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ARTzAPe�ALDIzkARIA

Urtean 22€ - Getariatik kanpora bidaltzea 27€

ELAN-EUSKADIko Zuzendaritzak zera dio:

• Artikulu hau ONGko kide baten iritzi pertsonala izan da.

• ELANeri ez dagokio gai honetaz iritzirik plazaratzea talde bezala, orain bitartean horrela izan da, talde plurala garen neurrian

eta gure kideen artean iritzi desberdinak egon baitaitezke.

Barkatu artikulu honek sortu izandako nahasmena.

n Martxoko ARTZAPE aldizkarian ELAN-EUSKADIren izenean argitaratutako artikuluari buruzko

argibideak:

03E LAN EUSKADI  

KULTURA SAILAK DIRUZ 

LAGUNDUTAKO HEDABIDEA

Hondarrabiko argazki erakusketa arrakastatsu batean bi

argazki hauek egon ziren ikusgai eta gure eskuetara iritsi dira.

Izan ere, bi argazkietan azaltzen den emakumea  zein dan jaki-

tea nahi da. Inork baldin badaki zein den jarri gurekin harrema-

netan mesedez.

A KORDATZEN ?



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

UEN TXokoA04 Z

GUTUNAK

Badatoz, berriro, udaletxerako herri ordezkariak

aukeratzeko garaia, haiek izango dira datozen urtee-

tan herriko hainbat arloen kudeatzaileak. Haien

artean hondakinenak.

----Zero zaborreko kideok, textu inguru honetan,

ondorengo hausnarketa plazaratu nahi dugu: 

Egun, Getarian  hondakinak biltzeko dugun sistemak

ez du hondakinak gaika biltzeko helburua hobesten

eta sailkatu nahi  ez duenari  ez sailkatzeko erreztasu-

nak ematen dizkio.

----Zero Zaborretik dei egin nahi diegu gure udal

ordezkari izango direnei hondakinak gaika biltzeko

sistema eraginkorrago batera aldatzeko, egungo ere-

duak gaizki egitea  ahalbidetzen duelako, eta ezin

delako diru publikoa arazo ekologiko zein ekonomi-

koak iraunarazteko erabili.

----Guk ez diegu esango nola egin behar dugun,

baina gure aburuz, badira plangintza onargarri batek

bete beharreko baldintzak:

----• Ezartzen den bilketa moduak gutxienez %70eko

emaitza bermatu behar du.

----• Denon egin beharra izan behar du, gauzak

nahastuta botatzeak ez du aukera izan behar.

----Dagoeneko, datuek erakusten dute, badirela era

desberdinak emaitza hauek lortzeko.  %70eko gutxie-

neko emailtza lortu duten sistemek ezaugarri bat kon-

partitzen dute:  dena nahasian botatzearen aukera

ematen duen ontzia (Getarian berde kolorekoa)

kendu dute.

----Hortxe  daukagu herri jasangarriagoa lortzeko

bidea eta ditugun aberastasun  kultural gastronomiko

eta abarrei hondakinen kudeaketa egokiaren onurak

gehituko genizkieke.

----Denon hobebeharrez delako ustean, denbora

gehiago ez galtzeko  eta gaiari adarretatik eusteko

eskatzen diegu izango diren udal  kudeatzailei.

, Getariako Zero Zabor Taldea

Hauteskundeak�eta�hondakinak�Getarian

ZORION AGURRAK 

Lau urte, lau urte luze eta motz…

----2011ko maiatzaren 22a… gogoa, urduritasuna,

beldurra, esperantza, eta poza!!!  Egun  guztian  izan

nuen sentipena, aurreko 5 hitz ezberdin hoiekin labur-

bildu daiteke. Baina poza eta zoramenaren ondoren,

zetorkigun ardura eta pisuaz oroitzen naiz. Zinegotzi

guztiak berriak, udala kudeatzen sekula ibili gabe-

koak, ideologi ezberdineko pertsonez osatutako tal-

dea. Gai izango gara? Gai izango dira? Ziur nago, bi

galdera hoiek nitaz  gain beste zenbaitengan  ere

egongo zirela;  batzuk kezka beregan sentituaz , eta

beste batzuk distantzia eta ezkortasuna lehenengo

egunetik azaleraziz. 

----Baina gaur, udal hauteskundeak gainean  ditugun

honetan, argi eta garbi esan dezaket  nere kezka eta

beldurrak hutsean geratu direla. Udal kontuetan

sekula ezagutu gabeko gardentasuna eta parte har-

tzeko aukera  izan dugu, herria beste era batera eraiki

daitekeela erakutsi diguzue (batzuetan asmatuaz,

bestetan  akatsak eginaz),… 

----Baina gehien harritu nauena, udaleko lanetatik

haratagoko herriko beste ekintzetan laguntzeko eta

parte hartzeko izan duzuen gogo, indar eta prestuta-

suna izan da; bejondeizuela!!!! 

----Bukatu aurretik eskerrak eman nahi dizkizuet:

Nika, Amaia, Aitor, Gorka, eta Amets (bereziki zuri,

lau urte hauetan izan ditugun ezadostasun eta ezta-

baida txiki batzutatik haratago, gauza asko erakutsi

eta ulertarazi baitizkidazu).

----Bestetik… Nika, Begoña, Amets, Ibon, Arantza,

Floren, eta lantalde guztiari animo!!!

Ondoan izango nauzue…

Beñat Etxabe Iribar ,

eskerrik�asko!!!

Animatu eta zoriondu, familikoei, lagunei, bikoteari, lankideei...hemendik!



einek esango zigun, baina azkenaldian intelektual xamar gabiltza Txapakalezkalariak! Hau da hau marka!

Izan ere, Iturzaetaren inguruan egindako ikerketa errepasatu ondoren, letren munduak denbora oso gutxian eman duen itzuli-

purdiaz konturatu gara. Internet, whatsapp edo Twitter bezalako medioek hankaz gora jarri eta erabat aldatu dute komunika-

tzeko modua. Eta zurrunbilo handi horretan, euskara ere ari da pixkanaka bere lekutxoa egiten… dakigunok erabiltzen dugun

heinean, noski!

Baina benetan zenbateraino ezagutzen dugu euskera? Sagardoa, gazta eta atuna bezala, “Labelduna” al da erabiltzen dugun

euskera? Galdera honi erantzuna eman nahian, Euskal Herriko Unibertsitateko Euskara Institutuak eta BCBL neurozientzien zen-

troak, aplikazio berria sortu dute.

Bertan, aplikazioak hainbat hitz aurkezten ditu eta erabiltzaileak euskerazko hitzak diren ala ez adierazi behar du. Hau da, zein

hitz existitzen den euskaraz eta zein den asmatua edo beste hizkuntza batekoa… Ondoren, jokuaren amaieran, ongi erantzun-

dakoen eta akatsen arteko balantzea ematen digu.

Egia esan, oso ideia ona iruditu zaigu, eta norbere burua proban jartzeko aitzakia polita.  Guk badugu dagoeneko gure euskera

Labelduna! Eta zuk? Jokuan parte hartzeko ondorengo helbide elektronikora jo, eta bertan zehazten diren pausuak jarraitzea

besterik ez da egin behar: 

http://hiztegia.bcbl.eu

Eta behin teknologia berrietan murgilduta, ezin geldirik egon, ta sareko hainbat orrialde xelebretan nabigatzen jarri ginen,  Gran

Hermano birtualean orrialde eta leiho batetik bestera mugituz. A ze nekea! Korrika egiten baino gehiago nekatu ginen, gainera,

azkenerako! Baina ez zen alferrikako lana izan, beste bitxikeri bat ere topatu baikenuen.  

Izan ere, bada webgune bat toki bakoitzean hitz bilatuena zein den zehazten duena. Adibide moduan, Esssspaña  mailan, “Gran

Hermano 15” eta “Mundial 2014” dira hitz bilatuenak (no comment!)… Baina, ba al dakizue “Getaria” hitza non tekleatzen den

gehien? Bada Zarautzen, alajaina! Kuriosoa ez? Zergatik ote? Euren argazki denetan, atzean gure herria agertzeaz gain, orain

badakigu etxean edo bulegoan ere, Getaria hitza etengabe jartzen dutela… Gero kalean, gure herria euren auzoa besterik ez

dela esan arren tente-tente… A ze mundua!

T XAPAKALEZKA  

Aitor�Irigoien,�Beñat�Gereka�eta�Mikel�Mugika

n Getaria letren munduan II: Euskara eta teknologia berria
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RGAZKI TXokoA06 A

GARAI

BATEKO 

EUSKAL 

EZKONTZA

p Ezkongaiak: Xabier Isasti eta Ane Lazkano.

p Ezkongaien aitona-amonak  senargaiaren etxeko atera hurbildu eta "tratuan" jardun  zuten.  

q Txeruko lokala senargaiaren etxea izan zen, garai bateko arrantzale baten etxea irudikatu zen.



RGAZKI TXokoA 07

p Ezkonberrien familia eta apaiza afarian mahai nagusian eseri ziren.

p Apaiza, alkatea, medikua, mikeletea eta monagiloak plazan.

p Idiak arreoarekin elizaruntz.

p Baserria frontoian.

p Afarian, giro bikaina sortu zen parte-hartzaileen artean .



LIK BATEAN  08 K

Joste eguna Euskal Herriko hainbat herritan ospatu zen apirilak

25ean, eta Getarian ere ekintza hau egiteko parada hartu zen. Gure

Esku Dago ekimenak antolatuta, Joste egunean elkarte, familia, kirol

talde edo lagun taldeek apaindutako oihalak elkar josi ziren.

Goizeko 11:30ak ingurutik oihal guztiak ikusgai egon ziren frontoian

eta jende ugari gerturatu zen. 

12:30ak aldera, oihalak elkarri josten hasi ziren oihal kate luze bat

osatu arte.

Ondoren, oihal kate honi helduta, eta trikitilarien musikaz lagunduta,

kale nagusitik jeitsi eta Elkano kaletik igo ziren festa giroan.

Azkenik, oihal guzti hauek kultur etxeko balkoietatik zintzilikatu ziren. 

Getarian 657 atxikimendu lortu dira dagoeneko.

Aurtengo Getariako Konpartsa, 70.eko hamarkadan murgilduko da.  Isaak Aran-

berri izango da berriz ere irakaslea. Garai hartan ezagun egin zen DISCO gene-

roan murgildurik, funk eta soul-ean oinarrituz egindako kantak dantzatzeko

aukera izango dute konpartsako partaideek.

----Bakarlari eta talde ospetsu asko izan ziren garai hartan eta gaur egun orain-

dik ezagun diren abestiak entzuteko aukera izango dute ikusleek. Dantzarien

koreografiek eta entzungo den musika alaiak, dantzaleku erraldoi bihurtuko

dituzte Getariako kaleak.

----kKonpartsan parte hartzeko baldintzak honakoak izango dira:1. Neska-muti-

lak apuntatu behar dira (neska eta mutilaz osatutako bikoteak izango dira). 2.

Herriko ekintza bat izanik, bikoteko kide batek getariarra izan behar du, eta 3.

18 urte gorakoak ahal izango dute parte hartu.

Izen eman  nahi dutenek apirilaren 27tik maiatzaren 15era egin behar dute uda-

letxean, edo 943 89 60 24 telefonora dei eginez edo/eta kultura@getaria.org-era

mezu bat bidaliz.

----Informazio-bilera maiatzaren 20an, 19:30ean, alondegian egingo da. Eta,

entseguak astelehen eta asteazkenetan izango dira (ekainaren 1ean hasita).

70.�hamarkadan�girotutako�ikuskizuna�egingo�du�konpartsak

Ane�Azkueren�ipuin�sarituaJoste�eguna�Getarian

Bilbo-Otxarkoagako Txirula Kultur Taldea elkar-

teak, hogeita bat haur-ipuin bere argitalpene-

rako aukeratu ditu.

Horien artean, Ane Azkue Etxeberriaren Ore(a)

desertuan ipuina aurkitzen da.

Liburua 2015eko maiatzaren 10ean aurkeztuko

da, goizeko 11:45ean Otxarkoagako Haurren

XXXIV. Jardunaldien testuinguruan. Hogeita bi

estatutatik etorritako 516 ipuin jaso dira; 481

gaztelaniaz eta 35 euskaraz.  

Zerrenda horretan kopururik handienak Espai-

niar Estatutik bidalitakoak izan dira: 198. Atzetik

Argentinatik etorritakoak daude: 91. Hogeita

hamazazpi Kubakoak dira, hogeita bi Kolonbia-

koak eta hemeretzi Mexikokoak.  

Kontakizunak  maiatzaren 4 eta 10 egunak bitar-

tean ikusi eta entzun ahal izango dira Otxarkoa-

gako Auzo-Etxearen liburutegian. 

Ane Azkueren identifikazio irudia.

Gure Esku Dago Getaria



09

Etxetik kanpo, Legazpin, lortu zuten apirilaren 19an mailaz igo-

tzea Keta Babyautoren talde nagusiak. 0 eta 2 nagusitu ziren

Txema Rauleagaren mutilak Ilintxaren aurka, eta liga amaitzeko

lau  jardunaldiren faltan, txapeldun izendatzea lortu zuten.

Iaz galdu zuten maila berreskuratu dute berriro, eta pozik azaldu

ziren herriak egin zien ongi etorrira.  Autobusetik jeitsi eta suziri

artean jaso zituzten herritarrek, eta txistularien laguntzarekin

herriko kaleak zeharkatu eta udaletxeko balkoira atera ziren herri-

tarren txaloak jasotzera. Zorionak mutilak!

Getariako Kenpo Kai Taldeak maiatzean zehar defentsa pertsonaleko ikastaroak antolatu ditu DOAIN. Edozeinek ahal izango du

parte hartu, adin guztientzatarako baitaude zuzenduta. Klaseak astelehenetan 20:00etatik 21:00etara izango dira Sahatsaga

kiroldegian. Taldeko partaideak izerdi pixkat botatzera animatu nahi zaituzte!

kenpo�taldearen�ikastaroa

Mailaz�igo�da�ketaren�talde�nagusia

70.�hamarkadan�girotutako�ikuskizuna�egingo�du�konpartsak

Amaxkar

errenta-�aitorpena�euskaraz
Errenta-aitorpenaren kanpaina hasi dela eta,

Getariako Udalak errenta-aitorpena euskaraz

egitera animatu nahi ditu herritarak. Izan ere,

urratsak egin behar ditugu euskara alor guz-

tietara zabaltzeko bidean, eta beraz, errenta-

aitorpena euskaraz eginez, administrazioaren

euskalduntzean ere eragiten dugu. 

Errenta-aitorpena hainbat modutan egin dai-

teke (autolikidazioa, gestoria bidez, Ogasu-

nera joanda...), eta modu horietan guztietan

dago euskaraz egiteko aukera. Beraz, animatu

zaitezte! Eta egin zazue Euskaraz Errenta

aitorpena.

Juan Mari Vidal



zkenean! Asko kostata, baina azkenean ailegatu da. Behintzat pixkat

alegratzeko ….! Baratzan ari garenok beti ura eta eguzkiaren arteko oreka

eskatzen dugu. Aurten nahiko ura eduki eta orain eguzkia nahi dugu. Udabe-

rriak harrapatu nau Zweig austriarraren Atzoko mundua irakurtzen. Gaurko

mundua ulertzeko lagungarria da atzoko munduari begiratzea. XX. mendeko

historia kontatzen du liburuak.

Historia oso gogorra, iraultzailea, hiru megalomaniak pairatu, eta bi gainditu-

takoa: faszismoa eta estalinismoa. Neoliberalismoa oraindik gainditu gabe

dago, inoiz baino gogorrago, gainera. Hurrengo urteak izango dira suzko

froga;  gai izango garen neoliberalismoa uzteko edo ez. Labur esanda, “kapi-

talismoa” da etsaia orain. Diruaz beste modu batean   pentsatu beharko dugu.

Hori da. Uste nuen “Podemos” horretan dabilela, orain zalantzan nago. Eta

Andaluzian ikusi dugu, jendeak oraindik ez duela asko ikasi gaizki deitutako

krisiatik. Eta bankuak eta betiko politikoak pozik.

Udaberria ailegatu da, eta “brotes verdes” ikusten dira. Verdes, muy verdes.

RTZAPETIK BeGIRA��10 A

Xabi�Insausti�

ENBORAPASEN SoLUzIoAkD

A

ASMAKIZUNA

- Zein da bost bokalak dituen 

animalia?

TXORIKUMEA

EROGLIFIKOA

- Nork agindu du?

ARTZAPEZPIKUAK

MARTXOKO SOLUZIOAK

SUDOKUA
n Udaberria

“ Baratzean ari garenok beti ura eta

eguzkiaren arteko oreka eskatzen dugu”



gun hauetan arrantza-ontziak atzera eta aurrera ikusten

dira. Portuan sartu eta itsasora atera, portura bueltatu eta itsa-

sora berriz. Antxoa arrantzatzeko garaia izaten da urteko sasoi

honetan eta buru belarri dabiltza arrantzaleak. Getaria Gipuzko-

ako arrantza portu nagusienetarikoa da gaur egun, azken urteo-

tan bere flota gutxitu arren zenbait arrantza-ontzi mantentzen

jakin izan duena. Atzera begiratzen badugu ordea, Getariako

portuaren garrantzia handia izan dela ikusten dugu.

Getariaren orografia eta kokapenak Gipuzkoako itsas babes-

gune nagusienetarikoa bihurtzen dute. Portuko instalakuntzak

agertu baino lehenago ere, San Anton mendiaren babesean

zabaltzen zen Markorbeko badiak gune ezin hobea eskaintzen

zuen ontziak lotzeko. Badia horri esker, Gipuzkoako kostaldeko

gune aberats eta estrategikoenetariko bat izan da historian

zehar; arrantza ez ezik merkatal gune oparoa eta kostaldea

defentatzeko funtsezko kokaleku militarra. 

XVI. mendearen lehen erdian, Getariako portuak zuen babes-

gune izaera hori areagotu zen eta 1521. urtetik aurrera kostako

babesgune garrantzitsuenetarikoa izan zen, baita kosta zain-

tzeko leku esanguratsuenetarikoa Hondarribia eta Donostiarekin

batera. Garrantzia honetaz jakitun, Getariak kai berri bat eraiki-

tzeko asmoa agertu zion erregeari. Martin Larraondoguno izan

zen portua egiteko arduraduna. Momentu honetan lotzen da,

Belsua Ugarte harginak egindako dike baten bidez, San Anton

uhartea Getariako penintsulara.

Gure kostaldeko gune nagusienetariko bat izan arren (1883ko

ekainaren 8ko legeak Kantauri kostaldean ibiltzen ziren ontzien

babes portu ofizial izendatu zuen), XX. mendera arte Getariako

portuak ez zuen instalakuntza zaharkituen berrikuntza sakon bat

burutu. Mende horren lehen erdian, arrantza eta merkatal portu

handi batean bilakatzeko egitasmoa jarri zen mahai gainean;

trenbidea bertara eramatea ere pentsatzen zen. Baina errealita-

teak irudimena gailendu zuen oraingoan eta portuko egituran

momentuko beharrei erantzuten zioten zenbait hobekuntza bes-

terik ez ziren gauzatu. 

Egitasmoa Elkano Marinel Kofradiaren ekimena izen zen. Jose

Maria Aranbarri getariarrak portuaren azalera 4.900m2 tatik

22.200 m2 zabaltzeko lanen proposamea egin zuen. Helburu

nagusiak arrantza eta kontserba-industria bultzatuko zuen por

tuaren edukiera handitzea eta Bilbotik Pasaiarako bidea egiten

zuten kabotajeko itsasontziei babesa eskaintzea ziren, baita itsa-

soarekin erlazio zuzena ez duten beste sektore batzuk bultza-

tzea ere. Egitasmoaren gauzatzearekin portuko bokalea 30

metrokoa egin zen, iparraldeko dikea altzatu zen enbatetatik

babesteko, kaiaren babesa handitzeko beste nasa bat eraiki

zen, portuaren barruko nasak sortu ziren ontzietako zamaketa

lanak errazteko eta abar. Getariako portua berritzeko egitasmoa

Celestino Mendizabalek gauzatu zuen eta 1919an bukatu eta

inauguratu zen, kofradia eta arrantzale aterpetxearekin batera.

Gaur egun Getariako portuak duen itxura XX. mendearen buka-

erako lanen fruitu da, baina baita bilakaera luze baten ondorio.

Izan ere, porturik gabeko Getaria posible ote?
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Noiztik zara EAJko afiliatua? Zine-

gotzi ere zenbat urtetan jardun

zara? Zergatik erabaki zenuen zerrenda-

buru zure burua aurkeztea?

----Beti izan dut begirune berezia EAJre-

kiko eta, Udalean zinegotzi 2007az

geroztik baldin banago ere, ez naiz afi-

liatua. Herrigintza oso gustukoa duda-

lako hasi nintzen.

----Alderdiak 2014ko udaran datorren

hauteskundeetan bera ordezkatzeko

aukera eskaini zidanean, senar, guraso

eta etxekoekin asko hitz egin eta aus-

nartu ondoren, baiezkoa ematea erabaki

nuen, eta ondoren, urria bukaeran Ba-

tzokian egin zen batzarrean alderdiki-

deek aho batez onartu zuten ni zerren-

daburu izatea, eta emandako konfiantza

ilusioz, gogoz eta erantzukizunez har-

tzen dudan erronka da.

Legealdi berri bat hastera doa.

Zein helburu ditu EAJak?

----Getariak gobernu onean oinarritutako

politika publikoak behar ditu, sinesga-

rriak eta herritarrengandik hurbil daude-

nak. Gure lehentasuna getariarren duin-

tasuna eta ongizatea bermatzea izango

dira. 

----Elkanoren 500. urteurreneko Turismo

Plan Estrategikoak Udalaren  eta arlo

honetan herriko eragile nagusiak dire-

nen onarpena dauka, eta ezinbestekoa

da lehentasun osoa ematea; plan hori

landu eta bultzatuko dugu. Herrian, kali-

tatezko turismoa bultzatzeko ikaraga-

rrizko potentziala daukagu eta, beraz,

Balentziaga eta Elkanorekin batera,

Getariak dituen beste balore historiko

guztiak ezagutarazi, bultzatu eta indartu

behar ditugu, Getaria eta getariarren bizi

kalitatea hobetzeko.

----Bestalde, getariar gazteek herrian

bizi eta lan egiteko apustua egiten dute.

Herrian etxebizitza bat lortzea eta

herrian bertan lana aurkitzea arazo dira,

eta horregatik, etxebizitza alokatzea

ahalbideratuko dituen ekimen politikak

bultzatuko ditugu, eta, ekintzaileentzat

udal lokalak eskainiko ditugu.

----Bukatzeko, zerbitzu publikoen sis-

tema bateratzailea izatea bultzatuko

dugu (autobusa-taxi-trenak) eta, landa

auzo edo eremuetan ere garraio publi-

koa izatea bultzatuko dugu.

Azken  legealdiari dagokionez, zer

nabarmenduko zenuke? Zer ken-

duko zenuke?

----Gobernuan dagoen alderdiak,

herriari onurak ekarriko dizkion politikak

bultzatu beharko lituzke, iritzi ezberdi-

neko ikuspuntuak errespetatuz eta, aha-

lik eta adostasun gehien bilatuz. 

----2008az geroztik Getariako hainbat

eragileren, Udalaren eta beste zenbait

erakunde publikoren onarpena duen

Turismo Plan Estrategikoak tamalez

egun garatzeke jarraitzen du. Plan

honek etorkizunean herriari ikaraga-

rrizko onurak ekarriko dizkiola inolako

zalantzarik ez daukat, getariar guztien-

tzat ahalik eta onuragarrien diren neu-

rriak aurrera eramatea baitu helburu;

baina, esan bezala tamalez egun plan

hau geldirik dago, besteak beste Udal

Gobernuak hau garatzeko inolako

borondaterik ez duelako azaldu. Legeal-

dia amaitzear den honetan eta hautes-

kundeak gainean ditugun une hauetan, 

mugimendu batzuk eman nahi izan

dituen arren, plan hau adostuta dagoen

moduan aurrera eraman nahi ote duen

zalantza handiak ditut.

----Proiektu/egitasmo guztiak hobetu

daitezke, moldatu daitezke; baina,

garrantzitsuena herriaren etorkizuna

bermatuko duten proiektuak eta hauek

aurrera eramateko  gaitasuna izatea

dira. Azken legealdi honetan, Udal

Gobernua aurretik martxan ziren edota

aurrekusita zeuden proiektuekin ibili da

eta bakarren bat gainera 4 urte pasata

oraindik bukatu gabe utziko du.

----Herritar guztien partehartzea bultza-

tzea ere oso garrantzitsua da, baina ez

herritar guztien partehartzea bakarrik

baizik eta Udalean oposizioan egon

garen gainontzeko alderdi guztiekin ere.

Eta getariarrontzat, tamalez, legealdi

honetan, Udal Gobernuak azaldu duen

jarrera alderdikoia, sektarioa eta autori-

tarioa nabarmenduko nituzke eta

berauek kenduko nituzke, herriaren

ongizatea bermatu nahi baldin baditugu.

Zer egingo zenuke Udal jarduera

eraginkorragoa izateko?

----Gizarteak politika egiteko modu

berriak erreklamatzen ditu, gardenta-

suna, partaidetza eta arazoak konpon-

tzeko kudeaketa zorrotzekin.

----Partaidetza aktiboa bultzatu beharra

daukagu, honela arazoak modu eragin-

korragoan eta herriak erreklamatzen

dituen moduan konponduko baitira.

Pertsona guztiei entzun eta guztiekin hitz

egiteko konpromisoa hartzen dut.

----Interes alderdikoiak albo batera

utzita, Udalak herri kudeaketaren moto-

rra izan behar du, eta ez eduki politikoak

eztabaidatzeko foro hutsa. Integratzai-

lea eta herriaren interesak lehenestea

ezinbestekoa deritzot.

EAJren Udal zerrendan gazte jen-

dea aurkeztuko duzue, belaunaldi

berri baten aurrean gaude?

----Taldea osatzerako orduan helburu

batzuek nituen jarrita eta horietako bat

gazteen presentzia zen.

----Nire ustetan politikagintzak aldakorra
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izan behar du, jende aldaketa egon

behar du freskotasuna eta ideia berriak

sartzeko.

----Herriak eta sistemak funtziona dezan

politikagintza behar-beharrezkoa da, eta

gaur egun herritarrek heuren burua poli-

tikagintzatik oso hurrun ikusten dute.

----Ezinbestekoa da herritarrengana hur-

biltzeko aurpegi berriak jartzea eta

horrenbestez gaztediari ere aukera

ematea ideia berri eta politika egiteko

eredu berriak ekartzeko. Ez da beldurrik

izan behar belaunaldi berriari aukera

emateko. 

----Bestalde, esperientzia ere oso hel-

buru garrantzitsua nuen, udalgintzaren

funtzionamendua ezagutzea ezinbeste-

koa baita taldeak ondo funtziona dezan.

Taldean udalgintzan/herrigintzan eskar-

mentua dugun 5 kide gaude.

Azken urteotan, itsasoa dela eta,

lurjauziak… N-634 errepidea asko-

tan itxi izan da. Zer konponbide ikusten

duzue?

----Urteak dira N-634 errepideak ara-

zoak ematen ari zaigula, Meagako erre-

pidea ordezko bezala daukagu baina ez

da batere egokia ezta segurua ere. 

----Markel Olanori, Ahaldun Nagusirako

gure hautagairi, dagoeneko helarazi diot

Meagako errepidea berritzeko aurrera-

pauso nabarmenak eman behar ditu-

gula eta nire taldearen lehentasun bat

dela. 

----2011. urtean Markel Olano Ahaldun

Nagusi zela, Diputazioak errepide hau

berritzeko eta egonkortzeko proiektua

egin zuen, baina 2011ko gobernu alda-

ketaren ondorioz, azken lau urte haue-

tan Udalean eta Diputazioan agintzen

egon diren Bildukoek errepide honi ez

diote inolako lehentasunik eman, eta

egoera hau aldatu beharra dago; izan

ere, errepidea berritzeak bai herri

gunean bizi garenoi bai Meagako bizila-

gunei baita komertzio, ostalari eta

enpresei ere abantailak ekarriko baitiz-

kigu.

Hauteskundeetako emaitzei

begira zer esperantza duzue?

----Zerrenda osatzeko eta programa egi-

teko orduan herritar eta talde askorekin

elkartu naiz eta jaso dudan erantzuna

ikusita oso baikorra naiz.

----

----Talde sendoa osatu dut, gazte eta

eskarmentodun jendez eratua.  Denak

herriarekin eta herritarrekin oso konpro-

metituak. Azken lau urte hauetan herriak

atzerapauso handia eman du, eta jen-

deak aldaketaren aldeko apustua

egingo duela uste dugu.

----Herritarrek 4 aukeren artean hauta-

tzeko aukera izango duten arren, geta-

riarroi, Gipuzkoan bezala, 2 ereduren

artean aukeratzea tokatuko zaigu. Bata

ukazioan eta inposizioan oinarritutakoa

eta, bestea, gurea, arazoei aurre egin

eta Getaria eta gizarte aurreratu bat

bultzatzea eredu duena.

----Maiatzaren 24an datozen urteetan

nola bizi nahi dugun aukeratu behar

dugu. Herri zabal, garatua, solidarioa

eta etorkizuna bermatzeko tresna baka-

rra EAJ da.

Meagako errepidea berritu eta herrian egoera

tamalgarriak ditugun eraikin eta lekuak berri-

tzeko eragile publiko-pribatuak bilduko dituen

ekintza plana abian jarriko dugu. .

Zer hobetuko zenuke honako gai hauetan?

HIRIGINTzA

Euskal kultura eta euskara Getariaren norta-

sun ikurrak ditugu. Horregatik kultura, aisialdi

eta kirol eskaintzetan presentzia anitzagoa

bultzatuko dugu. Herri ingurumenaren euskal-

duntzea bultzatuko dugu.

Etxez-etxeko laguntza indartuko dugu. Beha-

rrean aurkitzen diren pertsonen errolda

zehatza egin eta euren egoera hobetzeko lan

egingo dugu.

Zabor-bilketa sistema jasangarria bultzatuko

dugu. Atez atekorik ez!! Eta, birziklapena

bultzatzeko kontzientziazio kanpainak indar-

tuko ditugu. 

Herrian kalitatezko hezkuntza bermatzen

lagundu eta, herritarrei kirola egiteak dakar-

tzan onurak ezagutarazi eta kirola praktika-

tzera bultzatu, herriko kirol entitate ezberdine-

kin elkarlana indartuz.

Zerbitzu publikoen sistema bateratzailea iza-

tea bultzatuko dugu (autobusa-taxiak-trenak).

Eta, landa auzo edo eremuetan ere garraio

publikoa izatea bultzatuko dugu. Turismo

Plan Estrategikoa garatuko dugu.
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Nola laburtuko zenuke alkate lana?

Eta zergatik aurkeztuko zara

berriro kargu honetarako?

---Alkate izatea ohiko lantoki bat bete-

tzea baino gehiago da nire iritziz behin-

tzat. Alkatea herritar guztien ordezkaria

da, eta horrenbestez, getariar guztien

beharrak, nahiak, ilusioak, kezkak… en-

tzutea eta, ahal den heinean, bideratzea

dagokio. Nahi horretan jardun naiz

azken lau urtetan; badakit herritar guz-

tien espektatibak ez nituela beteko,

baina gustura sentiarazten nau jardun

horretan ahalik eta ondoen eta ilusioz

beterik aritu izanak. Saiatu naiz herrita-

rrengandik hurbil egoten, eta beraiek

ere ni hurbil senti nazaten, uste baitut

alkate on batek herriari entzun behar

diola.

---Aurreko legealdiaren hasieran, adie-

razi genuen ilusioa, gogoa eta konpro-

misoa izango zirela gure udal-jarduna-

ren zutabe; orain, lau urte hauetako

esperientzia gehitu behar diegu. Ba-

tzuetan neketsua izan den arren, orain-

dik indartsu eta ilusioz beteta sentitzen

naiz beste legealdi bat betetzeko, noski

betiere herritarrek botoen bidez hori era-

bakiz gero.

---Lau urte hauetan argi erakutsi dugu

zein den nire eta EH BILDUren herrigin-

tzan jarduteko estiloa, eta prest gaude

ildo beretik proiektu berriak martxan jar-

tzeko. Orain, laster batean getariarrek

baloratu beharko gaituzte.

Legealdi berri bat hastera doa.

Zein helburu ditu EH BILDUK?

---Azken hilabetetan gogor jardun gara

EH BILDUren herri programa osatzen

eta azpimarratu behar dut lan horreta-

rako getariarren askoren laguntza izan

dugula. Denon artean etxeetan jaso

berri duzuen programa egin dugu, eta

beraz, legealdi berriaren helburu nagu-

sia izango da bertan jasotakoak bete-

tzea. Gainera, esperientziak erakutsi

digun bezala, aurreikusitakoez gain

beste mila arazo eta behar sortzen dira

egunerokoan, eta noski, horiei ere eran-

tzun egokia ematea ezinbestekoa

izango da. Uste dut denok izango ditu-

gula buruan azken lau urteetako uste-

kabe larriak: Menditxoko maldaren eror-

keta, itsasoak egindako sarraskeriak…

Eta esango nuke ezusteko horiei eman-

dako erantzunak egokiak izan direla.

Azken legealdiari dagokionez, zer

nabarmenduko zenuke? Zer ken-

duko zenuke?

---Zaila da lau urte lerro gutxi batzuetan

laburbiltzea, baina besteak beste, hauek

bereziki nabarmendu nahi nituzke: Herri-

tarren laguntza eta hurbiltasuna, jaso-

tako konfiantza eta animoak, parte-har-

tzea sustatzeko antolatutako bileretako

erantzuna, Independenteak taldeko

kideekin eta zinegotziarekin, bereziki,

izandako hartu-emana, udal-langileen

laguntza, EH BILDUko zinegotzien

arteko giroa, inguruan etengabe lagun-

tzen izan ditugun beste EH BILDUko

kideen babesa eta beste hainbat eta

hainbat.

---Horrez gain, udal-taldeak beste

gobernu eta erakundeekin koordina-

tzeko izan duen gaitasuna nabarmen-

duko nuke. Legealdi hasieran, batzuek

ozenki esan zuten ez ginela horretarako

gai, baina elkarlan horri esker, herrian

proiektu asko burutu ditugu: anbulato-

rioa, haurtzaindegia, eguneko zentroa,

igogailua, Menditxoko arazoa, itsasoak

eragindako kalteen konponketak, auto-

bus-geltokia, ur-sarearen berritzea… 

---Kendu ere asko egingo nituzke, baina

horiek niretzat gordeko ditut. Esan deza-

kedana da, hurrengo alkatea ni izanez

gero, gustatuko litzaidakeela udal-zine-

gotzi guztiak adostasun gehiagotara iris-

tea, gai asko izaten dira herriarentzat

onuragarriak, eta horiek aztertu eta boz-

katzean, ez luke hainbesteko eraginik

izan behar proiektuaren sustatzaileak.

Zer egingo zenuke udal-jarduera

eraginkorragoa izateko?

---Uste dut azken legealdian izandako

udal-jarduera nahiko eraginkorra izan

dela. Noski, beti dago zer hobetu, eta

ziur naiz, hobekuntza horiek eginez, are

eta eraginkorragoa izango litzakeela.

Adibidez, teknologia oso azkar doa, eta

arlo horretan eguneratuta egotea ona li-

tzateke. Gainera, etorkizunean aurrera

eraman nahi diren proiektuak aurrez

ongi pentsatuta eta idatzita izateak ere

asko lagundu dezake. Horretan ere jar-

dun gara, eta jada baditugu hainbat

ideia prest. 

---Dena den, gure jarduna benetan era-

ginkorra izan dadin, herritarren beharrak

entzun behar dira, eta horretarako, lehen

esan dudan bezala, ezinbestekoak dira

hurbiltasuna eta berdinen arteko harre-

manetatik abiatzea.

Aurreko legealditik konparatuz,

zerrenda berritua aurkezten

duzue. Zein iritzi duzu horren inguruan?

---Gaur egun, ez da erraza politikan jar-

duteko ilusioa sortzea. Azken urteotan,

politikagintzak zuen prestigio guztia

galdu du, eta neu ere ados nago neurri

batean, horrela pentsatzeko nahikoa

arrazoi bai baita. Baina herrigintzan jar-

duten dugunok edo jarduteko prest gau-

denok benetan horretan sinisten dugu-

lako ari gara. Horrelako jendearekin

osatu dugu EH BILDUren zerrenda.

Alde batetik, lehen izandakoak gaude,
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eta lau urte hauetan gurekin egonda-

koak ere hor inguruan izango ditugu,

bidelagun. Eta bestetik, kide berriak

ditugu zerrendan, herrigintzan beste

modu batean lanean jardundako jendea,

hain zuzen. Herriko hainbat elkarte edo

taldetan parte hartutakoak dira; beraz,

gehienek esperientzia dutela esango

nuke nik. Batzuk azken lau urte hauetan

udalgintzan ikasitakoa jarriko dugu, eta

beste batzuek ideia eta haize berriak

ekarriko dizkigute. Uste dut oso talde

egokia, indartsua eta ilusioz betea dela

EH BILDUk aurkeztu duena. 

Azken urteotan, itsasoa dela eta,

lurjauziak… N-634 errepidea asko-

tan itxi izan da. Zer konponbide ikusten

duzue?

---N-634 errepidea askotan itxi behar

izan da ezinbestean, eta tamalez, denok

badakigu horrela izango dela aurreran-

tzean ere, ez baita erraza naturaren

indarrari aurre egitea. Hala ere, errepi-

dea itxi den bakoitzean, oso gainean

egon naiz, bai diputazioko teknikoekin

berehala hitz eginez, baita Ertzaintzako

buruekin koordinatuz ere. Elkarlan horri

esker, errepidea ixtearen ondorioak

arindu egin dira, neurri batean. Batetik,

errepidea inoiz baino azkarrago ireki-

tzea lortu dugu, eta hori horrela izan

dela herritar batzuek ere adierazi didate.

Bestalde, lehen itsaso txarraren aurrei-

kuspena zegoenean, batzuetan, errepi-

dea automatikoki ixten zuten; orain,

ordea, behin eta berriz eskatu ondoren,

ez da horrela gertatzen. Hau da, Er-

tzaintzaren patruila-autoak etengabe

ibiltzen dira errepidean, eta benetan

bertatik gidatzea arriskutsua dela ziur-

tatzen dutenean soilik ixten dute.

---Momentu honetan, SOS Deiak-ekin

itxiera bakoitza ongi kudeatzeko proto-

kolo bat garatzen ari gara.

---Errepidea ixten denerako dugun alter-

natiba, Meagara doan bidea, ez dago

prestatua zirkulazio handi hori jasotzeko.

Errepidearen egoera hobetzea ez dago 

Udalaren esku, eta saiatu gara Diputa-

zioak proiektu hori bere lehentasunetan

sartzen baina ezinezkoa izan da. Hala

ere, hurrengo legealdian ere ahalegina

egiten jarraituko dugu, eta ea oraingoan

lortzen dugun.

Hauteskundeetako emaitzei

begira zer esperantza duzue?

EH BILDUk herri-programa egokia eta

herrigintzarekin konprometituta dagoen

jendez osatutako zerrenda aurkeztu du.

Gainera, aurreko legealdian egindako

guztia ere begi bistan dago. Orain, gure

itxaropena da getariarrek gugan kon-

fiantza izatea eta konfiantza hori botoen

bidez adieraztea. 

Beste proiektuen artean, Sahatsagako ere-

mua legealdi berrian bukatuko dugu eta 60

etxe berri egingo ditugu. Sahatsaga kalearen

eta Herrerieta kalearen arteko lotura egin.

Amaitzeko, herriko ur zikinen eta garbien

bereizketa egiten amaitu.

Zer hobetuko zenuke honako gai hauetan?

HIRIGINTzA

---Euskarari dagokionez, herrian euskaraz

bizitzearen kontzientzia zabaltzea behar-

beharrezkoa ikusten dugu. Eta horrekin

batera, Udalean euskara-teknikari bat izatea.

---Kulturari dagokionez, herriko elkarteekin

lanean jarraitzea ezinbestekoa da, eta bertako

kultur eskaintza aberatsa bultzatzea. Bes-

talde, herriko kultur aniztasuna oinarri hartuta,

elkarlanerako bideak jartzea beharrezkoa

ikusten dugu. 

Getariar guztiek duintasunez bizitzeko duten

eskubidea bermatzea izango da garrantzi-

tsuena. Horrez gain, egungo gizartea gero eta

zaharragoa izanik, garrantzitsua iruditzen

zaigu herriko adineko pertsonei dagokien

lekua ematea herrian.

Legealdi honetan, birziklapen-kopurua handi-

tzea lortu dugun arren, oraindik tarte handia

dugu hobetzeko. Kontzientziazioa eta sentsi-

bilizazioa lantzen jarraituko dugu aurreran-

tzean ere, getariar guztion ardura baita hon-

dakinak sailkatzea eta birziklatzea.

---Etorkizunean herritar aktiboak nahi ditugu,

balio onak dituzten herritarrak, kontzientzia-

dunak, euskaldunak, begirada mundura

zabalduta duten euskal herritarrak… Beraz,

garrantzitsua iruditzen zaigu denok izatea --

Getariako gaztetxoen hezkuntza-eragile.

---Kirolari dagokionez, kirola egin nahi duen

orok aukera izatea bermatuko dugu. Bes-

talde, orain arte hain zabalduta egon ez den

emakumeen kirola bultzatzen saiatuko gara.

Turismoak leku eta garrantzi berezia du gure

herrian, eta beraz, ongi zaindu behar dugu.

Guk turismo jasangarria bultzatu nahi dugu,

errentagarria, eta ingurumenarekin nahiz

Getariako identitatearekin bateragarria. 

8

kULTURA�eta�eUSkARA

GIzARTe-�oNGIzATeA

zeRBITzUAk�eTA�TURISMoA

HezkUNTzA�eTA�kIRoLA

zABoRRA
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Nika Lertxundirekin batera honakoak osatzen dute Getariako BILDURENren hautagaitza : 2. Begoña Garate; 3. Amets Etxabe;

4. Ibon Gereka; 5. Arantza Arrizabalaga; 6. Floren Iribar; 7. Iker Azkue; 8. Aizpea Peña; 9. Ekaitz Esteban; 10. Edurne Irigoien.

11. Iker Aldalur;  12. Gorka Bordagarai; 13. Amaia Iribar; 14. Aitor Irigoien; 15. Mari Jose Otamendi eta 16. Imanol Urresti.



turzaeta Herri Eskolako 6. mailako ikasleok Nafarroako Lekaroz herrira joango gara apirilaren azken astean, bertako

ingeles-barnetegira, hain zuzen. Bost egun emango ditugu Lekarozen. Helburu nagusia ingelesa ikastea da, baina baita lagun

zaharrekin topo egin eta ondo pasatzea eta lagun berriak egitea ere. Izan ere, Aizarna eta Zestoako ikasleekin egongo gara bar-

netegian.

Bost eguneko bidaia honetan, Albergue  Valle del Baztan (Huarte auzoa z/g 31795 Lekaroz) izango dugu bizitoki. Eta egonaldi

horretan jarduera ezberdinak burutuko ditugu:

• Ingelesa ikasiko dugu egunean zortzi orduz; eskola teorikoak eta praktikoak izango dira, gai erabilgarri eta dibertigarrietan

oinarrituak guztiak.

• Lankidetza-jolasak, abestiak eta dinamika handiak burutuko ditugu.

• Besteak beste, antzerkia, testuak, jolasak, eskulanak eta abar egingo ditugu.

Ez dugu aspertzeko astirik izango egun horietan! Hau izango da gure goizetako plangintza:

08:00ak eta 09:00ak bitartean jaiki, pres-

tatu, ohea egin eta logela txukundu

beharko dugu; 08:30etik 09:00etara,

gosaldu eta hortzak garbitu; 09:00etatik

11:00etara, ingeles-eskoletara joan

beharko dugu; 11:00etatik 11:30era,

hamaiketakorako tartea hartuko dugu;

11:30etik 13:00etara, berriz ere ingeles-

eskolak hartzera; 13:00etatik 13:30era,

libre haize pixka bat hartzeko; eta

13:30etik 14:45era, bazkaltzeko tartea. 

Arratsaldeko plangintza, berriz, honako

hau izango da: 14:45etik 15:00etara, den-

bora librea nahi duguna egiteko; 15:00eta-

tik 17:00etara, tailerrak; 17:00etatik

17:30era, askaria; 17:30etik 19:00etara,

tailerren aurkezpena; 19:00etatik

20:00etara, kirol-jolasak egingo ditugu;

20:30etik 21:00etara, denok afaltzera;

21:00etatik 22:00etara, gaueko jardunal-

diak; 22:00etatik 22:30era, hortzak garbi-

tzera eta guztiok lotara!

Maletak prestatu eta joateko eguna noiz

iritsi zain gaude. Urduri gaude eta zer ger-

tatuko ote den pentsatzen: noren ondoan

lo egingo ote dugun, otorduetako janaria

nolakoa izango ote den, beste ikastetxee-

tako neska-mutilekin ongi moldatuko ote

garen eta abar. 

Eta ezin ahaztu bost egun horietan ez dugula telebistarik ikusiko, ezta telefono mugikorrik izango ere! Moldatuko ote gara? 

6. maila ,

H ARRITARTEN TXUTXUPekA��16

Iturzaeta�Herri�eskola

n Bost egun ingelesez
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U RRITZA AISIALDI�TALDEA  17

n Udaleku irekiak

guzkia ari da, pixkanaka, inguruak berotzen, udara hurbiltzen ari baita. Aurtengo honetarako, Urritza Aisialdi Elkarteko

kideok proposamen berri bat dugu zuentzat: UDALEKU IREKIAK!

Guk, bere garaian, izan genuen aisialdirako aukera paregabea eskaini nahi diegu Getariako haurrei. Urtean zehar eginiko ekin-

tzez gain, udarako opor luzeetan ere Getariako kaleak kolorez eta jokoz bete nahi ditugu. Horretarako, ekintzaz eta irteeraz bete

ditugu uztaileko bi hamabostaldiak. Uda eta aisialdia oinarritzat hartuta, haurren hezkuntzarako ezinbestekoa den jolaserako

hainbat aukera proposatzen ditugu, helburua guztiok ongi pasa eta udara ahaztezin bat igarotzea izanik. 

Uztailean zehar, Getariako kaleetan zein hondartzan ibiliko gara, eta aurretik esan bezala, bi hamabostalditan banatu dugu egu-

tegia. Lehenengo hamabostaldia uztailak 1etik 17ra luzatuko den bitartean, bigarrenak 20tik hilabete amaiera arteko iraupena

izango du.  Honen guztiaren eta xehetasun gehiagoren berri maiatzaren 14an, arratsaldeko 18:00etan udaletxean gurasoekin

egingo dugun bileran emango dugu. 

Izen emate orriak herri eskolara bidaliko dira eta bertan haurrei banatuko zaie. Horrez gain, liburutegi zein turismo bulegoan ere

izango da apuntatzeko aukera. Entregatzeko epea maiatzaren 4tik 22ra luzatuko da, eta aurretik esan bezala, turismo bulegoan

edo liburutegian utzi beharko dira.

Edozein informazio jasotzeko edo zalantzak argitzeko, idatzi hurrengo e-mail honetara: urritza.ae@gmail.com

e



I NGLIX PITINGLIX 18

Uxoa�Irigoien

daberria  iritsi zaigu, atzean utziz neguaren hotz eta iluntasuna. Zuhaixkak berdetzen hasi dira, zelaiak kolorez bete-

tzen, maitasuna loratzen! La primavera la sangre altera! Aste  Santuan majina turista ibili dira herrian zehar, izan al duzue inge-

lesa praktikatzeko tarterik? Opor giro horretan ohikoak dira familiko irteerak, lagunekin  egindako planak…Oraingoan udaberria-

rekin lotura duten hitzez gain, familiko kideen inguruko hiztegia landuko dugu. Goazen!

n No matter how long the winter, spring is sure to follow
(Neguaren iraupena edozein delarik ere, beti jarraituko dio udaberriak,esaera zahar ingelesa)

U



gia esan, ez dira asko Euskal Herrian antzeko 

izena duten paraje edo tokiak. 

Etimologiari begiratuta, badirudi bi parte hauek bereizi

behar direla: aski (oinarri-hitza) + -zu (atzizkia). Belar

askoko parajea esan nahi du.

Oinarri den aski hitza belar-mota bat da (Cynodon dacty-

lon). Belar horrek baditu beste izen batzuk ere euskaraz:

askimotz, arrosario-belar, otsatz…; erdaraz, grama edota

césped (lehen, futbol-zelaietan-eta erabiltzen zen bela-

rra, beraz). Definizio hau dakar Harluxet entziklopediak:

“iz. BOT. Gramineoen familiako landare belarkara, biziko-

rra eta herrestaria, hostoak zapalak eta berde-urdinxkak,

eta buruxka moreak dituena. Errizoma eta estoloi bidez

ugaltzen da. Klima epel edo beroa duten soro eta bide-

ertzetan hazten da”. Diuretikoa, antiinflamatorioa eta

arazgarria omen, eta ona, zistitisari, hipertentsioari eta

likido-erretentzioari aurre egiteko.

-zu atzizkiak ugaritasuna adierazten du (beste atzizki

hauek bezalaxe: -tzu, -tza, -tsu). Euskal Herriko toponimo

askotan ageri da -zu atzizki hau. Esate baterako: Artazu

(arte [gazt. encina] ugariko tokia), Arbizu (arbi [gazt.

nabo] askoko tokia), Otazu (ote [gazt. árgoma] askokoa),

Urkizu (urki [gazt. abedul] askokoa, Albizu (albitz [gazt.

heno] askokoa), etab.

T OPONIMIA  

n Askizu

19

Andres�Alberdi

T XIKIEGIA AGIAN

Amaia�Irazabal

e Itxurak engainagarriak dira."

Ondo baino hobeto ikasi genituen 

marrazki bizidun haietan

kapitainak esandako hitzak. 

Pozoi berdea kristalezko botilatxo 

borobilean,

itsasoko uretan flotean. 

Txintxoa bazirudien arren,

gaiztoa zela esan nahi ziguten, adbertitu.

Bizitzarako prestatu nahi gintuzten, 

kontuz, 

ea norekin elkartzen ginen.

Askotan oroitzen naiz esaldiarekin, 

eta orain,

botila borobileko likidoa berdea denean, 

dastatu egiten dut, badaezpada.

n Itxurak engainarriak dira

“



RITZIA  20

Aitor�Irigoien

I

n Lau urte Udalean: ilusioz ta emozioz

Legealdia amaitzear den hau, balantze pertsonala egiteko une aproposa iruditu zait. Obra, zenbaki eta datuez baino,

emozioez eta barne bizipenez hitz egitekoa. Izan ere, 4 urte intentsu izan dira, alor guztietan. Oso motz zein oso luze egin zai-

dan denbora tartea, momentuen arabera. Atzera begiratu, eta 2011ko udaberri hura atzo izan zela iruditzen zait, eta hunkitu egi-

ten naiz momentu historiko hura oroitzean. Ordutik hona bizi izandako gertaera pila ikusita, alabaina, hamarkada bat ere pasa

dela esango nuke batzuetan…

Erreferentzi modura ditut, alderdi eta sigletatik haratago, herriaren partaidetzan eta desberdinen arteko elkarlanean oinarritutako

aldaketa prozesuak. Txilen, Salvador Allende buru zuen Unidad Popular koalizioak 1970an hasitako bidea aipatzen dut beti lehe-

nengo, 45 urte beranduago, orduan bezain bidezkoa eta zuzena iruditzen baitzait gaur egun ere. Ildo beretik eman ziren duela

gutxiko beste bi aldaketa esanguratsu ere: Bolivian, 2006an, Evo Moralesen hautaketan eta Uruguayn, 2010ean, Jose Mugica-

renean gauzatu zirenak. Hain juxtu, Euskal Herrian kolore anitzeko hari matazak ordezkatzen duen berbera. Gehiengo sozialek

bide demokratikoetatik egoera aldatu eta guztiontzako etorkizun hobe bat eraikitzea xede duena.

Getariako Udaleko errealitatetik abiatuta, gauzak beste modu batean egitea posible zela erakustea zen nire helburu nagusia. Eta

posible dela erakutsi dugula esango nuke. Udal pleno, batzorde eta bileretan egin dugu lan, baina herritarrekiko bileretan, aur-

kezpenetan, auzolanean, ekintzen antolaketan… ere bai. Herriarentzat eta herriarekin lan eginez, gure lema egunerokoan txer-

tatuz: ilusio, gogoa eta konpromisoa. Eta hiru horiei alaitasuna eta positibotasuna gehituta, gainera. 

Denak bezala, gauza batzuetan gehiago asmatuko genuen, besteetan gutxiago. Hainbat gauza ondo egingo genituen, eta

beste hainbat hobeto egin zitezkeen, noski. Baina gure ahalegin dena jarri dugu, gure printzipioei jarraituz eta une oro herriaren

interes kolektiboa bilatuz.

Pertsonalki luxu eta plazer bat izan da Bildun halako lantaldearekin aritzea. Familia edo kuadrila bat bezala izan gara denok,

elkar lagunduz, elkarrengandik ikasiz, bideko oztopo eta zailtasunak denon artean gaindituz… Zenbat eta zenbat ordu, une eta

irakaspen eder…Eta bereziki Nika aipatu nahiko nuke, urte hauetan egindako lanagatik: sartutako orduak, erakutsitako jarrera

irekia, gertutasuna, arazoak konpontzeko eta akordioak egiteko gaitasuna, guztiekiko errespetua... 2011 aurretik apenas ezagut-

zen ginen elkar, baina ordutik elkarrekiko miresmen eta laguntasun sendoa eraikitzen joan gara biok. Barnean luzerako gerat-

zen diren sentipenak.

2011n, asko maite dudan pertsona batek, ni zinegotzi izateak ez ziola grazia handirik egiten, eta holako tokietan, edo “beraiek”

bezalakoa bihurtzen zarela edo osasunez gaizki amaitu esan zidan. Hori ez zela horrela esan nion. Gaur, ez naiz inolaz “eurak”

bezalakoa bihurtu, eta osasunez ere ondo amaitu dut. Hitza bete dudala iruditzen zait, beraz, eta honek ematen dit poz eta lasai-

tasun handiena.

Aurrera begira, duela 4 urte bezala, ilusioz eta itxaropentsu nago. Herritarron ordua da berriro ere. Herriaren etorkizunerako nahi

dugun bidea hautatzea tokatzen da: herritarren partaidetza bidezko gobernua (ezkerreko politika sozialekin) ala botere ekono-

miko eta jauntxoena (eskuineko politika neoliberalekin). 2011n martxan jarritako kolore anitzeko bidean aurrera egitea ala berriro

atzera egitea, iragan grisera itzuliz. Asko dago jokoan, baina badakit herriak ondo erantzungo duela.

AEBtako aspaldiko presidente batek esana da: “Norbere pribilegioak printzipioen gainetik jartzen dituenak, laster biak galtzen

ditu”. Ea oraingoan ere, denon artean, herriko gehiengoaren printzipioak gutxiengo boteretsu baten pribilegioen gainetik jartzea

lortzen dugun.

L



Liburutegian internetera konektatzeko aukera jarrri zen.

Ordu betez sarean nabigatzeagatik 150 pezeta ordaindu

behar ziren, eta lortutako informazioa inprimitzeko aukera

izango zen. 

Web web web, Getaria interneten!

Udalak web orri berria laster egingo zuelaren albistea zioan,

aurrekoa baino informazio aberatsagoarekin.

Salbatore jaietan hortza postizoak aurkitu zituen herritar

batek parranda orduetan. Hasiera batean, kontu handiz, jabe-

aren bila jardun zuen tabernaz taberna denei hortzak erakus-

teko eskatzen, baina  ez zuen jabea aurkitu eta hara eta hona

ibili eta gero berriro ere galdu egin ziren.

Guraso eta haur askoren eskaerei kasu eginez, Potzuagan

eta San Roken kolunpioak jarri zituzten. Eta kale hauetara hur-

bilduz gero haurren marru eta algarak entzuten ziren noiznahi.

Aisialdirako arrantzarako aurrenengo eskola sortu zen Geta-

rian. Club Nauticoren egitasmoa izan zen,  eta Eusko Jaurla-

ritza eta Fasnaperren laguntzarekin osatu zen. 

2001eko abuztuaren 3an aurkeztu zuten eskola ofizialki Gere-

nabarrena nekazal eta arrantza sailburuak, eta Enrique Kéller

Club Nauticoko lehendakariak.  “Getariako Alalunga” itsason-

tzia erabiliko zuten praktikak egiteko. 
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Txoko berri honetan Artzapen argitaratuak izan

diren albiste, bitxikeri edo/eta interesgarriak

diren datuak jarriko ditugu. 

4. zenbakia, 2001eko iraila

Getarian Zer berri: Agustin�ezenarro�eta�Jon�Illarramendi

Galdutako�hortza�postizoak

Internet�getariar�guztientzat

ASMAKIZUNA

1- Zotz txikia gainean du gurpila, igarkizun hone-

tan badago pila.

GETARIAKO HITzAk
Hitza Andres Alberdik bidalitakoa da

Getarian eta inguruetan esaten diren hitzen txokoa da hau. Animatu

eta bidali artzape@topagunea.com-era ezagutzen dituzun hitzak.

Bisigutan� tretzak� zintzilikatzeko

erabiltzen�zen�kono-formako� lato-

rrizko�flotagailua�da,�gehienetan

kolore�bizikoa�eta�askotan�identifi-

kazio-markaz�hornitua.

euskara�batuan�kulubiz forma�era-

baki�da,�eta,�besteak�beste,�buia,

tuntux eta�mundil ditu�sinonimo.

Iribar�jatetxean,�apaingarri,�hainbat

dauzkate�zintzilik.

Arrantza�eskola
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2- Zenbat triangelu ditu

katu honek?

kolunpioak�Potzuaga�eta�San�Roken



A GENDA - MAIATzA22

16:00etan:

/ GETARIAKO I. TRIATLOIA

Antolatzailea: 

GetaiTri Triatloi Kluba.

/ MENDI IRTEERA: 

BIZKAIKO ZUBIA-KOBARON

(Bizkaiko kostako azken

etapa).

Izen-ematea:

Turismo Bulegoan eta 

Liburutegian. (osteguna,

hilak 30, azken eguna).

/ LEZOn DANTZARI TXIKI

EGUNA. Getariako dantzariak

bertan egongo dira.

Antolatzailea: Gure Txeru. 

22:00etatik�aurrera:

/ KONTZERTUAK GAZTETXEAN

MESA CAMILLA (Noise, Madril).

BIFAZ (Post-hardcore, Caceres).

KILLERKUME (Noise-rock, Bilbo).

MAIATzAk�8:�ostirala

12:00etan:

/ EKITALDIA 

Balenciaga Museoan, 

(Harrera, “Zilarrezko Antxua”

-ren aipamena, aurreskua

Gure Txeruko dantzarien

eskutik eta Getariako 

Abesbatza.

19:00etatik�21:00etara:

/ ANTXUA DASTAKETA

Lekua: Frontoia.

22:30ean:

/ KONTZERTUA: 

MIKEL ERENTXUN 

“Corazones” bere azkeneko

diskoa aurkeztuko du.

Lekua: Balenciaga Museoa.

MAIATzAk�9:�Larunbata

eguerdian:

/ PINTXO-POTE (antxoa-

pintxoa + edaria 2€).

20:30ean:

/ EASO ABESBATZA, elizan.

09:00etan:

/ DIANA, Gazte Alaiak 

txistulariekin.

11:00etan:

/ARRANTZALEEN MEZA //

PROZESIOA // Karmengo 

Amabirjinaren prozesioa eta 

Itsas bedeinkapena. 

Lekua: Artzapen.

11:30ean: 

/ Gipuzkoako Trainerilen 

Ligako ESTROPADA:  

“V. Antxua eguna” bandera.

17:00etan:

/ SARDINA FRESKUE!

ikuskizuna haurrenatzat.

Lekua: Berdura plaza.

MEAGA AUZOKO JAIAK

MAIATzAk�15:�ostirala

/ SAN ISIDRO EGUNA
Meza, Auzoko jubilatuei 
omenaldia, txerriki 
dastaketa eta txakolina, Izer
eta Alabierrekin erromeria).

MAIATzAk�16:�Larunbata

/ Bertso-bazkaria, txerria eta
sagardoa eta Erromeria.

MAIATzAk�17:�Igandea

/ Meza, Paella Lehiaketa,
Gure Txeru dantza
taldearen emanaldia, 
Pilota partida, Mus
Txapelketa eta Gorriti).

16:30ean:

/ JOLASAK

Urritza Aisialdi Elkartearekin.

Lekua: Plaza.

MAIATzAk18:�Astelehena

19:00etan:

/ MIKEL ARAMENDIren

HITZALDIA. “Siria: konflikto

baten argudio giltzarriak”.

Lekua: Ulpiano Etxea.
MAIATzAk�20:�Asteazkena

19:00etan:

/ YOLANDA ROJAS

URBINAren HITZALDIA:

“Venezuela: Guerra

económica, guerra mediática

e injerencia externa ”

Lekua: Ulpiano Etxea.
MAIATzAk�21:�osteguna

19:00etan:

/ XABIER ARRIZABALOren

HITZALDIA: 

“El Ttip: ¿Libertad de 

comercio o barra libre para

la explotación?”

Lekua: Ulpiano Etxea.

22:00etan:

/AHANTZITAKO 

OROITZAPENAK.

Getariako Udal Musika 

Eskolako helduen 

abesbatzaren ikasturte 

bukaerako ez ohiko 

emanaldia.

Istorio bat kontatzen da,

amona (Maritxu) eta biloba

(Maddi) artean, Itziar Aizpuru

eta Maialen Urbieta 

aktoresen baitan, Uxue

Alberdik moldatutako testua

oinarri. Horretan bidelagun

izango dute Elkano 

Abesbatza. Bizitakoari

musika ipiniaz  ibilbidea

dotoretzen.  Zuzeneko 

kantuari zuzeneko musikariak

(Musika Eskolako hainbat 

irakasle).

Lekua: Balenciaga Museoa.

09:00etan,�irteera:

/ KARRANTZAra IRTEERA.

Antolatzailea: 

Arrantzale Zaharren Elkartea. 

18:30ean:

/ KATUKALE 

irakurle-taldearen saioa. 

“Lagun armatua” liburua 

landuko dute, P. Elser eta E.

Matauko itzultzaileekin.  

MAIATzAk�29:�ostirala

/ GURE TXERU DANTZA

TALDEAREN EMANALDIAK

18:30ean:�

Haurrak 

22:00etan�:

Helduak.

Lekua: Frontoia.

eGUNA�-�MAIATzAk�30:�Larunbata

/ Gazte Alaiak txistulariak,

musika eskolako trikitilarien

emanaldia, dantza, sardinak

parrilan eta sagardoa “txotx”

Artzape aldizkariaren alde,

Irrintzi Lehiaketa, azoka, 

Trikitilari Gazteen Getariako

XVI. Txapelketa, kantua eta

dantza, erromeria …).

17:00etan:

/ TRIKITILARI GAZTEEN

GETARIAKO XVI.

TXAPELKETA

Lekua: Berdura Plaza.

Izena emateko azken eguna:

Maiatzak 21, Udaletxean. 

/ “FLOREN MEMORIALA”

V. FUTBITO TXAPELKETA

/ “SALBATORE DEUNA

XVIII. PILOTA TXAPELKETA

federatuentzat (kadeteak, 

jubenilak eta 22 urte

azpikoak).

Hasiera: Maiatzak 4 . 

Partida-egunak: Astelehena,

azteazkena eta larunbata.

Maiatzak 1: Jai.

Maiatzak 3: Wii txapelketa.

Maiatzak 2,8,15,22 eta 29: 

Topagunea.

Maiatzak 9-10: Gelaren margoketa.

Maiatzak 16: Sukaldaritza.

Maiatzak 17: Mahai jolasak.

Maiatzak 23: Euskal Jaiak.

Maiatzak 24: Euskal Zinema.

Maiatzak 30: Eskulanak.

Maiatzak 31: Karta txapelketa.

eRAkUSkeTAk:

/ BALENCIAGA. Luxuaren

esperientzia. BERRIA.

/ Cristóbal Balenciaga. Legatu

denboragabea. Bilduma III.

JARDUeRAk:

/ Museoen Nazioarteko Eguna

PROGRAMAZIO BEREZIA.

/ UPCYCLING. Janzkiak 

birziklatzeko tailerrak.

Data: Maiatzaren 16a.

Ordutegia: 10.30-13.30 

eta 15.00-17.00.

Prezioa: 30 €.

Irakaslea: Tytti Thusberg.  

/ Familientzako tailerrak

Data: Maiatzaren 17a.

Ordutegia: 10.30-13.30. 

Prezioa: Doan.

Irakaslea: Truca Rec. 

Sortze-joskintzara eta jankien

birziklapenera eskainitako

kolektiboa da.

*Plaza mugatuak.Izena

ematea beharrezkoa da.

Informazioa eta 

izen-emateak:

Telefonoa: 943 008 840.

@. didaktika@cristobalbalen-

ciagamuseoa.com 

BISITA�PRoGRAMATUAk

Maiatzaren 17an, igandea,

ate irekiko jardunaldia

izango da.

12:00-17:00etan: Euskaraz.

12:30-17:30ean:Gaztelaniaz.

MAIATZAK igandea
3

MAIATZAK ostirala
1

MAIATZAK larunbata
16ANTXUA�eGUNA�-�Maiatzak�8-9

SAN�ISIDRo�JAIAk-Maiatzak�15�-17

MAIATZAK larunbata
9

ARRANTzALe�eGUNA-�Maiatzak�10

eLAN-eUSkADIReN�GARAPeN�

eTA�eLkARTASUNeRAko�

XXII.���JARDUNALDIAk

Maiatzak�18-20-21

MAIATZAK ostirala
22

eUSkAL�JAIAk�29-30�

kIRoLA�-�Txeruk�antolatuta

GAGLO GAZTELEKUA

BALENCIAGA MUSEOA
CBM

MAIATZAK osteguna
28
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enrique
Fleischmann
TXoko

JATeTXeA

INTERESGARRIAK

eGITeko�eRA

Txoko arrozarentzako:

Sutan 2 lagunentzako paellera bat jarri, olioa isuri eta baratxuri alea xehetuta gehitu, jarraian tipulina, piper gorria eta berdea.

Frijitu segundu batzuetan kolore asko hartu gabe eta arroza gehitu. Arroza sueztitu barazkiekin eta gardena jartzen hasten

denean itsas salda beroa gehitu, irakiten hasten denean gatz puntua gehitu eta labean sartu 180º tan 13 minutuz.

Arrozaren guardiziorako: 

Abakandoa zuritu eta haginak atera, burua bi pusketetan erdibitu eta behar ez diren zatiak garbitu eta plantxan jarri eta mar-

katu eta apartatu.

Abakandoaren buztana eta haginak parrillan erre eta apartatu.

Sartagi batean su indartsuan otarrainskak salteatu, txirlak gehitu eta itsas sopa. Txirlak irekitzen direnean sua itzaldu eta apar-

tatu.

Amaiera eta aurkezteko era:

Arroza labetik ateratzen denean jalkitzen utzi minutu batzuetan. Arrozaren gainetik eta era harmoniotsu batean abakandoa-

ren buruak jarri, buztana eta haginak parrillan erreta eta otarrainskak txirlekin. Bukatzeko, otarrainsken sartagian geratu den

sopa/saltsa apur batekin platera busti, oliba olio apur batekin distira eman, eta momentuan moztutako tipulin xehetuta gehitu.

Zaintza

FULDAIN FARMAZIA

Maiatzaren 11tik 17ra.

egunak

Maiatzak 4

Ilbetea

Maiatzak 7

Igora

Maiatzak 20

Ilbehera

ILARGIAk

oSAGAIAk

Txoko arrozarentzako:

280g arroza

1 baratxuri ale bat xehetuta

12gr tipulin samurra

12gr piper berdea xehetuta

12gr pirper gorria xehetuta

720gr itsaski salda

Goarniziorako:

1 abakando bizirik

4 itsas txirla lodi

4 otarraiska zurituta eta

buruarekin

150gr itsas salda

Maiatzak 18

Ilberria

ARRozA�LABeAN
TXoko�GeTARIA
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