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Ogibidez irakaslea naizela badakik, Jonan. 
Bai, oporretan neok. Irakasleok oporretan 
gaudek. Normalean garai honetan bakarrik 

gogoratzen dituk gutaz eta ez laudorioak botatzeko 
prexixo. Martxoaren 13az geroztik ere gurekin majina 
aldiz gogoratu dituk, lanik ez diagula egin, oporretan 
egon garela, soldata jaitsierarik ez diagula izan, 
udaran oporrak hartu beharrean umeak ZAINDU 
beharko genizkiakeela...

Tapia sailburuak ere dianaren erdian jarri gintian 
alarma egoeraren ez-zekiat-ze-fasetan sartu gintuanean: 
"Bada garaia irakasleak ere lanera itzultzeko". Noski, 
irakasleak ikastetxeetara, gurasoak lanera joan 
daitezen, umeak ZAINDU ditzaten eta produkzioa  
—ekonomia— geratu ez dadin.

Beraz, gizartearentzat eta gure goi-agintarientzat 
horixe gaituk, adiskide, zaintzaile hutsak. 2 urtetatik 
hasi eta 16 urte arte ikastetxeetan gurasoen seme-
alabak zaintzen egoten gaituk ekonomiak aurrera egin 
dezan. Ikastetxeetan zer egiten den bost axola, aurrena 
ZAINDU eta gero, hori bai, edukiak eman ikasleei, 
ahatak bezala edukiz gizendu, gaitegi famatua 
buruan sartu: bat gehi bat, sinu eta kosinu, Espainiako 
Errege-erregina Katolikoak, Azaña eta Alcala-Zamora, 
ornodunak eta ornogabeak... Edukiz gizendutako 
ikasleak bulimikoki azterketa batean gonbitoka bota 
dezan den-dena. Hori dek gure euskal gizarteak 
hezkuntzari eskatzen diona.

Gobernuaren leloak hala esaten zian: Pertsona helburu. 
Pertsona? Non? Zein motatako pertsonak heztea nahi 
diagu? Gure gurasoek eta guk izan diagun hezkuntza 
eredu berdinak balio al dik gure seme-alabentzat? 
Aurreko mendeko ekonomia produktibo-industrialari 
erantzuten zion hezkuntza mota baliagarria izango 

Zaindu produzitzen  
duzun hori

ZIGOR SAIZAR

zaiek gazte hauei, hemendik urte batzuetara topatuko 
duten etorkizun aldakorrerako?

Birus malapartatu honen abantailak bilatzen hasita, 
ezin uka sormena lantzeko balio izan duela itxialdi 
honek: zenbat bideo, meme eta txiste sortu diren, 
alajaina! Hezkuntzarekin lotuta hamaika "artelan" egin 
dituk, baina niri gehien gustatutakoa ondorengoa. 
Guraso batek e-mailez bere irakasleari mezua idatzi 
zioan: "Laguntza eske idazten dizut ondorengo 
mezua. Konfinamenduan nire semea oso gaizki 
portatzen ari da, ez dit batere kasurik egiten, ez du 
ikasten, gaizki erantzuten dit eta errespeturik gabe 
tratatzen nau. Normala iruditzen al zaizu? Ikastetxetik 
zerbait egin beharko duzue, ezta?". Irakasleak motz 
eta argi idatzi zioan: "Ez dizut sinisten, gurekin gelan 
ez da horrela portatzen, oso txintxoa da, ziurrenik 
mania diozu".

Gurasoek martxoaren 13tik hona irakasleen lana 
benetan zein den ikasteko balio izan badik izurrite 
beltz honek, gaitzerdi. Nagok, ordea, berriz ere gure 
oporrekin sartuko direla asko eta asko, zein ondo bizi 
garen esanez, alfer hutsak garela, ez diagula ezer 
produzitzen... eta aipuan azaltzen den gurasoaren 
antzera, ez dela irakaslearen tokian gurasorik 
jarriko, seme-alaben hezkuntza gurasoen ardura dela 
jabetzeko.

Bitartean, Tapia anderea, segi diru publikoz 
autogintzari, industriari, merkataritzari, turismoari, 
ostalaritzari... milioiekin laguntzen. Hezkuntzan 
xentimorik ikusiko al dugu, Arantxa? Murrizketarik ez 
egitearekin konformatuko nintzateke.

Lasai, lasai, banoa lanera... barkatu, oporretara, 
garaia da eta.

SALBERAK ITSASKABRARI
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Oxala, heu ere 
 hala bahintz!

Albokoari buruz jardutea kirol nazionala diagun 
herrian, Zigor, bazekiat nolakoak entzun behar 
izaten dituzuen irakasleok. Norberaren ajeak  

—mundia la, i rakas le hor ren erantzuna— 
besteen bizkar uztera ohituta gauden lur mutur 
honetan, jopuntuan egon zarete irakasleok azken 
hilabeteetan, eta entzun, neuk ere entzun dizkiat 
epelak zuei buruz. Askotan, bi pezetako kritikak 
iruditu izan zaizkidak.

Beti pentsatu izan diat gizarte osasuntsu baten zutabe 
nagusietako bat dela hezkuntza, eta, luzamenduz, 
irakaslegoa. Edo hala izan beharko lukeela, bederen. 
Uste diat zorteko izan naukela nire eskola ibilbidean 
izan dizkiadan maisu-maistrekin. Kuadrilakoei galdetu, 
bestela, zenbatetan geratu izan naizen institutu garaiko 
irakasleekin hizketan, kalean!

Kasualitatez, lerrook idazten dizkiadan egun bereko 
eguerdian, egun lankide eta orain urte batzuk ikaskide 
izan nian lagun batekin egon nauk zuen gremioaz 
hizketan, unibertsitate garaian izan genizkianen 
inguruan. Gogoratu diagu nola tipa eta tipo bitxiak 
ziren asko —gure begiradatik, noski—, eta hara non 
esan didan lagunak: "Xelebre horiek zein ondo bizi 
diren, ezer egin gabe eta beti kafea hartuz*, nire 

JON ANDER DE LA HOZ

gurasoek orduak eta orduak bizkarra hautsi beharrean 
ematen duten bitartean".

Orduantxe kontatu zioat azkenaldian zein ondoriotara 
iritsi naizen. Jakina dek askok funtzionarioak (esate 
baterako, adibide bat dek) ondoegi bizi direla eta ia 
gizatxartzat hartuz larrutzeko duten joera. Ondoegi 
bizi, ja. Esan zioat lagunari: "Ez dek ba izango, haiek 
ondoegi bizi beharrean, hire gurasoak direla duinak 
ez diren baldintzetan ari direnak?". Hori, noski, ez duk 
bere gurasoen errua, ezta haien antzera dagoenena 
ere; alderantziz, haiek dituk benetako biktimak. Baina 
ez diat uste beren egoera hobetzeko giltza baldintza 
normalxeagoetan dagoena astintzea denik.

Kalterik ez genikek izango guztiok ere horretan puntua 
jarriz gero. Niri ere aurpegiratu izan zidatek ondo 
bizitzearena, gehiegi jakin gabe, ogi bigunarentzat 
zenbat ate jo behar dizkiadan ideiarik ere izan gabe. 
Baina, ur handitan sartu gabe, nahiago izaten diat 
erantzun: "Oxala, heu ere halaxe bahintz!". Gizarte 
osasuntsuago batean biziko ginatekeenaren seinale 
izango hukek, hein batean, zuei esker. Eutsi!

*Oharra: Une horretantxe gure lanaldiko bigarren 
kafea hartzen ari gintuan.

albisteak, galeriak, online bazkidetzak...
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Pandemia: mundu mailako edo lurralde bateko 
biztanleen gehiengo zabalari eragiten dion 
izurritea, gaixotasuna.

Egun zailak, arraroak eta luzeak izan dira martxoaren 
14tik bizi izandakoak. Aurrez ezagutu gabeko egoera, 
amesgaizto amaiezin moduko bat. Bat-batean, egun 
batetik bestera, (ia) dena geratu zen. Gure etxeetako 
betiko paretek, oharkabean, kartzelako horma 
ziruditen. Normaltzat genuen eguneroko zoro eta 
nekagarria bete-betean eten zuen birus ikusezin batek. 

Oraindik nekeza zait gertatuko guztiaren analisi sakon 
bat egitea. Baina, pertsonalki, galdera asko eta susmo 
gehiegi uzten dizkit honek guztiak, logika oro apurtzen 
duten gertakari ugari jazo baitira oso denbora gutxian.

Otsailaren 23an, inauterien baitan, mozorro izarretako 
bat koronabirusarena izan zen. Pertsona ugari 
mozorrotu ziren, barre algara artean, ordurako Txinan 
milaka hildako eragiten ari zen birus honetaz. Urrutiko 
kontuak ziren artean, eta ez zitzaigun axola izan, ez 
genuen imajinatu ere egiten txiste haiek laster drama 
bilakatuko zirenik, eta izuak gure txoko babestuenak 
ere inbadituko zituenik. 

Martxoko lehen asteburuetan, milaka pertsona bildu 
ziren estadioetan, manifestazio erraldoietan, kirol 
lehiaketetan... Agintariek ezin ginela etxetik atera 
erabaki zuten —inposatu ziguten— eguna baino 
astebete soilik lehenago. Txinan hainbesteko sarraskia 
eragin zuen birus hura, antza, zuzenean etorri zen 
Italiara eta Espainiar Estatura, mundu erdia hegan 
zeharkatu izan balu bezala.

Jarraian, agintari hauek egunero prentsaurrekoak 
ematen hasi ziren, datuak eta elkar kontrajartzen ziren 

neurri berriak etengabe eskainiz. Ez zeuden medikuz 
edo zientzialariz inguratuta, militarren eta armadako 
buruen konpainian baizik: "Denok soldaduak gara eta 
erregea da guztion buru", "Etsai amankomun bat dugu", 
"Guda hau irabaztera goaz"... Kaleak, tren geltokiak, 
ikastetxeak... dena hustu zuten, baina konturatzerako, 
guztia militarrez josi ziguten.

Eta Espainiako Estatua, nola ez, bere "zigilu propioa" 
markatzen hasi zen lehen unetik: zentralizazioa, 
155. artikuluaren aplikazio ezkutua, denok mugikor 
bidez geolokalizatzea, diktadurakoak ziruditen 
diskurtsoak... Beldurraren estrategian pauso bat 
harago: lehendik ere mugatuta genituen eskubideen 
murrizketa eta aurrez ere handia zen kontrol 
sozialaren areagotzea.

Herritarrak etxetik atera ezinda ginen; komertzio txikiak 
itxita, baina fabrika eta korporazio handiak irekita 
mantentzen ziren; ospitaleak gainez egitear ziren eta 
oinarrizko babes ekiporik gabe osasun-langileak, ahal 
zutena egiten... Baratzera joatea eta azokak debekatu 
zituzten, jendez gainezkako supermerkatu handietan 
apalak husten hasi ginen bitartean. Haur parkeak 
zigilatu zituzten eta besarkadak zein muxuak galarazi, 
tabakoa saltzeko estankoak oinarrizko zerbitzu gisa 
irekita zeudela.

Ordurako, jendea hiltzen hasia zen. Jende asko. Batez 
ere adinekoak eta osasun egoera larrian zirenak. 
Ahulenak. Beste behin. Justu, gainpopulazio eta pentsio 
sistemen arazo handienak zituzten tokietan, milaka 
adineko hiltzen joan ziren. Bakarrik, etxetik kanpo, 
familiartekoen konpainiarik gabe, hiletarik gabe, 
lehendik ere hain gogorrak diren uneak jasangaitz 
bilakatuz senideentzat. Milaka hildako inguruan. 
Itzuliko ez direnak. Agurtu ezin izan ditugunak.

Pandemia(k)
AITOR IRIGOIEN

IRITZIA
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Bestalde, kutsatuen eta hildakoen zifrak une oro eta toki 
guztietan eskaintzen hasi zitzaizkigun, konfinamendua 
15 egunero luzatzen, haurrek eta adinekoek kalera 
ateratzeko zuten beharra alboratzen... Hori dena 
nahikoa ez bazen, kaleko poliziei balkoietako 
poliziak gehitu zitzaizkien. Erreta eta amorratuta ziren 
herritarrak, inbidiak eta ezinikusiak gidatuta, dena libre 
zutela: bizilagunak zelatatu eta salatu, kalean zebilena 
iraindu, erizaina zen bizilagunari etxetik alde egiteko 
exijitu...

Bien bitartean, ospitaleko eta adinekoen egoitzetako 
langileak lehengoan ziren: testik egin gabe eta babes 
ekipoen faltan. Kongresuko diputatuek, aitzitik, testak 
behin baino gehiagotan eginda zituzten, eta hainbat 
positibo kasu emanda ere bai… Gurean, berriz, 
patronalaren bozgorailu leiala den euskal eskubitik 
langileok lanera joan behar genuela esaten ziguten, 
ekonomiak ezin baitzuen geratu. Eta medikuek zein 
erizainek, txaloak ezetz, baliabideak behar zituztela 
gogorarazten ziguten. Ohi bezala, EAEko agintariek 
kapitalaren interesak lehenesten jarraitzen zuten, 
pertsonen beharren gainetik.

Hori horrela, oraina kezkagarria da oso, baina are 
gehiago arduratzen nau etorkizunak: aldi baterako 
enplegu-erregulazioko espedienteek, langabeziak, 
enpresen eta denda txikien itxierak... Gizarte 
desberdintasunek gora egingo dute eta betikoek 
pairatuko dituzte ondorioak. Etorkizuna iraganaren 
berdina izatearekin amesten dute batzuk; etorkizuna 
iragana baino are okerragoa izango dela dirudi ordea.

Azken finean, COVID-19 deituriko pandemia ikusezin 
honek, gizartean ezkutuan zeuden pandemia 
sakonagoak azaleratu —eta azeleratu— ditu. Eta 
horientzat bakunak bilatzeak oso zaila dirudi.

Uda
Kaixo, urritzazaleok! 

Konfinamendu luzearen ondoren eta normaltasun 
berrian sartuta, gu ere bueltan gara. Aurten ere iritsi 
dira udalekuak.

Egungo egoera ikusirik eta gure txiki eta gaztetxoen 
osasuna nahiz segurtasuna garrantzitsuena izanik, 
aurtengo udalekuak ez dira beste urteetakoak 
bezalakoak izango. Hala ere, talde txikietan banatuz 
eta segurtasun neurri guztiak aplikatuz, gure helburuak 
betikoa izaten jarraituko du: etxeko txiki eta gaztetxoek 
Urritzarekin ondo pasatzea.

Bestetik, Gaztelekuko gazteei ere emango zaie 
aisialdirako zerbitzua. Hemen ere hainbat neurri 
aplikatu behar izan ditugu. Ekintza ezberdin asko 
antolatu ditugu baina denak gaztelekutik kanpo egitea 
erabaki dugu leku itxiak saihesteko.

Azkenik, ezarritako segurtasun neurriak betetzea 
eskatzen dugu, denon artean uda seguru eta eder 
bat pasatzeko.

Laster arte eta ondo izan!

URRITZA AISIALDI TALDEA
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Ekintzak kalera itzuli dira
Etxealdian ekintzek etenik izan ez duten bezala, kalera ateratzeko aukera dagoen honetan, jendaurrekorako 
egokitu dituzte. Maskarekin eta eskuak gel hidroalkoholikoarekin garbituta egin dira eraikin barruetako ekitaldiak, 
konfinamenduan laguntzen ibili diren boluntario taldeari aitortza, Zahartzaroari Omenaldia edo Getariako 19. 
Literatura Lehiaketako sari banaketa, adibidez.

Kalean egin direnetan, maskara kentzeko aukera izan da egoera batzuetan, baina beharrezko distantzia 
mantenduta.  San Juanetako bertso saioa eta Musika Bandaren kalejira horren erakusle. 

Pandemia garaian laguntzen ibili den boluntario taldeari aitortza egin dio Getariako Udalak. Edurne Irigoienek boluntarioentzat egindako lana.

Segundo Alkorta San Juanetako suziria jaurtitzen. Balkoietan egin dute aurten San Juanetako danborrada; familian batzuek, lagunartean besteek.

Libe Goenagak, Amets Aizpuruak, Danel Olanok eta Aitor Salegik kantatu zuten San Juanetako bertso-saioan. Ane Ezenarro eta Uxune Areizaga izan ziren gai-jartzaileak.

ARGAZKI ERREPORTAJEA: EKAINA
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Ana Ucin Zahartzaroari Omenaldian. Antonio Maria Ayestaran Zahartzaroari Omenaldian.

Cesarea Olascoaga Zahartzaroari Omenaldian. Udalbatzar aretoaren itxura Getariako 19. Literatura Lehiaketako sari banaketan.

Unax Zulaika saria jasotzen. Getariako 19. Literatura Lehiaketako sarituak hainbat epaimahaikide eta alkatearekin. 

Musika Bandaren kalejira konfinamenduaren ondoren. EH Bilduren ekitaldi politikoa.

ARGAZKI ERREPORTAJEA: EKAINA



CARITASEKO KIDEAK
"TALDEA ELIZATIK ATERA ETA HERRI 
MAILAN ZABALDU NAHI DUGU"
"Gosete pandemia baten ertzean gaude", horixe adierazi zuen duela hilabete gutxi Nazio Batuen 
Erakundeak. Elikagaien Nazioarteko Programak egindako analisiaren arabera, neurriak hartu ezean, 
aurten 265 milioi pertsonek gosetea jasango dute. Lehengo urtean, 165 milioi herritar izan ziren, 
munduko biztanleria guztiaren %16a.
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INTZA GURRUTXAGA
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Gosetearen mehatxupean dagoen 
herritar kopuruak gora egin du 
nabarmen. Gurera ekarrita, azken 
hilabeteetan, Gipuzkoako Elikagai 
Bankuari egindako eskaera %35 
hazi da, eta Getarian, maiatzean, 
aurreko hilabetearekin alderatuta, 
14 pertsona gehiagok jaso 
dute elikagai bankuen laguntza. 
Igoera horretan, koronabirusaren 
pandemiak berebiziko eragina izan 
du, eta osasun krisian ez ezik, krisi 
ekonomiko latz batean murgildu 
gara. Orain, erronka bikoitza da. 

COVID-19a guregana iritsi aurretik, 
getariar talde bat Caritas taldea 
sortzeko ahaleginetan zebilen: 
taldekideak bilatu, formakuntza 
jaso... Proiektua martxan jartzeko 
bide horretan, ordea, koronabirusak 
harrapatu zituen, eta ondorioz, 
ahal zuten modura eta ahal bezain 
laster herritarrei laguntzen hasi ziren. 
Euren ekarpena, ordea, ez da 
elikagaien banaketara mugatzen, 
helburu gehiago eta zabalagoak 
dituzte, eta behar desberdinak 
dituzten herritarrengana iritsi 
nahi dute. ARTZAPEk Getariako 
Caritaseko hiru kiderekin egoteko 
plazera izan du, eta taldea eratzeko 
ideia sortu zenetik gaur egunera 
arteko ibilbidea kontatu digute. 

Noiz sortu zenuten taldea? 
Pepi Ulacia: Proiektu honekin 
duela urte eta erdi hasi ginen. 

Aitziber San Martin: Ni eta 
beste bat gure umeei, azkenengo 
urtez, katekesia ematen ari ginen. 
Apaizak esan zigun Donostiatik 
Getarian Caritaseko talde bat 
sortzeko eskatzen ari zirela, eta 
halaxe sortu genuen. Apaiza 
katekesia ematen ibilitako 
gurasoei deika ibili zen taldean 
sartu nahi zuten jakiteko eta gero 
ahoz-aho zabaldu genuen. 

Gogoz eta ilusioz hasi ginen. 
Donostiatik formakuntza bat 
ematera etorri zitzaizkigun, 

Horrez gain, harrera on bat 
nola egiten den erakutsi ziguten: 
zer galdetu, zer ez... Taldeko 
gehienok ez gara inoiz Caritasen 
ibili, eta beraz, ez genekien 
harrera nola egin behar zen. 
Hona etortzen denak, laguntzeko 
gaudela sentitu behar du. 

Caritaseko talderik ez 
zegoenean, laguntza behar 
zuenak nora jotzen zuen? 
P.U.: Orain arte, apaizarengana 
joaten ziren, eta hark Zarautzera 
bideratzen zuen, Getarian Caritas, 
elkarte bezala, ez zegoen-eta. 

A.SM.: Guk nahi genuena 
zen elizatik atera eta herri 
mailan zabaltzea. Talde 
bezala funtzionatzen dugu 
eta erabakiak guk hartzen 
ditugu. Hala ere, Donostiatik 
beti daude laguntzeko prest.

Zenbat boluntario zaudete?
P.U.: Bederatzi, denok 
getariarrak. 

eta orain, azkenengo paperak 
egitea falta zitzaigun. Baina, 
koronabirusa etorri da eta 
martxan hasi behar izan dugu.

Zer irakatsi zizueten 
formakuntza horretan?  
Aintzane Adrian: Caritasen 
inguruan herritarrok daukagun 
irudipena da janaria eta arropa 
ematen dutela, baina, gaur 
egun, hori baino gehiago 
da. Caritaseko kideak 
bidelagunak bilakatzen gara. 

Zein pauso eman behar dituzten 
esaten diegu guk, baina beraiek 
hartzen dute euren bizitzaren 
uztarria. Guk laguntzen diegu 
esanez nora joan behar duten, 
zer egin dezaketen... baina 
egin beharrekoa beraiek egiten 
dute. Donostiatik etorri zirenean 
horixe azaldu ziguten. 

Atzerritar askok eskatzen dutenez 
laguntza, legeen inguruan ere 
zenbait gauza ikasi genituen. 

"Azkeneko paperak 
egitea falta zitzaigun.
Baina, koronabirusa 
etorri da eta martxan 
hasi behar izan dugu"

"Tartean, leku guztietan 
bezala, gauzak behar 

bezala egiten ez dituenik 
bada, baina, orokorrean, 

asko eskertzen dute"

ELKARRIZKETA
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A.SM.: 44 eta 55 urte bitarteko 
boluntarioak gara. Bat zaharragoa 
da, baina gainerakoak, adin 
tarte horretan gaude.

Egoitza finkorik ba al duzue? 
A.SM.: Bai, apaizaren etxea. 
Harrerak bertan egiten ditugu, eta 
elikagaien banaketa egin dugunetan 
ere hantxe egin izan dugu. 

Elikagai banaketa aipatu duzue, 
zein beste ekintza egiten dituzue? 
P.U.: Laguntza desberdinak 
eman nahi ditugu. Esaterako, 
hamabost egunetik behin, 
egoitzan laguntza eskatzen 
dutenei harrera egin nahi diegu. 

A.SM.: Orain hori presentzialki ezin 
denez egin, telefono bitartez ari 
gara. Gure helburua ez da, soilik, 
elikagaiak banatzea. Egoera larri 
honetan, ordea, Udalak janaria 
banatzeko laguntza eskatu zigun, 
eta horretan hasi gara. Hala, jada, 
bi hilabete daramatzagu Udalari 
janari banaketan laguntzen. 

Bestalde, guk herriko 
jendearengana heldu nahi dugu. 
Herri txikia izanik, denok ezagunak 
gara eta laguntza eskatzea zaila 
izaten da. Horretarako, proiektu 
desberdinak genituen buruan. 

Esaterako, Udalarekin eta ELANekin 
herri mailan elkarlanean aritzeko 
bilera bat egin genuen. Hurrengoa 
martxoan geneukan, baina 
koronabirusaren ondorioz, ezin izan 
dugu egin. Proiektuak badaude 
eta, aurrera begira, horiek 
martxan nola jarri aztertuko dugu. 
Atzerritarrei ez ezik, herriko jendeari 
ere laguntza eman nahi diogu.

Laguntza jasotzen duenak 
eskertzen du zuen inplikazioa? 
P.U.: Ni naiz diru kontuak eramaten 
dituena, eta pila bat eskertzen dute. 
Tartean, leku guztietan bezala, 
gauzak behar bezala egiten 
ez dituen jendea dago, baina, 
orokorrean, asko eskertzen dute.

Laguntzak dirutan ere 
ematen al dituzue? 
A.A.: Egoeraren arabera izaten 
da. Soilik gauza jakin batzuetarako 
ematen zaie. Esaterako, lanera 
joan ahal izateko garraio publikoa 
erabili behar badute, baina 
hil amaieran hura ordaintzeko 
dirurik ez bazaie geratzen, guk 
dirua ematen diegu. Denbora 
baterako laguntzak izaten dira.

Dirua ematearena azkeneko 
aukera da. Lehenengo paperak 
egin behar dira, udaletxetik pasa 

eta errolda egin... jarraibide 
batzuk ematen dizkiegu. Dirua 
ez da hain erraz ematen.

A.SM.: Jendeak ematen duenarekin 
eta dirulaguntzetatik lortzen 
denarekin, behar duten guztiei dirua 
emateko adina ez dauka Caritasek. 

A.A.: Gainera dirulaguntza bat 
eskuratzea hain erraza izango 
balitz, egoera ez litzateke aldatuko. 
Lanik ez badaukazu, baina 
dirua ematen badizute, ez duzu 
egoera aldatzeko ezer egingo. 

A.SM.: Jendeari iniziatiba ematen 
saiatzen gara. Pertsona modura 
bizimodua atera ahal izateko 
bultzada bat ematen diegu, baina 
ez ditugu behartzen. Dakigunaren 
eta erakutsi digutenaren arabera, 
bideratu egiten ditugu, baina 
gu alde batera geratzen gara.

Diruaz hitz egin duzue, 
nola lortzen duzue? 
A.SM.: Asko jendeak ematen 
duenarekin lortzen da. Urtarrilean, 
esaterako, errege-opil solidarioa 
egin zen Donostian. Gure 
taldeko batzuk hara joan ginen 
laguntzera. Bertan, euro baten 
truke errege-opila eta txokolatea 
ematen genituen, eta bildutako 
dirua Caritasentzat zen. Horrelako 
ekimenak askotan egiten dira.

Getarian ere horrelako zerbait 
polita egiteko asmoa genuen: 
Antxoa Egunean txosna jarri... 
Proiektu eta ideia desberdinak 
genituen. Helburua Getariako 
Caritas taldea elizakoa bakarrik 
ez dela adieraztea zen, hau da, 
guk lan herritik eta herriarentzat 
egiten dugula ulertaraztea. Baina 
aurrerago izan beharko du. 

Aurrenengo ekintzak, beraz, 
koronabirusaren etorrerarekin 
jarri dituzue martxan? 
A.SM.: Bai, gehienbat horrekin 
hasi gara. Gero, egoera berriak Udal ordezkariak banatzeko janaria jasotzen. /Argazkia: Getariako Udala.

ELKARRIZKETA
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azaltzen hasi dira, eta oraindik ere 
azalduko dira. Jende askok behar 
du laguntza, egoera desberdinak 
daude eta inork ez daki bizitzak 
zein norabide hartuko duen.

A.A.: Aurretik kasuak bazeuden, 
baina koronabirusarekin gehiago 
agertu dira eta ekintza gehiago 
egin behar izan ditugu. Gainera, 
jendeak laguntza eskatzen duenean 
ez du ondo pasatzen, eta guk talde 
bezala, herritarrei ere diskrezioa 
eskatzen diegu. Adibidez, 
elikagaiak banatzen ari garenean, 
balkoitik begira ez egotea. 

Zein profiletako jendeak 
eskatzen du laguntza?
A.A.: Gehienak atzerritarrak dira, 
inguruan laguntza ekonomikoa 
eskainiko dion familiarik ez 
dutenak. Langabezian dagoen 
jendea ere badago, tartean 
aguretutakoak ere bai. 

P.U.: Atzerritarren egoera zaila 
da, ze paperak lortu ahal 
izateko, hemen, hiru urteko lan-
kontratu bat eduki behar dute.

A.SM.: Kasuak eta kasuak daude. 

Zein izan da egokitu zaizuen 
egoerarik zailena?
A.A.: Emakume bat, bakarrik, 
familia izateko zain, ez paperik, 
ez lanik... ezer ez. Niri hori 
oso gogorra egiten zait. 

A.SM.: Orain bide asko ireki 
zaizkio, eta aurpegia aldatu 
zaio. Hori oso polita da, 
beste pertsona bati zerbaitetan 
laguntzen diozula ikustea. 

Azkenean gauza txikiak dira, 
baina batzuetan, txiki askorekin 
gauza asko lortzen dira. Horrelako 
aldaketek, indarra ematen digute.

A.A.: Guk ezin dugu beste 
baten bizitza konpondu, hori 
garbi dago. Baina bultzada 

bat emateko eta euren egoera 
pixka bat bideratzeko aukera 
badugu, eta hori bada zerbait.

Etorkizunerako, zein egoera 
aurreikusten duzue?
A.A.: Nik uste laguntza behar duen 
jende gehiago azalduko dela. 
Koronabirusak egoera ekonomiko 
latza ekarri du. Jende asko aldi 
baterako enplegu-erregulazioko 

espedientearekin edo langabezian 
dago, baina oraindik ez ditugu 
pandemiak ekarritako ondorio 
guztiak ikusi. Beraz, aurrera begira 
gauza gehiago egin beharko 
ditugula aurreikusten dugu. 

A.SM.: Egoera honek luze 
joko duela uste dugu.

Hain gizarte desorekatua 
ikustean zer sentitzen duzue?
A.A.: Ezintasuna. Jendeak oso 
gaizki pasatzen du, baina egungo 
gizartean diruak bakarrik du 
garrantzia. Politikariei berdin zaie; 
berdin zaie koronabirusak zenbat 
jende eraman duen, horren 
gainetik diruak agintzen du. Nik 
horrela ikusten dut, eta horrek 
amorrua ematen dit. Aberatsak 
aberats, pobreak pobre, eta 
bakoitza bizi dadila ahal duen 
modura. Hori beti izan da horrela, 
eta orain ere hori gertatuko da.

Iruditzen zait, herritar xumeak 
boterean dagoenak baino gehiago 
egingo duela. Ahal duenak ez 
du egingo, eta ahalmen gutxiago 
duenak gehiago egingo du. 

A.SM.: Batzuek gutxirekin asko 
laguntzen dute. Epaitu erraz egiten 
dugu, baina askotan ez gara 
konturatzen albokoa nola dagoen.

Koronabirusagatik, oraingoz itxita dago Caritasen egoitza. 
Horregatik telefonoz zein posta elektronikoz ari dira harrera egiten 
herritarrei.

Laguntza jaso edo eman nahi duen edonorentzat, hauek dira 
harremanetarako bideak: 

•	 688 761 242

•	 caritasgetaria@gmail.com

Horrez gain, Rafael Eizagirre apaizarekin zein Caritas taldeko 
edozein kiderekin hitz egin daiteke. 

Harremanetarako

"Caritasen inguruan 
herritarrok dugun 

ustea da janaria eta 
arropa ematen dutela; 
gaur egun, gehiago da"

ELKARRIZKETA
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Euskaldunok geure herrietako zerbitzuetan arrotz sentitu izan garela- 
eta euskararen presentzia zabaltzeko eskaria ez da atzo goizekoa. 
Gainera, hizkuntzaren galera, askotan, nabariagoa izaten da turismo 

handiko herrietan, eta bai, Getarian ere gertatzen da. Pintxoen izenak 
erdaraz, gaztelera hutsez emandako ordainagiriak, erdaraz hasitako 
elkarrizketak, musika, gaztelerazko errotuluak... 

"Gure bazterrak ezagutzera eta maitatzera gonbidatzen zaitugu, eta 
horrekin batera, baita horren bertakoa den eta horren bizirik dagoen 

TESTUA
IURE EIZAGIRRE

HEMENGOAK ZEIN  
BISITARIAK, EUSKARAZ
Uda ezberdina iragarri dute: inguruko herrietakoak inoiz baino  
gertuago, kanpora joatea konplikatua, bertakoa ezagutzeko  
aukera... Hori kontuan hartuta, "Bertatik bertara" kanpaina jarri 
du martxan UEMAk, nabarmentzeko, mendiez, hondartzez,  
gastronomiaz eta kirolaz harago, euskara dugula eskaintzeko. 

Bertatik Bertara kanpaina

hizkuntzaz gozatzera ere". Halako 
mezuak topa ditzakegu dagoeneko 
Bertatik Bertara kanpainan parte 
hartzen ari diren Getariako 
15 ostatu, jatetxe, taberna eta 
hirugarren sektoreko negoziotan. 

U d a l e r r i  E u s k a l d u n e n 
Mankomuni ta teak, UEMAk, 
zerbitzua euskaraz eskaintzeko 
hainbat arrazoi eman dizkie: 
inguruarekin errotutako entitatea 
izatea, euskara marka izatea, 
bezeroei  zerb i tzua beren 
hizkuntzan eskaintzearen kalitatea, 
konfiantza eta gertutasuna, bisitari 
asko bertakoak izatea, eta 
kanpokoek ere bertako hizkuntza 
nahiz kulturagatik interesa izatea. 

Hori bultzatzeko hartu ditzaketen 
neurriak ere proposatu dizkie, 
hala nola, agurrak eta lehen 
hitzak euskaraz egitea, kartelak 
edo menuak bezalako elementuak 
euskaraz jar tzea, langi le 
euskaldunak kontratatzea edo hala 
ez direnak trebatzea zein Bertatik 
Bertara kanpainako euskarriak 
bezeroen esku uztea. 

Testuinguru horretan, mahai-
gainekoak banatu dituzte zerbitzu 
sektoreko lokaletan. Euskararen 
lekua azpimarratzeaz gain, 
zenbait hitz eta esamolde jaso 
dituzte mahai-gainekoetan: egun 
on, arratsalde on, gabon, zer nahi 
duzu?, berdin, kaixo, zenbat da?, 
gero arte, bihar arte, agur, eskerrik 
asko eta ez horregatik. Horiek 
guztiak gazteleraz, katalanez, 
galizieraz, frantsesez eta ingelesez 
ere agertzen dira. 

Diagnosia
UEMAk mar txan ja r r i tako 
egitasmoak baditu aurrekariak 
herri mailan. Igor Mujika Getariako 
Udaleko euskara aholkulariak 
adierazi duenez, sektorean 
euskarak duen egoeraren diagnosia 
egin zen: "Hirugarren sektorekoen 
lagin bat hartu eta zuzeneko 

ERREPORTAJEA
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Itxaso Agirre - Katrapona pentsioa

"Atzerritar eta erdaldunekin lan asko egiten dugu eta 
garrantzitsua da herri euskaldun batean gaudela 
adieraztea. Gure lehen hitza beti izaten da euskaraz, 
nahiz eta gero beste hizkuntza batean errepikatu. Jende 
askok interesa du eta harrituta geratzen da euskaraz 
ikasi eta bizi garelako. Garai batean kaleratutako hiztegi 
txikiak ere banatu izan dizkiet bezeroei. Mahai-gainekoak 
jarritakoan, hainbat bezerok eraman zitzaketen galdetu 
zidaten, tolestuta, poltsan jaso zituzten". 

Leire Lazkano - Politena jatetxea

"Eredu hau ondo dago etortzen diren atzerritarrek 
euskara pixka bat ikasteko. Batzuek, Europako 
iparraldekoek gehienbat, galdetzen dute euskaraz nola 
esaten diren zenbait gauza. Idatzi egin behar izaten 
dizkiegu eskerrik asko, arratsalde on eta halakoak. 
Guk menua beti euskaraz eta erdaraz jartzen dugu 
—euskaraz eta ondoan gazteleraz, euskaraz eta 
frantsesez, eta euskaraz eta ingelesez— eta batzuk 
euskaraz esaten saiatzen dira. Polita da hori". 

behaketak nahiz elkarrizketa txiki 
batzuk egin ziren aurrez aurre". 

Ateratako ondorio nagusietako 
bat izan zen negozioen jabeak 
nagusiki euskaldunak direla  
—hamarretik zortzi— eta lehen hitza 
euskaraz egiten dela gehienetan 
—hamarretik zazpi kasutan—, 
baita telefonoz ere —hamarretik 
zortzitan—. Gainera, errotulu 
nagusiak aztertu ziren eta gehienak 
euskaraz daude. "Beherakada 
nabaritu genuen idatzizko erabileran, 
menuetan adibidez. Gehienak 
euskaraz zeuden baina kopurua 
hamarretik seira jaisten zen. Gauza 
bera gertatzen zen prezio eta 
etiketekin, zenbat eta xehetasun 
handiagoetara jo, behera egiten zuen 
erabilerak. Fakturetan, esaterako, erdi 
eta erdi egiten zuten, edo, gehienbat, 
erdaraz", azaldu du Mujikak. 

Abiapuntu horretatik hasi ziren 
itzulpen zerbitzua eskaintzen: 
"Batzuek erabili dute menuak 
euskaratzeko, beste batzuek 
webgunerako...".

Eskaintza horrez gain, gutunak 
helarazi izan zaizkie hirugarren 

sektoreko zerbitzuei, azpimarratuz 
"euskarak Getariari ematen dion 
balio erantsia".

Hain zuzen ere, "behaketa 
egiterakoan, galdetzen genien 
euskarak beraientzat balio erantsirik 
baduen eta gehiengo nabarmen 
batek baietz zioen. Ikusten zen 
zerbitzua ematerakoan hizkuntzak 
baduela garrantzia".

Urrats berria udazkenean
Pasa den ekainaren 19an UEMAk 
abian jarritako egitasmoak beste 
urrats bat emango du udazkenean. 
Hala, bertako produktuak eta 
elikagaiak, lehen sektorea edota 

ekonomia sozial eraldatzailearen 
alde zenbait eragilek egindako 
bidea udaletatik nola lagundu 
zehaztuko du.  

I r a i t z  L az kano  UEMAko 
lehendaka r ia ren  a rabe ra ,  
"Bertatik Bertara kanpainarekin 
kontu horri ere heldu nahi diogu, 
udalei eta erakunde publikoei 
dagokigun arduratik. Gure herriez 
eta gure hizkuntzaz gozatzeko 
gonbidapena egitearekin batera, 
gure herriei bizirik eusteko bertako 
elikagaiak eta produktuak ere 
giltzarria direla nabarmendu nahi 
dugu, eta guztion hausnarketa eta 
ohitura aldaketak bultzatu". 
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Elkarte gastronomikoak
IREKITZEKO  
ZALANTZAK ETA BELDURRAK
Edukieraren erdiarekin eta ostalaritzari ezarritako prebentzio neurri berekin ireki zitezkeen 
elkarte gastronomikoak itxialdia arintzeko bigarren fasean. Bete beharrekoen zorroztasunak, 
zein berme eta errentagarritasun faltak eraginda, itxita jarraitu zuten. Hilabete beranduago, 
edukiera mugak ezabatuta, zabaltzea erabaki dute batzuek. 

TESTUA eta ARGAZKIA
IURE EIZAGIRRE

Fase aldaketekin batera, aurrerantzean nola 
funtzionatuko duten hausnartu, adostu eta erabaki 
behar izan dute. Horretarako, bazkide orok bete 

beharreko protokoloak landu dituzte Getariako elkarte 
gastronomiko ezberdinetan. Espainiako Gobernuak 
zein Eusko Jaurlaritzak kaleratutako dekretuak hartu 
dituzte aintzat, eta beste elkarte batzuen laguntza ere 
izan dute, bai herrikoena bai kanpokoena. 

Duela pare bat aste herriko ia elkarte guztietako 
ordezkariak bildu ziren udaletxean. Bertan ikusi 
ahal izan zen, komunean jartzeko moduko gauzak 
badituzten arren, ordura arte bakoitzak bere bidea egin 
zuela. Hain zuzen ere, batasun bat lortzeko ahalegina 
izan zen bilkura hura; denen artean protokolo bat 
adostu zitekeen jakin nahi zuen Udalak. Horrekin, 

"Getaria herri txikia denez", elkarte batean zein bestean 
dabilenak arau berak bete eta akatsak ekiditea lortu 
nahi zen. Ondorioztatu zuten arau orokor batzuk egon 
daitezkeela baina elkarte bakoitzak protokoloa bere 
errealitatera egokitu beharko duela. 

Hala, batzuek, ordurako landuta zuten bideari jarraituz, 
pasa den astean ireki zituzten ateak. Meagako Artelatz 
elkartea, esaterako, ekainaren 28an berrireki zuten. 
"Bilera orokorra egin genuen eta nahiz eta zalantza asko 
izan, gauzak ondo eginda, garbitasunarekin lotutako 
erantzukizunak-eta argi utzita, irekitzea erabaki genuen", 
azaldu du Xabier Aldalur zuzendaritza-batzordeko kideak. 
Oraingoz, eguerdiko eta gaueko otorduak bakarrik egin 
ahal izango dituzte bazkideek; jatordu bakoitzean talde 
bakarra egongo da, 20 pertsonakoa gehienez. 

ERREPORTAJEA
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Protokoloak bidelagun
Erabiltzaileek sarreran zein barruan, sarri garbitu eta 
desinfektatu beharko dituzte eskuak. Udaleko bileran 
esan zutenez, garrantzitsua da sukaldean ibiltzen 
direnek ura eta xaboiarekin egitea, ez gel hidro-
alkoholikoarekin, erretzeko arriskua baitago. Sukal-
dearen erabilerari dagokionez, janariak eta edariak 
beti bazkide batek zerbitzatzea arautu du Artelatzek. 
Txoritonpek, berriz, protokoloan jaso du bazkidea 
bakarrik, maskararekin, sar daitekeela sukaldera, eta 
laguntzaile bat izan dezakeela talde handia bada.  

Ezinbestean bete beharreko beste baldintzetako 
bat da distantziarena: mahaiak elkarrengandik 1,5 
metrotara egotea zehazten dute elkarte ezberdinetako 
protokoloek, eta maskara erabiltzea hori bete ezin den 
egoeratan, komunera joatean zein kalera ateratzean. 
Bestalde, oihalezko trapuak, ezpain zapiak eta 
antzekoak desagertu egingo dira elkarteetatik, nahiz 
eta batzuetan etxetik eramateko aukera mahaigaineratu 
den. Kartak, txotxak, hautsontziak… ere kendu egin 
dituzte Arrantzale Zaharren Elkartean eta Mariñelaken, 
besteak beste. 

Elkarteen egoera ezberdina denez, garbiketa bakoitzak 
bere errealitatera egokituko du. Artelatzen, adibidez, 
erabilpen bakoitzaren ondoren mahai eta aulkiak 
garbitu eta desinfektatu beharko dituzte bazkideek, 
eta gauza bera komuneko erabilaldi bakoitzean. 
Beste batzuetan garbitzaileek egingo dute lan hori. 
Txoritonpen, adibidez, elkartea ixteko asmoa dute 
18:00etatik 20:00etara, desinfektatzeko. 

Bakoitzak bere arauak izateko premiaren isla da 
Mariñelak elkartea, azpiegiturengatik batez ere: "Terrazak 
itxita hasiko gara. Bi asteko epea jarriko dugu ikusteko 
jendeak nola erantzuten duen, zehaztutakoa betetzen ari 
garen, ez... Horren arabera, aukera ezberdinak egongo 
dira: irekita segi gauden bezala, terrazak ere ireki, eta 
gaizki ari bagara, atzera egin edo itxi". 

Hain zuzen ere, gerta daitekeenaren erantzukizuna 
norena den izan dute kezka iturri elkarte guztietan. 
Jokaera txarra bazkideak izan arren, agintarien aurrean 
zuzendaritza batzordeak erantzun beharko duela uste 
dute batzuek; protokoloan, aldiz, bazkideei egotzi 
diete ardura beste batzuek (Txoritonpek eta Artelatzek, 
adibidez). Gainera, Meagakoen araudian dioenez, 
"bazkideari dagokio bertan izandako norbaitek 
COVID-19a garatzen badu, zuzendaritza-batzordeari 
jakinaraztea". 

Nola oharrarazi, ordea, hainbeste pertsonari zer den 
egin beharrekoa? Erakundeek ezarritakoak  dio kartelak 

Ondorengotza
Duela hamarkada batzuk, herritarrek, auzolanean, 
egindakoak dira asteburuero zapaltzen ditugun elkarte 
gastronomikoetako asko. Askizukoa da horietako 
bat; materiala, eskulana eta ilusioa uztartu eta urte 
askotako elkargunea sortu zuten auzoko gazteek, 
orduko ikuskeran, bertako zein San Prudentzioko 
bizilagunentzat. Gazte belaunaldi haiek adinean 
aurrera egin ahala, ordea, ba al da ondorengotzarik 
elkarteetan?

Gizartea aldatu dela diote eta horrekin kontsumo eredua 
ere bai. Gaur egun nahiago omen dugu tabernatara 
edo jatetxeetara joan elkartean ezer prestatzen hasi 
baino. Aldi berean, ordea, erabiltzaile berriak daude 
elkarteetan, bazkide izan gabe, euren sendiko 
norbaiten bazkidetza baliatzen dutenak lagunekin 
bertan elkartzeko. Hainbatetan uste dute halako neurriek 
bermatu dezaketela zaletasuna eta ondorengotza. 

Meagako Artelatz elkartean, esaterako, aztertu zuten 
aukera hori baina ez zuten aurrera egin. Egun, 20 
bazkide inguru ditu eta laupabost urtetan bost gutxiago 
izatea aurreikusten dute. Horregatik, kide berrien bila 
dabiltza, auzoarentzat garrantzitsua delako elkartea 
mantentzea, "auzotarren elkargunea, etxeetakoak 
biltzen diren lekua" delako. Bere azpiegiturek ekitaldi 
ezberdinak egiteko aukera ere eskaintzen dute. 
Gainera, aurten bertan behera utzi behar izan dituzten 
Xanixidro festak eurek antolatzen dituzte; horiexek 
dira, hain zuzen ere, bazkideei eskatzen zaizkien 
konpromisoak: dagokienean, urtebetez, batzarkide 
izatea eta festetan laguntzea.

Antzeko ibiltzen dira Askizuko elkartean ere, taberna 
gisa funtzionatzen du-eta San Martin jaietan. Gaur 
egun 25 bazkide inguru dituzte, eta gastu eta sarreren 
arteko oreka mantentzea dute erronka. Azken urteetan 
herriguneko bizilagunei ere zabaldu zaie bazkidetza.   

ERREPORTAJEA
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Ixkote elkartean, aldiz, "bazkideak batzordearen 
gainetik" daudela iritzita eta irekierak ondorio 
ekonomikoak zituela ikusita —garbitzailea aldi 
baterako enplegu-erregulazioko espedientetik 
atera beharko luketeelako—, kontsulta egin dute. 
"Elkartearen kudeaketa 11 taldetan banatuta daukagu 
eta bazkide batek du horietako bakoitzaren ardura. 
Hauek beraien taldekideei galdetu diete eta, bazkide 
bat boto bat formularekin, galdetutako 75 pertsonen 
gehiengo garbiak esan du ez duela nahi elkartea 
irekitzerik. Jendeak beldurra dauka eta zuhurtziaz 
jokatu nahi du", azaldu du Tomas Otamendi kideak. 
Hortaz, barne arauak eta bete beharrekoak prest 
eduki arren, oraingoz ez dute irekiko Ixkote. Uztailaren 
amaieran berriro galdeketa egiteko asmoa dutela 
argitu du Otamendik.

jarri behar direla elkarteetan, baina ezinbestekoa 
da zuzeneko komunikazioa. Artelatzen protokoloa 
helarazi zaio bazkide bakoitzari, Mariñelaken araudia 
puntuka jarri eta bilera informatiboa egingo dute, eta 
aurrez aurrekoa aukeratu dute Arrantzale Zaharren 
Elkartean ere. 

Azken bi horiek, hain zuzen ere, datozen egun 
eta asteetan dute irekitzeko asmoa. Balbino Inza 
Arrantzale Zaharren Elkar teko zuzendaritza-
batzordeko kidea da eta azaldu du beraienean, 
adineko jendea egonda, beldurra antzematen dela. 
"Batzuek batzarrean esan zuten, nahiz eta irekita 
egon, ez direla joango txertoa lortu arte", dio. Ez 
dute, hala ere, protokoloan berezitasunik sartu: 
"Erantzukizuna eskatu diogu jendeari, zutik egon 
behar dutenean maskararekin egoteko eta mahai 
bakarra erabiltzeko". Mariñelaken irekiera, berriz, 
astebeteko kontua izan daitekeela aurreikusten du 
Xabier Aranburuk: "Garbiketa orokorra egin zain 
gaude. Leku ugari desinfektatzen ari dira eta orain 
lan pila batekin dabiltza garbitzaileak". 

Bazkideek ezetz
Elkartea ireki edo ez zuzendaritza-batzordeak erabaki 
du askotan. Aranburuk hala azaldu du: "Batzordean 
hitz egin dugu, aukera guztiak aztertu ditugu (kontsulta 
egin edo ez, nola egin gutxieneko emaitza baliagarri 
bat ateratzeko...). Konplikatua ikusten genuen eta 
erabaki dugu, araudia garbi dagoenez eta betetzeko 
modua daukagunez, irekitzea". 

Ixkote elkartean bazkideei 
galdetu diete irekitzea nahi duten. 
Gehiengoak ezezkoa erantzun du, 
ondorioz, itxita egongo da elkartea 
oraingoz. Uztailean errepikatuko 

dute galdeketa. 

ERREPORTAJEA
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Elkartasuna

COVID-19ak egoera larriak sortu ditu, eta 
denetan penagarrienak eragin dituen heriotzak 
izan dira. Herrian bertan izan diren hildakoen 

familiei doluminak azaldu nahi dizkiegu. 

Azken hilabeteetan aditu ugari entzuten ari gara, eta 
gure ustez, zientzialarien unea da, bai ikertzeko bai 
hitz egiteko. Ondorioz, ez da gure nahia birusaren 
inguruan jardutea, baizik eta gaitzaren baitan sortu 
diren balio positiboen inguruan aritzea. Besteak beste, 
elkartasuna nabarmendu behar dela uste dugu.

ELKARTASUNA (Wikipediako definizioa): gizatalde 
bat osatzen duten pertsonek elkarrekiko ardura eta 
dependentzia da, balio  moralekin bata besteari 
loturik daudenak. Horrela, taldekide batek dituen 
arazoak gizatalde osoari eta horren kideei dagozkie 
neurri batean edo bestean. (...) elkartasunean 
elkarrekikotasuna funtsezko elementua da (...)
Elkartasuna, giza balio bezala definitzen da, gizakiak 
besteekin elkarlanean aritzeko gaitasun bezala eta 
gainera, zerbaiten parte izatearen sentimenduak 
sortzea ahalbidetzen duena. Elkartasuna, jokabide 
bat da.

Balio honi lotutako ekintza ugari sortu dira gure 
gizartean. Gure herrian, urrutira joan gabe, boluntario 
talde bat aritu da lanean jo eta ke: dendetan babes 

neurriak bete daitezen laguntzen, etxeetako buzoietan 
banaketa eginez Udalak dituen laguntza ekonomikoen 
berri herritar bakoitzari eman nahian, edo haurrak 
zaintzea eskaintzen edo etxera erosketak gerturatzeko 
prestutasunez. Herriko Caritaseko taldea ere getariarren 
beharrei erantzuten egon da. Eta beste ekimen asko 
izan dira gure inguruan —Covid EH webgunean ikus 
daitezke hauetako batzuk—: guztion artean, herritarren 
zaintza sareak, etab. 

Kritika asko jasan dituzte politikariek, baina 
jardutea erraza da, gutako gutxi gaudenean herria 
ordezkatzeko prest. Agintari bakoitzak bere esparruan, 
denongan eragina duten erabakiak hartzen dituzte 
eta, oraingoan, ez dute lan samurra izan. Inola ere 
aurreikusi ezin zitekeen egoera bati aurre egin behar 
izan diote bakoitzak ahal duen bezala eta horretarako 
baliabide gehiegi gabe. Baina, elkartasuna bezalako 
balioak pertsona bakoitzak ditugu eta iraultza behetik 
gora edo txikitik handira egin daiteke. Aurrez ere, gure 
gizartean errotuta zegoen elkartasuna, baina COVID-
19ak areagotu egin duela esan daiteke. Elkartasuna 
definitzean, aurreko lerroetan, elkartasuna jokabide bat 
dela esan da, beraz, hemendik aurrera gure esku dago 
jokabide hori mantendu eta garatzea edo aurreko 
gizarte indibidualistara bueltatzea. 

Elanen hautua argia da: ELKARTASUNA!!!
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Eusko Jaurlaritzako Ingurumen Sailak sentsibilizazio-kanpaina bat 
abiarazi du maskara eta eskularruen hondakinak behar bezala 
kudeatzeko.

Kanpainaren leloa Eskularrua jaso da eta bere xedea COVID-19aren 
aurkako babes-objektu hauek kaleetan eta espazio naturaletan botatzea 
saihestea da. Eskularruak eta maskarak etxeko zaborra botatzeko 
hondar-frakzioko edukiontzira bota behar dira.

Eusko Jaurlaritzak abiarazi du sentsibilizazio-kanpaina bat maskarak, 
eskularruak eta koronabirusaren eraginpean egondako bestelako 
objektu batzuk etxeko zaborra botatzeko hondar-frakzioko edukiontzira 
botatzea lortzeko. Horrela, saihesten da birziklapena eragiten duten 
hondakinen zirkuituetan lan egiten duten pertsonak SARS-CoV 2 
birusaren eraginpean jartzea.

Uste da oso garrantzitsua dela biztanleak sentsibilizatzea material 
horien hondakinak behar bezala kudeatzeko, ingurumenagatik ez ezik, 
osasunagatik ere bai: birusak zenbait egun iraun ditzake material horien 
azalean.

Babes-pantailak berrerabili aurretik, gomendatzen da 70º eta 90º 
bitarteko kontzentrazioko alkohol etilikoa erabiliz garbitzea, hori baita 
desinfekzioa bermatzeko tenperatura egokia. Aurpegia babesteko 
pantailak, plastikozko osagaiekin fabrikatuta egon arren, ez daude 
ontziak kudeatzeko dinamikaren menpe. Horregatik, bere bizitza 
erabilgarriaren amaieran, hondar-frakzioko edukiontzira bota behar 
dira eta ez edukiontzi horira.

Lerro hauen bidez gogorarazi nahi da banakako erantzukizuna 
funtsezkoa dela COVID-19aren aurkako borrokan eta maskaren 
erabilera derrigorrezkoa dela espazio publiko irekietan nahiz itxietan, 
baldin eta ezin bada 1,5 metroko distantzia mantendu pertsonen 
artean.

Informazio gehiago:

Tel. 943 896024
www.ihobe.eus

 maizpuru@getaria.eus

Eskularrua jaso

BI HITZETAN



2020ko uztaila · ARTZAPE22

HARRITARTEN TXUTXUPEKA

HH1etik hasita LH6ra bitartean irakasle 
asko ezagutu ditugu. Ikasturte horietan 
zehar piska bat sufritu eta asko gozatu 

dugu. Irakasgaietan ikasi dugunetik aparte, 
irteeretan ere esperientzia asko izan ditugu. 
Gogoan ditugu Artikutzara, Zuhatzara,  
Zinemaldira eta beste toki interesgarri 
batzuetara egindako irteerak.

2019-2020 ikasturtea ilusioz beteta hasi 
genuen, Iturzaetako azken ikasturtea ondo 
pasatu nahi genuelako. Ez ginen gehiegi 
konturatu Txina aldetik zer zetorkigun. 
Gabonetako oporren ostean, laster hasi 
ginen COVID-19aren kontuak entzuten. Ez 
ziren batere atseginak. Birusa laster zen 
Italian eta, berehala, Iberiar penintsulan. 
Martxoaren 14an alarma egoera ezarri 
zuten Espainian.

Geroztik etxean konfinatuta egon gara; Aste Santuko 
oporren ostean ez ginen eskolara itzuli. Irakasleek 
online eman dizkigute klaseak eta ikasleok online 
jarraitu ditugu azalpenak eta online egin ditugu lanak, 
plataformako bideoak ikusiz, ariketak eginez, liburuak 
irakurriz, bideo-deiak jarraituz... Irakasleek saretik 
zuzendu dizkigute ariketak.

Arazo nagusia talde lanetan izan dugu, ez baita erraza 
taldeko zenbait proiektu online egitea. Horregatik, 
bakarka lan gehiago egiten saiatu gara.

Konfinamenduaren deseskalatzea maiatzaren 4an hasi 
zen. Bost fase ditu: 0, 1, 2, 3 eta 4 faseak. Espero dugu, 
ekainaren amaierarako deseskalatze prozesua amaitua 
egongo dela, uztailerako hauteskundeak deituak baitaude. 

Ikasturte honetan ez gara Iturzaetara itzuliko, azken 
ospakizun bat egitera ez bada. Baina, bueltatuko gara 
berriro, bisita egitera besterik ez bada ere, eta gure 

 
Iturzaeta maitea. Txikitatik eskolan

bihotzean eramango ditugu hemen pasatutako urte 
zoragarriak.

Datorren ikasturtearen hasieran, COVID-19aren beste 
erasorik ez badago, Lizardi ikastetxean elkartuko gara 
berriro ere, eta pentsatzen dugu neurri higieniko eta 
isolamendu neurri asko hartu beharko ditugula, elkar 
ez kutsatzeko.

Konfinamendu garaian Getariako haurrok asko sufritu 
dugu, baina ez gara bakarrak izan. Mundu osoan zehar 
haurrak izan dira eta izango dira pandemia honen 
biktima nagusiak. 2019. urtean 400 milioi haur zeuden 
erabateko pobretasunean. Pandemia honen ondoren, 
beste 50 milioi haur izango dira guztizko txirotasunean. 

188 lurraldetako eskolak itxi dira, Euskal Herrikoak barne. 
Ondorioz, milioika haur gelditu dira eskolara joateko 
aukerarik gabe. Horrek galera handia ekarriko du, lurralde 
askotan ez baitaude prestatuta irakaskuntza birtualerako. 
Errenta baxuko lurraldeetan populazioaren heren batek 
bakarrik ditu urruneko irakaskuntzarako plataformak.
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PLIST & PLAST

EDURNE IRIGOIEN

KOMIKIA
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Halaxe esaten diogu Getarian herri-
hirietan ohikoena den txoriari (Passer 

domesticus). Gaztelaniaz gorrión 
denari, modu askotara deitzen zaio 
euskaraz, herria zein. Hiztegietan 

begiratuz gero, txolarre da aukerarik 
ohikoena, baina izen hauek ere 

ezagunak dira: etxetxori, hormatxori, 
kurloi, artatxori, eleiza-txori, murru-
txori..., eta hauek ere bai: burrioi, 
errota-txori, parratxori, lapurtxori...

Getariako eletxori, eleiza-txoriren aldaera da. Euskaltzaindiaren Euskararen 
Herri Hizkeren Atlasean (EHHA), eleis txoi modura dago jasota, eta, atlasean 

ohartzen bagara, inguruko inongo herritan ez da hala esaten. Berdez 
adierazita dauden herri-inguruetan erabiltzen dute tankerako aldaeraren bat.

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

ANDRES ALBERDI

Eletxoria [eletxoiya]

GETARIAKO HITZA
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Laranja  
mekanikoa

XX. mendeko Anthony Burgessen klasikoa itzuli zuen 
2018an Ion Olano Carlosek, Harkaitz Canoren 
epilogoarekin. Bide batez, liburua ulertzeko gako 
ugari eskaintzen dizkigu. 

Stanley Kubricken filmari esker egin zen ezagun 
kultozko nobela hau eta, oraindik ere, oso 
gaurkotasunezkoa egiten da. Itzulpen bikoitza da 
esku artean duguna, Olanok, nolabait, eleberriaz 
gain, euskarara ekarri duelako Burgessek hartarako 
propio asmatutako nadsat hizkuntza.

Pertsonaien zein sistemaren sadismoa lantzen 
ditu eleberri honek. Alex dugu kontakizuneko 
protagonista eta narratzailea. Arratsaldero biltzen 
da bere druguekin (lagunekin), bidean harrapatzen 
duten guztiekin ultraindarkeriaz jokatzeko. Atsegin 
dute arauak haustea eta indarkeria erabiltzea 
jostaketa hutsez, eta nadsat hizkera berezian 
mintzo dira. Alexek, gainera, zaletasun berezia 
du musika klasikoarekin, Ludwig Van Beethoven 
kuttunarekin bereziki. Amets gozoa dena, ordea, 
amesgaizto bilakatuko zaio une batetik bestera. 
Espetxean sartuko dute, eta buru-garbiketa bat egin 
eta esperimentu gisa erabiliko dute.

Liburu atipikoa da benetan. Beharbada, hasieran 
zaila egingo zaio irakurleari nadsat hizkuntzako 
hiztegia dela-eta, baina merezi du esfortzu txiki bat 
egitea liburu berezi honetaz gozatzeko.

JOXI ERAUSKIN

ZAINTZA
EGUNAK

Uztailaren 1etik 4ra eta 
20tik 24ra. 

FULDAIN 
FARMAZIA

Uztailak 27
Ilgora

Uztailak 5
Ilbetea

Uztailak 20
Ilberria

Uztailak 13
Ilbehera

GOMENDIOA INTERESGARRIAK
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PUBLIZITATE TARIFAK

Tamainak

4,3 x 4
9 x 4

13,6 x 4
9 x 8

13,6 x 8
orri erdia

ZenbaTekoa

12 euro
24 euro
36 euro
48 euro
72 euro
96 euro

Urte osoan jartzen dutenei %10eko deskontua egingo zaie.




