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Zure gutuna Artzapen argitaratzea nahi
baduzu, Txeruko postontzian utzi, Eskualtxetara
ekarri edo artzape@topagunea.com helbidera bidali
zure izen-abizenekin. Gutunak gehienez 200 hitz
izan beharko ditu eta luzeagoak direnak mozteko
eskubidea izango du Artzapek. Ez dugu testu
iraingarririk onartuko eta Artzapek ez du bere gain
hartuko argitaratzen diren iritzien gaineko erantzukizunik.

] gutunak
U daleko kontuak
Gipuzkoako aldundian sozialistekin bat
eginda lortu dute aurrekontuak aurrera
ateratzea. Nork esan behar zuen ezker
abertzaleko hainbeste kideren aurkako
kartzelatze agindua eman duen alderdiarekin ados jarriko zela. Besteak beste
Bateragune auziagatik dago oraindik
Otegi kartzelan.
Getarian, aurreko urte hasieran, udal
gobernuak agindu zigun 2013-ko aurrekontuak garaiz, denborarekin eta ongi
aztertuta egingo zituztela.
San Antonak pasa dira eta aurrekontuaren aztarnarik ez daukagu. Ezta zirriborro bat ere. Herriarekin batera osatzea
dute helburu. Beraiek adina ordezkari-

tza daukagun zinegotziokin ezer ez dute
jakin nahi. Ez dugu uste bi bideak kontrajarrita daudenik, alegia, herriarekin
batera aurrekontua osatzea eta bitartean
oposizioari informatzea. Herritarren
parte handi batekin ahaztu egiten dira.
Demokrazia itzela benetan.
Ikurriña eguna ospatzearekin, gauza
bakarra etorri zitzaidan burura. Aurten
abuztuaren zortzian 37 urte beteko
direla, herritar batek plazatik balkoira
igo eta lehenengo aldiz ikurriña udaletxeko balkoian jarri zuela, diktadura
gogorraren bukaeran. Une zailak ziren
eta ikurriña han ikusteak berebiziko
garrantzia izan zuen eta oraindik askok
gogoratuko dugu/ dute momentu hura.

San Antonetan, tradizioa da korporazioa
elizara joatea herriko zaindaria goratzera. Udal gobernua eliza atarian geratzen da meza noiz bukatuko zain, gero
txakolindegietako ordezkariekin batera
plazara igotzeko. Edo tradizioa betetzen
da edo ez da betetzen, erdizka geratzea…
ez da itxura!... elizako protokoloa karpan
bukatzen baita.
Andoni Aristi.

] oharrak
Bazkide kuota pasa genuela badira 2
hilabete eta oraindik harpidedun
batzuek ez dute ordaindu. Euren kontuekin arazoak ditugu, edota, dirua berriro
bueltatu digute.
Horregatik kuota ordaintzea eskatzen
dizuegu Artzaperen bi kontu hauetako
batean, mesedez:

Kutxabank: 2101 0040 60 0011067949
Laborala: 3035 0192 91 1920005322
Bazkide izateko baja eman nahi baduzue
edo beste edozein galdera edo arazoetarako gurekin jarri zaitezkete harremanetan telefono bidez 943000548 edota emailez, artzape@topagunea.com.

] lehiaketa
artzape
Abenduko irabazlea: Maite Berasaluze.
Erantzuna: Arrai Nastua.

Gogoratu herrian bizi zaretenok 22 euro
ordaindu behar dituzuela eta kanpoan
bizi direnek 27 (eta ez 25 aurreko alean
jarri genuen bezala). 5 euro horiek
Correos gastuak dira. Ulertuko duzuelakoan ...
Eskerrik asko!

] eskerrak
Txoko honetatik eskerrak eman nahi dizkiegu Artzaperen
alde hainbeste lan bolondres egin duen betiko lan taldeari,
eta nola ez, iaztik laguntza ematen dabiltzan lan talde
berriko gazteei. Hauek ere bere ilusio eta esfortzu guztiarekin laguntzen baitigute.
Eurei eskerrak, aurtengo urtean ere aldizkaria gure etxeetan
jasotzeko aukera izango dugu eta hori pozgarria da guztiontzat! Ahaztu gabe eskerrak baita harpidudei, publizitatea
jartzen dutenei, Gure Txeruri eta azkenik baita Udalari ere.
Zuek gabe hau ez zen posible izango!

]

Txapakalezka
Aitor Irigoien, Beñat Gereka eta Mikel Mugika

Artzapetik begira

ELKARRIZKETAN: IBON IRIBAR & XABIER LARRAÑAGA
Marx & Engels, De Pedro eta Aranzabal, Simon & Garfunkel, Pantxoa eta Peio,
Egaña eta Lizaso, Starsky & Hutch… Asko dira Euskal Herrian zein nazioartean ezagun bilakatu diren “pareak”. Begirada soil batekin elkar ulertzeko gai diren “karakolak eta bareak”.
Getarian ere badugu aski ezaguna den “urrezko paria”.

Kepa Iribar

Honezkero zenbat abentura lagun bezala…Zein da errezeta?

Ba ez dakigu zehazki… Agian pazientzia eta konfiantza. Biok edade berdinekoak
gara (baina ez edadetuak e!), elkar ondo ezagutzen dugu, antzeko gustuak ditugu…
Herriko futbito txapelketan urte luzez aritu zarete… honezkero frontoiko txoko
eta truku denak buruz dakizkizue…

Xabi: Bai, 18 urtez aritu ginen, 11 final jokatu genituen, eta horietatik 4 irabazi. Tartean, hori bai, belauna, ukalondoa… ere lesionatu izan ditut.
Ibon: Joku zikinean ere onak ginen… Nik neuk partidu bakoitzean frontoiko lurra
garbi-garbi uzten nuen (barreak).
Zein partidurekin akordatzen zarete ondoen? Guk 2005ko final eder hura
(Ametsa 5- Elkano 3) buruan dugu oraindik…

(Barreak) Pentsatzen genuen bai gai hau aterako zela! Etxean dugu final haren
bideoa… Ondorengo afarian ere ze “katxondeo” ibili zenuten gure kontura…
Xabi: Irabazitako partiduak beti hobeto oroitzen dira (Errealeko beteranoen aurka
irabazitako triangularra, 35-5 irabazi genuen partidu bat…).
Ibon: Kaiaren aurka 26-6 galdu genuen eta nire atean hainbat gol sartu nituen partidua harekin ere akordatzen naiz ni (barreak).
Hori bai, Txapeldun izanda erretiratu ginen 2009an. Hor geratzen da hori!
San Silbestreko lasterketari “kolorea” jartzen diotenak ere zuek zarete… Zer du
berezia karrera honek?
Ibon: Urteko azkena dela! Eta gezurra dela zaila eta gogorra dela!
Xabi: Nik urtero egiten dut, xuabe-xuabe, eta oso ondo pasatzen dut beti.
Lehen ia urtero egiten zenuten lagunarteko bidaiaren bat atzerrira… Bidaiotatik
azpimarratuko zenuketena? Anekdota bereziren bat?
Ederra da bidaiatzea, eta hainbat tokitan izan gara: Costa Rica, Grezia, Republica
Dominicana, Irlanda, Cadiz, Kroazia… Azken honetan, anekdota polita dugu: behin
gauez berandu iritsi ginen kanping batera, eta hurrengo goizean esnatzean, mundu
guztia biluzik zebilela jabetu ginen… kanping nudista bat baitzen!!! (barreak).
Kortxo, deskribatu Xabier 3 hitzetan…
Ona, pazientziaduna eta… Xabier!!
Xabier, egizu berdina Kortxorekin…
Ulerkorra, burugogorra eta konfiantzazkoa.

BETI GAZTE?
Mendiko bizikleta hartu ta hor goaz
itzuli eder bat ematera. Maldan gora
hasi orduko gelditu naiz ni atzean,
aldapa horiek jeitsiera noiz bihurtuko
desiratzen. Jose Luis jarri da buruan,
nork segi gizon honi! Batzuk badute
indarra horretarako: Iban, Libe, Jon Xaxtre… hor doaz. Ibon jolasean dabil,
oraintxe atzean, oraintxe aurrean; Urtzi
“argazkilaria” ere tope dabil, erreportaia
egin eta pedalei eman. Aitor kementsu,
baina nahiago ditu pistak eta asfaltoa,
belarra eta lokatza baino. Jon ere burutik
hurbil, Ibañarrietako maldetan landutako sendotasuna erakutsiz.
.- Mountain biking!!! – oihuka dabilena
Josu, frenatzeko lanak ditu, galgak lokatzez beteta.
.- Hi, aurreatu ber badek abixatu eh! –
baina alferrik, Jon Xaxtre pasa da ziztu
batean.
Errepidea ordeka bihurtzen denean
Xabier “Cancellara” gaindituko duenik
ez dago. “Ez dek harritzekua, cuarentayocho horrekin!” entzuten da tropel
erditik. Berriro maldan gora, ai ama,
nora doa Joseba erdiko platerean. “Nik
etzakiat txikiyan ibiltzen” erantzuten
du.
Tropel ederra osatzen dugu: hor doaz
Iker, Egoitz, Dei… eta maldan gora,
behera, zerbait jan eta edan, egunpasa
egin dugu. Dagoeneko ez ditugu 20 urte,
ezta garai hartako sasoia (batzuk bai,
bale!!), mallotak dagoena erakusten du
eta ezkutatzea zaila da, baina ze ongi
pasatzen dugun elkarrekin pedalei eraginez. Eta orain, belardian botata, atseden hartuz, zer hobea Xabierren bertso
bat entzutea baino.
Bapatean Josebak dio: “hi, tartian behin
futbolea juten hasi biar diu”.
Hi Joseba, bizikletan ibiltzea bale, baina
futbola… zahartzen ai geala dedio!!!!
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] getarian zer berri?
Ikurrinaren eguna ospatu
zen lehen aldiz Getarian
Abenduaren 23an, eguraldi bikainaren, Ikurrinaren eguna ospatu zen herrian
lehen aldiz. Festa hau egitearen arrazoia Gobernu zentraletik Espainiako bandera
udaletxean ezartzea derrigortzen duelako da. “Espainiako bandera behartuta jartzea erabaki zenean inposaketa hari herri modura erantzun zabal bat ematea izan
zen Udalaren nahia.”
Hala, herriko eragile eta herritarren artean ekitaldi polit bat gauzatu zen Gabona
bezperetan. Ikus-entzuleek arte ezberdinez gozatzeko parada izan zuten: txalapartariak, bertsolariak, Getariako Musika Bandako eta Getariako Abesbatzako
kideekin Hegoak ebaki banizkio abestia, dantzariak eta olerkia, Amaia Lasaren
eskutik. Amaitzeko adierazpen bat irakurri zen eta agintari dantza eginez, herritarrekin Ikurrin handia osatuko zen.

Abenduko
Artzape
Saria

Eskerrik asko parte hartzaile guztiei
eta zozketa antolatu duten Urtzi eta
Sandrari.

Herritarrek osatutako Ikurrina handia.

New York-en ere Getariaz
mintzo dira
Azken egunotan ez da beste ezertaz hitz egiten gure herrian. AEBko egunkari aski
ezaguna den The New York Times-ek urtero munduan bisitatu behar diren lekuen
zerrenda osatzen du, eta aurten, Getaria sartu du. 46 leku izendatzen dira ranking
horretan, eta gure herria 41.postuan agertzen da. Hiriburuak dira helburu turistikoa duten zerrenda honetako erregeak. Hala nola; Rio de Janeiro, Paris, Istanbul,
eta abar. Tartean Getaria izateak poztasuna eta harridura sortu ditu herrian. Bertan Balentziaga museoa, Elkanoren figura eta gastronomia goraipatzen dira. Artikulua irakurri nahi duenak helbide honetan aurkituko du:
http://www.nytimes.com/interactive/2013/01/10/travel/2013-places-to-go.html

6- artzape
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Mikel
Urdangarinen
kontzertua
Artzaperen
alde
Artzapeko lantaldeak aspalditik
buruan bueltaka genbiltzan ekitaldia antolatzea lortu du azkenean.
Apirilaren 26an, ostiralez, Mikel
Urdangarin Getarian izango dugu.
Balentziaga museoan eskainiko du
kontzertu intimoa gaueko 21:30etatik aurrera hasita.
Alde batetik eskerrak eman nahi
dizkiogu Balentziaga museoari
euren instalazioak uzteagatik, eta
beste aldetik, baita Nerea Kamiori
ere, guztia antolatzeagatik.
Gogoratu nahi dugu Imanol Ibarbiak (harpidedun kanpainako irabazleak), bi sarrera izango dituela
egun horretarako.

] bi hitzetan

San Antonetako X. Zaldi
Lasterketa Jose Manuel
Martinek irabazi zuen
San Anton festen baitan, X. Zaldi Lasterketa ospatu zen urtarrilaren 13an Malkorbe
hondartzan. Guztira 20 partaide izan ziren eta horietatik azkarrena Joxe Manuel
Martin lasartearra izan zen Estay izeneko behorrarekin.
Lau txandetan osatu zen lasterketa eta bakoitzean 5 zaldik hartzen zuten parte. Kanporaketa bakoitzeko lehen eta bigarren postuan amaitutako zaldiek finalerako txartela lortzen zuten. Hala, finala 8 zaldiren artean egin zen. Lehen aipatu bezala, txapela Lasartera joan zen eta bigarren eta hirugarren postuan, Eneko Urbieta eta Xanti
Telleria izan ziren, hurrenez hurren.
Eguraldiak askorik lagundu ez bazuen ere, jende dezente hurbildu zen hondartzara
lasterketa ikustera. Ikuskizuna izan zen behintzat, pare bat zaldi uretara erori eta
zaldunak bustiz.

Lehen bi sailkatuak: Jose Manuel Martin eta Eneko Urbieta.

Bigarren Eskuko Azoka Zero
Zabor taldearen eskutik
Getariako Zero Zabor taldeak bigarren eskuko azoka antolatuko du bi helburu
jakinegatik. Alde batetik Artzape aldizkariari ekonomikoki laguntzeko, eta beste
aldetik, gauzak berrerabiltzeko ohiturak (kultura) sustatzeko.
Azoka otsailaren 23an (larunbata) 17:00tik 20:00etara, eta otsailaren 24ean (igandea) goizeko 12:00etatik 14:00etara izango da Gure Txerun.
Ekintza hau aurrera ateratzeko getariarrak animatu nahi ditugu etxean erabiltzen ez diren gauzak. (liburuak, bideoak, jostailuak, elektro tresnak, bestelako
tresnak, altzari txikiak, arropak, ...) gure eskuetan uzteko.
Horretarako egunak otsailak 20, 21 eta 22 izango dira arratsaldeko 17:30etatik
19:00ak aldera, eta larunbatean (23an) goizean zehar, Gure Txerun.
Eskerrik asko!

Ihobe sozietate publikoak ingurumenaren arloan 2013rako egin dituen 13 iragarpenak.
1. Bider 2: material gutxiagorekin, balio handiagoa: Ekonomia zirkularrera bideratu
behar dugu garapena.
2. Neurtu! Neurtu!: Neurtu ezin dena,
ezin da ebaluatu; beraz, hobetu ere ez.
Adierazleak komunikazio-tresnak dira.
3. Herritarren boterea: Informazioa behar
bezala jasotzen duten herritarrek jardun
egin behar dute.
4. Garapenaren metrika birformulatu beharra dago: BBG ez da tresna egokia
gizarte-ongizatea eta ingurumen-osotasuna neurtzeko.
5. Enplegu berde gehiago: Administrazioak
enpleguari eusteko eta lanpostu berriak
sortzeko ahaleginak egingo ditu:
enplegu berdea.
6. Zain dezagun gure lurraldea: Gaur egun,
baso baten balioa egur bihurtzen denean
baino ez dugu aintzat hartzen, eta ez
oso-osorik mantentzen denean.
7. Ura: balio segurua: 2013a Uraren Lankidetzarako Nazioarteko Urtea izango
denez, lehentasunezko ingurumen-gai
izango da aurten.
8. Frackinga: izan ala ez izan: Kartsua
izango da frackingaren erabileraren
inguruko eztabaida. Zientziak eta
zuhurtziak dute hitza.
9. Klima-aldaketa: motel, baina seguru: Planeta uste baino azkarrago berotzen ari
da. Aldaketa geldiaraztera bideratuko
dira laguntzak.
10. Erosketa guztiak dira garrantzitsuak:
erosketa berdea, publikoa zein pribatua
indarra hartuko du, merkatuak berrikuntzaren eta jasangarritasunaren alde.
11. Lurraldea, garraioa eta teknologia:
Aurrerapenak egingo dira lurraldea
modu jasangarrian kudeatzeko.
12. Elkarlaneko kontsumoa eta finantziazioa:
proiektu ekoberritzaileak. lankidetzan
daude oinarrituta.
13. Hiri adimendunak (Smart Cities):
Hiriak ahalik eta ondoen diseinatzearena da, gune adimendun eta jasangarriak izan daitezen.
Informazioa gehiago:
Tel. 943 896024
www.ekogunea.net
maizpuru@getaria.org
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Izaskun Urbieta

] Elkarrizketa

Pili Manterola:
“Sukaldaritza munduan
emakumea eta euskalduna izateak
ate asko ireki dizkit”

Belaunaldiz belaunaldi, esku batetik bestera pasa izan dute lanaren eta arduren
erreleboa Iribar Jatetxean. Tradizio familiar honi jarraituz, azken 20 urteen inguruan, bertako sukaldeko arduraduna
dugu Pili Manterola; fundatzaileen
biloba eta ondorengoen alaba. Hala eta
guztiz ere, duela 7 urtetik hona, Oscar
Fernandez-Quejo da berarekin batera
sukaldeko ardura hartu duen pertsona
leiala. “Urteetan topera ibili naiz eta ardura
guztiak nire gain egon dira. Orain banatuta
ditugu bion artean eta lasaiago nago, beste
gauza batzuk egiteko aukera ematen dit”.
Hori dela eta, Pili ez da soilik su artean
ibiltzen. Asteartero Euskadi Irratiko
“Sukaldari dema” saioa aurkezten du
Igor Zalakain sukaldariarekin batera.
Lehia moduko bat sortzen dute euren
artean, eta Pili ez da eskua su gainean
jarri eta erretzen den horietakoa.

8- artzape
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Txikitatik sukaldearen inguruan hazia
eta hezia zara.

Ez pentsa! Txikitan sukaldaritzarako afizio berezirik ez nuen. Baina jatetxea
familiarra da; aitona-amonak sortutakoa
eta nire amak jarraitutakoa, etxeko norbaitek segida emango ziola pentsatzen
zen. Garai hartan normala zen gurasoek
ilusio guztiarekin eraikitako negozio bati
jarraipena bilatzea etxean bertan. Lotura
bat bilatzen zen, eta niri sukaldaritza
mundu hau atsegina egiten zitzaidan.
Baina gurasoek ikasketak burutzea nahi
zuten.
Horregatik joan zinen Madrilera?

Bai. Donostian ere bazen sukaldaritza
eskola bat baina ni eta beste lagun bat
Madrilera joan ginen. Han Luis Irizar
sukaldari donostiar ospetsuak eskola bat
zuen eta bere bitartez sartu ginen. Hiru

urtez ibili ginen sukaldari titulua ateratzen. Eskolan teoria ikasten genuen, eta
praktikak aldiz, Madrilgo Euskal Etxean
egiten genituen. Izan ere, Irizarrek eramaten zuen bertako sukaldea. Goizetan
eta asteburuetan praktikak egiten genituen. Arratsaldetan berriz, eskolara joaten ginen. Sukaldaritza ikasteaz gain,
zerbitzatzen eta bezeroekin harremanak
lantzen ikasten genuen.
Eskola amaituta etxera bueltatu zinen?

Hirugarren kurtsoa amaitu nuenean,
Euskal Etxean sukaldari moduan jarraitzeko esan zidaten. Justu aita hil zitzaidan momentu hartan eta udaran Getariara etorri nintzen, baina irailean
Madrilera bueltatu nintzen lanera. Han 6
hilabete egin eta hona etorri nintzen.
Amak negozioa aurrera eramateko bakarrik sentitzen zela-eta, etxera bueltatzeko

] Elkarrizketa] Pili Manterola, sukaldetik irratiko demara
Etxeko negozioarekin jarraitu behar
nuela-eta, ilusioarekin hartu nuen hori,
motibazio eta erronka bat bezala. Nire
helburua ahalik eta ondoen egitea izan
zen beti, eta orain ere bai, jakina.
Hala eta guztiz, beti gustatu izan zait
turismoa eta jendearekin harremanak
izatea. Horrela turismoko kurtso bat egin
nuen orain dela urte batzuk. Nire buruarekin harro sentitu nintzen berriro ikasteko gai nintzela ikusita, birziklatzeko.
Zein da zuen sukaldaritza estiloa?

esan zidan eta ordutik nago Iribar jatetxean; duela 20-25 urte.
Zer gogoratzen duzu Madrilen bizitako
garaiaz?

18-19 urterekin joan nintzen hara. 80.
hamarkadaren amaiera zen eta oso
ederki pasa nuen han. Etxetik irteteko ere
adin oso ona zen. Ikasle guztiok familia
moduko bat osatzen genuen. Guztiok
pisuetan bizi ginen eta ondoren Euskal
Etxean edo eskolan elkartzen ginen.
Lan asko egin eta sukaldaritzaz ikasteaz
gain, bizimodua zer zen ere ikasi genuen.
Garai hartako “la noche madrileña” zer zen
jakin eta gozatzeko aukera ere izan
genuen. Aukera asko ematen zuen eta
toki ezberdinak ezagutu genituen. Lagun
onak egin nituen.
Non ikasi duzu gehiago, etxean ala
eskolan?

Bizitzak berak erakusten du, egoerek.
Baina errezeta aldetik eta jaki ezberdinak
prestatzeko garaian, Madrilen ikasi nuen
beharbada. Azken finean etxean, sukaldean egiteko modu klasikoagoa mantendu izan dugu. Madrilen berrikuntzak
ikasi nituen baina gero hemen, sukaldari-

tza klasikoa mantendu dut gehienbat.
Hala eta guztiz ere orain, Oscarrekin
batera aldaketa pixka bat eman dugu;
jakiak prestatzeko garaian, aurkezpenetan, eta abar. Hala, ohiko kartaz gain,
badugu beste bat iradokizunak deitzen
dena, non berrikuntzak sartzen ditugun
eta baita sasoiko jakiekin prestatutako
platerak. Era honetan gehiago zabaldu
eta modernizatu dugu karta.
Ikasten eta gauza berriak egiten
jarraitu behar da mundu honetan
beraz …

Bai, zalantzarik gabe. Teknologia berriak
ere sartu dira sukaldaritza munduan eta
ezin gara atzean geratu. Jakiak hutsean
ontziratzeko teknika ongi ikasten bada,
karta zabaltzeko aukera handia dago.
Guk sistema hori erabiltzen dugu, esaterako. Lan egiteko ere errazago egiten baitzaigu. Egoeretara eta teknologia berrietara egokitu beharra dago, aktualizatu.
Sukaldaria ez den beste ezer izatea
pentsatu al zenuen inoiz?

Garai hartan ez nuen askorik pentsatu.
Ez nintzen sekula oso ikasle ona izan eta
beraz ez nuen garbi zer ikasi nahi nuen.

Getarian dugun arrain aukera aprobetxatuta, parrilla da gure etxeko ardatza edo
bereizgarria. Gainera, hau kalean izateak,
beste jatetxe askotan bezala, herriari
ukitu gastronomiko berezia eman dio.
Horrela, parrilla ondo menperatzea oso
garrantzitsua da guretzat. Hau bereziki
parrillan dagoen pertsonaren ardura da,
baina sukaldekoena alde batetik kalitatezko jakiak erostea, eta bestetik parrillatik ateratako arrainari, esaterako, azken
ukitua ematea da. Horretaz gain, sarrerako platerekin jolastea (entsalada ezberdinak, barazkiak, eta abar) eta etxeko
postreak egitea ere gure zeregina da.
Esperimentazioari denbora ematen
diozu?

Bai, aste artean libre samar ibiltzen
bagara, esperimentuak egiten ditugu.
Horietatik batzuk, kartan jartzen ditugu
gainera. Neguak, eta bezero aldetik gau
tristeak diren egunek, horrelako gauzak
probatzeko denbora ematen digute. Eta
beno, noizbait ateratzen da zerbait!
Zein da zuen etxeko platerik tipikoena?

Orain dela 20 bat urte, ETB1eko “Sustraia” saioan, emakume sukaldarien
inguruko erreportaia egin zuten. Orduan
ni oso gaztea nintzen, etxeko sukaldean
hasi berria, eta programa horretarako
zerbait berria egiteko eskatu zidaten.
Garai hartan, entsalada epelak egiteko
bolada hasi zen eta niri txibiekin egin-

“Madrilen berrikuntzak ikasi nituen baina gero
etxean, sukaldaritza klasikoa mantendu
dut gehienbat”
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]Elkarrizketa] Pili Manterola, sukaldetik irratiko demara
askotarako deitu izan didate emakume
izateagatik bakarrik. Esaterako lehen
aipaturiko “Sustraia” programa, Elena
Arzakekin batera eginiko elkarrizketa
bat, orain irratia, … Beraz, nire kasuan,
emakumea eta euskalduna izateak ateak
ireki dizkit, aukerak zabaldu zaizkit.
Gizonezko asko dago mundu honetan,
eta beharbada profesionalki beraiek
gehiago ezberdindu behar dute elkarrengatik. Niri emakume izateak lagundu
egin dit, eta askotan, ni lotsatia edo beldurtia izateagatik, ate edo aukera askori
ezezkoa eman diet. Horregatik, edo baita
ni baino gehiago dakien jendearekin
elkartu eta kikildu egiten naizelako.
Asteartero, Euskadi Irratiko Faktoria
saioan entzun ahal zaitugu.

Manu Etxezortu “Faktoriako” aurkezlearekin

dako entsalada egitea otu zitzaidan.
Udazkena zen eta izugarrizko txibi pila
arrantzatu zen Getarian. Horrela, letxuga
ezberdinak hartu (koloretakoak ere deitzen direnak) eta txibiak salteatu ondoren, entsalada epela egin nuen. Honi, saltsa batekin lagundu nion. Zerbait
ezberdina izan zen ordurako, eta gaur da
eguna jatetxeko kartan aurkitu daitekeena. Oraindik ere aktuala dela iruditzen
zait.
Sukaldaritza mundua, hedabideetan
behinik behin, gizonezkoaren figurarekin lotzen da gehienbat. Zer moduz
sentitzen zara emakume izanda?

Egia esan, emakume izateak ateak ireki
dizkit. Jatetxetik aparte egindako gauza

Bai, hala da. Manu Etxezortuk aurkeztu
du goizero Faktoria saioa eta ni asteartetan izaten naiz bertan. “Sukaldari dema”
izena du tarteak eta Igor Zalakain sukaldaria eta bion artean egiten dugu. Goizeko 11:30etatik 12:00tara izaten da.
Zuzenean eta estudioan bertan. Horrela
bion arteko feeling-a hobeagoa da eta
saioa ederragoa geratzen da. Igarri egiten
da biotako norbait ez badago bertan eta
saioa telefonoz egin behar badu.
Noiz hasi zinen?

2010eko irailean. Beraz, hirugarren denboraldia da aurtengoa. Aurretik, Igor
Zalakain urte askotan ibili da irratian
programa hori egiten. Baina formatuz
aldatu nahi zuten eta bi sukaldarien
arteko dema edo ika-mika bat sortu.
Eta … zuri deitu zizuten?

Sorpresaz hartu nuen deia. Aurrena
Zalakainek berak deitu zidan, eta gero
Manu Etxezortuk. Proba bat egitera joan
nintzen irratira. Hiruon artean egin
genuen eta beno, baiezkoa atera zen,
aurrera egingo genuela.
Zertan datza saioak?

Bi sukaldarien arteko dema bat da. Pro-

“Sukaldari dema izena du
tarteak eta Igor Zalakain
sukaldaria eta bion artean
egiten dugu”
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duktu edo gai bat aukeratzen dugu eta
ondoren, bakoitzak errezeta bat prestatuta ematen du etxetik. Bakoitzak berea
hobekien saltzen saiatu behar du, jakina.
Entzuleek bata eta bestearen artean platerik gustukoena aukeratzen dute. Boto
gehien dituena izaten da irabazlea.
Normalean sasoiko produktuez hitz egiteko aprobetxatzen dugu, eta noiz edo
noiz, entzuleek ere iradoki digute zertaz
gustatuko litzaiekeen guk hitz egitea.
Irabazteko nahia handia al da?

(Barrez). Pike sanoa daukagu, baina
Manu Etxezortu hor ibiltzen da zenbatzen biotako zein doan irabazten elkar
xaxatzeko. Horrela, 2-3 astean jarraian
galtzaile atera banaiz, hurrengoan bai ala
bai irabaztera joaten naiz. Kar, kar, kar.
Zer moduzko esperientzia izaten ari
da?

Oso esperientzia indartsua eta ona da.
Gustura nago. Asko ikasten dugu gainera. Platerak prestatu behar ditugu,
errezetak bilatu, … Aktibo mantentzen
gaitu. Etxetik hara joan baino lehenago
gainera kontsultak egiten ditut bai

]Elkarrizketa] Pili Manterola, sukaldetik irratiko demara
etxean edo gaiari buruz asko dakien pertsona bati. “Visto buenoa” izaten badut,
nire buruarekin konfiantza handiagoaz
eta lasaiago joaten naiz.
Entzuten al zara ondoren?

Ezin dut. Nire lanarekin kritikoa izatea
gustatzen zait, jatetxetik hasita. Askotan
gainera kritikoegia bihurtu naiteke nire
buruarekin. Baina irratian nire ahotsa
entzutea ezinezkoa egiten zait. Oso
ezberdina bilatzen dut eta gainera aditzarekin edo hanka sartzeak egiten baditut gaizki pasatzen dut.
Irratian hitz egiteak zer suposatu dizu?

Askotan jendeak kalean geratu egiten
nau, edo bezeroek ere galdetzen didate
irratian aipatu dudan errezeta baten
inguruan. Jendearekin elkarrizketa bat
izatea ahalbidetu dit irratian agertzeak.
Eguneroko bizitzan sartu zaidan gai bat
izan da. Joku asko ematen dit jendearekin hitz egiteko.
Sukaldaritza mundua modan dagoela
esan daiteke …

Bai, edonon aurki daitezke sukaldaritza
saioak, errezetak eta abar. Ni, errezeta
soila eman beharrean, zerbait ezberdina
egiten saiatzen naiz. Platera prestatzeko
erabili behar dudan produktuaren inguruan hitz egin, edo niri errezeta horrekin
gertatu zaidan anekdotaren bat kontatu,
… Horrek ematen du jokoa azkenean.
Eta gure saioko formatuak ere joko polita
eragiten du. Bi sukaldarien arteko lehia,
ezberdina eta entretenigarria da. Beti ere
ahaztu gabe transmititzea ere garrantzitsua dela, hau da, entzuleengana iristea.

Pili bere “aurkariarekin”; Igor Zalakainekin.

Irratiaz gain, aktore lanetan ere jardundakoa zara …

Bai, Angulas Aguinaga etxearen iragarki
batean agertu nintzen. Marka honek lan
asko egiten du marketing-aren inguruan,
eta duela 2 urte grabatu nuen Resines
aktorearekin batera sketch bat. Baina ez
zen telebistan agertu. Interneten bidez
zabaldu zen.

ospatu zen. Jai honetan jantziak eta platerak uztartzen dira. Horrela, niri soineko bat eman zidaten eta hortik inspiratuta pintxo bat egitea zen nire lana.
Ondoren, jaialdian, soinekoarekin batera
pintxoa erakusteko. Noski, 8 bat hilabete
lehenago abisatuta nengoen. Pinpilinpauxa izena jarri nion pintxoari.
Lan handia suposatu al zizun?

Nolatan hartu zenuen parte?

Sukaldaritzari buruzko azokak egiten
direnean, etxe honekin egin izan dut lan
puntualki. Lagun bat dut gulekin ibiltzen dena azokaz azoka, eta laguntzarik
behar badu ni joan izan naiz. Hala, duela
bi urte iragarkia Resines aktorearekin eta
sukaldari batzuekin egitea pentsatu
zuten. Guztira 8 lagun izan ginen iragarkia egiten sukaldari eta aktoreen artean.
Etxearen produktuak ezagutzeko iragarkia zen, sketch-etan eraikia, eta niri Resinesekin lan egitea suertatu zitzaidan.

Bai, esperientzia ona baina nekagarria
izan zen, egia esan. Hala eta guztiz ere
pozik geratu nintzen egindako lanarekin. Zutikako pintxo bat sortu nuen, eta
herriko produktuak erabili nituen: atuna,
antxoa, txibia, … Oso polita geratu zen.
180 pintxo egin nituen eta eguna erabat
asebeteta eta nekatuta amaitu nuen.
Baina emaitzarekin oso pozik.

Basque Culinary Centerren izan zara
zure errezetaren bat azaltzen ikasleei.

“Konturatzen
ari naiz
sukaldetik
kanpo gauza
batzuk egin
ditudala bai”

Bai, duela gutxi izan naiz bertan.
Neguan zehar 30 ostegunetan, jatetxe
ezberdinetako sukaldariak joaten dira
bertara errezeta bat erakustera. Gure
jatetxea aukeratutakoen artean dago, eta
kurtsoa hasi eta laugarren ostegunean
izan nintzen bertan. Txibien entsaladaren errezeta egiteko esan zidaten, eta bertan egin nuen denen aurrean, 24 pertsonentzat. Lotsa pixka bat izan nuen, egia
esan.
Cook & Fashion deritzon jaian ere
parte hartutakoa zara.

2011ean, bai. Orduan Donostian, Miramar jauregian, izan zen desfilea. Iaz
aldiz, hemen, Balentziaga museoan

Saltsa guztietan zauden sukaldaria
zara!

(Barrez) Bai, konturatzen ari naiz gauzatxo batzuk egin ditudala bai. Ez dakit
zergatik izango den graziagatik edo zergatik. Asko balio duen jendea badut
inguruan eta euren artean moldatzen
saiatzen naiz.
Eta baita moldatu ere!
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Argazki Txokoa

Argazkia: Erun Ortiz

Argazkiak: Izaskun Urbieta

San Anton
festak 2013
Eguraldi kaxkarrarekin igaro ziren aurtengo San Anton
festak. Hala eta guztiz ere, antolaturiko ekitaldietan herritarren eta bisitarien parte hartzea handia izan zen.
Festei hasiera, urtarrilaren 13an eman zitzaien X. Zaldi
Lasterketarekin.
Hurrengo ekitaldia asteazkenean izan zen; San Anton
egunaren bezperan, alegia. Txokolatada, Xake Txapelketaren sari-banaketa, buruhandiak eta DJ-a izan ziren.
Egun handia, ostegunean izan zen. Aurreko egunetako
eguraldi txarra alde batera utzita, zeruak atseden eman
zigun eta jende andanak txakolinaz eta festa giroaz gozatzeko aukera izan zuten.
Hurrengo egunean bertso saio polita izan zen Balentziaga
museoan eta aurtengo jaiari agur esanez, urtarrilaren
20an Getariako Musika Bandak kontzertua eskaini zuen
eta arratsaldean, Pilota Txapelketako Finalak izan ziren.

12-artzape @topagunea.com
12- artzape @topagunea.com

Argazkia: Erun Ortiz

] Erreportajea

Izaskun Urbieta

Jaiotzak eraikitzen
Hilabete igaro da Gabonak amaitu zirenetik, eta jadanik apaingarriak, zuhaitzak eta jaiotzak gorderik izango ditugu gutariko gehienok. Kaleetan ere ez dago argi eta abestien arrastorik. Baina herriko hainbat etxetan jaiotza batzuk hil honen
amaierararte egoten dira jarrita. Zein da arrazoia? Muntaketa prozesu luzea eta emaitza ezin ikusgarriagoa dutela. Urtetik
urtera berrikuntzak sartzen dituzte; panpina berriak, gai ezberdinak, herriaren antolaketa, … Azkenean, orijinaltasuna
bilatzen dute jaiotza jartzen duten familia hauek. Hori horrela izanik, etxe hauetako eskulan eder hauek bisitatzera joan
gara. Eskuzabalik eta irribarrez hartu gaituzte, hurrengo gabonetarako eta ondorioz, jaiotza muntatzeko, egun gutxiago
falta zaiela pentsatuz.

Agustin Uzin
Duela 30 bat urte ohiko jaiotza jartzen
hasi ziren senideak Maria Jesus Aizpuru
amaren etxean. Orduko jaiotzak ordea ez
zuen gaur egungoarekin zerikusirik.
“Garai hartan jaiotza tipikoa ipintzen
genuen; hau da, Belengo estalpea Maria,
Jose, Jesus haurtxoa, aingerua, astoa eta
idia”. Baina Agustin semeari jaiotza jartzearen kontu hau izugarri gustatu izan
zaio betidanik eta pixkanaka, urtetik
urtera, panpina berriei esker, handitzen
joan da Jesusen jaiotza irudikatzen duen
txokoa. Gaur egun ere, berak bakarrik
egiten duen lana da eta etxean denek
eskertzen die.“Urtero zerbait berria gehitzen saiatzen naiz jaiotzari; panpinaren
bat, edo apaingarriren bat. Baina arazoak
ere izaten ditugu hauek lortzen, batez ere
ume itxurakoak”. 21 zentimetro neurtzen
dituzten panpinak jartzen ditu Agustinek bere jaiotzan, buztinezkoak eta telazkoak, eta horrelako tamainak dituztenak
lortzea lan nekeza izan ohi da. “Normalean, denda espezializatuetara jotzen
dugu erostera edo bestela internetetik ere
egiten ditugu enkarguak. Donostian esaterako 3 denda aurkitzen dira eta interneten ere badaude www.elpesebre.net
edo Belen-zaleen webguneak eta foroak”.
Baina bi modu hauetaz gain, hirugarren
bat ere aurkitu du Agustin Uzinek;

Madrilera joan eta bertan urtero abenduan egiten den Gabonetako azoka bisitatu. Ez du urtero bidaiatzen hara. Azkenengoz iaz izan zen eta 5 panpina
berriekin bueltatu zen etxera.
Hala eta guztiz ere, ez ditu beti panpina
guztiak erabiltzen jaiotza muntatzeko
garaian. Urtero gai ezberdin bat hartzen
du eta horren arabera diseinatzen du
guztia. Aurten esaterako desertu bat bailitzan jarri du jaiotza dena. Ondorioz,
beste urtetatik dituen arrantzale panpinak, zubiak, errotak, nekazariak, baserriak eta abar armairuan jasota izan ditu.
Pertsonaia eta gaien artean jolastea gustatzen zaio eta urtero ikusleak txunditzea
bilatzen du.Baina honek guztiak kostu
bat suposatzen du eta Agustinek esan
digun bezala, “aurrekontua jartzea
komeni da, diru asko gastatu daiteke-eta.
Panpinek soilik 30 eurotik gora balio
dute”.
Jaiotza erraldoi hau, amaren etxean jartzen du Agustinek. Alde batetik leku
gehiago duelako, eta beste aldetik amari
abenduaren 24ean abestera etortzen
diren haurrei jaiotza erakustea gustatzen
zaiolako. Pertsona asko joaten zaie ikustera (familia, lagunak, bizilagunak) eta
denei gustatzen zaien zerbait dela adierazi digu. Askok gainera ohitura bezala
dute euren jaiotza ikustera joatea.

Horrek, urtero lan hobeagoa, orijinalagoa
eta politagoa egitera bultzatzen omen du.
Bitxikeriak ere baditu jaiotzan. Esaterako
lurrera erortzen dagoen amona, erditzen
dagoen ardia, eskale bat …
Jaiotzaren muntaketa eta desmuntaketa
berak bakarrik egiten duen zeregina da,
Agustin berak hala nahi duelako. Azarorako hasten da eta hiru egunetan dena
prest izaten du. Abenduaren baterako
guztia jarrita izaten saiatzen da, eta gutxi
gora behera San Anton festak pasa ondoren kentzen du. Ez du pentsatzen aspertuko denik lan hau egiten, ondorioz, urte
askoan jarraituko du etxekoen eta gainontzekoen begi-bistak alaitzen eta pozten.

“Azarorako
hasten da eta
hiru egunetan
dena prest
izaten du”
Javier Lestayo
Gabonetan jaiotza ikusgarriak muntatzea
gustatzen zaion beste artista bat dugu
Javier Lestayo. Aurten, 3 metroko luzera
eta 1,20 metroko zabalera hartzen duen
jaiotza jarri du bere etxeko sarreran.
Agustin Uzin bezala, txikitatik datorkion
afizioa du Javier Lestayok jaiotza jartzearena. Normalean berak bakarrik muntatu
eta desmuntatzen duela kontatu digu,
baina aurten bere bi alabak laguntzen
hasi zaizkiola aipatu du. Lekukoa uzteko
xedea du, beraz.
Jaiotza handia jartzeaz gain, Javier Lestayorenak badu bereizgarririk. Panpina eta
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] Erreportajea] Etxeetako Gabonetako jaiotzak
Sara eta Arene Urbieta
Jaiotzak muntatzen artistak diren bi gizonezkoetatik, bi neskatxok jarri zutena
ikustera joan ginen azkenik. Sara eta
Arene Urbieta 10 urteko lehengusinak
dira eta urtero aiton-amonen etxean
eurek jartzen dute jaiotza. Ez da Agustin
eta Javierrek jartzen duten bezain handia
eta ikusgarria baina neska gazte hauena
ere ez da atzean geratzen. Etorkizuna
dago lau esku hauetan!
apaingarri asko mugimenduzkoak dira,
eta horretaz gain, musika eta argiekin
jolastuz sortzen duen giroak ezin bereziago egiten du etxeko txoko hau.
Guztira, 1100 argi baino gehiago erabili
ditu jaiotza apaintzeko. Txapakumea
hartu, zuloak egin, eta banan-banan bonbilak sartu ditu zulo bakoitzean. Ondoren, berriro beste txapakume batekin
tapatu ditu. “Horrela, hurrengo urterako
lana aurreratuta izango dut”, esan du
Javierrek.
Bi mailatan kokatua dagoen jaiotza jarri
du aurten. Herri guztia horizontalki
maila batean aurkitzen da eta koska
batean igota, beste maila batean, gaztelu
bat beste giza talde batekin. Azaroan ekin
zion prestakuntza guztiari eta abenduaren hasieran muntatu zuen etxean. Aurten hiru astez egon zen lanean guzti hau
amaitzeko eta beti urtarrila amaiera arte
izaten du jarrita.
Agustinek ez bezala, Javierrek ez du
urtero jaiotzaren gaia edo ingurunea
aldatzen. Hori bai, ezin izaten du material guztia erabili. Panpina eta apaingarri
asko gordeta izaten ditu leku faltagatik.
Hala eta guztiz ere, jaiotzaren antolamendua urtetik urtera aldatzen du,
horrela beste itxura bat emanaz.
Mugimenduzko panpina eta apaingarriak Zarautzen dagoen Urkia izeneko
dendatik lortzen ditu gehienbat eta guztiek kable bidez funtzionatzen dute.
Badu esaterako iturri bat bi kable
dituena; bat urarentzako eta bestea, ur
hori mugiarazteko. Urtero, bere urtebete-

tze egunean jaiotzarako elementu berriren bat oparitzen diote Javierri eta berak
pozik jasotzen du oparia. Denak ez ditu
berriak hala ere. Tarteka birziklatzen ere
egiten ditu. Esaterako bere amaginarrebak arrantzale itxurako panpina bat zuen
apurtuta eta Javierrek berarentzat hartu,
konpondu eta bere jaiotzan ipintzen du
orain.Egun berezietan jartzen du martxan jaiotza guztia. “Haurrak abestera
datozenean, edo norbait gure etxera jaiotza ikustera datorrenean ipintzen dut.
Beraz ez du energia asko gastatzen”
azaldu du. Bisitariei asko gustatzen
zaiela aitortu du eta horrek “motibazioa”
eragiten diola urtetik urtera hobeagoa
eraikitzeko.
Panpinarik atseginena edo gustagarriena
errementaria dela kontatu du. “Beti
lanean dago eta ez da inoiz nekatzen”.
Ume askok jartzen omen diote behatza
mailuaren azpian … Horretaz gain, ur
soinuak erlaxatzeko balio du eta amaitzeko, jaiotzaren klimaxa areagotzeko
Gabonetako abestiak aurkitzen dira.Bi
protagonisten jaiotzak hain desberdinak
baina era berean ikusgarriak izanik, eta
bakoitzak bere erara eta gustuen arabera
muntatuta, zerbaitean ados jartzen dira.
Bietako inork ez du historia zehatz
mehatz jarraitzen eta ez dituzte panpinak istorioaren arabera kokatzen.
“Urtero leku ezberdinetan jartzen ditugu
eta egunen batean berbena bat jartzea
otutzen bazait, jarri egingo dut!” esan du
erdi brometan eta irribarrez Agustinek.

Abendua erdi aldean jartzen dute eta San
Anton festen inguruan kendu. Bien
artean hartzen dute goroldioa mendian,
aitonaren laguntzarekin, eta baita ondoren jaiotza muntatu ere. Kaxetan izaten
dute guztia gordeta, dena atera eta panpina bakoitza non jarri erabakitzen dute.
Gustura egiten duten zerbait da eta
aiton-amonak are gusturago izaten dira
bilobek hain ederki egiten dutelako,
euren etxean gainera!
Jaiotza handia ipintzen dute eta betiko
apaingarri, panpina eta elementurekin
jolasten dute jaiotza ahalik eta politena
uzteko. Argiak ere erabiltzen dituzte;
batzuetan gehiago eta bestetan gutxiago.
Hasieran, duela urte batzuk, bien ahizpa
zaharragoek laguntzen zieten baina
orain, bien artean egiten dute. Guztia
txukun eta ongi jartzeaz arduratzen dira.
Amonak aipatu zigun bezala “10 urteko
neskak dira eta jaiotza honen garrantzia
eurek bakarrik muntatzen dutela da.
Beraiek dute ideia, iniziatiba eta elkar
ongi moldatzen dira hau guztia jartzeko.
Hain gazteak izateko estilo eta gustu
handiarekin egindako jaiotza da”.
Horrela jarraituz ea helduagoak direnean
Agustin eta Javierrek eraikitzen dituzten
jaiotzak bezain ikusgarriak muntatzeko
gai diren! Ziur baietz, eta gure begientzat
plazer bat izango da, gainera. Ea etorkizun batean, garai batean izaten zen lehiaketa antolatzeko moduan izaten garen.
Artistarik ez zaigu faltako!

“1100 argi
erabili ditu
jaiotza
apaintzeko”
2013ko urtarrila artzape-15

] Harritarten txuxupeka / herri eskola

Herrian hazi eta hezi
Urtarrilaren amaieran hasiko da ikasle berrien izenak jasotzeko
aurrematrikulazio kanpaina. Une garrantzitsua da gurasoentzat, seme-alabentzat onena izango den ikastetxea aukeratu
nahi izaten baitute. Ikastetxea nolakoa den jakiteko eskola hori
ezagutzea da onena eta bertara joatea. Irakasleekin, zuzendaritza taldearekin, gurasoekin edo Guraso Elkarteko kideekin hitz
egin dezakezue. Eskola komunitatea elkarte bizia da eta irakasleek, hezitzaileek, ikasleek, garbitzaileek, jangelakoek… eta
gurasoek osatzen dute.
Eskolarik onena etxetik hurbil eta herrian integratua dagoena
da. Gure seme-alabak urte luzez egongo dira eskolan eta ikaskideak hurbil izatea oso ondo etorriko zaie. Era horretara ez
dute bi “mundu” desberdinetan moldatu beharko: batzuekin
eskolan, beste batzuekin herrian.
Eskolarik onena irekia da. Gurasoek eskolan duten partaidetza
ezinbestekoa da. Ikasleentzat oso garrantzitsua da presentzia
hori. Eskolak beraien heziketan eta bizitzan ikasleentzat duen
garrantziaren adierazle da.
Era asko daude ikastetxean parte hartzeko: irakaslek deituriko
bilerak, eskola kontseilua, Guraso Elkartearen bilkurak eta
eskola komunitaterean elkartzeak (inauteriak, eskola amaierako jaia, liburuaren astea, elkarbizitza astea…).
Pisa txostenak denok bagenekiena egiaztu zuen: Eskola
porrota, neurri handi batean, ikasleek eskolan egindakoarekiko
etxean somatzen duten interes faltak eragindakoa da. Horregatik eskola eta familiarekiko harremanak estua izan behar du.
Ildo horri jarraiki, Iturzaeta eskola irekia da eta horren lekuko
familiek duten partaidetza (Agenda 21, Behatokia, HH eta
LHko tailerrak, Gabonak…). Gure ikasle izan zareten guraso
askok badakizue Getariarekiko ertsiki lotuta egon dela beti
eskola, eta horren lekuko hainbat ospakizun kultural: Euskararen eguna, Santa Ageda, Berdel eguna, Antxua eguna, marrazki
lehiaketak, ipuin lehiaketak …
Eskolarik onena ikasle oro hartzen duena da, bakoitzaren gaitasunak ahalik eta gehien garatzen ahalegintzen dena, inor alde
batera uzten ez duena (ez premia bereziak dituena, ezta aurreratuta dagoena ere). Eskola publikoak saiakera handia egiten
du aniztasunari erantzuteko. Lan nekeza da askotan, baina
ikasleentzat aberasgarria dela sinesten dugu, horrela beste errealitate batzuk ezagutzeko aukera bermatzen baitzaie.
Ez dugu inolako bereizketarik egiten generoa zein etnia medio,
eta gero eta jatorri anitzagoko ikasleek elkarbizitzen ikasten
dute. Arlo instrumentaletan (Matematikan eta Hizkuntzan)
zenbait ikaslek dituzten beharrei laguntza eta indartzea eskaintzen zaie, arlo horiek baitira beste guztietarako giltzarri. Ikasleei ikasteko saiakera eskatzen zaie eta egindako esfortzua txalotu, baina egiten dutenari zentzua bilatuz.
Eskolarik onena hobetzen ahalegintzen dena da. Azken urteotan eta ia betidanik, Iturzaeta eskolako irakasle, ikasle zein
gurasoak berrikuntza metodologikoen etengabeko olatuaren
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aparrean dabiltza: Ikaskuntza Kooperatiboa, Bikoteka irakurtzen, Heldutasun teknologikoa ...
Eskolarik onena izateko ahaleginean, instalazioetan aldaketak
eta hobekuntzak egitea bideratzen dugu. Datorren ikasturteari
begira, eskola inguruaren berrikuntza aipatu daiteke. Etxe
berrien eraikuntzak eragina izan du eskolaren ohiko irudian;
amaitzean, ordea, espazioak, baratza eta jolaslekuak berreskuratuko dira zerbitzu egokiagoak eskaintzeko.
Jantokiari dagokionez ere kudeaketan aldaketak aurreikusten
dira. Eskola Kontseiluak oniritzia eman dio kudeaketa zuzenerako eskaera egiteari, eta horrek onurak ekarriko dizkigu zerbitzuaren eta prezioaren aldetik.
ZATOZ, INFORMATU ETA AUKERATU!!!

] getaiko gaztetxea

GETARIAKO AUZOETATIK BUELTAKA
Azken aldian parranda eta festa izan
ditugu irizpide orri honetan baina gazteok hartzen dugu tartera kirolerako eta
naturaz gozateko beta ere.
Joan den urtean antolatu genuen lehen
aldiz Getariako auzoetatik barrena ibilaldia eta aurtengoan, eguraldiak batere
lagundu ez badigu ere, berriz animatu
gara.

Dozena bat lagun inguru bildu ginen,
makarrak begietatik kendu ezinda, euria
eta haizeari aurre egiteko gogotsu. Gaztetxetik bertatik abiatuta, hilerriaren
aldamenetik, Paseo del Alcalde-ra, Zingiratik barrena Garate Gaitera eta gazteen
artean hain famatua bilakatu den lokatzezko bidetxurrotik Mia.
Azkue Hotelean hamaiketakoa izan
genuen eta nahiko jan-eranen ondoren,

Askizurantz abiatu, bideko baserriak
ezagutuz. Askizutik berriz ere herrira jeitsi eta txukun jantzi ondoren, mendi
bueltari errematea emateko: babarrun
jana Mariñelak soziedadean!
Egun hau iada tradizio bilakatu dugu,
argazkia begiratu besterik ez dago izandako giro ona antzemateko, beraz,
hurrengorako badakizue… botak jantzi
eta Gaztetxera!

] Historiaren katebegiak /

Udaletxeko artxiboetatik ...

Zer dira 20 urte?
Artxiboak erakunde baten gogoa gordetzen du. Erakunde horrek egin duena biltzen da artxiboan. Eta eginbeharrak zehazteko zein eskubideak aldarrikatzeko ezinbestekoa da. Erakundea “udala” denean, herri baten bizitza artxiboan geratzen
da jasota, hala edo nola.
Horrek, egoera gorrietan gure arbasoek nola jokatu zuten erakusten du; gure izaera, gure nortasuna, gure kezkak, gure
erabakiak… gu izan baino lehen hor daude. Beste batzuetan, baina, gogoak ez gaitu horren urrun eramaten. Izan ere, 20
urte zer da? Asko ala gutxi? Orain dela 20 urteko jendartea gu al gara?
“Euskal Herriko egoera ekonomikoa oso egoera larrian aurkitzen da. Azken hamarkadetan zenbait industri arloek izan duten gorakada,
krisi sakon batean bilakatu da gaur egun, gehienetan. Lanpostuen galtzea, batez ere industrian, azken urte hauetako eguneroko ogia
izan da. Honela, zenbait industrial berrikuntza prozesu eman ziren euskal industrigintzako arlo tradizionaletan, industri alternatiba
berririk sortu gabe…”
Krisia. 2013ko urtarrilerako testu bikaina, ezta? Bada, 1991n erregistratu zen Getariko artxiboan. Europa, adierazle ekonomikoak, doitze prozesuak, ERE direlakoak… gauza berriak al dira?
“…bereziki 1.979 eta 1985 urteetan, honek 200.000 lan postuen galera ekarri zuelarik. 1.989 urte arte itxurazko “berrezkurapen ekonomiko”aren ondoren, azken bi urte hauek erakutsi dute bukatuak ziruditen berrestrukturak eta egokitzeak ez zirela, geroz eta bizkorrago areagotzen ari denaren lehen etapa baizik. Enpresa ezberdinetako iste eta espedienteak igotzen doaz aurreagoko krisietako mugak
gaindituaz eta Baskongadetan bakarrik, lehen sei hilabetetan 12.000 lanpostu deuseztatu dira industrial arloan. Adierazgarri ekonomikoak, adituen adierazpenak, komunitateko Administrazio desberdinetan, estatu eta autonomikoetatik, baita agente sozial ezberdinen
(bereziki sindikatuak), guztien esanetan, udazken honetarako perspektibak, eta batez ere Europako Akta Bakarra indarrean jartzeari
begira batez ere, askoz ere larriagoak dira oraindik.”
Mozioa erregistratu zuen alderdi politikoa ez da existitzen jada. “Europako Akta Bakarra”ren efektua, nonbait bai. Labe
garaiak, arrantza ontziak eta ia mitologikoak diruditen beste ekoizpen uneak aipatzen dira ere. 20 urte aski al dira Historia bihurtzeko?
1991-11-28. HB-ren mozioa, krisi ekonomikoari buruz. (Getariako Udal Artxiboa, 254-03, 56-58 orr.)
“Euskal Herriko egoera ekonomikoa oso egoera larrian aurkitzen da. Azken hamarkadetan zenbait industri arloek izan duten gorakada,
krisi sakon batean bilakatu da gaur egun, gehienetan. Lan postuen galtzea, batez ere industrian, azken urte hauetako eguneroko ogia
izan da. Honela, zenbait industrial berrikuntza prozesu eman ziren euskal industrigintzako arlo tradizionaletan, industri alternatiba
berririk sortu gabe, bereziki 1.979 eta 1985 urteetan, honek 200.000 lan postuen galera ekarri zuelarik.
1.989 urte arte itxurazko “berrezkurapen ekonomiko”aren ondoren, azken bi urte hauek erakutsi dute bukatuak ziruditen berrestrukturaketa eta egokitzeak ez zirela, geroz eta bizkorrago areagotzen ari denaren lehen etapa baizik. Enpresa ezberdinetako iste eta espedienteak igotzen doaz aurreagoko krisietako mugak gaindituaz eta Baskongadetan bakarrik, lehen sei hilabetetan 12.000,- lanpostu deuseztatu dira industrial arloan. Adierazgarri ekonomikoak, adituen adierazpenak, komunitateko Administrazio desberdinetan, estatu eta
autonomikoetatik, baita agente sozial ezberdinen (bereziki sindikatuak), guztien esanetan, udazken honetarako perspektibak, eta batez
ere Europako Akta Bakarra indarrean jartzeari begira batez ere, askoz ere larriagoak dira oraindik.
Hego Euskal Herriako aktibitate Ekonomikoko arlo guztiak eragin ezezkor bat jasatzen ari dira, bizitzen ari garen egitura ekonomikoaren eraiste prozesua dela medio. Lehen sektorea, ezkutuko krisi bat beregain jasatzen ari da, Nekazaritzan, urtero lanpostuen %5a deusezten ari direlarik, merezi duen garrantzirik ematen ari ez zaiolarik, ustiapenak duten izaera familiar eta marginala direla medio. Gure
Abeltzantza ere larriki sufritzen ari da bere produktuen salneurrien beherakada, eragin berezia dutelarik Nekazal Politika Bateratuko
erreforman planteitaturiko neurriek, Abeltzantza eta Mendiko Nekazaritzan eragin ezezkorra izaten ari direlarik. Arrantza Sailean,
gure arrantzaleek ez dute oso etorkizun esperantzagarria, non Arrantza Politikako erreforma Arrantza flotaren %40aren murriztea
aurrikusten ari bait da, honek itsas untzien atxatarramenduan izango dituen ondorioekin eta gure arrantzale herrietako bizi moduan
eragingo dituen estruktura aldaketekin. Hego Euskal Herriko Industrial arloaren aktibitatea ere berantz doa larriki, honek ekar dezakelarik berantz doan Industrial Eskualde bat bezala karakterizatua izatetik benetazko Eskualde Industrial eta Ekonomiko hila izatera.
Larritasun berezia dute Bizkaiko Labe Garaiak eta Acenor enpresetako egoerek, Euskal Ekonomiaren benetazkko zutabeak, siderurgia
eta Altzairugintza diren sektore estrategietako oinarriak eta 50.000 lanpostu zuzen eta zeharkakoen iturri. Ohizko altzairua bakarlantzea ez da egindako esaldi soil bat bakarrik, baizik eta bere inguruan mugitzen diren enpresa txiki ugari, tailer eta merkatarien errealitate bat, zeinak Administrazio Zentrala prestatzen ari den planen ondorioak zuzenean jasango bait dituzte, eta industrializazio politika eta gure egitura ekonomikoaren lotura ere.
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] moniren errezeta [

Barazki rissotoa
Osagaiak:

Egiteko era:

400 gr. arroza
1 litro oilasko salda
125 gr. gurina
2 tipula
2 baratxuri buru
txikituta
150 gr. azenario
txikituta
100 gr. zainzuri
berdeak txikituta
perexila txikituta
150 ml. ardo txuria
80 gr. parmesano
gazta
gatza eta piperbeltza
txikituta

Salda sutan jarri eta beroa mantendu.
Gurin erdia ontzi batean urtu eta baratxuriak, azenarioa, tipula eta zainzuriak salteatu ondoren, gatz apur batekin bertan bota.
Bukaeran arroza gehitu eta frijitu ,
aurreko nahasketaren zukua hartu
arte.
Koilara handi batekin salda gehitzen
joan rissotoari, eta salda xurgatzen
doan heinean koilarakadak gehitzen
joan. Arroza al dente egon arte egosi.
Piperbeltza, gurina eta perexila gehitu
eta segidan baita gazta ere. Suabe
nahasten joan. Ontzia tapatu eta
minutu batzuk jalkitzen utzi.
ON EGIN!!

] literatur txokoa / Izaskun Larrañaga
Damutzen ez
direnak
Idazlea: Itxaso Araque
(Donostia, 1988)
Argitaletxea: Elkar
Urtea: 2012
Orrialdeak: 248

Idazle berri eta gazte baten
lana aurkeztera natorkizue
gaurkoan. Bera Itxaso Araque da, eta XII. Augustin
Zubikarai Beka lortuta lan
hau argitaratzeko aukera
izan du. Idazle gaztea izateak, euskal literaturari freskura eta berrikuntza ukitua
eman dizkiola esan genezake.
Hiru istorio paralelo kontatzen dituen lana da; hiru
istorio ezberdin eta Europako hiru lekutan kokatuta.
Protagonistak ere hiru dira,
Stuart, Andreas eta Nora;
Goldman Sachsen lan egiten
duen gizon britainiarra, arkitekto alemaniarra eta neska
euskaldun bat, hurrenez
hurren.
Hasiera batean, hiru istorio
izanik, inolako erlaziorik ez

dutela pentsa dezakegu, eta
izatez, hala da, baina hirurek
komunean badituzte hainbat
elementu: gaztaroko ilusioen
galera, ezintasuna eta bakardadea. Baita, gizarte kapitalistak nola eragiten duen
pertsonengan ere.
Pertsonaia bakoitzak, modu
ezberdin batean, arazo
hauek adieraziko ditu, eta
horretarako, idazlea hiru
pertsona
gramatikalez
baliatu da: ni, zu eta hura.
Idazle gazte honek egungo
gizarteari kritika egiteko
ausardia erakutsi du lan
honetan; gaurko gazteriaren
zati handi batek gizartea
nola ikusten duen isla dezakeen lan interesgarria.

2004ko
2011kourtarrila
urtarrilaartzape
artzape-19

]

Aitor Irigoien [

Amets bat dugu
“Beti dirudi ezinezkoa, lortzen den arte” Nelson Mandela
Haurtzaroko oroitzapen batekin amestu nuen aurrekoan.
Txikia nintzenean amak irakurri ohi zuen liburuarekin; nor
zen ez nekien azaleko aurpegi harekin. Ondoren, denborarekin ikasi nuen Martin Luther King-ena zela bisai hura.
1963an, eskubide zibilen martxaren baitan, I have a dream
(amets bat dut) hitzaldi gogoangarria eskaini zuenarena, bere
ametsik sakonena azalduz munduari: berdintasuna, justizia,
elkartasuna, itxaropena eta zoriontasunean oinarritutako
gizarte bat; arrazakeria,zapalkuntza oro atzean utziz, denak
libre izango ziren eguna. Hitzaldi hartaz akordatu naiz,
estatu gabeko nazioen independentziaren afera pil-pilean
dagoen honetan. King-ek bezala, guk ere amets bat dugulako.
Asko hitz egin da independentziaz azkenaldian. Zerbait
mugitzen ari denaren seinale, ziurrenik. Eta estatuko sektoretan alerta piztu da berriz. Herriok aldarrikatzen duguna
nazio orok duen eskubide bat soilik izan arren: erabakitzeko
eskubidea. Horrenbestez, ez gara pribilegio, erokeria edo
debekaturiko zerbaiti buruz mintzo.Gure etorkizuna libreki
eta demokratikoki erabaki ahal izatea bakarrik nahi dugu.
Herriaren hitza kontuan izatea, eta onartzea.
Honi guztiari buruz eztabaida naturaltasunez zabaltzea litzateke zuzenena. Haatik, espainiar estatuko botere zein medio
nagusiek mezu negatiboetan, beldurrean eta mehatxuetan
oinarritutako estrategia sustatu dute. Beste behin. “Denak
balio du” lema bere eginez. Ozen eta asaldatuta, inolako funtsik gabeko argudioak errepikatuz:
1) “Euskal Herria ez da inoiz existitu, asmakizun hutsa da”. Historian zehar euskaldunok izan genuen antolakuntza eredu
propioa: Nafar Erresuma. Gaztelak, armen bidez, konkistatu
zuen arte. Izan ginen, beraz; eta bost mende geroago, nazio
gara, herri sentimendu sakonarekin. Baina, batez ere, etorkizun oparo batekin.
2) “Independentzia eskuratzea ezinezkoa da, ez da halako prozesurik jazo Europan”. Aurrekari ugari aurki daitezke, ordea:
Lituania, Kroazia eta Eslovenia 1991n; Bosnia 1992an; Montenegro 2006an; Kosovo 2008an. Baita egun norabide berean
doazenak ere: Eskozia, Quebec, Groenlandia, Feroe Uharteak, Katalunia… Posible da, beraz.
3) “Egun krisi ekonomikoak du lehentasuna, independentzia bigarren mailan geratzen da”. Eta independentzia bada krisitik irteten hasteko aukera nagusia? Krisi ekonomikoa gainditzeko
ezinbesteko zaigu erabaki estrategikoak guk geuk hartzea.
Posible ez ezik, beharrezko ere bada independentzia.
4) “Euskal Herria eta Katalunia espainiar estatutik kanpo ez dira
bideragarriak”. Zertan oinarritzen da hori? Zer ezkutatu
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nahian? Izan ere, azterketen arabera, kokapen, tamaina zein
garapen mailagatik, aipatu nazioek bideragarri izateko ezaugarri denak betetzen dituzte.
5) “Arrazoi ekonomikoetan soilik oinarrituta nahi dute independentzia”. Aski ezaguna da, alabaina, hamarkada luzeetako
aldarrikapena dela independentziarena, arlo ekonomikotik
harago, kultura, gizarte, hizkuntza…arloetan sustraitua.
Era berean, esanguratsua da estatu desberdinek egoera berdinaren aurrean hartzen duten jokabideen arteko kontrastea.
Bakoitzaren heldutasun eta kultura demokratikoaren lekuko.
Erresuma Batuaren kasuan, Cameronek “Erreferenduma deitzeko ituna” sinatu du Alex Salmond eskoziar agintariarekin.
Hala, bi gobernuek onartu egingo dute eskoziarrek erreferendumean erabakiko dutena: Eskoziak Erresuma Batuaren baitan jarraitzea edo ez. Adierazgarriak iruditu zitzaizkidan
Cameronen hitzak: “Eskoziarren borondateari begirunea erakutsi
diot, erreferenduma agindu zien alderdi baten alde bozkatu baitute”. Noiz entzungo ditugu halako hitzak espainiar estatuko
agintari baten ahotik? Noizbait gaindituko ote dute iragan
kolonialaren pisua, nostalgia?
Erabakitze eskubidea edozein gizarteko zutabe nagusi gisa
ulertzen dut. Gure kasuan, independentziaren bideari ekiteko urrats garrantzitsua. Independentziak, aitzitik, ez luke
azken xede, helmuga izan behar, bitarteko, bide, ateak irekitzeko giltza baizik.
Zertarako, izan ere, independentzia? Orain arteko gizarte
injustizia eta sistema ekonomiko antzuarekin jarraitzeko?
Espainiar banderaren ordez ikurrina jarri eta lehengoan segitzeko? Etxe kaleratzeekin, lan baldintza prekarioekin, oinarrizko zerbitzuetan aplikatutako murrizketekin, boteretsuenen korrupzio, indarkeria eta inpunitatearekin, hedatzen
doan pobreziarekin … Edota bestelako gizarte eredu aske bat
eraikitzeko?
Gizakiongan oinarritutako sistema ekonomiko bat garatuz,
non pertsona ororen eskubide eta beharrizanak lehenetsiko
diren, gutxi batzuen mozkinen gainetik.
Agorturik dagoen sistemari alternatibak topatzeko txanda
da. Gure esku dago zeregin hau egungo egoera eragin duten
eliteengan uztea, edo gu geuk iniziatiba hartzea. Denon bultzadarekin aurrera egitea, ilusioz, alaitasunez.
Ezinezko zirudiena posible bilakatzea lortu zuten, besteak
beste Martin Luther King-ek eta Nelson Mandelak. Gure
ametsa erdiesteko ordua da.
Filosofo hark esan zuen bezala, “gaurko ametsak biharko errealitate baitira”.

] elan-euskadi

Garapenerako lankidetza krisian al dago?
Azken aste eta hilabeteetako berriek
hainbat erakunde publikotan eman diren
garapenerako lankidetzara zuzendutako
partiden murrizketak islatu dituzte.
Beherakada hauek Euskadin izan duten
eragina beste lekuetan baino txikiagoa
izan arren, Arabako erakundeetako
kasuek egoera kezkagarri baten aurrean
gaudela ohartarazten gaituzte. Aipaturiko murrizketak ezartzeko argudio
nagusia aski ezaguna da: gastu publikoa
gutxitzen doan heinean, partida orotan
aplikatu behar dira murrizketak, baita
garapenerako lankidetzan ere.
Honetaz gain, garapenerako lankidetzan
aipatu diren murrizketak justifikatzeko
bestelako argudio bat ere aurki dezakegu: bertako pobrezia handituz doan
heinean, munduko beste lurraldeetara
zuzendutako jarduerak ezabatzea normala da. Gure aburuz, argudio hau
engainagarri samarra da, alderatu ezin
daitezkeen bi elementu lehiarazten baititu. Euskadin bizi dugun egoera, garatuak deritzen munduko beste lekuekin
batera, gero eta kezkagarriagoa dela argi
dago: langabezia, kaleratzeak, pentsiodunen eta lana duten pertsonen erosteko
ahalmenaren murrizpena, gazteen eta 50
urterekin lana galtzen duten pertsona
nagusienen aukerarik eza, baztertze egoeran dauden taldeen hazkundea, osasun

eta hezkuntza publikoaren hondatzea,
eta malnutrizioa bezalako arazoak egunerokotasunaren zeinu bihurtu dira,
garapena deitu izan genion horri, txanponaren beste aldea bistaraziz.
Edonola ere, aurrez aipaturiko arazoetan
eta hemendik milaka kilometrotara daudenetan arreta jartzea ez dira bateraezinak. Hemendik urrun gertatzen denak
hemen ere eragina du eta errealitate horri
bizkarra ematen badiogu, etorkizunean
bueltan etorriko zaigu. Elkartasuna azaltzeko bidea ez datza pobrezia mota bat
edo bestearen aukeraketan, bi errealitateak txanpon beraren bi aldeak direla
kontuan izatean baizik. Baliabideen
kudeaketa eta pertsona eta talde sozialen
interesak bateratzeko arduradun nagusia
merkatua zenaren ustea ezarri zenetik,
leku desberdinetako egoerek okerrera
egin dute.
Azken urteetan zehar era guztietako
lurraldeetan eragina izan duten desberdintasunak handitzeaz gain, etorkizuneko belaunaldien bizitzak erabat mehatxatzen dituen ingurumen arazoak ere
ikusgai izan ditugu. Hau guztia kontuan
hartuta, kanpoko eta barneko elkartasuna kontrajartzeak ez du zentzurik, erabat bateragarriak baitira.
Mundu mailako egoerak aldatu egin
dira, eta baita elkartasunera zuzenduriko

erronkak ere. Erakunde publikoek ez
ezik, garapenerako GKEek eta bestelako
eragile sozialek ere euren helburuak
berriz planteatu eta lan eremu berriak
aztertu beharko lituzkete Iparraldeko eta
Hegoaldeko erakundeekin elkarlanean
arituz. Etorkizunari modurik egokienean
aurre egiteko bideen inguruan hausnarketa egitea premiazkoa da. Beharrezkoa
da mugimendu sozialetako, arlo akademikoko eta erakunde publikoetako jendea bilduko duen hausnarketa prozesu
bat irekitzea.
Dagoeneko 25 urte pasa dira euskal erakunde publikoak gizarteko eskaeran
oinarri izan zuen lankidetza jardueretan
murgildu zirenetik. Gure lana bideratzeko aukera ezin hobe baten aurrean
gaude, egungo behar eta erronkekin bat
datozen oinarri berri eta irmoak eraikiz.
Orain arte euskal gizartearen nortasunaren oinarri izan den elkartasuna ez dezagun bidean galdu.

Ana María Arriola
Euskadiko garapenerako GKEen Koordinakundeko lehendakaria
Luis Guridi
Hegoa Institutuko
UPV/EHU-

zuzendaria

-

] Otsaileko agenda
] Santa Eskea
[Otsailaren 2a, larunbata]
AUZOZ AUZO SANTA
ESKEAN!!! Getariatik San
Prudentzio, Askizu eta Mia-n
barrena TRIKITILARI, BERTSOLARI eta KANTARIEKIN.
Irteera: 08:30ean Getariako
plazan.
-Askizun HAMAIKETAKOA.
-Mia-n BAZKARIA.
-Arratsaldean, herriko plazan
TXOKOLATEA.
-Ondoren, KANTUPOTEOA herriko kaleetan.
*** Aurrez izena eman behar
da jatorduak antolatzeko.
Izen-ematea: Harralde eta
Taxko tabernetan (5 €), urtarrilak 31a baino lehen.
Antolatzailea: Getariako
Bertso Eskola.

] Santa Ageda
bezpera
[Otsailaren 4a, astelehena]
Txistuz, trikitixa eta kantuz
kaleak alaituko dira.
ITURZAETA HERRI
ESKOLA: txistulari eta
eskola osoa Santa Agedako
ohiko koplak kantari.
Ordua: 14:30ean eskolan
elkartu eta Errueratik,
Potzuaga, Balentziaga, Herrerieta eta Plazara.
Plazan, haur txikieneekin
elkartu eta herri buelta,
Elkano, Katrapona, Nagusia
eta Frontoia.
“ALAMEDATIK HABANERARA” BERTSO ESKOLA eta
MUSIKA ESKOLAKO
TRIKITILARIAK Santa
Ageda bezperako koplak
abesten kalez kale.
Ordua: 19:00etan.

] Hitzaldiak
[Otsailaren 7a, osteguna]
TORTURA EUSKAL
HERRIAN, Julen Arzuaga.
Arantxa Erasun-en eskutik.

22-artzape

@topagunea.com

Ordua:19:00etan.
Lekua:Alondegia.
Antolatzailea: Harritan Blai.
[Otsailaren 27a, asteazkena]
“MOZORROTZEA EZ DA
DISFRAZATZEA”
Hizlaria: Oier Araolaza.
Ordua: 19:00etan.
Lekua: Alondegia.
Antolatzailea: HarritanBlai.

] Inauteriak
[Otsailaren 8a, ostirala]
INAUTERI FESTA HERRI
ESKOLAN eta KIROLDEGIAN: Mozorro desfilea,
jolasak, festa, txokolatada.
Ordua: 14:30etan.
[Otsailaren 8a, 9a eta 10a]
INAUTERI FESTA
GETARIAN: “Peter Pan”
dantza emanaldia Gure
Txeru dantza taldearen
eskutik, mozorro bazkari
herrikoia, mozorroen desfilea, lehiaketak, Euskal Inauteriari keinua “Sorginak eta
Atorrak”, Incansables txaranga, sariak, Musika Bandaren inauterietako kontzertua.
*** ERAKUSKETA: Kartel
lehiaketara aurkeztutako
lanak, udaletxeko sarreran
ikusgai egongo dira aste
osoan, otsailaren 8tik 15era.

] Odol ematea
[Otsailaren 11a, astelehena]
ODOL EMATEA
Ordua: 19:00etatik
21:00etara.
Lekua: Anbulategia.
Antolatzailea: Gure Txeru.

] Dokumentalak
[Otsailaren 14a, osteguna]
KORRIKA KULTURALA
Ordua: 19:00etan.
Lekua: Alondegia.
[Otsailaren 21a, osteguna]
“EZKUTUKO ZORRA”
dokumentalaren emanaldia.
Harritan Blai kultur elkartea,
Argia aldizkariak eta Eguzki

Bideoak kolektiboak antolatu
duten dokumentalen
emanaldiak.
Ordua: 19:00etan
Lekua: Harralde taberna.
Antolatzailea: Harritan Blai.
[Otsailaren 21a, osteguna]
“NOSOTROS” dokumentalaren emanaldia. Sintel-eko
langileei buruzko dokumentala hamar urte geroago.
Zinegilea: Fernando Pérez.
Urtea: 2012.
Ordua: 19:00etan.
Lekua: Alondegia.
Antolatzailea:
ELAN-EUSKADI G.K.E.

] Batzar
Nagusia
[Otsailaren 16a, larunbata ]
Arrantzale Zaharren Elkartea, BATZAR NAGUSIA.

] Eski Irteera
[Otsailaren 16a eta 17a]
Luz Ardiden-era ESKI
IRTEERA
Izen-ematea: otsailaren 6tik
12ra.

] Filmen zikloa
[Otsailaren 22a, ostirala]
Cristobal Balenziaga
Museoak antolatuta,
disenatzaile famatuak sinatutako FILMEN ZIKLOA.
“ALTA COSTURA” pelikularen emanaldia.
Ordua: 19:00etan.
Lekua: Cristobal Balenciaga
Museoa .
Sarrera doan

] Zine
emanaldia
[Otsailak 3, 10, 17 eta 24,
igandea]
ZINE EMANALDIA
Ordua: 17:00etan.
Lekua: Gure Txeru aretoan
Antolatzailea: Guraso
Elkartea.

] Balentziaga
Museoa
[Otsailaren 10a eta 24a]
-HELDUENTZAKO
EKINTZAK
TAILERRA: PATROI BATEN
GAINEAN ESTANPAZIOA
Ordutegia: 10:30etik 13:30era
Prezioa: 25 € (museora sarrera
barne)
Izen-ematea eta informazioa:
didaktika@cristobalbalenciagamuseoa.com edo 943 00 88
40 telefonora deituta.

] Korrika
[Martxoaren 9a, larunbata]
KORRIKA DENDA
[Martxoaren 15a, ostirala]
BERTSO AFARIA
Korrika Kulturalaren barruan,
Akerregi-Txiki txakolindegian
Bertso Afaria Iker Zubeldia,
Amaia Agirre eta Maindi
Murua.
19:00etan TRIKI POTEOA
herriko kaleetan zehar.
21:00etan BERTSO AFARIA

[Martxoaren 22a, ostirala]
KORRIKA TXIKI
15:00etan KORRIKA TXIKI,
Iturzaeta Herri eskolako haur,
irakasle eta gurasoekin
Jarraian txistuarekin kanta
batzuk joko dituzte giroa alaitzeko.
Ondoren MARRAZKI TAILERRA izango da frontoian.
Marrazkiak herria apaintzeko
erabiliko dira.
16:00etan TXOKOLATADA
plazan izango da.

[Martxoaren 23a, larunbata]
KORRIKA EGUNA
11:00etan Plazan luzaketak eta
beroketak egiteko. Eguerdian
(12:00ak inguruan) pasako da
KORRIKA Getariatik.
13:00etan Hamaiketakoa.
19:00etan ARRAI NASTUA
Batukada.
23:00etan KONTZERTUAK
Gaztetxean.

] Aritz Iribar [ H a r i t a r t i a n

zorion agurrak

Beherapenak
Gabonak pasa bezain pronto, urtero lez beherapenak datoz.
Hainbeste itxaron dugun hiru astetako beherapenen denboraldia igaro ondoren,
moda etxeek orain ipintzen dituzte benetako eskaintzak. Hauek, bigarren beherapen bezala ezagutzen ditugu.
Dena askoz ere interesgarriagoa da. Ikaragarri gustatu zitzaigun jaka hark ez du
hain deskontu eskasa, orain askoz ere merkeagoa baita.
Egun osoa dendaz denda ibili ondoren gustoko zerbaiten bila, bat-batean ZAS!
inoiz ikusi ez dituzun baina gustatzen zaizkizun zapata parea. Zein prezio dute?
prezioa barregarria dela eta, alde guztietara begiratzen duzu kamera ezkutu bat
dela pentsatuz.

Josune Urresti
Otsailak 12
Zorionak eta urte askotarako
Artzapeko lan taldearen partetk
hurrengo bileran mokaua zure kontu.

Lourdes Etxeberria
Otsailak 13
Zorionak amona!!
Muxu haundi bat familia eta
bereziki etxeko printxesan
partez.

Nahiz eta askotan ez pentsatu, bigarren beherapenetan ganga ugari aurki ditzakegu. Zein izan da 2013ko eskaintza hauetan lorturiko jantzi izarra?
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.

Telefono interesgarriak
Udal bulegoa ..........943 896 024
Faxa ................943 140 190
e-mail: udala@getaria.org
Kiroldegia ..............943 140 432
Kirol-portua ............943 580 959
Taxiak
Javier ..............607 720 242
Carlos ..............607 403 498
Udaltzaingoa ..........943 896 146
Liburutegia ............943 896 147
Anbulatorioa ..........943 140 653
Botika ....................943 140 441
Herri Eskola.......943 140 729
SOSdeiak ............................117
Kofradia ................943 140 200

FULDAIN farmaziaren
zaintza egunak: otsailean batere ez, eta
martxoan, 18tik 23ra.

KULTURA SAILAK DIRUZ LAGUNDUTAKO HEDABIDEA

Dendari, tabernari eta enpresari...
JAR EZAZU PUBLIZITATEA
M o d u l u a k - Ta m a i n a k ( c m )

Aldika

- Zenbatekoak
Urte osoan (%10)

1
2
3
4

4 x 4,3
4x9
4 x 13,3
8x9

12 €
24€
36€
48€

10,80 €
21,60€
32,40€
43,20€

6
8
Orri erdia
Orri osoa

8 x 13,3
8 x 18

72€
96€
130€
220€

64,80€
86,40€
117,00€
198,00€

a rtzape
Bazkide-kuota: urtean 22 euro

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! 27€ ( 5 € korreos gastuak)

