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Parte hartu eta erabaki!!

“Demokrazia” ezarri zenetik hainbat
urte pasa badira ere, Getaria bezalako
herri txiki batean lortu ez dena, “hiruga-
rren mundua” bezala ezaguna dugun
lurralde horietako batean lortu dute:
aurrekontuak interesatuta dauden herri-
tar, eragile eta alderdi guztien parte har-
tze zuzen eta erabakiekin onartzea.
Gutxi gora-behera 3.500.000 pertsona
bizi diren Porto Alegre (Brasil) hiriaz ari
gara. Azken urteetan bataz beste 30.000
pertsonek parte hartu dute urtean zehar
antolatzen diren hainbat foroetan. Parte
hartze hau gainera hasierako urteetatik
gaur egunera igotzen joan da, hiritarrak
konturatu baitira guztien artean adostu-
tako aurrekontu eta proiektuek dutela
lehentasuna eta berauek direla Udalean
onartu eta martxan jartzen direnak.

Nazio Garapen Biltzarrak (Zarautz,
2005ko azaroa) aurrekontu parte har-
tzaileen inguruan ekarritako esperien-
tzia honek erakusten digu Ezker Aber-
tzaleak urteetan Getarian aldarrikatu
duena posible dela, hau da,  herriaren
etorkizuna Getariar guztion artean ezta-
baidatu eta erabakitzea. Izan ere orain-
goz, PNV-EAk kudeatzen duen Udalean
noizbehinkako foro (txarla) irekiez gain
parte hartzeko aukerarik ez baita egon
eta are gutxiago erabakitzeko. 

Iparrak ezinbestekoa ikusten du herria
antolatuko duten arau subsidiarioak,
kultur programazioa, euskara, aurre-
kontuak... bezalako gai garrantzitsuak
guztien artean eztabaidatu eta adostea.
Herritarren parte hartzea 4 urteko hau-
teskunde bozketetara mugatzen den
“demokrazia” kontzeptua aldatu eta
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gutunak]
benetako demokrazia parte hartzailea
bultzatu beharra dago Getarian, non,
gure bizi kalitatea eta etorkizuna baldin-
tzatuko duten erabakiak guztien artean
hitz egin, adostu eta onartu behar diren.
Parte hartzea eta erabakitzeko gaitasuna
lortu ezean Getariako eskuinak (PNV-
EA) alderdiaren interes ekonomiko eta
politikoak herriaren eta herritarren gai-
netik jartzen jarraituko du, euskarari
diru iturriak moztuz, kultura pribatiza-
tuz, tasak igoz, diru publikoarekin
makromuseoak bultzatuz, gune berdeak
kenduz, alokairuzko etxebizitza sozialak
ekidinez, enpresa inmobiliariei etekinak
emanez...

Ezker Abertzalearen urteetako aldarri
honek gainera, hurrengo hilabeteetan
ahaztu ezinezko garrantzia hartuko du.
Izan ere, PNV-EAk dagoeneko arau sub-
sidiarioen inguruan egin beharreko
bilera eta aldaketak zuzenean eginak
baititu proiektu honen “egileekin”. Ez
da 0tik hasi, guztion proposamenak
mahai gainean jarri eta adostutako zirri-
borro bat izango, PNV-EAk diruaren
kudeaketan konstruktora eta inmobilia-
riak gustura utzi, alderdien interes eko-
nomikoak babestu, lurzoruarekin espe-
kulatu eta ingurunearen txikizioa
bultzatuko duen plan bat izango da.
Aurreko hilabeteetan herri eta herritar
mugimenduari esker lortu dira aldaketa
batzuk (errepideak, galdeketa...) eta
aurrerantzean ere bide berdinean
jarraitu beharko da gutxi batzuk gure
etorkizunarekin jolasten jarrai ez deza-
ten.

Iparra Herri Bilgunea

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. 

Eskerrik asko pare

erantzunagatik,

eta barkatu bioi

leporatzeatik.

Bertso zale asko

badira suelto hortik

ez det jakingo zein dan

ez bakit oraindik.

Laxalde



Amak eta haurrak 
elkarrekin lo egitea 
osasungarria eta 
segurua da
(2. zatia)

AEBko hainbat zientzialarik 90eko
hamarkadan ikerketak egin zituzten
bizitzako lehenengo uneetako harrema-
nek giza bizitzarako duen garrantzia
behatuz; haurrak bere amarekin eta ger-
tukoekin dituen gorputzeko eta azaleko
kontatuek, sistema inmunologikoan
neuronak eratzeko behar beharrezkoak
diren modulazio kimikoak produzitzen
dituzte. Horregatik haurrei lotan baka-
rrik uzten zaienean, negar egiten dute
berezko beharra eta berea dena asetu
nahi dutelako.

Haurren negarrei arreta eskaintzea da
guri dagokiguna, eta ez, negar besterik
gabe egiten dutela pentsatzea, ezta
nahita egiten dutenik ere. Beraiek dira
guri erakusten digutenak, gure irakasle-
rik onenak. 

Berezkoa dena aditzen badugu, hau-
rrak beraiek erregulatzen dira poliki-
poliki beraien erritmo biologikoan eta ez
helduenean. Haurra bederatzi hilabetez
amaren sabeletik datorrenean, pixka-
naka kanpoko estimulu eta erantzune-
tara egokitzen joango da, denbora behar
du: pauso txiki bakoitzari bere arreta
eskaintzen badiogu, hurrengorantz abia-
tuko da, eta horrela garapen guztian.
Jean Liedloff-ek, “The continium Con-
cept”lanean jasotzen duenez jaio berria-
ren tokia ez omen dago ez sehaskan eta
ezta antzekoetan ere, baizik eta lehe-
nengo urtean azalaren kontaktua da
nagusi bere desioa eta beharra, lehe-
nengo bi hilabeteetan batik bat; gero ger-
tuko familiakideen besoetan, eta hazten
doan heinean eta oinez ikasten hasten
den unetik aurrera bere espazio eta
nahiak bilatzen hasiko da; ordura arteko
garai sinbiotikoari amaiera emanez.
Gauza bera gertatzen zen lotako garaia-
rekin ere; hasieratik gerora pixkanaka
gurasoengandik bereizten joango da:
girora egokitzen doan heinean loa erre-
gulatzen joango da; azkenean ama eta
aitaren espazioa dela onartuz.

Hiru urterekin, gutxi-gorabehera,
amarengandik edo lehenengo lotua her-
tsi horrengandik indibiduazio-banaketa
gertatzen denean eta gizarteratze
garaian hasterakoan izango da aldaketa
hau; ohitura eta gizalegeetan sartzeare-
kin batera beraiek asimilatzen eta egoki-
tze garaian murgilduz.

Artzapetik begirainkesta

Inauteriak gusta-
tzen al zaizkizu?

Mozorrotzeko
asmorik bai?

Aspaldiko urteetan nahiko flojo ibili gara baina aurten
koadrilakook mozorrotzea erabaki dugu. 

Bai, gustatzen zaizkit. Azken urte hauetan ez naiz mozorrotu
baina lehen beti mozorrotzen nintzen. Aurten ez dakit zer
egingo dudan. 

Asko gustatzen zait mozorrotzea. Orain
arte urtero mozorrotu gara baina aurten ez
dakigu, zalantzan gaude. 

Getarian nagoenean mozorrotzen naiz baina Bartzelonan
baldin banago ez, han karrozak ikustera bakarrik irteten

naiz. 

]

Irune Goikotxea

Ander Aranberria

Maria Pilar Azpeitia

Mikel Aldalur
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Duela hilabete batzuetatik herria egoki-
tzeko asmoz lanean dabiltza zenbait lan-
gile. 

Orain dela aste batzuk hasi ziren Bis-
tona edo gazteen artean Zementoa izenez
ezagutzen den tokian eskailerak egiten.
Dagoeneko igeltseritza lana egina dago,
eta lau hilabeteren barruan, gutxi gorabe-
hera, lana amaituta egongo dela adierazi
digute Udaletik. Eskailerak egurrezkoak
izango dira eta, eskulekua altzairu her-
doilgaitzezkoa.

Eskailerek hondartzarako jaitsiera
erraztea izango dute helburu. Orainarte
Malkorbe hondartzara jaisteko bi bide
nagusi zeuden: bata, Kale Nagusitik por-
tura jaisteko dagoen bidea eta, bestetik,
Zarautz aldeko eskailerak. Aurtengo
udarako prest izango da Bistonako jai-
tsiera. Horrez gain, negurako aparkaleku
bilakatu nahi dute portua eta herrian
aparkatu ezin duenak Malkorbe hondar-
tzara doan bidean aparkatu ahal izango
dute eta herrira igotzeko egiten ari diren
eskailerez baliatu ahal izango da herriko
jendea. 

Garate Gainera doan bideko lanak gel-
dituta egon dira orainarte, eta Udaletik
adierazi digutenez geldirik egon diren
lanek berriz ere bere erritmoa hartuko
dute. 

Lurjausiaren ondorioz, errepidea hiru
zatitan moztu zen eta hau egokitzeko
lanek luzerako joko dutela aurreikusi du
bai Udalak baita Foru Aldundiak ere. 

Hainbat ikerketa egin ostean, drenaje
eskasa zuela antzeman zuten, eta bizi
garen zonaldeko eguratsa dela eta ger-
tatu zen ezbehar hau. Garate Gainerako
bideak egokitzeko lanek kostu garestia
izango dutela aurreikusi dute, eta ordain-
keta egiteko garaian bi zatitan banatuko
dute: beheko zatia Diputazioak ordain-
duko du eta goiko zatia Amestoy txako-
lindegiko jabeek. Errepidea konpontzeko
eskoilera sendo bat egin nahi dute oinarri
on batekin. 

Ketarri jatetxea dagoen plazan lurjausia
izan zen orain dela aste batzuk eta egun
gutxi barru Udala eta Eusko Jaurlaritza
gai honi buruz hitz egiteko eta erabaki
bat hartzeko bilduko dira

Kepa Iribar eta bere 
lankideek Iparragirre
Saria jaso dute 

Kepa Iribar getariarrak eta Txetxu
Urbieta azpeitiarrak Euskadi Irratian
aurkezten duten “Hiru Erregeen
Mahaia” kirol irratsaioagatik EITBk
banatutako Iparragirre Saria jaso zuten. 

Ekitaldia otsailaren 9an ospatu zen
Miarritzeko kasinoan. Azpimarratu
behar da lehenengo aldia dela honako
sari banaketa hau Ipar Euskal Herrian
ospatzen dela. 

San Anton Elkartea ixtea
erabaki dute

Azkeneko urteetan izan dituzten arazo
ekonomikoak direla eta, Kale Nagusian
dagoen San Anton Elkartea ixtea era-
baki dute. Arazo ekonomikoez gain,
bazkideen eskasia ere arrazoietako bat
izan dela adierazi digute eta bazkide
falta dela eta, urteetan izan dituzten
arazo ekonomikoei ezin izan diete aurre
egin. 

Hainbat batzar egin ostean, ez dute
irtenbiderik aurkitu eta horrek San
Anton Elkartearen itxiera ekarri du. 

Salsa-merenge eta 
Tai-Chi ikastaroak 
antolatu dituzte

Hurrengo hilabeteetarako kiroldegiak bi
ikastaro antolatu ditu: salsa-merenge eta
tai-chi. Bi ikastaro hauek otsaileko lehe-
nengo astean hasi ziren eta otsailetik
ekainera bitartean izango dira. Lehe-
nengo saioa doan izan zen herriko jen-
deak inolako konpromisurik gabe ikas-
taroetan parte har zezan eta Sahatsaga
kiroldegitik adierazi digutenez dagoe-
neko hamar pertsonako bi talde osatu
dira ikastaro bakoitzean parte hartzeko,
hau da, bai salsa-merenge ikastaroan eta
baita tai-chi ikastaroan ere.
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] getarian zer berri?

Herria egokitzeko lanak
aurrera jarraitzen dute
Denboraldi batez geldirik egon ostean, Garate Gai-
neko bidea egokitzeko lanak martxan jarriko dira
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Otsaileko bigarren astean izugarrizko
olatuak ikusteko aukera izan genuen, eta
hare gehiago asteburuan. Itsaso txarrak
izugarrizko ikusmira sortu zuen herriko
nahiz kanpoko surflari eta afizionatuen
artean. 

Larunbat arratsaldean, Orruako hon-
dartza  izugarrizko jendetza bildu zen

] bi hitzetan

Aurtengo plaiero txapelketan Getariako
nesken talde bat ere ikusteko aukera
dugu: Laister Leihoak. Hasiera eskasa
eman zioten, baina denborarekin hobe-
tuz joan dira eta zenbait partidatan are-
rioei aurre egitea lortu dute.
Mutilen Indaux taldeak ere gorabeherak
izan ditu: txapelketari hasiera polita
eman zioten baina tamainari eusteko ara-
zoak izan dituzte.  

Martxoak 11n Xabi Iñurrita Memoria-

laren IX. Futbito Txapelketa hasiko da.
Lehengo urtean zazpi taldek parte hartu
zuten herriko futbito txapelketan eta
horien artean lehenengo aldiz, neska
talde batek parte hartu zuen, Ana Marik.
Mutilen aurka partidak irabaztea ezinez-
koa egin zitzaien, baina parte hartu iza-
nak bakarrik neska hauen meritua era-
kutsi zuen. Herrian bizi diren
atzerritarrek osatutako bi talde ere iza
ziren: Inter Askizu eta Senegal.

1999an areto futbol taldea sortu zene-
tik bertatik pasatako guztiak elkartu
nahi izan zuten otsailaren 18an Ixkote
Elkartean. Honelakoetan ohi denez, den-
denak ezin izan zuten bertan egon, baina
jende asko bildu zen, makina bat gol
sartu eta jokaldi ederrak egin zituzten
mahaiaren inguruan. Urte guzti haue-
tako pasadizuak gogoratu eta afari ede-
rra egin zuten, jakiak eta hitzak goxoa-
goak izan ziren arratsalde hartan bertan
Irizabal Arrainakek partidua 3-0 irabazi
zuela kontutan hartuz. 

Jendetza ugari bildu zen
Orruako hondartzan ikus-
kizun ederra ikusteko

Olatu erraldoiek ikuskizun
paregabea eskaini zuten

olatuak eta surflariak ikusteko. Honen
ondorioz trafiko arazo larriak sortu
ziren Getaria eta Zumaia arteko errepi-
dean isunak jaso zituztenak izan ziren
eta hamar minututako bidea ordu
betean egin zuenik ere izan zen. 

Arazoari aurre egiteko Ertzaintzak
esku hartu eta 210 eurotako isunak ipini
zituen.  

Azpimarratu behar da egun hauetan
zenbait komunikabideetan esandakoa:
honako leku hau Getariakoa da eta ez
Zumaiajoa.

Udala Euskal Herriko
Udalsarean sartu da

Getaria, Urola Kostako Udalen Elkartean
dauden beste zenbait herriekin batera,
hau da Aia, Orio, Zumaia eta Zestoare-
kin batera, Euskal Herriko Udalsarean
sartu da. Neurri honekin eta Udalsarean
dauden beste herriekin batera, Ekintza
Plana gauzatu ahal izango dute; arazoak
konpondu eta helburuak lortzeko erraz-
tasunak izango dituzte.

Hizkera aztertzeko beka 
eman du Udalak 

Asier Sarasua, Miren Zabaleta, Belen
Imaz eta Aintzane Agirrebenak urtebe-
teko epea izango dute Getariako hizkera
eta ahozko tradizioa ikertzeko. Orain
dela sei urte Udalak berak beste beka bat
atera zuen eta ondorengo urte honetan
egingo duten lan hau lehendik eginda-
koaren osagarria izango da. 1999an Ain-
hoa Sanz eta Gurenda Serranok getaria-
rron hika eta hitanoa aztertu zuten eta
laukote honek egingo duen ikerketak
orain sei urte egindako lana osatuko du.

Euskarako klaseei
hasiera eman zaie
Hilabete honetan hasi dira euskarako
klaseak. Ikastaroa atzerritarrentzako
Udalak antolatutakoaren jarraipena da
eta atzerritar zein bertakoek egingo
dute. Zortzi lagunek eman dute izena
eta  astearte eta ostegunetan bilduko
dira 19:00etatik 21:00etara.

Herriko kirol taldeen egoera
eta ospakizunak
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Izaskun Larrañaga ] elkarrizketa

AINGERU LARRAÑAGA:

“Lan honek duen gauzarik 
onena beti mendian egoteko 

aukera duzula da”

Getaria utzi eta elur denboraldia Kataluniako negu gogorrean igarotzen du 
Aingeru Larrañagak. Herrian zela aprobetxatuz, tartetxo bat lapurtu diogu 
Baqueira-Bereten egiten duen lanari buruz solaz egiteko. 



Non eta zenbat denbora iga-
rotzen duzu elurretan? Urtero
leku berean egoten al zara?
Ni Baqueira-Bereten egoten
naiz. Eski pista hau bi zatitan
banatuta dago eta nik Bereteko
pistetan egiten dut lan. Sei
hilabete igarotzen ditut bertan:
abenduan joaten naiz, nahiz
eta beste urteetan azaroan joan
izan naizen klaseak zirela eta.
Etxera maiatzean bueltatzen
naiz. Lehenengo urtean Formi-
galen egon nintzen baina gero
Baqueira-Bereterea joatea era-
baki nuen. Orain nagoen
lekuan gusturago nago eta
diru aldetik ongien ordaintzen
duten lekua da. 

Nondik datorkizu elurrare-
kiko eta snowarekiko zaleta-
suna?
Gazteago nintzenean hasi nin-
tzen eta asko gustatu zitzaidan
mundu hau. Elurra gustuko
nuen eta hortik sortu zitzaidan
snowarekiko zaletasuna. 

Zure lana zein da? Hasiera-
hasieratik lan honetan al
zabiltza?
Hasieran kamarero ibili nin-
tzen, baita platerak garbitzen
ere; denborarekin, irakasle
hasteko aukera izan eta apro-
betxatu egin nuen. Mundu hau
asko gustatze zitzaidan eta
horregatik joan nintzen
harantz. Gainera, snowa zela
eta dirua irabazteko aukera
baldin banuen, ba oraindik eta
hobeto. 

Nondik sortu zitzaizun kla-
seak ematera joateko ideia
edo aukera? Eta getariarron
artean zu bakarrik al zabiltza
lan honetan?
Bai, getariarron artean bai,
baina Zestoa aldeko jendea ere
badago. Hasieran kamarero
lan egiten nuen eta irakasle
lanetan zebilen jendea ezagu-
tzen nuen; hauen bitartez ikas-
taro batzuk zeudela jakin nuen
eta izena ematea erabaki nuen.
Lehenengo, sarbide-proba
batera aurkeztu nintzen eta
ikastaroa egiteko hautatu nin-
duten. Ordutik hona ikasta-

tabernetan, lagunekin. Ni
lagunekin bizi naiz eta etxean
denbora gehiago egiten dugu
kalean baino. Lanetik etxera
joan eta bertan egoten naiz
lagunekin. Oso parranda
gutxi egiten ditut han nagoen
denboraldian; hemengo giroa
oso desberdina da. 

Lan honek dituen alde onak
eta alde txarrak?
Lan honek duen gauzarik
onena beti mendian egoteko
aukera duzula da. Alde txa-
rrak, berriz, jendearekin,
batzuekin behintzat, eduki
beharreko pazientzia.

Surfa ere gustatzen zaizu.
Surfa ala snowa? Aukeratu
bat.
Biak; bakoitzak bere berezita-
sunak ditu. Garaia eta lekua-
ren arabera bata edo bestea
aukeratuko nuke; bi kirolak
asko gustatzen zaizkit eta ezin
dut bata edo bestearen alde jo.
Teknikaren aldetik antzekoak
dira nahiz eta bi kirol desber-
din izan. Surfa snowa baino
zailagoa da; askoz zailagoa. 

Azken aldian istripuei

roak egiten egon naiz. 

Klaseak emateaz gain beste
lanik egiten duzu?
Ez, orain ez. Orain, neguan,
klaseak bakarrik ematen
ditut. Udan, hemen, Indauxen
egiten dut lan eta haurrei sur-
feko klaseak ere ematen diz-
kiet. 

Zerbait berezia ikasi behar
izan al duzu? 
Bai. Hiru urtez denetarik ikas-
ten egon naiz: legeak, haurrak
eta helduak nola tratatu, kata-
lana, frantsesa, sorospena...;
azken finean, ziklo formatibo
bat da. Lanerako ez nuen ino-
lako frogarik pasa; hasieran
“extra” bezala jarduten duzu
eta zure lana ongi egiten
duzula ikusten badute, hartu
egiten zaituzte; bestela,
“extra” bezala jarraitzen
duzu. 

Lan honetan zabiltzan den-
boraldian, nolakoa da zure
lan egun normal bat?
Zortziak aldera jaiki eta esta-
ziora igotzen naiz; estaziotik
hogei bat kilometrora dagoen
herri txiki batean bizi naiz.
Bederatzi eta erdietarako
fitxatu eta hamarretan klaseak
ematen hasten gara. Pantaila
bat daukagu, eta irakasle
bakoitzak geure zenbakia
dugu; egunean zenbat klase
eman behar ditugun pantaila
horretan jartzen du. Ordutik
ordura pantaila aurretik pasa
behar dugu klaserik eman
behar dugun jakiteko. Arra-
tsaldeko bostak arte egiten
dut  lan, eta gero etxera joan
eta bertan egoten naiz lasai-
lasai. Ez dugu jaiegunik, egu-
nero egiten dugu lan eta zor-
tzietan jaiki eta egun guztia
elurretan pasatzeak asko
nekatzen nau. 

Hemengo bizimodua eta
Baqueira-Beretekoa oso
ezberdinak al dira? 
Bai, oso ezberdinak; batez ere
eguraldiarengatik, elurra
dago une oro. Hemen, kalean
bizitza gehiago egiten dugu,

buruzko berri asko entzuten
dira. Zergatik uste duzu ger-
tatzen direla hainbeste ezbe-
har? 
Jende asko dagoelako eta
aglomerazio handiak sortzen
direlako; baita ibili behar ez
den pistetan sartzen delako
jendea ere. Nahiz eta jendeak
snowean ongi jakin ibili behar
ez den lekutan ibiltzeagatik
ere gertatzen dira istripuak.
Surfean gauza bera gertatzen
da: uretan jende asko baldin
badago istripuak gertatzeko
arriskua handiagoa da. 

Neguan lan eginda urtean
beste lanik egin gabe bizi al
daiteke?
Ez, snowarekin oso zaila da
baina eski irakasle izanez gero
posible da guk baino lan
gehiago egiten baitute. Bezero
ezberdinak dauzkagu: snowa
praktikatzen duen jendea gaz-
tea da eta jende gaztea ez
dago diru asko gastatzeko
prest; eskikoak, berriz, hel-
duak, gurasoak dira. Eskiko
irakasleek neguan irabazita-
koarekin urte osoa lanik egin
gabe igaro dezakete baina guk
ez. 
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“Surfa snowa baino 
zailagoa da; askoz 

zailagoa”
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Esamolde jorran
Gu 4. mailako ikasleak gara eta lan polit bat ari gara egiten.
Irailean ipuin bat aukeratu zuen gure irakasleak "Xolak badu
lehoien berri" izenekoa. Bere barruan esamoldeak txertatu
zituen, 34 esamolde hain zuzen. Honako hauek dituzue:

-Mingaina dantzatu: asko hitz egitea esan nahi du.
-Txintik ez esan esamoldeak ezer ez esatea adierazi nahi du.
-Begia tientoan edukik erne ibili behar dela agertzen digu.
-Aditzera izan: zerbait edo norbait entzutetik ezagutzen dela
esan nahi du.
-Hitzaspertua egin zuten Grogok eta bere lagunak, hau da,
hitzaspertua edo hizketan lasai eta denbora luzez jardun zutela
esaten zaigu.
-Atzapar artean erabili esamoldeak, berriz, buruan asmo bat
edukitzea esan nahi du.
-Non edo han: zerbait edo norbait nonbait egongo dela adie-
razten zaigu.
-Usteak eman esamoldeak uste izatea esan nahi du.
-Burua inon ezin kabitu: kasu honetan, arrazoirik gabe harro
egotea adierazten digu.
-Hegoak moztu: Xola oso harro dabil eta Grogok galeraztea
erabaki du.
-Gainak hartuta esamoldeak harrotuta ibiltzea adierazten du.
-Esku zabala izan: pertsona bat irekia eta emankorra dela esan
nahi du.
-Begiz jan, gauza edo pertsona bati desioz begiratzen diogu-
nean esaten da
-Ez bat eta ez bi: Xola, bi aldiz pentsatu gabe, usoengana joan
da korrika batean.
-Ziztu bizian esamoldeak abiada handian joatea adierazten du.
-Begietatik txinpartak irten: Grogo oso haserre jarri zen Xolak
egin zuenagatik. 
-Demanda egin: errieta egin zion Grogok Xola txakurrari. 

] harritarten txutxupeka / herri eskola

-Kargu hartu: ahate batek ere ardurak eskatu zizkion Xolari.
-Handi ustekoa esamoldeak norbait harroa dela esaten digu.
-Ahoa zabal-zabalik eduki: Grogo harrituta geratu da Xolaren
jokabidearekin. 
-Sekula guztian esamoldeak “beti” adierazten digu. Sekulak,
ordea, inoiz ez esan nahi du.
-Ez naiz banaiz: Xolak zalantzak izan zituen, kalera joan ala ez.
-Kopeta galantarekin norbait oso lotsagabea dela adierazten
zaigu.
-Begiz jo: Xolak katu bat ikusi zuen gauez kalean, oso urrutitik. 
-Begiak txir-txir jarri: Xola oso alai jarri zen katu bat ikusi zue-
lako ehizagai.
-Gorrarena egin: orroa luzatu zion baina katuak ez entzunarena
egin zuen. 
-Buruko ileak zutitu: gerturatu zenean, ordea, katua bera baino
handiagoa zen eta beldurtu egin zen.
-Hanka hemendik esamoldeak zauden lekutik alde egiteko esan
nahi du.
-Hitza ez beterekin, lehen, egingo dugula agindu  baina gero, ez
egitea adierazten da.
-Mandoa ere botatzeko usaina: jakina, nolako usaina edukiko
du, bada, zakarrontziak? 
-Ezin eraman: Xolak ezin zuen zakarrontziaren usaina aguan-
tatu.
-Ekarri zuen gogora: esamolde honek zerbait gogoratzea esan

nahi du.
-Buztana hankapean: Xolak harro jokatu du orain arte, baina
orain umildu egin da.
-Sabela arinik: Xola gose da. 

Hauek guztiak marrazkietan ipiniko ditugu (dagoeneko ari
gara). Marrazki horietan gertatzen dena grabatu egingo dugu
grabagailu batez. Ondoren, PowerPoint programan txertatuko
ditugu jolasean ibiliz ikasteko.

4. mailako ikasleak.
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Urtarrilaren 23tik 27ra egin
ziren “Getaria eta III. Mun-
dua” jardunaldiak Elan Euska-
dik antolatuta, hamairugarren
ekitaldia. Orotara ia ehun per-
tsona pasa ziren hitzaldietatik.
32 pertsona lehen egunean, 22
bigarrenean, 25 hirugarrenean,
eta 20 laugarrengoan; 99 guz-
tira.

Lehen egunean, ohi denez,
herritarrak izan ziren protago-
nista. Elan Euskadiko kide den
Aitor Bikuñak Venezuelako
kontuak izan zituen hizpide,

eta Alto Caurarico filma ikus-
teko aukera izan zen. Ondo-
ren, Onintza Bernalek eta
Begoña Arrietak, Oaxacan
(México) kooperante moduan
egindako bi hilabeteko ego-
naldiaz hitz egin  zuten.
Honelako esperientzia izaten
duten gehienek bezala, ber-
tako jendeak hain gutxi izan
baina hura banatzeko prest
egoteak txunditzen ditu
bidaiariak. Esperientzia abe-
rasgarritzat jo zuten. Bigarren
egunean Maroko izan zen
protagonista, bertan ume-

zurtz gelditzen direnek duten
bizimodua azaldu zuten
Anaidiako kideek. Urtarrila-
ren 25ean Sahara izan zen hiz-
pidea, hizlaria Gurutze Irizar
(Euskal Kooperante saria jaso
berri duena) izan zen. Sahara-
rekin elkarlanean aritzen den
RASD-ko Donostiko Lagunen
Elkarteko kideak esan zuenez,
“hamabost urteko gerraren
ondoren ONUk hiru pauso
zituen bake plan bat egin
zuen: su etena, errolda egiteko
identifikazio prozesua eta
erreferenduma. Hirugarren
pausoa ez da egin, eta ez da
egingo ere, azken finean,
Marokok ez duelako inoiz
emaitza onartuko”. Marokok
Mendebaldeko Sahara okupa-
tuta izatearen arrazoiak
aztertu zituzten: “Sahara oso
aberatsa da, petrolioa eta gasa
ditu, oraindik ez dira ukitu
baina badakite asko dagoela;
horrez gain, fosfato meategiak
ditu eta itsasoa. Bestalde,
Marokok barnean arazo
larriak ditu eta jendearen
begirada beste puntu batera
bideratzen dute”. Azken

hitzaldia hainbat taldetako
kide den (tartean Elan Eus-
kadi) Ana Mokoroak eman
zuen, kasu honetan, Pobreza
Cero taldearen proiektuak
azalduz. Azken egunean jolas
kooperatiboak egin zituzten
Iturzaeta Herri Eskolan.

Elan Euskadi taldean bi hel-
buru dituzte jardunaldi hauek
antolatzerakoan: “Elanek eta
beste zenbait taldek egiten
duten lana jakitera ematea;
injustizia eta pobrezia jasaten
duten jendeari laguntzeko
egiten den lana. Bigarren hel-
burua, hitzaldien bidez infor-
mazioa zabaldu eta hausnar-
keta bultzatzea da, munduan
ematen diren egoera latz
horien iturburuak non diren
eta zer egin dezakegunari
buruz”. Aurtengoak amaitze-
rakoan, taldearen iritzia
hurrengoa da: “Jardunaldiak
interesgarriak izan dira infor-
mazioa trukatzeko, hausnar-
keta egin, eta une batez bada
ere, milioika pertsonek mun-
duan bizi duten egoeraz jabe-
tzeko”.
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] elan-euskadi

Ehun lagunek parte hartu dute Elanek antolatutako 
jardunaldietatik

Jolas kooperatiboak Herri Eskolan.
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Gaur egungo bizitza modernoak zerbitzu eta produktu berri
asko eskaintzen dizkigu kontsumitzeko. Halere, batzuetan
komenigarria da jakitea zenbat diren benetan behar-beharrez-
koak. Batez ere, gaztetxoek kontsumitzen dituztenak.

Badirudi berrogei urtetik gorakook eta helduak garenok sekula
ez garela dibertitu eta gorriak ikusi ditugula bizitzan konturatu
ere egin gabe.

Nolaz egoten ginen gustura etxean telebistako bi kate bakarrik
edukita? gainera, zuri-beltzean eta gaueko hamaiketarako pro-
gramazioa bukatzen zela.

Nola dibertitzen ginen lagunen etxean elkartuta diskoak entzu-
ten egoten ginenean (eta ez gaurko CDak, binilozkoak baizik)
eta herriko festetako dantzaldietan izerdi patsetan dantzatzen
genuenean konturatu gabe megadiskoak ere bazeudela musika
amaigabeekin eta era askotariko kolorekoak?

Nolatan egiten genuen hainbeste kilometro bata bestearen
ondoan estu-estu eserita (gaurko furgonetarik ez zegoenean)
aire giroturik, DVDrik eta askotan irratirik gabe? Ez dakit nolaz
jasatzen genuen halako tortura.

Nolaz ez ginen itotzen telefono publiko baten bila gurasoei zer-
bait garrantzitsuaren berri eman behar genienean? Nolatan bizi
ginen mezuak bidaltzen dituzten telefono mugikorrik gabe?

Nolaz ez ginen goseak hiltzen zineman krispetak (palomitak)
jan gabe?

Nolaz galdu genuen hain denbora preziatua, eskolatik joan-
etorrian discman edo MP3an musikarik entzun gabe, lagunen
arteko elkarrizketa txatxu haiek tarteko zirela?

Nolaz galdu genuen gaztaro erdia ordu egokian oheratuz, goi-
zeko ordubatetik aurrera dantzalekuetara joan ordez? 

Nolaz ez zen depresioa gutaz jabetzen Nintendo, Gameboy eta
horrelakoekin jostatzerik ez genuenean? Nolaz konformatzen
ginen kartetan, pilotan edo besterik gabe lagunekin solasaldian
egonez, pantaila baten aurrean egon ordez?

Herniaren bat izan ote dugu telebistako katea aldatzeko sofatik
altxatu beharra izateagatik, telebistako mandoa erabili ordez?

18- artzape @topagunea.com

]] Joxi Erauskin [[

Nolaz ez ginen asperduraz hiltzen eta eskola utzi beharrean
izaten eskolako testuliburuak zuri-beltzean zirela ikusita, ino-
lako marrazki eta hizkirik gabe? Nolaz gainditzen genituen
eskolako lanak interneten laguntzarik gabe?

Ez dakit nolaz ez ginen bizkarrezurretik ukituta geratu esko-
lako liburuak gurpilik gabeko maletatxoan ez eramateagatik.
Gainera, egunero eraman eta ekarri beharra izaten genituen
liburuak.

Harrituta geratzen naiz eskolako lanak eskuz idatzita aurkeztu
beharra izaten genitueela gogoratzean; eta gainera nola orto-
grafiako akatsik gabe egon behar zuten.

Nolaz ez ginen konturatzen ezin ginela zoriontsu  izan hiru edo
lau kanika baino jolasteko edukita, etxean gordeta edukitzeko
ehundaka erosi ordez?

Nolaz ez ginen nazkatzen eskola ondoko kioskoan elikatzen
zuten gauzarik besterik ez zutela saltzen ikustean? Nolatan ez
genekien zein dibertigarria den mukiak, munstroak eta antze-
koak diruditen goxokiak erostea?

Nolaz ateratzen genituen argazkiak, argazkimakina aldioro
beste aparailu bati lotuta ez bageneraman?

Nolaz ez zitzaigun meniskoa hausten, nahiz eta kilometro asko
oinez egin, airezko oinetakoak ez erabiltzeagatik?

Nolaz igotzen genituen halako aldapa gogorrak kanbiorik
gabeko bizikleta zatar haiekin, oraingo bizikleta arinak ikusita?

Ez dakit nola iritsi garen adin honetara gaur egungo gauza eta
aurrerapenik gabe. Halere, hemen gaude bizitzari aurre egiten
eta hori egiteko ilusioarekin.

Pentsatu derrigorrezkoak jotzen ditugun gauzetatik zenbat
diren onuragarrik eta beharrezkoak. Eta ez ditzagun sartu gure
seme-alabak kontsumoko gizartean, non azkeneko telefono
mugikorra ez edukitzeak trauma sortzen duen.

Eredu ezberdinak



anator Artzapera, hARriTZA-
rren BEhera, harrien altzora.
Eta oraingoan ez ditut botila
hutsetan mezuak itsasora-
tuko, ekologikoa ez omen da,
hala entzun dut irratian.

Juduek beraien bekatuak
papertxoetan idazten dituzte,
gero “penetarako horma”ren
harri tarteetan ezkutatzeko,
jainkoak irakur dezan. Nik
mezuak botiletatik atera eta
Artzapeko harri tarteetan
ezkutatuko ditut, zuek irakur-
leok, nire jainkotxook, irakur
ditzazuen.

Eta zera diotsuet: bekatu lizun
eta larriak izango direla,
merezimendu guztiak egingo
ditudala infernura joateko,
Luzifer eta Satanasen koadri-
lakoa izateko, adar eta buzta-
nak hasiko zaizkidala, aizue!
Horrenbestez, zuek nire Ala,
Yedah, Mahoma, Kristo eta
Buda, zuen esku egongo da
nire barkazioa edo urkamen-
dia.

Artzape, nire penetarako
horma. Ondo penatuta bai-
nago azkenaldian gure aldiz-
kari honek izan duen kalba-
rioarekin. 1100 etxeetan

banatzen da, mila eta ehun
posta kutxatan, herritarron
topagunea den letra plaza;
baina 185 harpide besterik ez
ditu. Herriaren %16a soil soi-
lik, sei herritarretatik bat. Ze
herri klase da hau?

18 euro urtean, 1,5 euro
hilean, 0,05 euro egunean,
bost xentimo puta! Ze herri
klase da hau?

Kexatu bai, horretan denok
izugarrizko abilezia dugu,
baina busti? Mugitu? Zerbait
egin? Noiz? Porlana belarrie-
taraino sartuko digute, metro
karratua 6.000 eurotan sal-
duko dituzten etxebizitzak
eraiki, herriko aldizkaria
itxiko da… eta? Getaiarrok zer
egin dugu hori eragozteko?
Ze herri klase da hau? 

Ez dit ezertarako balio gero
beti  Udalera begiratzea, agin-
tariez kristonak eta bi esatea,
guk azkazalik mugitu ez
dugunean. Artzape behar al
da? Getariak merezi al du
Artzape?  Gogoan dut Euskal-
dunon Egunkaria itxi zute-
nean Donostiako kale bazte-
rrak nola bete ziren
suminduraz, guztiok ginen

] petrilaren harritarteetatik / Zigor Saizar

Egunkaria, guztioi itxi zizki-
guten ateak. Hurrengo egune-
tan ahal zuen guztia egin zen
harpide. 

Euskaldunon Egunkaria.
Getaiarron Artzape. Euskal-
dunak bai, getaiarrak bai?
Guztiok gara Artzape edo 185
utopiko negarti?

Hala ere, aterako da betiko
sasi-getaiar-patriotaren bat
esanez ‘zer dabil zauztar hori
gaizkiesaka, ze herritar klase
da bere herrian bizi ez dena?’.
Agian, kale-kantoian  guru-
tzatu eta agurra ere ukatu
egingo dit, sakrilegioa egin
dudalakoan. Segi dezala txa-
kolina edaten, ‘gora ta gora
Elkano’ abesten, udako feste-
tako programa doi-doi irakur-
tzen, aldian behin getaiar kon-
kistatzaileen biografiekin
ilustratuko da eta.

Ondar hitzak: Artzape berriz
eskuetan duzue, eta jada hasi
da bat baino gehiago mirari
txiki honen meritua bere gain
hartzen. Argi izan dezazuela:
meritu bakarra, bakar-baka-
rra, Artzape egiten dutenena
da. 
Ez beste inorena.

Guztiok 
gara 

Artzape?
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] katraponako petriletik / Izaskun Larrañaga

Prudentxi San Pudentzio itsasuntziko
sare konpontzailea izan zen hainbat
urtetan baina beste itsasuntziek sarea
hausten zutenean ere bertako emakume-
ekin lan egiten aritzen zen: “Lanerako
giro oso ona izaten genuen geure artean,
lana egiteaz gain berriketa apur bat ere
egin genuen eta primeran pasatzen
genuen”. 

Lan guztietan bezala, sarea konpontzeak
ere baditu bere alde onak eta ez hain
onak. Eguraldiak lan egiteko erritmoan
asko eragiten zuen: “Hotz asko pasa
behar izaten genuen, udan, berriz, izu-
garrizko beroa. Baina alde honik ere
badu: “Lan honek duen alderik onena,
nire iritziz, eta gustuen arabera, eguraldi
onarekin aire librean lan egiteko duzun
aukera da”. 

Urteak aurrera joan dira eta gauza guz-
tiek bezala, sare konpontzaileen mun-

Prudentxik 75 urte ditu eta hiru seme-
alaben ama da. Haurrak hazteko lan
asko egin behar izan zuen. Lehenik eta
behin antxoa fabrika bateko langile izan
zen, zehazki Alkorta lantegikoa. Herrian
lana urritu eta herritik kanpora joan
behar izan zuten bai berak eta baita
herriko beste zenbait emakumek ere:
“Zarauzko lantegietan langile eskari
handia zegoen eta bertara joan nintzen
lanera”. Egunero ondoko herrira joatea-
rekin nekatu eta Getariako Orlando
fabrikan lanean hastea erabaki zuen. 

Urte batzuk geroago etxeko negozioan
hasi zen lanean buru-belarri. Hasieran,
bere ahizpa Encarnak antolatzen zuen
sare konpontzaileen lana baina honen
heriotzaren ostean Prudentxik hartu
zuen erreleboa: “Nire ahizpak erakutsi
zidan sarea konpontzen, bera ni baino
zaharragoa zen eta hark erakutsi zidan
lan honetan”. 

duan ere gauza asko aldatu dira, batez
ere materialen aldetik: “Gaur egungo
sareak lodiagoak dira; lehen, kotoizko
sareak erabiltzen zituzten eta hauek izu-
garrizko lana izaten zuten: tindatu,
lehortu... baina gaur egun, nylonezkoak
erabiltzen dituzte eta hauek ez dute
horrelako lanik ematen”. Tamainari
dagokionez ere izugarrizko aurrerape-
nak eman direla aitortu digu Pruden-
txik: “lehengo sareak ehun bat metrota-
koak izaten ziren eta oraingoek zenbat
nuertzen duten esatea oso zaila da, izu-
garriak dira”. Sareen tamaina asko
aldatu da baina hauekin egin beharreko
eskulana ez da aldatu urte hauetan guz-
tietan. 

Herriko gazteek sare konpontzaile
lanari ez diote erakargarritasunik ikus-
ten. Ordu askotako eta gutxi ordaindu-
tako lan astuna da: “Ni lanean hasi nin-
tzenean oso gutxi irabazten genuen;
urteekin, eta pixkanaka, diru kantiatea
igo egin zen. Gaur egun kondizio hobe-
agoetan egiten dute lan sare konpontzai-
leek”. 

Hainbeste urte sare konpontzaile lane-
tan ibili eta gero, gorabehera eta istorio
ugari izan dituztela azaldu digu Pru-
dentxik oraindik ere askotan gogoratzen
dituztenak. Horietako bat udaberriko
lanegun astun horietako batean izan
zen: “Kanpotik herria ezagutzera bixi-
tari asko etortzen ziren eta portura jais-
ten zirenean guk nola lan egiten genuen
ikusi nahi izaten zuten. Gizon bat gertu-
ratu zitzaigun eta hau esan zuen: mila-
gro, milagro, veinte mujeres trabajando y
ninguna hablando. Orain ere zenbait lan-
kidetekin elkartu eta hau gogoratzean
nahikoa barre egiten dugu”.

Prudentxi Iribar:

“Udaberrian izaten zen, eta da, 
lanik gehien”

Prudentxi Iribar, bere adineko emakume askok
bezala, lan asko egindakoa da. Urte hauetan guztie-
tan hainbat lan egin ditu, baina elkarrizketa honetan
sarea konpontzea izan duela lanik gogokoena aitortu
digu. 

“Lanerako oso giro-
ona izaten genuen

geure artean”



Erdi Aroan zaldizkoak burrukan ibiltzen zirenean, beren etsaia-
rengandik babesteko armadura erabiltzen zuten. Armadurak
gorputz guztia estaltzen zuen, non babesteko mementuan oso
eraginkorra zen, baina giza mugimendu asko mugatzen zituen.

Zaldizkoen armadura norberaren buruarekin alderatuz gero,
badago berdintasunik. Ume garenean flexibilitate handia izaten
da. Gorputzak norberak nahi dituen mugimenduei erantzuten
die. Esan daiteke, garai honetan gorputza norberaren nahiekin
bat doala. Baina urteak aurrera doazen heinean, gorputzaren
egitura gogortzen doa; sentimenduak “gogortu” egiten dira, eta
umetan nigarraren, haserrearen... bidez adierazten ziren egoe-
rak adierazbiderik gabeko egoeretan bilakatzen dira.

Gorputzak uko egin nahi izaten die emozio mingarrien bizi-
penei eta egoera honen aurrean teinkatu eta gogor jartzen da
halakret (koraza) bat izango bailitz. Emozio mingarriak giha-
rretan jasotzen dira, modu egoki batez kanpora kanalizatu
beharrean.

Konturatu al zarete inoiz noraino iristen den zuen gogorta-
suna? Froga egin besterik ez duzue. Saia zaitezte egunerokotik
kanpo egiten ez dituzuen mugimenduak egiten. Hori izango da
zuen gogortasunaren adierazgarri, zuen emozio kutxen neur-
garri.

Etenaldia zetorrela iragarri nizuen aurreko zenbakian baina
Gaztetxera jotzeko asmoz agertzen diren talde kopuruak ez du
amaierarik eta aurtengo denboraldiari ere ilusioz ekin diogu. 

Urtarrila hasieran Portugaldik azaldu zitzaizkigun bi talde:
batetik, The Fall edota Crass taldeen punk erritmo eroen ukitu
nabaria duen Violencia Violeta, eta, bestetik, Disgraça taldea,
crust estiloa deritzogun punk-hardcore azeleratu erritmoetan
oinarrituz. Egia esan ez zen jende gehiegi azaldu (hamabost
bat) baina nahiko proposamen interesgarria iruditu zitzaigun. 

Otsaileko kontzertuei dagokienez, lehenengoa potente zetor-
kigun eta ez zion inori huts egin. Ira et Decessus donostiarrek
1989. urtean sortu zuten taldea da; urte hauetan zehar maila
internazionalean beraien hardcore old school-a mundu guztiko
bazterretara eraman izan dute, urtero hainbat bira eginez Euro-
pan barrena. Inguruotan ere hainbat eta hainbat zaletu ditu
laukote honek, eta abeslariaren izena esatea (Fres, omenaldi eta
lerro ugari beharko lituzke tipo honek egin duen guztiagatik!)
nahikoa da Euskal Herriko underground-eko pertsonaiarik
esanguratsuena dela aipatzeko. Bada, hauekin batera, onerako
biziki harritu gintuen Txileko laukote baten presentzia ere izan
genuen: Altercado. Hauen erritmo bizi eta atmosferikoak oso
oroitzapen onak utzi ditu gaztetxean Hego Amerikan ere
musika ona egiten dela argi utziz. 

Bi egun geroago, aurretik ere gurean izandako (lo:muêso)
laukote kataluniarra, arazo tekniko batzuen ondorioz,
Zarauzko Putzu zulo Amets Fabrikara eraman genuen. Eta
hango jendea harri eta zur utzi ere bai! Nahiz eta orokorrean
Zarauzko jendeak erritmo biziak maite dituen, honelako pro-
posamenei ere ez diete inolaz ere muzin egiten. Bide batez,
azpimarratu nahi dut Zarauzko Udalak onarpen zabala eskaini
diola gaztetxea kultur-zentroari, laguntza ekonomiko ikaraga-
rria eskainiz lokala atontzeko. "Tomen nota, señores" dio gaz-
telerazko esamolde batek! 

Eta betiko gisara, hainbat kontzerturen aipuak airean uzten
ditut zutabe honek ez baitu, tamalez, gehiagorako ematen.
Hurrengo zenbakian berri gehiago! (eta bide batez animatu
zuoi, gaztetxea oraindik zapaldu ez duzuen herritar guztioi,
beldurrik gabe azaltzeko. Hemen ez di(n)agu inor jaten!)

amaia larrañaga gaztetxetik / ion arakistain

Zaldizkoen armadura

Bagatoz berriro



] zinema
[Martxoak 5,12,19 eta 26,
igandea]
Ordua: 19:00etan
Lekua: Herri Eskolako
zinema aretoa
Antolatzailea: Herriko
Guraso Elkartea

] irteerak
[Martxoak 11-12]
LUZ ARDIDENera ESKI
IRTEERA
Izen-ematea eta informazio
gehiago udaletxean

[Martxoak 30, osteguna]
ERRIOXARA IRTEERA:
Vivanco Fundazioa (Ardoa-
ren Museoa) bisitatu. Brio-
nes jatetxean bazkaria. 
Antolatzailea: Arrantzale
Zaharren Elkartea

] kz gunea
Martxoko egutegia: 17:00eta-
tik 20:00etara
Tutorea: martxoaren 7a, 14a,
21a eta 28a 16:00etatik
20:00etara
MMAARRTTXXOOKKOO  MMIINNTTEEGGIIAAKK::

[Martxoak 7, asteartea]
MICHELIN GIDA (17:00 -
18:00)
ZURE LIBURUA AURKITU
EZAZU (18:00-19:00)

[Martxoak 14, asteartea]
EUSTAT - estadistikak (17:00
-19:00)

[Martxoak 21, asteartea]
EUSKAL NEKAZARITZA
MUNDUA (17:00-19:00)

[Martxoak 28, asteartea]
KONTSUMITZAILEA
SAREAN  (17:00-19:00)

[Martxoak 21, asteartea]
EUSKAL NEKAZARITZA
MUNDUA (17:00-19:00) 
Lekua: Kultur Etxeko lehen
solairua
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] kirolak
[Martxoak 3, ostirala]
ARETO FUTBOLA: Irizabal
Arrainak - Zarautz A.F.
Ordua: 21:30ean
Lekua: kiroldegia

[Martxoak 5, igandea]
HERRIKO HAURREN
XXVIII. ESKUZ BANAKAKO
TXAPELKETAREN FINALA
Ordua: 11:30ean
Lekua: frontoia

[Martxoak 17, ostirala]
ARETO FUTBOLA: Irizabal
Arrainak - Portutxo
Ordua: 21:30ean
Lekua: kiroldegia

[Martxoak 11, ostirala]

Gure Txeru elkarteak anto-
latuta “ XABI IÑURRITA
MEMORIALA” IX. FUTBITO
TXAPELKETA
Izen ematea: martxoaren 4a
arte
Txapelketaren hasiera: mar-
txoaren 11

] musika
[Martxoak 10, ostirala]
PERKUSIO ETA FLAUTA
ENTZUNALDIA
Ordua: 18:30ean
Lekua: Musika Eskola

[Martxoak 14, asteartea]
KLARINETEA ETA SAXO-
FOI ENTZUNALDIA
Ordua: 18:30ean
Lekua: Musika Eskola

[Martxoak 22, asteazkena]
KITARRA, TRIKITIXA ETA
ESKUSOINU ENTZUNAL-
DIA
Ordua: 18:30ean
Lekua: Musika Eskola

[Martxoak 23, osteguna]
PIANOA, TRONBOIA ETA
TRONPETA ENTZUNALDIA
Ordua: 18:30ean
Lekua: Musika Eskola
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] martxoko agenda

HARPIDETZA KANPAI-
NAKO IRABAZLEAK:

Reala - Zaragoza partida
ikusteko sarrerak: Aloña

Zabaleta
Getariako Abesbatzaren 5

disko eta Getariako 5 
bideo:

Libe Iribar
Maria Rosario Iribar

Uxoa Sorazu
Ixidro Etxeberria 

Leandro Andreano 

Getariako Udalak eta 
Sahatsaga kiroldegiak 
eskainitako opariak.

] Deialdia
ORAIN HERRIA
ORAIN BAKEA DINAMIKA

[Martxoak 25-26]
Eskus eskuko informazio
banaketa (triptikoak).
[Martxoak 29, asteazkena]
Orain Herria Orain Bakea
alternatibaren aurkezpena
eta egoera politikoaren ingu-
ruan hitzaldia Batasunako
mahakide batek, Alhondigan
19:30ean.

FULDAIN farmaziaren
zaintza egunak: otsailaren

30etik martxoaren 5era
(biak barne)

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

Segundo ......607 720 242
Jose Mari ....607 403 498

Udaltzaingoa ....943 896 146
Liburutegia ......943 896 147
Anbulatorioa ....943 140 957
Botika ..............943 140 383
SOSdeiak ......................112
Artzape ............943000548

Martxoak 8, 

asteazkena

MAHAI-INGURUA:
EMAKUMEA ETA KIROLA

Josune Beriziartu eta Leire
Agirre eskalatzaileak, Leire
Olaberria txirrindularia eta

Iratxe Aranburu korrikalaria.
Moderatzailea: Kepa Iribar.

Lekua: Udal aretoa



Zorion agurrak

Goian  ageri zaigun argazkia 1942 urtekoa da. Garai horretan karroak baziren baina
emakumeak euren esku eta buruez  baliatzen ziren arraina alde batetik bestera mugi-
tzeko. 

Garai latzak ziren eta orduko emakueen gogortasuna begibistakoa zen. Gaur egun
zeinek eramango lituzke arrainez beteriko egurrezko barrika moduko ontziak buru
gainean?

Argazkia aspaldikoa da eta bertan agertzen diren emakumeen izenak asmatzea oso
zaila egin zaigu, buru-belarri ibili gara baina ezin ditugu asmatu. Eskertuko genuke
inork ezagutuko balitu guri esatea, tamalgarria baita honelako argazki dotore bateko
protagonistak izenik gabe uztea. 

] akordatzen

Hauek bai 
emakumeak!!!

Ainhoa Larrañaga 
Martxoak 22 eta 25

Zorionak eta muxu bat
zure urtebetetze eta ezkon-

tzarengatik. Koadrila..  

Maider Txueka
Martxoak 25

Zorionak eta muxu handi bat
23. urtebetetzean! Trago bat

zure kontu e!

Beñat Olabarri
Urtarrilak 31

Hiru urte handi! Zorionak
maitia eta patxo bat denon

partetik. 

Adiuntz Quintero eta Garikoitz Valero 
Otsailak 12 eta 17

Zorion hirukoitza! Urtebetetze, ezkontza 
urteurrena eta familian bat gehiago izango zaretelako.

Itziar Garrastazu
Martxoak 19

22 urte, 8.030 egun denbora
tarte honetan erakutsitakoak

egin gaitu zure lagun!!

Manu eta Beñat Etxabe
Otsailak 18 eta 25

Zorionak bioi! Beñat zu beti aitaren atzetik, baina,
poliki-poliki biok goraka! Etxekoak.

Norbait zoriondu
nahi izanez gero,

argazkia bere testu-
txoarekin Txeruko
postontzian utzi

edota Eskualtxetara
eraman. Gogoratu!

bazkideek doan dau-
kazue eta bazkide ez

zaretenok 4 €
ordaindu beharko

dituzue argazki
bakoitzagatik

2006ko otsaila artzape/23




