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dal Gobernuaren oharra
Horrela ibiltzea atsegina ez zaigun

arren, Andoniren iraileko eskutitza
medio, getariarrei hainbat azalpen eman
nahiko genizkieke:

-Festen balorazio positiboa egiten dugu,
herritarren partaidetza handia izan baita,
aurrez antolaketa lanetan (jai batzorde
irekian) zein festa egunetan. Eta ez zaigu
iruditzen politizaturik egon direnik.

-Kiroldegiaren gaiari helduta, 2011n zein
2012an, betebehar legalak jarraituz egin
dira lehiaketak. Eta une oro politikoak
erabakitze mahaitik kanpo mantendu
gara.

-Lorezaintzari dagokionez, haien lana eta
soldata, biak jaitsi dira %25ean. 2011n,
Andonik eta lorezainak sinatutako 4
urterako kontratua medio, herriak urtero
72.838 € ordaindu behar zizkion, eta
herriko dimentsioak ikusita, hau gehiegi-
keria zen.

-Eta, murrizketak egin ditugu bai. Nagu-

siki gure buruari: 1) Bi liberatutik baka-
rrera pasatzea eta bere soldata jaistea,
urteko 70.109,04 € aurreztuz. 2) Dietak
%20 jaistea, 3.888,00 € / urteko aurrez-
tuz. Aurreztutakoa gizarte zerbitzuak ,
herriko taldeei laguntzak mantentzeko
erabili dugu. 

-Inoiz ez dugu esan futbol zelaia ez denik
egingo, egiteko aukera, proiektua aur-
keztuz gero, aztertuko dugula baizik. 

Ez gara Andoniren gutunetako gezurrei
erantzuten ibiliko hilero. Gure ahalegi-
nak herriarentzat lan egiteko erabiliko
ditugu. Eta egiten dugunaren berri
emango dugu webgunean, aurkezpene-
tan edota prentsan. 

Azkenik, 2011n herriak bozkatu zuen
aldaketa behingoz onartzeko, eta ekarpe-
nak egiten hasteko deia luzatzen diogu
Andoniri, beste behin.

Getariako Udal Gobernua: Nika, Amaia,
Aitor, Amets, Gorka

etariako EH Bilduren oharra
Getariako EH Bilduk eskerrak

eman nahi dizkie pasa den igan-
dean ezkertiarren eta independentisten
aldeko koalizioari botoa eta konfidantza
eman zien herritar guztiei.

Oso emaitza onak lortu ditugu Getarian
(748 boto), eta jasotako babesaz pozik
egoteko moduan gaude: 2011ko maiat-
zeko Udal eta Foru hauteskundetan zein
azaroko Estatuko hauteskundetan ger-
tatu bezala, indar bozkatuena izan bai-
kara herrian.

Horrek guztiak gure proiektu eta lanak
aurrera ateratzen jarraitzeko laguntza eta
hauspoa ematen digu, orain arte bezala
ilusioan, gogoan eta konpromisoan oina-
rriturik.

Mila esker beraz getariarroi!!!!

]
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 erant-
zukizunik. 

gutunak

U

SARIA 
Musika 

bandak 

eskainitako 

diska. 
URRIKO GALDERA

AZKEN 2 URTEETAN,  ZEIN TALDETAN IBILI DA 

ARRAUNEAN ION LARRAÑAGA?

Promosamen guztien artean egingo da

diskaren zozketa. 

Bidali erantzuna

artzape@topaguena.com-era edota utzi

erantzuna gure erantzungailuan

943 00 05 48 zenbakian.

lehiaketa]
artzape

Iraileko irabazlea: Trini Etxabe.
Erantzuna: Jon Lazkano, Israel 
Sanchez, eta Egoitz Makazaga.
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Cesar Blanco

Artzapetik begira

IBERDROLA, GOBERNUAK eta  GU

Argindarraren Tarifa de Último Recurso
(TURa), bataz beste, %3,95a  igo zuten
pasa den uztailean. Gas Naturala %2,26 .
Argindarraren igoera hori urteko biga-
rrena izan zen apirilean %7a, gasaren
TURa % 0,5 urtarrilean eta % 5 apirilean.
Espainian etxerako argindarraren pre-

zioa Europako bataz bestekoa baino
%25,2 garestiago ordaintzen dugu, lan-
gileon soldatak baxuagoak izanik. 

UEn kilovatio orduko 12,75 zentimo
ordaintzen dute eta Espainian  kilovatio
orduko15,97 zentimo. Eurostaten datuak
dira. 
Argindarren multinazionalek 1997.tik
2011ra irabazietan % 256,06a metatu
dute: 15 urte hauetan 50.034,5 miloi ira-
bazi dute.
2004 urtetik elektraindarren igoerak
%30a baino handiago izan da. Sektoreko
enpresen irabazien igoera lotsagarria
eragin du.

ENDESA, IBERDROLA; UNION
FENOSA; HC ENERGIA eta EON bilt-
zen duen elektrikoen patronala UNE-
SAk irabazi erraldoiak izan ditu. Haient-
zako ez dago krisirik!! Lobby moduan
jokatzen du eta gobernuen alderdi poli-
tikoak txotxongiloak balira erabiltzen
ditu, kontsumitzaileen patrikak estut-
zeko.

Gobernuak argudiatzen du elektrizitate
arloan defizita dagoela. Defizita kon-
pontzeko bidezko  irtenbidea elektrizi-
tate presioak kontsumitzaileei ukitu
gabe enpresa hauei zergak igotzea izan
beharko zen. 
Haien irabazi erraldoiek horretarako tar-
tea ematen baitute. Hori egin beharrean,
ordea, elektrizitate salneurria igotzeko
baimena ematen die argindarra enpre-
sei. 
Modu honetan defizita gu geuk langile
eta enpresari txikiok ordaintzen   dugu.
Elektriken etekinak ukitu gabe. 
Demokrazia parlamentariaren  norta-
sun-agiriarekin kapitalen diktadura-
peko hiritarrak bihurtu gaituzte  pixka-
naka.

Txapakalezka
Aitor Irigoien, Beñat Gereka eta Mikel Mugika]

Denboraren makinan
2011ko apiriletik, traste zaharren artean geneukan DENBORAREN MAKINA. Geta-
riaren izenaren jatorrira denboran oso atzera egin genuen bidai hartatik erabili gabe,
hautsez gainezka. Baina, beti bezala, motorra sendo zuen gure limusinak, eta lehe-
nengotik arrankatu zigun. Kaskoak jantzi, Gazte Alaiak txistularien “Greatest Hits”
CD bikoitza radio-kasetean jarri, eta denboran atzerako trabesiari ekin genion, Felix
Baumgartner baino azkarrago, azkenaldiko krisi hotsetatik ihes eginez.

Itxuraz, ezin zaio, ordea, krisiari inolaz ihes egin, denboraren makinari ere ondo era-
gin baitzion, alajaina! Gasolinaren garestitze izugarria medio, azkar geratu zitzai-
gun kotxea, ez aurrera eta ez atzera. Erdi amorratuta makinatik irten, eta oso atzera
ez genuela egin konturatu ginen: 80. hamarkada hasierako Getarian geunden. Beno,
gutxienez, gu jaio aurreko herria ezagutzeko aukera izango genuen…
Berehala konturatu ginen gainera, zorte pixka bat ere izan genuela. Izan ere, abuztu
hasiera zen, Salbatore Jaiak!!!! Nolakoak ote ziren orduko jaiak? Egungoen antze-
koak edo zeharo desberdinak? Bueltaxka bat eman genuen, erantzunen bila! 

Udaletxeko balkoian Isaak gazte gogotsua topatu genuen, frankismo osteko, hautes-
kunde bidezko, lehen alkatea! A ze erronka, eta lana! Berari laguntzen, ordea, han
zegoen Erun, festetako lan denak aurrera ateratzen.“Erun gabe Salbatorerik ba ote
legoke?” pentsatu genuen hiruok. Frontoian, I. Gaztea Maketa Lehiaketa irabazi
berri zuen Egan deituriko taldea gauerako entseguak egiten ari zen. Beraien telo-
nero, lehen aldiz Getariara etortzekoak ziren Joselu Anaiak talde jubenila… Frontoia-
ren atzean, berriz, autotxokeak zeuden, orduan ere, 10 egun lehenagotik herrira eto-
rrita, radio formulako abestiak bata bestearen atzetik jarriz.

Kale Nagusi osoa postu eta saltoki txikiz beteta zegon bi aldetatik: gozokiak, kase-
teak, “sobre sorpresa” famatuak, pultserak, zeramika… Artzapera iristean, haurrez
gainezka topatu genuen, izugarrizko bizitasunarekin, Estherren heladeriaren ingu-
ruan gustura… Portuan ere kukañak zeuden, eta Malkorbetik Harritartera arteko
barrankoan gora eta behera, haurren taldexkak…

A ze giroa! Gu ere animatu egin ginen (ez dugu asko behar, egia esan), ta gauean ere
bertan geratzea erabaki. Afaldu ostean, Astondoa etxearen superpiroteknia (uretako
suak barne) eta musika banda kalez kale ikusi, eta hain ezaguna zen Txalupa disko-
tekara joan ginen. “Reservadoa” gainezka zegoen, eta gizonezkoen Varon Dandy
kolonia usaina erraz antzematen zen. Barrean, vermouth eta sol y sombra edariak
dastatu, eta azkenerako luzatu egin zitzaigun… Goizaldean, hondartzan sokamutu-
rra ikusi, gasolina bete makinari, eta berriro bueltako bidaiari ekin genion, buruko
min eta aje pixkatekin… Garaiak garai, gauza batzuk ez baitira inoiz aldatzen!

*Gure eskerrak A.Galarragari, “dokumentazio lanetan” emandako laguntzagatik.



Saria: 
Sarrera bikoitz bat Lagun Aro
Gipuzkoa Basket-Fuenlabrada parti-
durako eta beste sarrera bikoitz bat
San Telmo museorako.
Zenbaki irabazlea: 7332.  

6- artzape @topagunea.com

] getarian zer berri?

Getariarrak Zakila Biran
Urtero moduan, urriko lehen larunbatean 20 kilometrotako lasterketa ospatu zen
Zumaian. Zakila Bira izeneko lasterketa honek, urtero partehartzaile gehiago ditu
eta edizio honetan 616 korrikalari izan ziren guztira. 
Korrikalari askoek Behobia-Donostia lasterketa ospetsurako prestaketa gisa egiten
dute ibilbide hau. Getariar askoek hartzen dute parte esaterako Behobia-Donos-
tian, baina, Zakila Biran ere izan ditugu; guztira, 16.

Hauxek izan dira euren emaitzak:

SAILKAPENA   KORRIKALARIA DENBORA

38                                                 Imanol Iribar                                        01:15:38
49                                              Gorka Gonzalez                                      01:17:09
139                                              Aitor Irigoien                                        01:23:11
147                                               Unai Mateos                                         01:23:41
170                                           Egoitz Etxeberria                                     01:24:47
180                                          Ander Aranberria                                     01:25:46
181                                               Zigor Saizar                                          01:25:46
228                                            Iraitz Legorburu                                     01:28:09
235                                               Ander Iribar                                         01:28:28
331                                            Jexux Aizpuru                                         01:33:05
332                                         Fernando Campos                                     01:33:05
333                                              Bernar Urresti                                        01:33:05
421                                             Iñaki Requejo                                          01:39:47
467                                          Xabier Urdangarin                                    01:44:38
468                                                 Ion Aierbe                                            01:44:38
485                                              Jon Aranguren                                        01:46:43

Urriko 
Artzape saria

harpidedun
kanpainaren
ranking-a

Guztiok dakizuen bezala, Artzape-
ren aldeko harpidedun kanpaina
daukagu martxan, hurrengo urtean
aldizkaria kaleratzeko beharrezkoak
baitira harpidedun berriak. Horrela,
harpidedun zaharren artean, berri
gehien lortzen dituenak sari potolo
bat izango du urte bukaeran. Beraz,
ekin eta hasi harpidedun berriak
lortzeari!
Oraingoz hau da urriko 

sailkapena:

-Eneritz Manterola: harpidedun bat.
- Hilario Larrañaga: harpidedun bat.
-Imanol Ibarbia:  hiru harpidedun.
-Izaskun Larrañaga: harpidedun
bat.

Irabazten Imanol Ibarbia!

Urriko irabazlea: 
Joxe Campos, eta saria jasotzen

bere alaba Miren.

Eskerrik asko zozketa prestatu duten

Jon Ander de la Hoz eta Garazi Iriba-

rri.

harpidedun kuota azaroan 
kobratuko da
Artzapeko lagunok, urtero moduan hurrengo hilean Artzapeko kuota kobra-
tuko dizuegu zuen kontuetatik.
Krisia medio, aldizkariaren egoera ez da nahiko ona momentu honetan. Horre-
gatik kuota pixkat bat igotzea pentsatu dugu. Aurrerantzean, urteko kuota 20
eurokoa izan beharrean 22 eurokoa izango da.
Gure egoera ulertuko duzuelakoan gaude. 
Eskerrik asko zuen laguntzagatik.

Argazkia: Baleike



Urriaren 21ean Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak izan ziren EAEn. EAJ izan
da garaile autonomi erkidegoan eta baita Urola Kostako bailaran ere. Guztira
eskualdean 742 boto gehiago atera dizkio bigarren indarra izan den EH Bilduri.
Alta, gure herrian EH Bildu izan da boto gehien lortu dituena; denera, 748 boto.

Hauteskunde hauetan herritarren parte hartzea %78koa izan da eta hauek izan dira
lortu diren emaitzak:

EH Bildu: 748
EAJ: 701
DM3: 314
Aralar: 200
EA: 86
PSE-EE: 43
PP: 24
Ezker Anitza: 14
Ezker Batua: 6
UPyD: 3
Besteak: 17

Urola Kostako Udal Elkarteak eta Kutxa
Ekoguneak bultzatutako ONTZIRATU
ZAITEZ! kanpaina abian da Aia, Geta-
ria, Orio, Zarautz eta Zumaian, bertako
udalen eta arrandegien eskutik. 

Arraina erosterakoan sortzen diren hon-
dakinak murrizten lagundu nahi da.
Erosketa hauek egiterakoan hondakin
kopuru handia sortzen da, produktu
hauek paperean biltzeaz gain, plasti-
kozko poltsa bat edo bitan sartzen bai-
tira ondoren.

Ekimen honen helburua hirukoitza da:
Batetik, erosketak erosoagoak izango
dira, erosleek behin etxera iritsita, ontzia
zuzenean hozkailuan sartzeko aukera
izango dutelako, modu garbi batean gai-
nera. Bestetik, saltokientzako kostu
murrizketa handia suposatzen du, ez
baitute hainbeste paper eta plastikozko
poltsa erabili behar izango. Eta azkenik,
hondakin gutxiago ekoiztuko denez,
ingurumenarentzat positiboa izateaz
gain, ekimen honekin denok ateratzen
gara irabazle.

Horretarako, Aia, Getaria, Orio, Zarautz
eta Zumaiako herritarrei ontziak bana-
tuko zaizkie, doan, eta familia-etxebi-
zitza bakoitzeko bat. Ondoren, arraina
tuperra erabiliz erosten duenari zozketa
batean parte hartzeko txartel bat
emango zaio. 

Ontzien banaketa, Getarian, azaroaren
7an, asteazkena, 16:30-19:30, udaletxe
azpian, eta azaroaren 9an, ostirala, 9:00-
12:00, udaletxe azpian egingo da.

Zozketak: Erosketak ontzi edo tuperra
erabiliz egiten dituen erabiltzaileari zoz-
ketarako txartel bat emango zaio, kan-
painaren iraupenean (6 hilabete). Arran-
degi bakoitzak hilero 30 euroko
erosketa-bale bat zozketatuko du.

Informazioa gehiago:
Tel. 943 896024
www.ihobe.net

maizpuru@getaria.org

] bi hitzetan

Getarian, Eh Bilduk lortu
ditu boto gehien urriaren
21eko hauteskundeetan
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Kaleko euskara zerbitzua
jarriko da martxan eskualde
osoan
Urriaren 23an eginiko agerreldian aurkeztu zuten Urola Kostako Udalek “Kaleko
euskara zerbitzua”.Zerbitzu honen helburua euskararen erabilera  bizitza sozia-
leko hainbat esparrutan bultzatzea izango da. 
“Udalek eta Udal Elkarteak kalean eragin nahi dugu, Urola Kostako herritarren
hizkuntza eskubideak betearazten lagundu.” Horretarako, euskara teknikarien
lanaren osagarri izango den zerbitzua jarriko dute martxan, esan bezala, kaleko
erabileran begia jarrita. 

Kaleko euskara zerbitzuaren lehenengo ahalegina merkataritza alorrean euskara-
ren erabilera neurtzea eta hobetzeko proposamenak egitea izango da. 



8- artzape @topagunea.com

Izaskun Urbieta ] Elkarrizketa

Ion Larrañaga: 
“Etxeko jendearekin
lana egitea eta talde

bakoitzak bere 
arraunlariak heztea da

garrantzitsuena”
Etxetik ez zaio bereziki etorri arraunerako afizioa eta ofizioa baina getariarra izaki, txikitatik hasi zen arraunean herriko tal-
dean.  Senior mailara iritsi zenean pare bat urte egin zituen etxeko “Esperantza” traineruan baina ondoren Zumaiako Aita
Mari arraun elkartera joan zen. han hamar urtez izan zen arraunlari. 2010.urtean urtebeteko atsedena hartu zuen, eta
azken bi urte hauetan hondarribiako “Ama Guadalupekoa” traineruan izan dugu lanean. Iaz denboraldi ona burutu zuten
berdeek baina irailean amaitu dena bikaina izan da; TKE ligako bigarren postua lortzeaz gain, Gipuzkoako eta Espainiako
Txapelketak irabazi dituzte. Kolore berdea esperantzarena dela diote, eta Ion Larrañagak esperantza inoiz galdu ez eta
inoizko emaitza politenak lortu ditu bere kirol ibilbidean.



] elkarrizketa] Ion Larrañaga, hondarribiko arraunlaria
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Zorionak egin duzuen denboraldiaga-

tik. Espero al zenuten horrelako emait-

zarik?

Ez, egia esan ez genuen pentsatzen
horrelako emaitza onak lortuko genitue-
nik. Espero genuen ligako sailkapenean
goi aldean ibiltzea, iaz ere maila ona
eman baikenuen eta hirugarren amaitu.
Baina aurtengoa ederra izan da. Ligan
guztira 6 bandera irabazi ditugu eta
momentu batzuetan lider izan ginen sail-
kapen orokorrean. Azkenean bigarren
amaitu dugu eta oso pozik eman dugu
amaitutzat denboraldia.

Zein izan zen denboraldi hasierako hel-

burua? Estropadaz estropada helburu

hori aldatzen joan al zen?

Gure helburua hasieratik ahalik eta
ondoen ibiltzea izan da. Bagenekien ban-
derak lortzea oso zaila zena, eta horrega-
tik gure lana txukun egin eta gustura gel-
ditzea zen gure oinarria. Denboraldi
osoan ahalik eta goren sailkatzea. Ligako
talde handienei banderak ahalik eta zai-
len uztea, alegia. Beste era batera esanda,
borrokan egotea. Baina ez genuen pent-
satzen banderak irabaztea eta hasieran
lider izatea, eta lehenengo lau estropade-
tatik hiru irabazi egin genituen. Hasie-
rako emaitzekin ilusio puntua ere izan
genuen guk ere aukerak izan genitzake-
ela pentsatzen, baina egia da bagenekiela
Kaiku ez zela atzean geratuko. Horrega-
tik guk beti izan ditugu hankak lurrean
eta denboraldia aurrera joan ahala bage-
nekien gure helburuak, aspirazioak eta
metak non jarri. Horretan entrenatzai-
leak, Mikel Orbañanosek, asko lagundu
gaitu. Hau da, burua hotz mantentzen
eta momentu oro non gauden eta zeint-
zuk diren gure aukerak esaten.
Hori dela eta, hasierako helburua ez da
inoiz aldatu denboraldian zehar. Estro-
pada guztietan ateratzen ginen dena
ematera, gure maila erakustera eta lehen
esan dudan moduan, lehen postuetarako

borrokan egotera. Guk gure potentziala
ongi erabilita borrokan egongo ginela
bagenekin baina besteek euren %100a
emanda, egia da guk oso zaila genuela
irabaztea nahiz eta gure onena eman.
Izan ere talde batzuek duten plantila izu-
garria da eta beti egongo dira koska bat
aurrerago.

Guztira ligako 6 bandera irabazi ditu-

zue. Horrez gain, Gipuzkoako Txapel-

keta eta Espainiakoa ere, hau lehen

aldiz. Zein izan da zuretzako bandera-

rik garrantzitsuena edo bereziena?

Guztiak izan dira bereziak niretzat. Zaila
da bat aukeratzea baina beharbada
Espainiako txapelketa irabazteak ilusio
berezia egin zidan. Ez txapelketak duen
izenagatik edo berez duen esanahiagatik,
baizik eta beste taldeek kuporik gabe
parte hartzen zutelako eta horiei irabaz-

teko gai izan ginelako.
TKE liga etxeko arraunlarien kupoarekin
baldintzatua dago, baina txapelketetan
aldiz kupo hau ezabatu egiten da eta
edozein arraunlariekin parte hartu dai-
teke. Hori dela eta talde askok lege hau
onerako erabiltzen dute eta talde “hobea-
goa” ateratzeko aukera izaten dute.
Kaiku da esaterako adibiderik garbiena.
Kupoarekin edo kuporik gabe talde

itzela da baina bagenekien kuporik gabe
ateratzea euren alderako zela eta gainera
estropada hori euren egutegian marka-
tuta zutela. Horregatik, horrela irabaz-
teak ilusio berezia egin zidan. Irabazi
behar ez genuen estropada irabazi egin
genuen. Ligan adibidez askotan entzun
ditugu besteek aldaketa asko egin behar
izaten dituztela (kupoaren legea dela eta
ez dela) eta horrek askotan pentsararazi
digu eurek aldaketak izan dituztelako eta
guk zortea izan dugulako irabazi dugula
bandera. Gure lana kasu batzuetan gut-
xietsi egin da, hau da, gure banderak ez
ditugula irabazi gure merituengatik, bai-
zik eta gainerakoen hutsegiteetatik edo
aldaketengatik. Baina egun horretan Kai-
kuk bere traineru onena atera zuen eta
guk irabaztea lortu genuen. 
Horretaz gain, iaz irabazi genuen lehe-
nengo bandera ere oso berezia da niret-
zat. TKE-ko lehen bandera izan zen niret-
zat gainera. Galizian irabazi genuen eta
beti gogoratzen dut lehenengo hura.
Denboraldi hartako azkena ere, hiruga-
rrena, oso gogoan dut. Bermeon izan zen,
itsasoan eta kanpoko faktore edo eskusa-
rik gabe irabaztea lortu genuen. Izan ere
aurreko bietan zortearen kontua aipatzen
zuten batzuek. Orduan erakutsi genuen,
azken horrekin, gure lana ere aintzat
hartzekoa zela. Aurtengoarekin erabat
borobildu duguna.

Liga irabazten hasi zenuten eta baita

amaitu ere. Baina sailkapen orokorrean

bigarren izan zarete. Pozik egindako

lanarekin?

Bai, oso pozik. Ez genuen pentsatzen liga
irabazten hasiko genuenik, eta gutxiago
lehenengo lau estropadetatik hiru irabaz-
tea jakinda zeinen aurka ari ginen lehiat-
zen. Eta azken bandera irabaztea ere oso
pozgarria izan zen. Portugaleten jokatu
genuen eta kale txarrenetik. Denboraldia
oso zapore onarekin amaitu genuen.
Kontxako bandera ez zen atera guk  nahi

“helburua
ahalik eta

ondoen 
ibiltzea izan

da hasieratik”
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izan bezala, baina aurrera egin genuen
eta denboraldiko azken asteburuko
azken jardunaldian berriro irabaztea
berezia izan zen. Ordurako nekatuta
geunden eta amaitzeko gogoarekin ere
bai, baina dena ematera atera ginen. 
Gure patroiak, Joseba Amunarrizek,
patroi onenaren saria ere irabazi zuen
egun horretan. Denboraldi osoan ederki
ibili zen eta azken egunean ere hori
berretsi zuen.

Zein izan da aurtengo zuen gakoa?

Zalantzarik gabe, erregulartasuna. Biz-
pahiru estropada ez oso onak egin geni-
tuen; bata Getxon eta bestea Zarautzen.
Seigarren eta bederatzigarren postuak
hurrenez hurren. Beste guztietan ez
ginen laugarren postutik jaitsi. 
Getxokoa oso arraro sentitu ginen estro-
pada bat izan zen, eta beno, txalupa ez
zen joan. Zarauzkoa aldiz, bi jardunal-
dietara ospatzen den estropada bat da.
Aurreneko egunean, larunbatean, ikara-
garrizko estropada egin genuen baina ez
genuen jakin ongi baloratzen egin
genuen lana. Hurrengo egunean irabaz-
teko gogoarekin joan ginen baina ez
genuen asmatu. Aurkariak ihesten zihoa-
zen eta momentu horretan buruak lan
asko egin zigun txarrerako. Bestela, lehen
esan moduan, gure ezaugarririk bereiz-
garriena erregulartasuna izan da.

Zein da zuen taldearen sekretua?

Gure taldean esaterako gazteak ditugu
dezente. Hauek gainera oso onak eta ari-

nak. Horrez gain, esperientziadun jendea
ere badugu eta eurak ere arraunlari
bikainak dira. Orduan nahasketa hau oso
ona izan da guretzat. Gainera taldea iaz-
tik dator. Jende berdina egon gara. Berri
batzuk etorri dira eta gazte batzuk mai-
laz igo, baina talde antzekoa egotea
abantaila bat izan da guretzat. Gainera
asko familiakoak dira, hiru anai pare
ditugu, eta gu ere familia bat bezala
bihurtzen gara.

Kirol sufritua da arrauna. Zer ematen

dizu hainbeste urtez jarraitzeko?

Ez daukat erantzunik. Gustatu egiten
zait, horixe da dena. Udara asko galdu
ditut, asteburutan beti okupatuta nago,
eta abar. Alde txar gehiago dituela ema-
ten badu ere, beti hor jarraitzen dut, ez
dakit zer izango den. Gainera egon nai-
zen talde guztietan oso gustura sentitu
naiz. Horretan zortea izan dut. Getarian
ederki egon nintzen, gero Zumaira joan
nintzenean ere baita. Oso lagun onak
egin ditut bertan. Ez genituen postu onak
lortzen baina giro paregabea genuen.
Orain, Hondarribian ere berdin. Talde
polita, ez dugu inongo arazorik eta
ederki eramaten naiz jendearekin.

Uzteko momentua zaila da. Jakin egin

behar al da noiz utzi?

Bai, zaila da eta are zailagoa jakitea noiz
utzi. Nik, egia esan, arraunean egin ditu-
dan urte guztietan esan dut utzi egingo
dudala. Azkenean denboraldia luze joa-
ten da, familiakoek ere eskertu egiten
dute atsedenean nagoenean, neguan
askotan galdetzen diot neure buruari zer-
tan nagoen hemen, eta abar. Baina hor
jarraitzen dut … Aurtengo denboraldia
eginda, orain  izan daiteke momentu ona
uzteko. Ikusiko dugu, baina zaila ikusten
dut jarraitzea, bai.

Aurretik Getarian eta Zumaian ibilita-

koa zara. Ba al dago aldaketarik bi talde

hauetatik orain Hondarribian ibiltzera?

Helburu aldetik bai, egia esan. Zumaian
adibidez, estropada guztietan ateratzen
ginen irabaztera, nahiz eta jakin ez
genuela irabaziko, baina behintzat
txanda irabaztera edo. Mentalitate hori
izan behar da, jakina. Baina Hondarri-
bian askoz ere handiagoa da, konbent-
zitu egiten dizute gainera. Nik aldaketa
nagusiena hor nabaritu dut; irabazteko
mentalitatean. Eta horrek asko eragiten
du traineruan, taldean.
Beste aldaketa bat entrenamenduan
dago, baina hori talde batetik bestera beti
egon ohi da, normala da. Eta presioaren
inguruan, egia esan ez dugu askorik
izan. Ni ez naiz bertan bizi eta beraz ez
dakit herrian zer esaten den, baina berta-
koek ere ez dute presio berezirik izan ohi
dutela komentatu. Komunikabideek
beharbada presioa handitu ahal dezakete
baina guri ez digu asko eragin eta tal-
deko zuzendaritzak ere horretan
lagundu egin digu beti. Beraz, lasai ibili
gara zentzu horretan.

Familiarentzat ere ez da erreza izango

egoera hau ...

Bai, jakina. Asteburuetan estropadak eta
gainera batzuetan etxetik kanpo egiten
dugu lo. Gogorra da eurentzat ere. Gai-
nera umeak txikiak ditut oraindik eta
emaztearentzat ere ez da egoera samurra. 

Kontxa eta Zarauzko estropada izan

dira beharbada aurtengo puntu beltza.

Nire ustez ez dira puntu beltzak izan.
Zarauzko lehen jardunaldiko estropada
itzela izan zen. Gu baino hobeto egin

]elkarrizketa] Ion Larrañaga, hondarribiko arraunlaria

“Gakoa, zalantzarik gabe,
erregulartasuna izan da”

Ion Larrañaga eta familia, TKE ligan irabazitako azken banderarekin.
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]elkarrizketa] Ion Larrañaga, hondarribiko arraunlaria

zuen bat egon zela, bai. Baina ondoren,
hotzean hausnarketa eginda, izugarrizko
estropada egin genuela konturatu ginen.
Hurrengo egunean berriz, bigarren jar-
dunaldian, aurreko egunekoa errepikat-
zeko gogoarekin huts egin genuen.
Geure tokitik atera ginen, lehertu. Egia
esan, amaitu genuenean ez genuen pent-
satu hain gaizki egin genuenik, izan ere,
9. sailkatu ginen. Azken luzea oso txarra
egin genuen. 
Kontxako estropadaren inguruan ba, nik
beti esango dut Kontxa, Kontxa dela. Niri
behintzat beti gauza arraroak gertatu
izan zaizkit. Lau aldiz jokatu dut: 2001,
2006, 2011 eta 2012. Aurreneko urtean
Zumaia-Getaria traineruarekin, gero
Zumaiarekin eta azken bietan Hondarri-
biarekin. Aurten esaterako, 20 segundo
sartu zizkiguten lehen igandean eta biga-
rrenean beste horrenbeste. Hurrengo
asteburuan, ligako jardunaldian, biga-
rren eta aurrena amaitu genuen.  Ez
dakit, Kontxa ezberdina da. Irabazteko
lehendabizi osteguneko sailkapen estro-
padan sartu egin behar da. Ondoren,
behin sailkatuta, zortea izan behar da bai
lehenengo igandeko txandarako, eta
baita kalearentzat ere. Kanpoko fakto-
reek eragin asko dute estropada honetan.
Horretaz gain, ustez, denboraldi osoan
zure aldamenean eta maila antzekoan
edo baxuagoan dabiltzanak hazi egiten
dira.

Beraz, ez dira estropada txarrak izan ez
Zarauzkoa eta ezta Kontxakoa ere baina
beste batzuk hobeagoak izan dira eta
zorionak eman behar zaizkie.

Zein banderak egingo zizukeen ilusio

gehien?

Kontxa, dudarik gabe. Baina irreala ikus-
ten dut, egia esan. Gaur egun dauden
aurkariekin ia ezinezkoa da, gainera sail-
katze estropadan aurrena sartu eta ondo-
ren, bi igandetan egin behar dira gauzak
ondo. Estropada berezia da; bi luze eta
ziaboga bakarra. Horrek zer esanahi du?
Ez dagoela errekuperatzeko astirik. Hau
da, 10 minutuz joan behar da arraunean,
ziaboga bat eman eta beste 10 minutuz
arraunean bueltakoan. Kanpoko fakto-
reak ez badira alde, estropada oraindik
eta luzeagoa egiten da, ez dago manio-
brak egiteko aukera askorik, … hau da,
behin atzean geratzen bazara, oso zaila
da errekuperatzea.

Azken urteetan arrauna “profesionala-

goa” bilakatu da; fitxaketak, komunika-

bideetan oihartzuna, babesleak, …  Zu

hasi zinenean ez zen horrela izango.

Zein iritzi duzu honen inguruan?

Orain arte diru asko ibili da arraun tal-
deen inguruan. Baina krisia guztientzat
iritsi da. Kantabrian esaterako jadanik
hondoa jo dute. Bizkaia izango da diru
gehien duena baina hori ere orain ez da
hainbestekoa.
Kantabrian esaterako, dirua dela eta ez
dela arraunlari asko mugitu dira talde
batetik bestera baina orain krisiarekin
batera, arraunlari asko kobratu gabe
geratu dira eta klubek gainera zor han-
diak dituzte, beno hori da esaten dena
behinik behin. Gipuzkoan esaterako nik
uste hobeto gestionatu dela. Guk esate-
rako sarietatik irabazitako dirua banat-
zen dugu. Ez gara hemendik bizi, ez
dugu soldatarik beste talde batzuetan

gertatzen den moduan.
Arrauna profesionalizatzeak liga polit
bat eta lehiakorra sortzea ahalbidetu du,
baina era berean, borroka horretan one-
nen artean egoteagatik sortu diren tal-
deak, dirua medio, ikaragarria izan da
eta orain ikusten ari gara emaitza; zorrak,
arraunlari aldaketak, … Honek zer eka-
rriko du? Beharbada, taldeak berriro
hasieratik eraikitzea eta etxeko arraunla-
riei garrantzia ematea. Hau da, talde
bakoitzak bere arraunlariak heztea. Talde
askotan adibidez ez dago kanterarik. Niri
ez zait gaizki iruditzen arraunlariak
ordaintzea, hori talde bakoitzaren filoso-
fiaren barneko erabaki bat da, baina gau-
zak ongi egin behar dira eta etxekoekin
lana egitea oso garrantzitsua da. Oinarri
bat sortu eta arraunlaria egin.

“Ilusio gehien
egingo zidan

bandera 
Kontxakoa

izango zen,
baina irreala
ikusten dut.

Dauden 
aurkariekin ia
ezinezkoa da” 
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Gaztetape Surf Elkarteak antolatutako IX. Surf Txapelketa
herrikoiak maila ona erakutsi zuen urriaren 12tik 14ra
ospatu zen asteburuan. 
Ostiralean haurrak izan ziren protagonistak itsasoan ira-
garpenak ikusi ondoren.  Bodyboard edo paipoan seku-
lako gaitasuna erakutsi zuten herriko gazteek eta maila
handiko txapelketa ikusteaz gain, maniobra oso onak
ikusi ziren. Parte-hartzaile guztien artetik aipatzekoa da
Ane Kanpos izan zela neska bakarra eta Surf 16 azpi mai-
lan txapeldunorde geratu zela. 
Larunbatean itsasoaren tamaina asko igo zen eta olatu
apartak izan genituen. Open surf mailan, surflariei lan
handiak eman zizkien olatu handi eta indartsuek. 
Txapelketa bukatu eta gero parrillada eder eta alaiak, sari
banaketak eta zozketak izan zituzten lagun. 

Argazki Txokoa

12-artzape @topagunea.com

IX. Surf  eta
Body 
Txapelketa
herrikoia

Txapelketako emaitzak:

Body azpi 12 Surf azpi 12

1. Aratz Lertxundi                         1. Aratz Lertxundi

2. Igotz Irigoien                              2. Xabier Larrañaga

3. Unai Lorenzo                              3. Unai Lorenzo

4. Julen Esnal                                  4. Jokin Aizpurua

Body azpi 16 Surf azpi 16

1. Jon Barreiros                              1. Jon Barreiros

2. Xabier Irigoien                          2. Ane Kanpos

3. Gorka Olano                              3. Ibai Eguren

4. Jon Eguren                                 4. Jon Gereka

Master                                            Longboard

1. Ibon Udabe                                1. Ganix Arakistain

2. Dei Larrañaga                            2. Joseba Ibarbia

3. Xabier Larrañaga                      3. Iñaki Ruiz

4. Jabi Isasti

5. Iker Ezenarro

Body Open                                    Surf Open

1. Ganix Arakistain                       1. Iosu Iribar

2. Aitor andonegi                          2. Alex Gontan

3. Jon Fermin                                 3. Mikel Larrañaga

4. Xabier Irigoien                          4. Joseba Ibarbia

Argazkiak: Aritz Iribar eta Amaxkar.
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Izaskun Urbieta] Erreportajea

Antxoa eta atuna lana: 
lantegietatik etxeetarainoko

jauzia
Urteak dira Getarian ez dagoela kontserba lantegirik. Baina garai batean ekonomikoki indar handia zuten

herrian. Pertsona askoek egiten zuten bertan lan; kontatu digutenez, “aldameneko herrietatik langile asko

etortzen ziren hemengo fabriketan lan egitera, autobusean etortzen ziren”. Gaur egun ordea, antxoa eta

atuna lana etxean egiten da batik bat. Ohituragatik, aspaldiko usadioa jarraitzeagatik eta zergatik ez “askoz

ere kalitate handiagokoa eta goxoagoa dagoelako”, hainbat pertsonek, batez ere emakumeek, jarraitzen dute

lan honetan gure herrian. Lauekin izan dugu gai honetaz hitz egiteko aukera; Gloria Andreano, Espe Kere-

jeta eta Juli eta Ana Jesus Larrañaga ahizpekin.

Oso gazteetatik, 13-14 urteetatik, hasi
ziren herriko lantegietan antxoa eta
atuna lanean, batez ere lehenengoarekin.
Guztiak ez, Juli Larrañagak ez du inoiz
kontserba enpresa batean lan egin, baina
orain, etxean, denek egiten duten lan bat
da.
Antxoa eta atunarekin egiten zuten lan
fabrikan eta orain ere lan horretan dihar-
dute denboraldia iristen denean. “Lante-

giak itxi egin ziren baina guk beti jardun
izan dugu lan hau egitean etxerako”
adierazi digute.
Lehen lantegi dezente ziren Getarian
kontserbaren inguruan, batzuk urte guz-
tian zeuden zabalik (Kaxildo, Orlando,
Andreano, Alegria eta abar) eta beste bat-
zuek antxoa denboraldietan egiten zuten
lan. Gure protagonistak etxetik zetorren
lanbidean hasi ziren, eta bertan ikasi

zuten orain dakiten guztia. Etxerako egi-
ten den lan bat da orain, beraz, ez dute
garai batean bezalako kantitaterik era-
biltzen baina hala eta guztiz ere, lan
neketsua izan ohi da. Prestatutako kanti-
tatearen arabera poto kopurua aldatu
izan ohi da, baina ehundik gora egiten
dituzte. Adibidez 24 kg-ko atun batetik
48 poto txiki atera daitezke gutxi gorabe-
hera.
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] Erreportajea] Etxeetako antxoa eta atuna lana

Bi motatako lana egiten dute; alde batetik
antxoarekin eta beste aldetik atunarekin.
Antxoaren sasoia apirilean hasten da eta
ekainean amaitu. Atuna aldiz, uztailetik
urrira arte. Biak prestatzeko moduak ere
ezberdinak dira, jakina.

Antxoaren kasuan, apirilean erosi ondo-
ren, burua kentzen da eta 6 hilabetez
kontserbatzen utzi behar da gatzetan eta
kargarekin jarrita. Kontserbatzeko, bal-
deetan sartzen dituzte antxoak, ilaraka,
bata bestearen gainean. Horrela ilara bat
osatu eta gero, gatza jartzen diote gai-
nean eta prozesu hau egiten da behin eta
berriz (kapaka, alegia) baldea bete arte.
Azkenean goian karga egin dezan harria
jartzen diote. 
Ondoren, noizbehinka begiratu egin
behar zaio eta samoerarekin (ura eta
gatza) garbitu. Ondoren, 6 hilabeteak
pasata, balde edo barrikatik atera eta ure-
tan pasatzen da. Pixka bat lehortu eta
gainean duen mintza kentzen da. Antxoa
ireki egiten da ondoren, hezurra kendu,
tripak eta abar, eta egosi egiten da. 
Azkeneko pausoa potoetan sartzea da;
banaka, bueltan-bueltan olioarekin. Kasu
honetan, laster hasiko dira lan honetan.

Atunarekin ez da zain egon behar.  Esan
daiteke prozesu errazagoa edo motzagoa
duela behintzat. Behin erosita, lehenda-
bizi garbitu egiten dute (burua kendu,
tripak eta bentreska), ondoren egosi egi-
ten da zatitan eginda ordu t´erdiz gutxi
gorabehera. 

Gero hozten jartzen da zapi baten gai-
nean eta hezurra eta azala kentzen da.
Zabalduta uzten da hurrengo egunera
arte lehortzen. Botatzen duen odola
kendu egin behar zaio eta behin atuna
zuri-zuri utzita potoetan sartzen da.
Potoaren barnean olioa botatzen da eta
pixka bat zabalik izan ondoren itxi egiten
da. Amaitzeko “baño maria” eman beste
ordubetez eta prest dago. Atunaren poto
bakoitzak urtebete irauten du gutxi gora-
behera, antxoarenak aldiz, gutxiago.

Lau emakumeek bakoitzak euren etxee-
tarako egiten dute lan hau, eta ondorioz,
bakoitzak bere kasa erosten du generoa
eta kantitatea. Ondoren, elkarrekin egi-
ten dute lana. Hau da, lagundu egiten
dira, elkarlana da euren sekretua.
“Denen artean eginda, azkarrago bukat-
zen ditugu lanak eta behin bat eginda,
bestearen arrainekin hasten gara lanean”
kontatu digute.
Bakoitzak kantitate ezberdinak erosten
ditu; “daukagun familiaren arabera
gehiago edo gutxiago erosten dugu, gai-
nera generoa egun batean erosi edo beste
batean prezioan ere igartzen da, beraz,
egun batean kantitate txikia erosi deza-
kegu eta beste egun batean gehiago”.
Horretaz gain, kalitateari ere begiratzen
diote, jakina. Antxoa txikia bada, esate-
rako, ez dute erosten ez baitu kontserbat-
zeko balio.
“Etxeko laboretzat” dute lan hau. Fabri-
ketan ikasi zutenari erabilpen bat ematen
diote eta etxean oso eskertua da. Baina
gazteek ere lan hauetan jarraituko duten
galdetzean ez dute zalantza askorik ezez-
koa ematen. “Harritzen zaigu gazteek bai
antxoa edo atuna lana hartzea, lan asko
baitu”. Euren seme-alabei erakutsi diete
zeregin hau baina kanpoan lana egiten

dute eta beraz, ez dituzte lan hauek hart-
zen, denborarik ere ez dutelako. “Gai-
nera erosteko ere oso erreza da, nahiz eta
ez izan gauza bera”. Horregatik, ez diote
etorkizun handirik ikusten.

Lan asko izan arren, gustura egiten
duten zeregina da, lehen esan moduan,
“eskertua” baita, eta familia eta ezagu-
nek gustura hartzen dituzte. Fabriketan
lan egiten zutenean abesten egoten omen
ziren ez aspertzeko eta giro ona jartzeko,
nahiz eta tarteka etxeko andrea hase-
rretu. Orain, irratiarekin alde batetik eta
euren artean esateko dituzten amaiga-
beko kontuekin bestekin, gustura elkart-
zen dira inoren errietarik gabe, soilik
etorkizun batean desagertu daitekeena-
ren nostalgiarekin.

“Lantegiak itxi
egin ziren
baina guk 

beti jardun
izan dugu 

lan hau 
egiten 

etxerako”

Antxoa eta atuna lana egiten dituzten lau emakumeak: Gloria Andreano, Espe Kerejeta eta
Juli eta Ana Jesus Larrañaga ahizpak.

“harritzen
zaigu 

gazteek 
bai antxoa 

edo 
atuna lana 

hartzea, 
lan asko

baitu”
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] harritarten txuxupeka / herri eskola

Eskola ondoko
obrak

Kaixo Artzapeko irakurleok!

Gu Iturzaetako 6. mailako neska-mutilak gara, eta eskola
ondoko obrei buruz idaztera gatoz.

Badira hilabete batzuk eskolaren ondoan etxeak egiten hasi
zirela eta honek bi burutazio ekarri dizkigu.

Batetik , ondo ikusten dugu etxeak egite hori, jendeak bizitzeko
tokia behar duelako. Gelatik urte osoan zehar, obrak ikusten
egon gara eta esan beharra dugu  etxeak oso politak geratzen
ari direla.

Baina beste aldetik gauza txarrak ere ikusten ditugu eta horiek
dira orain azaltzen  ditugunak :
Gu eskola aurreko zelaian ibiltzen ginen jolasean eta kendu
dutenean pena handia hartu dugu, zeren eta elurra egiten zue-
nean han pasatzen genuen denbora jolasean. Nork ahaztu ditu
elur bolekin burrukak edota zirko emanaldiak ?? Baratza eta
zaldiak ere  inguruan ziren.  Orain errekreo garaian  ez dakigu
nora joan.  

Lehen dena oso polita zegoen  zelai, iturri,  baratza eta harrizko
bide luze batekin.
Eta orain etxeak egin dituztenean konturatu gara dena desa-
gertu dela eta horrek pena handia eman digu.

Hau dela eta guk pentsatzen dugu  etxeak egitea bezain
garrantzitsua dela ingurua zaintzea. Ados?

6. mailakoak



] getaiko gaztetxea

Euskara, gure ama hizkuntza, ahoz-aho
ibiltzen da kaleetan, herrietan, auzoe-
tan… egia esan, batzuetan besteetan
baino gehiago. Europako hizkuntzik
zaharrena izateaz gain badu misterio
puntu garrantzitsu bat: ez dakigu bere
jatorria zein den. Baina era berean kon-
traesan polit bat sortzen digu… bere jato-
rria zein den jakin ez eta bera da gure
jatorriaren identitate nagusia, kuriosoa,
ezta? 

Batzuentzat besteentzat baino garrantzit-
suago izango da hizkuntza hau baina
bada denona den egun bat, egun berezi
bat: abenduak 3a. Egutegian gorrian
azaltzen ez bada ere, Gaztetxian, beste
leku askotan bezala, ospatzea erabaki
genuen lehengo urtean eta aurtengoan
ere asmo berarekin gatoz.

Oraindik hurrun ikusten da abendua,
makina bat hosto eroriko dira ordurako,
baina joan den urtekoaren arrakasta iku-
sita eta okasioak hala merezi duela
jakinda, martxan jarri gara dagoeneko.
Gure poxpolo-kaxan, 110 laguneko
bertso afaria izan genuen, herriko bertso-
lariak eta musikariak protagonistatzat
genituela. Honen aurretik kantu poteoa

ere izan genuen, herriko kaleak euskal
kantuekin bustiaz. Aurtengoan ere hala
izango da. Gainera euskal kantuak bil-
duko dituen liburuxka bat preparatzen
gabiltza.

Hala ere, hemengo tartetxo honetan
aurreratu nahi dugu aurten sorpresak
egongo direla!  Euskaraz bizi nahi dugu-
lako eta hizkuntza polit honen oihart-
zuna zabaldu nahi dugulako, euskararen
eguna, euskararen asteburu bihurtu nahi
dugu eta horretarako denon ideiak eta
aportazioak behar ditugu! Ospakizun
printzipala, abenduak 1ean, larunbatean,

egingo dugu baina badakizue… garunak
martxan jarri eta dituzuen ideia eta pro-
posamen guztiak ekarri Gaztetxera
(buzoira edo asanbladara , ostegunetan
19:00tan).

Xabier Letek kantatzen zuen bezela:
“…orain hura igonen da bertze ororen gai-
nera…”
Gureak ez diren festak ere ospatzen
ditugu urtero eta bada garaia euskarari
merezi duen lekua emateko! 

Jalgi gaitezen plazara!

Euskararen eguna



18- artzape @topagunea.com18-artzape @topagunea.com18- artzape @topagunea.com

]  historiaren katebegiak / Fernando Txueka Isasti

Ihia landare bat da, luzea, mehea, liraina,
eta metro bat neurtu dezake. Ihitza (itza,
iza, iyatza), ihidi (ihidoi, ixedoi), ihito-
kiak edo ihitegiak (itegi, ietegi, iategi)
erribera, urmael, zingira eta/edo padu-
retan dira. Juncus generokoa da eta mun-
duan berrehundik gora mota aurki dai-
teke. 

Zurtoineko geruzaren egiturak malguta-
sun eta erresistentzia handia ematen dio,
eta erro sakonak ditu landare honek lur-
lohietan ondo sustraitzeko. Ekaitza eta
haize bortitzari amore emanez makurtu
eta etzan egiten da, baina hala ere ez da
gerritik lehertzen eta erasoa amaitzean
bere onera itzultzen da.  

Euskaraz ihia forma, zigor (ziorrakin
joko zaitut) eta zume esanahiekin ere
ezagutzen da. Zumearen aipamenak
herrien arteko liskar-istorioetan ere azalt-
zen zaizkigu: esaterako, getariar eta
zarauztarren arteko eztabaidetan.
Zarauzko balearen bertsoetan, 18.ean
hain zuzen, getariarrez zipoka honela
irakur daiteke: 

Elkano’k bi seme orain 
errege baditu,

gizon brontzezko orrek
nola egin ditu?

Zume zar baten puntak
ainbeste meritu,

Zarautz’ko alkatiak
errekan baditu,

pobriak serbitzeko 
irukitzen ditu.

Lantxo labur honen izenburuari atxikiz,
ihiak beste erabilera edo esanahi garrant-
zitsu bat izan du Euskal herrietan eta
bereziki, dakigunez, Gipuzkoako lurral-
dean mendeetan zehar eta oraino ere bai,

bederen, leku batzuetan. Alkatearen ihia,
itxurari dagokionez, ihiaren luzera biri-
bilduz zirkunferentzia batean eta mutu-
rrak elkartuz egiten da. Ihi honen
tamaina eta neurria txapel baten zirkun-
ferentziaren antzekoa izaten da. Zenbait
herritan, antzeko ezaugarriak dituzten
beste landare mota batzuekin ordezkatu
eta egin ohi da; adibidez, zumez edo
zumitzez, hurritzez, etab.

Udaletxeko ihia zeramanak herriko agin-
taritza edo boterearen aitortza eskuetan
zuela adierazten zuen: “[...] gure errixan,
alkate jaunak ziorra biribilian batuta
eruaten eban eskuan, auzokueri nausixa
zala agertzeko [...]” (aipamen hau ihiari
buruz dauden bakanetatik jaso dugu,
Toribio Etxebarria Eibarko euskaltzale
eta errepublikano zaharraren idatzieta-
tik, hain zuzen). Herriko alkateak ihia
eskuan eramaten zuen herriko jai nagusi,
omenaldi berezi eta ospakizun handie-
tako segizioetan.

Usadioari eutsiz, kanpoko goi agintari
bat segizio edo ospakizun horietako
batera gonbidatua izaten zenean, euskal
protokolo zaharra jarraituz alkateak ihia
esku aldatzen zuen etorritako goi aginta-
riari herriko aginpidea behin-behinean
emanez, orain dela urte gutxi jaso eta
ondoko argazkietan ikusten denaren ant-
zera. Elkanoren lurreratzean ere, adibi-
dez, Getariako alkateak protokoloz
Lehendakariari ihia luzatzen zion, orain-
dik Azpeitiko San Inazio egunean egin
ohi den bezala.

Getariako jai nagusietan, Sananton eta
Salbadoretan, udaletxea elizara segizioan
joaterakoan, alkateak eliz atarian aguazi-
lari ihia eskura ematen zion kanpoan
geldi zedin, eta ondoren udala elizara
sartzen zen. Honek, bada, ihiak kalean
zuen botere zibila elizaren espazio sakra-
tuan ez zuela aginterik adierazten zuen.

Azken hamarkadetan, aginte-adierazlet-
zat erabilitako ihia herri askotan galdu
egin da, gehienetan esku-makila edo ant-
zekoen mesedetan, eta askoren esanetan,
agian, dotoreziak edo luzimendu nabar-

menagoak bultzatuta. Ihiaren usadioa
mantentzen  den lekuetan, ordea, orain-
dik izaera eta esanahi hori ditu.
Esku-makilak gogortasuna, agintaritza
zuzen eta zorrotza adieraz ditzake; sen-
doa, indartsua eta astuna ere bai, aldi
berean. Erasorako eta babesteko ere
baliagarria da makila. Lineala denez ezin
du espaziorik antolatu. Ibiltzeko edota
bidean estropezurik ez egiteko lagunga-
rri izaten dugu. 
Ihia, aitzitik, sotila, meheagoa eta arina-
goa da; nagusitza adierazten badu ere ez
da harrokeriaz nabarmentzen; ahula
badirudi ere iraunkorra da. Hauskorra
izanik malgua delako egokitzen badaki.
Kirtenik ez duelako, ez duela babesten
dirudi. Daramanak aginterako gaitasu-
nik ez balu bi oinekin zutik egoten lanak
izango lituzke. 

Biribila izateak sinbolikoki esanahi
gehiago dituela ere adierazten du. Ihiak
mezu baliagarri bat du berekin, tinkota-
suna eta malgutasuna erakusten ditu.
Aldi berean, alkateari adierazten dio
agintaritzak ez duela, makilaren
moduan,  uneoro tinko, zorrotz eta gogo-
rra izan behar; eta bai ihia bezala malgu-
tasunez egokitzen eta amore ematen ere
jakin. Hasiera guztiak bere amaieran
zikloa bukatzen du eta (bere) denbora
beti hastapenera etenik gabe berriztatzen
da. Berdina delako aurrena eta azkena
lotu eta itsatsi egiten du hausturarik gabe
eta ondorioz ingurua eta espazioa eten-
gabea bihurtzen du. Zentrorik ez balego
biribilaren zirkunferentziak ez luke zent-
zurik. Aginterik ez balego ihiak ez luke
izaerarik. 

Getariako hiribilduan ahantzitako histo-
riaren denboretan, urtero udako solsti-
zioan, zikloa itxiz San Joan egunez agin-
taritza amaitzen zen. San Joan egun
berean hausturarik gabe berritzen zen
alkate berri bat izendatuz, herriko ume
inuxente eta xalo batek zorrotik ateratako
hautesleen baten izenarekin. 
Azken alkateak berriari ihia eskura
pasatzen zion, bere agintean herriaren
jarraipena eta onura hautsi eta amildu ez
zitezen.
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ALKATEAREN IhIA. Agintaritzaren Aitorlea
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2 kg txipiroi
begihandi, triparik
gabe, azalarekin eta
puska ertainetan moz-
tuak
6 tipulin, pikatuak
Piper berde bat, pika-
tua
2 baratxuri ale, xeha-
tuak
3 koilarakada handi
oliba olio birjina
Baso bete ardo zuri
idor
10 koilarakada tomate
saltsa
Litro erdia ur bero
Txipiroien tintak
Gatza

2011ko urria artzape-19

] literatur txokoa / Izaskun Larrañaga] moniren errezeta [

Ileak uretanTXIPIROI ZATITUAK BERE TINTAN

Idazlea: Josu Penades 
(Bermeo, 1962))

Argitaletxea: Alberdania

Urtea: 2012

Orrialdeak: 312

Prestaketa:

Txipiroiak garbituko ditugu lehenik,
kontu handiz garbitu ere, tinta poltsak
ez hausteko. Baso batean gordeko
ditugu tintak ur pixka batekin. Gor-
putzetatik bereizi eta labanaz pikatu
edo moztuko ditugu garroak eta hega-
lak. Barruko luma erretiratuko dugu
gorputzetatik.  Xorta bat oliba olio
isuri eta su bizian jarriko dugu padera
bat: hartan salteatuko ditugu txipiroi
puskak, gorri daitezen. Geroko gor-
deko ditugu ondoren.
Kazola batean olio pixar batean potxa-
tuko ditugu, su ertainean, tipulinak,
piper berdeak eta baratxuriak, gatz
pixka batekin. Ongi maneaturik dau-
denean “40 bat minutuan edukiko
ditugu“. Gero ardo zuria isuri eta
murrizten utzi ondoan, tomate saltsa
erantsiko diogu. Ur beroaz busti, tin-
tak gaineratu, gatza eman eta beste 30
bat minutuan edukiko dugu guztia
egosten. Xehatu eta kazola batera ira-
gazi.
Saltsa beltzean barneratuko ditugu txi-
piroi puska salteatuak, bota duten
zukuarekin batean, eta su eztian
utziko ditugu gozatzen xamur gelditu
arte, 30 bat minutuz. Gatz puntua
neurtu eta, behar izanez gero, ur pixka
bat erantsiko dugu azkartxo sumatzen
baditugu edo saltsa lodiegi badago. 
ON EGIN!

Hainbat esparrutan idatzi du
Josu Penades idazleak baina,
gaurko honetan, orain gutxi
argitaratu duen eleberri bat
aurkeztera natorkizue: Ileak
uretan . 
Autore honen hirugarren
eleberria da; aurrez, beste
hainbat lanen artean,  Etxea
(2006) eta Jantzi beltz bi (2009)
eleberriak idatzi ditu. Gaur
aurkeztuko dizuedan
lanean, azken urte hauetan
hain ospetsu bihurtu den
gaiaren inguruan ari da:
Gerra Zibila. 

Lana bi norabidetan banat-
zen da: alde batetik, Ignacio-
ren istorioa dugu. Urteak
aurrera doazen heinean,
bizitzako gertakizun baten
ostean, aita gerran atxilotu
eta Nafarroako San Kristobal
kartzelan egon zela jakingo
du. Hori horrela, eta aitari

buruz gehiago jakiteko
asmoz, Nafarroara irakasle
joatea erabakiko du. Beste
aldetik, aitaren kartzelako
kronika kontatzen zaigu:
1937an atxilotutako Galo ize-
neko gizonaren istorioa.
Arrazoi jakinik gabeko atxi-
loketa baten kronika konta-
tuko zaigu. 

Lehen esanda bezala, gaur
egun modan dagoen gai bati
buruz dihardu idazleak
baina, kasu honetan, modu
neutral batean: ez da politi-
kari buruz hitz egiten eta
idazlearen ideologiaren izpi-
rik ez dugu aurkituko. 

Penadesek istorioa giza balo-
reen ikuspuntutik jorratu du
eta, urteetan Euskal Herriko
gatazkari begiratzeko egon
den moduan jauzi txiki bat
egingo du. 

Osagaiak:
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Lost

Oro har ez naiz superprodukzio, best-seller edota arrakasta
itzelezko serie edo filmen zalea. Nahiago izan ohi dut hain-
besteko ospea eta publizitatea izan ez arren, harribitxiak
diren titulu apalagoez gozatzea. Lehenengoen adibidee-
tako bat da hain ezaguna izan arren, inoiz ikusi gabea neu-
kan “Lost” (“Pérdidos”, “Galduta”) telesaila. 
Duela ez asko ikusi nuen lehen aldiz, errepikapen batzuei
esker. Guztira hiruzpalau atal soilik, baina nahikoak serie-
aren amuez, jendea “harrapatzeko” abilezia itzelaz jabet-
zeko. Ukaezina baita ikusmina, atalez atal, etengabe area-
gotzeko duen gaitasuna. Hori ondorengo bi ezaugarriekin
bikain jokatzen duelako izan daiteke.
Sorpresa: protagonistak, bat-batean, galduta aurkitzea leku
arrotz, irla misteriotsu, batean. Norabide gabe, gertatuta-
koa ulertu ezinean, zer egin jakin gabe. 
Misterioa: inor ez izatea hasiera batean, itxuraz, dirudien
bezalakoa. Bakoitzak bere iraganaren zati bat ezkutatzen
du; inork ez du inor ongi ezagutzen.
Nahiz eta jakin-mina piztuarazi, ez nuen atal gehiago ikusi.
Baina, hausnarketarako parada eman zidan serieak. Hain
juxtu, bizitza errealean, esparru desberdinetan, galtzeak
eta irabazteak duen pisuari buruz.

Izan ere, gehiegizko garrantzia ematen diogu irabazteari
edo galtzeari. Irabaztearekin itsututa bizi garela esan dai-
teke. Baina, benetan zer da irabaztea, eta zer galtzea? Epe
laburreko emaitzetan oinarritzen dugu dena. Azken
emaitza soilik baloratzen dugu, eta ez egindako prozesua,
bidea, ahalegina, ikasitakoa, gozatutakoa… Esaera zaha-
rrak dio: “Zailena ez da irabaztea, irabaztea merezi izatea
baizik”.  Eta horretarako ezinbestekoa da galtzen zein ira-
bazten jakitea. Lehenik galtzen ikasi behar da, ordea, ira-
bazten jakiteko. Honen adierazle da galtzaile txarrenak ira-
baztera ohituta daudenak (beti nahi dutena lortzera)
izatea. 
Baina, mendebaldean nagusi den sistemak bizitza lehia
dela, eta irabazteko denak, edozerk, balio duela aldarrikat-
zen digu. Eta gehiengo batek lelo hau asimilatu duela
dirudi. Azken honek azal baititzake, neurri batean, bestela
ulergaitzak liratekeen egungo hainbat jokabide, injustizia
eta gatazka.

Azaldutakoaren adibide andana aurki ditzakegu edozein
esparrutan. Geopolitikan, AEBn jarrera, potentzia politiko-
ekonomiko-kultural hegemoniko gisa, guztiz adierazgarria
da. Kanpo politikan, une oro erakusten dute galtzen ez
dakienaren jarrera. Gainontzeko herriek erabakitakoa
AEBn onurakoa ez bada, euren interesekin bat ez badator,
onartu ez eta horren aurka tinko egiten dute. Honek

milioika hildako eragitea suposatu behar badu ere. 
Zuzenean gauzatu izan dute hau, guda, inbasio eta inter-
bentzio militarren bidez (Vietnam, Afganistan, Irak…).
Baita zeharka ere, demokratikoki hautatutako gobernuen
aurkako estatu kolpeak, ekintza kriminalak sustatuz,
finantzatuz (Kuba, Txile, Argentina, Uruguai, Haiti, Vene-
zuela, Honduras…). “Herrialde bateko biztanleek beraient-
zat onena zer den ez badakite, guk interbenitu eta erakut-
siko diegu” esatera ere ausartu zen AEBtako agintari bat…
Kanpoan ez ezik, etxe barnean ere antzeko jokabidea era-
kutsi izan dute ipar amerikarrek, itzalpeko hainbat gerta-
era larri lekuko: JFK-ren eta bere anaia Bobby-ren heriot-
zak, McCarthy-ren sorgin ehiza, Al Gorek “irabazitako”
2000ko hauteskundeak…

Politikaz harago, kirol arloan ere badira halako galtzaileen
kasuak. Futbolari dagokionez, azken urteotan Madrilgo
talde nagusiak eta bere entrenatzaileak zeresan handia
eman dute, ia beti txarrerako. Hauen galtzen ez jakiteak,
beste taldea hobea izan dela aitortu ezinak muga oro gain-
ditu ditu. Aipatu guztiek hausnartuko ote dute inoiz ema-
ten ari diren eredu pattalaz, eta honek ekar ditzakeen
ondorioez?Espero gabeko egoera baten aurrean paperak
guztiz galtzea; emaitza onartu nahi ez izatea; irabazi duena
zoriontzeari uko egitea; autokritikarako gaitasun eza; arra-
zoi, zintzotasun zein begirune falta; azpijoko, tranpa, gezur
eta irainen erabilera; norbere buruaz harago begiratzeko
adore gabezia…

Horrenbestez, nire iritziz, irabaztera ohitutako hauek bene-
tako galtzaile direla erakusten ari dira. Galtzaile txarrak.
Ez, ordea, urte luzeen ostean noizbait galtzea suertatu zaie-
lako. Galtzen ez dakitelako baizik. Behin galtzearen ondo-
rioz, guztiz “galduta” antzeman baitaitezke, “Lost” serieko
uhartean baleude bezala. Eta horrela jarraituko dute, galt-
zen ikasten ez duten artean.

Aipatu jokabideak ikusteko, aitzitik, euskaldunok ez dugu
hain urrunera joan beharrik. Aski da 2011ko maiatzaren
22ko Udal eta Foru hauteskundeetatik gaurdaino euskal
eskuinak izan duen jarrera aztertzea. Eta, pertsonalki, tris-
tezia (eta neke puntu bat) eragiten dit honek. 
Lehiarekin itsututa ez baita inora iristen. Guztiok guztion
aurka arituz, norbere garaipena lortu nahian, denon
porrota soilik ereingo dugu. Interes pribatuak eta iraga-
neko liskar antzuak alboratzeko unea da; onura kolektiboa
(guztiona) beste ororen gainetik lehenestekoa. Alde guz-
tiek horren oso kontziente izan beharko lukete. Konponbi-
derako bide bakarra hau izaki. Elkarlanerako garaia da.

]  Aitor Irigoien[ 



] elan-euskadi

Berriro Chávez
Berriro Hugo Chavezek egin du.  Hiru-
garren errepublikako  presidente izateko
hauteskundeak irabazi ditu erraz eta
garbi.  Nola liteke?  Baina, ez al zen bada,
Chavez  populista aurkeztezina?  Ez al
zen Henrique Capriles hautagai  gazte,
demokrata eta modernoa  irabazteko
zorian zegoena?  
1998an teniente koronel ohiak  bere lehen
hauteskundeak irabazi zituen Venezue-
lako txiroen eta klase ertaina  pobretua-
ren  botoekin.  Harrezkero, Venezuelako
gobernuak 15 hauteskunde egin  ditu eta
Chavezek  guztiak irabazi ditu, konstitu-
zioa aldatzeko  kontsulta bat  izan ezik.
Hau guztia azaltzeko eta ulertzeko, ira-
gainera begiratzea komenigarria da.

1988an, Carlos Andrés Pérezek  Nazioar-
teko Diru Funtsaren neurri ekonomikoak
lasai asko eta gustora ezarri zituen eta
neurri horien ondorioz  gizartea piztu
egin zen. Caracasen pobreen matxinada
ejertzitoak gogor eta modu odoltsuan
erreprimitu zuen gobernuaren aginduz.
1992an  Chavezek  matxinada militarra
lideratu zuen egoera haren kontra. Alt-
xaldi honen ondorioz, Chavez espetxera-
tua izan zen bi urtez. Behin espetxetik
irtenda, Teniente koronel ohiak  1998ko
hauteskundeetan parte hartu zuen  apar-
tako garaipena lortuz.  Venezuelako oli-

garkiak eta EEBBek pentsatu zuten presi-
dente berria  manipulagarria zela. Lais-
ter, konturatu ziren Chavezek  egitasmo
plana egina bazeukala, orduan, Txilen
bezala, boteretik botatzeko neurri ziki-
nak iritsi ziren:  PDVSAn (petroleo eta
gasa ekoizten den enpresa) greba,  eskui-
neko hedabideek  antolatutako  kanpai-
nak (Chavezen hilketa  eskatzera  iritsi
ziren behin baino gehiagotan), eta  estatu
kolpearen saiakera 2002an.  Estrategia
haiek guztiek porrot egin zuten herriak
aurre egin zielako,  gero eta konsziente-
ago zirelako.  Eta horrela,  gaur  eguneko
egoerara iritsi gara.  

Chavezen  kudeaketari esker, Venezue-
lako herriaren bizi baldintzetan  apartako
hobekuntzak  gertatu dira: etxebizitza,
osasun sare publikoa, hezkuntza sistema,
pentsioak, gutxieneko soldataren igo-
era…etab. .  Beti, oso garrantzitsua da
kontuan hartzea zeintzuk diren  Vene-
zuelaz  informatzen  gaituztenak. Hona
hemen, adibide bat: Moises Naim, El
Pais-eko  “aditua”.
Carlos Andres Perezen azken gobernuan
Moises Naim ekonomia arloko ministroa
izan zen eta NDFren neurri neoliberal
haiek ezarri zituen.  
Hala ere, hemendik ere pertsonaia pate-
tiko batzuk aurki ditzakegu. Urriaren

7an, Deia  edizio digitalean  albiste hau
irakur zitekeen: “En el consulado vene-
zolano en Bilbao  Anasagasti deposita su
voto contra Chávez”. Anasagasti Vene-
zuelan jaio eta 14 urte bizi izan zen , hori
dela eta badu eskubiderik  botoa ema-
teko. Argazkian, Anasagasti poz -pozik
agertzen da eta bere hausnarketa
“sakona” oparitzen digu “los comporta-
mientos y medidas de Chávez no son
asumibles en democracia” Zeri buruz ari
da Anasagasti? Non zegoen Anasagasti
Caracasen “ranchitoak” (pobreen txabo-
lak)) zabaltzen zirenean? Norantz
begira? Agian, Caracaseko Euskal Etxeko
frontoiaren hormak  inguruan gertatzen
ari zena ez ote zion ikusiten uzten?

Anasagasti nazioa eraikitzen ari den
alderdikoa da, hori da behintzat jelki-
deek esaten dutena. Horrela, mila urte
daramate. Komenigarria  izango litzaieke
jakitea Chavezek  nazioa eta subiranota-
suna nola uztartzen dituen.
Chavesen arrakastaren gakoa hauxe da:
aberastasuna banatu.



] Azaroko agenda
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[Azaroak 22, osteguna]

SANTA ZEZILI A eguna
19:30ean, MUSIKA BANDA-
ren KALEJIRA. 

[Azaroak 25, igandea]

09:30etan, diana Getariako
Musika Bandarekin
12:30etan, GETARIAKO
MUSIKA BANDAren 
KONTZERTUA
Ordua: 12:30etan.
Zuzendaria: Aitor Uria.
Lekua: Salbatore Deunaren
parrokian.

[Abenduak 2, igandea]

09:00etan, diana 
txistulariekin.
12:30ean, “GAZTE ALAIAK”
TXISTULARI TALDEAREN
KONTZERTUA, elizan.

] hitzaldiak
[Azaroak 8, osteguna]

“HIRI ETA INGURUNE
ADISKIDETSUAK”
Ordua:17:00etan.
Lekua: Arrantzale Zaharren
Elkarteko aretoan.
Antolatzailea: Aulas Kutxa -
Arrantzale Zaharren 
Elkartea. 

[Azaroak 15, osteguna]

FRACKING-aren inguruko
HITZALDIA, Arabako
“Fracking ez” plataformako
kideen eskutik.
Bereziki Araba ikutuko duen
gas ustiapenerako metodoaz
hitz egitera, zertan datza
Frackinga, zer ondorio 
kaltegarri dituen osasunean
eta ingurugiroan, 
alternatibak…
Ordua:19:00etan.
Lekua: Alondegian.
Antolatzailea: Harritan Blai
kultura elkartea.

[Azaroak 27, asteartea]

AZAL-ZAINKETAri buruz
HITZALDIA
Ordua: 16:00etan.

Lekua: Alondegia.
Antolatzailea: Fuldain 
Farmazia.

] Zinea, 

Dokumentalak
[Urriaren 28tik aurrera]

igandeko ZINE 
EMANALDIAK hasiko dira
17:00etan, ZINE 
EMANALDIA 
Lekua: Gure Txeru aretoan
Antolatzailea: Guraso Elkar-
tea

[Azaroak 8, osteguna]

ZINEMALDI ZIKLOA

BALENCIAGA MUSEOAN.

ZINEMALDIAREN 60.

URTEURRENA

PANDORA´S BOX ( LA
CAJA DE PANDORA) 
J.B. gaztelaniazko 
azpitituluekin.
Zuzendaria: Yesim Ustaoglu.  
Ordua: 19:00etan, sarrera
doan.

[Azaroak 15, osteguna]

CITY OF LIFE AND DEATH
(CIUDAD DE VIDA
MUERTE)
J.B. gaztelaniazko 
azpitituluekin.
Zuzendaria: Lu Chuan.
Ordua: 19:00etan, sarrera
doan.

[Azaroak 29, osteguna]

"MERCADO DE FUTUROS”
dokumentalaren emanaldia. 
Zuzendaria: Mercedes
Alvarez.
Ordua: 19:00etan.
Lekua: Alondegia.
Antolatzailea: ELAN-EUS-
KADI.

] Irteerak
[Azaroak 11, igandea]

Getariako mugak ezagutzeko
1go IRTEERA.
San Martin eguna denez,

] Mendi astea
[Azaroak 6, asteartea]

GETARIAKO MUGAK ETA
MUGARRIEI BURUZKO
HITZALDIA
Ordua: 19:00etan.
Lekua: Alondegia.

[Azaroak 7, asteazkena]

IGOR ILLARRAMENDI 
getariarraren bizipenak eta 
abenturak GORIZ mendi-
aterpean
Ordua: 19:00etan.
Lekua: Alondegia.

[Azaroak 8, osteguna]

AIZKORA HOTSAK GOI
MENDIETAN”, 
dokumentalaren proiekzioa.
Bidai bat // Helburu bat:
Euskal Herria – Pakistan //
Erronka bat
Alex Txikon, Ernesto Ezpe-
leta “Bihurri” eta Xabier Erro.
Ordua: 19:00etan.
Lekua: Alondegia.

[Azaroak 11, igandea]

Getariako mugak ezagutzeko
1go IRTEERA.
San Martin eguna denez,
Askizun bukatuko dugu.

] Musikaz blai
[Azaroak 18, igandea]

GETARIAKO 
ABESBATZAren 
KONTZERTUA
Ordua:12:30etan.
Zuzendaria: Jazinto Isasti.
Lekua: Salbatore Deunaren
parrokian.

[Azaroak 21, asteazkena]

17:30ean KALEJIRA,  txistu-
lari, trikitilari, panderojole
eta musika eskolako ikasle
guztiekin. 
Jarraian,  Berdura plazan,
EMANALDIA eta TXOKO-
LATADA. 

Askizun bukatuko dugu.
[Azaroak 15, osteguna]

LIZARRAra IRTEERA.
Irteera-ordua: 09:00etan.
Antolatzailea: Arrantzale
Zaharren elkartea.

[Azaroak 18, igandea]

2012ko IBILALDIAK:
Azaroko irteera: BIDANIA -
GETARIA

] Jaiak
[Azaroak 11, igandea]

SAN MARTIN JAIAK. Askizu
auzoko jaiak.

] haurren eguna
[Azaroak 24, larunbata]

“Alkate Txiki Eguna” - Hau-
rren Eguna 
16:00-18:30: TAILERRAK
18:45: ALKATE TXIKIAREN
PREGOIA. Alkateak agintea
emango dio Alkate Haurrari.
19:00: HAURREN MEZA
19:45: BURUHAUNDIAK 
20:30: Berdura plazan, 
AFARIA.
Ondoren, Playback eta jolasak.

] Kirola
GETARIAKO X. GAZTE eta
HELDUEN ESKUZ 
BINAKAKO PILOTA 
TXAPELKETA federatu 
gabeentzat.

SAHATSAGA KIROLDEGIA: 
EKINTZA BERRIAK: 
ARETOKO DANTZAK, 
SALTSA ETA MERENGEA.
Izen-ematea eta informazioa:
943 140432  - 
kirolgune@hotmail.com

] Bertso eskola
“ALAMEDATIK HABANE-
RARA” BERTSO ESKOLA.
Asteazkenetan, 19:30ean,
musika eskolan.



FULDAIN farmaziaren 

zaintza egunak: azaroaren

12tik 18ra 

( biak barne).

zorion agurrak

KULTURA SAILAK DIRUZ LAGUNDUTAKO hEDABIDEA

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

Exekiel eta Iker Alberdi

Azaroak 9 eta 15
Zorionak eta urte askotarako.

Familia guztiaren partetik.

]Aritz Iribar [ hari tartian

Chanel Nº 5, lurrin bat 
baino gehiago
Mundu osoan ezagunena den lurrina da Ernest Beaux-ek 1921. urtean Chanel goi 
joskintzarentzat sortu zuena. Gaur egun gehien saltzen den lurrina da Coco Gabrielle
Chanel jostunarena. 
Hastapenetatik aldaketa gutxi jasan ditu itxuran nahiz usainean. Adituek diotenez,
Coco Chanel bizirik egonez gero, gaurko Chanel Nº5az harro egongo litzateke.

Zailtasun ugari gaindituta lortu zuen arrakasta lurrinak. Bosgarren saiakeran lortu-
tako lurrina da, hortik  dator Chanel Nº5 izena. Bigarren Mundu Gerra amaitzear
zegoela Chanel etxeak behea jo zuen. Emakumeentzat sortutako galtza erosoak eta
Chanel Nº5 lurrinari esker aurrera irten zen Chanel etxea. Lurrina mundu osoan salt-
zen da geroztik. 
Carole Bouquet, Catherine Deneuve, Audrey Tautou, Nicole Kidman, Keira Knigh-
tley eta Marilyn Monroe izan dira iragarki kanpainen ikono. Aldaketa nabarmena,
ordea, hilabete honetan eman da: Brad Pitt aktore ospetsua lurrina iragartzen duen
lehen gizona izan baita. Jose Luis Esteban  eta 

Lier Esteban 

Azaroak 10 eta 18
Zorionak bikote eta muxu

haundi bana familiaren 
partetik!!!

Aritz Iribar 

Urriak 14
Berandu bada ere,
Zorionak lantalde
guztiaren partetik!

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

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

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

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

Telefono interesgarriak



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

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

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

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

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

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

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

Bazkide-kuota: urtean 22 euro

artzape

Dendari, tabernari eta enpresari... 

JAR EZAZU PUBLIZITATEA

MM oodduulluu aakk - TTaa mmaa iinnaa kk  (( ccmm)) - ZZee nnbbaatt eekkooaa kk

Aldika Urte osoan (%10)

1 4 x 4,3 12 € 10,80 €

2 4 x 9 24€ 21,60€

3 4 x 13,3 36€ 32,40€

4 8 x 9 48€ 43,20€

6 8 x 13,3 72€ 64,80€

8 8 x 18 96€ 86,40€

Orri erdia 130€ 117,00€

Orri osoa 220€ 198,00€


