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03E LAN EUSKADI  

KULTURA SAILAK DIRUZ 

LAGUNDUTAKO HEDABIDEA

Larunbata, Greziako errefuxiatu-

zelaian, nahiko goiz; erlojua saldua dut

janari truke. Burdin-sare honen atzean

ogia eta esne pixka bat dago nire ala-

barentzat. 

Hedabide bateko argazkilaria dut

aurrean, hesiaren bestaldean, ogia

dagoen aldean. Beroki ona du eta biza-

rra ongi ukitutakoa. Berari begiratu nahi

diot begietara, baina argazki-makina bat

du aurrean. Kanoi bat dirudi.

Nire begirada iritsi zaio fokotik eta urduri

jarri da. Ez daukat idealismorako denbo-

rarik, ogi puska bat eskatu nahi diot nire

alabarentzat. Hemen dut, galtzei itsa-

tsita. Gose eta hotz da, eta bere begiak

okotzean iltzatuta ditut; ez diot begietara

begiratu nahi.

Poltsikotik egunkari zati bat atera dut:

Nire emaztea erahil ondoren Aleppotik

irten ginenekoa eta dio: Al-Ittihad futbol

taldeak irabazi egin du! Gora futbola!...

Eguna argitu da, mendi honetan. Ama-

raun handi eta gogor bat dago aurrean,

eta gogorra, eta handi-handia, nire aita

baino handiagoa. Ogia ikusi dut beste

aldean; Armiarma handiak inguruan.

Armiarma handi batek tramankulu luze

batekin begiratzen dio nire aitari.

Armiarma erraldoia dirudi. Amaraun

handi-handi honen bestaldetik. Kanoi

bat dirudi eta nire aita apuntatzen du

armiarmak.

Nik eskuekin galtzetatik tiratzen diot

aitari; begietara begiratu nahi diot. Dar-

dara bizian nago. Ez dugu ogiaren-

tzako denborarik, ez dut nahi armiarma

horrek aita hiltzea, ama hil zuen bezala

Aleppon. 

Aitak poltsikotik paper zati zahar bat

atera du, eta niri begiratu gabe, begi

aurrean jarri dit: Aleppoko futbol tal-

deak irabazi egin du! Nire taldeak!

Gora futbola!...

Larunbata, Getarian, goizeko bedera-

tziak, gosaltzen ari naiz: eztia, esnea,

ogia, fruta... Gosari “konpletoa” eta leiho

eguzkitsua aurrean.

Egunkaria dut mahai gainean, eta

hamahirugarren orrialdea zabaltzean,

pertsona bat burdin-hesi baten bestal-

detik begira daukat; txaketa irekia,

denbora dexente dutxatu gabe, biza-

rra... eta bere begirada nire begietan

iltzatu da. 

Galdera bat irisetik sartu zait tiro bat

bezala: non zaude zu?. Urduri nago. Ez

diot begietara begiratu nahi. Argazkia-

ren behekaldean, burutxo bat, eskuak

ukabil bihurtuta, aitaren galtzak estutuz.

Aitari okotzera begira, lepoa erabat

okertuta, oinetako lokaztuak...

Ezin dut gehiago, eta bospasei orri

pasa ditut arrapalan, eta ze ondo! Erre-

alak bide zuzena hartu du Ligan! Gora

futbola!...



Aurtengoan ere egitarau borobila prestatu dugu

auzoko jaiak ospatzeko. Festei hasiera San Prudentzio

egunean emango zaie Getariako Gazte Alaiak txistula-

rien eskutik. Honela, apirilak 28an, auzoko etxe zein

baserrietan barrena ibiliko dira goiza girotzen. Ondoren,

urteroko moduan, Meza Nagusia ospatuko da auzoko

ermitan goizeko 11etan.

Apirilaren 29an, ostirala, IV. Mus Txapelketa ospatuko da

gaueko 22.00etan. Urteroko moduan, parte hartze polita

espero da. 

Aurreko urteko arrakasta ikusirik, aurten ere, bertso afa-

ria antolatu da larunbat gauerako. Aurtengo bertsolariak

Arkaitz Estiballes eta Fredi Paia izango dira. Iazko menua

errepikatuko da aurten ere, zurrukutuna eta zikiroa. Pos-

trerako gazta eta menbrilloa. Txartelak Harritarten

egongo dira salgai, 15 euroren truke. Jarraian, erromeria

ere izango da Fun and Go taldearekin. Larunbatean

Getariako Triatloia ospatuko da eta hau amaitu ondoren,

eguna borobiltzeko San Prudentziora gerturatzeko gon-

bitea luzatzen dugu auzotarrok.

Festak amaitzeko, Maiatzak 1 igandean, programazio

borobil-borobila izango da. Eguna hasteko, goizeko

10etan Getariako Gazte Alaiak Txistulariek emango diote

hasiera jai egunari. Ondoren, usadio zaharrak jarraituz,

Meza Nagusia ospatuko da 11etan ermitan. Ondoren,

Haur Jolas Kooperatiboak ospatuko dira auzoko plazan

eta aurtengo berrikuntza ere bai, Asto Karrerak, hain

zuzen ere. Goiz parte osorako, parrillada prestatuko

dugu auzotarrok gerturatzen diren guztientzat eta nola

ez, trikitilariak ere ez dira faltako.

?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 txintxilikatzeko aukera emango da. Inork ez badu ezer bidaltzen, beste zerbaitetarako erabiliko dugu. Animatu atal hau erabiltzera zuena baita!

UEN TXokoA04 Z

GUTUNAK

OHARRA 

Irakurleok, hau zuen txokoa da beraz, animatu eta aprobetxatu zuen kexa, iradokizun zein agurrak
bidaltzeko. Horretarako bidali nahi duzun testua artzape@topagunea.com helbidera edo utzi oharra
Txeruko postontzian. Aldizkariaren hurrengo alean izango duzu irakurgai. 

Animatu eta parte hartu!

n Prudentzio�Deunaren�jaiak�2016

EGITARAUA

APIRILAK 28, osteguna

10:00 Getariako Gazte Alaiak txistulariekin festen hasiera

Meza aurretik, San Prudentzio Erretreta txistularien eskutik

11:00 Meza Nagusia

APIRILAK 29, ostirala

22:00 IV. Mus Txapelketa. 

APIRILAK 30, larunbata

20:30 Bertso afaria Arkaitz Estiballes eta Fredi Paiarekin.

Jarraian: Erromeria Fun and Go taldearekin.

MAIATZAK 1, igandea

10:00 Getariako Gazte Alaiak Txistulariak 

11:00 Meza Nagusia

12:00 Ume jolasak

13:00 Txeru taldeko dantzarien saioa (oraindik zehaztu

gabe dago)

Ondoren, asto karrera

Meza ondoren, parrillada egingo da trikitilariek girotuta.

San Prudentzioko Jai Batzordea ,



raingo honetan hiru ekimen lantzera gatoz, hirurek

ere, eta bakoitzak bere mailan, gure Getaria ukitu dutenak;

noski, alternatiben Getaria bidean.

Errigora ekimena

Euskal Herria oinarri eta elkarlana lanabes dituen ekimen herri-

tarra da. Nafarroa hegoaldea du ardatz eta “euskara ofiziala

ez den zonaldean” eragin nahi du, eremu horretakoak propio

diren produktuei Euskal Herrian bidea emanez, euskaratik,

euskararako eta euskaraz.

Hauexek dira ekimenak dituen helburuak:

n Nafarroa hegoaldeak propio dituen produktuak Euskal Herriko

plazan kokatzea, urrunekoen ordez bertokoak kontsumitzeko.

n Nafarroa hegoaldean “euskara ofiziala ez den zonaldeko”

euskalgintzari bultzada ekonomikoa ematea.

n Herrigintza, auzolana, nazio-eraikuntza... “betiko” lan kolek-

tiboan oinarrituz ekarpentxo bat egitea, lan molde honen beha-

rra eta indarra goraipatuz.

Gure egiten ditugu-

nez Euskal Herria,

euskara, auzolana

eta elikadura buruja-

betza, ekimenak

Getariako Eskubide

Sozialen Kartaren

babesa eta bultzada

izango ditu. Orain

getariar guztioi dagokigu gure aletxoa jartzea. Gure lehen espe-

rientzian, kalitatezko oliba olioaren salmentan, 25 pertsonen kon-

promisoaz gozatu dugu; bejondeizuela! Hurrengoetarako ere

guzti hauekin, eta herritar gehiagorekin noski, kontatzen jarrai-

tzea gustatuko litzaiguke. Getaria herri txikia izanik elkar ezagu-

tzen dugu eta elkar aurkituko garelako ziurtasunez, aurrera!

Correscales lasterketa solidarioa

Eskailera eta urdina borroka ikur hartuta, Marea Urdina bezala

ezagutarazi ziren Movistarreko azpikontratatutako langileek

jasotako elkartasuna eskertu, zubiak eraikitzen jarraitu eta

etorkizuneko borrokak sustengatzeko ekimen paregabea anto-

latu zuten otsailean: Bilbon hasi eta Bartzelonan bukatuko zen

800 km-ko korrika saioa. 

Beraien lan baldintzen alde, duintasunaren defentsan, Telefoni-

caren aurkako borrokari ekin ziotenean herri mugimendua lagun

izan zuten, elkartasun olde ikaragarria jasoz. XXI. mendean,

gurean, sistema gupidagabe honi bat eginda aurre egin dakio-

keela erakutsi ziguten. Hor emandako irakaspena. Aupa zuek!

Getariako Eskubide Sozialen Kartak lekukoa hartu eta “lan pre-

karitatearen aurka, irtenbiderik gabe uzten gaituen sistema

honen aurka” gure aletxoa jarri genuen, kostako beste hainbat

eragilerekin batera: Zumaiako Karta, ELA, LAB... Korrikako

egun horietan gaia getariarren ahotan jartzen saiatu ginen eta

gure txikitasunean bere eragina izan zuela uste dugu..

Egunean duintasunaren aldeko korrikan parte hartzeko aukera

izan genuenoi, eta ez zen erraza izan ordua baino lehenago iritsi

zelako, etorkizunari beste begi batzuekin begiratzeko aukera

eskaini zigun; batetik esperantzaz (oraindik ere elkartuta borroka

egiteko jendea topatu genuelako) eta bestetik, kezkaz (prekarita-

tea “bizi” duten getariar asko falta zirelako). Hor gure existentzia-

ren arrazoia eta indarra. Ilusioz lanean jarraituko dugu!

Ezin dugu Korrika Prekarioaren tartetxo hau itxi etorkizuna nola

atzematen dugun plazaratu arte. Eta hori Marea Urdineko kideen

hitzak lerro hauetara ekarriaz egingo dugu: “kontsumitzera kon-

tsumituak izan arte behartuko ez gaituen jendarte batean bizi

nahi dugu, gure bizi-proiektuak libreki garatzeko, miseriazko sol-

daten eske ez ibiltzeko, elkartasuna indibidualismoa baino

gehiago aintzat hartzeko, xantaiak ontzat ez hartzeko”.

Jardunaldiak: TTIP, energia eta aldaketa klimatikoa

Goienerrekin elkarlanean aldaketa klimatikoa eta energiaren

inguruan herrian antolatu ditugun jardunaldiei begiradatxo azkar

bat eskaini nahi diogu, emankorrak izan baitira; mila esker

beraz, parte-hartzaile guztiei. Esan, jardunaldietan agertu den

bezala, ezagutzen dugun sisteman aldaketa sakonak planteatu

ezean gizateriaren etorkizuna beltza dela, boterea maneiatzen

dutenak horretara kondenatu nahi baikaituzte. Baina esan beha-

rra dago esperantzarako tartea ere badagoela eta hori norberak

egin ditzazkeen aldaketa txikietatik hasten dela.

Amaitzeko, Eskubide Sozialen Karta eta Bizi mugimendutik

Baiona eta Bilbon antolatu genituen “Alternatiben Herria” eki-

men arrakastatsuak Oiartzun izango du hurrengo geltokia, ani-

matu parte-hartzera:

Ongi bizitzeko,

pertsonen zein herrien premiak asetzeko,

gure buruak eta planeta zaintzeko

eta nagusi den sistema aldatzeko

Alternatibak badaudelako, ekin txikitik eragiteari!

E

n Gaurko izerdia biharko ogia
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artxoaren 8a hurbiltzen ari zela ikusirik, Begoña Gara-

tek (Gizarte eta Ongizateko zinegotzia) eta bere lan taldeak

zerbait berezia antolatu nahi zuten egun horretarako. Hala,

herriko kale izendegia hartu, eta dena gizonezko eta leku ize-

nek osatzen zutela ohartuta, emakumeei errekonozimendua

egin nahi izan zuten. “Beste herri batzuetan horrelako zerbait

eginda zegoela bagenekien, eta ideia hori hartu eta gure erara

egitea pentsatu genuen. Getarian zerbait berria izan da, baina

ideia beste lekuetatik hartu dugu” kontatu du Begoñak.

Emakumeez osatutako zerrenda osatzeko, herriaren parte

hartzea bultzatu zuten jolas baten bidez. “Jolas moduan

planteatu genuen, eta printzipioz jolasa izan da, baina ez da

bromazko kontu bat izan. Jokoaren helburua zen, jendeari

pentsaraztea, hausnarketarako bidea ematea” esan du.

“Jende asko jarri dugu pentsatzen. Etorri izan zaizkit niri

dendara esaten ea posible zen emakume jakin baten izena 

jartzea, galdetzen nola jarri behar zen paperean... Batzuk

eskatu ere egin zidaten beraien izenean idazteko, euskaraz

ez zutelako ongi idazten. Pentsatzeko tartea eman dugu eki-

men honen bidez, eta hori da pozgarria” jarraitu du.

Guztira 28 proposamen egin ziren. Batzuk taldekako izenak,

eta beste batzuk pertsonifikatuak. “Denetarik dago, taldekoak,

indibidualak, bizi direnak, hilda daudenak, benetakoak, fik-

ziozkoak. Adibidez, Mari edo Aizan Mari. Normalean hemen

emakumeak bata besteri deitzeko erabiltzen den hitza edo

esamoldea da” aipatu du.

28 hauetatik batzuk errepikatuta agertu dira. Adibidez, eta

nagusiki, sare konpontzaileen kalea, lautan agertu da. Pepita

Enbilen izena bitan, Juanita Larrako ere bitan, Mari esamoldea

hiru formetan (Mari, Aizan Mari eta Hi Mari) eta Josefa barrena

hirutan. “Rosario Urangaren kasua berezia izan da. Bitan

Getariako kale izendegia, leku izenek eta gizonezko izenek osatzen dute. Martxoaren 8an, Emakumeen Nazio-
arteko Egunean, ekitaldi berezi baten bidez, kaleak herriko emakume esanguratsuen izenekin jantzi zituzten.
Emakume esanguratsuen zerrenda hori, herritarren parte hartzeari esker egin zen.

Izaskun Urbieta

EmakumeeiEmakumeei
omenaldia 

kaleetan barrena

emakumeen nazioarteko eguna

MM
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atera da, baina era ezberdinean. Batean taldearen barruan,

ilea moztutako emakumeen kalea bezala ipinita, eta bestean

bere izen-abizenez izendatuta” adierazi du Begoñak.

Getariako emakumeen argazkia

Getariaren alde lan egin duten emakumeak, herriko ekintzetan

parte hartu dutenak, ostalaritza munduan lan handia egiten

dutenak, bere garaian zer esana eman dutenak eta abar izan

dira zerrenda osatu duten emakumeak, eta ondorioz, omenal-

dia jaso dutenak. “Getariako errealitatea nahiko ondo errefle-

xatuta atera da. Batzuentzat batzuk ezezagunak izango ziren,

eta horrek herriko pertsonen istorioak ezagutzeko balio izan

du, batez ere gazteentzat” esan du Begoñak.

Getariako emakumeen argazkia ongi erakutsi izanagatik

baina, bada Begoñaren ustez, falta izan diren izen batzuk,

eta horietatik nagusiki bat: “Talde moduan kokatu eta, Geta-

riako arrantzaleen emazteak edo bikoteak esango nituzke.

Emakume horiek, gizona atunetara joaten denean, etxeko

ekonomialariak dira, hezitzaileak dira, etxeko andreak ere

badira, etxetik kanpora lana egingo dute... Dena dira. Gaur

egun, eta baita lehen ere. Gainera, lehengo garaietan ez

zegoen oraingo baliabiderik eta bizitza gogorragoa zen”

adierazi du.

Erronka berria

2017ko martxoaren 8rako erronka berria jarri du Begoñak.

Badira Getarian oraindik izendatu gabe dauden toki bakan ba-

tzuk, eta horietako bati emakume baten izena jartzea da helbu-

rua. “Hurrengo urterako erronka polita izango litzake” aipatu du. 

Egun kale izendegian dauden izenak aldatzea ez da beraien

helburua, gainera oso zaila da hori egitea. “Baina konturatu

gara badaudela leku batzuk oraindik izenak jartzeko. Horrek

ordea beste lanketa bat egitea suposatzen du. Zerrenda hau

hartu beharko da, gehien atera direnak baloratu, zein den ego-

kiena erabaki... Guztiek merezi dute, baino balorazioa egin

behar da. Agian guk hasierako filtroa pasa, eta gero herritarrei

galdeketa txiki bat egin... Ez dakit nola egingo dugun, baina

esperantza badut berandu baino lehen emakume baten izena

jarriko dugula gure herriko kale, plaza edo dena delakoan”. 

PPrrooppoossaatt uuttaakkoo  iizzeennaakk   eett aa  aarr rraazzoo iiaakk

n Mari kalea: “Getarian, ohitura handia dago batak besteri

‘Hi Mari’, ‘Aizan Mari’ deitzeko emakumeen artean. Euskal

Herria, eta beraz Getarian ere, emakumeen papera, fami-

lian, ekonomian, heziketan eta abarretan, funtzeskoa izan

delako. Getariako emakume guztien omenez”.

n Fermina Etxegoien “Txurrera” kalea: “Bere ideia errepu-

blikarrak eta bere herriaren (aaberriaren) alde gerran armak

hartuta frentean ibili zelako”.

n Gerra Zibilaren ondoren frankistek Getaitik kanporatu

zituzten emakumeak: “Gerraren biktima ez-aitortuak dire-

lako, gerra askotan emakumeekin gertatzen den moduan”.

n Ilea moztutako emakumeen kalea: “Gerraostean jasan-

dako umilazioaren erreparazio moduan. Karmen, Eulali,

Rosario”.

n Eukene Etxegoien kalea: “GETABAT ostalarien elkartea-

ren kide aktiboa izateaz gain, Getarako turismo eta herri

ekintzak bultzatzen dituelako. Bizitza osoa daramalako

lanean”.

n Maria Rosa kalea: “Bere izaeragatik ostalaritzan. Geta-

riako izena zabaltzeagatik”.

n Tomaxa Silbeti kalea: “Getariako emagina, 1930 urte

inguruan, Getariako haurrak jaiotzen laguntzen zuelako”.

n Sare konpontzaileen kalea/plaza: “Getariako bizimodu,

historia eta izaeraren parte direlako”.

n Aurelia: “Urte askotan serora lanak egina”.

n Doña Josefa Barrena kalea: “Garai hartako belaunaldi

oso baten heziketaz arduratu zelako, eta bere lana egoki

bete zuelako”.

n Martxoaren 8 kalea/plaza: “Aldarrikapenei erreferentzia

moduan”.

n Emakume baserritarra landa-auzoa: “Ofizioei erreferentzi

moduan”.

n Esnezalearen kale kantoia: “Ofizioei egindako errefe-

rentzi moduan”.

n Pepita Enbil kalea/plaza: “Getariar emakume ospetsua

izan zelako, internazionalki ezaguna izan zen abeslaria”.

n Amaia Lasa idazlea: “Herriko kultur ekimenak izenda-

tzeko”.

n Itziar Aizpuru aktorea: “Herriko kultur ekimenak izenda-

tzeko”.

n Juanita Larrako kalea: “Emakumeen lan politikoaren eta

hargatik jasandako errepresioaren testigantza gisa”.

n Rosario Uranga kalea: “Emakumeen lan politikoaren eta

hargatik jasandako errepresioaren testigantza gisa”.

n Jostunen plaza/kalea: “Ofizioei erreferentzi moduan”.

n Itziar Gil: “Itsasoan hildako emakume arrantzalea”.

Begoña Garatek

herritarrek propo-

satutako emaku-

meen izenak eta

arrazoiak irakurri

zituen. Ondoren,

kartelak jarri 

zituzten kalean.



08 P UBLIERREPORTAJEA

Urola Kostako Udal Elkartea

Bailara eraikiz

BIRZIKLATZE TASAREN BILAKAERA

Aia, Getaria, Orio, Zarautz eta Zumaiako birziklatze tasak

gorantz egin du azken bost urteetan. Jasotzen diren honda-

kinetatik birziklatzera bideratzen den kopurua nabarmen

areagotu da.

KANPAINAK

- Eskolako Agenda 21: 11 ikastetxetan, 6.000 ikaslerekin.

- Konposta ikastetxeetan, Zisare programa: 11 ikastetxetan,

600 ikaslerekin.

KONPOSTA

Gaur egun, 763 familia ari dira konposta egiten eskualdean,

etxean konpostagailua jarrita batzuk, auzo eremuak erabiliz

beste batzuk. 14 eremu daude eskualdean auzoan konposta

egiteko.

Urola Kostako Udal Elkartearen Ingurumen Sailak hainbat zerbitzu eskaintzen dizkizu hondakinak
bereiztuta biltzeko.
 Kaleko edukiontziak: papera, ontzi arinak, beira, arropa eta etxeko tresna elektriko txikiak, olioa,
pilak, hondakin organikoak...
 Hiru garbigune: Zarautz, Zumaia eta Aian.
 Birziklatzeko etxolak: Aia, Getaria eta Zumaian.

AIAKO GARBIGUNEA ZARAUZKO GARBIGUNEA ZUMAIAKO GARBIGUNEA
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Ontzi arinak, papera eta kartoia

Urola Kostako Udal Elkartea · Urdaneta bidea 6, Zarautz · 943 89 08 08 · harrera@urolakosta.eus

Paperezko eta kartoizko ontziak,
egunkariak eta aldizkariak

Ikus edukiontzi bakoitzean utzi behar diren hondakinen zerrenda zehatza www.urolakosta.eus webgunean

ONDO ARI GARA // Kaleko edukiontzien bidez, urteko eta biztanleko jasotzen ditugun ontzi arin eta paper kartoiaren kopuruan

Gipuzkoako eta Euskadiko batez bestekoen gainetik gabiltza. 2015ean, biztanleko batez beste 22 kilo ontzi arin eta 52 kilo

paper/kartoi jaso ditugu. 

BAINA HOBETO EGIN NAHI // 2015ean, edukiontzi horian jasotako hondakinen %19a ez zegokion edukiontzi horri. Hori hobe-

tzeko, kanpaina bat jarri dugu martxan, ontzi arinak, papera eta kartoia hobeto bereizteko. Edukiontzi urdin eta horietan karte-

lak ikusiko dituzu, bakoitzean zer bota eta zer ez argitzen laguntzeko.

Ontzi arinak

www.urolakosta.eus



zken hilabetetan, bi liburu polit irakurri ditugu Getariko literatura tai-

lerrean.

Oso liburu ezberdinak dira. Komunean zer daukate? Hurrengo hori propo-

satzen dut.

Lehen liburuan (Itxaso Martinen Ni, Vera) emakumeen patua agerian geratzen

da: edo onartzea egoera “normal” bat (gogoratu La Regenta edo Madame

Bovary) eta orduan bere buruaren bizitzari uko egin, besteen izenean bizi,

(familiaren izenean, semeentzako, gizonentzako) edo bizimodu horren aurka

erreakzionatzea, eta orduan gizartetik at geratzea. Veraren kasuan eroetxean

(edo konbentuaren) bazterturik egotearen eta isiltasunaren bidea hartzen du.

Gizonen patua argi geratzen da bigarren liburuan (Mikel Peruarenaren Su

zelaiak): gerrara joatea onartzen dutenak “normaltasunaren” bidea hartzen

dute. Eta gerrak beti bere buruari uko egitea suposatzen du: uko familiari,

uko herriari, uko lagunei. Eta besteen interesen alde borrokatzea, bizitza

eman arte askotan. Desertatzea patua ez onartzeko erabakia da baina deser-

tatuz gero, beti ezkutuan bizi behar da. Aukera ez da polita. Harrapatuz gero

bi gauzak gerta daitezke: traizioagatik fusilatzea edo erotzat hartu eta orduan

eroetxean sartzea

XX. mendeak horrelako aukera bat egitera kondenatu du jendea. XXI.eko

erronka da eszenatoki hori gainditzea, hori berriz ezin daitekeelako gertatu.

Horretarako, eta horretarako bakarrik, merezi du borrokatzeak gaur egun.

RTZAPETIK BEGIRA��10 A ETARIAKO HITzAkG

A

n Ni, Vera-tik Su zelaiak-era
Hitza Artzapeko lan taldeak bidalitakoa da

korainak�gordetzeko�eskuz�landutako�hodi�for-

mako�kanaberazko�trepeta�da.�zanbutuaren

azpiko� aldea� kanaberaren� beraren� barne-

geruza�da;�ahoa,�berriz,� irekia�du�eta�kortxoz

ixten�zaio.�zanbutuan,�korainaren�ipurdia�sar-

tzen�da�lehenik,�ateratzerakoan�orratzak�honda

ez�daitezen.�Gaur�egun�plastikozkoak�ari�zaiz-

kio� lekua�hartzen.�Zanbutu hitza�ez�da�ageri

inongo�hiztegitan.

zANBUTUA

Getarian eta inguruetan esaten diren hitzen txokoa

da hau. Animatu eta bidali artzape@topagunea.com-

era ezagutzen dituzun hitzak.

Xabi�Insausti

“Desertatzea patua ez onartzeko erabakia da baina

desertatuz gero, beti ezkutuan bizi behar da”
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ehenengo Karlistaldiak Getariako egunerokotasuna

eten zuen. Herriko ohiko dinamika geldiarazi zuen, dinamika

berri batzuei bidea zabalduz. Gerrak aldaketak ekarri zituen;

batzuetan aurreko bizimoduarekin eta ohiturekin erlazionatuak

zeudenak. Gerra osteko urteetan egindako zenbait aldaketek,

ordea, ez zuten harrera ona izan biztanleen artean. Aldaketa

txiki batek izan dezakeen eragin handiaren adibide bat izango

dugu gaurkoan hizpide.

Getarian portuak eta arrantzak garrantzia handia izan dute.

Itsasontziek arrantzatutako arraina portuan deskargatzen

zuten, salmentarako saskietan antolatuz. Getarian, Gipuz-

koako gainontzeko portuetan bezala, ohikoa zen Udalak saski

hauen ekoizpena urtero enkantean ateratzea. Hau horrela,

eskaintza onena egiten zuen saskigilearen ardura zen portuko

saski eskariari erantzuna ematea.

Itsasontziek ekartzen zuten arraina merkaturatzeko eta

garraiatzeko ezinbestekoak ziren saskiak. Berebiziko garran-

tzia zuen itsasontzia lehorreratzen zenean portuan behar

adina saski prest egotea. 1848ko azaroaren 10eko Udalbatza-

rreko aktak jakinarazten duenez ordea, saski enkantearen ohi-

tura gerraren ondorengo urteetan eten zela dirudi. 1846, 1847 

eta 1848. urteetan Udalak ez zuen zerbitzu hau enkantean

atera, salmenta librea sustatzen zuten lege berrien eraginez. 

Saskigileen arteko konpetentzia medio, hasiera batean, sal-

menta libreak saski ekoizpenean onurak ekar zitzazkeela pen-

tsatu zen: saskien kalitatea hobetzea, prezioen merketzea,

beharrezko saski produkzioa bermatzea... Gauzak, baina, ez

ziren horrela izan. Salmenta libreak ekarri behar zituen onurak

ez ziren Getariako saski produkziora iritsi. Ez ziren pozik ez

arrantzale eta ez mandazain. Salmenta libreak ez zituen pre-

zioak merketu, ez zuen saskien kalitatea hobetu eta, okerrena

zena, ez zuen portuko saski eskaera asetzea bermatzen.

Portuan eta arrantzan oinarritutako ekonomia zuen herri

batentzat egoera hori jasangaitza zen. Horretaz jakitun, Geta-

riako alkateak ohiko saski enkantera bueltatzeko baimen eska-

ria luzatu zion Gipuzkoako Agintari Nagusiari. Erantzuna bai-

korra izan zen, beti ere, Getariako Udalbatzarrak erabakiari

babes osoa ematen bazion. Inolako zalantzarik gabe eman

zioten baiezkoa getariarrek eta 1849an portuko beharrak ase-

tuko zituen saski produkzioa enkantera ateratzen hasi ziren

berriro. Ohitura zaharrera bueltatu ziren eta horrela jarraitu

zuten 1856. urtera arte.

.
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Udaletxeko artxiboetatik ...EREITEN�kultur�zerbitzuak

ISTORIAREN kATEBEGIAk��H

n Arrainentzako Saskien Enkantea

ETARIAKO HITzAk

L

Imanol Urkizu
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“Telesaileko�
aktoreekin�lan
egitea�pozgarria
izan�da�niretzat,
asko�ikasi dut” Izaskun Urbieta

Amaia 

Irazabal

EITB
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skamak kentzen telesailean izan duzu, telebistari

dagokionez, lehenengo esperientzia. Zer moduzkoa izan da?

Iazko urrian hasi ginen telesaila grabatzen, eta hiru hilabetez

jardun genuen lan horretan. Oso gustura ibili naiz egia esan.

Gainera, lan hau, zerutik etorritako zerbait izan zen. Izan ere,

berez, beste neska batek egin behar zuen nire papera. Azke-

nean, ezin zuela esan zuen, eta beste kasting bat prestatu

zuten.

Kasting horretara aurkeztu zinen zu.

Deitu egin zidaten proba egiteko. Olatzek, zuzendariak, eza-

gutu egiten ninduen lehenagotik, eta niri deitzeko esan zion

produktorari. Hainbat nesken artean egin nuen proba, eta lau

egunen barruan baiezkoa eman zidaten.

Nolako probak izan ziren?

Guztira bi egin nituen. Eszena bat eman zidaten ikasteko, eta

ondoren, hori interpretatu behar izan nuen proba egitera etorri

zen beste batekin. Gela batean egin zen proba, kamera

zuzendaria eta gidoilariaren aurrean. Hurrengo proba, platoan

egin genuen. Bertan, telesailean parte hartuko zuten aktoree-

kin egin genuen proba. Niri Karmele Larrinagarekin egitea

tokatu zitzaidan. Telesailean Garbiñeren papera egiten duen

emakumearekin.

Hiru hilabetez ibili zineten telesailaren lehenengo denboraldia

grabatzen. Nola antolatzen dira grabaketak?

Hiru astetan, hiru kapitulu grabatzen dira. Baina ez dugu gra-

batzen aste batean lehenengo kapitulua adibidez. Egun

batean, hirugarrengo kapituluko zati bat grabatzen da, eta

jarraian lehenengoko beste zati bat. Horrela, bi eszenak esze-

natoki berean gertatzen badira, espazioa eta denbora apro-

betxatu egiten dira jarraian grabatzeko, nahiz eta, postproduk-

zioan jarraian ez izan. Barruko eszena denak Miramonen

grabatu ziren, eta astean behin edo bi astetik behin kanpo-

koak grabatzen genituen, Mutrikun.

Ordu askoko lana izan da, ezta?

Miramonen goizeko 07:00etan hasten ginen grabatzen eta

15:00ak arte luzatzen zen. Telesail oso korala izanda, nahiz

eta askotan eszenaren batean norbaitek hitz egin beharrik ez

izan, azaldu egin behar izaten genuen arraina garbitzen edo

dena delakoa egiten. Orduan, azkenerako, nekatu xamar

amaitu genuen.

Malenen papera egiten duzu, eskabetxerako neska gazteena-

rena. Nolakoa da?

Energia asko duen neska da Malen. Etxean arazoak ditu,

baina beti bilatzen dio alde positiboa guztiari. Bizipoza duen

E

Irazabal

EITB

otsailaren�23an�estreinatu�zen�ETB1en�Eskamak kentzen telesaila.�Eskabetxera�fabrika�bateko�arazoak,�pasadizoak
eta�harremanak�kontatzen�dira�fikzio�honetan.�Lantegiko�sei�emakume�dira�serie�honetako�protagonistak,�Barbara
Goenaga�aktore�ezaguna�fabrikako�zuzendari�dutela.�Amaia�Irazabal�da�eskabetxerako�langile�gazteena.�Aitortu�du
ez�zekiela�ezer�ere�lanbideari�buruz�baina�gustura�ikasi�duela.�“Mutrikuko�eskabetxerak�etorri�zitzaizkigun�beraien
ofizioa�erakustera,�eta�denok�ikasi�genuen�antxoari�burua�kentzen,�kokotxak�ateratzen...�Egia�da�gero�ez�dela�tele-
bistan�gehiegi�azaldu�eskulan�hori.�Ea�hurrengo�kapituluetan�gehiago�ikusten�den”�kontatu�du.

Amaia Irazabal eta

Karmele Larrinaga

Eskamak kentzen tele-

saileko bideokliparen

grabaketan. Amaiak

Karmelerekin egin

zuen telesaileko kas-

tingeko proba ere.

EITB
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neska da, eta kastingean ere sentimendu hori azaltzeko

eskatu zidaten. Eskabetxerako lankideekin ere oso ondo mol-

datzen da. Nahiz eta adin tartea handia izan, ederki eramaten

dira.

Zaila egin zaizu bere gorputzean sartzea? Zu gaztea zara,

baina oraindik pertsona gazteago baten papera egin duzu.

Egia da hori. Baina ez zait oso zaila egin. Izan ere Maleni ger-

tatzen zaizkion gauzak edo pentsatzen dituenak, niri orain

gutxi gertatutakoak dira. Garai hori pasa dut, eta ezagutu dut.

Horrek ez du esanahi Malenen izaera dudanik edo antzekoak

garenik. Gauza batzuetan bai, eta bestetan ez.

Euskal Herriko aktore ezagun askorekin egin duzu lan. 

Bai, asko telebistatik ezagutzen nituen eta pertsonalki, asko

gustatzen zitzaizkidan aktoreak ziren. Beraz, beraiekin lan

egitea oso pozgarria izan da niretzat, eta gainera, asko ikasi

dut beraien ondoan. Horretaz gain, oso rollo ona izan dugu

elkarrekin.

12 kapituluz osatutako lehenengo denboraldia egin duzue.

Beste denboraldiren bat grabatuko duzue?

Ez da gure eskuetan dagoen zerbait. Azkenean audientzia

mailak markatzen duen zerbait da. Eta horretaz gain, bi pro-

duktoren arteko akordioak ere bai. Guk, hasiera batean, lehe-

nengo denboraldia grabatzeko hitzarmena egin genuen. Nik

beste denboraldi bat egiteko esperantza daukat, eta gogoz

hartuko nuke. Audientzia ere ona daukagu, eta mantentzen

ari da astez aste. Gainera, ETB1k ez dauka beste fikziozko

programarik. Beraz, apustua hor dago, eta ea jarraitzeko

aukera dugun.

Zer moduzko kritikak jaso dituzue? Lehenengo kapituluak adi-

bidez, sare sozialetan zeresana piztu zuen.

Gauza guztietan bezala, denetik izan ditugu: onak eta txarrak.

Nik pena ere izan nuen. Izan ere, nire ustez, lehenengo kapi-

tulua eskasena izan da. Baina telesail guztietan gertatzen da

hori. Azkenean, telesailaren aurkezpena egiten da lehenengo

kapituluan, eta ez dira trama asko egoten, ez da apenas ezer

gertatzen.

Telesailak hainbat balore transmititzen ditu: emakumeen inda-

rra, kooperatibismoa...

Bai, nik uste positibismoa transmititu nahi zela telesail honen

bitartez. Drama batzuk izanagatik ere, komedia puntua eman

nahi izan zaio hasieratik, eta tonu horretatik kontatu istorioa.

Emakumeen protagonismoa erabatekoa izatea nahi izan da.

Azkenean errealitatea ere horrelakoa da: eskabetxerak ema-

kumeak dira.

LKARRIZKETA

“Maleni gertatzen 
zaizkion gauzak edo
pentsatzen dituenak, 

niri orain gutxi 
gertatutakoak dira” 



Zuk aipatu bezala, komedia bat da eta tonu freskoa du.

Uneoro gertatzen da zerbait, eta horrek erritmoa ematen dio

telesailari. Zerbait gertatzen da eta segituan konpontzen da.

Hala, beste zerbait gertatzen da eta hori ere konpondu egiten

da azkar. Horrela jarraitzen du kapitulu guztiak; gauzak gerta-

tzen eta konpontzen.

Zure lanbiderako telebista eskaparate polita da. Ate gehiago

irekitzeko esperantza daukazu?

Bai, telebista beti da eskaparate handi bat. Hala ere, telesail

hau bukatu baino lehen atera zitzaidan antzerki obra bat egi-

teko aukera, Ados teatroarekin. Ladydi Garcia izeneko antzer-

kia da. Otsailaren 21ean estreinatu genuen Atarrabian. Mexi-

koko emakumeen inguruko istorioa da. Istorio erreal eta

gogorra da baina ume baten inozentziatik kontatuta dago.

Horrek istorioa pixka bat samurtzen du, hobeto kontatzen

laguntzen du. Momentuz lau emanaldi egin ditugu, eta

gehiago ateratzeko zain gaude.

Zein proiektu gehiago dituzu esku artean?

Lekord taldearekin ere banago. Musika eta poesia uztartzen

ditugun talde bat gara. Oso gustura nago eta jarraitzeko ani-

matuta. Aurreko batean Ordizian izan ginen, eta beste pare

bat emanaldi ere aurreikusita ditugu maiatzerako. Bat Azkoi-

tiko Mataidexen eta beste Donostiako Lugaritzen.

Eltxoak izeneko mikro obra bat ere egin duzu.

Tabakaleran egin nuen eta egia esan oso pozik. Ni neuk sor-

tutako antzerki bat da eta ni neuk bakarrik antzezten dut. Nire

kreazioa da. Zaila izan zen idaztea, baina gustura nago egin-

dakoarekin. Asko gustatzen zait sormena lantzea.

Aktoreen lana normalean, ez da zerbait egonkorra izaten.

Zer moduz eramaten duzu gaur lana izan eta agian bihar ez

izatea?

Egia da hori. Gure lana ez da establea. Inoiz ez dakizu noiz

izango duzun lana, baina beno, denbora gutxi noa lanbidean,

eta momentuz oso ondo doa dena. Lan asko egin ondoren

ere, behar duzu deskantsurako tartea hartzea eta norbere

burua birziklatzeko denbora hartzea. Oso ondo etortzen da

hori, eta zu zeuk sormena lantzeko ere primerakoa da. Sor-

tzeko denbora librea izatea asko atsegin dut, bai banaka edo

jendearekin. Antzerkiarekin batera, horixe da gehien maite

dudana.

15LKARRIZKETA

Aitziber Garmendiarekin, Ladydi Garcia antzezlanean. (Arg:Ados Teatroa) Eltxoak mikro obrako eszena batean. (Arg.: Amaia Irazabal)

“Sortzeko denbora librea
izatea asko atsegin dut,

bai banaka edo 
jendearekin. 

Antzerkiarekin batera,
horixe da gehien maite

dudana” 



016ko otsailaren 11n, Getariako LHko 3, 4 eta 5. mai-

lako neska-mutilak, Lekeitiora irteera egin genuen, bertan bi

egun pasatzera.

Lehen egunean, goizeko 9tan autobusa hartu genuen Geta-

rian, jende piloaren agurren artean. Autobusean gindoazela,

Deban, furgoneta batek istripua izan zuen eta ezin izan

genuen pasa, denboralditxo baten.

Lekeitiorako bidean, ikasle asko mareatu ziren. Bidaia luze

xamarra egin zitzaigun, baina merezi izan zuen, han zegoen

Lekeitio, polita iruditu zitzaigun. Trinketetxera iritsi ginen eta

bertan lau monitore zeuden guri itxoiten: hiru mutil eta neska

bat. Neskak, Argia zuen izena, monitoreetako bik Egoitz eta

besteak Erik. Aterpetxean geundela, bertako arauak zeintzuk

ziren esan ziguten eta ondoren, Lekeitio herriari buruzko bideo

bat jarri ziguten.

Bideoa bukatutakoan, taldetan banatu eta logeletara igo ginen

maletak eta gauerako oheak prest uztera.

Gero, herria pixka bat ezagutzera joan ginen eta bazkaltzera

joan aurretik, herriko plazan, joko bat egin genuen. Ondo

pasatu genuen!!! Jolasa bukatu ostean, Trinkete Aterpetxera

bueltatu eta batzuk atarian jolasten ari ginen bitartean, beste

batzuek, bazkaltzeko mahaiak prestatzen zeuden. Bazkaltzera

sartu ginen, janaria ikaragarri goxoa zegoen. Bazkaldu eta

gero, bi orduko atsedena geneukan.

Arratsaldean, Lekeitioko portua ikustera joan ginen, Getariko-

aren antzeko portua zen. Portutik, Lea ibaiaren ondotik, men-

dira ibilaldi bat egitera abiatu giñen.

Lea ibaiaren ondora hurbildu eta errota baten inguruan, boka-

diloa jan genuen. Handik, mendirantz gindoazela, erreka

ondoan, batel batzuk ikusi genituen, hauek, herriko festetan,

Antzar Egunean, koadrilak bertara etorri, batela hartu eta an-

tzarraren bila joaten dira. Hori, azaldu zigutenaren arabera.

Afaltzeko ordua iristear zegoenez, Aterpetxera itzuli ginen,

bertan oraindik denbora geneukan eta itsas-korapiloak nola

egiten ziren ikasi genuen. Gero, afaldu baino lehenago pija-

mak janztea bururatu zitzaigun eta pijama aldean genuela

afaldu genuen. Gaubela diskofestaz ere gozatu genuen

gaueko 22.30ak arte jo ta ke dantzan. Batzuk izerditan bukatu

genuen. Festa bukatutakoan, bakoitza bere logeletara joan

ginen, batzuk izan ezik, mutilen logelan harrapaketan ibili ziren

eta txisteak kontatzen. Irakasleak etorri ziren eta bakoitza bere

logelara joan zen.

Hurrengo goizean, gosaldu eta segidan, Isuntza Arraun Elkar-

tera joan ginen, han foso batean ibili ginen arraunean. Den-

bora oso eskasa zegoenez, ezin izan genuen itsasora atera

arraunean. Arraun Elkartetik Kofradiara joan ginen, bertan sal-

mentak nola egiten ziren ikusi genuen. 

Irteerari amaiera emateko, trinketetxean bazkaldu eta gero

autobusa hartu genuen etxera itzultzeko. Getariara iritsi eta

jende artean jaso gintuzten gurasoek. 

Oso ondo pasatu genuen!!!

H ARRITARTEN TXUTXUPEkA��16

n Lekeitioko Trinkete Aterpetxera irteera

2

Iturzaeta�Herri�Eskola
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n Ipuinak

Bazen behin...”. Zenbatetan lokartu gara esaldi hone-

kin hasten diren ipuinak entzunez. Aspaldiko ohitura edo usa-

dioa da ipuinak entzunez lokartzearena, baina galtzen ari da.

Gaur egun, ohikoagoa da, oheratu aurretik haurrek telebista

ikustea edo mugikorrarekin jolastea. Nahiz eta, guztiok jakin

ipuinak irakurtzea osasungarriagoa eta aberasgarriagoa dela,

errazagoa da denontzat haurrak telebistaren aurrean jarri eta

oheratzeko ordua denean, ohera eramatea.

Ohitura aldaketa guztiak, ordea,

ez dira onerako izaten, eta alda-

keta honek ere ez ditu onurak

ekartzen. Ikerlari askok aztertu

dituzte ipuinek eskaintzen dituzten

onurak, hori dela eta, berreskuratu

behar den ohitura bat dela iruditu

zaigu. Urritzak lehenengo pausoa

emango du eta gaur gauerako,

Koldo Amestoyren, Mikel Martine-

zen eta Joxemari Carrereren, ipuin

bat proposatuko dizue: Azeri azka-

rra. 

Bazen behin oihanean bizi zen

tigre bat. Oihan beldurgarri hartan

bera zen jaun eta jabe. Animalia guztiak ikaratzen ziren

haren atzapar izugarriekin. Saguek, elefanteek, oreinek...

denek zioten beldur eta denak ahalegintzen ziren haren

bidean enbarazurik ez egiten.

Baina, egun batean, azeria aurrez-aurre topatu zen tigreare-

kin. Azeriak alde batera eta bestera begiratu zuen: han ez

zegoen inolako ezkutalekurik.

Tigreak izutzeko moduko orroa egin zuen eta hortz zorrotzak

erakutsi zizkion. Azeriak aurre egin behar zion nahi eta nahi

ez. Atzeko hanken gainean jarriz, ahalik eta gehien tentetu

zuen gorputza.

- Ausartu zaitez, memelo hori! Bibotearen ile bakar bat ere

mugitzen baduzu jipoitu egingo zaitut! Ez duzu, ez, egun hau

erraz ahaztuko!

Tigrea barrezka hasi zen, ozen. Barre algara haiek oihan osoa

beldurtzeko modukoak ziren.

- Inozoa! Gorotz bat baino ez zara nire aldean eta! Inurri bat

tigre indartsu baten aldean! Zein kalte egingo didazu zuk?

Gizakiak, armatuta egonda ere, ikaratu egiten dira nirekin.

- Bai. Baina gizakiak nirekin ikaratzen dira gehien.

- Lelokeriak baino ez dituzu esaten!

- Ez duzu sinisten ala? Etorri nire atzetik eta ikusiko duzu.

Tigreak ezin zuen sinetsi. Bera

baino animalia askoz txikiago bat

berari hordagoka? Nola liteke?

Azeriak herrirako bidea hartu zuen

eta metro batzuk atzerago tigrea

abiatu zen. Belar handia zegoen

inguru hartan. Herrira gerturatu zire-

nean, azeria oihuka hasi zen:

“Banoa, banoa”,  herritarrak izutu

nahian. Belar luzea zegoenez azeria

ez zen ikusten, baina tigrea bai.

Ondorioz, herritarrek tigrea ikusi zute-

nean ihesari eman zioten, izututa.

Azeria gelditu eta tigrear hurbilduta:

- Ikusi duzu nola beldurtu ditudan? Herri batera hurbildu bezain

laster, herritarrek ziztu bizian alde egiten dute. Zuri ordea inork

ez dizu jaramonik egiten.

Tigre memeloak arrazoia eman zion eta burumakur joan zen.

Azeriak, etxerantz lasai-lasai zihoala, gogoeta hau zerabilen

buruan: “Hortz zorrotzak baino askoz beldurgarriagoa eta

arriskutsuagoa da jakituria“. 

Gustatu al zaizue?

Bestalde, gogorarazi nahi dugu, uda honetan ere Urritzak

udaleku irekiak antolatuko dituela. Laster hasiko gara informa-

zio gehiago ematen. Guztiok zaudete gonbidatuta, beraz, ani-

matu, primeran pasako dugu eta! 

“

“Ikerlari askok aztertu dituzte

ipuinek eskaintzen dituzten onu-

rak, hori dela eta, berreskuratu

behar den ohitura bat dela iruditu

zaigu”
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Uxoa�Irigoien

tsasoak gure herrian protagonismoa izan arren, landa ingurune ederra ere badaukagu baserri ugariz osatua . Eitzaga, San

Prudentzio, Askizu... Kaleumeok igande goiza buelta ederra emateko eta birikak garbitzeko aprobetxatzen dugun bitartean, baserri-

tarrek beraien lanetan jarraitzen dute: baratza txukundu, behiak jetzi, belarra moztu... Jaiegunik gabeko lanbidea hauxe! Gaurkoan,

baserriaren inguruan ariko gara. Let’s go!

I

n “Ni bizi naiz baserrian, animalien erdian... ” 

Vocabulary

Esamoldeak

English Pronunciation Euskara

Farm Farm Baserria

Farmer Farmer Baserritarra

Shepherd Xeperd Artzaia

Field Fild Zelaia

Stable Steibol Ukuilua

Vegetable garden Bextebol garden Baratza

Tractor Traktor Traktorea

Cow Kau Behia

Sheep Xiip Ardia

Pig Pig Zerria

Donkey Donki Astoa

Hen Jen Oiloa

Rabbit Rabit Untxia

Duck Dak Ahatea

English Pronunciation Euskara

Milk the cows Milk de kaus Behiak jetzi

Collect eggs Kolekt egs Arrautzak bildu

Feed the animals Fid di animols Animaliei jaten eman

Let´s water the vegetable
garden!

Lets uoter de bextebol 
garden

Goazen baratza
ureztatzera

We have to shear the 
sheeps.

Ui jaf tu xiar de xiips Ardiei ilea moztu behar
diegu.



an Prudentzio bidean dauden entzute handiko

baserriak dira biak ere, batez ere kaleko zenbait pertsona

oraindik ere goitizen horiekin ezagutzen baititugu gure

artean. 

LOIDI. Bi osagaiz eraturiko esanahi garbiko izena da:

lo(h)i + -di. Lo(h)i hitzak lokatza, basa esan nahi du (lodo,

gaztelaniaz). Atzizkia den -di osagaiak, berriz, ugarita-

suna. Beraz, Loidi izenak lokatz askoko parajea esan nahi

du.

Lehen osagai gisa, lo(h)i hitza daukate honako izen

hauek ere: Loiola (lo(h)i + ola), Loiarte (lo(h)i + arte), Loi-

naz (lo(h)i + -atz), Loitegi (lo(h)i + -tegi), Loibideta (lo(h)i

+ bide + -eta), Lohitze (lohi + -tze)...

Ugaritasuna adierazten duen -di atzizkia honako hauetan

ere ageri da: ArantzaDI, ElorDI (elorri + -di), LertxunDI,

AlberDI, GorostiDI...; edo -ti aldaera, hauetan: AmezTI,

ArisTI, ErrazTI...

LASALDE. Bi osagai ditu izen honek ere: la(t)s + -alde.

La(t)s hitzak ur-laster txikia, errekatxoa, esan nahi du.

Alde osagaiak, berriz, tokia, parajea. Beraz, Lasalde ize-

nak errekatxoa dagoen tokia, aldea, esan nahi du. Esa-

nahiz Errekalde (Rekalde)-ren pare-parekoa da.

Lasa, Lasarte, Lasaga, Lasao, Lasurtegi... izenek la(t)s

osagai hori daukate hitzaren lehen partean. Lasaren esa-

nahia, esaterako, errekatxoa da (la(t)s + -a artikulua). 

Bigarren osagaia den -alde bista-bistakoa da honako izen

hauetan ere: (H)Arralde, Zubialde, Goialde, Sagarralde,

Mendialde...

T OPONIMIA  

n Loidi eta Lasalde

19

Andres�Alberdi

T XIKIEGIA AGIAN

Amaia�Irazabal

S uardasola hartzen dut euria egiten duenean.

Ez bustitzeko.

Mendiko bide lokaztuak hanka puntetan igaro 

botak ez zikintzeko.

Begirada apartatzen dut negarrik ez egiteko.

Musika jartzen dut, barruko ahotsa kamuflatzeko.

Baina gaur guardasola ahaztu zait.

Busti egingo naiz.

n Guardasolak

G

Loidi baserria
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Aitor�Irigoien

I

n Yellowstone Parkeko hegaztia

txetik milaka kilometrotara ginen. Argeliako desertuaren

erdian, duela 40 urtetik ia 200.000 saharar, erbesteratuta, bizi

diren errefuxiatu kanpamentutan. Goiz hartan, bertako eskolara

joan ginen, eskola materiala entregatzera. Horretan ginela, haur

baten marrazki koloretsuak atentzioa piztu zidan. Itsasoa, basoa,

zelai berdeak, loreak... marraztu zituen (juxtu inguru hartan ez

zegoen dena). Eta goian, esaldi hau zeukan idatzita, gazteleraz:

“La felicidad se encuentra en la belleza de la naturaleza”. 

Zer pentsatua eman zidan horrek. Izan ere, natura, edertasun

iturri izateaz gain, ezagutzarena edo jakintzarena ere badela

uste dut. Gizakiok, errespetu oro galduta, gero eta gutxiago

begiratzen diogun arren. Urtetik urtera gero eta gehiago kalte-

tzen, ustiatzen dugun arren. Haatik, naturari arreta pixka bat jar-

tzea nahikoa izan ohi da, ezaguera horren adibide asko ikusteko;

eta gure txikitasunaz jabetzeko.

Une hartan, duela pare bat urte irakurri nuen berriaz oroitu nin-

tzen, munduko natur parke zaharrenetakoan, AEB-tako Yellow-

stone izenekoan, gertatukoaz: bertan, sute handi bat jazo zen.

Itzaltzea lortu zutenean, erretako gunean kalteak zenbatzen ari

zirela, basozain batek, kiskalitako hegazti bat topatu zuen, hilik,

zuhaitz baten ondoan. Harrituta begiratu zion, nahiko postura

arraroan baitzegoen, hegalak gorputzaren inguruan itxita. Ez

zirudien ihes egiten edo zerbaitetan harrapatuta hil zenik. Jakin

minez, makilaz ukitu zuenean, erabat txundituta geratu zen: hiru

txita txiki atera ziren amaren hegalpetik, bizi-bizirik! Jakitun sute

hartan ez zirela ihes egiteko gai izango, zuhaizpera jaitsi eta bere

hegalen azpian babestu zituen. Hala, bere bizia eman zuen,

kumeengatik. 

Hunkituta, begiak bustita, amaitu nuen lehen aldiz gertakari

horren berri izan nuenean. Eta berriro hortaz oroitzerakoan ere,

antzeko zerbait gertatu zitzaidan. Eta gurasoekin akordatu nin-

tzen, desertu idorreko berotik etxeko epelera bidaiatuz. 

Hainbeste iskanbila, liskar, talka eta iritzi kontrajarri (batez ere

nerabe garaian) izandako gurasoekin. 17-22 urte nituen garai

hartan, sarri ibiltzen baikinen txakurra eta katua bezala, bakean

baino gehiago xestran. Gaupasak, kontzertuak, parranda ostean

jokatutako futbol partidak, janzteko modua, politika kontuak,

eskolako grebak, manifestazioetako korrikaldiak… A ze urteak!

Orain, atzera begira, beldurra ere ematen didatenak, orduan

inondik ikusten ez genuen arriskuarengatik bereziki...

Baina, era berean, txikitatik gaur egun arte gurasoekin bizitako

une eta momentu ahaztezinak gailentzen zaizkit. Eta horrekin

geratzen naiz. Beti ondoan laguntzeko prest agertzea, erakutsi-

tako eta emandako dena, eskainitako maitasun guztia, egunero

elkarbanatutako bizipen txikien handitasuna... Sarri pentsatu dut

hamaika disgustu eragindakoa naizela; baina, emandako pozak

zertxobait handiagoak eta ugariagoak direla iruditzen zait...

Asko, izugarri eman izan digute gurasoek. Horrez gain, edo juxtu

horregatik, hainbat gauza egiteari utziz. Gogotik saiatu arren,

gugatik egindako dena eurei bueltatzea ia ezinezkoa egingo zai-

gulako. Eta uste dut hori behar eta merezi bezala baloratzen,

eskertzen ez dugula beti asmatu, ez garela horretarako gai izan.

Orain euren lan eta sakrifizio guztia ez ikustea ezinezko iruditzen

zaidan bezala, momentu batzuetan, beharbada, hori bera ikus-

tea egingo zitzaidalako ezinezko... Bizitzaren xelebrekeriak.

Duela gutxi Pako Aristiri entzun nion esaten bizitzari ez diola ezer

eskatzen, ez zaiolako eskatu behar, eman eta eskaini baizik.

Gurasoekin antzeko zerbait gertatzen zaigula esango nuke. Asko

eta etengabe eskatu ohi diegula. Beste inor baino zorrotzago eta

estuago hartuz. Jokabide perfektua exijituz une oro, akatsik txi-

kiena ere onartu gabe, akatsak egiteko eskubidea izango ez

balute bezala. Funtsean, gu bezalaxe, pertsonak direla ahaztuz.

Euren egitekoa ahalik eta ondoen egiten gogoz saiatzen diren

pertsonak, norbere gauza on, akats zein gabeziekin. 

Gurasoen artean denetarik dagoela esango dute batzuk. Noski.

Ez dago ingurura begiratu edo berriak irakurri besterik. Baina,

egutegi batean irakurri nuen esaldiak zioen modura, “Zailena ez

da zuhaitz bat landatzea edo seme-alaba bat izatea; zuhaitza

egunero ureztatzea eta seme-alaba urtetan heztea baizik”. Eta

heztea opariak egitea eta gauzak erostea baino lan zailagoa eta

neketsuagoa da. Ez da haurrari nahi duen guztia egiten uztea,

edo bere ekintza guztiak defendatzea, justifikatzea. Egunero

berarekin egon, eta maitasuna ematea baizik, behar denean

errieta eginez, mugak jarriz eta bere akatsak errekonozituz...

Bakoitzari berea aitortzea garrantzitsua, eta bidezkoa, dela iru-

ditzen zait. Eta horixe da, hain zuzen, testu honen asmoa:

gurasoei, gurekin egindako lana aitortzea eta eskertzea. Eta

ahalik eta ondoen egiten saiatzen diren guraso guztien

esfortzua baloratzea. Mila esker Yellowstonekoa bezalako

“bizitzako suteetatik” gu babesten egindako denagatik.

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

14. zenbakia, 2002ko abendua

Abenduak Gabonak dituzte oinarri. Batzuk gorrotatzen

dituzte egun hauek, beste batzuk gogoz eta itxaronpetsu bizi

dituzte. Ale hartan, “gustatzen al tzazkizu gabonak?” galdera

egin zen inkestan. Erantzunak, denetarikoak izan ziren.

Bestalde,  herriko haurrek egindako Gabonetako postalak sal-

gai jarri ziren. Postalekin ateratako dirua Galiziara bidali zen,

marea beltzaren hondamendiari aurre egiteko. Guztira 130 lan

aurkeztu ziren Udalak antolatutako lehiaketa hartara: 74

marrazki eta 56 esaldi.

Jon Illarramendii

Andres Txuekak Compostelarainoko bidea egin zuen hiru-

garren aldiz. Azaroaren 4an ekin zion ibilbideari Hendaian, eta

18 egunetan Santiago de Compostelan zegoen. Lehen egu-

nean Getariaraino iritsi zen, 55 kilometro inguru eginaz.

Eguraldia ez zuen oso lagun izan 18 egun horietan. “Eguraldi

txarrarekin irten nintzen, lehen astea txarra izan zen. Bigarren

astean hobetu egin zuen, eguzkirik ez zen irten baina ibiltzeko

eguraldi ona egiten zuen. Hirugarren astean oso txarra egin

zuen: euria, haizea, txingorra, hotza...”.

1999an egin zuen lehen aldiz Bidea, Donibane Garazitik ate-

rata, Frantziatik datorren ibilbidea osatuz. Urte bat beran-

duago, Sevillako katedraletik abiatu zen, La Ruta de la Plata

deitzen dena egiteko.

Santiago Bidearekin maiteminduta dago Andres: “Ukitu berezi

bat dauka, egiten duenak engantxaturik gelditzen da eta ni

horietako bat naiz”.

Kepa Iribar

Urtearen amaieran, arrantza eta arrantzaleei buruzko balan-

tzea egin zen. Iazkoa baino eskasagoa izan zen arrantzaren

kanpaina, baina hurrengo denboraldia hobea izateko espe-

rantza zuten. Berrikuntza handiarekin hasiko zuten kanpaina

berria. Izan ere, egurrezko arrain kaxak jubilatu egin zituzten.

Martxotik aurrera, plastikozko kaxekin egingo zuten lan. Kaxok,

higiene baldintzak hobeto mantentzeaz gain, besteak baino arin

eta garbi-errazagoak izango ziren. Kaxak Indauxek egin zituen. 

Ane Miren de la Hoz eta Agustin Ezenarro

19 urterekin, gerriko beltza janztea lortu zuen Erika Larraña-

gak. Bere hasiera baina, balletari dagokio. Hala ere, konturatu

zen ez zuela oso gustuko, eta judoan hasi zen. Hasieran zaleta-

sun zuen baina, pixkanaka, gerriko koloreak aurrera zihoazen

heinean, motibazioa gehitu zitzaion. Hala, 16 urterekin, gerriko

urdina lortu zuen, 17rekin marroia eta 19rekin beltza. Astean hiru

orduz entrenatzen zuen, eta Getariako judo irakasle ere bazen.

Agurtzane Uzin

n Azalean: Gabonak

Plastikozko�kaxak

Haurren�Gabon�postalak�salgai

Santiago�Bideko�erromesa�

n Berriketan: Andres�Txueka

n Erreportajea: kurtso�berriari�begira

n Kirolak:�Erika�Larrañaga

Judoaren�erregina
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APIRILAKAPIRILAK                                                3 IGANDEA

/ CAULFIELD ZINE

FORUMA.

Ordua: 18:00etan.

Lekua: Gaztetxea.

Antolatzailea: Getariako

Gazte Asanblada.

APIRILAK                 APIRILAK                 7 OSTEGUNA

/ “AULKI HUTSAK” DOKU-

MENTALAREN EMANALDIA

ETA SOLASALDIA.

Ordua: 19:00etan.

Lekua: Ulpiano Etxea.

Antolatzailea: Getariako

Osasun Zentroa eta 

Getariako Udala.

Heriotza eta doluari buruzko

dokumentala: heriotzaren

aurrean zer, dolua... Solasal-

dian Iñaki Peña mediku eta

filmaren zuzendariak, eta

Mavi Carceller Getariako

familia mediku eta Osatzen

Batzordeko kideak hartuko

dute parte. 

APIRILAK                APIRILAK                10 IGANDEA

/ ZINE EMANALDIA. 

Ordua: 17:00etan.

Lekua: Gure Txeru aretoa.

Antolatzailea: Guraso 

Elkartea.

APIRILAK            APIRILAK            11 ASTELEHENA

/ GETARIAKO XV. LITERA-

TURA LEHIAKETAKO LANAK

AURKEZTEKO EPEAREN

AMAIERA. 

Ordua: 13:00etan.

Lekua: Udaletxea edo libu-

rutegia.

Antolatzailea: Getariako

Udala.

Ipuinak, bertsoak edo olerkiak

aurkez daitezke lehiaketara.

Ikusi oinarriak azken orrian.

APIRILAKAPIRILAK                                14 OSTEGUNA

/ “DE MI ALMA RECUER-

DOS” DOKUMENTALAREN

EMANALDIA. 

Ordua: 19:00etan.

Lekua: Alondegia.

Antolatzailea: Elan-Euskadi

GKE.

Lourdes de los Santos

kubatarrak 2001ean zuzen-

dutako lanak bere herrialde-

an Trova Berria (La Nueva

Trova) nola sortu zen, bere

jatorria eta iturriak, kontatzen

ditu sortzaile nagusieneta-

koei egindako elkarrizketeta-

tik abiatuta.

APIRILAKAPIRILAK                              16 LARUNBATA

/ KONTZERTUAK. 

Lekua: Gaztetxea.

Antolatzailea: Getariako

Gazte Asanblada. 

APIRILAK                  APIRILAK                  17 IGANDEA

/ MENDI IRTEERA 

ETXAURIRA.

/ DANTZARI TXIKI EGUNA. 

Lekua: Lesaka (Nafarroa).

Gure Txeru taldeko dantza-

riak bertan izango dira. 

/ ZINE EMANALDIA. 

Ordua: 17:00etan.

Lekua: Gure Txeru aretoa.

Antolatzailea: Guraso 

Elkartea. 

/ CAULFIELD ZINE

FORUMA. 

Ordua: 18:00etan.

Lekua: Gaztetxea.

Antolatzailea: Getariako

Gazte Asanblada. 

APIRILAK                APIRILAK                22 OSTIRALA

/ GETARIAKO XV. LITERA-

TURA LEHIAKETAKO SARI

BANAKETA.

Ordua: 18:30ean.

Lekua: Udaletxeko batzar

aretoa.

Antolatzailea: Getariako

Udala.

APIRILAK                 APIRILAK                 24 IGANDEA

/ ZINE EMANALDIA.

Ordua: 17:00etan.

Lekua: Gure Txeru aretoa.

Antolatzailea: Guraso 

Elkartea.

APIRILAK APIRILAK                               28 OSTEGUNA

/ KATUKALE IRAKURLE

TALDEAREN SAIOA. Euskal

Herri itsastarraz ariko dira Jon

Maiarekin.

Ordua: 18:30ean.

Lekua: Udal liburutegia.

APIRILAK-MAIATZAK   APIRILAK-MAIATZAK   28-1
OSTEGUNA

IGANDEA

/ SAN PRUDENTZIOKO

JAIAK.

Antolatzailea: San Pruden-

tzioko Jai Batzordea.

Ikusi egitaraua 4. orrialdean.

APIRILAKAPIRILAK                                    29 OSTIRALA

/ IPUIN KONTAKETA. 

Ordua: 17:30ean.

Lekua: Udal liburutegia.

Aingeru Aramendi, Ane

Azkue, Aitzpea Iribar eta

Garazi Iribarren eskutik.

APIRILAKAPIRILAK                              30 LARUNBATA

/ GETARIAKO II. 

TRIATLOIA. 

Ordua: 16:00etan.

Antolatzailea: GetaiTri Triatloi

Kluba.

Izen-ematea apirilaren 24ko

23:00ak baino lehen egin

behar da www.triatloi.org

webgunean.

IRTEERAK     IRTEERAK     

/ GETARIAKO JUBILATU

ETA PENTSIONISTEN

BIDAIA ARAN BAILARARA.

Noiz: Apirilaren 25etik 29ra.

Antolatzailea: Arrantzale

Zaharren Elkartea. 

KIROLAK     KIROLAK     

/ FLOREN MEMORIALA VI.

FUTBITO TXAPELKETA.

Antolatzailea: Gure Txeru

Elkartea. 

/ SALBATORE DEUNA XIX.

PILOTA TXAPELKETA. 

Noiz: Maiatzaren 2tik aurrera.

Antolatzailea: Gure Txeru

Elkartea.

Kadete, jubenil eta 22 urtetik

azpikoentzako txapelketa.

Izena emateko epea apirila-

ren 1etik 15era izango da. 

BALENCIAGA BALENCIAGA CBM MUSEOA

ERAkUSkETA:

/ BALENCIAGA

PARPAILAN BARRENA.

Data: Martxoaren 19tik

irailaren 18ra.

Parpailaren bidez, hiru ele-

mentu batean biltzen ditu

Cristobal Balenciagak: gor-

putza, airea eta oihala.

Hiru aretoetan barna, 70

pieza baino gehiago ikus

daitezke: jantziak, ehunak,

irudiak, agiriak, baliabide

didaktikoak... Horien bidez,

ulertu daiteke Balenciagak

berrinterpretatu egin zuela

material tradizionala, eta

ohorezko lekua itzuli ziola

moda garaikidearen testuin-

guruan.

Koprodukzioa: Cristobal

Balenciaga Museoa eta Cité

Internationale de la Dentelle

et de la Mode de Calais. 

Komisarioa: Catherine Join-

Diéterle, Frantziako

Ondarearen ohorezko

kontserbatzailea eta Palais

Galliera Museoko zuzendari

ohia.

Kolaboratzaileak: Archives

Balenciaga Paris eta Lesage

Paris. 
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ASMAKIZUNA

URTARRILEKO SOLUZIOAK

SUDOKUA

MARGOTZERA!

Aurrera eta atzera doa, baina ez

doa inora. Zer da?.



1. Parte-hartzaileak

Literatur lehiaketa hau getariarrei zuzenduta dago. Bakoitzak

nahi adina idazlan aurkez ditzake, betiere adinaren arabera

dagokion mailan. Aurkeztutako lanak banaka egin behar dira;

dena den, LH1eko haurrek bi lagunen artean egin ditzakete.

2. Modalitateak eta mailak

Bi modalitate izango dira maila bakoitzean: IPUINA eta 

BERTSOA/OLERKIA.

1. LHko 1. mailako haurrak

2. LHko 2. mailako haurrak

3. LHko 3. mailako haurrak

4. LHko 4. mailako haurrak

5. LHko 5. mailako haurrak

6. LH-ko 6. mailako haurrak

7. 12-14 urte arteko gaztetxoak

8. 14-16 urte arteko gazteak

9. 16 urtetik aurrerakoak

3. Gaia eta luzera

Gaia librea da. Idazlanek literatur lehiaketetan saritu gabeak eta

argitaratu gabeak izan behar dute. Neurriari dagokionez, hona

hemen mailaz maila eta modalitatez modalitate gutxieneko neu-

rriak (A4 neurriaren arabera):

4. Lanak nola aurkeztu

Lanak ordenagailuz idatzita aurkeztu behar dira (LH1 eta

LH2ko haurrek eskuz idatzita aurkez ditzakete), eta ipuinen

kasuan, A4 neurriko orrietan, lerroartean tarte bikoitza utzia.

Idazlanarekin batera kartazal itxi bat aurkeztu behar da.

Barruan egilearen izen-abizenak, helbidea eta telefono zenba-

kia adieraziko dira. Kartazalaren kanpoaldean, ipuin edo

olerki/bertsoaren izenburua idatziko da.

5. Lanak non aurkeztu eta aurkezteko epea

Idazlanak Getariako Udaleko bulegoetan edo Udal Liburute-

gian aurkeztu behar dira.

Idazlanak aurkezteko epea 2016ko apirilaren 11 izango da,

13:00etan. 

6. Epaimahaia

Kide hauek osatuko dute: Getariako Udaleko Euskara Batzor-

deko burua, Iturzaeta Herri Eskolako irakasle bat, Artzape

herri-aldizkariko ordezkari bat eta herriko idazle bat. Idazkari-

lanak udal-teknikariak egingo ditu.

7. Erabakia

Epaimahaiak erabakia jakitera eman ondoren, sariak apirilaren

22an banatuko dira, 18:30ean.

Epaimahaiak sariak eman gabe utz ditzake, aurkeztutako lanek

behar besteko mailarik ez dutela irizten badio.

8. Sariak

Maila eta modalitate bakoitzeko sari bakarra emango da. Egile

batek ezingo ditu bi sari jaso. Hona hemen sariak:

9. Lanen jabetza eta argitalpena

Saritutako lanak Getariako Udalaren esku geldituko dira, eta

Udalarena izango da lan horiek erakutsi eta argitaratzeko

eskubidea. Egileek ez dute jabetza eskubiderik jasoko.

10. Idazlanak itzultzea

Saririk jasotzen ez duten idazlanak Getariako udaletxean esku-

ratu ahal izango dira, sari banaketa egin eta 30 eguneko

epean. Epe horretan jaso gabeko idazlanak Udalaren esku

geldituko dira.

Literatur lehiaketa honetan parte hartzeak lehiaketa arautzen

duten oinarriak onartzea dakar.

GETARIAKO UDALA

www.getaria.eus

Ipuina

(Orrialdetan)

Olerkia/Bertsoa

(Lerro edo bertsotan)

LHko 1. mailako haurrak 1 or. 8 lerro edo bertso 1

LHko 2. mailako haurrak 1 or. 8 lerro edo bertso 1

LHko 3. mailako haurrak 1 or. 8 lerro edo bertso 1

LHko 4. mailako haurrak 1 or. 8 lerro edo bertso 1

LHko 5. mailako haurrak 2 or. 10 lerro edo bertso 1

LHko 6. mailako haurrak 2 or. 10 lerro edo bertso 1

12-14 arteko gaztetxoak 2-5 or. 12 lerro edo 2 bertso

14-16 arteko gazteak 3-6 or. 20 lerro edo 3 bertso

16 urtetik aurrerakoak 4-10 or. 35 lerro edo 5 bertso

Sariak Ipuina Olerki/Bertsoa

1. LHko 1-6 mailetako haurrak
Saria Saria

2. 12-14 urteko gaztetxoak Saria Saria

3. 14-16 urteko gazteak Saria Saria

4. 16 urtetik aurrerakoak 150 euro 150 euro

Literatura lehiaketa
XV.

-Oinarriak-


