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] gutunak
PAUSOZ PAUSO

A

mnistiaren Aldeko Mugimendua Pausoz Pauso ekimena antolatzen hasi zen
orain dela 10 urte; ekimen hori, hain
zuzen, bi urtean behin egiten da, euskal
preso eta iheslari politikoen eskubideak
aldarrikatzeko. Aurten, ordea, eskubide
horiek aldarrikatzeaz gain, Amnistiaren
Aldeko Mugimenduaren kontrako auzia
salatu nahi izan da. Izan ere, auzi horren
helburua ez da soilik 27 gizon-emakumeren aurka egitea, errepresioaren kontrako lana nahiz euskal preso eta iheslari
politikoei ematen zaien elkartasun ekonomiko eta politikoa epaitzea baizik;
azken batean, mugimendu oso baten jarduna epaituko dute: presoekin harremanak izatea (gutunak bidaltzea, bisitak
egitea...), presoen aldeko ekimenak
antolatzea (Pausoz Pauso)...
Horregatik, lerro hauen bidez, eskerrak
eman nahi dizkizuegu apirilaren 26an
modu batean zein bestean Pausoz Pauso
ekimenean parte hartu zenuten guztioi.
Argizka Zulaika
Amnistiaren Aldeko Mugimendua

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.

KULTURA SAILAK DIRUZ LAGUNDUTAKO HEDABIDEA
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] inkesta

Aitor Irigoien, Beñat Gereka eta Mikel Mugika ]

Artzapetik begira

Agintariek etengabe aipatzen digute garraio
publikoa edota bizikleta erabiltzearen
garrantzia. Zer iritzi duzu horri buruz? Zure
kasuan, zer erabiltzen duzu gehiago, garraio
publikoa ala pribatua?

Orgia amaitezina

Agintariena gaizki iruditzen zait, garraio publikoari buruz hainbeste hitz egin eta gero ez baitute inoiz erabiltzen. Nire kasuan,
gehienetan kotxe bidez mugitzen naiz, batez ere lanera joateko,
baina egia da alferkeriagatik ere badela. Parrandara joateko, autobusa gutxi erabiltzen dut, eta gehienetan eta larrialdi kasutan
Segundo taxilariari deitu ohi diot. Bera beti etorri izan da behar
izan dudanetan, eta horregatik eskerrak eman nahiko nizkioke.

Dei Larrañaga

Agintariek beti egiten dute hori denean, esan bai eta egin ez. Niri
dagokidanez, kotxea erabiltzen dut gehienbat, baina egia esan herritik
ez naiz asko mugitzen. Autobus publikoa ez dut erabiltzen, presazko
zerbait duzunean ez baitira fidagarriak, bere ordutegi mugatua eta
puntualitate falta (goizetan izan ezik) dela eta. Bestalde, asko eskertzen dut Getariatik Zarautzera egin duten paseoa, orain sarritan oinez
egiten baitut joan-etorria.

Jaione Zulaika
Politikarienak ez nau harritzen, beti asko hitz egin baino oso gutxi
egiten dutelako. Komeni zaienaren arabera jokatzen dute, gure
kontura biziz. Nire kasuan, kotxea erabiltzen dut, garraio publikoa
erabiliz beti ordutegien menpe ibili behar izaten baita. Kotxerik ez
dudanean, autostop-ean ibiltzen naiz, ez baitut urrutira joan beharrik izaten. Garraio publikoari dagokionez, ordutegiak hobetu
beharko lirateke, izan ere, Mexikon izan berria naiz, eta, han adibidez, ez zegoen ordutegirik, kamioiak minuturo zeuden.

Gorka Larrañaga

Nik kotxe pribatua gehiago erabiltzen dut garraio publikoa baino.
Izan ere, egun Donostiara joan etorria kotxean egitea merkeago irteten
da, garraio publikoan egitea baino. Honen harira, apustu integrala
egin behar da garraio publikoan eta estrategia bat finkatuz proiektu
garrantzitsutan inbertitu. Garraio publikoa bultzatu behar dela iruditzen zait eta horretarako bitartekoak jarri, jendeak erabiltzea lortzeko.

Iker Azkue

Ane Azkue

Herriko tenpluan elkartu dira sei altxorrak. 5 marinela eta kapitaina. Alkandora
zuria, gona urdina, pololoak eta alpargatak jantzita abiatu dira emakume arrantzaleak itsaso zabalera. Itsasontziko zapi
zatiak igo dituzte itxaropen koloreko zerurantz. Bien bitartean, gizonek arrantzarako
sareen zuloak konpondu dituzte, eta moila
gainean geratu dira emazteak agurtzen,
karroetan umeak jolasean dabiltzan bitartean. Badoaz urrutira. Sareak eta kainaberak prest dituzte. Etxe barrutik euria ikusten da leiho atzeko paretean, eta sirena
hotsak melankolia ukitua ematen dio
herriari. Ariesa atera da ordea neguko
zulotik udaberria iritsi dela iragartzera.
Dagoeneko udaberriko jaki preziatua
desagertu egin da, eta herriari negoziorako
urreak traizioa egin dio, edo negozioak
berak kaltetu du gorputz leuneko urrea.
Zure azalean nire galderen erantzunak irakurri nitzakeen, ukitu eta laztandu zaitzakedan, usain goxoko arraina zinen…
Jakingo bazenu zer zetorkidan burura
begietara begiratzen zintundan bakoitzean! Hilketa zitalak. Ez zait axola itsasoan itoko banintz eta arrain bihurtu. Niri
agian ez zait axola, aukeratu dezaket. Itsasoak irentsitako amets asko daude, amets
itoak. Zenizek gatzatutako itsasoan igeri
egin nahiko nuke eta kainaberaren ahoa
irentsi. Pololoak nahiko nituzke sentitu
izter lodiei itsatsita, eta lazo gorriz eta berdez margotutako altxorra izan. Arnas berri
bat ur azpian igeri egin ahal izateko. Atzo
basoa erdi hutsa ikusten nuen, eta geratzen zena edan egin dut jada. Munduak
biraka jarraitzen du, baita nire buruak ere.
Itsasoaren mugimendu a etengabeko orgia
ari da bihurtzen ezerezko paisaian, orgia
amaitezina. Basoa noiz eta nork beteko
zain egon gabe, arantzak ditudan arren,
jolaserako prest nago, basoa berriro betetzeko prest. Ezerezko paisaia honetan isiltasuna entzun dezaket eta berotasuna sentitu. Itsasoak emandako beste urrezko
altxor bat jateko prest nago, hondarrezko
basamortuaren eta zementuzko harri handien ondoan harrapatutakoa bada ere eta
jatorrizko izendapenik ez duen arren. Berdin zait. Titanlux beltzarekin margotuta
zapore goxo-goxoa du. Eta ez auzoko
herritarrak bezala, Getarian harrapatutako
txibiak a lo Pelayo erara prestatu eta jatorrizko izendapenarekin saltzeko kapasak
dira horiek!
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] getarian zer berri?
Plaieroetan getariarrak
badute zeresana
Zarauzko Hondartza Futboleko 64. Txapelketaren finalak jokatu ziren joan den
apirilaren 20an: bertan, Aranola Leihoak-Ecoven Plus taldeak Kopa lortu zuen
emakumezkoen senior txapelketan. Iturzaeta 6 mutilen taldeak, berriz, ez zuen
finala irabaztea lortu alebin mailako eskolarteko txapelketan, baina hala ere
herrira ez ziren esku hutsik itzuli, lau sari jaso baitzituzten: bigarren izateagatik,
lehen golari (Maikel Larrañaga), jokalari onenari (Ander Lazkano) eta Eskola onenari (Iturzaeta Herri Eskola).

Askizuko mendi
irteera
Gure Txeruk Askizura antolatutako
mendi irteera izan zen joan den apirilaren 6an. Guztira animatu ziren 40 partehartzaileak ibilbide zoragarriaz gozatu
zuten: Basterretxea Ibilbidea, Zingira,
Zingiratik Garate mendira eta gero Askizura. Bertan indarberritzeko hamaiketako eder bat dastatzeko aukera izan
zuten.

Iturzaeta 6 mutilen taldea
lortutako sariekin gustura.

Parte-hartzaileak maldan gora.

Getaria Marinel
Herriak elkartean
sartu da
Joan zen apirilaren 22tik aurrera,
Getaria Marinel Herriak elkartean
sartu da. Elkarte hori, 90. hamarkadan
sortu zuten Galiziako, Asturiaseko eta
Kantabriako kostaldeko hainbat udalerrik, nolabait euren turismo eskaintza koordinatze eta sustatze aldera.
Getariarekin batera, Hondarribia,
Lekeitio eta Bermeo ere sartu dira
elkartean, eta horrenbestez, hemendik
aurrera Marinel Herriak 17 herrik osatuko dute guztira.

Aranola Leihoak-Ecoven Plus
taldea Kopa irabazi izana
ospatzen.

Joseba Aramendi getariarra
Elgoibarko IMHn saritua
Makina Erremintaren sektoreari lotutako 44 enpresen parte-hartzearekin
2008ko IMH (Makina Erremintaren Institutua) Sariak 6. edizioa antolatu du
Elgoibarko IMHk zientzia eta teknologiaren berrikuntza gaiaren inguruan
Joseba Aramendi Garmendia gatariarra
(Meaga auzokoa) izan da 2008ko ikasle
aipagarria eta 1.500 eurotako ikasketa
poltsa jasoko du datorren ekainaren
27an Elgoibarren egingo den sari banaketan.
Joseba Aramendi Garmendia irabazlea.
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Zorionak, Joseba!

29 haur Lesakan
dantzari
Apirilaren 27an Gure Txeru Elkarteko 29
dantzari izan ziren Lesakan ospatu zen
Dantzari Egunean.

Lesakako kaleetan barrena.

] bi hitzetan

VII. Literatur Lehiaketako
irabazleak aukeratu dira
VII. Literatur Lehiaketako sari banaketak egin ziren udaletxeko areto nagusian
apirilaren 24an. Hauek dira aurtengo irabazleak: Ipuinetan: 1. mailan, Zuhaitz
Ibarbia; 2. mailan, Aratz Perez; 3.ean, Aitziber Ibarguren; 4.ean, Izaro Lestayo;
5.ean, Jon Peña, Intza Olasagasti eta Xabier Irigoien; 6.ean, Jon Urresti; 12 eta 14
urte bitartekoen artean, Eneko Miralles; 12 eta 14 urte bitartekoen eta 16tiko gorakoen artean ez da ipuinik aurkeztu.
Olerkietan, aldiz, 3. mailan, Nerea Martinez de la Hidalga; 4.ean, Mireia Azpeitia; 5.ean ez da saririk eman; 6.ean, Larraitz Garmendia; 12 eta 14 urte bitartekoen
artean, Nerea Zimmerman; 14 eta 16 urtekoen artean, Ainhoa Kamio; 16 urtetik
gorakoen artean, Artzapeko kolaboratzailea den Aitor Irigoien izan da irabazlea.
Zorionak guztiei!

- Maiatzak 11n, igandea: meza ondoren, Sagardo Eguna ospatzeko, Izer
eta Alabier trikitilariak, Gure Txeru haur dantzariak, Arano eta Julen ber
tsolariak eta Binakako Pilota Partida izango dira. Eguerdi aldera V. Pae
lla Lehiaketa izango da, eta bertan parte hartu ahal izateko baldintzak
hauek dira: taldeko bi kide eta getariarrak izatea. Izenematearen epea
maiatzaren 7a izango da, eta bazkari txartelak 10€ balioko du. Bazkalos
tean, Toka Txapelketa eta Ardi Zakurren I. Lehiaketa ospatuko da.

Klima Aldaketa Ikergai (BC3) sortu da,
estatuan klima aldaketa aztertzeko eratu
den lehendabiziko bikaintasunezko ikerketa zentroa.
Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak eta Ingurumen
eta Lurralde-Antolamendu Sailak, eta
EHUk Estatuan eratu den ingurumenari
buruzko Oinarrizko Ikerketarako Bikaintasunezko Zentroaren aurkezpen ofiziala
egin dute. Ingelesezko siglei jarraituz (Basque Centre on Climate Change) zentroaren
izena BC3/Klima Aldaketa Ikergai izango
da, eta irailetik aurrera lanean jarduteko
moduan egongo da. Bilbon izango du
egoitza.
BC3k Klima Aldaketaren kausa eta
ondorioei buruzko ezagutzan eraginkortasunez sakontzen lagunduko du, ikerketa,
prestakuntza eta zabalkunde arloko
Bikaintasuna oinarritzat hartuta. Klima
aldaketaren ondorioei buruzko eta Berotegi Efektuko Gas emisioak murrizteko
alternatibei buruzko ezagutza zientifiko
eta teknikoa sustatzea da zentro horren
helburua.
Unibertsitatearentzat nahi den eredu
egokia da: goi mailako zentroak izango
dira, non ezagutza sortarazi eta mundu
osoan zehar barreiatuta dauden beste zentro batzuekin konektatuta egongo diren.
Zentroak izango dituen beste betekizun
guztiez gain, garrantzi handiko ekipamendua izan daiteke Unibertsitatearentzat,
lanean diharduten ikerketa-taldeak kontsolidatzen eta graduondoko programak
garatzen lagunduko duelako.
Denek bat egin dute profesionalizazio
handiko Berrikuntza Zentro hori abian jartzeak autonomia erkidegoaren garapen
ekonomiko eta sozialari begira izango
duen garrantzia nabarmentzean, eta era
horretako ekimenei esker, Euskadik nazioarteko zientzia eta ikerketa inguruneetan
lehiatzeko ahalmena izango duela esan
dute. Gogoratu beharra dago Ikerbasque
Zientzia-Ikerketarako Euskal Fundazioaren sorrerako helburuetan Klima Aldaketa
bezalako ikerketa-esparru garrantzitsuei
zuzendutako beste BERC batzuen sorrera
aurreikusita dagoela.

- Maiatzak 15, asteazkena: meza ostean, Josefina Azkueri omenaldia
eskainiko zaio. Ondoren, txakolin festa, Alaitz eta Olatz trikitilariak eta
adinduen bazkaria izango dira. Gauean, ezkonduen afaria eta gero,
berriro trikitilariek alaituko dute giroa.

Informazio gehiago:
Tel.: 943 896024
www.urolakosta.org
maizpuru@getaria.org

Literatur Lehiaketako aurtengo irabazleak.

Ixidro Deuna Festak
Nahiz eta maiatzaren 15ean Isidro eguna ospatu, aurreko egunetarako ere meagatarrek prestatu duten agenda bete-beteta dator:
- Maiatzaren 9an, ostirala: Ikurriñaren altxatzea eta Mus Txapelketa.
- Maiatzak 10ean, larunbata: oilasko biltzea, haurrentzat “Gorriti eta
bere abereak”, bertso afaria (Mantxi, Arano eta Julen bertsolariekin), Izer
eta Alabier trikitilariekin gaupasa, eta goizaldera, txokolate, opilak eta
ordu ttikitako jolasak izango dira.

2008ko apirila artzape-7

Amaia Iribar

] elkarrizketa

Guraso Elkartea
Duela 25 urte Guraso Elkarteko kideek, irakasleek… egin zuten lana izugarria izan zen, baina ilusio handiarekin
jardun zuten, helburua garbia baitzen: Ikastolaren kutsua eta aberastasuna galdu gabe, Herri Eskola euskalduna
lortzea. Gaur egun ozenki esan daiteke helburua betea dagoela, bitarte horretan izan diren Guraso Elkarte, irakasle, ikasle eta beste hainbat eragileri esker.
Aurten 25. urteurrenaren betetzen da, eta ospakizuna antolatzen batez ere egungo Guraso Elkartea dabil burubelarri. Laneko gogoa duen jendea elkartu da, “kimika” duen taldea; 2006/07 ikasturtean hasitakoak dira, nahiz
eta hainbat lagun lehendik zegoen Guraso Elkarteako kideak izan. Guk lan horren berri eta elkartearen hainbat
kontu jakin nahian, beraiekin izan dugu hitzordua.

Zein dira Guraso Elkartearen helburu nagusiak?

Eskolaren bizimodua aurrera
eramatea, ahal den guztiari
aurre egitea, ikaslearen eskaerei laguntzea… Egungo taldea
elkartean sartu ginenean,
inork ez zuen esperientziarik
(hasieran sartzen diren guztiei
gertatu ohi zaie). Baikara
Federazioko kide bat etorri
zen tailer moduko bat ematera, Guraso Elkarte baten
funtzionamenduak zein izan
behar duen azaltzera. Horren
ostean, egokiena inkesta bat
egitea zela iruditu zitzaigun,
non bertatik lortutako datuak
lanean hasteko oinarri izango
ziren.
Zeri buruz izan zen inkesta?

Batez ere gurasoek Herri
Eskolari buruz zer pentsatzen
duten jakin nahi genuen.
Hirurogei galdera zituen
inkesta horretan gauza askori
buruz galdetzen genuen,
informazio ugari bildu nahi
baikenuen. 2006ko urritik
2007ko otsaila arte inkestako
galderak osatzen jardun
ginen, eta esan beharra dago
irakasleei ere laguntza eskatu
geniela. Jasotako erantzuna
erabat baikorra izan zen,
gurasoen %70ak erantzun bai-
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tzuen.
Zer informazio bildu
zenuten?

Era guztietako informazioa
bildu genuen, baina batez ere
zer hobetu behar zen konturatu ginen: eskolaren azpiegitura, gurasoen inplikazioa,
komunikazioa…
Aldaketak izan dira Guraso
Elkartearen funtzionamenduan: zeintzuk dira?

Bai. Lehen Batzar Orokorra
ekainean izaten zen (bertan
urteko balantzea egiten zen,
eta bide batez, guraso berrien
sarrera eta lehen zeudenen
irteera izaten zen). Orain bi
bilera izaten dira: bata, irailaren amaieran edo urriaren
hasieran, Batzar Orokorra izaten da, ordura arteko txosten
bat aurkezten da; bestea,

maiatzean izaten den Batzar
Informatiboa.
Horrez gain, lehen Guraso
Elkartera sartzen zen lagunak
bi urte egin behar zituen; egia
esan, lehen urtean Guraso
Elkartearen funtzionamendua
zertan datzan ohartzen pasatzen da, eta bigarren urtean,
zerbait egiten hasi orduko,
elkartea utzi behar da. Hori
dela eta, eta BAIKARAkoek
gauza bera aholkatuta, iraupena 2 urte izatetik 3 urte izatera pasa da. Bestalde, ebaluatze era aldatu egin da eta
estatutuetan aldaketak egitea
aurreikusten da.
Zenbatean behin egiten
dituzue bilerak?

Guraso Elkarteko kideak lanaren arabera bildu izan gara,
eta Batzorde Iraunkorra

] elkarrizketa] Guraso Elkartea

berriz, hilean behin: azken
hori, Udaleko ordezkariarekin, Guraso Elkarteko hiru
kiderekin eta irakasleen beste
hiru ordezkarirekin osatuta
dago. Bestalde, urtean bitan
Organo Gorena (30 bat lagun)
biltzen da, eta bertan garrantzitsuak diren gaiak jorratzen
dira, erabaki potoloak hartzen
dira.
Zeintzuk dira Guraso
Elkarteak kudeatzen dituen
ekimenak?

E-1 Proiektua, dantzak, buztina, igeriketa, bela, piraguismoa eta jangela.
Zuen ekimenak aurrera
eramateko, zein dira
baliabideak?

Guraso Elkarteak dituen dirusarrera nagusiak ondorengo
iturrietatik datoz: Getariako
Udala, Gipuzkoako Foru
Aldundia, Eusko Jaurlaritza
eta gurasoen kuotak.
Lehen aipatu duzu gurasoen
inplikazioa hobetu behar
dela, zertan?

Batetik, Guraso Elkartean
inoiz parte hartu ez duten
gurasoak badirela konturatu
ginen; bestetik, urtean zehar
egiten diren hainbat ekitaldietan gurasoak inplikatu nahi
genituen. Zer egin gurasoek
eskola beraiena dela sentiarazteko? Guri inplikazio maila
hori hobetzeko zera otu zitzaigun: kurtso bat, ardura bat;
ondorioz, bai eskolako eta bai
herriko eginkizunetan, eskolako kurtso bakoitzak ardura
bat izango du. Horrekin zera
lortzen da: guraso guztiek ekitaldi guztietan parte hartzeko
aukera izatea, eta bide batez,

eskolako parte sentitzea. Bestalde, kurtso bakoitzean arduradun bat izendatu da, zeinak
kurtso bakoitzean zer arazo
dauden helaraziko dion
Guraso Elkartari.
Orain artean zerk eman
dizue lan gehien?

Batez ere eskolako azpiegiturak; behin zuzendaritzak eta
irakasle klaustroak onartuta,
guk prestatutako proiektua
herriko alderdi politiko guztiei eta Udalari aurkeztu
genien iazko hauteskundeen
aurretik. Guztien aldetik
jarrera ona jaso genuen. Hezkuntzara ere joan ginen gure
proiektuarekin eta erantzunaren zain gaude.
Zeintzuk dira proiektu
horretan aurkezten
dituzuen gaiak?

Jangela berria, erreten zerbitzua, atari estalia, eskolaz
kanpoko hainbat jarduera
eskolara eramatea (musika,
ingelesa…). Jangelak du
lehentasuna, zeren une honetan dagoen beharra ikusita
txikia geratu da; beraz, oraingoz aurtengo udan zati bat
handitzea aurreikusten da,
baina berria noiz egingo den
ez dago oraindik argi.

Hainbat haur urteurrenaren ekitaldiko une batean.

Laster maiatza dator, beraz,
Batzar Informatiboa; zer
aurkezteko asmoa duzue?

Gure helburuetako bat aurtengo batzarrera osatzen ari
garen Plan Estrategikoa aurkeztea da. Plan Estrategiko
horrek beste pauso bat ematea
suposatu du: inkestaren irakurketa sakon bat egin ondoren, aurrera begira lanak markatu ahal izateko balioko

Ikasle kopurua: 210

DATUAK

82 Haur Hezkuntzan eta 128 Lehen Hezkuntzan
Irakasle kopurua: 25
17 finko eta 8 ibiltari (8 ikasleko irakasle 1)
2008ko apirila artzape-9

] elkarrizketa]Guraso Elkartea

Zer da BAIKARA?
Baikara Gipuzkoako Ikasleen Gurasoen Federazioa
da. Federazio hori 1998. urtean sortu zen eta egun
Donostiako Intxaurrondo auzoan du egoitza. Bere
jardueren artean ondokoak aipa daitezke: gurasoei
formazioa eskaini (Eskola kontseiluko kideen formazioa, guraso eskolak, tailerrak…), informazio
buletinak eman (bilerak), aholkularitza eta kontsulta zerbitzua (pedagogikoa, juridikoa, elkarteari
dagokiona eta soziala), ordezkaritza (Gipuzkoako
Ikastetxe Publikoetako gurasoen gehiengoaren
ordezkari da), aldizkaria… Getariako Guraso Elkarteko kideak eskualdeko bilera hiru hilabetetik behin
izaten dute Zarautzen, eta urtekoa, aldiz, Legazpin.
(BAIKARAko web orrialdea: www.baikara.org).

Guraso Elkarteko
Juntakideak
Txomin Barruetabeña
Iñaki Zubizarreta
Juanjo Perez
(hirurek batzorde
iraunkorra osatzen dute)
Markos Aizpuru
Mirene Begiristain
Gaizkane Iturbe
Lurdes Kerejeta
Ana Mari Aramendi
Xabier Goikoetxea
Iñaki Etxegoien
Mari Sol Zubizarreta
Marian Uribeetxeberria
Mari Jose Albizu
Fernando Kampos
Jenny Constant

duen plana, etorkizunari
begira nolako eskola nahi
dugun hain zuzen ere. Planak
prozesuak egitea suposatzen
du, zeinak hainbat etapa
dituen: non gaude orain,
norantz joan behar dugu, nola
iritsi puntu horretara, helburuak lortu diren eta zer
hobetu daitekeen. Tamalez,
hori guztia osatzen lagundu
behar zigun BAIKARAKO
aholkulariak istripua izan
zuen, eta ondorioz zerbait
atzeratu da planaren eraketa.
Aspaldian komunikabideetan entzun ohi diren hainbat
gai dira curriculum berria,
hizkuntza ereduak, mapa
eskolarra… Zein herrirekin
osatzen du Getariako Eskolak mapa eskolarra?

Orio, Aia eta Zarautzekin osatzen du; tamalez, horiekin
guztiekin ez dago nahi adina
harreman, baina hemendik
aurrera dugun erronketako
bat da. Adibidez, aurten
Lizardi Institutuko Guraso
Elkartean bi guraso getariar
daude, eta hemengo kezkak
han mahai-gainean jartzen
dituzte.
25. urteurrena ospatzen
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hasiak zarete; emaitzarekin
gustura?

Urteurren horren prestaketak
ia urte guztiko bilerak jan dizkigu: astero izan ditugu 3 eta
4 orduko bilerak; erritmoa
ikaragarria izan da, baina
merezi izan du. Prestakizunetan ikasleak, irakasleak eta
beste hainbatek lagundu
digute. Guk ospakizuna
herriaren festa izatea nahi
dugu, ez eskolarentzat bakarrik. Lehen ezustea kamiseten
salmentarekin hartu dugu,
ikaragarri harrera ona izan
baitute.
Joan den apirilaren 18an
ikastetxearen urteurrenaren
logotipoa eta ereserkia
aurkeztu zenituzten, eta
horrez gain, garai hartan
eskolari laguntza eman
zieten erakundeei
omenaldia eskaini zenieten:
gustura emaitzarekin?

Balorazio positiboa izan da.
Jendea gogoarekin zegoen eta
parte hartu zuen: propio ateratako kamisetak jantzita
agertu zen; magia ikuskizuna
eta sardina jana jendetsua
izan ziren. Eguraldiak ere
lagundu zuen, eta ikusi zen
herriak Eskola maite duela.

] elkarrizketa] Guraso Elkartea

Jangela zerbitzua
Zerbitzu hori 1995/96 ikasturtean jarri
zen martxan; hasieran Auzo Lagun izan
zen zerbitzu horren kudeatzaile eta jangelako langileak berak kontratatzen
zituen. 1999/00 ikasturtean BAIKARAk
hartu zuen bere gain jangelaren kudeaketa; urte horretan 12 ume gelditzen
ziren jangelan. Gaur egun ia 70 haur gelditzen dira egunero eta horietako zazpi
2 urteko haurrak dira. Hori guztia martxan jartzeko lau langilek jardun ohi
dute (ordezko bat ere badago). Jangela
12:30ean hasten da martxan, baina ordu
erdi lehenago janaria labean sartu eta
mahaiak jartzen dira. Bazkalostean,
begiraleekin zehaztuta dagoen mailaz
mailako ekintzen programari ekiten
zaio: 2 maila arteko haurrak Dinamika
gelara edo atarira joan ohi dira, edo eta
marrazkiak egitera (txikienek siesta egiteko aukera dute), beti ere begiraleen
zaintzapean. Gainerako mailakoak
beheko ataria erabiltzen dute, eta noizbehinka aretora joan ohi dira filmaren
bat ikustera. Haur guztiek jaten bukatu
dutenean, irakasleen txanda izaten da.

Aurten aldaketa bat izan da: 3. eta 6.
maila arteko haurren artean, maila
bakoitzeko asteko bi arduradun jartzen
dira, eta horien lana izaten da janaria
ateratzea, mahaia jasotzea eta garbitzea.
Horrez gain, irakasleek haur horiekin
tutoretza antzeko zerbait egiten dute, eta
bertan, jangelako funtzionamenduari
buruz galdetzen die haurrei: zer hobe-

tuko daitekeen, zer gustatzen zaien
gehien… Bestalde, begiraleek haurrek
izaten dituzten liskarrak, arazoak… era
egokian konpondu ahal izateko ikastaroak egin dituzte BAIKARAren eskutik;
eta gaur egun euren iniziatibaz Donostiako Udaleko Gizarte Ongizate Arloak
antolatutako ikastaro bat egiten ari dira:
“Nola burutu prebentzioa aisialdian”.

Gaur egun jangelan dauden langileak:
Mari Jose Otamendi (ordezkoa), Irantzu
Urresti, Rosa Olasagasti, Mari Jose Uzin
eta Agur Miren Mugerza.
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Amaia Iribar eta Maider Ostolaza

Herri Eskolaren
25. urteurrenaren
ospakizuna
Joan den apirilaren 18an 25. urteurreneko ospakizunen lehen
ekitaldia izan zen. Erabat beteta zegoen frontoian, Kepa Iribar
irrati esatariak aurkeztu zuen ekitaldia, eta Ane Lazkano ikasleak egindako urteurreneko logotipoa aurkeztu eta eskolaren
ereserkia estreinakoz jo zuten: eskolako ikasleek abestu egin
zuten, Iturzaeta Herri Eskolako txistu taldeak eta Gazte Alaiak
txistulari taldeak lagunduta.
Bestalde, Eskolaren sorreran laguntzen jardun zuten erakundeei omenaldia eskaini zitzaien: Udalaren izenean, Isaac Ostolazak eta Arantxa Balenziagak; Gure Txeruren izenean, Jose
Agustin Larrañagak, Iturzaeta Herri Eskolaren izenean, Irene
Arrutik eta Balentina Aizpuruk; Eskolako Guraso Elkartearen
izenean, Kontxita Ezenarrok eta Joxe Saizarrek; Getariako
Guraso elkartearen izenean, Andoni Arregik eta Anuntxi Arangurenek; azkenik, Jesuitek Loiolan jaso zuten oroigarria.
Horrez gain, haurren gozamenerako Sun magoaren ikuskizuna
izan zen, eta Berdura plazan, berriz, Eskolaren 25 urtetako
argazkien proiekzioa izan zen. Amaieran, helduek sardin jana
eta sagardoa dastatzeko aukera izan zuten.
Zorionak guztioi!!!
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Amaia Iribar

] erreportajea

Sare konpontzaileak:
isileko lana
Getariak betidanik izan du itsasoarekin harremana; lehen gaur egun baino itsasontzi gehiago zeuden, eta bertan lanean jarduten zuten arrantzale gehienak bertakoak edo inguruko herritakoak izaten ziren. Arrantzale horiek euren lana ondo egiteko, ordea, ezinbestekoa zuten sare-konpontzaileen lana: arrantzan jarduteko, sareak egoki egon behar zuten, zulorik gabe, ondo armatuta.
Sare-konpontzaile horien jakintza ez zen eskolatan ikasitakoa, baizik eta etxeetan, emakumeen artean belaunaldiz belaunaldi transmititzen zen jakintza zen. Horien guztien lana ez da inoiz erosoa eta goxoa izan:
lurretik 25 bat zentimetro altxatzen den aulki txiki batean
eserita, udan moila gainean, eguzki izpien berotasuna
kokotean sentitzen ohituak daude, edo-eta
neguan, hezurretan lonjetako hezetasuna sentitzen. Kontuan hartu beharreko trikimailu ugari ikasi behar dira
sarea konpontzeko, eta horiek guztiak norbaitengandik jaso dituzte:
sareak nola armatzen diren, horrenbeste beruna nahi bada zenbat kortxo eta maila jarri behar diren, udako
ala neguko sarea den, karnata egitekoa den...

Garai bateko sareak ez dira gaur egungoak bezalakoak: lehen sareak txikiagoak ziren, errazago maneiatzen ziren
eta oro har kotoizkoak ziren. Erosi berritan zuriak izaten ziren, eta gero tindatu
egiten ziren tintalekuetan, horrela
gehiago irauten baitzuten usteldu gabe.
Hala ere, antxoaren garaia amaitzen
zenean, ia guztiak arrantzaleek moila
gainean zabaltzen zituzten ongi lehortu
zitezen; egun, sareak ikaragarri handiak
dira, nylonezkoak eta ez dira horrenbeste lehortu behar. Sare horiek maneiatzea oso zaila edo ezinezkoa da (kamioia
behar da leku batetik bestera mugitzeko), eta triplexaren beharra dute itsasontzira igo ahal izateko. Josten jarduteko orratzak ere aldatu dira: lehen
egurrezkoak izaten ziren, eta orain,
aldiz, plastikozkoak.
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Baina bai lehen eta bai egungo sareak
badute ezaugarri komun bat: arrantzan
egin nahi bada, zulorik gabeko sareak
behar dira; beraz, sare-konpontzaileen
isileko lana ezinbestekoa da. Galdera
hauxe da: ba al dira nahiko sare-konpontzaile? Tamalez, kopurua urtetik
urtera gutxituz doa: lehendik zeudenak
jubilatzen ari dira, eta gazteak ez dute
nahi lan horretan jardun (sare konpontzaileen batezbestekoa 52 urtekoa da).
Hainbat izan daitezke arrazoiak: lan-baldintza eskasak, ziurtasunik gabeko lana
izatea, arrantzarekin lotura duen gero
eta getariar gutxiago izatea… Lehen
itsasontziko nagusiaren (armadorea)
familiako emakumeek jarduten zuten
sarea konpontzen, eta normalean ez
zitzaien aukeran jartzen horretan lan
egin nahi zuten ala ez; orain, berriz,

] erreportajea ] sare konpontzaileak

inork ez du nahi sare konpontzen jardun, eta arazoa latza da: ia ez dago
ondorengorik.
Getarian 29 sare konpontzaile daude bi
taldetan osatuta: bata 18 lagunekoa eta
bestea 11 lagunekoa. Urte hasieran talde
bakoitzak dituzten itsasontziekin

zerrenda bat osatzen dute, eta astero
itsasontzien txanda aldatzen doa. Itsasontzi bakoitzak arduradun bat dauka,
eta itsasontziren batek sarea apurtzean,
zerrenda horretan tokatzen zaion itsasontziaren arduradunari deitu behar dio
txanda eskatzeko, eta aste horretan
arduradun horrek kudeatuko du sare
konpontzaileak zer itsasontzira joan
behar duten. Garai batean ez zen horrela
izaten txandaren kontua: nork sarea
zuen puskatuta, denei abisatzen joan
behar zuen etxez etxe, eta paper txiki bat
ate azpitik irristatzen zen, txanda zeini
zegokion azalduzuen.
2006ko abenduaren 1ean elkarte bat
sortu zuten Bizkaiko eta Gipuzkoako
sare konpontzaileek: Saregin eta KaiNeskatilen Euskadiko Elkartea. Bertan,
autonomo eran lan egiten duten Bermeo, Lekeitio, Ondarroa, Hondarribia,
Donostia, Orio eta Getariako sare konpontzaileak daude ordezkatuta. Elkartea
sortzearen arrazoiak ugariak dira, baina
batez ere, laguntzak eskatzeko orduan
(adibidez, parada biologikoari aurre egiteko laguntza) banakoari ez zaio laguntzarik ematen, bai ordea elkarte eran
antolatuta izanez gero.

tuz gero). Eusko Jaurlaritzak hirurak
onartu zituen, eta Madrilgo Legebiltzarrera eraman ditu. Eskakizun horiek
Madrilen onartu behar dira derrigorrez,
izan ere, lanarekin zerikusia duten gaiak
(Gizarte Segurantza… ) oraindik Espainiako Gobernuaren esku daude.
Laneko Segurtasunean Teknikoa den
lagun bat azterlan bat egiten ari da bi
portutan: Hondarribian (egoera ona
duen kaia) eta Ondarroan (egoera kaskarrena duena). Azterlan horrek zera
jasoko du: sare konpontzaileek nola eta
zer egoeratan egiten duten lan, nola
esertzen diren, zer postura hartzen
dituzten, zenbat denbora jarduten duten
lanean, lanaren ondorioz dituzten gaixotasunak (tendinitisak, zerbikaletako
minak, erreumak, artritisak, eguzkiak eragindakoak… ).
Lan baldintzak hobetu
nahian,
hainbat
proiektu
dituzte
martxan: oraingoa
baino
altuagoa
den aulkia, sarea
kateatzeko eta
eguzkitakoa jartzeko
balioko
duen
poste
antzeko bat, 25
metro karratu izango
duen toldoa (oraingoz bakarra izango da, eta getariarrak
zein oriotarrak erabiliko dute).
Profesionalizatzea, hori da gaur egun

sare konpontzaileen nahietako bat; bide
horri helduz, joan den azaroan Eusko
Jaurlaritzak antolatutako ikastaro bat
egin eta gero, Inguraketa sareak prestatzea
eta konpontzea diploma jaso zuten.
Diploma horrek, nahiz eta homologatuta ez egon, Euskal Herri mailan balioa
dauka, eta etorkizunerako baliagarri
izan daiteke; izan ere, gaur egungo
gizarteak lanarekiko egonkortasun bat
eskatzen du. Sare konpontzaileek,
ordea, urtean hasieran ez dakite zer
zifretan mugituko diren, egiten duten
lanaren arabera kobratzen baitute. Sare
konpontzaileen ustetan, euren lanak
jarraipena izan dezan eta gaur egungo
bizimodua ikusita, gutxienez soldata
finko bat ziurtatu beharko litzateke.
Getariako kasuan, itsasontzi bakoitzak bere sare konpontzaileen
segurua ordaintzen du; Hondarribiako kasuan, aldiz, etxeko itsasontzirik ez izatean, itsasontzi
bakoitzak diru bat
ezartzen
du
kostera
hasieran,
fondo bat
bailitzan,
eta bertatik
ordaintzen dira sareko lan
guztiak eta seguruak.
Oro har, arrantzaleek sare konpontzaileen eskakizunei ez diete
trabarik jartzen, baina lanbide horrek
aurrera egin dezan, garbi dago zerbait
aldatu beharko dela, pausoak eman
beharko direla.

Elkarte hori batez ere hiru eskakizunekin joan da Eusko Jaurlaritzara: batetik,
paro biologikoa dagoenean laguntza
izatea; bestea, lanarengatik eratorritako
gaixotasunak aintzat hartzea; eta azkenik, koefizienteen murrizketa gabeko
erretiro aurreratua (%18 murrizketa
ezartzen baitzaie erretiro aurreratua har2008ko apirila artzape-15

] harritarten txutxupeka / herri eskola
IBAIEDER, UEA eta UZA
Martxoak 5ean 5.eta 6. mailako ikasleak, Ibaiederrera
joan ginen. Iritsi bezain laster
hodi bat ikusi genuen eta urtxorrota ikaragarri bat botatzen zuen. Gero monitoreak
azaldu zigun zer ikusi behar
genuen. Tunel handi bat
zegoen eta hortik joan ginen
(urtegiaren hormaren barrutik). Gora begiratuta bi hodi
txiki eta behera begiratuta
beste bi, hortik ura pasatzen
zen araztegira, gero gure etxeetara ekartzeko.
Eskailera asko zeuden, esan
ziguten kontatzeko eta 320
inguru zeuden. Eskailerak igo
eta kanpora atera ginen, hotza
eta euritsua zen eguraldia,
izotza eta elurra zegoen.
Autobusera igo ginen nahiko
azkar.
Film bat ikusiz “Shin-Chan
bola galduen bila” Azpeitiko
Ur Edangarrien Araztegira
(UEA) iritsi ginen. Orain kontatuko dizuegu han ikusitakoa:
Lehendabizi, etxe moduko
batera joan ginen, eta hodi

batzuk ikusi genituen. Gero
kanpora atera eta depositu
biribil batean ur zikina ikusi
genuen, eta gero beste alde
batean putzu batzuk.
Gero andereñoarekin kontrolgunera, eta han azaldu zigun,
zenbat ur joaten den herri eta
auzoetara
(Getaria,
Askizu,...), eta zer bide egin
genuen horra ailegatzeko.
Segidan gela batera joan ginen
urari botatzen dizkioten botikak (fluorra, kloroa...) ikustera. Eta “Shin-Chan” pelikularekin jarraitu genuen.
Lasaoko frontoian hamaiketakoa jan ondoren Ur Zikinen
Araztegira iritsi ginen. Ailegatutakoan inguruko maketa bat
ikusi eta esplikatu egin ziguten.
Atal honetan deigarriena,
bakteriaren presentzia izan
zen. Bakteria hauek lanean ari
ziren eta burbuila batzuk ateratzen zituzten, zeren bakteriak oxigenoa behar zuten eta
burbuilak oxigenoak eragiten
zituen. Gero zaborrak hartu
eta handik zabortegira joaten

ziren. Hemen Xabierrek 50
euroko billete erdia aurkitu
zuen. Azkenean bukatu
genuen ibilaldia eta handik
Getariara joan ginen bazkaltzera.
OSO ONDO PASA GENUEN
5. mailako ikasleak

] elan-euskadi

Kalkula ezazu zure kontsumo elektrikoak
ingurugiroan sortzen duen kutsadura
Gure gizartea gero eta kontzientziaturik dago ingurugiroari egiten ari garen kaltearekin.
Pixkanaka
gure
kontsumo pautak aldatzen ari
gara baina ez da nahikoa.
Munduan 6.000 milioi biztanle baino gehiago daude eta
denok Estatu Batuetan edo
Europa mendebaldean kontsumitzen duguna kontsumituko balute, mundu honek ez
luke etorkizunik izango.
Gobernuz Kanpoko Erakundeak tresnak hasi dira jartzen
jendeak jakin dezan bere bizitza motarekin zenbat kalte
egiten dion ingurugiroari.
Adibidez WWF/Adena taldeak kalkulagailu bat sortu
du jakiteko pertsona bakoitzak etxean kontsumitzen
duenarekin ingurugiroari ze
kalte eragiten dion.

Kalkulagailuak horren bidez
norberaren faktura noraino
iristen den jakitea erraza da.
Etxera iristen den elkarte elektrikoaren faktura hartu eta
bertan datozen datuak sartu
behar dira, aipatuz zenbatekoa izan den fakturazioaren
denbora eta zenbat kWh kontsumitu diren denbora horretan. Gainera kalkulagailu
honek uzten du, urte guztian
zeharreko datuak sartzen
datu fidagarriagoak izateko
eta bakoitzak jakin dezan
zehatzago ingurugirora urte
guztian zenbat C02 emisio
egin duen.
WWF/Adenak martxan jarri
duen kanpaina honetan kontsumitzaileari energia nola
aurrezten den erakutsi nahi
zaio eta aldi berean irakatsi
norberak bere elektrizitate

kontsumoa hobeto kontrolatuko balu, ingurugiroari sortzen ari garen kutsadura eta
mina gutxiagokoa izango
litzatekeela.
Beraien webgunean beste
tresna interesgarri bat ere
gehitu dute. Kontsumo elektrikoaren bornean informazio
gehiago izateko, elektrogailu
eta talde elektrikoen zerrenda
bat sortu dute gutxien kutsatzen eta kontsumitzen dutenak zeintzuk diren sailkatuz.
Horrela
kontsumitzaileak
tresna hauetako bat erosi nahi
balu, orrialde
hori kontsultatuz
jakingo
luke zein
marka
diren
min

gutxien egiten diona ingurugiroari.
Iniziatiba horrek gomendioak
ere egiten dizkio kontsumitzaileari, iradokiz zein marka
diren gomendagarrienak eta
zeintzuk diren kalte gehienak
egiten diotenak ingurugiroari.

2004ko
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] Miren Fuldain eta Amaia Ubigain[

Asma
Gaixotasun kronikoa, beraz, sendaezina izan arren, farmakoen erabilera egokiarekin eta ohitura batzuk jarraituz, bizimodu ia guztiz normala egin daiteke. Gure inguruan helduen %5ak eta haurren %10ak asma dute, eta alergiarekin
nahiko lotuta dagoenez, udaberrian okerrera egiten dute.
Gaixotasun kroniko honek arnasbideen estugune iragankorra, hau da, leheneragarria dakar, aho eta sudurretik hasita
biriketako azken albeoloraino doazen adarkatutako hodien
sistema konplexua hertsatuz. Hertsigune honek airearen
bidea oztopatu egiten du, eta ondorioz arnasestua (itoaldia
sumatzen da), eztula eta sibilantzia deritzen txistu-hotsak
ager daitezke. Holako gertaerei krisi asmatiko izena ematen
zaie. Arnasbideen beste gaixotasunekin konparatuz asmaren
leheneragarritasuna berezia da eta krisialdi batetik bestera
dagoen tartean, pertsona asmatikoa guztiz ondo dago, inolako arnas arazorik gabe.
Asmak abisatu egiten duela esaten da,
egia zuzena, sintomak geldiro indarra
hartuz baitoaz krisialdiaren gertutasuna aldarrikatuz. Sintomak ondoko
hauek dira:
- Arnasestua: itomen eta aire eza sentsazioa
- Txistualdiak
- Eztula: sintoma bakarra izan daiteke,
eta kirola
egin ondoren, barrealgara baten atzetik edo arrazoi barik
agertzen da
- Bularreko estura: presio edo atezua sumatzen da toraxean.
Sintoma hauek era aldakorrean agertzen dira, indar eta iraupen desberdina izan dezakete, batzutan sarritan azaltzen dira
eta besteetan aldiz, noizbehinka, gauez edo kirola egindakoan esaterako; baina hauek guztiak ez dira denak batera
azaleratzen, bakarren bat soilik izan daiteke. Dena den gauza
bat frogatuta dago, asmaren sintoma asko gauean edo egunsentian areagotu egiten dira, ordu honetan bronkioak zerbait
estutzen baitira, hertsitasun handiagoa dutelarik pertsona
asmatikoek.
Zeintzuk dira abiarazleak eta nola ekidin daitezke

Gaixotasuna okertu eta gaiztotu dezaketen abiarazle anitz
dago. Hauek ezagutzea eta ekiditea oso garrantzitsua da
krisi asmatikorik ez izateko.
- Tabakoa bronkioen eraldaketa eta gaixotasunaren kronizitatea sortarazten dituen erresumingarria da. Ez ezazu erre
eta aldendu zaitez ingurune ketsuetatik.
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- Etxeko hautsa, koloniak, intsektizidak, margoak, kutsadurak, hezetasuna, besteak beste. Saiatu zaitez hauetatik aldentzen
- Polenari alergia izanez gero, gelako leihoak itxita daudela
egin ezazu lo, goizean goiz aireberritu etxea, automobileko
leihatilak itxi eta ez ezazu ipini aire girotua bidaiatzeko, egun
haizetsuetan ez zaitez mendira joan, erabil itzazu betaurrekoak etxetik ateratzen zarenean.
- Akaroei alergia baldin baduzu, hauts-metaketak ekidin, ez
izan alfonbra edo moketarik gelan, ezta hautsa pilatzen
duten libururik edo panpinarik ere. Hautsa kentzeko zapi
hezeak dira egokienak.
- Kirola. Asmatiko askok krisialdia izaten dute ariketa fisiko
gogorra egitean. Horrek ez du esan nahi kirolik ezin dutenik
egin, ariketa erregularra, mailakakoa eta adinari egokituta
izan behar dela baizik.
- Infekzioak. Arnas aparatuko infekzioen ondoren (gripea,
katarroa...) sarritan asma agertzen da. Garrantzi handia du
gaixotasun hauek ekiditea (gripearen bakuna) eta azkar sendatzeaz gero.
- Farmakoak. Hobe da aspirina
eta antiinflamatorioak ez hartzea; medikamendu hauek erabiliz asmak okerrera egin baitezake,
hala
gertaz
gero
sendagilearengana joan behar
da.
- Estresak.
Asma kontrolatzeko erabiltzen diren sendagaiak.

- Sintomak daudenean erabiltzen direnak (Terbasmin®, Ventolin®, Salbutamol EFG). Bronkioak irekitzen dituzte, batbateko hobekuntza lortuz. Pertsona asmatikoak gainean eraman behar ditu beti, sintomak okertzen direnean erabiltzeko.
Egunero behar izanez gero sendagileari aipatu behar zaio,
tratamendua baloratzea komeni baita.
¸ Oinarrizko tratamendua.
o Inflamazioaren aurkako kortikoideak (Pulmicort ®, Flixotide ®, Inalacor®): Asmak sortutako inflamazio kronikoa tratatzeko erabiltzen direnez, era jarraian hartu behar dira. Krisien agerpena aurrezaintzen dute.
o Epe luzerako bronkioak irekitzen dituztenak (Serevent ®,
Foradil ®, Spiriva ®). Kortikoideei gehitzen zaie, batez ere
gauez agertzen diren sintomak kontrolpean manten daitezen.
o Kortikoidea + epe luzeko bronkio irekitzailea (Symbicort
®, Rilast ®, Seretide ®, Inhaladuo ®, Anasma®). Goiko farmako biak elkarrekin daude inalagailu bakarrean.

] petrilaren harritarteetik / Zigor Saizar

25 URTE... ETA GEHIAGO!

G

ogoan dut parketik
barrena, palazioko
burdinazko
atea
eskuinean utzi, ezkerretara
Mariñelak elkartea eta aldapan gora egiten nuela, aitonari eskua emanda. Lurra hartxintxorrezkoa zen eta euria
egiten zuenean, “errekatxoak”
jaisten ziren goitik behera.
Inazio “palazio”-ren etxe
aurrean, aldaparen eskuinean,
beste ate bat zegoen; burdinazkoa hura ere, baina beti
irekita ezagutu nuen, ez autobus paradakoa bezala. Handik aurrera eginez gero, oihaneko baso hezeen mundura
sartzen zinela ematen zuen,
zuhaitzen adarrek iluntasuna
ematen zioten, iluntasunak
misterioa, eta misterioak
abentura. Han ere bazen errekastoa: intxaurra erdibitu,
barrukoa jan, azalari txotxa
sartu, txotxari paper zati txikia erantsi eta belauntzia egiten genuen; gero dozena bat
metro gora egin eta errekastoan behera uretan uzten
genituen: to Velux 5 Oceans
lasterketa!
Gogoan dut aldapan gora
egin eta errebuelta handiaren
hasieran uzten ninduela aitonak, ikastolarako azken
metroak bakarrik egin nitzan.
Atariaren albo batean zuhaitz
erraldoiez (garai hartan hala
iruditzen zitzaidan) osatutako
basoa zegoen. Aurrean porlanezko baranda, bertara hurbilduz gero, behean sasiak eta

aurrean... Baionako barrarainoko itsasertza.
Gogoan dut porlanezko
barandako bi zutabek osatzen
zutela “gure futbol zelaiko
porteriatako” bat; bestea,
harri koskorrekin edo gure
arropekin (berokiak, jertseak...) egiten genuen. Ateetako batean gola sartuz gero,
aldapan behera joaten zen
baloia, ia-ia Inazioren etxeraino; beste atean huts eginez
gero, sasi tartean bukatzen
zuen eta orduan bai komeriak,
baloiak ez baitziren larruzkoak, plastikozkoak baizik eta
gehienetan zulatuta bukatzen
zuten.
Gogoan dut lehenengo urteetan ibili nintzen gelak,
sarrera nagusiko eskailerak
igota zeudela. Gela haietan bi
edo hiru mahai handi izaten
ziren eta bakoitzaren inguruan 8 edo 10 lagun biltzen
ginen. Asko abesten genuen:
Txoria nintzela (bis) sinisten
nuen sinistu, amets polit hura...
Aupa gizonak, jeiki mutil, senaremazte ta neskatil... Aitorren hizkuntz zarra... Andereño Maribelekin,
Marielisakin,
Irenekin, Maripilarrekin...
Gogoan dut urtero argazkilaria etortzen zela, gelako
argazkia ateratzera, baina
baita bakarka ere, gero gurasoei kartoizko markoetan saltzeko. “Carioca errotuladorea” eskuan, tergalezko petoa
eta igandetako jertsea jantzita,
eta ilea ondo-ondo orraztuta,

txintxo aurpegia jarrita oroitzen dut orduko estanpa.
Gogoan dut eskolaurretik 1.
mailara pasatzean, beheko
gelara joan ginela, maixu Iñakirekin. Irakurtzen eta ikasten
berekin ikasiko genuela uste
dut, baina leziorik handienak
bizitzari buruzkoak eman zizkigula dut gogoan: lagunekin
lagun izaten, horrek esan nahi
duen guztiarekin (gaur egun
boladan dagoen baloreetan
heztea, alegia).
Gogoan dut 2. maila Inesen
gelan egin genuela, kristalezko leiho ikaragarriak
zituen begiratoki hartan. Eta
ez dakit zergatik, baina Inesi
ez diot inoiz andereño Ines
deitu; ez estimutan ez dudalako, keba, alderantziz; ziurrenik ikastolara izateko eta pentsatzeko modu berritzaileak
ekarri zituelako izango da,
edo hori da behintzat nire
inpresioa.
Gogoan dut jolaslekura ateratzen ginenean, Inesen gelaren behean, aurpegiaren
parean, bi leihotxo karratu
zeudela: barrura sartuz gero,
dena iluna zegoen, umela,
hosto lehorrez betea eta auskalo zer gehiago aurki zitekeen han barruan. Alde batetik sartuz gero, gutxi ziren
estatua zegoen aldetik ateratzen ausartuko zirenak. Eta
estatuaren alde hartan kanikekin jolasten genuen: txiba,
guanpie y tute. Kanika japonesak?,
altzairuzkoak...

batzuetan hiruekin joan eta
hamarrekin itzuli etxera. Besteetan alderantziz.
Gogoan dut ikastolatik
atera eta saltaka batean jaisten
ginela, burdinazko atearen
ondoan zegoen BUS seinaleari
ea nork zaplaztekoa aurrena
eman. Han izaten genituen
amak zain, edo aitona; gero
parkean askaria jaten genuen.
Gogoan dut ikasturte
amaiera aldera egun osoko
festak egiten zirela ikastolaren
atarian: taberna jartzen zuten
aitek, jesuitek sukaldea uzten
zieten amei eta herri bazkaria
egiten zen. Ondoren denontzako jolasak: zaku-karrera,
lokotx-bilketa, maleta karrera,
koilara eta arrautza karrera,
palankana-urasagarra/palankana-irinatxanpona jolasa... Zenbat
algara, a ze festa, ze ondo
pasatzen genuen!
Gogoan dut orduan maitemindu nintzela lehenengo
aldiz, amari ikastola bidean
hartutako bitxiloreak eramaten nizkiola udaberrian...
Gogoan ditut oraindik nire
gelako guztien urtemugak...
gogoan ditut, eta ez zaizkit
inoiz ahaztuko, nire bizitzako
unerik zoriontsuenak, zuei
esker, andereño, maixu,
guraso eta lagunak, ikastolan
eman nituela. Horregatik,
(ikastolako-herri-eskolako)
urtemuga honetan, ZORIONAK bihotz-bihotzez eta
eskerrik asko.
2008ko apirila artzape-19

] katraponako petriletik /

Amaia Iribar

Maria Teresa Leanizbarrutia:
“Herri Eskolako aretoan entseguak egiten genituen,
eta haurrek ikaragarri ondo abesten zuten”
Ezkerrean, Maria Teresa Leanizbarrutia;
eskuinean, orduko Guraso Elkarteak jubilatu zenean eskainitako bertsoa.

Gure artean izan zaitugu
hamar urte gutxienez,
aste osoan eskolan eta
eleizan berriz igandez
eskolakoa utzi beharrean
Getariako Herri Eskolaren 25. urteurrena dela eta, lehenengo zuzendariaren,
Maria Teresa Leanizbarrutiaren, berri jakin nahi izan dugu. Helburu horrekin
Zarauzko Maria Inmakulada Ikastetxera jo dugu, bertako kidea baita Maria
Teresa.
Nahiz eta bere bizitzaren azken urteetan
Zarautzen bizi, ez da beti hala izan.
Duela 87 urte jaio zen Aretxabaletako
herrian, zazpi senideko familia batean;
hamazortzi urte zituela, Aretxabaleta
utzi eta Madrilgo Hijas de la Caridad de
San Vicente de Paul seminariora joan
zen bertako behartsuekin lan egitera,
eskolatan, ospitalean, misioetan… Baina
ez zuen bertan amaitu bere ibilbidea, eta
hala jarraitu digu Maria Teresak azaltzen: “Madriletik Almeriara joan nintzen, Cuevas de la Almanzora, eta bertan 20 urtez bizi izan nintzen; handik
berriro Madrilera itzuli nintzen, Escuelas Parroquiales de Moratalazera. Baina
nik misioetara joan nahi nuen, eta
halaxe, Santiago de Chilen urte batzuk
igaro nituen. Han ez zen nire ibilbidea
bukatu, eta atzera, Bilbon eta Irunen
egon nintzen; azkenik, Zarautzen
bukatu nuen eta bertan nago harrezkero”.
Zarautzen zegoela 1977an Getariako
@topagunea.com
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Eskola Nazionalera etorri zen irakasle;
gerora, Ikastola eta Eskola Nazionala
elkartu zirenean, Getariako Herri Eskolako irakasle eta zuzendari izan zen bi
urtez, 1986ko urriaren 9an jubilatu zen
arte. Bai Eskola Nazionaleko zein Getariako Herri Eskolako haurrei musika

“Getaria bezalako herri txiki
batean beharrezkoa zen bi
ikastetxek bat egitea”
(txirula) eta kantuan irakasten zien, eta
garai hartan Kutxak antolatzen zituen
Gabonetako Kanten Lehiaketan ere
parte hartu izan zuten Zarauzko frontoian. Orduko oroitzapen onak dituela
aitortu digu: “Herri Eskolako aretoan
entseguak egiten genituen, eta haurrek
ikaragarri ondo abesten zuten; gurasoek
musikarekiko genuen zaletasuna ikusita, organo txiki bat oparitu ziguten.
Horrez gain, Lehen Jaunartze egunean

orain aurkitzen zarenez
guraso elkarteak esaten dizu
Teresa bihotz-bihotzez:
zure kantuak eta doinuak
ez dira ahaztuko behin ere ez
elizan abestu zezaten 4. eta 5. mailako
haurrak prestatzen genituen”. Musikarako zuen zaletasuna ere Getariako elizan azaltzeko aukera izaten zuen, igandetan eta hiletetan organoa jo ohi zuen
eta.
25. urteurrena dela eta, berak orduko
oroitzapenak kontatu dizkigu: “Getaria
bezalako herri txiki batean beharrezkoa
zen bi ikastetxek bat egitea; prozesua
interesgarria izan zen, eta emaitza
berriz, pozgarria eta polita”.
Gaur egun, Zarauzko Inmakulada Ikastetxean lasai bizi da, beste 15 ahizpekin
batera; otoitzean oinarritutako bizitza
du, eta musikarekiko harremana ez du
oraindik hautsi: igandetako mezetan
organoa jotzen du oraindik!

] moniren errezeta [

literatur txokoa / Izaskun Larrañaga

Trufak
Osagaiak:
375 gr txokolate geruza
(postretarako berezia)
3 koilarakada esne kondentsatu
1/4 litro esnegain
Intxaur tamaina adinako
gurin zatia
Brandy zurrustatxo bat
Apaintzeko osagaiak
200 gr txokolate
Txokolate fideoak
Kakao hautsa

Egiteko era
Esnegaina egosi eta hozten
utzi. Ondoren, hiru koilarakada esne kondentsatu
gehitu eta ondo nahastu.
Txokolatea katilu batean jarri
eta minutu batez mikrouhinetan urtu eta gero, bertatik
kendu eta ondo nahastu;
ekintza hori errepikatu likido
bihurtu artean. Jarraian zera
gehituko dugu: gurina,
brandy zurrustatxoa, esnegaina eta esne kondentsatuarekin lortutako nahasketa.
Guztia irabiatu masa homogeneo bat lortu arte.
Ondoren orea plater handi
batera pasa eta 24 orduz hozten utzi. Denbora hori pasa
eta gero, postreko bi koilaren
laguntzaz, masa zatiak jarri
plater garbi baten gainean
eta eskuekin biribildu.
Gainontzeko txokolatea urtu
eta trufak sartu. Jarraian
horietako batzuk kakao hautsetan igurtzi eta beste
batzuk txokolatezko fideoekin apaindu.
Aholkua: maiz trufak hotzak
jatea aholkatzen da, baina
egokiena giro tenperaturan
jatea da; izan ere, era horretan zapore eta textura egokiagoa dute.

XIVAREN MALKOAK
Idazlea: Cesar Mallorquí
(Bartzelona, 1953)
Itzultzailea: Irene Aldasoro
Argitaletxea: Giltza
Argitalpen urtea: 2004
(3. argitalpena)
Orri kopurua: 239

Etxeko nerabeei edo gazteenei
zuzendutako lan batekin
natorkizue oraingoan. Gazte
literaturan izen handia duen
Cesar Mallorquík idatzia da
berau eta Edebe Gazte Literatur Saria irabazi zuen. Hala
ere, sari honek ez dio inolako
mesederik egiten etxeko helduek esku artean hartuko ez
luketen liburua baita.
Liburuaren azalak ere ez du
irakurlea liburu hau irakurtzera bultzatzen, baina azalak
ez du inolako zerikusirik bertan kontatzen diren istorio eta
gertakari bikainekin.
Nerabe bati buruzko istorioa
kontatzen du. Horretarako,
idazleak bere belaunaldiko
gazteek ezagututako hainbat
elementu sartzen ditu gaur
egungo nerabeek ezagutu

ditzaten: hippyak, Francoren
diktadura, askatasun egarria...; kontakizun poliziakoren bat ere badu.
Esan genezake lan aberatsa
dela zenbait alderdi kontuan
izanez gero: egileak zientzia
fikzioa edo hari buruzko
gogoetak errealitatearekin
nahasten ditu. Giro gotikoaz
ere hitz egiten digu, eta noski,
nerabeek bizi izaten dituzten
lehen maitasun istorio gazigozoei buruz ere idazten
digu.
Edukien aldetik, beraz, lan
interesgarria; etxeko gazteei
gizartea aldatu dela erakusten
diena; baina, aldi berean,
urteak aurrera pasa ahala,
maitasun istorioek berdin
jarraitzen dutela islatzen
duena.

] maiatzeko agenda
[Maiatzaren 13a, asteartea]
Uztailean izango diren udaleku irekietan izena emateko
epea zabalik maiatzaren 5etik
23ra

ESKOLAKO TXISTULARIEN
ALARDEA
Noiz: 12:30ean

] Euskal Astea

[Maiatzaren 8a, osteguna]
SARAKO HAITZULOETARA IRTEERA (Saran
hamaiketakoa, haitzuloak
bisitatu, Elizondoko “Baztan”
jatetxean bazkaria eta Irunen
denbora librea)
Irteera-ordua: 09:30ean
Antolatzailea: Arrantzale
Zaharren Elkartea

[Maiatzaren 25etik 31ra]
Hitzaldiak, emanaldiak,
zinema, antzerkia, dantza, 2.
Eskuko Euskarazko Liburuen
Azoka…
[Maiatzaren 30a, ostirala]
Gure Txeru dantza-taldearen
dantza-erakustaldia:
Noiz: 19:30ean: HAURREN
DANTZA-EMANALDIA.
22:30ean: GAZTE eta
HELDUEN DANTZAEMANALDIA.
[Maiatzaren 31a, larunbata]
EUSKAL JAIA 2008
Txistularien alardea, dultzaineroak, sardin jana, dantzak,
irrintzi lehiaketa, trikitilari
gazteen txapelketa, bertsotriki-poteoa, dantzaldia ...

] Herri Eskolaren
25. urteurrena
[Maiatzaren 10a, larunbata]
HAURRENTZAKO
JOLASAK ETA KANTABAZKARIA
Noiz: 12:00etan
[Maiatzaren 25a, igandea]
ITURZAETA HERRI
ESKOLAKO TXISTULARIEN
ALARDEA
Noiz: 12:30ean

] Herri eskolaren

] Irteerak

] Kirola
Martxoaren 29tik ekaina
bukaeraren, “XABI
IÑURRITA MEMORIALA”
XI. FUTBITO TXAPELKETA.
Partida-egunak: larunbatak
Noiz: 16:00etatik 20:00etara
(bost partida).
Antolatzailea: Gure Txeru
“SALBATORE DEUNA XI.
PILOTA TXAPELKETA”
federatuentzat (kadeteak,
jubenilak eta 22 urte azpikoak)
Txapelketaren hasiera:
maiatzaren 5a
Antolatzailea: Gure Txeru
NESKEN III. PALA
TXAPELKETA
Partida-egunak: ostiralak
Noiz: 19:00etatik 22:00etara
Non: herriko frontoian
(egurladi txarrarekin
kiroldegian)

] Musika

[Maiatzaren 10a, larunbata]
HAURRENTZAKO
JOLASAK ETA KANTABAZKARIA
Noiz: 12:00etan

[Maiatzaren 8a, osteguna]
Getaria eta Azkoitiko Musika
Eskolen arteko TRUKEA
Azkoitiko Bizkargi Musika
Eskolako ikasleen
KONTZERTUA Getarian
Noiz: 19:00etan
Non: Herri Eskolako aretoan

[Maiatzaren 25a, igandea]
ITURZAETA HERRI

[Maiatzaren 11, igandea]
Musika Banden arteko truke-

25. urteurrena

22-artzape
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aren baitan,
HERNANIKO MUSIKA
BANDAREN KONTZERTUA
Zuzendaria:
Cipri Otxandorena Noble
Noiz: 12:30ean
Non:
Salbatore Deunaren elizan

Elkartean
Noiz: 18:00etan
Antolatzailea:
Aulas Kutxa - Arrantzale
Zaharren Elkartea

Getariako Konpartsa 2008

] Gaztelekua
EUSKAL JAIAK
PRESTATZEN
Noiz:
Maiatzaren 3a, larunbata:
DARDO TXAPELKETA
Maiatzaren 10a, larunbata:
BATUKA GAZTELEKUAN
Maiatzaren 16a, ostirala:
DANTZA TAILERRA
Maiatzaren 17a, larunbata:
MAKILAJE TAILERRA
Maiatzaren 23a, ostirala:
DANTZA TAILERRA
Maiatzaren 24a, larunbata:
MUS TXAPELKETA
HERRIKOIA
Maiatzaren 31, igandea:
EUSKAL JAI EGUNA: irrintzi lehiaketa, dantza… eta
bazkaria

] Festak
[Maiatzaren 11, igandea]
HERRI URRATS 2008
SENPERE
“mende laurdena,
bide erdia”
[Maiatzaren 15a, osteguna]
SAN ISIDRO EGUNA –
Meaga auzoko jaiak

“ALANDALUS”
Izen-ematea: maiatzaren
5etik 17ra, udaletxean edo
liburutegian
18 urtetik gorakoak, bikoteka

Txapelketa
[Maiatzaren 24a, larunbata]
GETARIAKO III. MUS
TXAPELKETA HERRIKOIA
4 erregetara, 4 hamarreko,
3 usteletara
(18 urtetik gora)

Non: Berdura Plazan
Noiz: 16:00etan
Inskripzioa: 10 € bikoteko
Izen-ematea: udaletxean
edo liburutegian
(943896024)
zabalik txapelketaren
eguneko 15:00ak arte
Sariak:
1. saria: 300€ + txapela +
garaikurra
2. saria: 150€ + garaikurra
1. saria: 60€
(14 eta 17 urteko gazteak)

] Kz gunea
Noiz: 17:00etatik 20:00etara
Non:
Kultur Etxeko lehen
solairuan

Non: Berdura plazan
Noiz: 16:00etan
Inskripzioa: doan
Izen-ematea:
Gaglo gaztelekuan

] Hitzaldiak
[Maiatzaren 15a, asteartea]
ETXEKO ARRISKUAK ETA
LEHEN SOROSPENAK
Hizlaria: Olatz Arroita
Non: Arrantzale Zaharren

FULDAIN farmaziaren
zaintza egunak: maiatzaren 12tik 18ra (biak barne)

] akordatzen

zorion agurrak

Sare konpontzaileak
Ane eta Miren Kanpos
Maiatzak 21
Etxeko bi printzesei 9 muxu bakoitzari,
merezi dituzue eta... Oso ondo pasa zuen egunean,
aita, ama eta anaia.

Shane Noonan
Apirilak 8
Zorionak denon partetik
eta ondo pasa.

Nekane Eizagirrek utzitako argazkia.

Erreportajean aipatu dugun bezala, sare konpontzaileen ezagutza aspalditik
datorren kontua da. Goiko argazkian hainbat sare konpontzaile ikus daitezke
gurdi baten gainean euren lana jendearen aurrean erakusten. Badirudi argazkiak jaietako desfile baten irudia harrapatu zuela, baina tamalez, ez dakigu zer
jai izan daitekeen.
Norbaitek baldin badaki, jarri gurekin harremanetan azpian aipatzen dugun
zenbakira edo helbidera.

Artzape
Maiatza
Zorionak Artzape aldizkariko
kolaboratzaile guztiei!!!
Dagoeneko 7 urte!!!

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

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

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.

EGUNA JANTZI DUGU,
ETA ZU BILUZIK?
MAIATZAK 30, OSTIRALA

EUSKAL JAIA 2008

Herriko frontoian, Gure Txeru dantza-taldearen emanaldia:
19:30ean:

HAURREN DANTZA-ERAKUSTALDIA.

22:30ean:

GAZTE eta HELDUEN DANTZA-ERAKUSTALDIA.

MAIATZAK 31, LARUNBATA
09:30ean

GOIZ SOINUA, Getariako txistulariekin.

10:30etik 14:00etara

Frontoian, AZOKA.

11:00etan

Dultzaineroekin kalejira.

11:00etan

Txikientzat, IDI-BUSA.

12:00etan

Harritarten, ARDI TXAKURRAK LANEAN ANTZARREKIN.

12:30etan

SARDIN-JANA eta SAGARDOA TXOTXETIK.

13:00etan

Plazan, LARRAIN-DANTZA dultzaineroekin eta BANAKOA

txistulariekin dantzatzeko aukera edonorentzat.
Ondoren,

IRRINTZI LEHIAKETA HERRIKOIA.

17:30ean

Plazan, TRIKITILARI GAZTEEN GETARIAKO IX. TXAPELKETA.

Ondoren,

BERTSO-TRIKI-POTEOA, Hamaika Bertutekoak eta

Herriko Bertso Eskolakoak, Saioa eta Alabier trikitilariekin.
23:00etan

Herriko plazan, TAPIA ETA

LETURIArekin ERROMERIA.

