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] gutunak
ZABORRAREN BESTE KUDEAKETA
BATEN ALDE. ERRAUSTEGIARI EZ.

A

spaldi honetan Gipuzkoako Aldundiak eta Mankomunitate batzuk, zaborraren kudeaketa tamalgarri baten
aldeko apustua egin dute. Gezurretan
oinarritutako mezua zabalduz, errausketak ez duela alternatibarik esanez.
Hori gezurra dela dakitenean. Herritarrei beste irtenbiderik ez dagoela saldu
nahian. Eta gezurra dela diogu, beste
herrialde batzuetan, alternatibak bilatu
eta martxan jarri dituztelako; Herrialde
Katalanak, Bruselako hiria edo Eskandinabian esaterako.
Metanizazioa (zaborretik biogasa sortzea) eta konpostajea (gai organikoetatik
ongarriak sortzea) dira egun errausketaren alternatiba. Zabor kudeaketa sistema hauen ezaugarri nagusiak ondorengoak izanik.
-Gutxiago kutsatzen dute eta zabor
gutxiago sortzen da.
-Zaborrari etekina ateratzen zaio (sortutako gasa eta konposta merkaturatu egiten bait dira).
-Gehiago berrerabiltzen da (birziklapena).
-Ez dute lixibiaturik eta ur zikinik sortzen.
-Eramangarriagoak dira ekonomiko eta
ingurugiro aldetik.

postajearekin emaitza onak lortzeko,
gaur egungo zaborraren kudeaketa sistemak goitik behera aldatu behar dira.
Lehenik eta behin, zaborraren gaikako
bilketa zorrotz bat egin behar da, zabor
organikoa ere kontuan harturik. Horretarako etxez etxeko bilketa selektiboa da
modurik egokiena. Martxan jarri duten
lekuetan emaitza onak eman ditu, ez da
garestia eta birziklatzen diren gaien portzentaia egungo %15 –tik %80 ingurura
igotzen da.
Zein Getariarrek onartuko luke
erraustegia Garate gainean edo eta Askizuko auzoan jartzea? Zergatik orduan
Zubietan bai? Are eta gehiago zaborraren errausketak alternatibak dituenean,
eta hauek hainbat tokitan aurrera eramaten ari direnean, Usurbil kasu.
Getarian ere une aproposa da zaborrarekiko planteamenduak aldatzeko eta
aipatu alternatibak martxan jartzeko
saiakera serio bat egiteko, ikusirik urte
gutxi batzutan herriak izan lezakeen
hazkundea eta gaur egungo baliabide
eskasak.
Karmele Iribar
Iker Azkue
Iñaki Mondragón
Ezker Abertzalearen izenean

tzen dituen proposamen politikoari
ezezkoa ematea erabaki zuten. Alderdi
Sozialistak gainera, ETAk mahai gainean jarri zuen erabateko desarmea gauzatzeko plangintza proposamena ez
onartzea deliberatu zuen.
Ezker Abertzaleak, orain arte bezala,
gatazka gainditu eta eszenatoki demokratiko baten alde lanean jarraituko du.
Bide horretan, iniziatiba politikoa
berrartzera doa Euskal Herriarentzat
marko demokratikoa eskuratzeko.
Herriz – herri ekimen desberdinak
jarriko dira martxan demokrazia eta
bakea lortze aldera.
Gure herria ere, iniziatiba erraldoi
horren lekuko izango da. Hurrengo egunetan Marko Demokratikorako proposamena Getariako etxe guztietan irakurtzeko aukera izango dugu getariar
guztiok. Ekainaren erdialdean, Loiolako
elkarrizketetan gertatutakoa, PSOE eta
PNVren ezezkoaren zergatiak... ezagutzeko aukera egongo da Getarian antolatu den hitzaldi baten bitartez.
Aukera paregabea benetan, Loiolan
hitz egindakoari buruz informazio
zuzena jaso, dauden kezkak azaldu eta
aurrera begirako bake proposamenaren
nondik norakoen berri izateko.
Bertan ikusiko garelakoan...
Haritz Alberdi Arrillaga

BEHAR DUGUN ALDAKETA
2000. urtetik hona, Europako zein Ameriketako hainbat unibertsitateetako ikerlari eta sendagile taldeek eginiko ikerketetan, ikus daitezke ondorio latzak
jasaten dituztela zabor errausgailuaren
inguruan bizi diren biztanleek. Besteak
beste, linfomak,leuzemia, haurretan
malformazioak, urdaileko zein gibeleko
minbiziak, beste minbizi batzuen artean.
Ekidin ezinak bait dira, gaur gaurkoz,
eraikin hauek airera botatzen dituzten
furano, dioxina eta metal astunak.
Baina Biometanizazioarekin eta kon-
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egoziazio prozesua hautsita, konfrontazio aro batean sartu garela begibistakoa da. Azken hilabeteetako gertakariak, gatazka politiko eta armatuaren
gogortzearen erakusgarri dira: atxiloketak, torturak, ekintzak, ekitaldien debekuak, poliziaren indarkeria...
Azken elkarrizketa prozesuan, indarkeria adierazpen guztiei amaiera emateko aukera paregabea galdu zen. Izan
ere, PSOEk eta PNVk Loiolan, Euskal
Herriaren autodeterminazio eta lurraldetasun eskubideak aitortu eta berma-

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

Aitor Irigoien, Beñat Gereka eta Mikel Mugika ]

Artzapetik begira

San Juan Egunekoa, urteko gau berezienetako bat izan da urteetan zehar. Nola
bizi ohi duzu ospakizun hau?
Azkenaldian ohitura hau galtzen ari dela
uste al duzu? Aurten zer edo zein jarriko
zenuke suaren berotasunean?

Aitor Irigoien

Manga zuriko lapurrak
Niretzat beti izan da urteko gaurik magikoenetako bat; halaxe sentitzen dut nik gau hori, magikoa balitz bezala. Duela 25 urtetik
inguru, 1983. urte inguruan, egun horretan festa antolatzen hasi
ginen, goiko kalean. Festa antolatzen lana egiten genuen, ondoren
gaua lagun artean giro paregabean biziz . Gaur egun, urteak ere
pilatzen doazkidanez, gero eta gutxiago bizi edo festa giroan
behintzat gutxiago ibiltzen naiz, baina niretzat beti izango du
enkantu berezia gau horrek. Aurten sutan berriz, bizitzako poztasuna ikusten ez dutenak eta gorrotoz eta besteei zirikatuz eta min emanez bizi direnak jarriko
nituzke, hau da, zoriontasunari uko eginez, aurrera pozik egiten uzten ez dutenak, beti gainontzekoei tranpak jartzen ibili ohi direnak.

Eugenio Uranga

Oroitzapen asko eta onak ematen dizkit San Juan gauak. Ni berez ez
naiz Getarian jaioa, baina hemen eman dut ia nire bizitza guztia eta
Getarian jaio izan banintz bezala sentitzen naiz. Beti gustatu izan zait
herrian antolatzen diren hainbat festen antolaketan bihotz onez parte
hartzea eta nire aportazio pertsonala egitea. Horrela, San Juan gaua
ospatzen hasi zenetik antolaketan parte izan nuen. Lehen panpina
nik egin nuen: oso handia zen, edozein mutil gazte baino handiagoa
eta oroitzen naiz mil rayas galtzak jarri nizkiola. Horrez gain, sutarako material bila ere ibiltzen ginen, garai hartako haur eta gazte askorekin batera. Hasiera
batean, sua Fabiolaren etxe ondoan egiten zen: oso su handia eta ederra zen, oroitzen naiz
Xegundo taxilaria mangera batekin egoten zela ondoan badaezpada. Ondoren, segurtasun
neurriak medio, Udalak beste leku batera aldatu zuen suaren lekua, eta gaur egun askoz su
txikiagoa egiten da. Nik neuk nahiago nuen aurreko su handia. Niretzat beti gau magikoa
izan da, naturarekin lotura handikoa. Aurten sutan, balore eta fede onaz hitz egin, baina gero
ahulenez baliatuz, diruaz eta botereaz soilik arduratzen direnak jarriko nituzke.

Maria Jesus Ruloaga “Bixki
Garai batean sua ikustera joaten ginen eta sua bukatzean etxera, ez
baitzen beste ezer egoten. Festa egun bat zen baina soilik gaueko
momentu hura. Ondoren, goiko kalean festa eguna antolatzen hasi
ziren, eta orduan bai giro ona egoten zela, egunak garrantzia hartuz
eta festa gero eta hobea biziz. Beraz, nire iritziz, goiko kalekoen
lanari esker, egun festa lehen baino hobea da. Aurten sutan, ez dakit
zein jarriko nukeen; zerbait esatearren, terrorismoa jarriko nuke,
bere zentzu zabalean.

Jose Roman Aranguren

Lapur hitza entzutean, kaputxadun etorkin txiro eta klandestinoaren irudia etorri
ohi zaigu burura, gauaren iluntasunean
jarduten duena, hiritarren bizimodu
lasaiari eraso egin eta korrika ihes eginez.
Errealitatea ordea, komunikabide eta boterearen menpeko antzerako medioen eraginez barneratua dugun irudi honen oso
bestelakoa da: ez daramate aurpegia izkutatzeko kaputxarik, traje dotoreak baizik.
Ez dira paperik gabeko marjinatuak, sistema maneiatzen duten klase altuko jauntxo burges eta demokrata moderatu “jatorrak” baizik. Ez dute gauez kale kantoietan
jarduten, egun argiz eta eraikin erraldoietan baizik, kotxe garestienetan mugituz
batetik bestera.
Inork gutxik kritikatzen ditu, ez dute
ospe txarrik, ezta lapur etiketarik gainean
eta jendartean pertsona arrakastatsuak
kontsideratuak dira. Luxu artean eta euren
arteko lehia indibidualetan balio oro galduta, lepatente ibiltzen dira, besteon gainetik daudela sinestuta, gero ekitaldi,
argazki zein erakunde publikotan lehen
lerroan azalduz, herriaren alde lanean
baleude bezala. Izerdirik bota gabe dirutza
itzelen jabe egin arren, beti gehiago nahi,
“behar” izaten dute, horretarako berdin
dielarik herritarrei, gutxi dutenei, kentzea;
euren onurak baino ez die ardura, horretarako gainontzekoei kalte egin arren.
Gutxiengo diruduna, gero eta gutxiago eta
dirudunago; gainontzeko denak, gero eta
gehiago eta txiroago, horra hor kapitalismoaren doktrina.
Ase-ezinak bihurtuz, diruzalekeriak galtzen ditu; aurkakoa sinetsi arren, euren
diruak galarazten baitie zoriontasuna eta
ahantzarazten gizatasuna. Hala ere,
beraiek omen irabazleak, eta bizirauteko
borrokan etengabe lanean diharduten langileak zoritxarreko galtzaileak. Baina ez
zait iruditzen zorte kontu soila denik, neurri batean guk dugu errua, pertsonak eta
arrakasta, dirua eta ondasun materialak
pilatzearekin neurtu eta euren inbidia izateagatik. Izan ere, guk ematen diegu duten
apurra (izen ona eta mirespena), horrez
gain ez baitute bizitzan benetan balio duen
ezer; paper dirua soilik... Dirua, ezer eza;
ustezko irabazleak, benetako galtzaileak.
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] getarian zer berri?
Ketako mutilak goiko
mailara begira
Joan den maiatzaren 24an ezin hobeto bete zuten eginbeharreko lana jendez gainezka zegoen Orioko Mendibeltz futbol zelaian, hau da, Irungo Dunboa-Eguzki
B taldeari irabaztea. Horrenbestez, Ketakoek hirugarren postuan amaitu dute
igoera fasea, beraz, hasieran igoera faserako jarritako helburua ederki bete du.
Orain, hirugarren sailkatu denez, igoera faseko beste multzoko hirugarren sailkatuarekin promozioko bi partida jokatu beharko dute. Hori ospatu nahian, trikipoteoa eta afari herrikoia antolatu zuten Ketakoek Berdura plazan: adin guztietako eta Getariako zein inguruko herritako 170 lagun bildu ziren.
Zorionak egindako ibilbideagatik!

Jokalariak jo eta ke.

Jai giro ederra izan zuten gauean.

Trainerilletan
getariarrak nagusi

Artzapeko
bazkideen
fideltasuna eskertu
nahi dugu!!!
Hemendik aurrera, Artzape aldizkariko
bazkide zaretenok, hilero, Larchago ardo
kaxa bat eskuratu ahal izango duzue
gure lehiaketa berrian parte hartuz. Arabako Errioxako ardandegi hori lurralde
horretan zaharrenetakoa da. Lapuebla
de Labarcan kokatua, Larchago familiak
1882tik du ardandegia. Beraz, familiaren
lau belaunaldi ardoa egiten aritu dira
Biasterin.
Lehiaketa hori bi eratakoa izango da:
batzuetan, herriko toki ezagun baten
argazkiak zerbait faltan ala zerbait soberan izango du; bestetan, Getariako historiari buruzko daturen bat galdetuko
dugu (aldizkarian estreinatzen dugun
“Historiaren kate-begiak” atalean topa
daitekeen daturen bat izango da erantzuna).
Artzapen bazkidea bazara eta erantzuna baldin badakizu, e-mailez
(artzape@topagunea.com) ala gutunez
bidali (kale nagusia 1-3 z/g), eta hilaren
erdialdian egingo dugun zozketan parte
hartuko duzu.
Gozatu mahastien zuku beltzaz!

Getariako trainerillek emaitza bikainak lortu zituzten jubenil mailan. Batetik, neskek, maiatzaren 25ean, Sokoan jokatutako Euskadiko Trainerilla Txapelketan bandera lortu zuten, eta 18an Hondarribian ospatu zen estropadan, Gipuzkoako Txapelketan nagusitu ziren, zumaiarrak 8 segundora utziz; horrez gain, ziaboga
onena Ainhoa Kamiorentzat izan zen. Bestalde, mutilek Getariako Trainerillen liga
irabazi zuten, Gipuzkoako Txapelketan bigarren eta Euskadiko Trainerillen Txapelketan hirugarren gelditu ziren.
Ekainaren lehen asteburuan, nesken taldeak Espainiako Txapelketa jokatuko
du; horrez gain, Zaragozako Expo-an Euskadiko Egunean izango da ekainaren
29an, non hasiera emango zaion TKE ligari, eta bertan Gipuzkoa eta Bizkaiko bi
traineru izango dira.
Zozketatuko diren Larchagoko ardoak.

Maria Pilar Ituarte
eta Jose Sorazu
omenduko dituzte

Getariako nesken taldea Gipuzkoako Txapelketa irabazi ondoren.
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Ekainaren 1ean ospatuko den Zaharren
Omenaldian Maria Pilar Ituarte Etxeberria eta Jose Sorazu Furundarena izango
dira omenduak. Maria Pilar 1911ko azaroaren 17an jaio zen, eta Jose, berriz,
1917ko ekainaren 7an.
Zorionak bioi!

] bi hitzetan

III. Mus Txapelketa Herrikoia
Joan den maiatzaren 24an ospatutako III. Mus Txapelketa Herrikoian 18
urtetik gorako 16 bikote animatu ziren, eta horien artean Mikel Garrastazuk eta Iñaki Ruizek osatutako bikoteak irabazi zuen lehen saria, 300
euroko diru saria, txapela eta garaikurra eskuratuz. Bigarren saria, Edurne
Irigoien eta Nerea Arregirentzat izan zen, eta horiek 150 euro eta garaikurra jaso zuten. Hirugarrenek, Isidro Etxeberriak eta Jose Manuel Gorostiagak, 60 euro irabazi zuten; azkenik, laugarren postuan Angel Aizpuru eta
Garikoitz Valero, izan ziren eta sari moduan txakolina jaso zuten. Mus txapelketan lortutako diru guztia, 250 euro, Artzape herri aldizkariari laguntzeko izango da.

Mus Txapelketako saridunak.

25.
urteurrenaren
azken
ekitaldiak
Getariako Iturzaeta Herri Eskolaren
25. urteurrenaren azken ekitaldiak
ospatu dira hilabete honetan. Maiatzaren 10ean, kiroldegian ospatu zen
kanta bazkaria erabat jendetsua eta
alaia izan zen; maiatzaren 25ean,
berriz, Iturzaeta Herri Eskolako
Txistularien alardea izan zen Salbatore Deunaren elizan.

Kanta bazkariaren eta txistulari alardearen irudiak.

BERC
Oinarrizko eta Bikaintasunezko Ikerketa
Zentroak (BERC) jakintza-alor jakin bateko
nazioarteko adituak biltzea xede duten ikerketa erakundeak dira, eta ondorioz, ikerketaren garapen-esparru espezifikoari dagokion
ezagutza sustatzen duten nazioarteko erreferentzia-erakundetzat funtzionatzeko bokazioz sortuak dira.
Zentro hauek maila goreneko lantalde
zientifikoa izan ohi dute, bai eta emaitzak
xede dituen administrazio-kudeaketa, eta
zorroztasunez eta askatasunez lan egitea
errazten dien epe luzeko ekitaldi-programa
bat ere.
BERCek bikaintasunezko parametroei jarraituz lan egiten dute, balio erantsi handiko
ikerketa-ildo berritzaileak garatzeko moduko
lantaldeak osatuz; eta horren ondorioz, talentua eta baliabideak -- giza-baliabideak nahiz
baliabide materialak -- , erakartzen lagundu
ohi dute.
Zentroen helburu estrategikoak (eta arrakastaren gakoak) honako kontu hauetan
oinarritzen dira: ikerketa-lerroei buruzko
espezializazioa; ikertzaile bikainei lan egiteko
instalazio eta baliabide bikainak eskaintzea;
ikerketa eta garapen planak egonkortzea epe
ertain eta luzeko plangintza izan dezaten;
Unibertsitatearekin batera eta inguruneko
ikertzaile-sareekin batera jardutea; 'networking' delakoa, hots, ezaugarri eta profesionalizazio maila bereko zentro-sareak sortu eta
horietan parte hartzea; eta azkenik, ikerketa
propioen eta beste erakunde batzuekin
batera egindakoen arteko oreka.
Zer da BERC BC3ko Klima Aldaketa alorrean?
Bikaintasunagatik nazioarteko ospea lortu
duten ikertzaile ezagunen eskutik, BC3k
ingurumen-krisiaren ondorioak eta balizko
kalte hauek arintzeko neurriak aztertuko
ditu, bai eta klima aldaketara egokitzeko
hartu beharreko neurri sozial eta ekonomikoen plangintza ere.
Hauek izango dira Basque Centre on Climate
Change-ren espezializazio arloak:
- Atmosferako Zirkulazio Orokorreko Modeloak (ZOM).
- Klima Aldaketari buruzko Modelo Integratuak (KAMI).
- Klima Aldaketaren inplikazio sozial eta ekonomikoak.
- Eraginaren eta kalte-arriskuaren balorazioa.
Informazio gehiago:
Tel.: 943 896024
www.urolakosta.org
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Amaia Iribar

] elkarrizketa

Fernando Txueka
Elkano kalean jaiotakoa da, garai bateko etxe estu horietako batean; sendagilea ginekologoa ofizioz eta bokazioz,
beste hainbat afizio baditu: aurrean daukanari so egitea gustatzen zaio, eta historia zale amorratua da. Horrek
ikerketa lan bat egitera eraman du, laster argitaratuko dena: “Getariako Erregearen balea eta Donostiako probestua”. Bera historia zalea izanik, bere historian arakatu nahi izan dugu, eta aldi berean, datorren urtean ospatuko den Getaria herriaren 800. urteurrena dela eta, berak egindako ikerketa lan horretan aipatzen diren hainbat
daturi buruz jakin-mina asetu dugu.

Edozeinen bizitzan, oroitzapenek ezinbesteko lekua
dute; Getarian bizi zineneko
zer oroitzapen duzu zuk?

Zati handiena, haurtzaroko
oroimenek dute, pisu handia
izaten baitute norberaren historian. Nik zorte ikaragarria
izan nuen, orduko Getaria
oraindik industrializazioak
gehiegi ukitu gabeko herria
baitzen, pixka bat isolatuta;
arrantza eta nekazaritza gailentzen ziren. Herri osoa gure
paradisua zen, guztia genuen
jolas-leku: txutxupeka, 1-2-3-4
ka, potorro-potorroka, xiban,
kaniketan… Negua zenean
berriz, eliz atarian elizkizun
aurreko jolasetan jarduten
genuen, ondoren, monagilo
bezala apaizari laguntzen
genion. Abentura jolasak
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geneuzkan: San Anton mendia gure ezkutalekua zen, eta
harraldea, Antxirria, jolasleku paregabeak, Kanpaian
txoriak harrapatzen. Maiz,
arrantzale aitonei moila zaharretik txalupa eta arraunak
hartzen genizkien txitxarrotara ala txibitara joateko, eta
maiz, harrapatu eta kaskarreko latzak ematen zizkiguten. Itsasoa, herria, kalea,
jolasa… Oso ondo bizi ginen!
Garai hartako bizimoduan,
zer nabarmenduko zenuke?

Batez ere auzokoekin izan ohi
zen harreman estua: etxeetako
ateak ez ziren ixten. Mahats
biltze
garaian,
kaleetan
barrena mahatsa nola ekartzen genuen gogoratzen naiz,
herriko ume andana atzetik

genuela; gero etxeko tolarean
jotzen zen, muztioarekin txakolina egiteko. Dena eskulana
zen, eta auzolana asko izaten
zen. Bestalde, Aste Santuan
gure eliza ondoko bodegan
botilatzen genuenean, arrantzaleak itsasotik etorri eta
bodegara txakolina edatera
etortzen zirela gogoratzen
dut… Eskuzabaltasuna zen
orduko balore nagusia. Denborak beste dimentsioa zeukan.
Zein dituzu herriko txokorik
gustukoenak?

Horietako bat, zalantzarik
gabe, “Talaia” da, gure aitaren
mahastien kokalekua: niretzat
hausnarketarako leku paregabea. Bestea, San Anton mendia; hamalau bat urte nitue-

nean, frantziskotarrenean nenbilela, bazkaldu ondoren beti
joaten nintzen San Antonera
bakarrik: irakurtzera, ikastera,
naturari so egitera…
Hasieran Getarian eskolaratu zinen, eta gero, La Salle
eta frantziskotarrenean ibili
zinen; handik nora?

Eibarko Unibertsitate Laboralean COU esperimental bat
egin eta gero, nik ikasketak
jarraitzera Bilbora joan nahi
nuen, baina ez ziguten utzi,
eta Gipuzkoako eta Arabakoak Valladolizera bidali gintuzten; desterru unibertsitarioa pairatu genuen.
Medikuntza aukeratu zenuen;
zergatik?

Beti egon naiz biologia mun-
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“Medikuntzaren alderdi
humanistikoa gustatzen
zitzaidan”
duari oso errotuta, eta medikuntzaren alderdi humanistikoa gustatzen zitzaidan.
Medikuntza beste ofizio bat
bezala izan daiteke, baina
badu bestelako jakituria bat,
eta gainera Euskal Herrian
tradizio handia izan du:
humanistak izatea, bere kulturarekiko, bere herriarekiko;
hau da, medikuntza ez da
sendatze horretan kokatzen
bakarrik, herriarekin atxikimendua dauka.
Oroitzapenetara bueltatuz,
zein dira unibertsitate
garaiko gustukoenak?

Garai hartan, urte gogorrak
ziren eta Franko hil baino
lehenagoko azken erasoak
jasan genituen. Bestalde,
Valladolizen aitzinetik euskal
tradizioko hainbat kontu oso
errotuta zeuden betidanik:
euskaldun joera handia
zegoen, eta usadio zaharrak
transmititzen ziren bertara
joaten
ziren
belaunaldi
berriei. Desterruan geunden
euskal ikasle guztiengan
harreman handia sortu zen
euskal kulturaren alde; gehienak, gaztelaniaz hezituak
ginen: euskaldunak bai, baina
euskaraz alfabetatu gabeak.
Bertan, euskara galduta zeukan lagun ugari euskaldundu
zen, euskara berreskuratu
zuten. Bestalde, Salamanka
eta Madrilgo unibertsitateetan
zeuden euskal ikasleekin
harreman estua genuen, eta
hara nola, urtean behin laurehun bat lagun biltzen ginen
Avilan edo Segovian egun
pasa ikaragarria elkarrekin
ospatzeko. Hainbat hitzaldi
eta jaialdi antolatu genituen:
Laboa eta Artze anaien Ikimilikiliklik, Xabier Lete… Eus-

kal Herriko hainbat artista
eramaten genituen bertara.
Dinamika
handia
sortu
genuen, eta oso poliedrikoak
ginela iruditzen zait, gureak
ez ziren beste hainbat esparru
jorratzen genituen. Euskaldunok eragin handia genuen
unibertsitatean, batez ere
antolatuta geundelako.
Poliedrikoa zarela diozu;
medikuntzaz gain, zein beste
alor gustatu izan zaizkizu?

Antropologia ikaragarri, eta
literatura eta poesia zer esanik
ez. Hamasei urterekin, May
Floweren udan entsaladak
prestatzen irabazitako sosekin, Donostiara joan eta lau
poema liburu erosi nituen.
Garai batean zerbait idazten
nuen, baina orain, irakurri
besterik ez, idazteko eguneroko bizitzak ez baitu gehiegi
laguntzen, horretarako aldartea behar baita.
Zein dira zure gustuko poetak?

Besteren artean, maiteenak
(lagunak ditudalako agian),
Xabier Lete; poeta existentzialista bezala, eta plastika
berrian, Joxean Artzeren
metafisika; herrikoa den
Mikel Lasa ere oso atsegin
dut... Gainontzean, Kavafis
alexandriarra, Omar Jayyan
pertsiarra, Matsuo Basho
japoniarraren haiku egitura…
eta beste.

isilka Aurrezki Kutxa Munizipaleko fotokopiadoran bota
ondoren herrian banatu
genuen. Tamalez, ez zuen
jarraipenik izan.
Medikuntza ikasketak amaitutakoan, zer?

Bizimodua atera beharra
zegoen, eta hasieran, larrialditan ordezkapenak egiten
nituen; gerora, kotxe sastar
bat eskuratu nuen eta egun
batean Ataunen aurkeztu nintzen, han sendagile bat behar
baitzen. Horrela, 1979/80
urteen inguruan, han urteetan
izan ez zuten lehen sendagile
euskalduna izan nintzen.

GureTxeru taldean ere ibili
zinen, Lormendiko aldapan
zeneukaten topalekuan?

Erraza izan al zen bertara
egokitzea?

Bai, ilunpeko garaiak ziren,
baina hala ere herriko lehen
aldizkaria kaleratu zen Txeru
izenarekin, bakarra, gure aitaren idazmakinarekin idatzia;

Hasieran
mediku
etxea
eskaini zidaten, baina etxe
handia eta hotza zen; nik alkateari familia batean bizitzea
nahiago nuela azaldu nion,
2008ko maiatza artzape-9
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eta halaxe, San Gregorion
bilatu zidan familia bat, eta
mediku etxea, kontsultarako,
ikasteko eta tarteka lagunekin egoteko erabiltzen nuen.
Esperientzia ona?

Erabat, han beste unibertso
bat bilatu nuen eta. Ni ez nintzen nire bizitza bakarrik egitera joan, baizik bertako jendearekin bizitzera; urte eta
erdian, Ataungo ia etxe guztietatik pasa nintzen, eta bertan egin nituen nire bizitzako
lagunak, eta hala nola, egun
urtean bitan orduko hamabost bat lagun elkartzen gara.
Beraiekin ezagutu nuen benetako Aralar zer zen, Mairumendi
eta
Lizarrustiko
basoak, Oiduiko saroia... eta
guztion
artean
galduta
zegoen San Gregorio Kultur
Elkartea
berreskuratu
genuen. Ataunen, euskal
ahozko transmisioa eta ulermena ezagutu nuen.
Antropologia zalea izanik,
bertan maisurik hoberena,
J.M. Barandiaran; ezagutzeko aukera izan al
zenuen?

Bai, aurrez aurre bizi ginen
eta harreman handia izan
genuen eta gainera bere sendagilea nintzen; maiz paseatzen genuen elkarrekin,
sokratikoen antzera, eta
hamaika gaiei buruz orduetan genuen: antropologiaz,
esentzialismoaz, euskaraz,
Euskal Herriaz, euskal humanismoaz… jarduten genuen.
Ikasbide ederra zen berekin
egotea!
Gerora,
berak
ezkondu ninduen. Berak
dohai eder bat zuen: bakoitzari bere mailan hitz egiten
jakitea.
Ataundik, zer norabide
hartu zenuen?

Nik formakuntza gehiago
nahi nuen, eta bertatik
Donostiako Matiara joan nintzen lanera. Gero, MIR atera
ostean, Gasteizera joan nin-
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tzen Ginekologia egitera, Txagorritxuko Ospitalean formakuntza osatuz. Bertan pasatako lau urtetan lagun ugari
egin nituen, eta egiten genituen irteerei esker, Arabako
bazter
ederrak
ezagutu
nituen.
Zumarragako Ospitalea ireki
berria zela egin zenuen bertan lana; aldaketa handia?

Gasteizetik Zumarragara etorri nintzen, eta esperientzia
ederra izan zen: ospitalea ireki
berria zen, eta lanerako askatasun pertsonala izan genuen
(gaur egun dena arautua
dago). Zumarragan ere familia baten etxean pasatzen
nuen astea. Gerora oposaketak atera nituen, eta harrezkero Bidasoako Ospitalean
nago lanean eta Usurbilen bizi
naiz.
Zuk egindako ikerketen arabera Antso Jakituna nafar
erregea izan zen XII. mendean Getariako harresi eta
hiribildua sortu zuena, eta
ez Gaztelako Alfontso VIII.a,

orain arte adierazi izan zaigun bezala?

Orain arteko historiagileen
testuetan Alfontso VIII.ak
1209. urtean Getariari fundazio pribilegioak eman zizkiola
aipatu izan da, baina hori historiagile espainiarrek egin
duten historiaren zeharbide
bat besterik ez da. Hau da,
historia politikoa egiten
denean, gauza garrantzitsuenak nahita zeharka uzten dira,
interes baten arabera egindako historia izaten da eta
gainera, gauzak baieztatu
ahal izateko inor ez da informazioaren iturrira joaten;
norbaitek gauzak era batera
gertatu izan direla esan, eta
oro har, berdina errepikatuz
idatzi izan dute ondorengoek,
inor ez da hori guztia baieztatzen saiatu. Getariako krono-

logian, beti fundazioko urtea
1209 aipatu izan da, eta nik
egin dudana berrirakurketa
bat izan da, atzera joanaz;
horrenbestez, latinezko agiri
zaharrenean Getaria sortu
zuena Nafarroako erregea
izan zela esaten da argi eta
garbi.
Lan horretan aspaldian al
zabiltza?

Urteak daramatzat Getariari
eta getariarrei buruzko informazioa bilduaz, eta une honetan fondo dokumental eder
bat daukat Euskal Herriko
historiari buruz: historia eta
kulturaren ezagutza nire bigarren bizitza bezala izan da.
Informazio hori guztia zahartzarorako utzitako kontua da,
baina duela gutxi mendian
izandako istripu baten ondo-

“Urteetan Getariari buruz
aurkitzen nuen edozer
gauza gordetzen nuen”
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rioz, 6 hilabete dependentzi
osoan pasa ditut, eta eguneko
ordu guztiak neuzkan lan
horri azken ukituak emateko
(lehendik baneukan testu
landu bat); berez ikerketa lan
bat da, ez da lan teoriko bat.
Noiztik bildu izan duzu Getariari buruzko informazioa?

Urteetan Getariari buruz aurkitzen nuen edozer gauza gordetzen nuen, eta horrela, ia
konturatu gabe dokumentazio dezente biltzea lortu dut.
Horien artean, 1.474ko dokumentu bat neukan, non 128
getariarrek Espainiako erregeari urtero harrapatutako
lehen balearen erdia emateari
ukatu egiten dioten. Ondorioz, denboran atzera begira
arakatzen hasi nintzen, eta
bertan topatu nituen Getariako sorrerari buruzko Nafarroako erregearen lehen aipamenak.
Zer zioen aipamen horrek?

Lehen aztarna Gorostidi getariar historialariak eman zidan.
Berak Alfontso VIII.ak Getariako harresiak berreraiki
behar zirela zioen, ez eraiki;
orduan, jatorrizko dokumentuetara jo nuen, eta Lacarra
historiagile nafarrak argitaratutako testua topatu nuen.
Bertan, nafar erregeak Getariari emandako fundazio pribilegioak, 1209an Gaztelako
Alfontso VIII.ak berresten
zituela esaten da.
Nafarroako Antso Jakitunak
Donostia, Gasteiz, Biasteri,
sortu zituen, eta berau izan
zitekeen Getaria, Donostiako
foruekin batera sortu zuena
(Hondarribia eta Mutriku ere
aldi berean sortu ziren) XII.
mendean, 1194. urtea baino
lehen; izan ere, nafar erregeak
bazekien Nafarroako erresumari irteera eman ahal izateko
itsas potentzi indartsu bat
behar zuela. Kontua da, Gaztelako erresumak 1200 urteko
Gipuzkoaren
konkistaren
ondoren eta historia berria

idazteko, hori guztia estali
egin behar zela.
Orduan, datorren urtean zer
ospatuko da?

Bata, 1209ko mendeurrena
aitzakiatzat hartuta, ez konkista hori ospatzea, baizik eta
aitortzea hori guztia ez zela
hala izan; bestea, Getariaren
historiaren berrirakurketa bat
egitea, eta nola hala, hasieratik bukaera arterainoko historiaren kate begiak elkartzea.
Ez goaz alderantzizko beste
historia politiko bat idaztera,
ahal den neurrian jatorrizko
dokumentuetatik abiatuta,
Getariaren historia oinarrietatik idaztera baizik.
Horretan guztian laguntzarik
izan al duzu?

Bai, 2007ko uztailean Idoia

Arrietarekin lanean hasi nintzen; gerora, Getariako indusketetan arduradunak diren
Xabier Alberdi eta Suso arkeologoekin ia hamabostean
behin bilerak izan ditugu, eta
bestalde, Emeterio Sorazu
antropologoari
bildutako
informazio guztia luzatu izan
diogu, berak bere iritzia eman
dezan.
Noiz arteko azterketa historikoa da?

Egitura horretan XIX. mende
bukaera arteko azterketa egiten dugu, Gerra Karlistak
arte, ez gara errepublikako
garaian sartzen.
Hori guztia noiz aurkeztu
behar duzue?

Datorren urterako, Udalarekin adostu ondoren, hitzal-

diak eta mahai inguruak antolatu ditugu, bertan hainbat
gonbidatu eta aditu izango
dira, non Getariako historiari
buruzko hainbat gai jorratuko
diren: sorrera, Erdi Aroa,
Elkano, balearen arrantza,
nabigazioa, urbanismoa…
Elkanori buruz zer daukazue
prestatuta?

Elkanoren azterketa historikoa
egin dut, aski sakona. Elkano
bera zehazki zein lekutan jaio
zen ere ikertzen ibili naiz eta
azken zehaztapenak edo ziurtapenak falta diren arren, oker
handirik gabe, nire ustez, bere
jaiotetxearen orubea non
dagoen kokatua esan dezaket;
gainera, jadanik arkeologoekin ere lehen hurbilketa bat
egin dugu eta balizkoa dela
dirudi.

“Elkano bera zehazki zein
lekutan jaio zen ere
ikertzen ibili naiz”
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Amaia Iribar eta Maider Ostolaza

Jai giro ezin hobea Meagako
Sanisidrotan
Aurtengo sanisidroetan izan dugu zer ospatua, auzotarrek prestatutako egitaraua bete-betea baitzegoen: Paella Txapelketa, Sagardo Eguna, Txakolin Festa, Toka
Txapelketa, Ardi Zakurren I. Lehiaketa, Mus Txapelketa, dantzak, omenaldia, jokoak, kirolak…
Azkue ostatuko bizilaguna eta ermitako serora den
Josefina Azkue izan zen omendua; Ekaitz Balenziagak, Kultura zinegotziak, aurreskua eskaini eta
Andoni Aristi alkateak zapia ipini eta gero, Iñaki Solozabal “Atxitxe”k Artelatz Elkartearen izenean plaka
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eman zion.
Mus Txapelketara aurkeztu ziren 10 bikoteen artean
Atxitxe eta Gervasio Kajuategi garaitu ziren; Paella
Txapelketan, aldiz, 13 bikote izan ziren euren gastronomi jakituria eskaintzen, eta horien artean, Felix
Medina eta Pedro Mari Gorostiaga nagusitu ziren.
Meagatarrek lehen aldiz antolatu duten Ardi Zakurren Lehiaketan 4 zakurrek hartu zuten parte, eta
Mikel Garaiarren LINDA txakurra gailendu zen.

Erredazioa

] erreportajea

Nació
en Guetaria

Getarian jaiotako haur bat euskaraz
erregistratzeko eskaera egin du lehen
aldiz herriko bikote batek
Haur bat jaio orduko, lege aldetik egin
beharreko lehen tramitea haurra erregistratzea da. Haurra erregistratzea, gainera, beharrezkoa da haurrari Gizarte
Segurantzan izena emateko, haurrak
pediatra eta gainerako osasun zerbitzu
publiko guztiak edukitzeko, osasun
txartela ateratzeko, gurasoek lanean
amatasunari eta aitatasunari dagozkien
egunak edo hilabeteak eskatu ahal izateko, eta oinarrizko beste hainbat kontutarako.
Hori jakinda, Eider Illarramendi eta
Gari Berasaluze apirilean Getariako
Bake Epaitegira joan ziren, ekainaren
hasiera alderako lehen haurra espero
dutela eta haurra euskaraz erregistratu
nahi dutela esatera, Bake Epaitegian
haurra euskaraz erregistratu ahal izateko libururik ez dutela aurreikusi zutelako. Izan ere, “2005eko ekainaren 22ko
12/2005 legeak inskripzioak euskaraz
egiteko eskubidea aitortu arren, eskubide hori gauzatzeko eta bermatzeko
bitartekorik ez dute jarri administrazioek, eta oztopoak eta trabak besterik
ez zaizkie jartzen guraso berriei, azkenean amore eman eta haurra gaztela-
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niaz erregistra dezaten” dio Berasaluzek.
Katalunian eta Galizian ez da horrelakorik gertatzen. Erregistro liburu ofizialak
hizkuntza horietan ere badituzte bake

“Eskatzen dugun bakarra
haurra euskaraz erregistratzea
dela, gure eskubidea eta
haurraren eskubidea delako”
epaitegietan, eta, ondorioz, inskripzioak
katalanez edota galegoz egin daitezke.
Aldiz, erregistro zibiletako liburu ofizialak ez daude oraindik euskaraz. Ezta
Getariako Bake Epaitegikoak ere.
Getarian bizi den bikote honek, ordea,
haurra euskaraz erregistratzeko eskubidea legez onartuta dutela jakinda, Bake
Epaitegira jo zuen aldez aurretik, bitartekoak jartzeko eskatuz. Kontu bera egin
zuen iaz Aretxabaletako bikote batek
ere, eta abenduan Bergarako erregistro
zibileko epaile batek auto bat plazaratu
zuen haurra euskaraz erregistratzeko
eskubidea legeak bermatzen duela onartuz eta, beraz, euskarazko libururik
ezean inskripzioa erregistro zibileko
liburu berezi batean egiteko aginduz.
Liburu berezi horrek ofizialaren balio

eta eraginkortasun juridiko bera dauka,
epailearen aginduz erregistro zibileko
arduradunak eskatu baitu liburua egitea
eta zabaltzea, eta haren baimenarekin
eta oniritziarekin egin baitzen inskripzioa euskaraz, erregistro zibileko legeak
eta erregelamenduak babesten duelako
inskripzioa modu horretan egitea.
Hori jakinda, Hizkuntz Eskubideen
Behatokiaren laguntzarekin, eskaera
zehatza aurkeztu zuten Berasaluzek eta
Illarramendik Getariako Bake Epaitegian: haurra euskaraz erregistratu nahi
dutela eta horretarako bitartekoak jar-
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tzeko haurra jaio aurretik, horretarako
eskubide osoa dutelako. Eskaerarekin
batera aurkeztu zituzten hori bermatzen
duen legearen nondik norakoak, Bergarako erregistro zibileko epailearen
autoa, eta auto horren itzulpena.
Berasaluzeren hitzetan, eskaera egin
zuten egunetik hasita “erregistro zibilean aitzakiak eta oztopoak besterik ez
genituen aurkitu: adi ibiltzeko, alaba
erregistratu ezean ezingo genuela medikura eraman, ezingo genuela amatasun
eta aitatasun bajarik lortu eta antzekoak.
Hasieratik erantzun genuen, oso argi,
guk ez diogula uko egiten gure haurra
erregistratzeari, eta eskatzen dugun
bakarra haurra euskaraz erregistratzea
dela, gure eskubidea eta haurraren eskubidea delako”.

“Getariako euskara teknikariaren eta
Urola Kostako Udal Elkarteko euskara
arduradunaren borondatea” ere nabarmendu nahi ditu Berasaluzek. Zehazki,
beraien eskaera jaso ondoren, Udal
Elkarteko euskara zerbitzuak idatzi bat
prestatu zuen mankomunitateko alkate
guztientzat, alkate bakoitzak eskaera
sinatu eta Azpeitiko epaitegira bidaltzeko, dagozkien herrietarako euskarazko liburuak eskatuz”. Gaur egun,
hala ere, Getariako erregistro zibilean
oraindik ez dago euskarazko libururik.
Hori guztia salatuz, Berasaluzek Urola
Kostako HITZAren webgunean duen
blogean ere “Getarian haur bat euskaraz
erregistratzeko pasatu beharreko odisea
guztia” urratsez urrats kontatzea era-

baki zuen, “2008an euskaldunok Euskal
Herrian euskaraz bizitzeko ditugun
oztopoak” erakutsi asmoz. “Bigarren
mailako herritarrak sentitzen gara. Euskaraz bizi nahi dugulako, gure haurra
euskaraz erregistratu nahi dugulako,
legea betetzeko eskatzen dugulako,
egoskorrak eta astunak garela sentiarazten gaituzte. Azkenean, etsi, amore
eman eta haurra gazteleraz erregistratzea lortu nahi dute˝. Horregatik,
beraiek zabaldutako bidera batzeko deia
egin nahi die guraso izan behar duten
getariar guztiei: “Guk zabaldutako bideari beste getariar asko batzen bazaizkio,
azkenean lortuko dugu Bake Epaitegian
euskarazko liburuak ere edukitzea, eta
Getarian jaioko diren haurrak euskaraz
erregistratzea”

Horrela, eta erregistro zibilean eta bake
epaitegian esperantza handirik ez zutenez, eskubide urraketa horren berri
eman zioten maiatzaren hasieran Hizkuntz Eskubideen Behatokiari, Getariako euskara teknikariari, Urola Kostako
Udal
Elkarteko
Euskara
Zerbitzuaren arduradunari, EAEko
Arartekoari eta baita Hizkuntz Eskubideak bermatzeko Eusko Jaurlaritzaren
Elebide zerbitzuari ere, Getariako Bake
Epaitegian aurkeztu duten eskaerari
jarraipen zehatza egiteko eskatuz.
Ildo horretan, Behatokitik jaso duten
babesa eta laguntza eskertzeaz gain,

a rtz a pe
Artzapeko

bazkideentzat lehiaketa

GALDERA:
Noizkoak dira Garate mendian
dauden Arriaundi izeneko tumuloak?

Saria: Hiru botilako Larchago
ardo kaxa bat.
Artzapen bazkidea bazara eta erantzuna baldin badakizu, e-mailez
(artzape@topagunea.com) ala gutunez bidali (kale nagusia 1-3 z/g)
EKAINAREN 13a BAINO LEHEN.

] harritarten txutxupeka / herri eskola
Iturzaeta Herri Eskolaren
istorioa gure ikuspegitik
Ospatu berri dugun festa hauetan kontatu digute nolakoa izan
den gure eskolaren sorrera. Istoriotxo bat egitea pentsatu dugu
jaso ditugun datoekin. Laugarren
mailako ikasle guztiok gure bertsioa idatzi dugu eta guztion
artean honako hau prestatu
dugu.
Iturzaeta Eskola sortu baino
lehenago eskolako orduak
jesuiten etxean ematen ziren.
Herria ere txikiagoa zen, orain
biztanleak gehiago gara eta
garai haietan baserrietako
umeak taxixean etortzen ziren
eskolara, orain autobus
haundi bat daukagu.
Eskola eraiki zela, eta urteak
joan urteak etorri 25 pasa dira
eta bide beretik berdin jarraitzeko asmoa dugu. Hori dela

egin da festa. Hasteko denok
batera jaitsi ginen frontoira,
kantatzen jaitsi ginen Sahatsaga kaletik. Logotipoa aukeratzeko lehiaketa egin zuten,
irabazlearen logotipoa kamiseta batzuetan jartzen hasi
ziren. Kamisetak saldu zituzten eta jende pila batek erosi
zuen kamiseta. Denok joan
ginen frontoira kantatzera eta
txistua jotzen zuten haundiek.
Bi eta hamar urte bitarteko
haurrek ereserkia abestu
zuten eta hamaika hamabi
urtekoek txistua jo.
Geroxeago, garai hartan zeuden maixu, andereño eta
guraso elkartean ibili ziren
gurasoei eta logotipoa irabazi
zuenari omenaldia egin zieten. Ondoren eskola egiteko
lagundu zioten elkarte bakoitzeko bi pertsonei eman zizkieten sariak. Gero plazan
aspaldiko argazkiak egon
ziren ikusgai, irakasleena eta
umeena. SUN Magoa aritu
zen frontoian eta bukatu zuenean globo batzuk banatu
zituzten sardinak jaten hasi
aurretik.

Maiatzaren 10ean eskolako
festa izan zen kiroldegian.
Berez frontoian zen baina eguraldi txarra egin zuenez kiroldegian egin genuen. Txartelak
kaxa batean sartu eta usten
zizuten bazkaltzera sartzen.
Hasieran joko batzuk egon
ziren; zaku-karrera, artoa biltzea, eta gero bazkaltzera joan
ginen. Bazkaltzeko makarroiak zeuden eta nahiko
goxoak zeuden, bigarren plateran hanburgesa, bukatzeko
helatua. Helduentzat ere bazegoen menua, arroza paellan,
redondoa eta tarta tiramixu.
Bazkaldu eta gero puzgarriak
zeuden eta oso ondo pasa

genuen, dena jan eta gero kantatzen hasi ginen. Ondo pasa
genuen jolasten eta batzuk
bandidokeritan ibili ginen ura
eta ogia botatzen.
Urte hauetan herri eskolak
hainbat aldiz eta gauza askotan lagundu dio Getariari eta
espero dugu hainbat eta hainbat urteetan horrela segitzea.
Horrela, gu haunditzean beste
festa bat ezagutzeko aurkera
izango dugu. Aurten bizitako
festa baino hobeagoa, posible
bada, antolatuko dugu. Egia,
egia, ohe azpian eskola berria.
4. maila

] elan-euskadi

Garbi jokatu 2008 kanpaina
Gehientsuenok
jakingo
duzuen bezala abuztuaren
8an Txinan Joko Olinpikoak
hasiko dira. Lau urtetik behin
ospatzen dira eta beti dirudi
mundua geratu egiten dela
Joko Olinpikoak martxan
dauden bitartean. Hainbat
komunikabidek 24 orduz
jarraian, egunero-egunero
bertako irudiak ematen
dituzte, gose eta egarri diren
ikus entzule guztiak asetu
arte.
Baina horrelako ispilu baten
aurreak bere atzealdea dauka;
hori dela eta, OZTOPOAK
GAINDITUZ txostenak zera
adierazi nahi dio jendeari:

Joko Olinpikotan parte hartuko duten kirol etxe garrantzitsuenek haurren esplotazioaren bitartez lortutako eta
sortutako arropa saldu eta
erabiltzen dutela.
Azken urte hauetan zenbait
kanpaina jarri dira martxan
haurren eskubide sindikalak
betetzeko mundu guztian,
baina txosten hori argitaratu
dutenek, kirol arropan jarduten diren haurrei mehatxuak,
osasunaren aurkako legeak
eta eskubide orokorrak kentzen dizkietela aipatzen dute.
300 inkesta baino gehiago
egin dira Txina, India, Tailandia eta Indonesian eta bertako
langileek azken urteotan gauzak pixka bat hobetu direla
adierazi dute, baina oraindik
bide luzea egin behar dela
gauzak behar diren bezala
egiteko. Gehienek eguneko 2
dolar baino gehiago ez dituzte
irabazten,
eta
adibidez

larruzko baloi bat josteagatik
dolar erdia bakarrik irabazten
dute. Baloi hori hemengo dendetan saltzen denean 35€tik
gora balio du eta marka ezagunaren izena badarama prezio hori oraindik gehiago igotzen da.
Haur horiek etxera soldata
duin bat eraman ahal izateko
hilero-hilero 230 ordu estra
sartzen dituztela kalkulatzen
da, eta hainbeste ordu sartu
ondoren gero ez dute ez osasunik ezta denborarik ere
ikasketak egiteko.

ez dela inoiz dudan jarri
behar ezagutzera ematen
digute datu horiek, eta
mundu guztiko haurrek eskubidea dutela bizi baldintza
duina izateko.

Beraz abuztutik aurrera, telebistan Adidas, Asics, Nike
edota Puma etxeak ikustean,
pentsa ezazue beren arropa
egiterako orduan oinarrizko
eskubideak ez dituztela guztiz betetzen. Eta nahiz eta
kirola egitea denontzat ona
izan, eta kirolak duen aura
positiboa eztabaidagarria ez
izan, norberaren duintasuna

2004ko
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] Joxi Erauskin [

HERIOTZAREKIN AURREZ-AURRE
Bada pertsiar ipuin bat, Bagdadeko merkatari baten
morroiarena. Egun batez, heriotzak keinu bat egiten dio
merkatuan, eta nagusiari zaldi bizkorrena eskatuta
Ispahan-era doa ihesean. Han aurkituko du heriotzak.
Ondorengo hau, oinarrian antzekoa bada ere, asmatutako aldaera bat da:
Merkatari aberats bat azokara joan zen salerosketara.
Egun osoa bertan eman zuen eta ondo joan zitzaion.
Etxera itzultzeko ordua iritsirik, ahots bat entzun zuen
bere barnean esaten ziona: heriotza nauk eta zain naukak
hiriko irteeran hiri kontuak eskatzeko. Hain garbia eta
ozena zen barneko ahotsa, ze ez zuela zalantzarik izan
heriotzak arima lapurtu nahi ziola. Aspalditik beldur zen
egun hori noiz iritsiko, baina ez zuen uste salerosketan
hain egun borobila burutu ondoren deituko zionik kargu
hartzeko. Urduri jarri ordez, pare bat aldiz arnasa hartu
eta bere buruari hauxe esan zion: “nire ordua iritsi bada,
jainkoak hala nahi duelako izango duk. Eta hemen betirako ez gaudenez, onartu egingo diat nire patua. Ez nauk
urduri jarriko eta nire bidea jarraituko diat”.
Bere gauzak hartu eta etxerako bidea hartu zuen. Hiritik
kanpo bizi zen eta bide nagusia hartu zuen itzulinguruka
ibili ordez. Harrituta zihoan bere buruarekin batere
urduri ez zela sentitzen nabaritzean. Halere, zentzu guztiak adi zituen heriotzaren itzala noiz ikusiko.
Heriotza hiriko sarreran zegoen, bere barneko ahotsak
esan bezala. Itzal beltz bat zuhaitz baten ondoko harrian
eserita. Ondora iritsita merkataria honela mintzatu
zitzaion.
--Hemen naukak. Nahi duana egin ezak!
--Heriok bidali naik hire arimaren bila. Ez duk nik nahi
diadalako. Bere agindua duk. Nire lana.
--Hala ere gauza bat proposatu nahi diat –esan zion merkatariak. Gaur egun ona izan diat salerosketan eta diru
dexente irabazi diat. Ez nikek joan nahi mundu honetatik
egun hau ospatu gabe. Utzi iezadak hi afaltzera gonbidatzen. Gero ere izango duk nahiko denbora hire lana zintzoki betetzeko.
Heriotzaren itzala zer esan ez zekiela geratu zitzaion.
Horrelako jarrerarik ez zuen espero inorengandik. Milaka
@topagunea.com
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urte zeramatzan lan hura zintzoki betetzen eta ordurarte
inor ez zen ausartu hain trankil beregana zuzentzen. Egoera hura ezezaguna zitzaion eta egun hartan lan gehiegi
ez zuenez, aukera hura aprobetxatzea erabaki zuen.
Merkataria inguruan ezagutzen zuen ostatu batera joan
zen. Barrura sartu aurretik heriotzak sega atarian utzi
zuen. Merkatariak ostalariari esan zion zeukan janari eta
edaririk onena ateratzeko.
--Zer egiten duk heriotzarekin hemen? –galdetzen zioten
ezagunek merkatariari harrituta.
--Nire garaia iritsi duk eta tratua egin nahi diat berarekin
–erantzuten zien.
Ostalariak ateratako guztia bapo jan zuten. Heriotzak
bere lanari buruzko xehetasun guztiak aipatu zizkion
merkatariari, eta honek salerosketen gorabeheren berri
eman zion hari. Heriotza beti goibel agertu ohi zen ordurarte, baina orduan animatu xamar zirudien, ahazturik
balego bezala Heriok zertara bidali zuen.
Merkatariak afaria ordaindu ondoren, mahaitik altxatu
eta kanpora irten ziren. Merkataria ordurako erne zegoen
non eta noiz amaituko ote zuen berarekin. Ordea, kanpora irtetean, heriotza sega utzitako tokira hurbildu zen
eta “mekauensoska” hasi zen. Sega lapurtu zioten. Ziztu
bizian desagertu zen bere lana burutzeko zeukan erremintaren bila. Bitartean, merkataria izarrez betetako
gauan barrena desagertu zen etxerako bidean.
Handik egun batzuetara, merkataria berriro azokatik
etxerantz zihoala aurrekoan agertutako toki berean zain
zeukan heriotza. Segarik ez zeraman oraingoan, makila
xixtrin bat baizik. Ohizko aurpegi goibelarekin esan zion:
--Hire ausardiak salbatu hau. Eta nik, berriz, milaka urtetako lana galdu diat. Heriok bota egin naik. Orain errari
nebilek munduan zehar.

] petrilaren harritarteetik / Zigor Saizar

EURIBORRA GORA,
BIBA PEZETA!

E

z naiz inoiz aditua izan
diru-kontuetan. Burtsak nola
funtzionatzen duen niretzat
misterioa izan da betidanik:
akzioak saldu, erosi; gaur igo,
bihar jaitsi; New Yorkeko Wall
Street famatuan brokerrak txilioka ikustea zentzugabea iruditzen zait. Gizon-emakumeak dotore-dotore jantzita,
telefonoa belarrian itsatsita
dutela, eskuarekin imintzioak
egiten. Batzuetan pilota partidetako artekarien itxura hartzen diet, baina noski, sofistikatuagoak (ez dute haur
hezkuntzako amantala dirudien defuntuaren atorra
barregarria janzten). Eta telebista pantailen azpian ateratzen diren zenbaki erreka
amaigabeak, zuek ulertzen al
dituzue? Nik ez behintzat!
Diruaren balioaren kontuak
ere, ditxosozko euriborrak
alegia, amorrazioa besterik ez
du eragiten banketxeen
morroi garen guztiongan.
Gora eta gora omen doa, ez
dakit nork eta zer arrazoiengatik erabakia hartuta.
Gure gurasoen garaian, hileko
soldata sobreen barruan sartuta etortzen zen etxera;
sobrea ireki eta a zer poza!
Billete more eta marroiak,
behatza mingainaz busti eta
banan-banan
kontatzeko
modukoak. Kontatu ondoren
etxe bakoitzean gordeleku
ezberdinak izaten ziren: kol-

txoi azpia, zapata kaxa, mesanotxeko kaxoia... Izango zen
pelikuletan bezala, ehiza
zakurrak margotuta zegoen
koadroaren atzean kutxafuertea zuenik ere.
Orain banketxeek batidora
edo plantxa puta bat ematearen truke, nomina helbideratuta izateko eskaintza egiten
dizute; gero hilaren hasieran
kutxa-makinara joan eta zenbaki dantza besterik ez duzu
ikusten: hasieran zifra altualtuak soldata sartu dizutelako, baina handik hamar
egunera “azken mugimenduak” ikusi eta zure izerdiz
lortutako soldata ezerezean
geratu dela konturatzen zara.
Dirua ez ikusi, ez ukitu; zure
kontutik beste kontu batzuetara transferentzia egin dela
bakarrik sumatzen duzu. A
zer tristura!
Eta ez da hor bukatzen drama
ekonomikoa: pezeta maitea,
pezeta laztana, non zaude?
(eta ez nahastu, ez naiz
ZetaPe-z ari) Euroarekin
engainatu gintuztenetik, gasolindegietara joatea gustu txarreko broma bilakatu da.

Pezetarekin nahikoa zen gasolina bi edo hiru pezeta igotzea, teleberri, telediario eta
egunkari guztietan lehen
albistea izaten zen. Eskandalu
bat. Orain Euroarekin 8, 10, 12
zentimo igotzen dute litroa
(20 pezeta, aizue, broma da
ba!) hilean behin! Ai, Galiziako diktadore burusoilak
burua altxatuko balu...
Ezin bukatu kronika kapitalista Eroskirekin sartu gabe.
Odola irakiten jartzen didan
arrazoirik handiena ez da
asteko erosketa 60 eurotik
100era pasa izana (bai, bai,
gauza berdin-berdinak erosita
urte hasieran 60 balio zuenak
orain 100; nola dagoen esnea!
Eta yogurtak? Eta azukrea?
Eta? Eta? Eta?). Sutan jartzen
nauena zera da: karrotxoa gainezka duzula, kaxara hurbildu ordaintzera eta han
dagoen langileak produktuak
banaka alde batetik bestera
presaka pasatzen dituen bitartean, zu korrika eta presaka
poltsak ireki ezinean, denak
pilatzen zaizkizu zintan. Eta
halako batean “107,58 euro

dira” esaten dizu ahots gogaikarriak. Ez al du ikusten erosi
dituzun gauza erdiak oraindik poltsan sartzeko denborarik ez dizula eman? Noski eta
ordaintzen baduzu, hor konpon marianton; ondoren datorren bezeroaren produktuak
zurearekin nahastuko dira eta
gainera kopeta zimurtuko
dizu Eroskiko langileak
“mugituko al zara, alu hori”
begiradarekin esanez bezala.
A, nik erabakia hartuta daukat: poltsan guzti-guztia sartu
aurretik inoiz ez diot ordaintzen eta badakizue zer egiten
duten orduan langile sinpatikoek? Lagundu egiten dizute,
txintxo-txintxo gauzak poltsan sartzen. Orduan zuk,
atsegin handiz eta irri ironikoz “tori polita” esanez, kreditu txartelak luzatzen dizkiozu.
Eskerrak 10 cd, bakoitza euro
batean, pagotxen otarrean
aurkitu nituela, bestela...
2008ko maiatza artzape-19
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GETARIAKO AURRENEKO
BIZTANLEAK
San Anton mendiaren babesean dagoen
Malkorbe badia betidanik gune erakargarria izan da gizakiarentzat. Babesgune
hori beti arrantza toki aproposa izan da
eta bertara gerturatutakoek lehorretik
itsasbazterrera iristeko saltaleku ezin
aproposagoa izan dute beti Getarian,
gainera nahi adina ur geza lortzeko
aukerarekin. Milaka urtetan zehar Getaria berebiziko saltaleku bat izan dela
esan daiteke, lehorreko mundua eta itsasokoa batzen eta lotzen dituena, mundu
batetik bestera igarotzeko behar-beharrezko atea.
Euskal Herriko lehen gizonak leizeetan bizi ziren garaietan maiz aipatu ohi
da ehiza eta naturak eskaintzen zizkien
fruituen bilketa zirela janari iturri nagusiak. Oso gutxitan aipatzen da arrantzak
edo itsasoak eskaintzen dituen janari
iturrien ustiapena. Itsas bazterrean bizi
garenok badakigu, ordea, arrantzak ehizaren aldean abantaila handiak eskaintzen dituela jangarriak eskuratzeko
garaian. Batetik, itsasbazterreko arran-

sokak, sareak eta otarrak ere egiten
zituztela. Kontuan izan behar dugu gainera, orain dela mende bat inguru arte,
itsasontzirik gabeko arrantza motak erabili direla gure inguruan: angulak, geldoa, izkirak eta tankerako arraintxoak
harrapatzeko, baia, salabardo, pottormajo, mangarrasa eta antzerako eskusareak; lupi, lasun, txitxarro eta abarretarako lehorretik botatzen ziren arrasta
sareak; izokinak harrapatzeko ibaietako
tresmailo, nasa eta alkorteak; urertzean
hondarretako arrainak (itsas kabrak,
platuxak,...) harrapatzeko txista edo
arpoi txikiak, eta abar.

Gure inguruko leizeetan egindako
ikerketetan Harri Aroan arrantzak izan
zuen garrantziaren lekuko ugari aurkitu
dira. Lapa, maulio eta gainerako moluskuen azalak ohikoak dira leizeetan eta
aipatzekoak dira Amaldako leizeko
(Zestoa) izokin eta amuarrain hezur
aztarnak. Leizeetako margo eta irudiei
dagokienez, benetan aipagarriak dira

Ekaingo leizeko izokinaren irudia

tzak, harraldean edo hondartzetan eginak, lehorreko fruitu bilketak adinako
aukerak ematen ditu: lapa, maulio, lanperna, muskuilu, ostra, almeja, txirla,
txokorro, buia eta abarren bilketarako,
edo olagarro, izkira eta abarren harrapaketarako eskuak ia beste ezer ez dira
behar. Bestetik, garai haietako ezagutza
teknologikoek beste maila bateko arrantza motak garatzeko aukerak ahalbidetzen zituztela ezin dugu ahaztu. Hau da,
badakigu garai hartako gizakiek lantzak
eta arpoiak erabiltzen zituztela eta
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Ekaingo leizeko (Deba) izokina edo
Altxerriko leizeko (Aia) platuxak. Benetan esanguratsua da arrain mota hauek
denak (izokinak, amuarrainak eta platuxak) urertzean ontzirik erabili gabe
harrapatu izan direla gure egunetaraino:
amuarrainak eskuz harrapatzea oraindik galarazia jarraitzen duen arrantza
mota da, izokinak orain gutxi arte eskusareekin eta ibaietan harriz edo zuraz
eraikitako itxitura edo alkorteekin harrapatu izan dira eta platuxak duela 30-40
urte arte Zarauzko hondartzan makila

Altxerriko leizeko platuxen irudiak

baten muturrean lotutako tenedore batekin harrapatzen zituzten mutil kozkorrek urertzean.
Ondorioz, oso aspaldikoa da gizakiaren presentzia Getarian, itsasoa eta lehorra batzen dituen ate edo saltaleku
horretan. Horren lekuko Zarautz Jauregian egindako indusketetan Brontze
Aroko, duela 3.000 bat urteko, zeramika
aztarnak aurkitu izana. Lehenagotik ere
hemen inguruan zebilen ordea gizakia;
aipatzekoak dira, besteak beste, Getarian bertan Garate mendian dauden
Arriaundi izeneko tumuloak, Kalkolito
edo Brontze Arokoak (duela 4.000 edo
3.000 urtetakoak) edo Zarauzko Herriko
barra kalean aurkitutako duela 6.000
urteko aztarnak. Burdin Aroan (Kristo
aurreko 800 urtea eta Erromatarren etorrera bitarteko garaia) gizakiak itsasbazterrean bizilekuak ezarri zituztela badakigu Zarauzko parrokiako indusketetan
ikusi ahal izan den bezala. Erromatarrak
iritsi zirenean, bizileku egonkorrak zeuden dagoeneko gaur egungo Gipuzkoako kostaldean eta haietako batzuen izenak ere aipatu zituzten orain 2.000
urteko erromatar idazleek: Morogi,
Menosca eta Vesperies.

] moniren errezeta [

literatur txokoa / Izaskun Larrañaga

Haragi pastela
Osagaiak:
2 tipula txiki
Azenario handi bat
50 g gurin
500 g haragi pikatu
3 goilarakada tomate
birrindu
50 g gazta xigortu
Olioa
Gatza
Piperra
Patata purea egiteko:
125 g gurin
500 g patata
120 ml esne
2 arrautza gorringo
Gatza
Piperra

Egiteko era
Tipula eta azenarioa zuritu
eta dadotxoak egin; horiek
zartaginean erregosi olioarekin eta gurinarekin 5 minutuan, haragia bota, eta gatza
eta
piperrarekin
ondu
minutu batzutan.
Tomatea bota eta 20 minutuz
egosi.
Purea egiteko: patatak zuritu
eta pusketak egin; ondoren,
20 minutuz egosi, eta pureegitekotik pasa. Esnea egosi
eta gurina bota urtu arte;
jarraian
gorringoarekin
nahastu, gatza eta piperra
bota.
Labea berotu eta labeko xafla
batean haragia jarri, purea
gainetik bota eta espatula
batekin leundu; gazta xigortua gainetik bota eta 30
minutuan
labean
egin
180ºtan.

SAGARMATHA
Idazlea: Josep-Francesc Delgado
(1960)
Itzultzailea: Aitor Arana
Argitaletxea: Ibaizabal
Argitalpen urtea: 2006
Orri kopurua: 219

Oraingo honetan, idazle
kataluniar baten ekoizpenarekin natorkizue; idazlea
Josep-Francesc Delgado da.
Euskal Herrian ez da oso
ezaguna baina bere herrian,
Katalunian, hainbat sari irabazia da. Horien artean, Joaquín Ruyra Saria irabazi
zuen gaur aurkezten dizuedan liburu honekin. Euskaldunoi Sagarmatha izenburupean aurkeztu zaigu lan hau
baina berezko izenburua Si
puges el Sagarmatha quam
fumega i vent da.
Bertan, hamabi alpinisten
istorioa kontatzen da. Mendizale hauek Everestera,
Sagarmatha nepaleraz, joaten dira. Hauen artean,
Mireia izeneko neska bat
dago; neska hau, Lama Handiak ukitzen du eta Elurretako Jainkosa izendatzen du.

Naturak dituen misterioak
direla eta, Mireia mendian
galtzen da eta bere lagun
alpinistak lur jota geratzen
dira, zer gertatu zaion jakin
gabe. Honen erantzuna
mendiak dauka.
Oso istorio bikaina da eta
irakurle gazteenei kezkak,
galderak, arazoak… planteatzen zaizkie; bizitzak dituen
gora beheren isla da idazle
kataluniar honen lana. Bide
batez, izateari eta elkarbizitzari buruzko zenbait irakaspen ere azaltzen dira; istorio
bikain batekin asko ikas daitekeela argi geratzen zaio
irakurleari. Mendia gustatzen zaion irakurlearentzat
ere aproposa da, bertan
Nepaleko paisaiak ongi deskribatzen baitira. Ikasteko
eta ongi pasatzeko liburu
atsegina.

] ekaineko agenda
[Ekainaren 1a, igandea]
ZAHARREN OMENALDIA
Kalejira, Meza Nagusia,
Musika Bandak eta Abesbatzak eskainitako kontzertua,
bazkaria, dantzaldia…
Antolatzailea:
Guraso Elkartea
Helduentzako ANTZERKIA
“EGUNEKO MENUA”,
Ane Gabarain eta
Lierni Fresnedorekin
Noiz: 19:00etan
Non: Herri Eskolako aretoan
[Ekainaren 3a, igandea]
EUSKAL ESKOLA
PUBLIKOAREN 17. JAIA
Non: Barakaldon
[Ekainaren 7a, larunbata]
HONDARREZKO IRUDIAK
egiteko TAILERRA
Noiz: 10:00etatik 12:00etara
Non: Malkorbe hondartzan
Irakaslea:
Manuel Fernandes
Antolatzailea:
Guraso Elkartea
DONOSTIALDEKO 50
LAGUNEKO TALDE BAT
KALEZ KALEZ IBILIKO DA
EUSKAL KANTAK
ABESTEN
Noiz: eguardian
Antolatzailea:
Gure Txeru
[Ekainaren 19a, osteguna]
FILM LABURREN
EMANALDIA.(Azken urteetan saritutako film laburrak)
Noiz: 21:30ean
Non: Alondegian
Antolatzailea: Udala
[Ekainaren 20a, ostirala]
ODOL-EMATEA
Noiz: 19:00etatik 21:00etara
Non:
Getariako Osasun Zentroan
Antolatzailea:
Gure Txeru
[Ekainaren 27a, ostirala]
FUTBITOko AFARIA
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Noiz: 21:15ean
Non:
Berdura plazan
Antolatzailea:
Gure Txeru

] Erakusketak
Ekainean hainbat erakusketa izango dira: PINTURA
TAILERREKO LANAK, BUZTIN-TAILERREAN HAURREK EGINDAKO LANAK
ETA GURE TXERUK ANTOLATUTAKO ESKULANEN
TAILERREAN EGINDAKO
LANAK
Non: Elkano 1ean
Irakasleak:
Manuel Fernandes, Barbara
Stammel eta Filo

] Kurtso bukaerako
emanaldiak
[Ekainaren 14a, larunbata]
IKASTURTE
BUKAERAKO JAIA
Antolatzailea:
Iturzaeta Herri Eskolako
Guraso Elkartea
[Ekainaren 19a, osteguna]
MUSIKA-ESKOLAKO
IKASLEEN IKASTURTE
BUKAERAKO JAIALDIA
Noiz: 19:00etan
Non: Herri Eskolako aretoan
Antolatzailea:
Udal Musika Eskola

GETARIAKO IV. IBILALDI
NEURTUA
Noiz: 09:00etan
Antolatzailea: Udala
HERRIKO HAURREN BINAKAKO ESKU PILOTA XXX.
TXAPELKETAren FINALA
Noiz: 11:45ean
Non: herriko frontoian
Antolatzailea:
Gure Txeru Elkartea
[Ekainaren 7-8a]
NESKEN SURF ZIRKUITOA
Non: Gaztetapen
Antolatzailea: Euskal
Herriko Surf Federazioa
[Ekainaren 13a, ostirala]
JUDO, GYM-JAZZ, CAPOEIRA, KARATE ETA SPINNING ERAKUSTALDIA
Noiz: 18:30ean
Non: Sahatsaga kiroldegian
Antolatzailea: kiroldegia
[Ekainaren 21a, larunbata]
“XABI IÑURRITA MEMORIALA” XI. FUTBITO TXAPELKETAREN FINALA
Hasiera: 16:30ean
Antolatzailea: Gure Txeru
UDA 2008
BELA, PIRAGUISMO,
SURFA, URAZPIKO JARDUERAK, IGERIKETA,
FRONTENIS, SPINNING
ETA AEROBIC
Izen ematea eta informazioa:
udaletxean eta liburutegian

] Irteerak
[Ekainaren 5a, osteguna]
SUANCESera IRTEERA
Irteera-ordua: 08:30ean
Antolatzailea:
Arrantzale Zaharren Elkartea
[Ekainaren 29a, igandea]
BIZIKLETA IRTEERA
Antolatzailea:
Gure Txeru

] Kirola
[Ekainaren 8a, igandea]

] Musika eta
dantza
Hainbat entzunaldi izango
dira Musika Eskolan: SAXOFOIA, PERKUSIOA, TRONPETA, TRIKITIXA, PANDEROA, ESKUSOINUA,
ZEHARKAKO FLAUTA,
PIANO ETA KITARRA.
[Ekainaren 15a, igandea]
DANTZARI TXIKI EGUNA
GETARIAN: Lesaka, Zuma-

rraga, Mutriku eta Gure Txeruko Dantza Taldeen emanaldia kalez kale
Noiz: 12:00etan
Antolatzailea: Gure Txeru
[Ekainaren 22a, igandea]
MUTRIKUN ETA ZUMARRAGAN DANTZARI TXIKI
EGUNA: Getariako 60 dantzari bertan parte hartuko
dute
*** Musika Eskolan izena
emateko MATRIKULA EPEA
ZABALIK!!!
Noiz: ekainaren 23tik 27ra
Non: Musika eskolako bulegoan
Ordutegia: 12:00etatik
14:00etara eta 16:00etatik
18:00etara

] Gaztelekua
GAIA: UDARARI
ONGI ETORRIA
Ekainaren 7a, larunbata:
“SORGIN GAIZTOA”
ANTZERKIAren emanaldia
Gagloko gazteen eskutik,
eskolako aretoan.
Beste hainbat ekintza izango
dira ekainean: tailerra, irteera, euskal tarota...

] Festak
[Ekainaren 24a, asteartea]
San Juan Eguna
SAN JUAN FESTAK: Balentziaga kaleko jaiak

] Kz gunea
Noiz: 17:00etatik 20:00etara
Non:
Kultur Etxeko lehen
solairuan
Tutorearen ekaineko bisitak:
ekainaren 6an eta 20an,
12:00etatik 13:00etara

FULDAIN farmaziaren
zaintza egunak: ekainaren
16tik 22ra (biak barne)

] akordatzen

zorion agurrak

Garai bateko Korpusa
Rufina Irigoien
Ekainak 7
Zorionak etxeko denon
partetik eta muxu handi
bat zuretzako. Oihan
eta Naroa

Oihan Manterola
Ekainak 12
Lau, lau, lau.... Zorionak
txapeldun! Ondo pasa eguna
eta muxu handi bat etxeko
denen partetik.

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.
Begoña Goikoetxeak utzitako argazkia.

Goiko argazki zaharrak, 1965ean egin zen Korpuseko prosezioko une bat jaso
zuen; gaur egun bezala, garai hartan ere urtean Lehen Jaunartzea ospatu zuten
haurrak prosezioan doaz Kale Nagusitik gora.

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

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 ....943 140 653
Botika ..............943 140 441
Herri Eskola.......943 140 729
SOSdeiak ......................112
Kofradia ............943 140 200

artzape aldizkaria
943 000 548
artzape@topagunea.com

