu berri gehiago Artzaperen Facebook orrialdean. Adi egon eta animatu ikuskizunera.

Artzape Euskara Elkartea

,

Badira urte batzuk Getarian 5. kontenedorea dugula
eta datuek adierazten dutenez, sistema honek,
dagoen bezala, nekez eman ditzake herri jasangarri
bati eskatu behar zaizkion emaitzak. Bestalde,herri
jasangarriago baterantz bagoaz, beharrezkoa da
sortzen ditugun hondakinen kudeaketa egokia egitea.
Gainera birziklatu daitekeen guztia aprobetxatzeko
beharrezkoa dugu gaikako bilketa eraginkor bat.
Kutxatzea eta baliabideak alferrik galtzea ez delako
zilegi, borondatezkotik eginbehartasunerako jauzia
emateko garaia da, behar diren neurriak hartuz .
Ez da gure lana Udalari nola egin behar duen esatea.
Egun badira hainbat modu hori aurrera eramateko,
emaitza onak lortuz (%70etik gorako birziklapen tasa).
Berandu bagabiltza ere, oraindik garaiz gaude. Ekin!!!

Getaria Zero Zabor

,

OHARRA

Irakurleok, hau zuen txokoa da beraz, animatu eta aprobetxatu zuen kexa, iradokizun zein agurrak
bidaltzeko. Horretarako bidali nahi duzun testua artzape@topagunea.com helbidera edo utzi oharra
Txeruko postontzian. Aldizkariaren hurrengo alean izango duzu irakurgai.
Animatu eta parte hartu!
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SKUBIDE SOZIALEN KARTA
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Euskaraz bizi!

A

benduaren 3an “Euskararen Nazioarteko Eguna”
ospatzen da. Hau dela eta “GETARIAKO ESKUBIDE SOZIALEN KARTA”k, “TXIKOTA”k, idatzi hau plazaratu nahi izan du.
Gaur egun Euskal Herrian zehar, euskararen erabilera maila
oso desberdina da. Tokiaren arabera gehiago ala gutxiago
erabiltzen da, hau gauza jakina da, batez ere baldintza geografiko, politiko, kultural eta ekonomiko jakin batzuk direla
medio. Idatzi honetan aztertuko ez ditugunak.
Pertsona batzuk euskaraz ezer jakin ez eta axolarik ere ez diotenak badira. Beste batzuk nahiz eta ezer ez jakin maite dutenak. Bestalde, badira euskara jakinda gutxi erabiltzen dutenak ere. Eta azkenik, euskara maitatzeaz gain, euskaraz bizi
ahal izateko ahalegina egiten dutenak.
Baina Euskal Herrian bestelako bi hizkuntza daude. Non bizi
zarenaren arabera bata ala bestea aurki dezakezu. Biztanleriaren ehuneko ehunak hizkuntza hauek ezagutzen ditu (hegoaldeko euskaldunok gaztelera eta iparraldekoek frantsesa bai
behinik behin) eta erabiltzeko arazorik ez dauka. Gure herrian
“diglosia linguistikoa” ematen da ordea: “herrialde zehatz
batean bi hizkuntza ezberdin batera bizi direnean eta batek
bestearen erabilera maila gainditzen duenean”. Hego Euskal
Herrian gehiago nagusitzen dena gaztelania da.
Baieztatuta dago euskara hizkuntza zaharra izanik, mendez
mende egokitzen joan dela garai berrietara. Nahiz eta idatzi
honetan hainbat gabezi aipatu. Euskarak edozein gai eta arlotara egokitzeko ahalmena izan du.
Getarian gehiengoak euskaraz egiten du, haurrek, gazteek
nahiz helduek. Haurrek bermatuta dute, txikitatik, euskaraz hitz
egitea, bertakoak nahiz kanpokoak izan.
Gure herri txikia euskararen aldekoa da nahiz eta askotan euskara eta gaztelania, biak txandakatuz, hitz egiteko ohitura egon:
“Gaur harategira jun naiz ta he comprado un cordero” bezalakoak entzun daitezke. Kontraesanak badaude: jatorriz euskara
ama-hizkuntza izanda gehienetan erderara jotzen dutenak.
Kanpotar asko etorri dira gure herrira, Euskal Herri ez euskaldun eremutik nahiz kanpotik. Asko dira euskara ikasi dutenak
edo ahalegin hori
egin dutenak. Zorionekoak beraiek, eta
gu guztiok!
Hala ere, ez dugu
ahaztu behar, gure
hurbileko harremanetatik harago, euskara
ez daukagula berma-

tuta arlo eta eremu askotan. Adibidez: instituzio desberdinetan
(Osakidetza, Ertzaintza, eta abar), harremanetan... Hau, Euskal Herriari dagokiona. Egoera hau Estatu mailan aztertzen
baldin badugu areagotu egiten da. Hizkuntza eskubideak
aipatzen dizkiguten arren, euskararen presentzia ez da bermatzen herri eta estatu mailako arlo askotan.
Getarian ere, zoritxarrez,
erderak bere pisua duen
adibideak badira, turismoa
hauetako bat. Herritarrei
begirako kartel, informazio, panel eta abarretan,
euskarak ez dauka gainontzeko hizkuntzen tratamendua. Eta hainbatetan
gainera, euskara bera faltan botatzen da. Askotan
ez gara konturatzen Getariako erakargarri turistiko
tipikoez aparte, euskara
bera erakargarri turistiko
handi bat dela. Beraz, hau aintzakotzat hartu beharko genukeela uste dugu. Getarian euskara maitatzeko aukeraz gain, euskaraz bizitzeko aukera ere badago. Gauza handia da hau!
Azkenik, Getariako Eskubide Sozialen Kartatik ondo egindako
hainbat lantxo goraipatu eta proposamenen bat edo beste egitera ere ausartzen gara:
n Mintzalagun: bejondeizuela egiten ari zareten aportazioagatik.
n Momentuoro euskara erabili dezagun, euskaraz bizitzeko

ahaleginetan ari direnei bultzatuz eta ez dakitenei lagunduz.
n Euskaraz ez dakiena antolatzen diren ikastaro eta abarretan

parte hartzera animatu dezagun.
n Getarian dauden aktibitate ekonomiko, kultural, politiko eta abarretan, bakoitzak bere esparruan, euskaren erabilera bultzatzea.
n Herriko instituzio nagusiak, Udalak, euskara indartzen
jarrai dezala. Bide horretan, Artzape bezalako aldizkari euskaldun eta herritarraren zabalpenerako, garai batean bezala,
bitartekoak jartzea ederra izango litzateke. Ah! eta jarraitu,
eta urrats berriak eman, barne eta kanpo funtzionamenduan
euskaraz nagusiki funtzionatzeko (aktak...), beste gainontzeko
hizkuntzak
ahaztu gabe.
Aprobetxatu
ere
ARTZAPE aldizkaria
zoriontzeko, euskara
bultzatzen
egiten
duen lan handiagatik. Besterik gabe,
eskerrak denei.
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LKARRIZKETA

agurtzane subijana

“Ahalik eta produktu
naturalena egitea da
gure helburua”
e

zkurtxerri familia enpresako bultzatzaile nagusienetako da Agurtzane Subijana. Enpresa ikasketak burutu,
eta etxeko negozioa birsortu zuen 2008an. Txerria dute bere produktuen oinarri, eta azken boladan, haragi prozesatuen aferak eragin dien edo ez galdetu diogu. Baserri.com plataformaren eta Itxas Lur elkartearen lehendakaria ere bada.
Izaskun Urbieta

T

xerriki eta jaki bereziak egiten dituzue. Zein produktu
egiten dituzue?
Gure oinarria txerria da, beraz, jaki bereziak ere txerritik datozen produktuak dira. Denetik egiten dugu, eta hiru produktu
lerrotan bereiz daitezke: freskoak, hau da, manipulatu gabeak
batetik. Elaboratuak; txistorra, txorizoak, hanburgesak, saltxitxak, solomoak eta abar, bestetik. Eta, azkenik, bosgarren
gama deitzen diren produktuak daude, alegia, sukaldatutakoak.
Zenbat txerri dituzue zuen baserrian?
Urtean batezbesteko 500 txerri izaten ditugu, eta hemen hasten dira, gure etxe inguruko artadi eta zelaietan. Askatasunean
gizentzen dira, eta ukuiluan sartu-irtena izaten dute. Amak
umeak izan behar dituztenean barruan sartzen ditugu.
Produktuak egiteko zein prozesu eramaten duzue aurrera?
Dena egiten dugu, txerria hiltzea izan ezik. Beraz, aurrena
gizendu egiten ditugu zazpi bat hilabetez, hiltegira eramaten
ditugu gero, eta handik etxera ekartzen dizkigute. Hemen piezetan banatzen dugu eta ondorengo dena egin.
Txistorra da zuen produktuen izarra. Nola egiten duzue?
Produktu denak antzeko elaborazioa dute. Txerria piezetan
banatzen dugu, eta produktuaren arabera txerriaren zati batzuk edo besteak hartzen ditugu. Produktu batzuk esaterako,
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hirugihar gehiago behar dute, beste batzuk haragi gehixeago...
Masa egiteko lekura botatzen dugu eta hor osagaiak gehitzen
dizkiegu: piperhautsa, baratxuria... Azkenean enbutitu egiten eta
ondoren lehortzen uzten ditugu. Txistorraren kasuan bi egun.
Ahalik eta produktu naturalena egitea da zuen helburua.
Hori da. Horregatik gizentzen ditugu txerriak etxean, eta artadian, mugimenduan. Elaborazio garaian ere osagai naturalenak erabiltzen ditugu, eta produktu kimiko gutxi botatzen saiatzen gara. Kontserbatzeko behar dute zerbait, baina ezer
gehiago botatzen diegu.

Zer zuen berezia txistor horrek?
Ba ezer ere ez. Guk betiko erara eginda eraman genuen.
Garai horretan txistorra pila bat egiten dugu eta horietako bi
hartu eta eraman genituen lehiaketara. Badakigu pertsona batzuek txapelketarako txistorra berezi bat lantzen saiatzen
direla, egun horretarako espresuki. Baina guk, esan behar dut,
etxean zegoen edozein hartu eta eraman genuela.
Aurkeztuko zarete berriro?
Ezin dugu. Irabazi ondorengo urtean ezin dugu parte hartu.
Aurten epaimahai bezala joango naiz.
Haragi prozesatuek minbizia sortzen zuten albistea kaleratu
zen urria amaieran. Eraginik nabaritu duzue?
Guri ez digu eragin. Egia esan bezero batek komentatu zigun
albiste horrekin ibili ziren aste horretan, Bilbo inguruan, jendeak gutxiago erosi ziola. Edo behintzat errezeloa zutela gaiaren inguruan. Baina ezer berezirik ez.
Zein iritzi duzu zuk gaiaren inguruan?
Interes asko egoten dira atzean. Komeni denaren arabera produktu batzuk edo besteak hartzen dituzte txartzat. Bolada
batean ere egon zen arrain urdina txarra zela esaten zuenik.
Nik uste dut, gauza guztiek bezala, bere tamainan ezer ere ez
dela kaltegarria. Orekan dago sekretua, eta zer kontsumitzen
dugun jakitean. Alegia, gertuko produktu bat eskaintzea,
etxean eginikoa, etxeko osagaiekin, naturala eta atzean
dagoen prozesua erakusten duena. Gure mezua ere horixe da.

“Egoera zailtzen joan zen
eta itxi edo aldaketa
egiteko ordua iritsi zen”

Sariak irabazi dituzue txistorrarekin.
Iaz bi irabazi genituen. Zarauzko Santo Tomasetako txistorra
txapelketa, orain dela bi urte ere irabazi genuena. Eta Euskal
Herriko txistorra txapelketa ere bai. Azken hau Donostian
ospatzen da, Santo Tomas egunez.

Emakume ekintzailea zara. Aitak zuen negozioa hartu zenuen
orain dela zazpi urte.
Aitak txerriak gizentzen zituen eta gero saldu. Batez ere Bizkaia aldean saltzen zituen. Txerria hiltzen zuten hiltegiak ixten
hasi ziren, eta harategiek ez zuten erosten. Gainera, kontsumo
era ere aldatu egin da. Lehen txerri osoa erosten zuten eta
orain zatika egiten dute. Orduan, egoera zailtzen joan zen, eta
itxi edo aldaketa egiteko ordua iritsi zela pentsatu genuen.
Gurasoei, iparraldean egiten duten erara, etxean bertan produktuak egiteko obradore txiki bat jartzea bururatu zitzaien.
Ingurukoei saltzeko ideia zen, salmenta zuzenaren ildotik.
Baina horrelako zerbait txikia jartzeko ere, paper eta arau asko
bete behar dira. Inbertsio handia suposatu zuen eta ni garai
hartan ikasten nengoen. Nire hasierako intentzioa ez zen
etxean geratzea lanean,. gurasoei laguntzea eta listo. Izan ere
hasieran zerbait txikia egitea zen asmoa baina azkenean
enpresa bat bihurtu zen.

Anekdota kuriosoa ere gertatu zitzaizuen Donostian.
Egun horretan ahizparekin Lekeition nengoen hango azoka
batean. Gurasoak Donostiara joan ziren. Txistorra nire izenean
zegoen izen-emanda eta antolatzaileek pena hartu zuten ikusi
zutenean ez nengoela bertan. Izan ere, txapela janzten zuen lehenengo emakumea izango nintzen. Aitak jantzi zuen nire ordez.

Era natural batean, etxean geratzeko erabakia hartu zenuen.
Hori da. Laguntzen hasi nintzen, ikasketak bukatu nituen eta
ikusi nuen nire aitarentzako lan handia zela hau guztia aurrera
eramatea. Bertan gelditu nintzen. Arlo ekonomikoa, komertziala... nik eramaten dut. Guztiok egingo genukeena erabaki
nuen: etxekoei laguntzea.

Nora esportatzen duzue?
Guk batez ere ostalaritzarekin egiten dugu lan. Gehienbat
Gipuzkoan eta Bizkaian. Honetaz gain, Eroskin ere sartuta
gaude, baina gure produktuak bere sareko zenbait supermerkatutan bakarrik saltzen dira. Eta amaitzeko, kanpora ere saltzen ari gara, Madrilera, Bartzelonara eta Paris aldera ere bai.
Azken honetara, txistorra batik bat.
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Libreekimenarenbaitan,ekitaldizjositakoagendaprestatuduHarraldek

A

zaroaren amaieratik abenduko zubira bitartean hainbat
ekintza antolatu ditu Harralde Kultur Elkarteak. Lehenengo
ekitaldia azaroaren 22an egin zuten. Orduan, Euskal Harriaren ABDak Euskal Herriko 26 zuzendariren film kolektiboa
eskaini zuten izen bereko tabernan. Azaroak 27an, berriz
ISUO taldeak kontzertua eskaini zuen Harralden, gaueko
22.00etan.
Behin martxa hartuta, abenduan ere hainbat ekitaldi izango
dira. Lehenengoa, abenduaren 4ean. Putinen Guardasola
antzezlana ikusgai izango da eskolako aretoan, gaueko
22.00etan. Ramon Agirre eta Inazio Tolosaren obra honek

umorea eta musika uztartzen ditu eta giro paregabea ziurtatuta egongo da.
Abenduaren 5 eta 6an “Bigarren Eskuko Azoka” egingo da
Berdura Plazan. Azoka hau antolatzeko ezinbestekoa izan
da herritarren ekarpean, etxean zituzten eta erabiltzen ez
zituzten arropa, tresna, jostailu, etab. azokara eramateko
eskaera luzatu baitzitzaien elkartetik. Ekimen honen helburua kontsumo-eredu berri bat sustatzea da, kontsumo arduratsua, elkartasuna eta jasangarritasuna oinarri dituena.
Material-bilketa azken bi larunbatetan egin da, goizez, Berdura Plazan.

Putinen Guardasola

n

GetariarrakBehobian

B

ehobia Donostia lasterketa aski ezaguna da
korrika ibiltzen diren kirolarien artean. Aurtengo edizioa 51. izan zen; bereziki gogorra izan zen egin zuen
eguraldi beroarengatik. Guztira 34.000 korrikalarik
eman zuten izena, eta horietatik 28.262 pertsonek
hartu zuten parte. Bulebarreko helmugara berriz,
26.669 iritsi ziren.
Getariatik ere hainbat partaide joan ziren lasterketa
burutzera. Aurtengo edizioan guztira 26 herritarrek
(23 mutil eta 3 neska) hartu zuten parte.Kontatu dutenez, “aurtengo edizioa oso gogorra izan da, bero ikaragarria egin baitzuen. Eguzkiak gogor jotzen zuen,
aurrez-aurre jotzen zuen hego haizearekin batera...
Korrika egiteko eguraldi txarrena beraz”. Horrek norberaren marka propioa hobetzeko tarte gutxi utzi
zuen baina benetan aipatzekoa da Uxoa Irigoien
korrikalari getariarrak egin zuen lasterketa bikaina.
Emakumezkoen sailkapen orokorrean 7. postuan
amaitu zuen.
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Aintzaneezenarrokzuzentzen
duenMemoriarenInstitutuairekida
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Turismodatuezinhobeak

rte emankorra izaten ari da 2015ekoa turismoari begira.
Urte hasieratik turisten presentzia esanguratsua izan da
herrian, eta udara sasoian are eta gehiago. Turismo bulegotik ezagutarazi dizkiguten datuen arabera, urtarrilaren
batetik azaroaren 16 arte (udarako lau hilabeteak kenduta), 35.675 pertsona izan dira turismo bulegoan. Horietatik 2.457 herritarrak izan dira. Gipuzkoatik 1.981 pertsona etorri dira. Euskal Autonomia Erkidegotik 2.023, eta
Espainiatik 19.568. Atzerritarrak aldiz 9.646 izan dira.
Ekaina eta iraila bitartean gorakada nabarmena izan da.
Lau hilabetetan 24.828 izan dira turismo bulegoan informazio eskatu duten pertsonak. Datuek hauxe esaten dute:
herritarrak 1.756 izan dira, Gipuzkoatik 1.126 eta EAEtik
1.085. Espainiatik berriz 13.795 eta atzerritik 7.066.

Urola Kostako Hitza

n

A

n

zaroaIrekia
ren 10ean
Oroimen a r e n
Egunaren
harira,
Gogora
Memoriaren Institutuaren
inaugurazio ofiziala
izan zen Bilbon. Memoriaren, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Institutuaren egoitza eta zuzendaria maiatzean zehaztu
bazituen ere Eusko Jaurlaritzak, azaroaren 10era arte ez
zituen ateak ireki. Bilbon izango du egoitza nagusia, Euskadiko Artxibo Historikoaren eraikin berean, eta Aintzane Ezenarro getariarrak zuzenduko du. Kargu hau hartu arte, Eusko
Jaurlaritzaren Bake eta Bizikidetzarako Idazkaritzako aholkularia izan da Ezenarro.
Ez zen egun horretako ekitaldi bakarra izan, Getarian ere elkarretaratzea egin baitzen Oroimenaren Eguna gogora ekartzeko. Alderdi ezberdinetako udal ordezkariek bat egin zuten
bakearen beharra aldarrikatu eta “instituzioetako ordezkariek
bake-bidea bultzatzeko eta errazteko duten erantzukizun eta
betebeharra” onartzeko garaian. Horrelako bilkurekin biktima
guztiekiko oroimena azpimarratzeaz gain, “denontzako bilgune izango den tokiaren eraikuntzan parte-hartzen dela”
azpimarratu zuten, eta guztiek “egia, justizia eta erreparazio
eskubidea” merezi dutela gogoratu.

HaizeberoetaeguzkialagunospatudituzteaurtenSanMartinak

skizuarrek ezin kexarik izan, ez behintzat, jaietan izan duten
eguraldiaren inguruan. “San Martinetako udaldia” deitutakoa ohikoa
baino gehiago luzatu eta giro beroan igaro dituzte ia aste oso bat
iraun duten San Martin jaiak. Baina beroa ez zuen hego haize eta
eguzkiak bakarrik eraman auzora, bertako bizilagunek nahiz bertaratutakoek giro paregabea jarri baitzuten festetan.
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Azaroan arazoetaz

k

Hitza Artzapeko lan taldeak bidalitakoa da

kATXoPA

iroldegian, yoga saio batean, gaude. Aldameneko gelan spinning egiten lagun talde bat musika ozen jarrita. Lurrean etzanda saiatzen ari gara gure
barneko Ni-arekin bat egiten. Irakasleari aldamenean pasatzean ondoko musikarekin ezin dudala aritu eta ea baxuago jartzeko eskatuko diegun esan diot.
- Ez- erantzuten dit -izango dituzu hamaika arazo musika hau baino zaratatsuak,
orain ikasi behar duzu barneko zoriontasuna edaten kanpoan zer gerta ere.
Bizitzan arazoak topatzen ditugu, eta beraiek topatzen gaituzte.
Arazoek barne zoriontasunaren zilbor-estea estutzen digutenean gerta litekeena da eten izatea, hain zuzen, gure barneko Ni-aren zein ama-lurraren energia eta bizi poza gehien behar ditugunean etetea.
Osasun fisikoan bezala ongizate mentalean, edota izpiritualean (norberaren
sinesmenen arabera jar ezazue hitza), ere denok ezberdinak gara. Batzuk osasun sendoagokoak, besteak ahulagokoak. Baina esan dezakegu berezko daukagun osasuna edozein izanda ere, zainduz, landuz, hobetu litekeela, hobetu
dezakegula. Bai fisikoa (elikadura egokiaz, ariketa fisikoz, gorputzari behar beste
atsedena emanez...) bai mental-izpirituala, bizi pozarekin hain loturik dagoena.
Gorputz mental-izpirituala baditu ere bere elikagaiak, ariketak, atseden bideak...
Eta arazoek gogor jotzen gaituztenean orduantxe gehiago erabili beharko
ditugu. Baina adi egon! Lehenago landu ez baditugu, gure barne munduarekin
lotzen gaituzten erro sendoak ez baditugu osatu, arazoen haizeak makal sustraitutako zuhaitza moduan erautsi gaitzake. Bizi poza lapur diezagukete.
Ez deskuidatu barne osasuna, zaindu, babestu. Buruaren jabe izan, ez utzi
buruari gutaz jabetzen. Eta horretarako ORAIN; HEMEN ETA HONETAZ izateko ariketak egin, ez utzi buruari nahi duenetan jardun dezan.
Arazoak arazo, zoriontasuna gure erabakia da, norberak momentu oro hartzen duena. Barnean dugun itsasoarekin konektaturik gaudenean azarorik latzena ere huskeria da garen handitasun horrekin alderatuta.

Haizeak itsasoan sortzen dituen aparrezko
olatutxikiakdira.Katxopa hitzaezdaGetarian
bakarrikerabiltzen.Besteherribatzuetan(eta
hiztegietan),katxoi esatendiote.Katxoi hitza
gaztelaniazkocachón hitzetikdatorarrasto
guztienarabera.Beraz,pentsatubeharkoda
katxopa erehortikdatorrela.

Getarian eta inguruetan esaten diren hitzen txokoa
da hau. Animatu eta bidali artzape@topagunea.comera ezagutzen dituzun hitzak.

H

ISTORIAREN kATeBeGIAk
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Udaletxeko artxiboetatik ...eReITeNkulturzerbitzuak

n

Informazioa galtzen denean...

A

rgazkiak, dokumentuak, liburuak, CDak, diska
gogorrak, web orriak eta
abar, guztiek datuak gorde
eta
eskaintzen
dituzte.
Momentu berezi baten isla,
eraikin baten planoa, udaletxeko aktak, frentean borrokatu zuen gudari batek bere
maitaleari bidalitako eskutitza, Erdi Aroko eskuizkribuak, unibertsitateko notak,
partitura bat, talde baten diskoa... lehenagokoak edo
geroagokoak, formatu batean
edo bestean, baina guztiak
informazio iturri.
Ikuspegi historiko batetik Getariaren bere memoriaren zati bat berreskuratu du 1838tik aurrera birsortutako artxiboari esker.
begiratzen badugu, iragana
argitzen eta berreraikitzen laguntzen duen informazioa jaso Getaria artxiborik gabe aurkitu zen. 1838ko azaroaren 23an
dezakete. Egunerokotasunera ekartzen badugu, berriz, egi- ospatutako udalbatzak argi islatzen du galera honek sortutako
ten ditugun gestioetan lagungarri edo gure oroimenen gor- egoera. Udal karguak etsita, zer egin eta zer pauso eman ez
dailu izan daitezke. Guztiak informazio iturri, guztiak zergati dakitela. Herriaren iragana guztiz ilunduta eta orainari itsu-itsuan
batengatik gordeak eta guztiak baliotsuak...
aurre egin beharrean. Artxiboko dokumentuak, kontu liburuak,
Ongi daki hori sute edo uholde batean guztia galdu due- hipoteka liburuak... denak suak irentsiak. Ardura gehien bizilanak, edota ordenagailua bapatean izorratu eta disko gogo- gunen ondasunen gaineko dokumentazioarengatik erakusten
rrean gordea zuena errekuperatu ezin izan duenak. Orduan da “cuya falta, irremediable, no podía menos de hacer sentir
konturatzen gara zein garrantzitsua den interesatzen zaizki- sus funestas consecuencias a la riqueza territorial y vecinos
gun kontuak ondo eta modu egokian gordetzea, artxibat- propietarios, cuyos bienes radican en esta jurisdicción”.
zea... Izan ere, guztia galdu duena hutsetik hastera behartuta aurkitzen da.
Getariarrek berriro hutsetik hasi behar izan zuten. Herriaren
kudeaketa egokirako dokumentuen garrantziaz ohartuta bizEta galdutako informazioa herri batek bere historian zehar gor- kor jarri ziren lanean. “Que semejante estado de orfandad
detako dokumentuak balira? Zer egin galtzen dena herriaren exige que se establezca una base sobre la que se funde una
informazioa eta memoria denean?
regla que aunque no remedie el mal ya consumado, evite o
minore a lo menos sus efectos.” Lehenik udal akten liburua
Lehen Karlistaldiaren ondorioz, Getaria galdera horiei eran- hasi ziren osatzen (liburu horrek eman digu orrialde hau idaztzuna eman beharrean aurkitu zen. Herria guztiz suntsituta teko informazioa) eta ondoren hipoteka liburua, Gipuzkoako
geratu zen eta horrekin batera herriko artxiboa erre zen. Ber- Foru Aldundiaren baimenarekin. Hemen hasi zen osatzen
tan gordetzen zen informazio historikoa galtzeaz gain, udala- berriro Udal Artxiboa. Gaur bertan gordetzen den informazioa
ren eta herriaren kudeaketarako beharrezkoa zen informazioa ondorengo mendeetan egindako lanaren isla da. Getariak
galdu zen. Izan ere, artxibo batek dokumentazio historikoa bere memoriaren zati bat berreskuratzeko aukera du 1838tik
baino gehiago gordetzen du.
aurrera sortu, gorde eta artxibatutako dokumentuei esker.
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“Arrakastaezdugu
inoizjende
kopuruarekinlotu”
H

amabosturtebeteberridituNoizNaHikolektiboaketajaialdiberezibatekinospatuzutenurteurrenapasaden
azaroaren13aneta14an.GaztetxeaetaBerduraplazaeszenatokibezalaharturik,hainbatkontzertuzjositakoasteburuemankorraizanzen,etabidebatez,urteguztihauetakoerrepasoabiltzenduenargazkierakusketaipinizuten.
“ondoaterazen,gureparametrotanetapertsonalkigusturageldituginen”adierazidutekolektiboaosatzenduten
IonArakistain,XabierArrietaetaAritzAranburuk.

Izaskun Urbieta
NoiZNaHi Kolektiboa/Izaskun Urbieta

“

NoiZNaHi kolektiboa gauza natural bat bezala sortu
zen. Gazte asanbladaren barnean geunden, gaztetxe zaharrean. Baina herri txikia izanda, gaztetxeak ez zuen funtzionamendu askorik, edo balore batzuk garatzeko ahalmenik” adierazi du Ion Arakistainek. “Gaztetxearen barneko
funtzionamenduan bagenekien
zer nahi genuen egin, eta batez
ere musika alorra lantzea zen.
Elkarrekin hasi ginen gaztetxean
baina gero gure norabidea hartu
genuen musika alorra landuz eta
betez” gaineratu du Xabier Arrieta
gazteak.

zuten espazio hura bera. 2001 eta 2003 urte bitartean iraun
zuen gaztetxe zaharrak.
“Gazte asanbladan bi sekzio zeuden. Batzuk, festa kutsuarekin, urtean pare bat gauza kalean antolatzeko gogoa
zuten bakarrik. Guk aldiz, urte
osoan zehar gauzak antolatzeko
toki itxi baten beharra ikusten
genuen” kontatu dute. “Eta nola
Gazte gela existitzen zen, horri
bizia eman nahi genion. Kontzeptua aldatzea zen gure nahia,
eta ez egongela izaera izatea.
Horregatik sortu zen Gaztetxea”
jarraitu dute.

Arrieta: “Elkarrekin
hasi ginen gaztetxean
baina gero gure norabidea hartu genuen
musika alorra landuz
eta betez”

1999. urteko Gabonetan sortu
zen aurreneko Getaiko Gazte
Asanblada. Urtebetez ekintzak
kalean egiten ibili ziren eta
horren ondoren, garai hartako
Udal Gobernuak Gazte Gela
izan zenaren erabileraren kudeaketa baimendu zion asanbladari 2001. urte hasieran. Baina
erabilpen desegokiagatik, itxi egin zuten. Horregatik, eta
Gazte gelaren kudeaketaren esperientzia okerrari iraulketa
bat eman nahirik, eta bide batez, gauzak antolatzeko beste
era bat posible zela oinarritzat hartuta, Gaztetxea bilakatu

Gaztetxe zaharrak (liburutegiaren
goian zegoen kokatuta) bi urte
iraun zituen, 2001 eta 2003 bitartean. “Lehenengo urtean ez ziguten kontzertuak antolatzen utzi.
Baina beranduago aukera izan genuen eta urte erdiz-edo ibili
ginen. Denbora horretan 12 bat kontzertu antolatu genituen”
gogoratu du Ionek. Berehala, gaztetxea Eskualtxetara pasako
zutela jakin zuten. Han ere beraien baloreak garatzen jarraitu
zuten.
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2015eko NoiZNaHi Kolektiboaren
jaialdiko une bat.

Do it yourself filosofia
Gaztetxe berriarekin dinamika aldatu nahi izan
zuten. “Ikusten genuen lau katu kenduta, beste
guztiek ez zutela lokal horretan sinesten. Pasibotasuna izan da galera. Eta tokirako kaltegarri
izan da” aitortu dute. Hori dela eta, NoiZNaHi
kolektiboak bere bideari ekin zion: “Guk argi
genuen zer nahi genuen egin. Baina gure akatsik handiena igual, herrian kontestualizatzen
ez dugula asmatu izan da. Herriko gazteriarengana ez gara iritsi, eta ezin izan ditugu konbentzitu musutruk, militantzia batean, gauzak
egin daitezkeela. Gainera koadrilaka funtzionatzen dugu, eta azkenean zure ingurukoarekin
egiten duzu guztia” aipatu du Ionek.
Hasieratik, beraien filosofiarekin bat egiten
zuten musika taldeei gonbidapena luzatuz hasi
ziren. “Underground eszena deitzen zaio gutxi
gorabehera. Hor barruan estilo ezberdinak
daude baina jarrera berdina dutenak. Do it
yourself deitzen zaio. Punk garaitik dator gutxi
gorabehera. Industriaren kontrako zerbait da,
antolatzeko beste era batzuk. Eta gu ere horrelakoak gara. Kontzertuaren istorioarekin guk
egiten dugu afaria, guk egiten diegu harrera taldeei, beraiekin harremanak egiten ditugu…
kontzertu batek exigitzen dituen pausoak eramaten ditugu gure kabuz, alegia” kontatu du
Ionek. “Horrek taldearekin binkulo pertsonala
sortzea ahalbidetzen du eta beraiekin identifikazioa ere bai” jarraitu du Xabierrek.
Guzti honek gazteago harrapatu zuen Aritz
Aranburu eta berarentzat argi izpia piztu zen
bidean. “Niri, honek guztiak, 15 bat urte nituela
harrapatu ninduen gaztetxe zaharrean. Alde
batetik beti eduki dut sorkuntzarako interes
hori, bai marrazten, musikarekin, argazkiarekin,
bideoarekin... Beti izan dut kezka hori duten

Londresko Frau taldea
2014ko kontzertuan.

Portugaleko TimeX taldearen
kontzertua gaztetxe zaharrean.
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pertsonekin nire ideiak elkartzeko, konpartitzeko gogoa. Eta
beno hauekin elkartu nintzen, mentalitatea zabaldu zitzaidan,
kanpoko jendea ezagutu nuen eta oso aberasgarria dela iruditzen zait. Kultura edo musika maila horretan, kontsumoa bultzatzen ez duen beste bide bateko aktibitateak izatea, hori
izan da gure oinarria” aipatu du Aritzek.
Gaztetxeekiko aurreiritzia
2008.urtean Gazte Asanblada berri bat sortu zen. Harrezkero
harreman ona izan dute eta aldi batzuetan elkarlanean aritu
dira, beti ere bakoitzak bere autonomia mantenduz. “Guk gaztetxearen terminoa jarraitzen dugu izaten bertara sartzen
garen bakoitzean. Azkenean, gune autogestionatu bat da eta
gure filosofiaren oinarria da hori” aipatu du Ionek. Gaztetxearen funtzionamendua ulertuko duen pertsona taldea sortzean
dute esperantza. “Gure edadeko jendeak beste interes batzuk
dauzka, beste gustu batzuk eta denborarekin bakarrik gelditzen gara. Hau da guri pasa zitzaiguna gutxi gorabehera”
azpimarratu du.
Gaztetxe hitzak duen aurreiritziaren inguruan ere mintzatu da
hirukotea. Azken aldiko joera, gaztetxeek izenari garrantzia
ematea da. “Gaztetxeek pixkanaka ‘gaztetxe’ terminoa baztertzen ari dira. Hala, gaztetxearen beraren izena ari dira
potentziatzen. Zergatik? Ikusten dute beste generazioko edo
gure inguruko generazioko jendea militatzeko prest dagoela,
eta gazte hitzak ez du zentzurik adin jakin batean edo mugatu
egiten du, behintzat. Horregatik, Azkoitian Matadeixe dago,
Tolosan Bonberenea... Baina hauek azken finean gaztetxeak
dira. Bakoitzak bere funtzionamendua dauka baina denak sustrai berdinetatik datoz, gune autogestionatuak dira. Hori da
Euskal Herrian azken 30 urteetan gaztetxeek izan duten izaera,
baina orain beste buelta bat behar duela uste dugu” esan dute.
Ezkerretik eskubira Aritz Aranburu, Xabier Arrieta eta Ion Arakistain.

“Gaztetxeek pixkanaka
‘gaztetxe’ terminoa
baztertzen ari dira.
Hala, gaztetxearen
beraren izena ari dira
potentziatzen”
Kalitatea eta kantitatea
NoiZNaHi Kolektiboak 2000. urte hasieran hasi zuen kontzertu
antolaketa. Ordutik hona ia 300 kontzertu burutu ditu eta 500
eta 600 talde artean izan dira gure oholtza txikian. Taldeak,
bakarlariak, Euskal Herrikoak, espainiarrak, nazioartekoak...
Denetarik izan dute gaztetxeko plazan. Hala nola: Anari, Delorean, Petti, Atom Rhumba, Lisabö, Dut, Borrokan, Akauzazte,
Audience... Nazio mailako Standstill, Neptune, Fucked Up,
The Publicist, Aina, No More Lies, Today is The Day, Za!,
Monochrome, The Dismemberment Plan...
“Euskal Herria oso plaza gustagarria da taldeentzat. Situazio
onean dago ere, Frantziatik datozen taldeentzat, gu bertan
aurkitzen gara, esaterako. Gainera Euskal Herriak beti izan
duen rollo gaztetxeroa... Punk-eszenak asko lagundu du. Eta
hemen denetarik daukagu: hondartza, mendia… Leku polita
iruditzen zaie askori” aipatu dute.
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Kontzertuen erdiak
astean zehar antolatuak izan dira. “Taldeak giran
etortzen dira, eta horren arabera, hemendik pasatzen direnean egiten dute geldialdia” kontatu dute.
Inoiz ez dira talde jakin baten bila aritu: “Dena
nahiko inprobisatuta egin izan dugu. Kontziente
gara Euskal Herrian gaztetxe asko daudela, baina
alor musikala lantzen dutenak dozena erdi bat
inguru daude. Orduan, izugarrizko eskaintzarekin
aurkitzen zara, eta ezin zaie denei baietz esan.
Urteen poderioz, selektiboagoa ere bihurtzen
zara” esan du Ionek.
Hamabosgarren urteurreneko balorazio positiboa
egiten du kolektiboak. “Ondo atera zen, gure
parametrotan eta pertsonalki gustura gelditu ginen” adierazi
du Xabierrek. Izan ere, beraiek zehaztutako parametrotan ibiltzea gustatzen zaie. “Ez zaigu sekula gustatu eskutan dugunak eskuetatik ihes egitea. Behin ere ez dugu pentsatu guk
antolatutako kontzertuetan jende gehiagoren beharra dugunik.
Arrakasta ez dugu jende kopuruarekin lotzen” esan du Ionek.
Urte guzti hauetan materiala biltzen jardun dute. Material grafikoak, argazkiak, afixak, bideoak... izugarrizko altxorra dute
gordeta. Egunen batean dena argitaratzeko helburua dute.
“Ikusiko dugu zer egin horrekin baina jendeak ikustea gustatuko litzaiguke. Hamabosgarren urteurreneko jaialdian argazki
erakusketa jarri genuen eta jendea ikusten geratzen zela
ohartu ginen. Nolako taldeak pasa diren hemendik, zein performance egin duten... Denetarik ikus zitekeen, eta batek daki,
beharbada norbaiti zerbait piztu zion” aipatu du Aritzek.
Urteetan zehar mundu mailako underground sareko toki erreferente bat bilakatu da NoiZNaHi. “Jendea konturatu da ekarri
dugun aberastasunaz, baina balantza desorekatuan beharbada. Kanpotik fama gehiago izan du Getaiko gaztetxiak
herrian bertan baino. Guk zerbait internazionala ekarri dugu,

exotikoagoa igual, eta ez da herritarrentzat ohikoa izan” adierazi du Ionek. “Getaiko gaztetxea
nahiko mitifikatuta dago kanpo jendearengatik. Beti oso klaro
izan dugu zer antolatu nahi izan dugun, eta suertatu ere egin
da. Ondo tratatu ditugu taldeak, herria ere erakargarria izan da
hauentzat eta tokiak soinu ona du. Etorri zaigu jendea, zein taldek jotzen zuen jakin gabe, soilik Getaiko gaztetxera hurbiltzeagatik etorri direnak” jarraitu du.
Europa osoko herrialdetako musika taldeak pasa dira Getariatik, bai eta AEB eta Hego Ameriketako beste hainbat tokietatik.
Japonia, Txina edota Malaisia bezalako toki exotikoetako taldeen bisita ere izan dugu herrian. “Ondo pasatu dugu urte
guzti hauetan, dibertitu egin gara. Taldeak oso gustura etorri
dira herriagatik, hona etortzeko bideagatik, herriaren situazioagatik, gaztetxea beragatik. Herri txiki batean jotzea polita da”
esan du Ionek.
Gauza asko ikasi dituzte urte hauetan. “Jendearekin tratatzen
ikasi dugu, eta hortik mugimendu ezberdin asko daudela
ohartu gara” aipatu du Xabierrek. “Eta nola ez, prejuizioak
kentzen ere ikasi dugu” amaitu du Aritzek.
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H

ARRITARTEN TXUTXUPekA
IturzaetaHerrieskola

n

Iturzaeta Eskolan izozki denda martxan

I

railaren bukaeran Getariako HH 5 urteko neska-mutilak Getariako dendak ikustera joan ziren herrian zehar. Izan
ere, beraien ikasgelan denda bat jarri nahi zuten eta zein
denda mota jarri aukeratu behar zuten. Horretarako, alde
zaharreko denda gehienak bisitatu zituzten: fruta-denda,
arrain-denda, farmazia, supermerkatua, arropa-denda, belardenda... Izozki-denda itxita egon arren, dendako nagusiak,
Fernandok, denda ireki eta erakusteaz gain, izozki bana eman
zien. Ez dakigu horregatik den baina, gehien gustatu zitzaien
denda Dona Doni izozki-denda izan zen.

Gauzak horrela, HH 5 urteko gelan izozki-denda irekitzea erabaki zuten. Horregatik, izozki-dendako Fernando gonbidatu
zuten eskolara izozkiak nola egiten ziren azaltzeko eta ikasteko. Fernandok, tresna hauek ekarri zituen: izozkiak egiteko
makina txiki bat, irabiagailua, zukugailua, ontzi txiki bat eta
osagai ezberdinak.

Bi motatako izozkiak egin zituzten: limoizkoa eta esne-gain
zaporekoa. Limoizko izozkia egiteko jarraitutako prozesua
ondorengoa da: lehenik, limoi-zukua egin eta ontzi batera
bota; ondoren, limoi-zukuari 3 testura ezberdineko azukrea
gehitu eta ur beroarekin nahastu; azkenik, nahasketa hori
izozki-makinara bota eta 10 minutu itxaron. Esne-gain zaporeko izozkia egiteko, aldiz, esnea, esne-gaina eta 3 testurako
azukrea nahasten dira, eta jarraian, izozki-makinan sartu.
Limoizkoan bezala, 10 minutu itxaron behar da eta ondoren
izozkia jateko prest
egon arren, komenigarria da 24 orduz
izozkailuan edukitzea.
HH 5 urteko ikasleek, jarraibide guztiak ikasita eta etxetik izozki-dendarako
beharrezko materiala
eskuratuta,
Xixuka izozki-denda
ireki dute. Bertan, 10
zaporetako izozkiak dituzte salgai, eta neurriaren arabera,
euro 1 edo 2 euroko izozkiak dastatu daitezke. Hori gutxi ez
eta negozioaren martxa ona ikusita, batidoak gehitzekotan
dira.
Norbait dastatzeko gogoarekin geratu baldin bada, badaki
nora etorri. Animatu!

, HH 5 urteko eta 5. mailako ikasleak
Behean, Fernandok ekarritako izozki makina, osagaiekin
batera. Eskubian, eskolako umeak Xixuka izozki dendan.

U

n

RRITZA AISIALDI TALDEA
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Bandera jolasa

k

aixo lagunok!

Udazkenean murgilduta gauden honetan, gailu elektronikoak
alde batera utzi eta taldean jolasak egiteko proposamen batekin gatoz Urritza taldekoak. Udalekutan behin baino gehiagotan jolastu dugun jolasa da honakoa: BANDERA JOLASA.
Joko honek helburu batzuk ditu, hala nola, talde sentimendua
sortzea, talde lanean jarduten ikastea, adin ezberdinetako
haurrak elkarrekin jolasten ikastea, irabazten eta galtzen ikastea... eta batez ere, ONDO PASATZEA!

beharko du pertsona horrek, eta aurkariari buztana kentzen
saiatu beharko da. Erronka bat martxan dagoen bitartean,
ezingo du bi horien artean beste inork sartu. Erronka irabazten
duenak, lortu duen buztana bere kanpamentura eraman
beharko du, eta galdu duenak berriz, bere kanpamentura joan
beharko du, ea beste taldekideek buztanik bertan utzi duten
ikustera. Zintarik egongo balitz, hau hartu eta jolasarekin
jarraitu ahal izango du, bestela, taldekideren batek buztan bat
ekarri arte zain egotea tokatuko zaio.

Honetarako behar dugun material zerrenda honakoa da:
n
n
n
n
n

Aurpegiko margoak
Aurpegiko krema
Hiru bandera
Zintak
Botikina

Jokoaren prozedurari dagokionean, lehenik eta behin taldeak
egingo ditugu. Talde bakoitza identifikatzeko aurpegian bere
koloreko markak egingo ditugu eta bakoitzari zinta bat
emango diogu, ipurdian jarriko duena, buztan gisa. Hiru talde
osatuko ditugu eta jolasteko eremua mugatuko dugu.
Segidan, talde bakoitzak bere bandera hartu, eta jolas eremuan zehar kanpamentu bat aukeratuko du, bertan bere bandera gordez. Garrantzitsua izango da kanpamendua ongi
aukeratzea, taldeko banderaren gotorlekua ona izatea funtsezkoa baita ondoren jokoaren bilakaerarako. Jolasaren helburua, beste bi taldetako baten bandera lortzea da, hots, besteen kanpamendutik norbere kanpamendura bandera
eramatea aurkarien taldeak baino lehenago. Aurretik zehaztuko da talde bakoitzak zein talderen bandera hartu beharko
duen. Esaterako, talde gorria, urdina eta horia baldin badauzkagu, gorriak urdinaren bandera hartu beharko du, urdinak
horiarena eta horiak gorriarena.
Jolasaren helburua besteen bandera ekartzea den arren, zailtasun bat gehituko diogu: partaide bakoitzak buztan bat
izango du, eta jolasteko ezinbestekoa izango da buztan hori
mantentzea. Besteen kanpamentura goazen bitartean, norbaitek “ERRONKA” oihukatuz gero, beraren aurka gerra egin

“Erronka” entzundakoan aurrekoaren aurka egin behar da gerra.

Jolasa talde batek dagokion bandera bere kanpamentura
ekartzea lortzen duenean amaituko da.
Ea ba neguko hotzari kolore apur bat jarri eta bandera zein
zinta koloretsuz betetzen dugun Getariako plaza.
Bukatzeko, Urritza taldekook abendurako proposamen bat
dugu zuentzat: TXURI URDINERA IRTEERA! Xehetasun gehiagoren berri laster izango duzue. Beraz, adi herrian zehar
jarriko ditugun kartelei eta animatu! Negua ez da-eta triste eta
etxean egoteko!

I
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NGLIX PITINGLIX
UxoaIrigoien

n

“Music speaks louder than words”

(“Musikak hitzak baino ozenago hitz egiten du”, afrikar esaera)

z

er egingo genuke bizitzan musikarik gabe? Izugarria da gizakiongan duen eragina: gustuko abesti batekin animoa hodeietaraino igotzen zaigu, erritmo biziko abestiekin pausoa azkartzen dugu, musika lasaiarekin erlaxatu egiten gara, bizilagunak trikitixa
trakets jotzean estresatu, behiek esne gehiago ematen omen dute musika klasikoa entzunez... Milaka sentsazio doinuetan hegan!
Getarian ere musika oso present dugu: herriko musika banda ederra, Gazte Alaien goiz eresiak, musika taldeak (SBA, Perlak...)
eta nola ez, musika eskolako artista txiki-handiak! Azaroaren 22an Xixili deuna gogoan musikarien eguna ospatu zen. Esan beharrik ez dago oraingo honetan zer landuko dugun: 3,2,1... Let’s listen to music!

Vocabulary

Esamoldeak

T

T

OPONIMIA

XIKIEGIA AGIAN

AndresAlberdi

n

Eitzaga/Eitza

D

enik ere ez du jakingo getariar askok, baina, bai,
bada Getarian Eitzaga izeneko auzo bat. Ez du etxe-kaxkorik, ezta elizarik ere, Getariako beste auzoen antzera
(Meaga, San Prudentzio, Askizu), eta horregatik, ez da
izen ezaguna askorentzat. Getariako mendebaldean
dago, Garategaine bidea hartu eta ezkerrera dagoen eremua da, Gurutze(aga) baserritik gora, Zarauzko bidean,
eta, besteak beste, Golindo, Aranguren, Ameztoi, Gaztaka Txiki eta Gaztaka Haundi hartzen ditu bere baitan.

19

AmaiaIrazabal

n

Azkenean

A

zkenean, joateko erabakia hartu du.

Edo erabakiak hartu behar izan du bera,

zain egoteaz nazkaturik, ez dakit.

Kontua da argitu aurretik jaiki dela,

Pariserako trena goizaldean abiatzen baita Irunetik,

eta etxean duen maleta handienarekin

iritsi da estaziora, arin antzean.

Garategaineko bidean ezkerrera hartuta dago Eitzaga auzoa.

Zerbait ahaztearen sentsazioa kendu ezinda.

Izen bereko auzo gehiago bada Euskal Herrian; guretzat
ezagunenak Zumarragan eta Zaldibar/Ermuan daude.

Begiak gainezka.

Izenaren etimologiari begiratuz, bi zati argi ditu: eitz(e) +
-aga. Esanahiaren aldetik, -aga atzizkia ezaguna zaigu
lehendik ere: tokia adierazi nahi du. Joan zen hileko artikuluan ere agertu zitzaigun: Sahatsaga, Meaga
(Mea/Mia), Kanpaiaga (Kanpaia), Orroaga (Orroa/Orrua),
Potzuaga...
Gauzak ez daude hain argi, ordea, lehen elementuari
dagokionez. Autoreak ez datoz bat eitze horren azpian
zer egon litekeen esateko: a) haitz ote dago, eta beraz,
haitz-tokia ote?; b) ihitz (junco) ote dago, eta ihi-tokia
ote?); c) izai (abeto) ote dago, eta izai-tokia ote?
Ahozko moldean bukaerako -ga ez esatea normala da.
Lehendik esana dago hori. Horregatik da Eitzaga > Eitza.
Gauza bera gertatzen da hauetan ere: Zabalaga >
Zabala, Bizkarraga > Bizkarra; Orroaga > Orroa/Orrua,
Meaga > Mea/Mia, etab.

Maleta hutsik.

Berriz hasteko, azkenean.
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I

RITZIA
AitorIrigoien

n

Une zailenetan (ere) amets (II)
Zuretzat

o

so gutxitan egin izan ditudan bi gauza nijoa egitera
artikulu honetan. Bata, izenburua errepikatzea. Bestea, ikaragarri estimatzen dudan oso gertuko pertsona batentzat idaztea. Hala, uztaileko aleko idatziaren titulu bera hautatu dut
oraingoan ere. Azken hilabetean bizitako esperientzia, gertakariak medio, zuri buruz aritzeko ezin aproposagoa iruditu
baitzait...
Bai, zuri buruz, amama. Eta orain, momentu honetantxe. Itxaron nezake, eta aurrerago idatzi. Baina, batzuetan, beranduegi
izan arte sentitzen duguna ez dugula esaten iruditzen zait. Lotsagatik, barruko hitzak azaleratzen ez asmatzeagatik, egunerokoaren zurrunbiloan murgilduta beste ezertarako astirik ez
hartzeagatik edo “hurrengo batean esango diot” pentsatzeagatik... Kontua da gero, jada aukerarik ez dugunean, aurrez
egin ez izanaren damua, zama, geratzen zaigula. Bereziki
gehien maite ditugunekin.
Izan ere, badira pertsona (gutxi) batzuk, gehien behar dugun
momentuetan beti ondoan ditugunak. Zeinekin betidanik
harreman berezia dugun; urteak nahiz egoerak aldatu arren,
hautsiezin mantentzen den estimua, aprezioa.
Zu zara neretzat horietako
bat,
amama. Memorian frexko ditut elkarrekin bizitako uneen
oroitzapen
gozoak: txikitan, asteburutan
Zestura joandakoan,
etxera sartzean sentitzen nuen
bake
eta
epeltasuna;
nerabezaroan, arazo edo zailtasun bat nuenean, bizikleta
hartu eta atitta eta zuregana joaten nintzenekoak, eta nola

horrek beti laguntzen zidan arazoak konpontzen, edo arazoa
benetan ez zela hain arazo ikusten...
Eta oroitzapen horiekin nahasten zaizkit, orain, pasa den hilabeteko momentu zailetakoak ere: hasierako sustoa, urgentzietara presaka egindako bidaia, bat-batean dena estali zuen
ziurgabetasuna eta larritasuna, beldurraren eta jakin-nahiaren
arteko gatazka, itxaron gelako ordu amaigabeak, edozer posible zela esan zigutenekoa, UVI-rako bisitaldi laburrak, etxean
bakarrik nintzen eguerdi hartan argazki honi begira isuritako
malkoak eta gorputzeko dardara...
Une zailenetan (ere) amets egin ahal izan nuen, ordea. Etsipenean erortzea zenean errazena, txarrena onartzeak zirudienean logikoena, ilusioa eta itxaropena lagun izan nituen. Eta
hori, nagusiki, zuri esker izan zen; zuk erakusten zenuen
aurrera egiteko gogoak eta adoreak egin zuen posible.
Zorionez, ametsek batzuetan badakite errealitate bilakatzen.
Hurrengo oroitzapena zurekin ospitaletik ateratzean “hau da
hau aire frexko ta earra!” esan zenuenekoa baitaukat. Edo
etxeko mahaian ginela, eskutik helduta, irribarre txikiz, “berriro
ere hemen gea Aitor” aipatu zenidanekoa. Nik, pozaren pozez,
hainbat aldiz esaten dizutena errepikatuz erantzun nizun:
“Etzea makala, amama!”. Zuen belaunaldiaren meritua ez
baita nolanahikoa: haurtzaro gogorra, gerratea, gosea, hotza,
umetatik lanean hasi beharra, gurasoen heriotzak... Eta dena
aurka izanagatik ere, aurrera atera ahal izan zineten.
UVI-ko gela hartan, gauza bakarra eskatu nizun: “Eutsi
amama, ta saiatu pixkanaka-pixkanaka bada ere, aurrera egiten”. Ezin hobeto bete duzu eskatu nizuna, ametsik onenetan
baino hobekiago. Nik ere bete nuen hitzeman nizuna: etxera
itzuli zinenean, hantxe baitzegoen sagardo botila hozkailuan,
zure etorrera ospatzeko. Hala ere, zuk egindako ahalegina eta
lortutakoa ikusita, botila hura motz xamar geratu zitzaidalakoan nago. Hori osatu nahian dator, omenalditxo modura,
idatzi hau. Xumea, baina barru-barrutik idatzitakoa, eta horrexegatik agian inoiz baino gehiago kostatu zaidana...
Funtsean, hauxe esan nahi dizuna: eskerrik asko, bihotz-bihotzez, denagatik. Hainbeste urtetan eredu izan, eta oraindik eredu
izaten jarraitzeagatik. Une zailenetan amets egiteak (ere) balio
duela erakusteagatik. Eutsi horri, ta segi horrela, kanpeona!

P

ETRILETIK IkUSMIRAN
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Txoko honetan Artzapen argitaratuak izan diren albiste, bitxikeri edo/eta interesgarriak diren datuak jarriko ditugu.

10. zenbakia, 2002ko abuztua

n Inkesta: Getariakohaurrak

eskolabueltatzekogogoikbai?

I

railarekin batera, ikasturte berriari ongi etorria emateko unea
etortzen da. Artzape hartan herriko 4 umetxori eskolara itzultzeak suposatzen zien sentimenduez hitz egiten zuten. Laurak
ados zeuden eskolara bueltatzearen abantaila lagunak ikustea
zela, baina inork ez zuen azaltzen ikasteko gogo askorik. Jakin
nahi duzue zeintzuk ziren?.
Josune Urresti

n Berriketan: HaritzAlberdietaJoseMariVidal

GuatemalaetaTxiapas

L

aguntzaile gisara joan ziren Guatemala eta Mexikora bi
herritarrak. Haritzek hilabete eta erdi pasa zituen lehendabizi
Txiapasen eta gero beste horrenbeste Guatemalan. Jose Mari
Vidalek berriz 7 hilabete egin zituen Guatemalan eta 4 Txiapasen. Biek esperientzia aberasgarria dela kontatzen dute elkarrizketan. “Merezi du hara joatea, eta batez ere laguntzaile
gisa, bertan ikusten da benetan bizi duten errealitatea. Kontua
ez da hemendik proiektu bat eta dirua eramatea gero han
martxan jartzeko. Eskariak askotan beste batzuk izaten dira”
aipatu zuten.

n Getarian zer berri?: Uztarengorabeherak

eguralditxarrarenondorioak

U

Oinatze Silbeti

da hartan badirudienez, eguzkia ez zen hondartzara
joateko bidelaguna izan. Udara kaskarra egin zuen, bai
uztaila eta baita abuztua ere. Horrek hainbat kalte eragin
zituen, batez ere nekazariengan. “Tomate garaian, euri
honekin heldu gabe gelditu dira barazki hauek, tomateek
zein bainek beroa behar baitute” esan zuten nekazariek.
Abuztuko azken egunetako euri jasak, arazoa areagotu
egin zuten. “Letxu ilara asko eta asko ur azpian geratu
dira eta txakolina egiteko erabiltzen den mahatsa ere kaltetua izan da”

ulio Aranburuk, abuztuaren 10ean festen egitarauaren barne,
herritarrentzat erakustaldia egin zuen. Herriko plazan izan zen eta
errekor berria ezarri zuen. 15 minutuz aritu zen soka saltoan eta
denbora horretan 2.013 buelta eman zituen.

Agurtzane Uzini

Jon Illarramendi

n Kirolak: errekorberria

Sokasaltoarenmaisu

J
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A

GENDA - Azaroa

3

ABENDUAK

OSTEGUNA

/ EUSKARAREN EGUNA.
Kantuak eta txistu-doinuak.
Ordua: 12:00etan.
Lekua: Herriko plazan.
Antolatzailea: Iturzaeta Herri
Eskola.

4

ABENDUAK

OSTIRALA

DESIRAGARRIA solasaldia.
Paul Rios bakearen aldeko
aktibis-ta eta lehen Lokarriko
koordinatzailea.
Ordua: 19:00etan.
Lekua: Alondegia.
Getaria: Bakea eta bizikidetza eraikitzen egitasmoaren
baitan.
ASTEAZKENA
OSTEGUNA

16-17 -

/ PUTINEN GUARDASOLA

ABENDUAK

ANTZEZLANA.
Ordua: 22:00etan.
Lekua: Herri Eskolako aretoan.
Antolatzailea: Harralde Kultur
Elkartea.
Ramon Agirre eta Inazio Tolosaren obra honek umorea
eta musika uztartzen ditu.

/ MUSIKA ESKOLAKO

ABENDUAK

LARUNBATA
IGANDEA

5-6

/ BIGARREN ESKUKO
AZOKA.
Lekua: Berdura plaza.
Antolatzailea: Harralde Kultur
Elkartea.
Kontsumo eredu berria sustatzea du helburu azokak.
ABENDUAK

13

IGANDEA

/ SOKAK IKUSKIZUNA.
LeKord taldearen eskutik.
Ordua: 19:00etan.
Lekua: Herri Eskolako aretoan.
Iñaki Letamendia eta Ane Artetxe musikariek eta Amaia
Ruiz eta Amaia Irazabal
aktoreek osatutako taldeak
euskal kantuei hurbilpen berezi bat egiten die, arpa eta
perkusio instrumentuak eta
antzerki hizkuntza fusionatuz.
.
ABENDUAK

14

ASTELEHENA

/ HERIOTZAREN TRIANGELUA DOKUMENTALAREN
EMANALDI ETA SOLASALDIA. Getaria: Bakea eta
bizikidetza eraikitzen egitasmoaren baitan.
Ordua: 19:30ean.
Lekua: Ulpiano etxean.
Jose Maria Salinas eta Imanol Laburu zuzendariak
bertan egongo dira.
ABENDUAK

/

16

ASTEAZKENA

EUSKAL GIZARTEAREN
ADISKIDETZE

MATRIKULAZIOA ZABALIK.
Ordua: 17:30etik 19:00etara.
Lekua: Musika eskolako bulegoan.
ABENDUAK

17

-OSTEGUNA

Ordua: 13:00etan.
Lekua: Salbatore Deuna.
Antolatzailea: Musika eskola
eta herriko musika taldeak.
ABENDUAK

19

LARUNBATA

/ SANTO TOMAS EGUNA.
Talo eta txorizo jana, musika
eta arratsaldean gaztain
erreak.
Ordua: eguerdian hasita.
Antolatzailea: Gure Txeru.
ABENDUAK

24

OSTEGUNA

/ OLENTZERO ETA MARI
DOMINGIREN ETORRERA.
Arratsaldean herriko taldeak
kalez kale kantari.

/ GURE GENEALOGIA FE-

30

ASTEAZKENA

MINISTA LIBURUAREN ETA
SUKALDETIK PLAZARA EKIMENAREN AURKEZPENA.
Ordua: 19:00etan.
Lekua: Harralde tabernan.
Antolatzailea: Harralde Kultur
Elkartea.
Solasean ariko dira Miren
Aranguren eta Edurne Epelde egileak.

ABENDUAK

/ KATUKALE IRAKURLE

HERRIKOIA.
Ordua: 12:00etan.
Antolatzailea: Kirolgunea eta
Getariako Udala.

TALDEAREN SAIOA.
Su zelaiak liburua landuko da
eta Mikel Peruarena bertan
izango da.
Ordua: 18:30ean.
Lekua: Liburutegia.
ABENDUAK

18

OSTIRALA

/ ZUHAIXKA ANTZEZLANA. Aingeru Aramendiren
eskutik.
Ordua: 17:30ean.
Antolatzailea: Artzape Euskara Elkartea.
ABENDUAK

19

Ordua: 11:00etatik 13:30era
eta 16:00tik 18:30era.
Eguraldi txarra egingo balu
kiroldegian izango litzateke.
ABENDUAK

31

OSTEGUNA

/ SAN SILBESTRE KROS

GAGLO

GAZTELEKUA

/ GABONETAKO ZUHAITZA ETA DEKORAZIOA.
Noiz: abenduak 4, ostirala.

/ LEHIAKETA: OLENTZERORI KARTA.
Noiz: abenduak 5 eta 6.

/ TAILERRA: GABONETAKO APAINGARRIAK.
Noiz: abenduak 12 eta 19.

LARUNBATA

/ SANTO TOMAS EGUNA.
Talo eta txorizo jana, musika
eta arratsaldean gaztain
erreak.
Ordua: eguerdian hasita.
Antolatzailea: Gure Txeru.
ABENDUAK

/ HAUR PARKEA.

20

IGANDEA

/ GABONETAKO KANTALDIA. Musika Eskola, Getariako Abesbatza eta Gazte
Alaiak Txistulari taldea.

/ GAZTEAK ETA SARE
SOZIALAK HITZALDIA. Rafa
Buitron hizlari.
Noiz: abenduak 14,
18:00etan.
Lekua: Gaglo gaztelekuan.
Egungo gazteak nolakoak
dira, teknologia berrien
erabilpena, abantailak,
arriskuak, teknoadikzioa...

/ GABONETAKO
POSTALAK.
Noiz: abenduak 20, igandea.

BALENCIAGA

CBM

MUSEOA

JARDUeRAk:
/ DANTZA MUSEOAN. Bisitaldi dantzatuak. Bi saio.
Data: abenduaren 6a.
Ordua: 11:00etan eta
12:30ean.
Museoak eta Dantzaz konpainiak elkarlanean.

/ FAMILIENTZAKO TAILERREN PROGRAMA.
Balenciaga, forma eta figura.
Data: abenduaren 7an.
Ordua: 11:00etatik 13:00etara.
Prezioa: 5€ umeek eta 7€
helduek.
Bihur zaitez super
diseinatzaile!
Data: abenduaren 29 eta
30ean..
Ordua: 11:30etik 13:30era.
Prezioa: 5€ umeek eta 7€
helduek.
29an euskaraz izango da eta
30ean, berriz, gaztelaniaz.
Plaza mugatuak dira eta
izena eman behar da
943008840 telefonoan edo
didaktika@cristobalbalenciagamuseoa.com helbidean.

/ HELDUENTZAKO TAILERREN POGRAMA. Devoré
belusezko jaka bat sortzea.
Data: abenduaren 12 eta
13an.
Ordua: 10:00-14:00 eta
15:00-17:00.
Prezioa: 55 euro. Materiala
prezioaren barruan sartzen da.
PLANAk:
/ SPEED-DATING SAIOA. .
Data: abenduaren 12an.
Ordua: 12:00etan.
Ezaugarriak: Donostiako
Balenciaga etxeko garai
bateko hainbat jostun josteko
makinen aurrean eseriko
dira. Ikusleak haiekin eseriko
dira 10 minutuz eta jostunen
ibilbide profesionalari,
abilezia teknikoari, bizipen
per-tsonalei eta esperientziari
bu-ruzko kontakizunak
entzuteko aukera izango
dute, speeddatingean
bezala. Hainbat belaunaldiko
pertsonak elkartzeko jaduera
izan nahi du

D

ENBORAPASAK
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SUDOKUA

URRIKO SOLUZIOAK
Soluzioak abenduko alean jarriko ditugu.

ASMAKIZUNA

SUDOKUA

ASMAKIZUNA
Kendu lau
pospolo eta
mantendu bost
lauki.

Zein da esku bat bai baina bestea inolaz ere jarri ezin daitekeen
lekua?
- Ukondoa.

INTERESGARRIAK
ILARGIAk

Zaintza

FULDAIN FARMAZIA
Abenduaren 7tik 13ra.

Abenduak 3

Abenduak 11

Ilbehera

Ilberria

Abenduak 18

Abenduak 25

Ilgora

Ilbetea

egunak

BIDALI ZURE DATUAK:

@

artzape@topagunea.com-era

.

Txerukopostontzira

IZEN-DEITURAK:
HELBIDEA - HERRIA - P.K:
TELEFONOA:
HELBIDE ELEKTRONIKOA:
KONTU ZENBAKIA:
BANKETXEA:

Urtean 22€ - Getariatik kanpora bidaltzea 27€

