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] gutunak
Halabier!

H

ALABIER! (Azpeti aldeko ezizena).
Hala behar du ! Teilatu bila gaudenok,
teilatu beharrean gaude. Jakizue ongi
dozena bat baiño gehiago garela uneotan beharrean gaudenok. Jakin badakigu
herri txiki eta polita izaki, leku haundirik ez dagoela. Olerki eta poesia faltsuen
garaian gaude. Aspaldiko promesak
gauzatzeko garaia da.
Orain egizue apostu, gudarien enparantzako bulego txukun eta ederrean sartuta, herriaren eta herritarren alde.Zeregiñak mila dira baiña nabarmenena
etxebizitzaren afera da (aldez-alde begiratu beharrik ez dago).Nahiz eta mila
orriduneko txostenean onartu, ekintzetara pasatu beharra dago eta arazoari
ahalik eta azkarren ERANTZUN.Kuadrilan, etxean gehiengoak, herritik alde
egin du. Kuadrilako hirugarren haurra
jaio zaigu, hiruetatik iñor ez da getariarra, batzuntzat kasualitatea izango da,
besteentzat patua edo destinoa, baiña
motzean esan da, labur ERREALITATEA da.
Badakigu herriak lur asko ez dituela,
baiña dituen lurren kudeaketa ona eginez gero, guretzako ere lekutxo bat
egongo litzateke Getarian.
Hego haizeak askotan astintzen du gure
bihotzeko GETARIA. Izan dezagula besteok ere nola hego nahiz ipar haizeak,
herria nola jazten duen ikusteko aukera.
Gaztetxoegi giñen Potzuagako etxeak
edo General Arnaon babes ofizialeko
etxeak eraiki zituztenean.Herrerietakoetan nahiko zorte izan zuten hain etxe
gutxiren artean, bi aldiz ZORIONEKO.
Orain GAZTE eta etxe beharrean aurkitzen garenoi bultzada txiki bat besterik
ez. Luxutasunetik urruti, umildadian
biziko giñateke, jesuiten gaztelu aban-

KULTURA SAILAK DIRUZ LAGUNDUTAKO HEDABIDEA
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donatuan, ondartzako arkupetan edo
herriarenak diren lokaletan,edo...( pentsatu, pentsatu, buruari eragin, irudimenarekin eta esfortzuarekin herrian guretzako lekutxoren bat egon baitago..) non
edo non izan beharko du.
"Guk ere nahi degu GUREA den ETXE
baten jarraitu HERRITAR IZATEN"
( Zarauzko "Pariak BAI " taldeak dioen
bezala). Ez dugu luxurik nahi, xumetasunarekin konforme, hala beharko du.
HALABIER ! eta BIZI NAHI ( getaiko
ezizena) patuak eskeiñitako lur muturrean bizi nahi genduke.
Aingeru Aramendi Illaramendi
72.458.718R
(Alokeran herbestetik)

Etorkizunari ateak irekitzen

E

AE-ANVk 1936ko herri frontean
borrokatu zuen faxismoaren aurka eta
demokraziaren alde. 70 urte beranduago, BAIEZKOAREN frontean partehartzera gonbidatu digu alderdi abertzale honek.
Berriro ere, sirena hotsak zabaldu dira
Getariako kaleetan. Faxistek, Getariako
hainbat eta hainbat herritarren oinarrizko eskubideei erasotzea erabaki
dute.Getariarron borondatea errespetatuko ez duen udala eraiki nahi dute.
Ilegalizazioekin PSOEk eta PNVk, prozesu demokratikoa eta beraz, bakea, lurperatu nahi dute. Ezetz esan diote Getariarron nahiari; Euskal Herritarron
desioari.
Momentu historiko honetan, iritsi da
garaia Getariarrok ozen adierazteko:

BAI Getariako Udal berriari, BAI instituzio demokratikoei, BAI konponbideari,
BAI bakeari.
Baina ziur nago, oztopoak – oztopo,
Getarian ere asko izango garela askatasunean eta demokrazian oinarritutako
Getaria/Euskal Herri demokratikoari
ateak irekiko dizkiogunak. Badator...
Haritz Alberdi Arrillaga

Sanjuanetarako "muñekoa"

S

an Juan festak konturatu gabe urreratzen ari zaizkigula eta, bezperako
gauean zer erreko dugun pentsatzen
jarri gara. Batzordeko kideek pentsatu
dugu aurten jendeari irekitzea "muñekoa" egitearen proposamena; beraz,
ideiaren bat bururatuz gero, animatu
zaitez San Juan "muñekoa" egitera.
Irabazleentzat sariak egongo dira, 16
urtetik beherakoentzat eta gorakoentzat
ere bai, noski!
Egindako "muñekoak" aurkezteko epea
ekainaren 21a izango da; norbaitek
informazio da. Informazio gehiago kaleratuko dugu datozen egunetan HITZA
eta Diario Vasco egunkarietan.
Josune Uzin
San Juan Festetako Batzordea

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

] inkesta

Artzapetik begira
Ainara Ostolaza

Datorren hilean San Juanak
izango dira; zer botakok
zenuke sutara?

Elkarrekiko ditugun gaizkinahi guztiak, inbidiak, ezinikusiak botako nituzke... Dena lasaiagoa izatea gustatuko
litzaidake.
Libe Iribar

Palazioa.
Joxe Manuel Gorostiaga

Madrilek euskaldunei inposatzen dizkigun lege, txosten... Bai,
horiek guztiak.
Maria Jose Otamendi
Garai batean, gu txikiak ginenean, armarioak, oheak,
egurrak, eskolako gauzak... botatzen genituen sutara.
Orain, tristea da halako su txikia ikustea; lehen, sua
lurrean egiten zen, bertara nahiko egur, palka, palia
botatzen ziren. Horiek guztiak botako nituzke.
Peio Arruabarrena

AITONA ETA AMONA XAHARREZ
JANTZIKO AL GARA?

Iritsi zaigu aurtengoan ere Euskal Jai
astea Getariara. Hamaika ekintza antolatuko dira egun horietan euskal kultura eta
ohiturak indartzeko. Adierazgarrienetakoa
arroparena da; nahiz eta traje asko geratu
etxeetako armairuetan, irailean Zarautzetik paseotxo bat emateko zain.
Aitona eta amona xaharrez jantziko
garela diogu gure herrian. Xaharrez diot
zaharrak gauzak baitira eta ez gure etxeetako adinekoak. Beraien gazteetako
garaiak gogoratuko ditugu festa horien
baitan. Baina kanpoko irudiaz gain
barruko tenple pixka bat hartuko bagenu
hobe. Zenbat dugun ikasteko gure aitonamonengandik!
Euskal Jai astean izaten den egitaraua
oinarritzat hartuta, bati eta besteari galdetzen hasi naiz oraingo ekintzek gure arbasoen garaiekin zer ikusirik duten jakiteko
asmoz; janzkerari dagokionez, baietz esan
didate, emakumezkoak ilunez janzten
zirela, beraien mantal eta buruko zapi eta
guzti. Eta gizonezkoak kasakarekin ferira
joan behar ziren egunetan. Horrela esan
omen zion nire amonaren amonak bere
alabari: azokara joaten haizenean erosi
hezan kasaka egoki bat hi ikustera etortzen
den mutil horrentzat guri bisitatzera etorri
behar duenetarako! A ze lanak, Zarautzetik Bidanira oinez joan behar eta gainera
gustuko neskaren amak nahi zuen gisara
jantzita!
Baserriko produktuen azoka ere izango
dugu eta han etorriko dira inguruetako
baserritarrak herriko plazara beraien produktu goxoak txukun-txukun azaldu eta
saltzera lehengo emakumeen moduan.
Oraindik ere batzuk jarraitzen dute modu
horretan lanean. Ez dira urte asko etxez
etxe esnea banatzen ibiltzen zirela ere!
Eta hori guztia trikiti eta dantza giroan!
Urte honetan dantza ikuskizuna izango
dugu festei hasiera emateko. Betidanik
izan omen dira dantzari txikiak herrian eta
gaur egun txiki eta handi ditugulako harro
egon gaitezke!
Baserrietako gizon batzuk ganadu ferira
joan eta bertan geratzen omen ziren pare
bat egunetan. 2007an ere izango da neska
edo mutil bat baino gehiago festan hasi eta
etxerako bidea ahaztuko duenik.
Beraz usadio zaharrak errespetatuaz,
gure aiton-amonak maitatuaz, beraiengandik ikasiaz, eta liburu eta disko azoka eta
laburmetraien emanaldia bezalako ekintza
berriak gehituaz, mantendu dezagun bizirik euskal kultura!
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] getarian zer berri?
Plaieroetan getariarrak nagusi!
Maiatzaren 1ean Zarautzen jokatutako
plaieroetan zorte onekoak izan ziren
getariarrak, izan ere, herriko bi taldek
zegozkien finalak irabazi baitzituzten.
Batetik, Iturzaeta Herri Eskolako
haurrak, Zikiñozoen (Ikastolako 5.
mailakoak) aurka jokatutako partida
irabazi zuten mutilen alebin mailan
(LH5), 7-2 emaitzarekin. Gainera,
maila horretan jokalari onenaren saria
Simon Aranguren Bergarari eman zioten. Bestalde, eskolako 5. eta 6. mailako neskak finalerditara iritsi ziren,
horrenbestez zegokien kopa jaso
zuten.
Bestetik, Getariako Indaux taldekoek Kopa jokatu zuten Zarauzko
Arrano tabernako taldearen aurka;
partida bana bukatu zen, eta azkenean, penaltietan 3-2 garaitu zen Getariako taldea.
ZORIONAK GUZTIOI!

HITZA
Indaux Taldea garaipena ospatzen.

Larrañaga
Iturzaeta Herri Eskolako irabazleak.

Ezin hobeto,
neskak!

Arraunlariak garaipena ospatzen.

Maiatzaren 19 eta 20az geroztik, bi
bandera gehiago ditu herriak, izan
ere, senior mailako neskek, Getarian
ospatutako Gipuzkoako Trainerillen
Liga eta Gipuzkoako Txapelketa irabazi baitzuten Getarian. Aupa
Getariako neska arraunlariak!

Getariako Kostabela, Euskadiko txapeldun
Getariako Kostabelako gaztetxoek bela
arinean taldekako Euskadiko Txapelketa irabazi zuten, optimist mailan, joan
den maiatzaren 5 eta 6an Getarian egin
zen norgehiagokan. Txapelketa honetara Donostiako, Gasteizko, Hondarribiako, Vigoko, Extremadurako eta Getariako taldeek hartu zuten parte; talde
bakoitza, 8 eta 14 urte bitarteko bost
kidez osatu ziren, eta Getariako taldekoak honako hauek izan ziren: Elisabet
Tomas, Josu Portularrume, Miren Juaristi, Elena Beltza eta Alex Aranburu.
Horrenbestez, txapelketa hori irabazteagatik, Getariako boskoteak Espainiako
Txapelketarako txartela lortu zuen.
Zorionak bostoi!
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Optimist mailako Getariako talde irabazlea.

Hasiera eman zaio
Salbatore Deuna X.
Pilota Txapelketa
Dagoeneko abian da Gure Txeru elkarteak
antolatzen duen Salbatore Deuna X. Pilota
Txapelketa. Aurten 152 bikotek hartu
behar dute parte: Kadetetan (14/15 urtekoak) 56 bikotek, Jubeniletan ((16, 17 eta 18
urte bitartekoak) 53 bikotek eta 22 urtetik
beherako 43 bikotek eman dute izena;
horrenbestez, Bizkaikoak, Nafarroakoak
eta Gipuzkoako hainbat herriko gazteak
animatu dira aurtengoan txapelketan parte
hartzera.
Partidak maiatzetik abuztura bitartean
jokatuko dira, astean hiru aldiz: astelehenetan, asteazkenetan eta larunbatetan.

Hauteskundeak
gainean
Datorren igandean, maiatzaren 27an,
Udal hauteskundeak izango dira, eta
duela lau urte bezala, oraingoan ere ez
dira hauteskunde arruntak izango, izan
ere, Madrilek ilegalizatu egin baititu
Getarian aurkezten ziren EAE-ANV eta
Getariako Sozialista Abertzaleen zerrendak; hala ere, talde horrek, herriko beste
talde politikoek bezala, EAJ, Aralar,
EA..., bozkatzera animatu nahi diete
herritar guztiei, euren paperak ere bertan izango baitira.

Getarian pisuzko
biztanlerik… bai???
Datorren hilabeterako pisuzko ekimen bat antolatu dute Getariako
tabernariek: 100 kilotik gorako 100
lagun elkartu nahi dituzte. Ekimen
horrek bi zati izango ditu: bata,
ekainaren 10ean, goizeko 08:30etatik
10:30etara, aurkeztutako jendea
bakarka pisatuko da, sendagile bat
eta bi testiguren begiradapean
(pisutzea ez da jendaurrean izango);
beste zatia, ekainaren 17an izango
da, aurkeztu diren lagunekin bazkari bat egingo da Berdura plazan
(marmitakoa eta kostila jana). Bildutako dirua saharar herriari laguntzeko izango da.

] bi hitzetan

Jose Manuel eta Isidro izan dira
garaile II. Mus txapelketa Herrikoian
Joan den maiatzaren 19an Getariako II. Mus Txapelketa ospatu zen Berdura plazan.
Aurten 19 bikote animatu ziren txapelketan parte hartzera, eta Jose Manuel
Gorostiaga eta Isidro Etxeberriak osatutako bikoteak irabazi zuen lehen saria:
txapela, 300 euro eta garaikurra jaso zituzten. Bigarren saria, berriz, Balentin
Eizagirre eta Pako Etxeberriak irabazi zuten; horiek, 150 euro eta garaikurra
eskuratu zituzten. Hirugarrenek, Gorka Bordagarai eta Eneko Etxegoienek, 60
euro eta txakolina eraman zituzten; eta azkenik, laugarren postua Libe Iribar
eta Jose Luis Ostolazarentzat izan zen; horiek, txakolina eta karta joko bana
eraman zituzten. Txapelketan lortutako diru guztia, 135 euro, Artzape herri
aldizkariari laguntzeko izango da.

Gaikako Bilketa
Etxebizitza gehienetako sukaldeak beteta
ditugu hainbat zabor jasotzeko edukinontziekin: papera, beira, pilak, olioa, edukinontziak… Etxean egiten ditugun ahaleginak zenbatean gauzatzen diren jakiteko
kuriositatea izango zenuten behin baino
gehiagotan. Hemen laburbilduko ditugu
Getariako udalerrian 2005 eta 2006 urteetan izandako bilketen kopuruak.
2005. ekitaldia
- Arropa
- Beira
- Olio begetala
- Ontzi arinak
- Papera
- Pilak
- Zabor normala

10.209 kilo
171.595 kilo
14.402 litro
29.043 kilo
77.251 kilo
439 kilo
1.742.810 kilo

2006. ekitaldia
- Arropa
- Beira
- Olio begetala
- Ontzi arinak
- Papera
- Pilak
- Zabor normala

9.411 kilo
188.652 kilo
11.811 litro
33.352 kilo
73.761 kilo
464 kilo
1.701.158 kilo

Mus Txapelketako saridun guztiak.

Julio Aranburuk utzi egin dio
sokasaltoan jarduteari
“Oso triste nago, barruko pena ez dit
inork kenduko, eskuetan izan baitut
errekorra; arraunlarientzat Kontxako
bandera ez edukitzea bezalaxe da”,
horixe da Juliok aitortu diguna zer
moduz dagoen galdetu diogunean; joan
den hilabetean bertan behera utzi behar
izan zuen 24 orduko Guinness errekor
saiakera, izan ere, 12 orduko test bat egiten ari zela, lipotimiaren antzeko zerbait
izan baitzuen. Horrenbestez, medikuaren aginduz eta familiaren nahiari kasu
eginez, bertan behera utzi ditu sokasaltoko lehiaketa. Bera osasunez oso ondo
sentitzen dela esan digu, oraingoz ez
diotela ezer berezirik aurkitu, baina
pena handia omen du, 12 orduko entrenamenduan oso ondo jardun baitzuen

(80.000 jauzi egitera joan zen, eta 90.000
egitea lortu zuen): “Normala den bezala
nekatu egin nintzen, baina ez nintzen
lehertu”. Sokasaltoan berandu hasteak
eta bere aurretik maisurik ez izateak
pena ematen diola esan digu, baina aldi
berean pozik dagoela, sokarekin horrelako gauzak egiten aitzindari izan baita,
eta atzetik datozenentzat bidea eginda
baitago. Aurrerantzean zer egingo duen
ez omen dauka garbi, beharbada pixkanaka korrika egiten hasiko omen da,
baina lasai. Bestalde, eskerrak eman
nahi dizkio familiari agoantatzeagatik,
Orioko Klubari (prestatzaile eta
medikuari), Panari, Orioko Mikel
Izquierdori, anaiari, kazetariei eta oro
har jende guztiari.

Bi urtetan izandako datuen arabera
ikusten da udalerrian, bilketa selektiboan
behintzat, 2006. urtean orokorrean
gutxiago bildu dela. Pentsa dezakegu
gutxiago zaindu dugula etxean gaikako
bilketa egitea eta zaborra normalera bota
dugula sortutakoa; baina zaborra normala ere gutxiago jaso denez, argi ikusten
da 2006. urtean zabor gutxiago sortu
dugula, iraunkortasuneko arauetako bat
beteaz. Lerro hauen bidez animatu nahi
zaituztegu jarrera berdinarekin jarrai
dezazuen.
Informazioa gehiago:
Tel.: 943 896024
www.urolakosta.org
maizpuru@getaria.org
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] elkarrizketa

Iratxe Manzisidor

Amaia Iribar

Ekologiko hitza gero eta entzunagoa da gure artean,
egunerokotasunean gero eta arruntagoa edo ohikoagoa bilakatzen ari den hitza da; horren haritik dator
baratzezaintza ekologikoa, hain zuzen ere Iratxe Manzisidorrek aukeratu duen bizimodua, egin duen apustua: barazkiak lantzen ditu, baina hasierako pare bat
hilabetetan soilik, plantula edo landaretxoa lortu arte.
Badago ñabardura bat, ordea: hazi eta prozedura ekologikoekin oinarritutako landare txikiak lantzen ditu Iratxek. Ondoren, barazkigileek (erosleek) jarraituko dute
barazkien landaketarekin (hazkuntzarekin). Blas Enea
izena jarri dio barazkiak lantzeko aukeratutako ia 1000
metro karratu dituen mintegiari; ez da edozein leku,
izan ere, Aia, Getaria eta Zarautz elkartzen diren
mugan baitago. Gipuzkoan dagoen landare ekologikoen
lehen mintegia dugu Blas Enea: aurtengoa du bere
lehen udaberria.

Zergatik Blas Enea izena?

Mintegiaren alboan ermita
txiki bat dago, San Blas izena
duena, eta bertan gaudenez,
ba izen hori jartzea erabaki
genuen. Ermita Getariari
dagokio, baserria Zarauzkoa
da eta Mintegia, berriz, Aiako
errepidearen alboan dago
kokatuta; hiru lurren mugan
gaude!
Kalekumea izanik, nolatan
aukeratu zenuen baserriko
bizimodua?

Beti gustatu izan zait naturaren gertutasuna: duela gutxi,
lan honetan hasi aurretik,
Pagoetako parke naturalean
hezitzaile izan nintzen; duela
bost bat urte Arbeztaingo
baserria erosi genuen, eta
noski, nik lote kompletua nahi
nuen, hau da, baserrian eta
baserritik bizi nahi nuen.
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ere bisitak egin nizkien ea zer
botatzen zuten faltan jakiteko;
OCAkoek tomate hidroponikoak jartzeko animatu nahi
ninduten (lurrik gabe hazten
diren tomateak, poltsetan ateratzen dira), baina, hori nire
ideologitik kanpo geratzen
zen, era artifizialean hasitako
tomateak?Hau bai tristea!!!
Ondorioz galdezka jarraitu
nuen, batez ere nekazaritza
ekologikoan jarduten zuten
jendeari (horien artean Jaime
Burgaña), eta poliki-poliki
landu zen ideia.
Zer galdera egin zenien ba?

Ea nork egiten zien landarea,
hau da, plantula, eta barazkigile guztiek hemen inork ez
zuela egiten esan zidaten ;
hori entzunda, bide horri heltzea animatu nintzen.

Beraz, duela bost urte hasi
zinen barazkiak lantzen?

Orain arte barazkigileek non
erosten zituzten landare txikiak?

Ez, duela bost urte inguru
baserria erosi genuen, baina
baserriaren konponketekin
urteak konturatu gabe pasa
dira; ni bitarte horretan han
eta hemen galdezka jardun
nuen: batetik, OCAra (Oficina
Comarcal Agraria) joan nintzen ; bestetik, baserritarrei

Barazkigileek kanpoan erosi
behar izaten zituzten landare
txikiak, hemen inguruan ez
baitzegoen antzeko ezer, ez
behintzat EAEn; ondorioz,
hor eskaera egon zitekeela
konturatu nintzen, hutsune
bat zegoela, eta nik horixe
betetzea pentsatu nuen.

] elkarrizketa ] Iratxe Manzisidor

Hazia bandejetan ereiteko makina;
hemen jarri aurretik, bandejak
lurrez bete behar dira, ez goraino
ordea. Bandejak betetzen hiruzpalau egun jarduten dute. Makinari
ere jarri egin behar zaio, berak
bakarrik ez baitu lana egiten!

Zer pausu eman zenituen
hasieran?

Hasieran Biolur elkartearekin
bildu nintzen nekazaritza
ekologikoan alta emanda zenbat jende zegoen jakiteko;
zenbaki batzuek atera eta
gero, OCAra joan nintzen nire
proiektu hori aurrera eraman
ahal izateko zer pauso eman
behar nituen jakin nahian.
Justu momentu horretan
GAZTENEK programa suertatu zitzaidan parean: programa horretan dirulaguntza
batzuk eskaintzen dira, baina
horiek lortzea kosta egiten da;

Makinari ahokoa aldatu egin
behar zaio haziaren arabera,
hazi guztiek ez baitute tamaina
bera: batzuk, oreganoa kasu,
ikusi ere ez dira egiten; beste
batzuk, hazi pildoratuak adibidez, ederki antzematen dira.

Behin makina martxan jartzean, berehala betetzen dira
bandejak; pare bat egunetan
jarduten dute hazia ereiten,
gutxi gorabehera. Makinak,
hazia laukitxo bakoitzean ereiten du.

Argazkian ederki ikus daiteke
hazi pildoratua, kasu honetan
letxugaren hazia da. Behin hazia
erein eta gero, bandejak erabat
estaltzen dira hazi lurrarekin; ere
horretan, makina bat bandeja
egiten dituzte!

baina beno, dena parean
tokatu zitzaidan eta begiak
itxi eta aurrera! Dagoeneko
urtebete egin dut lehenengo
landareekin!

truktura berezia eta esku ona
izan behar da; bere lanak ditu!

amaieran, saldu.

Baina zergatik erosten dute
plantula, eta ez hazia?

Barazkigileek bi aukera
dituzte: bata, hazia erein; bestea, landare txikia erosi eta
lurrean landatu bere prozesua
jarrai dezan. Barazkigileek,
mota batzuetan izan ezik, normalean landare txikia erosten
dute, gero lurrean landatu eta
hazi dadin.Landaretxoak era
egokian ateratzeko infraes-

Beraz, zure lana plantula lortzea da?

Bai. Nik hazi ekologikoak
erosi eta bandejetan ereiten
ditut; hazi hori bandejetan
ernetzen da, eta behin
tamaina batetik aurrera, hau
da, landare txikiak lortzean
(plantula) lurrean jartzeko
prest egoten dira; ondoren,
landare txikiak edo plantulak
barazkigileei saltzen dizkiet,
eta horiek izango dira landarearen
hazkuntzarekin
jarraitu dutenak, eta horren

Zer desberdintasun dago
hazi konbentzional eta zuk
erabiltzen dituzun hazi ekologikoen artean?

Nik erosten ditudan haziak
zertifikatuta datoz ekologiko
bezala, hau da, lurralde ekologikoetatik lortutako haziak
dira; badira lurralde batzuek,
garbiak direnak, fungizida eta
intsektizida naturalak erabiltzen dituztenak. Bestalde,
hazia bera ere ez dator tratatuta; hau da, hazi konbentzionalak tratatuak izaten dira
denboran iraun dezaten,

“Nik erosten
ditudan haziak
zertifikatuta datoz
ekologiko bezala”
Tomateak eta piperrak mahai beroan lantzen ditu.
2007ko maiatza artzape-9

] elkarrizketa ] Iratxe Manzisidor
baina hori ez da hazi ekologikoen kasua.
Iraupen gutxiago izango
dute orduan?

Bai, hazi horiek denboran
duten iraupena laburragoa
da, eta gainera duten germinazio (ernamuintze) portzentajea txikiagoa da: konbentzionalek
%90koa
eta
ekologikoek, aldiz, %70koa
barietate batzuetan.
Zenbat denbora pasatzen da
hazia erein eta landare txikia
lortu artean?

Hori landare motaren arabera
izaten da; barietate batzuek
bero asko behar izaten dute,
eta ondorioz, neguan bandejak prestatzen ditugunean,
20ºtan dagoen kamara batera
sartzen dira germinatu ahal
izateko, era horretan haziari
lehertzen laguntzen zaio:
letxugak 2 egun, tipulak 4
egun,
berenjenak
2
aste…Ondoren negutegian
igaroko dituzte bat edo bi
hilabete.
Landare txiki guztiak bandejetan lantzen al dituzu?

Ez, tomateak eta piperrak
mahai-beroan egiten ditut,

bero asko behar baitute.
Mahai hori baratze txiki
baten antzekoa da, eta bertan
saiaketak ere egiten ditugu:
ekonekazaritzatik hainbat
barietate aukeratzen ditugu,
eta behin landare txikia lortzean, barazkigile bati pasatzen dizkiogu ea nola hazten
diren ikusteko, nola erreakzionatzen duten, ea goxoak
diren ala ez… Horretaz gain,
bertako barietateak ere lantzen ditugu, berreskuratzeko
helburuarekin: Durangoko
porrua…
Ongarririk erabiltzen al
duzu?

Bai, baina erabiltzen ditudan
substratu eta lurrak ere ekologikoak izaten dira, eta gainera, hala egon behar dute
zertifikatuta. Duela gutxi
Humus de lombriz hasi naiz
erabiltzen, zizarearen kaka
hain zuzen ere: zizareek lurra
filtratu egiten dute, eta ondorioz, lurra jan ondoren kanporatzen dutena aprobetxatu
daiteke. Asturiasen Humus
hori egiten duten etxe bat
dago, mendian libre bizi
diren zaldietatik hartutako
gorotzekin egina; ekonekazaritzakoek garbia den jakin

“Duela gutxi Humus
de lombriz hasi naiz
erabiltzen, zizarearen
kaka hain zuzen ere”

Landare aromatiko edo usaindunak ere lantzen ditu.

nahian analizatu egin dute,
eta emaitza ona eman du, garbia dela hain zuzen ere. Asturiasen erabil daiteke ekologiko bezala, eta nahiz eta
hemen oraindik prozesuan
egon, badirudi erabili ahal
izango dela. Nekazaritza konbentzionalean nahi adina
ongarri daude eskura; nekazaritza ekologikoan, aldiz,
bilatu egin behar da, eta
oraingoz, Humus horrekin
gustura nago. Landare espezie berezi batzuekin egindako”salda ongarriak” ere
erabiltzen eta saltzen ditut.
Konpostik egiten al duzu?

Bai, oso ona baita; agerian
dagoen leku bat prestatu
behar da, euriarekin bustiz
gero hobea baita; bertara daukazun materia organiko guz-
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tia bota daiteke: arrautza azalak, olioa, simaurra, belarra…
Horretaz gain zizare-lekua
izanez gero, ezin hobeto!
Behin sei hilabete pasa eta
gero (gutxi gorabehera), listo
duzu konposta.
Nori saltzen dizkiozu plantulak?

Nekazari profesionalei, Ekonekazaritzan altan emanda
dauden nekazariei (Getarian
Jon Goenaga eta Jaime Burgaña), barazkigile konbentzionalei, partikularrei… Orain
arte, EAEko hiru lurraldetan
ez zuen inork lantzen hazi
ekologikotik lortutako plantula, eta ondorioz, luzamendu
baten antzeko zerbait zuten
ahal zutena egiteko. Nik urte
bat daramat lan horretan, eta
nahiz eta hasieran tanteatzen

] elkarrizketa ] Iratxe Manzisidor
ninduten, gaur egun, polikipoliki hasi dira etortzen.

tzarekin; datorren urterako
badakit zer eramango dudan.

Etortzen hasi direla diozu;
eta alderantziz, zu joaten al
zara beraiengana?

Europa iparraldetik lortzen
dituzu lanerako beharrezko
dituzun hainbat gauza:
haziak, hazi lurra… Badirudi
jendeak ekologiko hitza barneratuagoa dutela lurralde
horietan; guri gehiago kostatzen ari al zaigu?

Bai, nekazal dendetara joaten
naiz astean bitan: Elgoibarrera, Anoetara, Donostiara,
Hondarribiara eta Ordiziara
joaten naiz; era horretan merkatua ezagutzen ari naiz.
Plantulaz gain besterik lantzen al duzu?

Bai, aromatikoekin hasi naiz:
albahaka, menta… Horiek ere
bandejetan lantzen ditut.
Duela gutxi Aiako Azokan
izan zara; zer moduzko
esperientzia?

Aurtengoa nire lehen urtea
izan da, eta nahiz eta eguraldiak ez zuen lagundu, oso
kontentu geratu nintzen emai-

Beste kultura bat da, ohitura
kontua da; hala ere, nik usten
dut hasiera batetik ekologiko
hitza ez dela ondo saldu:
hemen garestiago den zerbait
bezala saldu digute, eta jendeak hori bakarrik ulertu du.
Askotan Eusko Kalitate marka
duten
tomateak
erosten
ditugu, naturalak eta osasuntsuak bailira, gainera ekologiko bezala; nola eta non hazi
diren ikusiko balute! Izan ere,
barazkigile konbentzionalen
eta ekologikoen

produktuek dituzten prezioek
ez dute alderik ohiko azoketan; hipermerkatuetan, aldiz,
produktu ekologikoek aparteko sekzio batetan jartzen
dituzte, eta horrenbestez, ekologikoei prezioa igo egiten dizkiete. Produktu oso bereziak
bailira saltzen dira, eta ez gara
konturatzen naturalak diren
bakarrak hauek direla.
Ba al duzu beste asmorik?

Bai, gela bat prestatu nahi dut
umeen bisitak jaso eta nekazaritza ekologikoaren funtsa zein
den erakusteko; ea datorren
negurako prestatzen dudan!

“Nik usten dut hasiera
batetik ekologiko hitza ez
dela ondo saldu”

Fila bat mahai nahiko izango zuela uste zuen hasieran; orain, dena mahaiekin beteta dauka mintegia.

2007ko maiatza
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Amaia Iribar eta Maider Ostolaza

A. Manzisidor

San Prudentzio
eta Meaga:
bi auzo,
bi festa giro
Giro bikainean ospatu zituzten bi auzoek euren egun handiak; bi auzotara jende ugari hurbildu zen bertakoekin batera
festaz gozatzera.
San Prudentziokoek apirileko azken asteburuan ospatu
zituzten festak: bertara hurbildutako, haurrek nahiz helduek,
hainbat ekintzekin gozatu ahal izan zuten: biathloia, haur
jaialdia (musika eta jolasak), aizkolariak (Flores eta Biurri) eta
harrijasotzaileak (Goenatxo eta Aimar Irigoien), meza… izan
ziren bi egunetan.
Bestalde, Meagako auzotarrak maiatzaren 15ean San Isidro
eguna ospatu bazuten ere, aurreko asteburuan ere festa giro
bikaina izan zuten bertan antolatutako ekitaldiekin: mus txapelketa, paella lehiaketa, Gorriti eta bere abereak, erromeria,
Gure Txeru haur dantza taldea, pilota partidak... San Isidro
egunean, jaiei amaiera emateko, meza, txakolin festa, adinduen bazkaria… izan ziren.
A. Manzisidor
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A. Manzisidor

Aittitte

2007ko maiatza artzape/13

Amaia Iribar

] erreportaia

Dantzari berrien kantera
Gure Txeru Dantza Taldea: ez da ez
oraingoa, baina ezin da ukatu gaur egun
hartzen ari den indarra ez genuela azken
urteetan sumatzen. Urteak dira dantza
taldea martxan dagoela, eta beraz, pentsa zenbat irakasle eta ikasleen oinak
zapaldu duten Gure Txeruko oholtza:
90. hamarkadan Zarauzko Iratzarri Dantza Taldeko hainbat kide -Aitor Arruti,
Asier Zulaika, Juan Uranga- etortzen
ziren herriko dantzariei euskal dantzak
irakastera; garai hartan inguruko hainbat herritara joaten ziren Dantzari Txiki
eguna ospatzera: Azpeitira, Zestoara,
Zumaira, Zarautzera…

ere artaldea animatzen dakien artzaina
baita. Bere aldamenean, artaldea gidatzen laguntzeko baditu hainbat lagun:
Gure Txeruko kideak.

Zarauzko taldekoek irakasten utzi zutenean, txanda Getariako hainbat lagunek
hartu zuten: Ainara Ostolaza, Jaione
Larrañaga, Josune Larrañaga, Mireia
Aranguren, Idoia Areizaga, Alaitz
Garrastazu, Ainhoa Alberdi, Jurdana
Kamio eta Eneko Olaizola izan ziren
hainbat gaztetxoen lehen euskal pausoak irakasten jardun zutenak.

Urtetik urtera sortzen ari den giroa eta
indarra erraz ikus daiteke: noizbehinka,
arratsaldez, Gure Txeru Elkartetik pasaz
gero nabarmena da oso; bertan elkartean
sartzeko ilara egiten ari diren adin guztietako haurrak topa daitezke, beren
txandari itxoiten. Asteko beste zenbait
egunetan, aldiz, gazteek zein helduek
jarduten dute, euskal dantzak eta Isaakek sortutako hainbat koreografi ikasten.
Une honetan ia 100 lagunek osatzen
duten 8 talde daude guztira:
- Sei urtetik hamabi urte bitartean 5 talde
ditugu, eta horien artean, aurten lehenengo aldiz, mutilen taldea sortu da (sei
urtekoak).
- Hamalau eta hamasei urte bitarteko
gazte talde bat dago.
- Heldu eta gazteen 2 talde.

Azken horiek irakasteari utzi ziotenean,
herriko dantza taldea desagertu egin
zen. Duela hiruzpalau urte, Isaak Aranberri zumaiarra etorri zen zegoen hutsunea betetzera, eta ongi bete ere, inondik

Aurten, gainera, oinarrizko euskal dantzak ikasteko aparteko ikastaroa antolatu dute, eta hogeita hamar bat lagun
animatu dira Aurreskua, Fandangoa,
Arin-arina, Zazpi Jauziak, Lantzeko
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Zortzikoa, Volant dantza... ikastera; ez
ordea izerdirik bota gabe!
Duela gutxi, apirilaren 29an, aspaldiko
partez eta bertako taldeak gonbidatuta,
Lesakara joan ziren hango Dantzari Txiki
eguna ospatzera Zangotzako, Lasarteko
eta bertako dantzariekin batera: 50 dantzarik, hainbat laguntzailek eta dantzarien familiako kideek osatutako bi autobus joan ziren bertara.
Egun eguzkitsua, egun koloretsua, dantzarien arropek bazter guztiak alaitzen
baitzituzten: egun ederra inondik ere!
Herrira iristean, hiru dantza egin zituzten
dantzariak Getariako txistularien laguntzarekin: Agintea, Zinta-dantza eta Uztaidantza. Ondoren, plazara hurbildu ziren,
eta gonbidatutako herri guztiek bezala,
Getariarrek euren dantzak eskaini zituzten: Arrantzale, Ezpata-dantza, Ikurrin
dantza, San Juan, Makil-txiki eta Txantxoak; Ikurrin-dantza, aurten egin da
lehenengo aldiz eta oso harrera ona izan
du. Dantza hori betidanik egin zen
Zumaiako Beti Gazte dantza taldean
(gaur egun desagertuta), eta asmatu edotaegokitu zuena bertako irakaslea Inazio
Alberdi izan zen. Isaakek ea Getarian
egin zitekeen galdetu ondoren, Getariarrek Lesakan egin zuten lehenengo aldiz.

] erreportaia ] Euskal dantzak

Lesakara abiatu aurretik, Gure Txeru
elkartean azken entseguak egiten.
Espata-dantza. Erabat dibertigarria eta
polita atera zen dantza!

Lesakako kaleetan barrena hainbat
dantza egiteko aukera izan zuten.

Lesaka
2007
Ikurrin-dantza. Oso harrera ona izan zuen
eta txalo zaparrada galanta jaso zuen.

Arrantzale. Getariarrak dantza horrekin
hasi zuten ekitaldia .

San Juan. Dotore egin zuten dantza,
dotore altzatzen du hanka mutilak ere!

Makil-txiki.Makilak gora eta behera,
elkarri jo gabe, ederki dantzatu zuten.

Txantxoak. Mutil eta neska, makilak
eskuetan zituztela, bikoteka jardun zuten.
Argazkiak: J.M. Azpeitia
2007ko maiatza artzape-15

] harritarten txutxupeka / herri eskola

INDAUXen ikasten
6. mailako ikasleak lan sektoreekin
lanean jarraitzen dugu eta oraingoan
bigarren sektorea aztertzea tokatu zaigu.
Eskolan ikasitakoa Indauxera egindako
bisitaldian egiaztatzeko aukera izan
genuen. Hona hemen gure kronika.
Maiatzaren 10ean 14:30ean Akerregi
kaleko rotondan geunden denok, Indauxera joateko prest. Abiatu ginen lasailasai eta hiruretako han geunden.
Lehenik eta behin sarreran bertan Ricardokin elkartu eta aurkezpena egin zuen.
Ondoren kristalezko zubitik pasa eta
areto batera iritsi ginen. Bertan, Indauxeko hainbat datu azaldu bitartean
DVD bat ikusi genuen. Beste gauza
askoen artean, beraiek erabiltzen duten
lehengai garrantzitsuenetako bat metala
dela eta aldi berean osatzen duten taldean 500 langile baino gehiago direla
esan zigun.
Ondoren erakusketara joan ginen. Hor
Indauxeko nobedadeak daude, ikusi eta
ukitzeko aukera eduki genuen eta pentsatu ere pentsatu genuen zein ederki
geldituko ziren han ziren kaxoi, armairu
eta… gure sukaldeetan! Gero bulegoetatik pasatzean zati honen antolamenduaren berri esplikatu zigun.
Jarraian entsegu gelara iritsi ginen. Bertan egindako piezen probak egiten ziren,
adibidez: Kaxoi batek 35kg-ko pisuarekin
80.000 irekialdi egin behar zituen, kalitate
kontrol modura.
Etsaio gelatik atera eta tailerrera joan
ginen. Hemen bi talde egin genituen. Gu
Rikardorekin jarraitu genuen eta beste
taldea Jabier Etxabekin joan zen.
Aurrena, piezak nola egiten ziren ikusi
genuen, dena makinek egiten zuten.
Ondoren, kajoien aldea pixka bat ikusi
eta pintatzeko gunera pasa ginen.
Lehenbizi, piezari pintura haustuta
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botatzen zioten, gero labe erraldoi batetik pasa, eta pintatuta eta lehortuta gelditzen zen.
Deigarria egin zitzaigun beste leku bat
biltegia izan zen. Iritsi ginen eta hasieran
ez genuen ulertzen kaxak hartzeko nola
molda zintezkeen. Gero bai, dena makinekin antolatuta zegoela kontatu zigun
eta ikaragarri handia iruditu zitzaigun.
Rikardok eskaerak nola prestatzen
zituzten azaldu zigun. Biltegian dagoen
langileari eskaria ordenagailuz iritsi eta
honek han duen ordenagailuari behar
diren aginduak markatu eta makinek
eskatutakoa ateratzen dute.
Berriro dena zeharkatu eta aretora iritsi
ginen. Gure gauzak hartu, DVDa, katalogoa eta gozokiekin 17:20ean herrirantz
abiatu ginen.
ESKERRIK ASKO RIKARDO ETA
JABiER ESKAINITAKO ARRETAGATIK

] elan-euskadi
ASTE SOLIDARIOA,
ZARAUTZEN

Maiatzaren 21etik 26ra Aste
Solidarioa egin zen Zarautzen. Hainbat ekitaldi prestatu zen egun horietarako.
Etorkinak eta horiekin lan
egiten dutenak izan ziren
protagonista nagusiak.
Film batekin abiatu zen egitaraua, 21ean, Ilegales ikusi
ahal izan zen Antoniano
ikastetxeko aretoan, arratsaldeko 8etan. Zine-foruma
izan zen, moderatzailea
Andu Lertxundi idazlea izan
zelarik.
Hitza nagusitu zen hiru egunetan. Asteartean, etorkinek
beraien errealitatea zein den
azaldu zuten. Munduko
hainbat txokoetatik guregana etorritako jendea izan
zen
hizlari:
Saharako
Enbara, Marokoko Malika,
Senegalgo
Modou,
eta
Argentinako Silvia.
Bigarren egunean mahai
ingurua egin zuten, “Banka

etikoa” izenburupean, Julian
Gabiri aritu zenda. FIARE
elkarteko garapen zuzendaria da Gabiri. Elkarte horrek
inbertsiorako
maileguak
ematen ditu, baina ezaugarri
zehatz batzuk dituzten
proiektuei laguntzen diete:
bidezko
merkataritzari,
nazioarteko kooperazioari,
edo ingurugiroari loturikoak. 2005ean hasi zen Euskal Herrian lanean elkartea,
Bilbon, Donostian, Gasteizen, eta Iruñean bulegoak
dituelarik, baita Madrilen
eta Bartzelonan ere. Italian
du sorrera mugimendu
horrek, Banca Popolare Etica
izenekoan.
Ostegunean, maiatzak 24,
kooperanteen txanda izan
zen. Venezuelan lana egindako Ane Lertxundi eta
Nahia Inza, Ekuadorren aritutako Floren Hernandez eta
Bixente Eizagirre, Ruandan
Patxi Sarasua, eta Indian
Mikel Garcia. Elan-Euskadik

bere ordezkaritza izan zuen
hitzaldi horretan, Lertxundi
eta Inza Getariako GKEtik
abiatu baitziren Venezuelara, emakumeek jasaten
duten biolentziaren inguruan lan egiten duen elkarte
batekin elkarlanean aritzeko.
Aipatu hiru egunetako
hitzaldi eta mahai inguruak
Antonianon izan zirela, arratsaldeko 8etan.
Azken bi egunetako ekitaldiak ludikoagoak izango
dira. Ostiralean, bertso afaria antolatu da, Egoki jatetxean. Alde Zahar eta AzkenPortuko
bertsolari
zarauztarren lehia iragartzen
dute. Eta amaitzeko, maiatzaren 26an, Jaia kalean lelopean, Foruen enparantzan
hainbat kontu izango dira:
joko solidarioak, musika,
sabel dantza, Henna margoa,
dominikar trentzen orrazkera, tearen prestakuntza,
eta bidezko merkataritza,
goizeko 10etatik aurrera.

2004ko
2004komaiatza
maiatzaartzape
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]

Joxi Erauskin [

Franz Kafka idazle txekiarraren ipuin baten itzulpenarekin natorkizue. Kafkaren ipuinak bitxiak izateaz gain,
sakon aztertuak izan dira gaurdaino. Askotan absurdora garamatzate eta esanahi askotarikoak bilakatzen
dira. Horra hor, “egoera kafkianoa” esatea, nola ohiko
bihurtu den egoera bat zentzugabea dela adierazteko.
Bada, beheko ipuin honek horietako baten zantzua du.
Esanahi anitzeko ipuina eta irudimenerako ateak zabalik uzten dituena.

FRANZ KAFKA (Legearen aurrean)
Legearen aurrean atezain bat dago. Atezain honengana
laborari bat hurbildu eta barrura sartzen uzteko eskatzen
dio. Atezainak, ordea, ezezkoa erantzuten dio. Oraindik
ezin diezaiokeela sartzen utzi. Gizonak gogoeta egin eta
galdetzen dio ea geroago sartzen utziko dion.
-Baliteke –diotso atezainak-, baina oraindik ez.
Legerako atea irekita dago, ohi bezala, eta atezaina alde
batetik bestera doanean, gizona okertu egiten da barruan
zer dagoen ikusteko. Atezainak barrez honela dio:
-Hire nahia horrenbestekoa bada, saia hadi sartzen, nahiz
eta nik debekatu. Baina konturatu: ni ahaltsua nauk. Eta ez
nauk azken atezaina besterik. Aretotik aretora badituk,
halaber, zein baino zein ahaltsuago. Eta hirugarren atezaina hain ahaltsua denez, nik neuk ere ezin diat haren
itzala jasan.
Laborariak ez zituen eragozpen horiek aurretik kontuan
hartu; legeak guztien eskura egon behar luketela pentsatzen zuen; baina orain, atezainaz ohartzean –sudur handi
eta tartariar bizar luze beltzarekin-, itxarotea hobe dela erabakitzen du. Atezainak aulkitxo bat eman eta atearen
alboan jesartzen uzten dio. Han, egun eta urtetan zehar
itxaron zuen. Kontaezin ahala saiatu zen atetik sartzen, eta
atezaina bere erreguekin neka-neka egin zuen. Atezainak
maiz harekin elkarrizketa laburrak izaten zituen. Bere sorterriaz eta beste hainbat gauzaz galdetzen zion”. Horiek,
ordea, arduragabeko galderak dira, jaun handienak bezalakoak”; eta bukatzeko beti berresaten zion, oraindik ezin
ziola sartzen utzi. Gizona, bidaiarako gauza askoz horniturik zegoelarik, gauza baliotsuenak ere sakrifikatu zituen
atezaina erosteko. Hark dena onartzen zion, bai; eta
honela mintzatu: “Onartzen diat, hire eginahalak hutsean
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ez daitezen geratu”.
Urte luze horietan gizona ia etengabe atezainari adi egon
zen. Beste atezainez ahaztu eta legearen sarreran zuen
oztopo bakarra hura zela pentsatzen zuen. Bere zoritxarra
madarikatzen hasi zen, lehen urteetan boz goraz egiten
zuen bezala, geroago, zahartuz zihoan heinean, berekiko
murmurikatuz. Garaian atzera egin, eta atezainari urtetan
zehar egin zion behaketa luzearen ondorioz, haren
larruzko iduneko arkakusoak ere ezagutzeraino iritsi
zenez, arkakusoei ere otoi egiten zien laguntza eske, atezaina konbentzitu zezaten. Azkenean, ikusmena ahuldu
egin zitzaion eta jadanik ez zekien argi gutxi ote zegoen
ala begien engainua besterik ez ote zen. Baina iluntasunaren erdian, legearen atetik irteten zen halako distira iraungiezin bat nabarmendu zuen. Jadanik ez zen luzaz biziko.
Hil aurretik, buruan dituen denbora luze horretako esperientzia guztiak, ordura arte atezainari egin ez zion galdera
bakar batean biltzen dira. Atezainari keinu egin zion hurbil zedin, heriotzaren laztasunak gorputza gogortzen baitzion. Atezainak harekin mintzatzeko asko makurtu beharra zeukan, alde handia baitzegoen altueran, gizonaren
kaltetan.
-Zer jakin nahi duk orain? –galdetu zion atezainak-. Aseezina haiz.
-Denak legera heltzen ahalegintzen dira –esan zion gizonak-; hortaz, nolatan hainbeste urtetan ni izan ezik, beste
inor ez da saiatu hemendik sartzera?
Atezainak gizona azkenetan zegoela ulerturik, eta haren
zentzu ahulek bere hitzak aditzeko moduan, belarrira
honela esan zion:
-Beste inork ezin zian hemendik sartu. Sarrera hau hiretzat
baino ez huen. Orain atea ixtera noak.

] publizitatea

] katraponako petriletik /

Amaia Iribar

Rosario Uranga
“Fabrikan kantatzen pasatzen
genuen egun guztia”
ahizpa eta ni, eta bertan, erreal batekin
bi pastel erosten genituen Xerrasen”.

“Oso ondo bizi naiz:
ume guztiak niri
begira dauzkat”

Guraso Elkarteak datorren ekainaren 3an, Maria
Rosario Uranga eta Fermin Larrañaga omenduko ditu
Zaharren Omenaldian. Oraingoan Maria Rosariokin
jaardun dugu bere bizitzari buruz hizketan.
Zortzi senideko familia batekoa dugu
Maria Rosario:1911n jaioa, gutxi falta
zaio mende bat soinean izateko, baina ez
pentsa gehiegi nabari zaionik, duen adinerako, sasoi ezin hobea baitu; bizitza,
bizipenez beteta dauka, beraz, laster
beteko dituen 96 urtetan, pentsa zenbat
istorio izan ditzakeen!
Lehengo garaiko jende asko bezala,
Rosario ume bat zela hasi zen lanean:
"8/9 bat urte nituela hasi nintzen antxoa
fabrikan. Ordu pila bat pasatzen genuen
lanean; gizonak itsasora joaten ziren, eta
gu, goizeko ordu batak aldera moilara
jaisten ginen sarean katigatutako arraina
banaka-banaka kentzera, behatzak erabat odoldu arte; gero, fabrikara joan eta
noski, gatzak erre! Atun garaian askotan
gauean ere joan behar izaten genuen
ontziak maria bainuan jartzera; fabrikan
@topagunea.com
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kantatzen pasatzen genuen egun guztia,
astean 6 pezeta irabazten genuen, baina
hala ere feliz, ez orain bezala!”.
Garai hartan, askotan lanera joan aurretik, hondartzara joaten zen ahizparekin
bainua hartzera: “Ez genuen bainujantzirik, beraz, soinekoari mangak atzeratu eta barrena kateorratz batekin heltzen genion, bestela urak soinekoa gora
igotzen baitzigun; gero, zortzietako
lanera”.
Herriko eskolan ere ibili zen, gaur egun
udaletxearen albo batean dagoen postontziaren lekuan zegoen eskola, goiko
pisuan neskak eta behekoan mutilak:
“Aste guztian joaten ginen eskolara, eta
larunbatean, arrosarioa errezatzen
genuen; igandeetan, berriz, abarkak jantzi eta Zarautzera joaten ginen nire

Gerra garaian, nahiz eta etxean euskaraz
hitz egin, kalean gaztelaniaz hitz egin
behar zuten, eta gainera, lagunekin ere
ezin zuten joan: “Kalean bakarrik joan
behar genuen: bi lagun elkarrekin ezin
ginen joan, fabrikatik ere bakarrik irten
behar genuen. Garai hartan, 1936an,
hemen falangistak egon ziren: gu gaua
etortzeko beldurrez egoten ginen, kartzelara nor eramango zuten beldurrez.
Ez ziren ez egun ederrak!”. Horretaz
gain, Erreketeek ilea moztu zioten Rosariori: “Erabat zuri utzi zidaten burua:
falangeko banderarekin zihoan andre
bati zorionak eman nizkiolako ebaki
zidaten ilea kontzeju azpian zegoen barberuan; azaroa izanik, izugarrizko hotza
pasa nuen! Oraindik ere gordeta daukat
ilea”.
Joan den hilean 63 urte bete dira
ezkondu zela: hogeita hamabi urte Rosariok, eta senarrak, berriz, hogeita
hamahiru: “Goizeko zortzietan ezkondu
ginen padrino eta madrinarekin, eta
hamaikak aldera, Bilbora abiatu ginen;
nahiko barre egin genuen han igarotako
egunetan!”. Ezkondu eta gero, berrogei
bat urte zituela, kanpoko lana utzi behar
izan bere familia eta ama zaintzeko.
Gaur egun ia mende bat duen bi haurren
birramona da: “Oso ondo bizi naiz, ume
guztiak niri begira dauzkat; gorriya
pixka bat daukat, eta hankak huts egiten
hasi zaizkit, baina egunero, ohea, plantxa, bazkaria... egiten ditut. Egunkarian
herriko karta ere egunero irakurtzen
dut, eta Santa Luziari errezatzen diot
bista eman diezadan, baina... “.

] moniren errezeta [

kritika / Izaskun Larrañaga

OIHANA BELTZA TARTA
Osagarriak:
Esnegain pote bat

Lehendabizi, piñaren zukua
Ponchearekin nahastu eta
bizkotxo basea busti (mozkortu).

Bizkotxo bat, 3 oinarrikoa
Piña lata bat
Txorrozta bat Ponche

“Krabelina beltza” (liburua)
Idazlea: : Juan Martin
Elexpuru (Bergara, 1950)
Argitaletxea: Txalaparta
Argitalpen urtea: 1998
Orrialde kopurua: 175

Esnegaina harrotu, azukrea
bota eta piñarekin nahastu,
nahasketa hori bizkotxoaren
lehenengo oinarriaren gainean jarri, dena bete arte.

100gr txololate esneduna
100gr azukre

Bigarren oinarria gainean
jarri, eta pauso berdina
jarraitu; hirugarren oinarria
gainean jarri , berriz ere
busti eta bizkotxoa natarekin estali .
Pelapatatasekin txokolateari
birutak egiten joan eta gainetik bota, dena txokolatearikin estali arte.
Tarta hori hotza janda goxoago gelditzen da.
On egin!!!

Duela ia bi hamarkada, Txalaparta argitaletxeak Euskal
idazleen ipuin erotikoak bilduma kaleratu zuen eta,
honen arduraduna gaur
dakarkizuedan liburu honen
idazlea izan zen: Juan Martin
Elexpuru. Bilduma hamazortzi lanez osatua dago eta Euskal Herriko zenbait idazlek
parte hartu zuten: Itxaro
Borda, Xabier Mendiguren,
Jasone Osoro, Patxi Zubizarreta...
Elexpururen lan horretan,
protagonista emakume liberal
eta argi batez maitemintzen
da, eta erotismoari dagozkien
zirrikitu guztiak arakatuko
dituzte. Hala ere, protagonistak eta bere lagunak badute
beste helburu bat: “krabelina
beltza” aurkitzea. Bertan,
idazleak gauza bakoitzari
bere izenez hots egiten dio:

amodioa, desamodioa, grina,
askatasuna, ziurtasun nahia...,
bizitza, hain zuzen ere.
Erotismoa, euskal literaturan,
gutxi landu den gaia da; betidanik esan izan da euskaldunok
hotzak garela, beraz, erotismoaren gaia letren munduan gutxi
aztertu izana ez da harritzekoa.
Idazleak, lan erotiko horren
aurretik beste zenbait lan idatzi
ditu baina beste esparru batzuk
landuz, eta beti ere lan “hotzagoak” jorratuz; haur eta gazte
literatura izan dira Elexpuruk
jorratutako gaiak, besteak beste.
“Krabelina beltza” lan ona da,
baina, bertan kontatzen den
istorioa ezagutu ondoren, idazleak erotismoa eta sexuaren
arteko muga non kokatu nahi
izan zuen ez da oso argi islatzen.
Arestian esanda bezala, lan ederra da, beraz, irakurri eta
“gozatu”.

] apirileko agenda
[Ekainak 3, igandea]
ZAHARREN OMENALDIA
Kalejira, Meza Nagusia,
Musika Bandak eta Abesbatzak eskainitako kontzertua,
bazkaria, dantzaldia…
Antolatzailea:
Guraso Elkartea
[Ekainak 3, igandea]
EUSKAL ESKOLA
PUBLIKOAREN 16. JAIA
– Ondarroa –
[Ekainak 7, osteguna]
TUTERAra IRTEERA
(Hamaiketakoa, Bardeetara
bisita gidatua eta bazkaria
“Villa Castejon” hotelean)
Antolatzailea:
Arrantzale Zaharren Elkartea
[Ekainak 9, larunbata]
HONDARREZKO IRUDIAK
egiteko TAILERRA
Noiz: 10:00etatik 12:00etara
Non: Malkorbe hondartzan
Irakaslea: Manuel Fernandes
Antolatzailea:
Guraso Elkartea
[Ekainak 10, igandea]
GETARIAKO III. IBILALDI
NEURTUA
[Ekainak 16, larunbata]
IKASTURTE BUKAERAKO
JAIA: Jaialdia, jokoak, tailerrak eta bazkaria.
Antolatzailea: Iturzaeta Herri
Eskolako Guraso Elkartea
[Ekainak 21, osteguna]
Gimnasian dabiltzan
jubilatuekin, IRTEERA
Antolatzailea:
“Sahatsaga” kiroldegia
[Ekainak 28, osteguna]
ODOL-EMATEA
Noiz: 19:00etatik 21:00etara
Non:
Getariako Osasun Zentroan
Antolatzailea:
Gure Txeru Elkartea
[Ekainak 29, ostirala]
FUTBITOko AFARIA
Noiz: 21:15ean
Non: Berdura plaza
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Antolatzailea:
Gure Txeru Elkartea

AEROBIC.
Izen-ematea eta informazioa:

Udaletxean eta Liburutegian

] Festak
[Ekainak 24, larunbata]
“San Juan” eguna
“SAN JUAN” FESTAK:
Balenziaga kaleko jaiak.

] Erakusketak
[Ekainak 8,9,10]
BUZTIN-TAILERREAN
ESKOLAKO HAURREK
EGINDAKO LANEN
ERAKUSKETA.
Irakaslea: Aran Santamaria
[Ekainak 15, 16, 17]
PINTURA TAILERREAN
EGINDAKO LANEN
ERAKUSKETA.
Irakaslea: Manuel Fernandes
[Ekainak 22, 23, 24, 29, 30 eta
uztailak 1]
GURE TXERUK ANTOLATUTAKO ESKULANEN
TAILERREAN EGINDAKO
LANEN ERAKUSKETA.
Irakaslea: Filo

] Kirolak
EMAKUMEEN BINAKAKO
BIGARREN PALA
TXAPELKETA
Noiz: ostirala, 19:00etatik
22:00etara
Non:
herriko frontoian, eguraldi
txarrarekin, kiroldegian
SALBATORE DEUNA X.
PILOTA TXAPELKETA federatuentzat (kadeteak, jubenilak eta 22 urtetik beherakoak)
Partida-egunak: astelehena
eta asteazkena (19:00etatik
aurrera) eta larunbata
(17:00etatik aurrera)
Antolatzailea:
Gure Txeru Elkartea
UDA 2007:
BELA, PIRAGUISMOA,
SURFA, URAZPIKO IHARDUERAK, IGERIKETA,
FRONTENIS, SPINNING,

[Ekainak 10, igandea]
GETARIAKO III. IBILALDI
NEURTUA
Noiz: 9:00etan
Antolatzailea: Udala
[Ekainak 10, igandea]
HERRIKO HAURREN
BINAKAKO ESKU PILOTA
TXAPELKETAren FINALA.
Noiz: 11:30ean
Non: herriko frontoian
Antolatzailea:
Gure Txeru Elkartea
[Ekainak 23, larunbata]
“Gure Txeru” elkarteak antolatuta, “XABI IÑURRITA
MEMORIALA” X. FUTBITO
TXAPELKETAren FINALA.
15:30ean: Nesken partida
16:30ean: Kopako finala
17:30ean: 3. eta 4.
18:30ean: Ligako finala
GYM JAZZ
ERAKUSTALDIA.
Noiz: 20:00etan
Non: herriko frontoian
Antolatzailea:
“Sahatsaga” kiroldegia

] Musika
[Ekainak 11, astelehena]
GITARRA, KLARINETE,
SAXO ETA PERKUSIOA
ENTZUNALDIA
Noiz: 18:30ean
Non: Musika Eskolan
[Ekainak 12, asteartea]
FLAUTA, PIANO ETA TRIKITIXA ENTZUNALDIA
Noiz: 18:30ean
Non: Musika Eskolan
[Ekainak 14, osteguna]
TRONBOIA, TRONPETA
ETA TXISTU
ENTZUNALDIA
Noiz: 18:30ean
Non: Musika Eskolan
[Ekainak 18, astelehena]
MUSIKA-ESKOLAKO IKAS-

LEEN IKASTURTE BUKAERAKO EMANALDIA
Noiz: 19:00etan
Non:
Herri Eskolako Zine-aretoan
Antolatzailea:
Udal Musika Eskola

] Kz gunea
Ekaineko ordutegia: 17:00etatik 20:00etara, ondoren goizez
(asteartetan tutorea egongo
de, 09:00etatik 13:00etara)
APIRILEKO MINTEGIAK:
[Ekainak 5, asteartea]
KOMUNIKATU POSTA
ELEKTRONIKOAREN
BIDEZ (10:00-12:00)
[Ekainak 12, asteartea]
ASTEBURU BAT EUSKAL
HERRIAN (10:00–12:00)
[Ekainak 19, asteartea]
MIKOLOGIA IBERDROLA
(10:00-12:00)
[Ekainak 26 asteartea]
ZURE SEME-ALABA
BABESTU (10:00-11:00)
ZURE EGUNKARIA
IRAKURRI (11:00-12:00)
Non:
Kultur Etxeko
lehen solairuan

] Gaztelekua
GAIA:
UDARARI ONGI ETORRIA

[Ekainak 2, larunbata]
PITXI TAILERRA
[Ekainak 3, igandea]
FILMA
[Ekainak 9, larunbata]
BOLEI TXAPELKETA
[Ekainak 16, larunbata]
MALABARE TAILERRA I
[Ekainak 17, igandea]
MALABARE TAILERRA II
[Ekainak 22, ostirala]
GAZTELEKUA DEKORATU
[Ekainak 23, larunbata]
AKELARRE FESTA
ANTZERKIA
[Ekainak 30, larunbata]
IRTEERA: ARCACHON

] akordatzen

zorion agurrak

Garai bateko Euskal Jaiak

Izaro Uzin eta Nerea Esnaola
Ekainak 7
Herriko lorerik politenei zorionik beroenak lagun guztion
partetik! Egun eder bat pasa dezazuela eta afari eder batekin ospatuko dugu. Trago bat zuen kontura!

Martina eta Eutimio
Ekainak 4
Zorionak, bikote, zuen ezkontzako 60. urteurrenean!!
Ondo pasatu ekainaren 3an, eta muxu handi bana
familiako guztien partetik

Joxe Agustinek utzitako argazkia.

Ederki doaz amona-xahar eta aitona-xaharrez jantzita argazkiko familia;
Artzapen ateratako argazkia da, Txoko tabernaren aurrean: jende ugari
zegoen baserritarrez jantzita zihoazen lagunei begira.
Ea aurtengo Euskal Jai Egunean jendea baserritar arropa janztera animatzen den!

Atal honetan jartzeko moduko argazki zaharren bat baduzu,
deitu 943000548 telefonora edo artzape@topagunea.com helbidera bidali.

FULDAIN farmaziaren
zaintza egunak: maiatzaren 28tik ekainaren 3ra
(biak barne)

Norbait zoriondu nahi izanez gero,
argazkia bere testutxoarekin Txeruko
postontzian utzi edo eta Eskualtxetara
eraman. Gogoratu! bazkideok doan daukazue eta bazkide ez zaretenok 4 €
ordaindu beharko dituzue argazki
bakoitzagatik.

telefono interesgarriak
Udal bulegoa ....943 896 024
Faxa ............943 140 190
e-mail: udala@getaria.org
Kiroldegia ........943 140 432
Kirol-portua ......943 580 959
Taxiak
Segundo ......607 720 242
Jose Mari ....607 403 498
Udaltzaingoa ....943 896 146
Liburutegia ......943 896 147
Anbulatorioa ....943 140 957
Botika ..............943 140 441
Herri Eskola.......943 140 729
SOSdeiak ......................112
Kofradia ............943 140 200

artzape aldizkaria
943 000 548
artzape@topagunea.com

EUSKAL JAIA 2007
MAIATZAK 25, OSTIRALA
Herriko frontoian, Gure Txeru dantza taldearen dantza erakustaldia:
19:30ean HAURREN DANTZA-ERAKUSTALDIA
22:30ean GAZTE eta HELDUEN DANTZA-ERAKUSTALDIA.

MAIATZAK 26, LARUNBATA
09:30ean Goiz soinua, Getariako txistulariekin.
10:30etik 14:00etara Frontoian, Baserriko produktoak eta 2. Eskuko
Euskarazko Liburuen Azoka.
11:00etan Dultzaineroekin kalejira.
11:00etan Txikientzat, idi-busa.
12:00etan Harritarten, Gorriti eta bere animaliak.
12:00etan Sardin-jana eta sagardo-dastaketa.
12:30ean Plazan, larrain-dantza dultzaineroekin eta banakoa txistulariekin.
16:30ean Euskadiko Trainerilen Txapelketa.
17:30ean Plazan, Trikitilari Gazteen Getariako VIII. Txapelketa.
Ondoren, Kantu-poteoa, Bentazaharreko Mutiko Alaiak taldearekin.
23:00-01:00 Herriko plazan, TAPIA ETA LETURIArekin ERROMERIA.
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