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hartzen aldizkarian argitaratzen diren iritziak.
GETARIAKO UDALAK, FORU ALDUNDIAk

Artzape aldizkaria

eta EUSKO JAURLARITZAk
diruz lagundutako aldizkaria.

Txeruko postontzian
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Urtean 22€ - Getariatik kanpora bidaltzea 27€
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Udal eta Foru hauteskundeak 2015

e

uskaditik mundura: 7 konpromiso garapenerako lankidetza politika hobetzeko.

2015ko maiatzan Udal eta Foru hauteskundeak direla eta, Euskadiko Garapenerako GKEen Koordinakundetik alderdi politikoei hurrengo proposamenak euren hauteskunde programetan sartzea eskatzen diegu Euskadiko garapenerako politika
hobetzeko.

1.- Hauteskundeetara aurkezten diren alderdi politikoei euren
hauteskunde programetan euskal lankidetza politikak defendatzea eskatzen diegu.
2.- Erakunde publikoaren aurrekontu bateratuaren %0,7a
nazioarteko lankidetzara bideratzea eskatzen diegu.
3.- Lankidetzari buruzko diskurtso politiko arduratsua eskatzen
dugu. Ez da batere konstruktiboa gizartearentzat hemengo
lehentasunak eta Hegoaldeko herrialdeenak elkarren aurka
jartzea, ezta erabaki politiko batzuk zuritzea “hemengo
pobreak” eta “txirotutako herrialdeetako pobreak” elkarren
kontra jarriz. Pobreziak eta desberdintasunek pertsona zein
herri askorengan dute eragina.
4.- Pobrezia eta desberdintasuna desagerraraztearen helburua administrazioen arlo guztiek partekatu behar dute Aldundi
eta Udal konprometituak izan ditzagun, politika koherenteak
bultzatzen dituztenak.

5.- Bolumena eta kudeaketa ahalmen handiagoa duten erakundeetan gizarte antolakundeen parte hartzea bermatu behar
da lankidetza politiken definizioan, erabakiak hartzeko, inpaktuak neurtzeko…
6.- Udalek herritarrengandik hain hurbil egonda apustu egin
behar dute sentsibilizazio eta garapenerako hezkuntza bultzatzeko, deialdi zehatzak eta funts bereizien bitartez; eta prozesuei laguntza emanez.
7.- Baliabide gutxiagoko udalerri txikietan garapenerako GKE
eta herriko elkartasun taldeekin lankidetzan aritzea, Hegoaldeko herriekin senidetzea edo, besteak beste, funtsak Euskal
Fondoaren bitartez bideratzea gomendatzen dugu.
Hauteskunde hauetan alderdi politikoei exijitu pertsona euren
politiken erdian jar dezatela eta nazioarteko lankidetzarekin
hartutako konpromisoak bete ditzatela. Giza eskubideak edo
globalak dira edo ez dira izango.

KULTURA SAILAK DIRUZ
LAGUNDUTAKO HEDABIDEA
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UEN TXokoA

?

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

GUTUNAK

n

MiguelJimenez-engutuna

n

L

ehenik eta behin esan GETABATen gutuna eskertzen dudala baina erabateko desadostasunetik. Ahalik eta zehatzen izango naiz argudioa lehenesteko.

---- Gutunak ez dira berez idazten eta neu izan naiz
orain arte, azken urteotan, Elanen izenean Artzaperako hainbat eta hainbat testu idazteaz arduratu
dena.
---- Plan Estrategikoaren kontra egoteak ez du turismoaren kontra egotea esan nahi. Abenduko turismoari buruzko lehen testuak zein bigarrenak “monocultivoaren” apostuari eta turismo masiboari egiten dio
uko, eredu hau ezin txarragoa dela frogatu delako.
---- Ez dut zalantzan jartzen Getabat osatzen duten
pertsona eta familien fede ona, eskubidea dute eta
baita betebeharra ere (Getariako beste bizilagunek
bezalaxe ), beren ikuspuntutik herriarentzat egokiena
zer den planteatzeko, baldin eta, eta hemen dago
kakoa, arlo pribatua eta arlo publikoa desberdintzen
jakiten badute. Plan Estrategikoari buruzko nire testua
lehenik arlo pribatutik erantzun izana bada esanguratsua.
---- Getabateko jaun andreok, ez dut ameskeria
zoriontsuetan sinisten ez orekarik gabeko garapenean, ezta hitz magikoetan ere. Diru publikoa xahutu
eta garapen apurrik ekarri ez duen hainbat eta hainbat egitasmo izendatu izan da “estrategikotzat”.
---- Berresten dut gutuna idatzi izanaren eskertza. Nik
ez dut berriro ere beste gutun edo oharrik erantzungo, pentsatzen baitut, hasiera hasieratik izan
behar zuen bezala, beste pertsona eta gizarte eragileek izan behar dutela ezabaida hau sustatu eta aberastu behar dutenak.
(Testu osoa Artzapeko Facebooken irakur daiteke)

Miguel Jimenez

eskerrikaskoGetaria

I

gandean, hauteskundeetako emaitzak jaso ondoren
sentitutako emozioak eta pozak barruan ditut oraindik, eta badakit hurrengo lau urteetan lanean jarraitzeko indarrez bete nautela boto horiek guztiek.
---Orain dela lau urte, getariarrok aukera paregabea
eskaini zeniguten, eta orain, aukera horren ondorioz
egindako lana txalotu eta errekonozitu diguzue.
Bihotz-bihotzez eskerrik asko nigan/gugan konfiantza
izan duzuen guztioi. Eskerrik asko, baita ere, kanpainan lanean jardun zaretenoi: herri-programa egiten,
botoak sobretan sartzen eta banatzen, mezuak
zabaltzen, bideoak egiten, sare sozialetan informazioa partekatzen, ahoz aho egindakoa goraipatzen,
bozkatzearen garrantzia azpimarratzen...
---EH BILDUk 934 errekonozimendu-boto jaso dituen
arren, ni getariar guztion alkate izan naiz, eta aurrerantzean ere, hala izango naiz. Getaria anitza da,
ideia eta kolore ezberdinetako jendea bizi gara bertan, eta aniztasun horrek aberasten gaitu. Ni getariar
guztion hurbil egoten saiatuko naiz, eta zuek ere
guregana hurbiltzera gonbidatzen zaituztet.
---Maitzak 24koa ikusita, hemendik aurrera ere bide
berdinetik jarraitzen saiatuko gara, herriarekin eta
herriarentzat lanean, guztion parte-hartzearekin
lanean, baita guri botoa eman ez diguzuenekin ere.
Guztiok gara eta zarete garrantzitsuak.
---Kanpainan zehar, lau urtez inguruan izan ditudanak eskertu ditut, behin eta berriz, eta orain, gure
alde botoa eman duzuen herritarroi eskerrak ematen
dizkizuet. Mila mila esker! Ziur nago aurrerantzean
ere bidelagun izango garela.

,

Nika Lertxundi

,

ZORION AGURRAK

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

T

XAPAKALEZKA

05

AitorIrigoien,BeñatGerekaetaMikelMugika

n

Denboraren makinan: Getariako “mirariak”

I

zango dira hilabete batzuk txapakalezka@gmail.com helbide elektronikoa sortu genuela, herritarren proposamenak
jasotzeko, baina “gmail” jaunaren ongietorri mezuagatik ez balitz, hutsik izango genukeen. Halako batean, ordea, gutxiena
espero genuenean, ttak! Mezu bat! Askori batera bidaltzen zaien horietako bat, baina mezu bat… Norbait gurekin akordatu zen,
azkenean! Mirari bat bailitzan jaso genuen!
Pozarren Itxaspeko gure “ofizina zentralera” joan ginen, zerbait idazteko asmoz. Eta bat-batean, beste mirari batekin topatu
ginen: patata tortillen pintxoen bandeja beteta aurkitzea! Hegan egiten baitute! Afrodisiakoak ote dira? Eskoriatzako ukitu sekretua agian? CSI Getariakoei ikertzeko esan beharko diegu, oporrak luzatzen ari zaizkie ta…
Horretan ginela, errealitateak fikzioa gainditu zuen, beste behin. Han azaldu ziren bazkaloste ederrean, “Euyin”, “Txarlton” eta
“Valen” mosketeruak, hotz gutxi eta hitz askorekin, gure mahaia okupatuz, musaren aitzakipean… Baina berehala kartak ahaztu
eta duela 30-35 urteko kontuekin hasi ziren, eta behin hasita, ezin geratu! Denboran atzera bidaiatu genuen, beste behin, baina
oraingoan gure 4L kotxean sartu gabe…
Gauzak izugarri aldatu zirela denbora oso gutxian errepikatzen ziguten:
- Lehen muxuak izugarrizko balioa zuela, “muxu bat jasotzia urria huan... ta titi bat ikutzia… buenooooooo, hura bai miraria!”.
“Orain zenbat balio du baina muxuak? Hutsa… hutsa… hutsa”.
- Maitasunetik pasiora, Txalupako “reserbau”ra egin zuten salto. “Ixkutuko gauzak” egiten ziren txokora. “Ondoren jaiotako ume
ugarik han zien jatorria”.
- Ta Txalupa aipatuta, zerrenda luzatu ta luzatu joan zen: Gure Txokoa (Tolosa), Txirla (Orio), Malloak (Azpiroz), 34 (Ondarru),
Gautxori (Azpeitia)… “Milaka bikote sortu ziren tokiak”. Nola sinetsiko diegu gero gurasoei gaztetan parrandarik ez zutela egiten esatean?
- Eta Egan taldea… “El no va mas!”. Festetan izugarrizko jende pila mugitzen omen zuten orduan (ere). “Duracel” pilak ote ditu
ba gure Xaldiasek? Orain ere egoera berdin-berdina baita, udaletxe azpian herria dantzan jartzen, urteek pisatuko ez baliote
bezala…
- Baina Egan bezalaxe herriko kaleak gainezka jartzen zituena Frantziako Tourra omen zen. Gipuzkoa osoan, hemen bakarrik
ikusten baitzen telebista kate frantsesa, antena berezi bati esker! Ondorioz, izugarrizko jende pila etortzen zen bizikletan (Zumarragatik, Axkotitik…). Zeus ta Citroen markako bizikletak Artzapen utzi, ta tabernetara, Radio San Sebastian entzunez, etapaz eta
Peio R. Cabestanyren garaipenez gozatzera. Alemaniatik kontrabandoan ekarritako Barco markako telebista ederrean (“182.000
pezeta ordaindu nitun e, orduan kotxe batek balio zuen adina”).

Hainbeste konturen artean, zoratuta ez bukatzea ere
nahiko mirari iruditu zitzaigun. Portzierto, atzo Giroko
etapa nork irabazi zuen, Bernard Hinault-ek ala
Fabio Aruk? “Jet Lag” malapartatua…
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GeTARIAkoI.TRIATLoIA
Danel Martinez

Triatloi polita baina nahiko gogorra prestatu zuten Getaitriko kideek maiatzararen 1ean Getarian. Lehenengo aldiz
egin zen kirol diziplina honetako lasterketa bat herrian, eta parte hartzaileek ez zuten hutsik egin. Guztira, 350 kirolarik hartu zuten parte, eta horietatik 41 emakumezkoak izan ziren.
Antolatzaileen esanetan, kirolariek oso gustura bukatu zuten lasterketa, eta hurrengo urteetarako prestakuntzarako
bultzada eman zieten. Adierazpen hauen sekretua, hain zuzen, herritarren parte hartzean dago. Dozenaka herritarrek lagundu zuten antolakuntza lanetan bolondres, eta hauen animoak ere laguntza handikoak izan ziren kirolarientzat. Bukaeran egin zuten festan ere gustora agertu ziren bai kirolariak, antolatzaileak eta herritarrak.
Jon Unanue zarauztarrak eta Tamsyn Moane-Veale australiarrak irabazi zuten Getariako I. Triatloia. Ibilbidea
01:01:56 eta 01:08:24 denboran osatu zuten, hurrenez hurren. Lehenengo getariarrak berriz Iñaki Ucin eta Ane
Balenciaga izan ziren, 01:06:51 eta 01:24:50eko denborarekin.

Izaskun Urbieta
Monika Uzkiza

IRABAzLeAk
emakumezkoak:
TamsynMoane-Veale01:08:24
NuriaRodriguez01:10:56
estefaniaGomez01:12:03
Gizonezkoak:
JonUnanue01:01:56
Anderokamika01:02:11
MikelUgarte01:02:16
Getariarrak:
IñakiUcin01:06:51
AneBalenciaga01:24:50

Irabazleak saria eman zutenekin.
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IGERIKETA PROBA: Getariako I. Triatloia sprint izenez ezagutzen dena izan zen. Guztira, 750 metro egin behar izan
zituzten igeri kirolariek. Igeriketa proba Malkorbeko hondartzan egin zen, bertan hasi eta bertan bukatu. Laukizuzen itxurako zirkuitu moduko bat osatu behar izan zuten, eta hondarretara iritsi ondoren, metro batzuetara, Gurutze Gorriko etxearen ondoan
zeuden bizikletak hartzera joan behar izan zuten.
Nuria Fergo

750m

BIZIKLETA PROBA: Boxes-a, edo bizikletak egoten diren lekua, portuan kokatuta zegoen. Han, kirolari bakoitzak bere
bizikleta hartu eta 20 kilometroko lasterketa ekiteari jarraitu zioten. Bizikleta proba nahiko gogorra izan zen, lehenengo momentutik aldapa gora egin behar izan baitzuten. Garate gainera igo, handik Oikia aldera jaitsi eta Zumaiatik barrena, berriro ere Getariara iritsi behar izan zuten.

20km

KORRIKAKO PROBA :

Azkenik, korrikako proba egin zen. Boxes-etan bizikletak utzi, zapatilak jantzi eta herritik
barrena 5 kilometro korrika egiteko aukera izan zuten. Portuko azaleran egin zen hasiera batean korrika, baina amaiera izugarria izan zen. Azken metroak Getarian hain ezagunak diren kale estuetatik eta aldapatsuetatik igaro behar izan zuten triatletek,
eta gogotik sufritu zuten askoek. Amaiera, plazan kokatuta zegoen.

5km
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Hauteskundeenemaitzak

e

H Bilduk irabazi ditu 2015eko Udal hauteskundeak, 7 zinegotziekin.
EAJk 4 lortu ditu.
Beste lau urtez Nika Lertxundi, EH Bilduko hautagaia, izango da alkatea.
Udal Gobernua zinegotzi hauek osatuko dute: Begoña Garate, Amets
Etxabe, Ibon Gereka, Arantza Agirrezabalaga, Floren Iribar eta Iker Azkue
EH Bildutik, eta Uxoa Larrañaga, Aitor Urresti, Andoni Aristi eta Barbara
Azkue EAJtik.
Boto kopuruak:
EHBILDU: 933
EAJ: 640
PP: 3
PSE-EE: 21
NULOAK: 22
TXURIAK: 41
%21,41ko abstentzioa

n

UnaiGerekaespainiakoTxapeldun

M

aiatzaren 17an, Pontevedran Espainiako piraguismoko Maratoi
Txapelketa izan zen.
Unai Gereka eta Imanol Barruetabeña zumaiarrak hiru urtez jarraian
irabazi dute.
Denboraldiko lasterketa garrantzitsuena zen, irabazleak Europa eta
Munduko Txapelketan parte parte hartzeko txartela eskuratzen baitzuten, eta ez zuten hutsik egin.
Hasieratik 4 piragua ibili ziren lasterketa buruan. Baina nabaria zen
euskaldunak zirela indartsuenak. Karrerako une erabakior guztietan
aurrean baitziren eta ordu t'erdi lanean aritu ondoren garaile heldu
ziren helmugara.
Europako Txapelketa uztailean izango da Eslobenian. Eta irailean
Munduko Txapelketa Hungarian.
Ibon Gereka

n

konpartsarenentseguak

Urtebeteko atzerapenarekin, baina aurtengo Salbatore festetan Konpartsa izango da beste behin Getariako kaleak alaitzeko eta dantzan jartzeko asmoz.
70. hamarkada gaitzat hartuta, garai hartako estilo
eta dantza erritmoak egingo dituzte Konpartsa osatzen duten taldekideek.
Antolatzaileek kontatu dutenez, inoiz baino parte
hartzaile gehien izango duen edizioa izango da aurtengoa. Guztira, 60 bikote baino gehiagok eman dute
izena eta arrakasta behintzat ziurtaturik dago.
Entseguak ekainaren 1ean hasiko dituzte Sahatsaga
Kiroldegian, eta bi txandetan osatu dituzte. Lehenengo taldekoak arratsaldeko 20:00etatik 21:00etara
egingo dute entsegua, eta bigarrengo taldekoek
berriz, 21:00etatik gaueko 22:00etara. Entsegu egunak astelehenak eta asteazkenak izango dira.
Azken urteetan bezala, koreografoa Isaak Aranberri
izango da.
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AntxuaetaArrantzaleegunak

Asteburu ederra izan zen maiatzeko bigarrena Getarian. Alde batetik, herriko itsasontziek ekartzen duten altxorraz gozatzeko
aukera egon zen maiatzaren 8an eta 9an ospatu zen Antxua egunetan. Beste aldetik, eta igandean, Arrantzale eguna giro eguzkitsuan igaro zen. Herritarrek nahiz kanpotarrek gustura hartzen duten egunak izaten dira hauek. Eta soilik ez da jana eta edana
egoten. Beste hainbat ekintzetarako egun aproposak izaten dira.

“Zilarrezko antxua” Manoli Iribar eta
Manoli Agouesentzako izan da aurten.
Aurtengo omenduak:

Antxua era ezberdinetan jateko
aukera izan zen.

Antxua moiatik plazara igo zuten,
trikitilariek eta dantzariak.

Herriko talde eta ostalariek
antxuak prestatzen jardun zuten.

“Arrantzaleen meza”tik Karmen Amabirjina
Artzapera bidean, Itsas bedeinkapena egiteko.

Giro bikaina sortu zen
hurbildu zirenen artean.

“ANTXUA EGUNA” BANDERA
herriko mutilek irabazi zuten.
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I HITzeTAN

ENBORAPASEN SoLUzIoAk
APIRILEKO SOLUZIOAK

XabiInsausti

SUDOKUA
n

Eskolako Agenda 21

I

turzaeta Herri Eskola “Eskolako Agenda 21eko” proiektuan murgilduta dago.
----2014-2015 ikasturtean landu
duten gaia ELIKADURA izan da.
Ikasleek herriko diagnostikoa burutu
dute, eta hobetu beharreko puntuak
identifikatu eta horiek bideratzeko
proposamenak aurkeztu dituzte.
Horretarako, ikasgeletan zein herriko
kaleetan ariketa ezberdinak landu
dituzte.
----Maiatzaren 12an, Udal Batzar
Aretoan, ikasleek landutakoa udalari
aurkeztu eta zenbait proposamen
planteatu zizkioten .

----Plazaratutako proposamenak,
besteak beste, honakoak izan dira:
Urtaro ezberdinetan bertako landare
eta arrainekin egindako otorduak
jateko ohitura bultzatzeko informazioa zabaltzea, herriko jatetxe ezberdinek eta herritarrek proposatutako

errezetekin liburuxka bat argitaratuz;
Baserritarrei beraien produktuak
Getariako azokan saltzeko erreztasunak ipini, baliabide ezberdinak eskainiz eta erosleentzat bono bereziak
eskuratzeko diru laguntzak eskainiz;
Herriko denda txikietan baserritarren
produktuak jartzeko lekua eskaini,
herritarrek
baserritarrei
janari
gehiago erosteko; Arrandegietan
arrainek beraien jatorria adierazten
duten etiketak izan ditzatela derrigortu; Herritarrentzako baratza publikoaren eskaintza sortzea.
----Ikasleek, baita ere, konpromiso
batzuk ere hartu zituzten: Getariako
produktu ezberdinen kalitate onaren
propaganda egin kanpoan; Herrian
erosketa gehiago egitea, eta gure
eguneroko dietan sasoiko produktu
gehiago jatearen kontzientzia indartzea.
----Alkateak erantzun zien aurkezturiko proposamenei, eta hauetako
zenbait kontuan hartuko direla
azaldu zien.
----Bilkura amaitu zenean hamaiketako ederra dastatu ahal izan zuten
bertan izan ziren guztiok.
Informazioa gehiago:
Tel.943 896024
www.urolakosta.org
maizpuru@getaria.org

ASMAKIZUNA
Zotz txikia gainean du gurpila, igarkizun honetan badago pila.
I LETRA

EROGLIFIKOA
Zenbat triangelu ditu katu honek?
GUZTIRA 20.
Buruan: 10.
Gorputza eta ankaketan: 3.
Buztanan: 7.

H

ISTORIAREN kATeBeGIAk
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Udaletxeko artxiboetatik ...eReITeNkulturzerbitzuak

n

Alkatetzako Zigiluak

A

rtxiboetan lan egitean, gehienetan, dokumentuen edukiari erreparatzen
diegu; gutxitan berriz dokumentuaren
egiturari edo ezaugarri fisikoei. Baina
begiek ez dute letra artean dantza egiten
bakarrik, irudiak ere gogoko izan ohi
dituzte eta oraingoan Getariako Alkatetza
zigiluetan egin dute geldialdia.
1849ko urriaren 7ko Udal akta batean irakur daiteke nola, garai hartan, Getariako
Udalak ez zuen inolako zigilurik. Probintziaren agindu bati jarraituz, zigilua egiteko beharra ikusi eta horrela erabakitzen
da:
“...Careciendo esta corporación del sello
en cuestión, acordó que inmediatamente
se mande construir uno con las armas de
la Villa...”
Aipamen honen aitzakian, artxiboko
paperak astintzen ibili gara zigiluen bila.
Egindako bilaketan 6 zigilu desberdin
aurkitu ditugu 1873tik 2015era. Modu
batera edo bestera, denak dute Getariako
sinboloa den balearen irudia. Zigilu desberdinak begiratzen baditugu, ordea,
momentuko modari jarraituz edo, estetikoki nola aldatu diren ikus daiteke. Gainera, urte batzuetan zigilu desberdinak
batera existitu zirela ikusi dugu.
1873. urteko dokumentu batean aurkitu
dugu lehen zigilua, zaharrena hau dela
esan daiteke (1. zenbakia). Bertan, balea
edo balearen errepresentazioa izan nahi
duen animalia bat agertzen da gaztelu
edo dorre baten azpian. Inguruan “Alcaldía de Guetaria” testua irakurri daiteke.
Modu honetan, Getarian bale arrantzak
izan zuen garrantzia islatzen da gotortutako hiribildu bat izan zela adierazten den
bitartean. Zigilu hau da guztietan berezi

eta desberdinena. Aurrerantzean ez zaio
hiribildu gotortuari erreferentziarik egingo
eta zigilu desberdinetako protagonista
nagusi eta bakarra balea izango da.
Zigilu honekin batera bada beste bat (2.
zenbakia). Lehen aldiz 1886. urtean
agertzen da eta bestearekin alderatzen
badugu, desberdintasun nabariak ikus
daitezke. 1873ko zigiluan gaztelua eta
balea genituen protagonista; oraingoan
berriz balea izango da protagonista bakarra, “Alcaldía de la Villa de Guetaria” testua lagun duela. Aurrerantzean agertuko
diren zigilu berrien aitzindaria da, gailenduko den sinboloaren sustatzailea: bale
handi bat, itsasoaren gainean arpoia bizkarrean duela.
XIX. mendearen bukaeran beste zigilu
berri bat egin zen (3. zenbakia), guk
1897an aurkitu dugu lehen aldiz. Arpoia
bizkarrean sartua duen balea agertzen da
buztan aldeko ikuspuntu batetik begiratuta eta “Alcaldía de la N. y L. Villa de
Guetaria” testuaz inguratuta. Zigilu honek,
aurreko bi zigiluak ordezkatu zituen. Denbora gutxi iraun zuen ordea. Izan ere, XX.
mendearen hasieran beste aldaketa bat
egin zen (4. zenbakia). 1909an topa dugu
lehen aldiz eta mende erdiraldera arte
erabili zen. Zigilu berri honetan itsas
munstro moduan irudikatutako hortz
zorrotzak dituen bale bat agertzen da
“Alcaldía de la N. L. e Invicta Villa de
Guetaria” testuaz inguratuta. Ziligu honek
bigarren fase bat izan zuela ere ikusi
dugu (5. zenbakia), balearen munstro
itxura mantenduz baina irudia apur bat
sinplifikatuz. Honen ondorengo zigilua (6.
zenbakia) gaur egun erabiltzen den zigiluaren (7. zenbakia) aurrekaria dela esan
daiteke. XX. mendearen erdialdera hasi
zen erabiltzen eta bertan ikus dezakegun
irudia aurrekoak baino sinpleagoa eta

estilizatuagoa da. Balea itsas olatu garbi
batzuen gainean agertzen da, arpoia bizkarrean duela eta “Ayuntamiento de la
N.L. e Invicta Villa de Guetaria – Alcalde”
testuaz inguratuta.

ZIGILUAK
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“Nire izena asko
tan egoten da d
enen
ahotan, baina ze
rbait barregarria
edo onagatik”

K

upelaren Getariko erregina abestiak bertsio berri
bat du Gu ta Gutarrak telebista saioan: “Irantzu da,
Irantzu da, Getariko erregina. “Egia esan grazia egiten
dit, eta gustatzen zait hau abestea” aipatu du getariarrak.
ETB1ek o programa honi esker, ustekab eko famatu
bihurtu da Euskal Herri osoan. “Bizitzan behin gertatuko
den zerbait da eta aprobetxatu egin nahi dut” kontatu du.
Telebistan agertzen den modura, zuzen eta zehar biderik
gabe erantzun ditu galde ra guztiak, horrelakoa baita
Irantzu Berasaluce.
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ola sortu zitzaizun Gu ta gutarrak programan parte
hartzeko aukera?
Aitortu behar dut ETB1 telebista kanala ez dudala askotan
ikusten, baina zapping egiten ari nintzen batean, saio berri
baterako kastingaren iragarkia ikusi nuen. Bidali zure selfiea
esaten zuen, eta erdi brometan, kuadrilako bati bidali egingo
nuela esan nion. Halaxe egin nuen, eta handik 2 hilabetera
edo Miramonera kastinga egitera joateko dei bat jaso nuen.
Zer egin behar izan zenuen kastingean?
Gogoratzen naiz zeharo beldurtuta joan nintzela. Mikrofonoa,
kamara… denetik jarri zidaten eta ni zuzen-zuzen eta tentetente ipini nintzen. Galderak egiten zizkidaten baina apenas
hitz egiten nuen. Handik aterata pentsatu nuen ez zidatela
hartuko, ez bainintzen ni bezalakoa izan. Baina hurrengo
egunean programarako hartu egin zidatela esanez deitu
zidaten. Egia esan, hasiera batean ez zidan ilusio askorik
egin.
Hala, Morgako aterpetxera joan zineten lehenengo asteburua pasatzera.
12 partaide ginen, eta inork ez genekien zehazki zertan
joango zen programa. Furgonetan sartu eta aterpetxera eraman gintuzten. Iraileko bigarren asteburuan joan ginen grabatzera. Ordutik 8 hilabete pasa dira eta hirugarren edizioan
gaude.
Hori da. Dagoeneko programaren hirugarren edizioan zaudete. Espero zenuten horrelako arrakasta?
Keba. Inork ez zuen espero. Eta gu, lehenengo edizioak,
esperimentu bat bezala izan ginen. Ea ikus-entzuleak gustuko zuten programa, jendeak ikusten zuen… Egia esan,
inork espero ez zituen audientzia markak erregistratu dira,
eta zuzendariak, langileek… zorionak eman dizkigute. Batez
ere, eta programari esker, jende gaztea hasi baita ETB1 ikusten. Goenkalek beti izan du arrakasta jende gaztearengan,
baina nerabe zaroan dauden gutxik ikusten zuten ETB1.
Beharbada beraientzako zuzenduriko programarik ez zegoelako. Orain, audientzia datuek kontrakoa esaten dute.
Nola definituko zenuke programa? Kalean askotan entzuten
da Tele5-eko pare bat programen antza duela.
Bai, Gran Hermano eta Hombres y Mujeres y viceversa pro-

gramen nahasketa bat dela esaten dute. Baina ez da
horrela. Egia da Gran Hermanotik zerbait izan dezakeela
baina ez. Gure programan koadrila jator bat sortzeko ideiarekin elkartutako euskaldun jendeak osatzen duen taldea da.
Hau da programan bilatzen dena: jende gaztea, jatorra, euskalduna eta horiekin koadrila osatzea.
Nolakoa da egun bat aterpetxean?
Goizeko 8etan esnatzen zaituzte eta 9tarako prestatuta egon
behar duzu. Tarte horretan dutxatu, gosaldu eta horrelako
gauzak egiteko denbora ematen dizuete. Gero, kiroleko
arropa janzteko esaten dizuete adibidez. Eta listo. Ez dakizu
zein proba egitera eramango zaituzten, edo zer egitera
joango garen. Furgonetan sartzen zaituzte eta sorpresa.
Goazen lehenengo edizioaz hitz egitera. Hasiera hasieratik,
protagonista bihurtu zinen.
Nahigabe, egia esan. Jokoa ematea da kontua, eta ni oso
lotsagabea naiz. Txurrukin izan nuen erlazioak (elkarri bromak egiten, mendekuak prestatzen…) protagonistetako bat
izatea ekarri zidan. Horrek lagundu egin zidan. Horretaz
gain, hirukote aliantza moduko bat ere osatu genuen Txurru,
Naomi eta hiruron artean. Eta horrek guztiak, nahigabe fama
edo protagonismoa sortu zidan.
Protagonismo horrek ez zizun nekatu? Saltsa guztietan sartuta zinen…
Egia esan ez. Beti zegoen nire izena denen ahotan, baina
zerbait barregarria edo onagatik. Niri gauza txarrak oso gutxitan atera dizkidate. Nik uste, famak edo protagonismoak
onerako egin didala.
Nola gogoratzen duzu esperientzia?
Hasieran oso lotsatuta nengoela gogoratzen dut. Gainera,
telebistan ikusten nuen nire burua eta ez nintzen ikusten ni
naizen bezalako saltsera. Denborarekin ni naizen bezalakoa
izatea lortu nuen, eta gustura sentitzen nintzen bai programako platoan eta baita aterpetxean ere.
Lehenengo edizioko aspergarriena edo nekagarriena, bikoteen arteko kontuak izan ziren beharbada. Azkenean gai
honetaz gehiegi jarduten zen. Hurrengo edizioak ez dira
horrelakoak izan.
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“

Aitorrekin ondo konpontzen n

baina Txurru nire
a

Gustura geratu zinen zutaz telebistan atera zen irudiarekin?
Bai, nik hasieratik esan nuen neska zuzena, gauzak aurpegira esaten dituena eta karaktere handikoa nintzela. Irudi hori
eman nuen, baina bazekien jende guztiak horrelako nintzela.
Aurretik abixatu nuen (barrez). Baina, karaktere fuerteko
neska izateak, eta horren irudiak, onera egin dit txarrera
baino.
Egia da hala ere, jende berria sartzen zenean programan
askok nirekin ez zutela hitz egiten. Zergatik? Galdetzen nien
nik. Eta beldurra ematen nielako erantzuten zuten. Ez zekitela nola erantzungo nien. Nik nirekin hitz egitera animatzen
nituen, probatzera nolakoa nintzen eta gero ikusiko genuela
harremana luzatzen zen edo ez.
Geroago sartu diren lehiakideak zaila izaten dute integratzen.
Nik beti esaten dut zorte handia izan nuela lehenengo taldean sartzen. Lehenengo edizioan esango balidate beranduago sartzeko, igual sartu egingo nintzen, baina bigarrengo edizioan seguru ezetz. Oso zaila da taldean
integratzea. Ez berez zaila delako, baina lehenago dagoen
bati lekua kentzea bai. Eta gainera guretzako, lehiakide
zaharrentzako, berriei botoa ematea errazagoa egiten zaigu.
Boto errazak dira, komodinak, gaizki dago horrela egitea
baino…
Programan zehar, koadrilako jatorrena aukeratu izan zinen
bizpahiru aldiz. Finalean ordea, koadrila jatorrenetik kanpo
geratu zinen. Zer gertatu zen?
Nik uste dut ikuslego handi batek pentsatzen zuela koadrila
jatorrenaren barnean izango nintzela. Egia esan ni kanpoan
geratzeak jendearengan harridura eragin zuen. Baina programa amaitzen zegoela, aterpetxera joan ginen azkeneko

aiz,
naia bat bezalako
a da”

asteburuetan ez nintzen ehuneko ehunean egon. Arazo batzuk izan nituen kanpoan, eta ez nintzen betiko Irantzu izan.
Gogo gabe joan nintzen, probak egiten ere ez nituen beti
bezalako esfortzurik jarri… Eta azkenean, botoa emateko
garaian, nire azkeneko egun txar horiek eragina izan zuten.
Horretaz gain, bikoteen arteko aliantza modukoa gertatu zen
(Txurru eta Naomi eta Aitor eta Enara) eta horrek nire kalterako suposatu zuen. Baina beno, merezi zuten pertsonak
izan ziren aukeratuak.
Hala ere, bigarren edizioan jarraitzeko aukera eman zizuten,
eta gainera gutarburu bezala.
Bai, hala da. Lehenengo edizioa bukatu eta gero deitu zidaten. Talde bateko gutarburu izango nintzela komentatu zidaten, eta beste taldean Txurru izango zela. Gustura hartu nuen
deia baina lehenengo egunetan urduri egon nintzen. Jende
berria ezagutu, nik ere beste paper bat bete behar nuen…
Zein zen zure lana?
Gutarburu izateak talde bateko liderra izatea suposatzen
zuen. Taldearen gidaritza eramatea eta horretaz gain, lehiakide immunea nintzen. Tartean erabaki zailak hartu behar
izan nituen. Baina orokorrean gustura egon nintzen.
Hasiera batean Txurru izan zen beste gutarburua, baina gero
Aitor etorri zen.
Biekin ondo moldatzen zara.
Bai, oso ondo. Baina afinitate kontuagatik edo, Txurrukin
hobeto eramaten naiz, eta elkarrekin broma eta jolas
gehiago ditugu. Aitorrekin ere oso ondo, baina Txurru nire
anaia bat bezalakoa da.
Bigarren edizioko finalean ere, gutarburuen artean jatorrena
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aukeratu behar izan zen. Orduan ere, pronostiko guztien
kontra, zu berriro kanpoan geratu zinen.
Bai, beno. Nahiko nahaste ibili genuen orduan ere. Alde
batetik, lehiakideei eskatu zitzaien gutarburu jatorrena aukeratzeko eta batek ezik, denek nire izena eman zuten. Beste
aldetik, internet bidezko botazioa zegoen. Nik banekien
beraz, interneten boto asko ez izan arren, lehiakideen
aldeko botoekin ni aterako nintzela garaile. Baina produkzioko pertsona batena joan nintzen esanez, interneteko
botoak hartzen bazituzten soilik, ni ez nintzela hirugarren ediziora joango. Izan ere, ordurako banekien hirugarren edizioan parte hartzekoa nintzela. Baiezkoa eman zidan, lasai
egoteko. Baina zer gertatu zen finalean? Interneteko botoak
bakarrik hartu zirela kontuan. Alegia, lehiakideen iritzia ez
zen kontuan hartu eta Txurru, interneteko botoei esker,
garaile atera zen. Batzuek ez zuten ulertzen Txurru zergatik
zegoen aukeren artean. Azkenean berak utzi egin zuen
gutarburu izatea, bere erabakia izan zen abandonatzea, eta
horregatik sartu zen Aitor, ordezko bezala. Baina beno,
horrela izan zen. Hala ere, hau guztiaren ondoren, programako langileek aitortu didate lapurreta izan zela.
Hirugarren edizioan jarraitzen duzu hala eta guztiz ere.
Bai. Nik ez nuela parte hartu behar esan nien, baina deitu
egin zidaten, eta hitz egitera joan nintzen. Azkenean baiezkoa eman nien.
Eta, nola doa edizio hau?
Beno, antzekoa da. Lehenengo eta bigarrengo edizioko partaideak gaude, bakoitza talde bat osatuz. Gutaz gain, edizio

honetan sartu diren lehiakide berri batzuk daude. Aterpetxez aldatu dugu, eta orain Orioko Txurrukara joaten gara.
Ekainean finala izango da.
Lehenengo eta bigarrengo edizioko jendea zer moduz moldatzen zarete?
Pixka bat konplikatua izan daiteke, izan ere, batzuk bi edizioetan hartu dugu parte. Oraingoan, ni lehenengo edizioko jendearekin nago parte hartzen, baina bigarrengo edizioko
pertsonak ere garrantzitsuak dira niretzat. Edizio hori ere nire
parte bat da, eta orain horko jendea nire aurkariak dira.
Amaitzeko, telebistan agertzeak zer inpaktu izan du zure
bizitzan?
Dena aldatu zait. Bizitza aldatu egin dit. Hau nire lana da
gaur egun, eta horrela daukat programatuta bizitza: grabaketak, asteburu pasak aterpetxera… Horrekin batera, ikasten
jarraitzen dut. Baina kaleko bizitza aldatu egin zait. Jendeak
ezagutu egiten dit, argazkiak eskatzen dizkit… Eta parrandan atera ezkero zer esanik ez! Etxera bueltatu eta guzti egin
izan naiz! Gainera gu, programako partaideak, askotan ateratzen gara elkarrekin, eta guztiok batera atentzio handia
sortzen dugu.
Ondo eramaten duzu ezaguna izatea?
Bai. Gainera nik aukeratu dut telebistan agertzea, nire erabakia izan da. Eta horrek zer ekarriko zuen pentsatu nezakeen.
Jendeak zer esaten duen nitaz ez zait inporta, eta beraz,
alde horretatik ondo eramaten dut.

“

Telebistak

bizitza aldatu

egin dit. Hau

nire lana da
gaur egun,
eta horren
arabera daukat
programatuta
dena”
Izaskun Urbieta
Izaskun Urbieta eta Eitb
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ARRITARTEN TXUTXUPekA
IturzaetaHerrieskola
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Ibaialde 2015eko Txostena egiteko irtenaldia. 5. Mailakoak.

M

aiatzaren 8an Getariako ibaien egoera aztertzeko
presta genuen irtenaldia 5. eta 6. mailakoak. Bi erreka
aztertu ditugu. Guk Lasalde baserrikoa eta seigarren mailakoak Asti baserrikoa. Hona hemen guk osatu dugun txostenaren laburpena.

darretan bizi arrastorik ez dugu aurkitu. Zuzenean ibaian ez
genuen ikusi ornogabeen arrastorik, ur gainean zeuden
zapatari batzuk kenduta. Horrela uraren kalitatea egokia dela
jakin genuen.

----Aztertu dugun ibaiaren izena Lasalde Erreka eta Igarategi
erreka da. Bi erreka hauek bat egiten dute Loidi errekarekin
eta zuzenean itsasoratzen dira Igarategiko bide gurutzean
errepide nagusiaren azpitik pasa ondoren.
----Gelako hiru talde egin ditugu. Bakoitzak ibaiaren zati bat
aztertu du. Goi-Erdi eta Behe ibilguak landu dira.
----Lekua nahiko ezaguna da hiru taldeentzat herritik gertu
dagoelako eta eguraldia atseginarekin oinez erraz iritsi
ginen. Gure zentzumenekin egindako azterketan Lehen taldekoak, Uxotegi azpian aritu gara eta bertan ortuak-mahastiak daude, ingurua gutxi eraldatua dago, belar usaina da
nagusi eta hegaztiak entzuten dira.
----Erdi ibilgukoak Lasalde baserria pasa ondoren lurperatuta zegoen erreka azaltzen da eta berriro lurperatzen den
unean; industria eta fabrika ingurua da, oso eraldatua dago,
usain nabarmenik ez dago, Askizuko galtzadan dabilen jendea entzuten da. Behe ibilgukoak Igarategiko errota inguruan kanalizatua dago erreka eta salto txiki bat egin behar
izan genuen uretara iristeko. Industri eta errepidea daude,
ingurua oso eraldatua, kutsadura usaina nabaritzen da, errepide soinuak daude handik metro batzuetara errepide nagusia dagoelako.

----Erreka bi zatitan lurperatua dago. Lasalde baserri ondoan
eta industrialdean.
----Industrialdea pasatakoan Lasalde eta Loidi errekak Igarategi erreka bihurtzen direnean, presa txiki bat dago bere
garaian Igarategiko errotari ura emateko.
----Errota gaur egun etxebizitza bihurtua dago. Hiru guneetan zehar zabor gutxi ikusi genuen, kartutxo batzuk, plastiko
txikiak eta tratore gurpil bat besterik ez.
----Beraz, ingurua ez dago oso zikina, oso eraldatua dago,
gizakiak erabili du erreka bere beharretarako, mahastiak
ureztatu, baserriko isurkiak garraiatu eta industriguneko isurkiak itsasoratzeko.

n GIzAkIAeTAIBAIA:

n BIzIDUNeNAzTeRkeTA:
----Landareak. Goi ibilguan mahastiak eta zelaiak dira nagusi
erreka ondoan, Haritza ageri da zuhaitz handiena bere
lodiera metro batekoa baino handiagoa da. Inguruan banbu
kainabera batzuk ere ageri dira eta axeri buztanak.
----Erdi ibilguan baratzak daude, eta erribera alboko zuhaitzak, haltzak, lizarra, e.a. mahastiak eta axeri buztanak ere
ugariak dira. Behe ibilguan, haltzak eta makalak daude
sasiarkaziekin. Animaliak, ohiko txorien kantuan entzun
ditugu baina ez ditugu ikusi.

n URAReNANALISIA:
----Talde bakoitzak bere ibai zatian, lekuaren kokapena egin
ondoren uraren honako analisi hauek egin zituen:
----Errekaren zabalera eta sakonera neurtu. Talde guztietan 2
metro baino gutxiagoko zabalera eta 0,5 metroko sakonera
baino txikiagoa da. Beraz, erreka txikia da zati guztietan.
Uraren abiadura oso mantsoa eta ibai hondoan buztina
lehen bi zatietan eta harri ama azken zatian ageri dira.
----Ura probeta txiki batzuetan jaso eta analisiak egin genituen jarraian. Lehenik Nitratoak aztertu genituen landareen
hazkuntza nolakoa den ikusteko. Pilula batzuk erabili genituen bost minutuz itxaron ondoren egoera onargarrian dago
ura bere emaitza 5 ppm kolorekoa delako. Ondoren Fosfatoen maila neurtu genuen prozesu berdina erabiliz, honela
zenbat garbigarri dauden uretan jakin genuen, maila onargarrian daude 4 ppm koloretakoa. Lagin garrantzitsuena uraren
oxigeno maila neurtzea da. Horretarako uraren tenperatura
neurtu eta bere PH maila zein den ikusi behar da. Tenperatura 15º inguru zebilen, PH maila 7 ingurukoa, beraz uretan
dagoen oxigeno maila egokia da bizitzarako.
----Analisiak egin ondoren uraren uhertasuna hau da bere
gardentasuna aztertu genuen lagin txiki bat flasko batean
jaso ondoren. Oso gardena dago ura.
----Ornogabeen azterketa egiteko hondoko hondarraren
lagin bat ekarri dugu eskolara. Bertan aztertu dugu eta hon-

n BALoRAzIoA:
Irtenaldi honetan oso ondo pasa dugu eta erraza izan da
egindako lana. Berriro errepikatzeko esperientzia da.

G

n

AGLO GAzTeLekUA
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Gaztelekuari kolorea jartzen

I

kasturte honen hasieran Gaztelekuan eraberritze
lanak eraman ziren aurrera. Armairuak berritu egin zituzten,
biltegia kendu eta ordenagailu gela handitu egin zen, telebista
lekuz aldatu,… Aldaketa guzti hauek egin ondoren ordenagailu gelari erabilpen berri bat emateko prozesua hasi genuen.
Gazteek lasai egoteko txoko baten beharra zegoela ikusi zuten
eta sukaldaritzarako ere aproposa izan zitekeela pentsatu
genuen.
Gela hau berritzeko lehenengo pausoak maiatzean eman
genituen gelaren pintaketarekin. Gure ideia txoko berri honi
kolore pixka bat ematea izan zelarik. Margoketa lanak gaztelekuko gazteek egin zituzten, materiala erosteaz hezitzaileak
arduratu zirelarik. Emaitzarekin oso gustura geratu gara eta
bizitasun handia eman diola pentsatzen dugu. Gazteen parte
hartzea oso aberasgarria izan da, gaztelekuarekiko sentimenduak indartuz. Hemendik eskerrak eman nahi dizkiegu gela
margotzen lagundu zuten gazte guztiei.

Gela honetako berrikuntzekin hurrengo asteetan jarraituko
dugu. Gazteekin gela dekoratu eta erabilerarako arauak
zehaztuko ditugularik.
Gaia aldatuz, eta gaztelekuan atsedenik hartzen ez dugunez,
buru-belarri gabiltza udako programaketa prestatzen. Dakizuenez uztailean Gaztelekuak bere ordutegia aldatzen du eta
ekintzak astelehenetik ostiralera burutzen ditugu goizeko ordutegian. Gaztelekuan eta herrian zehar egingo diren ekintzez
gain hainbat irteera prestatzen gabiltza. Horien artean Arcachoneko ur parkera egiten dugun urteroko irteera, aterpetxe
batera gaua pasatzera edota kirol ekintzaren bat egitera beste
herri batera egiten dugun irteera.

n Nahiz eta koloreak ez ikusi gure diseinua argi gelditzen da argazkian.
n Lehengo urtean Arcachonera egindako irteera.

Programaketa zehatza herriko gazteei (12-17 urte bitartekoak)
ekaineko hilabetean zehar etxera bidaliko zaie, bai beraiek bai
beren gurasoek jakinaren gainean egon daitezen. Kontuan
eduki zenbait ekintzetarako izena eman behar dela eta irteera
batzuk kopurua mugatuta dutela, beraz adi egon!

n Gaztelekuko gazte batzuk jo eta su lanean.

Ezin dugu idatzi hau bukatu gogoratu gabe gaztelekua getariako gazte guztiei, 12-17 urte bitartekoei, irekita dagoela.
Azken aldian nesken presentzia faltan botatzen dugu, beraz
animatu! Hemendik getariako neskak gure ekintzetan parte
hartzera deitu nahi ditugu.
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OMIKIA
edurneIrigoien

Plist & Plast

T

T

OPONIMIA

XIKIEGIA AGIAN

AndresAlberdi

n

Herrerieta kalea (Erreita kalea)

e

rreita kalea deitu izan diogu betitik. Gero jakin
genuen Herrerieta idazten zela.
---Izen eratorria da Herrerieta hitza: herreria + -eta. Erdal
hitza da lehen osagaia (herreria: burdin lanak egiteko
aroztegia edo ola); eta bigarren osagaia -eta da, ugaritasuna adierazten duena. Herrerieta, beraz, burdina lantzeko lantegi askoko tokia da (garai batean Getariak
zituen harresiez kanpo geratzen zen). Molde berekoak
dira -eta duten hauek ere: Pagoeta, pago askokoa;
Arteta, arte (encina) askokoa; Arrieta ((h)arri askokoa)…
---Egia esan, ez da ohikoa izenetan erdara-euskara biltze
hori, baina ezezaguna ere ez. Erreparatu, esaterako, toki
izen hauei: Kaminondo, Amorleku, Plazabeitia, Monasteriobide, Bistaona …; edo abizen hauei: Amigorena, Almirantearena…
---Herrerietak badu pareko ordaina euskaraz: Errementari, eta, izen horrekin, kale ugari dago Euskal Herrian
(Tolosan, Beasainen, Asteasun, Gasteizen…). Erdara hutseko moldean ere badira: Calle Ferrerias, Donostian,
Barakaldon, Arrasaten, Palman, Avilésen…; Calle Herrerias, berriz, Tuteran, A Coruñan…
---Erreita izena, berriz, [H]erre[r]i[e]ta-ren ahozko moldea
da. Gauza bat da idatzia (Herrerieta), eta, idatzita dagoenez, aldatzen ez dena; eta beste bat herriaren esateko
modua, laburketez betea (Erreita). Erreitan, aldaketa
fonetiko guztiz normal hauek daude:h-a ez ahoskatzea;
bokal arteko -r- galtzea (kalera noa > [kalea nua]-n
bezala; eta -ie- > -i- bilakatzea (Inurrieta > Inurritan
bezala).
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AmaiaIrazabal

n

Armiarma

e

raiki du armiarmak

adar okerrean
arpa afinatua.

Pinpilinpauxa, jostari
inguruka dabil.

Atseden hartuko luke
harizko pausaleku hilgarrian.
Baina ihintz(aren)-tantek
arpa-sokak zarrastatuz,
bals baten doinua aireratu dute.

Armiarmak, gaur,
Pinpilinpauxaren dantzaz
beharko du asebete.
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I

RITZIA
MaviCarceller

n

Deserriko burutazioak

A

skotan entzuten dut Eñaut Elorrietaren azken diska
polit-polita. Eta bere abestiek, musikarekin aberastutako poemak, hitzekin aberastutako musika, niri ere, deserriari buruz
hausnartaraztea bultzatu naute.

komunitate batetik ziren gehienak. Nahiko ondo ezagutu nuen
etorkin talde hori. Han, gauza bat ikasi nuen: ”Lurra” lagatzen
duen pertsonaren akatsik handiena bizitza osoa paradisu galduaz amets egiten pasatzea izan daitekeela.

Nahiz eta errespetatzen eta ulertzen ditudan Eñautek azaltzen
dituen sentimenduak, eta nahiz eta ni ere jaioterritik kanpo bizi
naizen, ezin dut hori sentitu.

Pertsona horietako askok bizitza nahiko tristea eta miserablea
bizi izaten zuten urtean zehar, eta bi hilabete besterik ez
zoriontsu, beraiek bizi ziren amestutako jaioterrian.

Non dago nire herria?

Hemen gutxi gastatu zuten, gaizki jaten zuten, osasuna gutxi
zaintzen zuten, eta Euskadin etxe ilunetan, etxe txikitan, ekipamendu apalekin bizi ziren, gero beraien paradisu urrunean
etxe izugarriak eraikitzeko.

Ez daukadala herria uste dut, eta igual zorte bat da hori… Nire
bizitzan inoiz ez dut izan leku baten jabetza zentzua. Beno,
orain egon nahi dudan lekuan nagoela sasi-ziurtasuna daukat.
Gehiago hausnartzen, nire egokitzearen, estabilitatearen, eta
zoriontasunaren sentimenduak Deserriko kanta batzuetan
agertzen diren mina, bakardadea eta tristura desberdinak
dira, ni ez naizelako deserriratu bat; emigrante bat baizik.

“

Nire bizitzan inoiz ez dut izan leku
baten jabetza zentzua
”

Nik beste leku batera mugitzea aukeratu nuen borondatez.
Erbesteratuek beraien herria, beraien etxea, beraien familia
laga behar dituzte botatzen dietelako. Desberdina da,oso.
Jarraitzen dut hausnartzen: Gaur egungo etorkinek, bizitza
aldatzea erabakitzen dute beste herrira joaten borondatez…
Edo “deserriratuak” dira, beste erremediorik ez daukatelako,
beraien egoerek bultzaten dietelako?
Gure gazteak, beste herri batzuetara joaten dira hemen ez
dutelako lanik aurkitzen, emigranteak edo erbesteratuak al
dira?
Nire iritziz, mudantza hau ondo egiten ez bada, ondorio
garrantzitsuak izan ditzazke:
Orain dela urte batzuk, biztanleen artean emigrazio tasa oso
handia zeukan herri batean egin nuen lan. Estatuko beste

Harritu ninduen zegoen gaixotasun tasak : minbizia, alkoholismoa, bronkitis kronikoa, tuberkulosia,…
Eskerrak beraien seme-alabak (hemen atzerritarrak, han “vascos” ) belaunaldi hobeto egokitua izan zen eta ez hain gaixoa.
Etorkinak aldatzen dira. Gaur egun, gehienak beste herri batzuetatik etortzen dira. Batzuk,poz-pozik daude gure artean
bizitzen. Beste batzuk, oztopo handiak pasa behar dituzte.
Aurreratu behar dute dirua, baina ez zahartzaroan etxe dotore
bat izateko, beraien familiei etorkizun bat lortzeko.
Zailtasun gainetik nire paziente etorkinei, erbesteratuei, “egoeragatik” deserriratuei… aholkatuko nieke orain dauden
lekuan ahalik eta hoberen egokitzea, hemen bizitzeko abantailak baloratzea, eta ez oroitzeko samintasunez.
Seguru asko zoriontsuagoak izango dira, eta osasun hobea
izango dute , bai haiek bai beraien familiak ere.

Deserriratuak datoz
beldurrez joan eta beldurrez datoz
Zer dakarte
bihotz hautsiez aparte?

P

ETRILETIK IkUSMIRAN

ENBORAPASAK - GETARIAKO HITzAk
SUDOKUA
Soluzioak ekaineko alean jarriko ditugu.

Txoko berri honetan Artzapen argitaratuak izan
diren albiste, bitxikeri edo/eta interesgarriak
diren datuak jarriko ditugu.

D

5. zenbakia, 2002ko urtarrila
n Getarian Zer berri: AneMirendelaHoz

Getarian,esnerikez!

M

eaga eta Askizuko baserrietan ordura arte esne ekoizpen
handia zegoen, 30 burutik gora esne-behi zituzten baserritarrak. Orduan, IPARLAT-era saltzen zuten esnea, baino
enpresa horrek ordaintzen zizkien prezio baxuak zirela eta,
baserritarrak ito zituzten; 18 zentimo litroko. Gainera, Ipartalek
jarritako baldintza gogorrak gaindutu ezinik, esnetako behiak,
pintuak... saldu egin behar izan zituzten.

Lapurretakgabonetan

U

rte horretako gabonetan lapurretak egon ziren moian,
arrainekin salerosketan ibiltzen ziren postuetan. Baina, lapurrak, ongi antolatutako talde bat, ez ziren moian bakarrik jardun, San Prudentzioko industriagunean ere ibili omen ziren.

olentzerotanbildutakodirua

LETRA ZOPA

16
ARRAIEN
IZENAK
AURKITU
BEHAR
DIRA

G

ure Txeru Elkarteak urte horretan bildutako dirua Olentzero
egunean haurrekin, 39.000pta, Elan-Euskadi-ri eman zion.
Diru hau Kubara bideratu zuten zenbait proiektu aurrera eramateko.

n Arrantzaren txokoa: AgurtzaneUzin

Lauitsasontziberri

Hitza Artzapeko lan taldeak bidalitakoa da

XIXANGRe:
Moilanerrazikusdaitekeenarrain
txiki-txikia,luzexkaetaerdi-gardena.
Abixoi(Atherina sp)izenezagerida
Hiztegi Batuan.Xixangrehitzaerdaratik datorrela dirudi; Asturias
aldeanpez sin sangre (>xixangre)
deitzendiote.Hedaduraz,Getarian,
pertsonaurdurietaipurtarineiedota
txiki eta indar gutxikoei deitzeko
erabiltzendasarrixixangre hitza..

asturnatura.com

G

arai horretan portuan 19 itsasontzi zeuden eta pixkaka
berritzen joan ziren. 4 berri egiten ari ziren punta-puntako teknologiarekin eta teknika modernoekin: punteetako ordenadoreak pantaila laua, gutxi kontsumitu eta etekin handiak aterako zituzten motoreak... besteak beste.
Honako itsasontziak ziren berritzen ari zirenak: Beti Piedad,
Pasaian; Kasimiro; Zumaiako Astilleron, San Agustin eta Stella Maris ; “Astilleros de Pasajes”en.

GETARIAKO HITzAk

Getarian eta inguruetan esaten diren hitzen txokoa da hau. Animatu
eta bidali artzape@topagunea.com-era ezagutzen dituzun hitzak.
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A

GENDA - ekAINA

EKAINAK

5

17:30ean:
/ IPUIN KONTAKETA
Ane Azkuek, “Itsasotik
itsasora” ipuina kontatuko du.
Lekua: Liburutegia.
21:30ean:
/ X. MUS TXAPELKETA
Artzape-ren alde!!!
Lekua: Berdura plaza.
Adina: 18 urtetik gorakoak.
Izen-ematea: 20:00etatik aurrera
Berdura plazan (20€ bikoteko).
Antolatzailea: Getariako Udala
eta Artzape aldizkaria.
EKAINAK

6

7

astelehena

19:00etan:

/ MAHAI INGURUA:
“TTIP, AKORDIO BAT
SUSMOPEAN”:
Ibon Santamaria (Berria),
Mikel Zubimendi (Gara), eta
Unai Brea (Argia).
Lekua: Ulpiano etxea.
Antolatzailea:
Eskubide Sozialen Karta.
EKAINAK

11

13

larunbata

osteguna

19:00etan:

/ TTIP tratatua aztergai:
“ TTIP, AKORDIO BAT
SUSMOPEAN”...
Dokumental Emanaldia:
- Zer da multinazionalen
arteko TTIP ituna?.
- TTIP: La última frontera de
la globalización.
- Gran Wyoming-en
programa TTIP gaiaz.
- RAP No al TTIP.

Ekainak 24
Txistorra, trikitilariak, Ume
jolasak Urritzarekin, Bertso
poteoa, Afaria, Erromeria
Fan&Go taldearekin.
EKAINAK

25

osteguna

/ IKASTURTE

/ LA BASTIDA-ra IRTEERA

BUKAERAKO JAIA
Jaialdia, jokoak, tailerrak eta
bazkaria.
Antolatzailea:
Zanbuka Guraso Elkartea.

Antolatzailea:
Arrantzale Zaharren Elkartea.

14

XVIII. PILOTA TXAPELKETA
Partida-egunak: astelehena,
asteazkena eta larunbata.
/ FLOREN MEMORIALA
V.FUTBITO TXAPELKETA
**Finala ekainean.
Bien Antolatzailea: Gure Txeru.
/ UDA 2015:
Bela, Piraguismo, Surfa, Sup,
Urazpiko iharduerak,
igeriketa, frontenis, patinajea,
spining eta Zumba.
Izen-ematea eta informazioa:
Udaletxean eta Turismo
Bulegoan.
/ KIROLDEGIKO UDAKO
ESKAINTZA:
Gazteak: Zunba, FunkyHip-Hop, frontenis, spining
eta patinajea.
Helduak: Spining, Gap,
Pilates jubilatuak eta aerobik.

igandea

/ DANTZARI
TXIKI EGUNA
Getaria – Lesaka – Zarautz –
Urretxu - Lezo.
Antolatzailea: Gure Txeru.
/ MENDI-IRTEERA
Xoxoka (Urnieta) Goizueta
EKAINAK

OMENALDIA
Kalejira, Meza Nagusia,
Musika Bandak eta
Abesbatzak eskainitako
kontzertua, bazkaria,
dantzaldia...
Antolatzailea:
Guraso Elkartea.

8

EKAINAK

igandea

/ ZAHARREN

EKAINAK

Eta bertako produktuen
dastaketa.
Lekua: Ulpiano etxea.
Antolatzailea:
Eskubide Sozialen Karta.

EKAINAK
larunbata

10:00etatik14:30era:
/ LANDARE ETA
ARTISAU II.AZOKA
*Bertan aurrei zuzendutako
tailerra egongo da.
Lekua: Frontoia.
EKAINAK

BALENCIAGA

ostirala

18

osteguna

18:30ean:
/ MUSIKA-ESKOLAKO
IKASLEEEN IKASTURTE
BUKAERAKO JAIALDIA
Lekua: Iturzaeta Herri
Eskolako aretoa.
18:30ean:
/ KATUKALE
irakurle- taldearen saioa.
Alice Munro-ren “Zorion
handiegia” liburua landuko
dute.
Lekua: Liburutegia.
EKAINAK

19

ostirala

19:00etatik21:00etara:
/ ODOL EMATEA
Lekua: Osasun Zentroa.
Antolatzailea: Gure Txeru.
EKAINAK

2 3 -2 4

/“SAN JUAN”

asteartea
astezkena

FESTAK
BALENTZIAGA KALEKO JAIAK
Ekainak 23
Txokolatada, Klown
emanaldia, Buruhaundiak,
hirugihar pintxoak,
Danborrada, San Juan Sua,
Erromeria Izer eta
Alabierrekin.

kIRoLA
/ SALBATORE DEUNA

LIBURUTEGIA KZ gunea

Liburutegia:17:00etatik 20:00etara.
kzgunea:11:00etatik 13:00etara.
Tutorea: Ekainak 9 eta 23.
GAGLO

GAZTELEKUA

Ordutegia:
Ostirala:17:00-20:00.
Larunbata: 16:30-19:45.
Igandea: 16:30-20:00.
Ekainak 5, 12, 19 eta 26:
Topagunea.
Ekainak 6: Udako
programaketa pretastzen.
Ekainak 7: Udako
programaketa prestatzen.
Ekainak 13: Sukaldaritza.
Ekainak 14:
Futbolin Txapelketa.
Ekainak 20: Eskulanak.
Ekainak 21: Zinema.
Ekainak 27: Mahai jolasak.
Ekainak 28: Kurtso
amaierako merendola.

CBM

MUSEOA

eRAkUSkeTAk:

/ BALENCIAGA. Luxuaren
esperientzia. BERRIA.

/ Cristóbal Balenciaga. Legatu
denboragabea. Bilduma III.
JARDUeRAk:
/ MASTERCLASS
JAVIER MARTÍN
Data: Ekainaren 12tik 14ra.
Nori zuzendua: Artistei,
diseinatzaileei, Arte
Ederretako edo Diseinuko
ikasle edo lizentziatuei,
modaren munduko
profesionalei eta modaren
diseinuko ezagutzabereganatzeko edo sakontzeko
interesa duen orori.
Prezioa: 65€.
*Plaza mugatuak. Izena
ematea beharrezkoa da.
Informazioa - izen emateak:
943 004 777
@.info@fbalenciaga.com
Familientzakotailerrenprograma:
/ BALECIAGA.
FORMA ETA FIGURA
Data: Ekainaren 7a.
Ordutegia: 11:00-13:00.
Nori zuzendua: 6 eta 12 urte
arteko umeen familiak.
Prezioa:
5€ umeek eta 7€ helduek.
Irakaslea: Maushaus.
Helduentzakotailerrenprograma:
/ ESTANPAZIOA KIMONO
BATEN GAINEAN
Data: Ekainak 20a eta 21a.
Ordutegia: 10:30-13:30 eta
15:00-18:00.
Prezioa: 55€.
1.Saioa - Ekainaren 20a.
2.Saioa - Ekainaren 21a.
Irakaslea: Virginia Ameztoy.
BISITAPRoGRAMATUAk
/ GETARIAKO SEME
KUTUNEN LEGATUA:
Balenciaga eta Elkano.
Euskal kostaldeko
museoen egunak.
Data: Ekainak 20(ga)-21(eu).
Ordua: 11:00etan.
Bisitak bi orduko iraupena.
Prezioa: Doan.
*Tailerrak eta bisitak:
Plaza mugatuak!!! Izena
ematea beharrezkoa da.
Informazioa - izen emateak:
943 008 840
@.info@cristobalbalenciagamuseoa.com

H

ERRIKO GUTIXIAk

23

MAISoR

HEGALUZE
BENTRESKA
PIKILLO
PIPERREKIN
n

n

oSAGAIAk

MAISOR hegaluze bentreska
Pikillo piper gorriak
Oliba olioa

eGITekoeRA

Pikillo piper gorriak tiratan moztu eta apartatu.
MAISOR hegaluze bentreska lata ireki. Lamina finak bereizi eta platerean txukun txukun jarri.
Pikillo piper tirak minutu batez epeldu eta ondoren prest dugun platerean bentreska eta piper tirak tartekatu.
Oliba olio txorrot batez busti dena.

On egin!

INTERESGARRIAK
ILARGIAk

Zaintza

FULDAIN FARMAZIA

Ekainak 2

Ekainak 3

Ilbetea

Igora

Ekainaren 15etik 25era.

egunak

Ekainak 16
Ilberria eta Ilbehera

EH Bildutik, gure hautagaitza bozkatu duten herritar guztiak eskertu eta zoriondu nahi ditugu.
Eskerrik asko datozen lau urtetarako konfidantza gugan jarri duzuen herritar guztiei.
Emaitza historikoak lortu ditugu eta horregatik gure poza herritar guztiekin partekatu nahi dugu.

GeTARIAkoX.MUSTXAPeLkeTA

e

kainak 5ean, Getariako X. Mus Txapelketa egingo da Berdura plazan.
Lortutako dirua Artzape aldizkariari laguntzeko izango da. Txapelketan
18 urtetik gorako guztiek parte ahal izango dute.
Lekua: Berdura plaza.
Ordua: 21:30ean.
Izen-ematea: 20:00etatik aurrera Berdura plazan.
Inskripzioa: 20€ bikoteko.
Oharra: Txapelketa 21:30ean hasiko da, puntual azaldu mesedez.
SARIAK:
1. saria: 200€, txapela eta txakolina.
2. saria: 100€ eta txakolina
3., 4., 5., 6., 7. eta 8. sariak:
afariak eta hamaiketakoak
**Parte hartzaile guztien artean zozketa bat egongo da.

LAGUNTZAILEAK:
Getariako Udala, Amona Maria, Getaka, Harralde, Mahasti, Politena,
Taxko, Giroa, Agerre Berri Etxeberria eta Gaintza Txakolina.
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HARTZERA

N PARTE
XAPELKETA DUGUN
ANIMATU T

TA

RIKO
edo/eta JAR
ERA!!!
BAIT HARTZ
BERNAn ZER

