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Di-Da

Arantxa
Dorronsoro

Zaletasun bat?
Zaila galdera, ez dakit, irakurtzea asko gustatzen zait adibidez.
Musika talde bat?
Oskorri asko gustatzen zait, dagoeneko utzita dauden arren.
Pelikula bat?
Edozein. Beldurrezkoa ez den edozein.
Liburu bat?
Liburuak ere edozein motatakoak gustatzen zaizkit. Asko gustatzen zait irakurtzea eta edozein liburutan sartzen naiz. Hori bai, hasten banaiz, bukatu beharra
daukat.		
Oroitzapen bat?
Txikitakoak asko, nire familia, nire jaiotetxea, asko akordatzen naiz.
Eskola umeek inoiz egin dizuten aldrebeskeria handiena?
Arratoi bat gelara ekarri adibidez. Ez zen aldrebeskeria handia izan, baina beraiek
ez zekiten saguei beldur handia diedala.
Amets bat?
Bueno... nire famila guztia ondo ikustea, familia handia gara eta denak ondo ikustea da nire ametsik handiena.
Gustuko menu bat?
Txangurroa gustatzen zait asko, eta hasteko almejak. Eta postrean “milhoja”
eder bat oso gustora jaten dut.
Edari bat?
Ura.
Zer izan nahi zenuen umetan?
Pelukera eta horrelako gauzak esaten nituen, azkenean irakasle lanetan amaitu
dudan arren, umetan ez nuen irakasle izateko halako amorraziorik.
Mania berezirik?
Bai, gauzak orden berezi batean jartzea.
Ataun ala Gabiri?
Ba… Gabirin oso gustora bizi naiz. Urte asko dira hemen bizi naizela eta hemengo
bistak izugarriak dira, baina Ataun dut kuttunena.
Gabiriko txoko gustokoena? eta Ataungoa?
Gabiriko etxeko ataria; herria parez pare ikusten dugu, Txindoki eta Aizkorri ere bai,
eta Ataungo mendiak ere ikusten ditut, beraz… Ataungoa, nire jaiotetxe atzean
dagoen erreka. Han ordu asko pasatakoa naiz, zoragarria niretzat.
Oporretarako toki bat?
Ez naiz oporretara joateko oso zalea, baina Europa aldea asko gustatzen zait
adibidez.
Gabirian biziko ez bazina?
Ataunen, noski.
Gabiriako alkate bazina?
Ba… alkate ez nintzateke izango, baina iruditzen zait oso ondo ari direla eta beraiek bezala jokatuko nuke aukera izango banu. Herriaren alde asko egiten da eta
iruditzen zait “txapo” egiten ari direla.
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Di-Da

Jokin Izagirre

Zaletasun gogokoena?
Txirrindularitza, hori garbi!
Gustura ikusiko zenukeen kontzertu bat?
La Raíz, ikusia dut aurretik, baina berriro gustura ikusiko nuke.
Pelikulak ala Liburuak?
Pelikulak.
Gustokoena?
“Star Wars”en denak.
Oroitzapen bat?
Nire lehen txirrindulari karrera bukatu nuenekoa.
Gustuko menu bat?
Arrautzak patatekin.
Edari bat?
Ura.
Zer izan nahi zenuen umetan?
Treneko gidaria.
Lagunekin egiteko plan bat?
Pirinioetara joatea.
Non eta nola ikusten duzu zure burua hemendik 20 urtera?
Lanean, 8 ordutara.
Leku bat?
Pirinioak.
Bizikletan ibiltzeko negua edo uda?
Uda.
Eta errepide lasterketa ala ziklokrosa?
Biak gustatzen zaizkit baina aukeran ziklokrosa nahiago.
Parrandarako toki bat?
Ba… Lazkao, Mutilo… Gabiriko festak beti bereziak diren arren.
Gabirian biziko ez bazina?
Sakana aldean. Hondartzatik urruti.
Gabiriako alkate bazina?
Ziklokrosa antolatuko nuke.

Jon Ander Larrañaga Aizpuru
Jon Sagarna Alustiza
Aratz Igartzabal Bidegain
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BIZITZA OSO BAT
BESTEEN
ZERBITZUR A
Ostegun arratsaldea, 18:00etan hitzordua, eta barrurako giroa. Tabernan sartu eta
ohikoa den eran, Maria Jesusek (Maria Jesus Deba, 1959, Legorburu baserria) su artetik luzatu du lepoa ate hotsarekin batera, hain berea duen irrifar batez arratsalde onak
emanez. Peio (Juan Ramon Goikoetxea “Peio”, 1955, Ataun), pauso bizkorrez azaldu da
legezko 10 minutuen barruan. 2017an utzi zioten Aztiriko Erretegiaren arduradun izateari 31 urte eta gero. Jangelako mahai baten bueltan eserita, egindako ibilbidea kontatu
ziguten, lerro hauen bidez zuenganatzeko.
5

Noiz hasi zineten? Zein zen jatetxearen egoera?
M- Etxe Haundi baserriko Vicente
Jauregi eta sendiak zeukaten taberna,
eskola egokitu ondoren, 1979-1980 ingurutik. Udaletxearen jabetza zen eraikina. Guk 1987 hartu genuen. Beheko
taberna lehenagotik zegoen zabalik,
Katalina bizi zen garaian, lokutorioa
zen, telefono etxea, baina ez zen taberna ofizial bat, nahiz eta telefonora
zihoan jendeari zerbitzua ematen zion.
Benta geroago jarri zuten.
Nolatan hasi zineten ostalaritza
munduan?
M- Ni beti aritu izan naiz ostalaritza
munduan. Nire anaiak eta senideek
Zumarragan eduki zuten Beloki taberna, orain Beloki elkartea dagoen tokian, eta han hasi nintzen umetan laguntzen. Gogoan dut 11 urterekin nola
atera nuen nire lehenengo baxoerdia.
Pintxos morunos delakoak ziren orduan modan, egundoko eskandaloa
izaten zen igande eguerditan eta laguntzera familiako umeak joaten ginen. Hantxe gustatu zitzaidan. 14 urte-
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rekin joan nintzen etxetik Donostiara.
Eskolara joatekotan, kalera joan behar
nuen Aztiritik, eta horren ordez, irakasle baten etxera joan nintzen neskame,
nik haren 3 umeak zaindu eta berak
niri klaseak emateko tratuarekin. 17 urterekin itzuli nintzen Azpeitira.
Bitarte horretan, asteburuetan eta,
hasi nintzen batean eta bestean lanean. Gabiriako Ostatuan Maria Jesusi
laguntzen serbitzen, batez ere festatan, bertan lo eginez, eta baita egun
fuertetan ere, 5 urtetan edo. Liernin
ere aritu nintzen tarteka, Aztiritik oinez
joanez. Azpeitian 3 urtetan Amenabar
hotela eduki genuen 3 ahizpen artean.
Zarautzen ere egon nintzen neskame
astean zehar, eta horrek aukera gehiago ematen zidan asteburuetan ostalaritzan aritzeko. Beasaingo Bodegoian
ere aritu nintzen. Horrela 27 urtera arte
edo.

Beasainen etxe bat hartuta geneukan,
baina ez ginen bizitzen ere sartu, hona
etorri ginelako. Ordura arte tabernan
bai, baina barraren beste aldean ibiltzen nintzen. Elektrizista ikasi nuen
Goierri Eskolan eta CAFen ibili nintzen,
baita Hine-n ere, soldadutzara joan
arte. Handik etorritakoan, CAFen garai
txarra zen eta nire lagun batek edari
banaketan laguntzeko eskatu zidan
Beasainen, halaxe hasi nintzen 20 bat
urterekin. Gero 31 urterekin hasita edo,
10 urte egin nituen Frigon, Villabonan,
kamioiarekin kosta inguruan izozkiak
banatzen. Uda garaian oso lan gogorra zen, asteburuetan ere lan egin behar izaten genuelako. Ez nituen 5 ordu
baino gehiago lo egiten, eta kamioarekin horrela ibiltzea arriskutsua zen, ez
zen orain bezalako biderik ere eta. Horregatik berriro edari banaketan hasi
nintzen.

Peio noiz sartzen da istorio guzti
honetan?
P- Ezkondu ginenean. Abenduan
ezkondu eta martxoan etorri ginen
hona (Aztiriko Erretegira). Pentsa,

Noiz erabaki zenuten Aztiriko
Erretegia hartzea?
M- Beasaingo Bodegoian lanean ari
nintzela, Aztiriko Erretegia eta Zegamako Ostatua irten ziren lehiaketara.

Zegamako Ostatuarekin tentatuta
egon nintzen, baina hau etxekoago
ikusten nuen, eta hemen apuntatu
nintzen. Urtarrilean apuntatu ginen
lehiaketara, eta 3 hautagai aurkeztu
ginen: Makatzako Pedro, Etxetxoko
Izaskun eta ni. Kontua da, aurreko inkilinoari diru bat ordaindu behar zitzaiola hemen eginda zituen gastuengatik.
Orduko miloi eta erdi inguru uste dut
zela. Horregatik, beste biak atzera egin
zuten eta gu bakarrik geratu ginen.
Eta nolakoa izan zen hasiera
hura?
M- Oso gogorra. Hasieran ez genuen inongo obrarik egin eta zegoen bezala ekin genion, ez genuen
dirurik eta. Urte pare bat egin genituen etxebizitzako sukaldean
jana prestatuz, beno sukaldea,
bi gela zeuden sukalde modura
egokituta, ez zen sukalde sukaldea… Hasi hala egin ginen, baina
Sanidadeak oztopoak jartzen
zizkigun.
P- Zerbitzua ematea ere ez
zen batere erosoa. Etxebizitzako ate txiki hartatik irten,
portxea gurutzatu eta ekarri
behar izaten zen jana jangelara, berdin eguzki, euri edo elurra egin.
Orduan portxea erabat irekia zen, ez
orain bezala, kristalarekin.
M- Horregatik, sukalde berria egitea
planteatu genion Udaletxeari, etxebizitzatik banatuta. Guk dena solairu
batean egin nahi genuen, baina ez
ziguten utzi hala egiten, eta sukaldea
orain dagoen tokian egin behar izan
genuen.
P- Sukalde berriarekin ere ez zen
erraza izan, izan ere, lurra kenduz zulatu egin behar izan zen sukaldea hor
egin ahal izateko, eta horregatik estolderia eta gainerakoak oso gaizki
dauzka oraindik ere. Segituan ataskatzen da. Makina bat aldiz desataskatu behar izan dugu burnizko kable
bat sartuta.
M- Urarekin ere sekulako arazoak genituen, ez baitzegon erabiltzeko moduko urik. Horregatik, Legorburu ba-

serritik mangera bat pasa behar izan
genuen eta kloradore propio bat jarri,
geuk ordainduta guztia. Jangelako leihoek ere, ni umea nintzela eskolan ibili
nintzen garaikoak ziren, egundoko zirriztuak zituzten, ezin zen jangela hau
berotu inolaz ere. Horregatik, geuk aldatu behar izan genituen.

P- Guk aurre egin behar izan diegu mantenuko
gastu ia denei, baita komunak egiteko
obra ere! Hasierako kontratua 5 urtekoa izan zen eta obrak guk egin genituelako, beste 15 urteko kontratu bat
egin ziguten.
Esan beharrik ez da gerora martxa bikaina hartu zenutela. Zenbat
otordu ematen zenituzten?
M- Hasieran nahiko gutxi, baina
duela 10-12 urte Ulma enpresarekin
kontratua egiteak ere asko lagundu zigun, eta astean zehar egunean 40 bat
bazkari ematen genituen. Asteburutan errekorra 111 lagunetan daukagu
saio bakarrean, baina 100 laguneko
larunbat gauak ia astero ziren. Lan
asko egin behar izan dugu, baina oso
bezero onak eduki ditugu. Oso harro
gaude horretaz.

P- Larunbatetako martxa segituan
hartu genuen bai. Legazpitik gazte
jende asko etortzen zen eta hasieratik 90etik gora laguni ematen genien
afaltzen. Jangelan 60-70 lagun sartzen dira eta bi txanda egiten genituen. Igande eguerdietan aldiz, hasieran oso jende gutxi izaten genuen,
jende helduari kosta egin baitzitzaion
igandeetan kanpoan bazkaltzeko ohitura hartzea. Igande
gauetan ere 30 lagun baino
gutxiagori gutxitan emango
genien. Azken 20 urtetan oso
ondo lan egin dugu.
Nola zen zuen asteburu bateko egun bat?
P- Goizeko ordu biak aldera
alde egingo zuten zerbitzariek.
Dena jasotzeko astirik ematen ez
bazien, guk amaitzen genuen jasotzen. Gero, hurrengo egunerako
mahai guztiak prestatzen genituen,
beheko sua egurrez kargatuta utzi
hurrengo goizean jangela epel egon
zedin, bestela ez zen berotzen eta.
Igandeetan lehenengotako bezeroak
Tomas Igartzabal eta Aratz semea
izaten ziren, makina bat adar jo didate beheko suaren kontura (barrezka),
egundoko beroa egiten zuelako. Atzetik, Behekoetxeko Joan etortzen zen
eta leihoa ireki!
M- Ohera goizeko 4ak aldera joaten
ginen hurrengo eguneko guztia prest
utzita. Hori izan da gure ohitura, ohera
joaterako dena prest, beti daude ezustekoak eta. Normalean 10ak aldera
berriz irekitzeko, baina bazen goizeko 8etan ohean goxoen zaudenean
etxeko atea joz etortzen zenik ere, “me
abres para tomar un caldito” esanez.
Eta, ezin ezetzik esan.
Nola uztartzen zenuten guraso
izatea lanarekin?
M- Asteburuetan zaintzaile bat
izaten genuen, ezin ginelako denera
iritsi. Astean zehar, aldiz, nahiko errez
egiten nuen: goizetan jaiki eta begi batekin umeak eta bestearekin sukaldeko kazuelak bijilatu behar. Eguerdian
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bazkaria eman eta siestan sartzen
nituen, eta jaikitzen zirenerako nik ia
sukaldea dominatuta izaten nuen eta
amonarenera eramaten nituen. Hark
iluntzeko 7ak aldera arte edukitzen
zituen eta gero berriro niri ekarri. Ondo
moldatu izan gara, familian haur gehiago ere baziren eta elkarri laguntzen
genion.
P- Ni Frigon ibili nintzen garaian estuago ibiltzen nintzen, baina normalean iluntzetan egoten nintzen umeekin, bainatu, afaria eman, jolas aldiren
bat egin…
Peio, eta zuk nola uztartzen zenituen bi lanak?
P- Normalean 4-6 ordu lo egin eta
goizeko 8etarako lanera joaten nintzen, edariak banatzen egunero antzeko buelta izaten zenez, ahalik eta
azkarren egiten nuen ordu bata laurden gutxi alderako tabernara etortzeko. Bazkariak eman eta 3etarako
berriro lanera. 10 minutuan bazkaldu,
eta askotan hori ere ez. Hala ere ondo
moldatzen nintzen, beranduago nindoanean, lankideek kamioia kargatzen zidaten, eta gero beste enbaxadaren bat zenean, nik itzultzen nien
mesedea. Oso giro ona geneukan.
Eta oporrak noiz? Kanpora joateko ohiturarik?
P- Oporrak abenduaren 6tik urtarrilaren 6ra izaten genituen. Abenduaren
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8an familia bazkaria izaten dugu baserrian eta ordurako ixten genuen. Gainerakoan, urte osoan egunero irekita.
M- Kanarietara eta Benidorm-era
joan izan gara. Nire amak ogia egiten
zigun baserrian jatetxerako, eta horren
ordainetan edo, familia osoa joaten
ginen 15 bat egunetarako, berari asko
gustatzen baitzitzaion kanpoan ibiltzea. Gabonetarako bueltan izaten
saiatzen ginen.
P- Gainerako opor egunak tabernari urteroko txukundua emateko erabiltzen genituen: paretetako traste
guztiak kendu, garbitu eta hustu, gero
pintoreak dena pintatu zezan 3 bat
egunetan. Honek amaitutakoan, lokalak garbitu eta traste guztiak berriro
denak banaka-banaka kolokatu… 10
bat egun pasatzen genituen guztira.
Hala ere, bitarte honetan Legazpiko
dantza taldeko 80 laguni ematen genien otordua, Legazpin ez zeukatelako
horrenbeste lagunentzako jangelarik.
Nongo bezeroak izan dituzue?
Zein da sekretua bezeroak mantentzeko?
M- Sekretua? ez dakit… Hasieran
ez dakizu nondik hasi ere menua-eta
egiterakoan. Ni Beasaingo Bodegoietik nentorren eta horrek lagundu zidan. Baina gerora, jendeak eskatzen
duenaren araberako menu bat jartzen saiatu gara eta ondo joan zaigu.
Rapea eta onddo nahasia, esaterako,

nahiko gerora sartu genituen menuan,
jendeak eskatu egiten zuelako, eta
egundoko arrakasta izan dute gerora.
P- Legazpi aldeko gazte jendea hasi
zen aurrena sarri etortzen. Gerora alde
guztietako jendea etortzen zen, Zegama, Zerain, Gabiria... Oñati aldetik ere
asko. Tabernatik kanpo ere inplikatu
egin gara gainerako gauzetan: festatan, auzo afarian, Aizelekuko festa,
Gabon eskea… horrek jendearengana
gerturatu gaitu eta jendea guregana
gerturatu du.
Anekdota mordoa izango duzue
pilatuta baina, baten bat berezirik?
P- Behin Jose Andrés sukaldari ospetsua etorri zen bazkaltzera, New
Yorken jatetxea zuen orduan. Uste dut
Baztarrikara etorri zirela zerbaitetara,
eta gero hona bazkaltzera, babarrun
jana egitera. 25-30 bat lagun ziren eta,
nik lanera joan behar 3etarako. Maria
Jesus bakarrik geratu zen guztiei bazkaltzen ematen.
M- Guk ez genuen telebistarik ikusten eta nik ez nuen ezagutu ere egin.
Bazkaltzen bukatu eta kasu egitera
etorri zitzaidan: “Hola, muy buenas,
yo soy Jose Andres”. Eta nik sanosano, “Hola, pues yo Maria Jesus”. Bi
muxu eman nizkion eta halaxe joan
zen! (barrezka). Sarrerako lorategian
makilatu zuten aulki batean eserita,
paperezko serbileta batekin zapatak

garbitu eta ez dakit nora joango ziren
hemendik!
P- Kanpoko jendearekin ere harreman polita izan dugu. Bagenuen katalan talde bat 50 km gertuan baziren
beti etortzen zirenak. Alemaniar familia batekin ere tratu ederra daukagu,
urtero etortzen dira, eta euskaraz ere
ederki egiten dute.
Eta orain behin jubilatutakoan
zer?
P- Orain langabezian nago eta ekainean jubilatuko naiz. Bizi guztian bi
lekutan ibili naiz lanean, eta orain ba
pintxo potera Gabiriara eta… Gu lehen

Galdera

kalera entierroetan eta horrela bakarrik joaten ginen, orain bazkari, afari
edo kaferen bat hartzen ikusten gaituztenetan denak harrituta gelditzen
dira. Adibidez, goizero 8:30-8:45 aldera, Maria Jesus lanera etorri aurretik
Otaño aldetik bueltatxo bat ematen
dugu.
M- Ni oraindik ez naiz jubilatu, eta
gauzak jartzen ari diren eran uste dut
luzerako izango dela, baina ez dut
uste 65 urtera arte jarraituko dudanik sukaldeko lanetan, aurten 60 urte
egingo ditut ekainean eta ia besteei
ere pasoa eman beharko diet. Hala
ere orain lasaiago nabil, asteburuak jai

Maria Jesus

egiten hasi naiz. Jubilatutakoan? Ba
hemen, Aizeleku Azpi etxean ederki,
lasai bizitzeko asmotan. Osasuna izan
dezagula!
Amaitzeko… esan gabe geratutako zerbait gehitu nahi?
P/M- Eskerrak eman nahi dizkiegu
urte hauetan guztietan gure bezero
izan diren guztiei, baina batez ere gure
familiari! Izugarria izan da urte hauetan guztietan eman diguten babesa
eta laguntza, beraz, gure eskerrik beroenak etxeko guztiei!

Peio

Zer eskatuko zenukete zuen
kartatik?

Fritoak eta eskalope betea,
solomilloa, kogotea ere oso gustura.

Entsalada mixta eta eskalope
betea.

Esan besteak duen alde on eta
txar bat.

Ona, jendearekin oso gertukoa
dela eta bera aldamenean
izan ez banu jatetxeak ez zuela
funtzionatuko. Eta txarra, oso
pronto txarra duela etxerako,
kanpokoentzako ez, baina etxerako bai.

Ona, Langilea eta negozioa
ondo eramaten dakiena.
(Pellok ez du asmatu Maria Jesusen alde txarrik esaten!)

Edari bat?
Ahaztuko ez duzuen egun
bat?

Oporretarako toki bat?

Ardo on bat.
Tartean badauzkagu zilarrezko
ezteiak, auzoko festatan egin
ziguten harrera… baina despedidak oso potenteak izan dira.
Aurten ederki hementxe egon
naiz. Ez dago inora joan beharrik.

Nik ere bai.
Nik ere bai, despedidak.

Ez dugu asko ezagutzen… bat
esatekotan Kanariak, baina hamar egun nahikoa.

Esandako asko geratuko ziren hemen jaso gabe, baina bizitakoa ederki kontatu diguzue. Mila esker egin duzuen guztiagatik
eta gozatu bizitza!!
Endika Igarzabal Murua
Gorka Maiz Alustiza
Argazkiak: Aimar Maiz Morea
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EUSK AR ALDIA
GABIRIAN
ZERTAR AKO?
2017an hasi ginen Euskaraldiaren
zurru-murruaren berri izaten: “Zer
ote da? Euskararen aldeko manifestazioren bat?”. 2018 hasieran xehetasun gehixeago eman zizkiguten:
gure hizkuntza ohituretan eragitea
helburu zuen ekimen nazionala zen
iragarritako hura. Apirilean iritsi zitzaigun lehenengo deialdi ofiziala, eta
Gipuzkoako Euskaraldiaren inguruko
Batzordean parte hartzen hasi ginen.
Udaberrian zehar eman zuen Gabiriak
herri moduan izena Euskaraldian, eta
garai hartan hasi zen ekimena antolatzeko lan-taldea martxan. Dozena bat
pertsona inguru elkartzen ginen beharren arabera deitutako bileretan, eta
hainbat zeregin hartu zituen taldeak
bere gain: herriko komertzioetako langileekin hitz egin eta ekimenean parte
hartzera gonbidatzea, Euskaraldiaren
berri emateko mahaietako materiala
prestatzea, bertan egoteko txandak
antolatzea, euskararen egunerako jarduera prestatzea…
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Herritarren aurrean ekimenaren
aurkezpena egiteko San Juan eguna
aukeratu genuen. Iñaki Etxezarreta
alkatearen hitz batzuekin eta 2017ko
euskararen eguneko mural lehiaketa
irabazi zuen irudia eskolaren horman
zintzilikatuta, atea parez pare zabaldu
genion Euskaraldiari, eta bidea prest
utzi genuen udazkenerako. Irailaren
20tik aurrera, informazioa banatzeko
eta izena emateko mahaiak jarri genituen ostiral iluntze eta igande goizetan kultur etxearen babesean, eta
tantaka-tantaka jende askok erabaki
zuen 11 egunez inertziak apurtzeko
erronkari heltzea.
Azaroaren 23a gerturatu ahala,
motorrak berotzen hasteko unea zela
iruditu zitzaigun, eta Ahobizi nahiz
Belarriprestentzako tailerra egin genuen, UEMArekin elkarlanean, ostiral
arratsalde batean. Oso saio emankorra izan zen, eta antzerki apur bat egin
eta ondo pasatzeaz gain, 11 egun ho-

rietan izango genituen egoera zailei
aurre egiteko moduen inguruko hausnarketa egin genuen. Azaroaren 18an,
Errezil Sagarraren azoka baliatuta,
ordurako izena eman zuten 150 herritarri (134 Ahobizi eta 16 Belarripresti)
txapak eman genizkien, aholku batzuk
jasotzen zituen esku-orria banatu genien, eta bideo motz baterako esaldi
bana grabatzeko aprobetxatu genuen.
11 egunetan zehar elkarrizketa gehienetan entzuten zen Euskaraldia
hitza, eta paparrak dotore ikusi genituen Ostatun, plazan, kultur etxean,
parkean eta herriko txoko guztietan.
Ekimena euskararen egunean amaitu
bazen ere, abenduaren 3a astelehena
izan zenez, bezperan ospatu genuen
egun berezia herriko bertsolarien (Iñaki Murua, Aratz Igartzabal “Potto”, Endika Igarzabal “Anbu” eta Gorka Maiz
“Paxtel”) bertso-bazkari bikainarekin.
Gai askori buruz aritu ziren, baina euskara eta euskaraldia izan ziren ardatz,

eta 2017an lehen aldiz egin zen saioak
indarra hartu zuen 2018an. Euskaraldiaren antolatzaileek bidalitako bigarren galdetegiari erantzun, eta guztiok
2019ak ekarriko zigunaren zain geratu
ginen; gogotsu, baikor eta itxaropentsu.
Zenbakiak ibili dira bolo-bolo antolatzaileen, komunikabideen eta parte
hartzaileen artean: izena emandako
herri pila bat, uste baino Ahobizi gehiago, nahi baino Belarriprest gutxiago...
Guk geuk ere aipatu ditugu paragrafo
pare bat gorago. Baina gaiaren inguruko hausnarketa izan da ekimenak
utzi digun altxorrik handiena, duda izpirik gabe. Aste eta erdirako proposatu ziguten esperientziaren berri eman
zutenean, honelako esaldiak behin
baino gehiagotan entzun genituen:
“Baino, nik ez det txapa hori behar; nik
beti egiten det euskeraz!”. Gabiria herri
euskalduna da, gehienok euskaraz bizi
gara, eta askok ez dute herrian gaztelania apenas erabiltzen. Hala ere, ez
dugu ahaztu behar gurea bezalako arnasgune bateko herritarrek Euskaraldian (eta Euskaralditik kanpo) inguruko herrietan izan dezaketen eragina.
Olaberrian erosketak egiten ditugunean, Urretxura pintxo-potera
joaten garenean edo Zumarragako
ospitalean hitzordua daukagunean,
paparrean txapa eta ezpainetan euskara eramateak ingurua kutsatzen du.
Euskaraz hasten bagara, euskaraz egin
nahi duenak halaxe erantzungo digu;
ulertzen duenak, baina gure hizkuntza
menperatzen ez duenak edo nahiago

duenak gaztelaniaz hitz egin, gehienetan, ez digu aterik itxiko; eta gainera, itxarongelan, ilaran edo tabernan
dauden gainerako euskaldunak gure
ereduari jarraitu eta euskaraz egiten
ausartuko dira! Ziur bat baino gehiago egon zaretela horrelako egoeraren
baten aurrean hamaika egun horietan zehar, ezta? Ba, horrexegatik da
hain garrantzitsua Gabirian, Araman
eta Itsason Euskaraldiari eta etorkizunean etorriko diren tankera horretako
ekimenei adarretatik eutsi eta eredu
izaten saiatzea.
Baina bada beste kontu bat “…nik
beti egiten det euskeraz!” esaldiaren
atzean. Beti horrek ez al du batere
salbuespenik? Pentsa dezagun pixka
bat. Tailerrean elkartu ginen guztioi
bururatu zitzaigun gaztelaniaz egiten
diogun norbait: haurtzaroan kanpotik
Euskal Herrira etorritako izeba, kebab
jatetxeko saltzailea, ordezko pediatra… Saio horietan proposatutakoak
buruan izatea garrantzitsua da; esate
baterako, egoera horietako baten aurrean, unean bertan edo aurretik, geure buruari galderak eginez:
Ziur nago ez duela ulertzen edo aurreiritzia da? Egiazta dezaket?
Hitz egin dut berarekin gure arteko
harremanean erabiltzen dugun hizkuntzaren inguruan? Esan diot inoiz
nik euskaraz egin nahi dudala?
Badakit ez duela euskaraz ulertzen;
galdetu dut ea badagoen inor zerbitzua euskaraz eman diezadakeena?

Azken galdera hori saltokiren batean
edo administrazioan egin diezaiokegu
gure buruari. Ez dugu ahaztu behar
EAEko eta Nafarroako eremu euskalduneko zerbitzu publikoetan zerbitzua
euskaraz ematea eska dezakegula,
gure eskubidea dela eta legeak horrelaxe jasotzen duela. Beraz, presarik ez
dugun egoeraren batean saia gaitezke
eskaera egiten, eta presaka bagabiltza, edo eskaera egin eta ezezkoa
ematen badigute, beti daukagu erreklamazioa jartzeko aukera. Horretarako, erreklamazio orriak eska ditzakegu, eta Elebidera edo Behatokira jo
dezakegu kexa jartzera.
Pirritx eta Porrotxek aspalditik esaten digute “Sentitu, pentsatu, egin!”,
hori dela jokatzeko era. Baina tarteka, sentitzetik egitera pasatzen gara,
pentsatu gabe, eta behin ohitura hori
hartuta, inertziak apurtzea zaila izan
daiteke. Egin dezagun proba; pentsa
dezagun hasi aurretik, eta saia gaitezen nahi dugun hori lortzen. Hori bai,
ez inoiz ahaztu egiten duguna egiten
dugula ere, irribarrea ezpainetan izateak beti errazten duela bidea, eta
errespetuak ez duela hizkuntzarekin
zerikusirik, hizkerarekin eta formekin
baizik. Ea guztiok jarraitzen diogun leloari: GABIRIARROK EUSKEREA LEKU
GUZTITAN AGIRIN!

Eresti Oiarbide Murua
Argazkiak: Aimar Maiz Morea

11

Alegiako apaizetxea, auzolanean prestatzen 1927an eta 1928an.

ALEGIAKO ERMITA
ELIZA BIHURTU
ZUTENEKOA
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Gabiriak, Ormaiztegik eta Itsasok
banatzen duten Alegia auzoan, Santa Maria Magdalena eliza aspaldikoa
da. 1609an eraiki zuten eliza berria,
aurrekoaren ordez. Uztailaren 22an
ospatzen da zaindariaren eguna, eta,
horrekin batera, Alegiako festak.

zailtasunak zituztela argudiatu zuten,
gertueneko elizak 45 minutura zeuzkatelako oinez, Itsasokoa nahiz Gabiriakoa, eta erosoago baina urrun hura
ere, Ormaiztegikoa. Meza bat entzuteko aukera eskatu zuten, Alegiako
elizan.

Lehengo mendean, 1927an, Alegiako hiru udalerrietako bizilagunak
elkarturik, meza entzutera joateko

“Meza santua” igandeetan eta jai
egunetan eman ahal izan zedin, Gasteizko Gotzaindegiak bi baldintza jarri

zizkien alegiarrei: ermita handitzea eta
apaizarentzat etxea egokitzea. Hala,
auzolanean ermita handitzeko obrak
egin zituzten, eliza kategoriakora bihur
zedin eta meza eman ahal izan zedin.
Baseliza handitu, kanpandorrea eraiki,
sakristia egin eta apaizarentzat etxea
pareko etxean eraiki zuten. Gartziandegi baserriko Hipolito Ormazabalek
utzi zituen lur sailak, eliza hazteko.

Lehengo aldiz, 1927ko uztailaren
16an eskatu zioten Gasteizko gotzainari Itsasoko koadjutorea Alegiara
jaits zedin onarpena eman zezala, zapatuetan eta jai bezperetan; hartara,
biharamunean Alegiako elizan meza
eman zezan. Apaizak gaua pasatzeko,
apaizetxea egokitu zuten. Kasu handirik ez zuen egingo, urte bereko urriaren
19an berriz idatzi baitzioten, eskari
berarekin. Orduan, bai. Urriaren 24an,
Itsasoko koadjutorea jaisteko baimena eman zuen.
1928ko urtarrilaren 1ean, batzarrean
bilduta, Jose Joaquin Atinek bere jabetzako etxe bat eskaini zuen, Alegian
ermitaren parean zeukana, apaizak
erabil zezan. Guztiak ados azaldu ziren.

Alegian meza bat emateko autorizazioa 1928ko azaroaren 6an eman
zuen Gasteizko gotzain Mateo Mujikak, Jaime Berastegi idazkariaren
bitartez. Auzotarrek, aurreko gutun
batean, eliza berritu eta apaizarentzat
etxea egokitu zutela berri eman zioten
gotzaindegiari, Altzibarko Jose Nicasio
Atinek eta beste hainbatek sinatuta.
Obrak finantzatzeko, Gipuzkoako
Probintziak ere jarri zuen dirua. 1929ko
abuztuaren 19an, Gipuzkoako Komisioak Alegiako elizaren berritze lanetarako 2.000 pezetako diru laguntza
ematea onartu zuen. Altzibarko Jose
Joaquin Atinek egin zuen eskaria, Santa Maria Magdalena Ermitaren Obra
Batzordearen ordezkari modua. 1929-

8-20ko data dauka ebazpen gutunak,
batzordearen lehendakariordeak eta
Ramon Zubeldia idazkariak sinatua.
Meza bakarrarekin gutxitxo, nonbait, eta 1933ko urriaren 23an alegiarrek beste eskari bat egin zioten
Gasteizko gotzainari: igandeetan eta
jai egunetan meza bikoiztu (“binar”)
zezala apaizak. Auzoa osatzen zuten
42 familietatik 30ek meza entzuteko
zailtasunak zituztela argudiatu zuten.
Apaizaren ordainsaria (urteko 300 pezeta) ordaintzeko prest agertu ziren.

Aimar Maiz Morea

Alegiako elizaren atarian, Jose Joakin Atin, Gartziandegiko Hipolito Ormazabal, Altzibarko Jose Nicasio Atin eta umeak. 1927. urtean.
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GABIRIA
JAIOTERRI
Gabirian jaio eta kanpoan bizi direnen saila edo txokoa izatea nahi dugu hau. Euren berri
izan nahi dugu: batzuk astebururo ikusten ditugu, beste asko urtean behin, herriko festetan,
adibidez. Denak MAKILARI aldizkari honen zain-zain egoten dira, herriko berrien irrikan, hau
baita herritarron berri izateko modu bat. Eta guk ere horixe nahi dugu: non bizi diren eta zertan
dabiltzan jakin nahi dugu, kanpotik nola ikusten duten Gabiria ere galdetuko diegu, eta euren
oroitzapenen kutxatxoa, umetako pasadizoak-eta, astinduko dugu.

Non bizi zara?
Gaur egun Azpeitian bizi naiz
Herritik kanpo zenbat urte daramazu?
Azpeitira ezkondu nintzen 1983ko
urriaren 29an, beraz 35 urte

M. Anjeles
Maiz Egiguren
(Eguzkitza baserria, 1953)
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Zertan aritu zara herritik alde
egin zenuenetik?
Ba denetarik aritu naiz, beti ere
hezkuntzari lotuta. Hasieran ikastetxe
pribatuan eta udal euskaltegian euskara irakasle. Haurrak etorri zirenean
utzi egin nuen eta bitartean haur
hezkuntza egin nuen, eta haurrak ikastolan hasi eta gero, Ikastola publikoan
haur eskolan sartu nintzen, jubilatu
arte.

Nola ikusten zenuen orduan Gabiria?
Egia esan pena handiz alde egin
nuen Gabiriatik. Lagunarteko herria
sentitzen nuen, gazte mugimendu jatorra zegoena, Osinalde elkartean lan
eginez denok elkarrekin…
Ba al duzu gaur egun Gabiria eta
gabiriarren berri?
Bai. Ezkondu nintzenetik ia astero
etorri naiz Eguzkitzara . Gainera nire
familia gehiena Gabirian bizi da, eta
senar eta seme-alabek erdi gabiriarrak
direla esaten dute. Osinalde elkarteko
bazkide izaten jarraitu dut, eta oso
gustura gainera.
Sarritan etortzen al zara jaioterrira? Zein datatan?
Bai, lehen aipatutako Eguzkitzako
asteroko bisitaz aparte, kaskora zerbait berezia dagoen ia gehienetan
joan izan naiz, festa guztietan, Kultur
astean tarteka ( senarrak hainbat argazki emanaldi egin ditu), sagar egu-

nean, santu guztietan gaztaina jatera,
eta abar.
Bizilekuz aldatu zinenean, zer
egin zitzaizun deigarriena herri
hartan?
Egia esan, deigarriena hasiera batean, jendearen jatortasuna eta umorea, senarra barne. Azpeitiarra jende
sanoa dela esango nuke. Baina onena,
zenbat festa egiten diren, horrela lanetik jai egun asko egiten genituen
eta. Ja,ja…
Bizi zaren lekura zer eramango
zenuke Gabiriatik?
Herri txikiek daukaten xarma, denak
ezagutzen direla. Baita ere, elkar lanerako dagoen borondatea.
Eta zer ekarriko zenuke hona?
Hango festak, ja,ja,ja. Baita ere
hango euskal zaletasuna, batik bat,
hitanoa, hika hitz egiteko joera. Pasea
lekuak…

Hizkuntzaren aldetik aldaketarik izan al zenuen?
Ez , batere ez, Azpeitia % 90 euskalduna da. Hika hitz egiten da eta nik ere
hika hitz egiteko joera baneukan eta ez
zitzaidan batere arraroa egin. Hori bai
hizketan hasi bezain laster, “zu ez zara
azpeitiarra” esaten zidaten.
Nire seme-alabei ni goierritarra izatea ondo etorri zaie “ Z eta S” bereizteko, ja,ja…
MAKILARI irakurtzen duzu?
Bai, eta asko gustatzen zait, aldizkari landua baita. Herriko kontuak jakitea, oraingoak eta lehengoak, balio
dit. Merezi du eta jarraitu horrela. Eskerrik asko.
Zein atal duzu gogokoen?
Gehiena Gabiri herria, eta herriko
pertsonaiei buruzko istorioak. Ah eta,
sukalde-errezetak ere bai, niri sukaldean aritzea asko gustatzen zait eta…

OROITZAPENAK:

Usain bat: Udaberriko belar moztuarena, eta loretan aingeru lorarena.
Data bat: data asko, baina bat esateko, Gabiriako Goruntz dantza taldearen 25. urteurrena ospatu genuena. Goruntz dantza
taldeari hasiera eman genionoi egin ziguten omenaldia hunkigarria izan zen.
Leku bat: Gabiriako plazatik Aizkorriri begira egotea eta Loiolako zelaiak
Pertsonaia bat: Eguzkitzako Batiste (nire aita zena) hark zeukan umorea, txiste kontaketa eta buruz kantatzen zituen bertso sortak… Bertso zaletasuna hortik etorri zait; bertso idatziak egin izan ditut lagunarterako, ezkontzarako, urteurrenetarako,
lagunarteko despedidak…
Gabiritar guztiak
dira makilari
izen berdinarekin
dauka aldizkari
albiste, kontu, istorio
ta argazki ugari
segi horrela beti
aurrera Gabiri
Jolas bat: Gaur egun sudokuak eta denbora pasak.
Hitz bat (edo esaera bat): beti umore onean
Pasadizo bat: Bueno, asko; baina bat graziosoa egin zitzaidan, haurreskolan lanean, orain dela dexente urte, haur batek “
amama” deitu ninduenean. Barnean sentitu nuen golpetik 20 bat urte zahartu nintzela, ja,ja,ja.
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Joxe Manuel
Etxeberria
Zubizarreta
(Urkiztegi baserria, 1953)

Non bizi zara?
Seguran bizi naiz.
Herritik kanpo zenbat urte daramazu? 39 urte . Gabiriatik irteten
hasi nintzen 12 urterekin, Beasaingo
La Sallera. 16rekin, berriz Arrasatera,
interno.
Zertan aritu zara herritik alde
egin zenuenetik?
Lehenengo Aizarnazabalgo papeleran lanean aritu nintzen 1978tik 1987ra
mantenimenduko buru, ikasketa agiria Arrasaten lortu nuen, baina ikasi
benetan, han egin nuen, kontratua hi-
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tzezkoa izan zen eta baldintza bat jarri zidaten: lantegiak 24 orduan, etenik
gabe, martxan behar zuen.
Egunero goizeko 8etan sartu eta irten iluntzeko 10etan edo goizaldeko
ordu bietan, parean tokatzen zenaren
arabera. Eta 1988tik 2019ko abuztuaren 5era arte Sagastizabal Igogailuetan lan egin dut, jubilatu arte.
Nola ikusten zenuen orduan Gabiria?
Bueeno …“el no va a más”.
Gurasoak, etxea, lagun “superrak”,
dena hantxe nuen. Gure gazte denborako “unioa” izugarria zen. Pentsa, au-

tobusa hartu, Lizarrustin gelditu, motxilak kargatu xerrak erretzeko teilekin,
hartu bizkarrean, eta hala joaten ginen
mendira elkarrekin gustura.
Ba al duzu gaur egun Gabiria eta
gabiriarren berri?
Jubilatu naizenetik, egunero, egun
erdia Urkiztegin. Herriaren berri gertugertutik izaten dut .
Sarritan etortzen al zara jaioterrira? Zein datatan?
Urtero-urtero Andra Maritarako Gabirian egon behar izaten dut. Oporrak
beti horren arabera antolatzen ditugu,

abuztuak 15, eguerdirako, Orbeldegin
bazkaltzen izateko moduan. Ezkondu
nintzen urtean izan ezik, urtero.
Bizilekuz aldatu zinenean, zer
egin zitzaizun deigarriena herri
hartan?
Lehenengo Beasainen 4 urte bizi
izan ginen, eta han kuadrillaren falta
izugarri sentitu nuen.

Bizi zaren lekura zer eramango
zenuke Gabiriatik?
Ez nuke ezer asko mugituko, baina
Urkiztegiko Anitan ekonomika eta kozinatzeko eskua beharbada bai.
Eta zer ekarriko zenuke hona?
Ez nuke ezer ekarriko.

MAKILARI irakurtzen duzu?
Hasieratik bukaeraraino beti, amaren ta bion artean komentatuz.
Zein atal duzu gogokoen?
Herriko argazkien atala asko gustatzen zait, amaren eta bion artean
agertzen diren lekuak non dauden asmatzen saiatzen gara.

Hizkuntzaren aldetik aldaketarik izan al zenuen?
Ez, horrek betiko moduan jarraitu
zuen.

OROITZAPENAK:

Usain bat: Bi esango dizkizut; ondo ondutako belarraren usaina eta pago egurrez egindako suarena.
Data bat: Andre Mari jaiak eta Gabonak. Festak sakratuak dira, baina Gabon eskea ere izugarri baloratzen dut, kantariei harrera egin eta joaten direnera arte Urkiztegin egon ohi naiz, gero denok, ateak itxi eta afaltzera joaten gara.
Leku bat: Ardantza, Murgil …Gabiri bi aldetatik ikusten den lekuak dira eta horregatik gustatzen zaizkit.
Pertsonaia bat: Bi esango nituzke; bat Arretxemendiko Serapio. Oroitzapen ederrak ditut, nola egoten ginen behiak jezten
zituen bitartean kontatzen zizkigun istorioak entzuten, inaurkin gainean eserita. Eta bestea, aldameneko Pedro Mari, pertsona ona. 10 urtera arte haren inguruan ibiltzen nintzen beti. Bozadera ondoan harekin probatu nuen lehenengo zigarroa.
Pedro Marik kristoren mesedea egin zidan, erretzen hasi, mareatu, ziplo lurrera erori eta ordutik gehiago ez dut zigarrorik erre.
Jolas bat: pilota asko gustatzen zitzaidan, pentsa ezazu, goizeko 8etan apeaderoan elkartzen ginen, eskolak hasi aurretik
partida jokatzeko denbora izateagatik. Futbola ere gustatzen zitzaidan.
Hitz bat (edo esaera bat): Ez diet asko erreparatzen hitzei eta horrela, horretan gure alaba da ona. Baina aitona Joxe Manuelek behin bota zuena gogoan gelditu zitzaidan: “Oaintxe akabo gizona”, emakumea prakak jantzita ikusi zuenean.
Pasadizo bat. Urte zahar eguna zen, juergara joan ginen Gabiriara. Goizaldean Aranburura, han belar pilan lo egin genuen.
Orduan telefonorik ez zen eta goizean gurasoak elizan topo egin zutenean komentarioa, umeak ez zeudela etxean eta… -Behintzat jaiki zirenean Katarainera joan omen ziren. Xanta han ibili omen zen Ramonekin ukuiluan; halako behiek hainbeste
erralde eta…, kontutan. Gero denak han hamarretakoa egin eta halako batean etxera17 bat urterekin hasi ginen parrandan eta 19 urtera arte ez nuen kotxerik izan. Legazpitik oinez etortzen ginen edo bizikletan,
aurkituz gero.
Aztiri oso maite genuen, hara joateko beti prest. Behin, Argindegi aldean aurkitutako segadora batekin belarra ebakitzen ere
aritu ginen goizeko 4ak aldera. Batzuetan parranda ondorengo ajearekin geundela esaten genuen: “Gehio ez diau jun behar
Aztirira!”, baina berehalaxe ahazten zitzaigun.
Beste behin, parranda ondoren, Xanta, Zandatartetik etxe aldera eta bidean alper-harria, hartu eta Urkiztegi alderaino bueltaka bota eta hurrengo egunean Zandatarteko Piok Zandatagoitiko Eugeniori: “Idikin etorri beharko dek, hemen txoron bat
ibili dek alperrakin jolasen eta”. Biharamunean Xantak berak joan behar izan zuen idiekin alper-harriaren bila.
Orduan jaietan ordu biak aldera irteten genuen eta arratsaldea luze egiten zitzaigun, denerako astia izaten genuen.
Batik bat Axtixain, Xanta, Nikolas eta ni ibiltzen ginen, tarteka Miguel Berasategi ere bai.
Aloña Murua Jauregi
Marian Bidegain Ormazabal
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AGIRIN

Agirin taldeko partaide batzuk festetan pregoia eman ondoren.
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Agirin 2018. urtean sortutako Gabiriako Berdintasun taldea da. Herrian
berdintasuna lantzeko gune baten
falta sumatzen genuenez, biltzen hasi
ginen eta forma eman genion. Nahiz
eta denbora gutxi den talde hau sortu
dela, oso gustura gaude gure aurrerapenekin, edonork ezin du esan festetako pregoia egin duenik!

zialak eta nerabezaroari buruzkoa,...)
edota edozein ekintzatara (egun
seinalatuetakoak, erasoei aurre egitekoak,...), adin guztietako jendea
elkartzeko gune polita eta aberasgarria izan daitekeelako; eta gainera,
aipaturiko hitzaldi eta ekintzetarako
ideia berriak jasotzeko prest gaudelako.

Herriko neska gazte batzuk bildu
izan gara orain arte, gure artean hitz
egin eta berdintasunaren gaia landu
ahal izateko. Hala ere, argi utzi nahiko genuke helburua talde ireki bat
sortzea dela, eta etorri nahi duzuenok
ongietorriak izango zarete, bai bileretara, bai hitzaldietara (generoa eta
matxismoari buruzko oinarrizko ideiei
buruzkoa, teknologia berriak, sare so-

Hilean behin bilerak egiten ditugu,
horietan gai interesgarriak lantzen
ditugu banaka, taldeka eta guztion
artean gure kezka, uste, eta esperientziak partekatuz, elkarrengandik ikasi
eta konfiantzazko gune bat eraikitzen
hasi gara. Horrez gain, helburu batzuk
finkatu ditugu, eta horiek betetzeko
asmotan hasi dugu 2019. urtea. Helburu horien artean Noka ikastaroa

antolatzea dago; ikastaro honen bidez, Gabiriako neska gazteok bertako
emakumezkoen hika forma ikasi nahiko genuke, eta gero, jakina, erabili.
Era berean, espero dugu belaunaldi
ezberdinen arteko zubi moduan baliagarria izatea ikastaro hau. Bestalde,
Gazte festetarako sortu eta Andra Maritarako osatu genuen eraso sexisten
aurkako protokoloa, Gabiriarako espreski sortu genuena, aurten eta beharrezkoa den urte guztietan herriko
festetan martxan jarriko dugu. Eta
noski, hilero egiten ditugun gure bilerak egiten jarraituko dugu, gu geu ere
elkartuta indartzen, desikasten, ikasten eta berdintasunera hurbiltzen joan
gaitezen Agirin taldeari esker.

PABLO
IRIZAR
ZUBIZARRETA

Zirkuituetako pilotu gabiriarra
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Alegiako Irizar familia zabalekoa da
Pablo Irizar Zubizarreta (Zubimusu,
1961). Bertakoa zuen aita, Mieltxin
Irizar Irastortza. Barretxerekin autobuseko txofer ezagutu genuen, ume
ginela. 2010ean hil zen, 82 urterekin.
Ama, Mari Karmen Zubizarreta Agirrebengoa, berriz, Uharketa baserrikoa.
2017an hil zen, 85ekin. Biek ala biek,
hileta Gabirian egitea eskatu zuten.
Alegian jaio eta hazi zen Pablo. Gogoan ditu Igande goizetako futbol
partidak, Gabiria gaineko zelai zaharrean. “Igande goizetan futbolean
egitera hona etortzen ginen kuadrilla,
larunbat gaueko tragoak botatzera.
Palan egitera Olaberriara joaten ginen.
Gabirian asko ibili gara”, dio Pablo Irizarrek.
Gazterik jo zuen kanpora. Bergaran
Avenida taberna zabaldu zuen, Juan
Ramon anaiarekin batera, 1984an, eta
hurrengo urtean joan zen hara bizitzera. Pixkanaka, ia familia guztia bildu
zen Bergarara: bi anaiez gain, gurasoak
gero; Malu eta Mentxu arrebak ere bai.
Malu 2018ko apirilean hil zen. Mikel
Euskorot da jaiotetxetik gertuen bizi
dena, Ormaiztegin.
Pabloren bizimodua, tabernako lanaz gain, lasterketa-zirkuituetan hasi
zen ontzen. 1988tik 1997ra ibili zen
lehiaketetan, eta garaipen garrantzitsuak lortu zituen. 1988an, 1989an eta
1990ean AX Kopan aritu zen; azken
urte horretan txapelketa irabazi zuen,
denboraldiko 16 karreratik 15etan aurrena izanda. 1991n Turismoen Espainiako Txapelketan ibili zen (AX Kopan
ezin zuelako gehiago, irabazteagatik),
eta 1992an Clio Kopa lehiatu eta irabazi zuen, Renaultekin. Ondoren, Citroen
Competicion taldeko pilotu profesional gisara, ZX modeloa hobetzen ibili
zen. Kotxe harekin, 1994tik 1996rako
Kopak korritu zituen, eta 1997an RACE
kopa. Juanra anaia ere ibili zen zirkuituetan, 1991n, aurreko urtean Pablorena izandako AX txapeldunarekin.
Kotxeetara, lehen-lehenik, Mieltxin
aitarekin zaletu zen. 14 urte zeuzka-

20

AX Kopa 1990

Clio Kopa 1992

la, 1.800 zentimetro kuboko eta 120
zaldiko Seat 1430 berezia erosi zuen
Mieltxinek. “Seat-era 1.600 cc-ko 131
bat erostera joan ginen, baina erakustokian 1430-1800 hori ikusi genuen.
DDAUTO prestatzaile madrildarrak
moldaketa batzuk egiten zizkion, eta
Seat kontzesionarioetan saltzen zuten gero, garantia normalarekin. Aldagailu-kaxa Seat 132rena zeukan, Stral
hagunak, aurreko esekidura moldatua,
diskozko frenuak handiagoak, aurreko aleroia, marra beltza… Mercedesen
AMG-a bezala zen, gutxi gora-behera.
Izugarrizko kotxea, garai hartarako! 18
urterekin nire lehenengo kotxea izan
zen. Aitarena zen, baina nik gehiago
erabiltzen nuen. Hura nire ametsetako
kotxea da”. Oso esklusiboa zen; 600
bakarrik egin zituen Seat-ek, estatu
guztirako. Segurako bati saldu zion gerora, eta Portugalen geratu zen, kolperen bat hartuta.
Mari Karmen amari ez zion batere graziarik egin. “Kotxe hori? Marra
horrekin eta aleroi horrekin? Ezta
pentsatu ere. Lotsa ematen zion, eta

ZX-arekin

haserre egon zen”.
Karreretan, rallyan hasi zen. Egin
duen bakarra, lehenengoa. 1980an,
Pello Alustiza mutiloar lagunarekin
kopilotu irten zen. Gipuzkoan ziren
zatiak: Otsaurte, Beasaingo Erauskin,
Nuarbe-Beizama… 1985ean, Arrateko
Igoeran irten zen, Juanra anaiaren Talbot Samba Rallye berriarekin. 17. postuan bukatu zuen.
Baina benetako neurria eta zaletasuna zirkuituetan aurkitu zuen. Martin
Egaña bergararrari laguntzen hasi, eta
1988an Citroen AX bat erosita hasi
zen. Calafaten (Tarragona) korritu
zuen lehen karrera. Ia 100 kotxe zeuden irteeran. Gidatze-teknika asko findu zuen, benetako espezialista bihurtu
arte. Lehen bi urteetan, lehiatu beharreko kotxean joaten ziren zirkuituetara, martxan. Entrenamendu libreetako
jarduna soilik zeukaten, zirkuituan
ibiltzeko. Eta kolpe handi bat hartzeko
beldurra, atzera kotxe berean etxeratu
behar zutelako. “Suertez, beti ondo
bukatu nuen, eta martxan itzultzen

nintzen etxera; batzuetan argi-fokurik
gabe, paratxokerik gabe, ispilua zintzilik… Baina etxera itzultzen nintzen”.
Citroen Competicion taldeko zuzendari Jose Maria Barrosok bidaiagatik
dietak ordaintzen zizkien; 15.000 pezetatik 30.000ra bitarte, distantziaren
arabera. “Nik ia beti 30.000 kobratzen
nuen”. Euskal Herritik urruti joan behar

izaten zuen eta. Alcañizko Guadalope
hiri-zirkuitua zuen gustukoena. Bi pole
lortu zituen (1989an eta 1990ean),
eta karrera ofizialean postu onena
4.a egin zuen, 1989an. 1990ean, Madrilgo TDM taldeak fitxatu zuen. “Eta
emaitzak iritsi ziren”. AX Kopa irabazi
zuen. 1992an, berriz, Jacob Sport talde frantsesarekin lortu zuen Clio 16V
Kopa.

Lehiaketa utzi ondoren, 1997tik
1999ra ETBn 1 Formulako komentarista aritu zen, Gerardo Puente koinatua
aurkezle zela eta Laurentzi Garmendia
eta Martxelo Otamendirekin batera.
Benetako artxiboa dauka 1980ko eta
1990eko automobilismoaz, eta Facebooken zabaltzen ditu argazkiak, sailkapenak, oroitzapenak eta bolantean
hartutako jakintza guztia.
Aimar Maiz Morea

Desguaces Latorreko nagusiarekin tratua
“1991n Turismoen Espainiako Txapelketa (CET) korritu nuen, eta 1992rako ere
hori egiteko asmoa neukan. Baina hor Persiar Golkoko gerra piztu zen, eta Citroenek Esan zidan ez zegoela aurrekonturik korritzeko. “Eta zer egingo dut aurten?”. “Bada, AX GTIa garatu”. Baina korritu egin nahi nuen. Clio Kopa hasita zegoen (Renaultena), Jerezen karrera bat egina jada. Hura egingo nuela eta, esan
zidan Citroeneko jefeak (ni Citroenen pilotu ofiziala nintzen): “Baldintza bakar batekin utziko dizut: irabaztekotan”. Kotxe bat erosi nuen presaka, eta seriekoarekin
joan nintzen 2. karrerara, barrak ipini eta ezer ere egin gabe. Jaraman 16. egin nuen.
Prestatu nuen kotxea, eta 3. karreran bigarren, 4.a irabazi, 5.ean bigarren, hurrengo biak irabazi… Txapelketa irabazteko aukerarekin ailegatu nintzen azkeneko bi
karreretara. Kotxea gorria erosi nuen, eta txuria eta berdea ipini nizkion; ikurrina
gabe, baina hemengo koloreekin behintzat. Bi karrera gelditzen ziren, Albacete eta
Jarama. Hala, Bartzelonatik nentorrela kotxearekin, Desguaces Latorreko nagusia
zetorren bere kamioiarekin. Hark 10 kotxeko talde bat zeukan, eta haren pilotu bat
lider zihoan. Autopistan aurreratu nuenean ezagutu ninduen, eta bozina jotzen eta
argiak botatzen hasi zitzaidan. Atseden-leku batean gelditu ginen, eta esan zidan
Desguaces Latorrekoak: “Oye, hay que pintar ese coche con estos colores, eh!”. Bere
taldera sartu nahi ninduen. Hurrengo restopean geratu, Alfajarinen, Coca Cola bat
atera, eta egin genuen tratua: “Jode, pues vaya cambio que voy a hacer: de rojo,
blanco y verde a rojo y amarillo”. Karrerako zenbat diru behar nuen galdetu zidan.
“Zureei zenbat ematen diezu?”. “500.000 pezeta bakoitzari, karrerako. Bi karrera
bakarrik geratzen dira, eta 800.000 emango dizkizut biengatik”. “Ados. Baina zuk
pintatuko didazu kotxea”. Hala egin genuen tratua, eta txapelketa irabazi nuen,
noski. Berak kristoren taldea zeukan, bi trailer, eta esango zuen: ‘tipo hau etorri
duk azkeneko momentuan, txapelketa hasita zegoela, eta ikurrinaren koloreekin
irabazi behar zidak?’. Etsaiarekin ezin baduzu, bat egin ezazu berarekin. Bada, hala
egin zuen. Gero, harrezkero, berarekin laguntasun asko egin nuen, eta erlazio oso
ona eduki nuen. Orain, gainera, famatua da: Luis Miguel Latorre. Urte batzuetan
Carmen Martinez Bordiurekin ibili da, Francoren bilobarekin. Orain Agatha Ruiz
de la Pradarekin dabil. Aldizkari guztietan azaltzen da (arrebak esaten dit, nik ez
dut ikusten). Izugarrizko desguazea dauka N-401ean, Toledoko Errepidean 25. kilometroan. Europako desguaze handiena da: 500 langile dauzka, eta barruan bi
autobus ibiltzen dira, jendea eramaten eta ekartzen; parkina izugarria, zaindariak,
kutxazain automatikoak… Vestasur inmobiliaria ere eduki zuen, nik eraman nuen
haren publizitatea kotxean. Gero, lur batzuk erosi, eta olioa egiten du. Negoziante
totala da. 14 urterekin, bere aitak terreno batzuk zeuzkan, eta ardi zain egoten zen
N-401eko 25. kilometroan. Istripu bat izan omen zuen norbaitek, kotxe zahar batekin, eta han utzi omen zuen, bide ertzean. Gero beste bat, eta bertan utzi, gara
hartan. Hala, jendea gelditzen hasi omen zen, pieza bat behar zuela, gurpil bat
behar zuela… Eta hark saldu. Europako desguazerik handiena da orain”.
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SOK ATIR A
GABIRIAN
Berrogei urte baino gehiago pasa dira Gabiriako zenbait lagun soka-tiran hasi zirenetik. Euskal Herriko goma-gaineko sokatira txapelketaren 2019ko finala herrian jokatzeak memorian atzera eginarazi digu eta nolatan sortu zen, bide horretako istorioak
biltzen saiatu gara sokatiran jardun zuten protagonistetako batzuekin. Hasiera batean,
kaskoan bi talde izatera iritsi ziren eta Aztirian beste bat. Jakin dezagun, bada, batzuek
eta besteek garai hura nola gogoratzen duten.
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AURREKARIAK:
1975eko Andramarien aurretik motokrosa edota ziklokrosa izan ziren
Gabiriara jendetza ekarri zutenak.
Baina sortzen ziren gora-beherak ikusita, beste zerbait pentsatzen hasi
ziren gazteak. San Roke txikitan, plazako sokatira saioek sortzen zuten giroa aintzat hartuta, sokatiran egitea
pentsatu zuten Osinalde elkartekoek.
Goierriko taldeak izan omen ziren
sokari tiraka lehenengo hartan Iñaki
Etxeberriak gogoratu digunez: “Segura, Urretxu, Aztiri, eta Gabiri izan ginen
orduan.” Aztirikoek ere ondo gogoan
dute Gabirikoen gonbitaren harira
taldea sortzea noiz eta non pentsatu
zuten. Nikolas Etxeberria aztiriarrak
soldadutzara joan zen urteari erreparatuz egin ohi ditu orduko kalkuluak:
“1975eko Santiotan izan zen, Urbasan.
Ordurako Gabiriako taldeak esana zigun Andramaritan sokatiran egin behar zutela lehenengoz. Pilatosen balkoiaren alboan, sekulako beroa egiten
zuen egun hartan, bazkaltzera elkartutako bost lagunak hasi ginen auzoko
zortzi lagunak nortzuk izan zitezkeen
pentsatzen: gorputza, pisua, denari
begiratu behar zitzaion!” Bada, Santiotan taldea ideatzen hasi eta hiru
asteren buruan, Andramaritan Aztiriko
taldeak lehian parte hartu zuen.

LEHENENGO PLAZA, ANDRAMARITAKOA:
Osinalde Elkarteko bitrinan ikusgai
dago lehenengo norgehiagoka hartako sari nagusia. Gabiriako taldeak
eskuratu zuen “Gran premio sokatira
15-8-1975” delakoa. Fermin Gabiria
aztiriarrak gogoan du Segurakoak
nola etorri ziren: “freskagarriak kajoietan zituztela, sekulako prestaketa
ekarri zuten segurarrek, baina irabazi
egin genien.” Segurak gerora marka
handiak jarri zituen, baina, lehenengo
hartan auzo txiki batekoek irabazteak
min eman zien. “Gu baserritarrak ginen, baserrian lanean jardun eta gero
lanera joaten ginenak, bestela. Zortzi
laguneko taldea osatzeko, Aztirian,
komeriak egin behar izaten ziren, gu-

rean ez zegoen ordezkorik” dio irribarre
artean.
Aztiriko taldearen profila ere egin
digu Fermin Gabiriak: “Soka berean 19
eta 62 urte arteko jendea geunden, zaharrenak Lizardiko Pedro eta nire osaba Bittor genituen. Baina lehenengo
tiraldia abiapuntua izan zen; hurrengo
astean elkartu eta prestatzen hasi ziren, afizioari serioxeago eusteko.

ENTRENAMENDUAK:
Gabirian ere serio demonio entrenatzen zuten. Euxebio Igartzabalek
gogoratzen duenez, “plaza ondoan,
lehen eskola txikia esaten zitzaion eta
festatan ibiltzen zen sozidade hartan,
Irizarren egindako armazoi bat jarri genuen: polea bat tira egiteko alturan jarri, goian beste polea batetik 500 kilo
burnitan jarri kaja batean eta hari tira
egin behar zitzaion! Besoak ederki egiten ziren, bai! Atez barrutik jarri genuenez, plazatik tiraka ibiltzen ginen! Korrika ere Areatzarainoko joan-etorriak
eginez aritzen ginen.” Entrenatzaile
edo prestatzaile gisa, Euxebiok berak
jarduten omen zuen.
Bi talde adina lagun ibili ziren, A eta
B, beraz 16 lagun behar ziren sokarako,
bi prestatzaile eta badaezpada besteren batzuk ere bai. Adinez oso ezberdina zen sokan elkartzen zen jendea.
“Odolkiagako Juanito eta gure osaba
Andres kenduta, 13 urteren aldean
ibiliko ginen gehienak” argitu du Iñaki

Etxeberriak.
Entrenamenduek baina askorako
ematen zuten. Aztirin, esaterako entrenamendu osteko afariak dituzte
bereziki gogoan. “Beti uzten genuen
baten bat saiheskia erretzen, gehienetan harakina. Ona izango zen orduan
edo! Entrenamendua ona zen, baina
haren ondorengoa, hobea izaten zen”
dio Nikolasek. “9-10 ordu lan egin
ondoren, gogoa ere behar da entrenatzera joateko! Eta orduan ederra
izaten zen! Hasieran Aztiriko plazan
egiten genuen entrenamendua, baina
gero Legazpin, idi-probak egiten zituzten lekuan egiten genuen entrenamendua. Azkar igotzen ginen, ordea,
Aztirira, saiheskia jatera!”
Sokatiraren aitzakia horrekin jendea ere ezagutu ahal izan zuten. Izan
ere, Aztirikoekin batera entrenatzera
Zeraingoak ere hurbildu ziren. Alboko
herrikoak nola ziren, ezagunak zitzaizkien. Pedro izango zen ezkondu bakarra, gainontzean denak konpromezurik
gabeak ziren. Orduan emakumeak ez
ziren ikusten ez sokan, ez elkartean.
“Pentsatu ere ez zen egiten.” diote.

NESKAK ERE BAI:
Aztirian pentsaezina zirudiena baina, errealitatea zen jada Gabirian.
Goierriko nesken artean osatu zuten
taldea Idiazabalen eta tartean Gabiriako bi emakume ziren: Rosario
Olariaga eta Edurne Zumalakarregi.
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“Gainerakoak idiazabaldarrak, ordiziarrak, itsasoarrak eta olaberriarrak ere
baziren.” Martin Etxaluze zeraindarra
zuten prestatzailea. Gabiriarrak ez ziren taldean hasieratik sartu, Rosariok
gogoratzen duenez, “bi lagunek utzi
behar zutela eta orduan sartu ginen
gu”. Idiazabalgo taldea aurretik bazebilen ere, Gabiriako nesken tiraldiak
“Ermuan, Orion eta Bergaran” gogoratzen dituzte. “Gabirian ez genuen
tira egin.” Baina erakustaldietara eta
mutilekin batera joan ohi ziren.
Neskek mutilekin batera entrenatzen zuten. “Beste talderik ez zegoen
eta, Idiazabalgoak hona, Gabiriara
etortzen ziren entrenatzera” zehaztu
digu Rosariok. Badira gainera horren
lekuko ordutik tinko dirauten adiskidetasunak: “Idiazabalgo Marianekin
sekulako harremana sortu nuen, gaur
artekoa, sokak eskatzen duen konfiantzan oinarritutakoa gainera.” Edurne Zumalakarregiren arabera, ibilbide
motxa izan zen eurena; “pare bat urte
edo egingo genituen, gehiago ez”.
Festetan baina, pare bat urtetan
edo erakustaldia egin zuten; gizon
bat bi emakumeren kontra. Golpean
eginez gero bai, baina tira eginez ez
zien irabazten emakumeei gizonak!
Gasteizko zezen- plazan ere egin zuten
tankerako erakustaldirik: ezin zuten
hanka-zulotik irten... eta Iñaki Etxeberriak antza keinu egin zien, golpean
tira egiten uzteko eta hara, gizona,
atzeraka erori zen bat-batean!
Janzkerari zegokionez, neskak “niki
urdin bat genuen, eta praka bakeroak,
antzekoak ziren denonak” Goierriko
neskek Idiazabalgo taldea sortu ostean, etorri ziren Urretxuko emakumeen taldea edota Bergarakoena.

AZTIRIARRAK GALARRETAN, OLINPIADEN PARE:
Lehenengo plaza Gabiriakoa izan
bazuten ere, gerora ibilbide oparoa
izan zuen Aztiriko taldeak. Gipuzkoako
txapelketara joan ziren, Galarretara,
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Nikolasen soldadutzako kalkuluen
arabera, 1976an. “Argazkia ere badago” dio alderik aldeko irribarrea ahotik
ezin kenduta. Ofiziala Gabiria A izango
zenez, gu Gabiria B ginen. “Talde asko
ginen, eta tartean gu. Gogoan dut gurekin entrenatzen zuen Zeraingo taldearen aurka galdu egin genuela han!
Orduko hartan gainera Olinpiadetan
bezala, paseilloa eginez, pankartak
hartuta egin zuten talde guztien aurkezpena eta sekulakoa izan zen. Ileak
tente jartzeko modukoa! Eta gogoratzen dudan bakoitzean ere bai!” Juan
Agirrek egiten zuen gure “entenadore
edo prestatzaile” papera. “Juan gure
aldean ikasia zen, Gijongo unibertsitatean ibilitakoa, eta mundu gehixeago zuenez hura jarri genuen prestatzaile lanetan. Hark gainera gustu
handiz ekin zion. Mahonezko galtzak
jantzita, txapela, niki txuria eta gomazko abarkak, horixe zen gure uniformea.” Gipuzkoako txapelketa hura
gizonezkoen artekoa izan zen, baina
txapelketaz haratago, “Olinpiaden
parekoa zen, telebistan ikusten ziren
desfile horietako bat zirudien, denak
iladan jarrita, kartelaren atzean, protagonista sentitu ginen, eta harrotasun galantarekin bizi izan genuen, Galarretak orduan gainera sekulako sona
zuen: erremontea, eskuz, denetarik
izaten zen.” Behin Donostian izanda
gainera, ondo gogoan dute eguna alde
zaharrean luzatu zutela.

Gabirian eta Galarretan tira egiteaz
gain, Idiazabalen, Zerainen eta Seguran ere aritu ziren aztiriarrak. Urtsuaranera, Idiazabalgo auzora joateko
sekulako prestaketak egin omen zituzten, baina, eguraldi txarrarengatik
bertan behera geratu zela aipatu dute.
Sasoi hartan, ez omen zen orain bezala: “ez gomarik eta ez lurrik; gomazko
abarkak jantzi eta asfalto gainean,
frontoiko zoruan, egokitzen zen zoruan
egiten genuen sokatiran!”
Tartean halako esperientziak izan
bazituzten ere, eta serio jardun bazuten ere, hasierako ibilbidea ez zen oso
luzea izan, bi edo hiru urte iraun zuen.
Eurak utzi bazuten ere, Segurak segi
eta historia ere egin zuela aipatzen
dute. Gipuzkoan, berriz, talde gogorrena Mutriku zela aipatzen dute aztiriarrek.
Lehenengo txanpa hark Gabiriako
kaskoan berriz, sei bat urte iraun zuela
zehaztu digu Iñaki Etxeberriak. “81ean
amaituko zen hau, tartean soldadutza
ere bazegoen. Hasieran batzuk ziren
han, gero besteak ere joan egin behar...
Jenderik batzen ez zelako utzi zitzaion,
baskulan ere kabitu ezinda izaten ginen batzuetan, eta sufritu ere egin
behar zen.”
Izan ziren, ordea, afizioari eutsi nahian, Urretxuko taldera batu zirenak
ere: “Nikolas Igartzabal, Joxe Luis Bi-

degain eta ni neu izan ginen Urretxuko
taldean jarraitu genuenak. Goldenen”
dio Juan Mari Ariztimuñok. “Han beste
pare bat urte edo egingo genituen”.

GABIRIA, EUSKAL HERRI
OSOAN ZEHAR:
Gabiriaren izena lau haizetara zabaldu zuten Euskal Herri osoan zehar.
Nondik nora ibili ziren galdetuta, bederen, Iñaki Etxeberriak dio “ia Euskal Herri osoa pasa genuela esango
nuke. Gehienetan herriko festetako
txapelketetan ibili ginen. Baina, Euskal Herriko txapelketa bat Agurainen
izan zen eta han ere tira egin genuen!”
azpimarratu du Etxeberriak. Altsasun,
Santa Isabeletan, Etxarri Aranatzen,
Iturmendin... Euxebio Igartzabalek
zehaztu du “Etxarrin igeltsero jendea zen, denak eskumuturrak eta besoak ondo
egindakoak... Gurean, berriz,
gehienak baserritarrak!” Baina
gai honek ere balio omen zuen
adarra jotzeko: Behia jezten ibilitako baserritarra bazen, hobea
zen eta, besoak eginago izaten
zituelako!
Memoria freskatu nahian edo,
Osinalde elkarteko sukalde gainean dauden kopen artean aritu
gara begira; horiek baitira Gabiriako taldeak sokatiran egindako
ibilbidearen erakusle batzuk. Hona
zein altxor dauden bertan:
-1975. urtekoak: Gabiriako sokatira
txapelketako garailearen garaikurra,
-1977koak: Aguraingo Euskal Herriko
txapelketan, 720 kilotan 7. postua eskuratu zutenekoa, Etxarri Aranatzen
lortutako garaikurra, Urretxuko Osaba
tabernak emandakoa, Antzuolan lortutako bigarren sari bat,...
-1978koak: Ormaiztegin jokatu zen
Goierriko lehenengo txapelketakoa,
Alegiakoa, Lizarrakoa, Arrasaten garaile irten zirenekoa,...
-1979koak: Arrasatekoa, Azpeitiakoa, Oriokoa, Gabiria bertakoa, Alegria Dulantziko Rural Kutxako bulego
baten inaugurazioaren harira jokatutako sokatiran parte hartu zutenekoa,

Ikastolen alde egindako txapelketa
batekoa, Nafarroako odol-emaileek
antolatutako hartan jasotakoa...
-Emakumeak Orion izan ziren, Bergaran ere bai. Han kopa lortu zuten,
baina Idiazabalen izango delakoan
daude.
Euskal Herriko txoko hauek guztiak
zeharkatzean eta sokatiran jardutean
euren janzkera nolakoa zen ere galdetu nahi izan diegu. Hasiera batean,
bakoitza bere jantziekin ibiltzen bazen
ere, oinetan gomazko abarkak janzten omen zituzten, baina Elosegi izan
omen zen kamixetak egin zizkiena:
Osinalde Elkartea, Gabiria eta “Vinos
Elosegi” jartzen omen zuen, propaganda eginez.

Zorua, lekuan lekuan egokitzen zena
izan ohi zuten; hormigoiaren gainean,
pilotalekuan, “jardunez gero, norberak antzematen zion nola egin behar
zuen”. Teknikari dagokionez ere, aurrenekoak sokari goian eutsi behar
zion erori ez zedin, handik atzerakoak,
berriz, kargari eutsi. Baina zeregin
horretarako, bakoitzak bere posizioa
ere izaten omen zuen: Aurreneko urtean atzean Nikolas Igartzabal jar
tzen omen zen gehienetan, eta gerora,
berriz, Tomas, Nikolas soldadutzara
joan zelako! Nesketan ere bai, Edurne
izaten omen zen atzean jartzen zena,
Rosariok gogoratzen duenez. Alde
batera diferentziarik bazegoen bitara
egin behar izaten zen, eta bi tiraldietan denbora gutxien egiten zuenak
irabazten zuen. Ez dago alderatzerik

orain dabiltzanek egiten dituzten tiraldiekin! Azpimarratu du Euxebiok.

BIGARREN TXANPA:
1998 urte inguruan izango zen, Juan
Ramon Goikoetxearen kalkuluen arabera. Aztiriko festetan igande arratsalderako jendea erakarriko zuen zerbait
prestatu nahi zuten, eta Urrestillako
sokatiralariak ezagutzen zituenez, aurrekontua eskatu eta kalkuluak egin
zituzten. Festetako aurrekontu erdiarekin antolatu zuten tiraldia; Gabiria,
Aztiriko bi talde eta Nuarbekoen artean. Afizioa sekulakoa zen garai hartan, eta jakintzat jo zuten jendetza
etorriko zela. Tiraldi bakarra egitea zen
asmoa. Gabiriakoek baina,
itzulerakoa eskatu zuten
festetarako, eta orduan
bai, jendea bilatu ezinda
ibili zirela taldeak osatzeko. “Konpromezuz egin genuen bigarren hori, baina
gehiegi prestatu gabe.”
Bigarren txanpa honetan Aztiriko saioa
prestatzeko,
nolako
prestaketak egiten zituzten kontatu digu
Goikoetxeak: “zapatu
arratsaldeetan batzen ginen, zazpi lagun, zortzi juxtu-juxtu elkartzen ginen
batzuetan, oinetan askotan zapatak
izaten genituen... Ezer seriorik ez. Nik
orduan antolaketan parte hartu nuen.
Bergaratik ekarri genituen “Gabiria BAztiri Bat” jartzen zuten kamixetak.
Aurrena hamar, hogei bat gero eta
beste asko izan ziren banaka-banaka
ekarritakoak. Gogoan dut azkeneko
egunean, Periko eta Lizardiko Pedro,
kamixetak jazten tabernan aritu zirela. Eta nik esaten nien: gutxienez,
jendea etortzen denean, ez hasi elkarri
galdezka non jarri behar duzuen!” Eta
erantsi du irribarrez: “Pedro mokasinak jantzita etorri zen sokatirara, eta
badakizue zein indar zuen hark, eta
mokasinen punta kokodriloaren ahoa
bezala zabaldu zitzaion! Bideoan grabatuta daukat hori!” Kar, kar, kar!
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Aurreneko urteetan ondo bete zuten
eginbeharra, baina bigarren txandan,
festen aitzakiarekin egin beharreko
zerbait izan zen eta arinago hartu
omen zuten. Tiraldi hura Nuarbek irabazi zuen, haiek munduko txapeldunak ziren, Nikolas Etxeberriaren arabera, “zortzi laguneko taldetik, bost,
anaiak ziren eta zer nolako ikuskizuna
egiten zuten!” Gabirian sokan, trontzan, harri-jasotzen eta txingan jardun
behar izan zuten, eta hurrengo urtean,
berriz, korrika, txirrinduan, harri-jasotzen eta txingan ere aritu ziren. “Txirrinduan eta harri-jasotzen oso talde
ona genuen guk!” dio Goikoetxeak. Bigarren txanpa honetarako, bai Aztiriko
taldean baita Gabiriakoan ere jende
gazteagoa batu zen.

BITXIKERIA BATZUK:
1975eko abuztuan hasi zuten Gabiriako sokatiralariek ibilbidea, baina
solaskide hauen hitzak entzunda, ia
Euskal Herri osoa zeharkatu zutela ondoriozta daiteke. Eta ibilbide horretan,
noski, hamaika egoera xelebre bizi izan
zituzten. Esaterako, horietako batean,
saioa hasi aurretik pisatzera joan zirenean jabetu ziren kilo kopuruan ez zirela sartzen, eta hara non, galtzontzilloak eta denak kenduta saiatu zirela
pisuan sartzen!
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Neskek ere izan zuten antzeko
egoeraren bat, baina hauek korrikari
ekin zioten ea pisurik jaisten ote zuten
ikusteko. Korrika egiteak ez zuen, antza, askorik balio izan, eta azkenean,
“aurkariarekin adostuta, Bergarako
taldeko neska bat jarri zen gure taldean eta gurea Bergarakoenean. Halaxe konpondu genuen!” gogoratzen
du Rosario Olariagak.
Pisuarekin gorabehera bat baino
gehiago izan zituzten, beraz, Ariztimuñok gaineratu digunez, “gogoan dut
Dulantzin zer parranda egin genuen!
Lagun bat gutxiagorekin tira egin genuen baina ez genuen azkena egin!
Gu orduan ere pixu!” Iñaki Etxeberriaren esanetan, “tiraldia arratsaldean
bazen, paper ona egiten genuen, jai
goizean, ez horrenbeste...” Bezperan
etxera garaiz joatea beti kosta izan da,
antza. Tiraldia egin eta gero, hurrengo
egunean izaten ziren komeriak. Esaterako “behin, Zumarragatik taxian
etorri eta zuzenean Ziordira tira egitera joan ginen, eta hara, irabazi ere
egin genuen Altsasu eta gainerakoen
kontra! Tartean, baina, izan zen bereak
emanda jardun eta buelta eman ezinda, frontoitik kanpora irten eta zelaian
etzanda egon behar izan zuenik ere!”

Euskal Herriko txokoak zeharkatzeaz gain, parranda ederrak egin eta
jendea ezagutzeko bidea eman zien
sokak, baita ibilbide luzea ekarriko zuten bikoteak sortzeko bidea ere. Tarte
horretan, Nafarroan, Lizarrara egiten
zuten bidaia aipatu du Iñaki Etxeberriak: Lizarra oso ona zen joateko: “goizean sokatiran jardun, gero bazkaria
eta 25 mila pezetan ematen zituzten!
Oso leku gutxitan jartzen zen irabazlearentzako horrenbeste diru. Abarka
berriak erosteko adina ematen zuen
horrek behintzat, baita bidean afaltzeko ere (Kar, kar, kar)!”
Sokatiran jarduteko, baina, ezinbestekoa izaten zen soka bat izatea. Bada,
Gabiriak horretan ere bazuen bitxikeriatik. Gabiriako soka Ormaiztegiko
frontoian utzi behar izan zen, eta hara
non, han usteldu zen; hezetasunak
hartu eta eten egin zen! “Barkuentzat
egiten zuten soka horietako bat zen,
berri-berria, 40 zabalekoa, oso ona.
Lau soka arrunt bata besteari gurutzatutakoak ziren.”

Testua: Eneritz Gorrotxategi Zuaitz
Argazkiak: Jexux Gorrotxategi eta
Juan Mari Ariztimuño

OSINALDE
ELK ARTEA

60ko hamarkadan nahiko komeria bazen Euskal Herrian, Franko ere
ez zebilen pakeoso. Borroka soziala
pil-pilean zen, baina hala ere Euskal
Herrian euskal kulturaz kezkatzen zen
jendea bazen. Ez dok amairu ere giro
horretan sortu zen.

Estatutuei dagokienez, Urretxuko
“URGAIN” elkarteko estatutuak eskuz
kopiatuta ekarri omen zituzten. Oraindik ere Osinalde elkarteko almazen
txikiko apaletan hantxe daude,10 orri
eskuz kopiatu zituztenerako bazen gogoa elkartea martxan jartzeko.

Gabirian ere bazen euskal kultura
gosea eta berau berreskuratzeko gogoa. Giro horretan sortu zen Osinalde
elkartea. 1967. urtean hasi omen ziren
udaletxe ondoko “eskola txikia” deitzen zitzaion hartan Osinalde elkarte
kulturala sortzeko egin beharretan,
nahiz eta lehenengo juntaren akta
1969koa den. 50 urte direla esan genezake, beraz, Osinalde elkarteak aktibo
daramatzala. Hiru orri eta erdikoa da
elkartearen eraketa akta, Cervantesen
hizkuntzan. Garaiko hizkuntza errepresioaren ispilu.

Dantza eta bertsolaritza izan dira
Osinalde elkartearen bi ardatz kultural
nagusiak. Dantza taldea eta Osinalde
saria biak 1971n hasi baitziren. Esan
behar da lehenengo Osinalde saria
Erbie elkartean egin zela, “sozidade
txikiak” ez zuelako jende askorentzako
kabida. 1972. urtean ez zen antolatu
sariketa, elkarte berriaren obrarekin
kointziditzen du datu horrek.
Urte gutxian sozio gorakada izan
zuenez, eta Soziedade txikian zegoen
lekua nahikoa mugatua zenez, 1972.
urtean gaur egun dagoen lekura alda-

tu zen. Esan behar da soziedade txikia
festetan erabiltzen jarraitu zela barrataberna jartzeko. Auzo-lana orduan
ere Gabirian bazenez, gehientsuena
auzo-lanean egin omen zuten. Ezagun du Osinalde elkarteko artxiboko
paper batek, urte osoan hilero egindako lanak ondo apuntatuak daude.
1972ko martxoan hasi zen hori dena.
Euxebio Igartzabalek ondo gogoan
dauka Loiola sarian kopa irabazi eta
hurrengo egunean nola jardun zuten
kamioiarekin lurra kentzen elkarte
berria egingo zen lekuan, Etxeberri
etxearen azpietan, hain zuzen ere. Eta
nola diren kontuak! Eraketa akta hori
8 lagunek dute sinatuta, eta horietatik
bat emakumezkoa. Ondorengo urteetako batzordeetan ere emakumeak
ageri dira, hasiera-hasieratik izan ziren,
nonbait, emakumeak ere parte; horretan ere Gabiri eredugarri!
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Udaletxea 1960-5-15

EKINTZAK:
Elkarte kulturala dela esan dugunez, ekintza ugariren sorburu izan dela
esan beharko dugu. Osinalde saria eta
dantza taldeaz aparte, dantza sueltoko txapelketa antolatzen hasi ziren
Osinalde elkartetik, Joxe Maizek eta
Euxebio Igartzabalek diotenez, Segurako dantza txapelketa baino lehenago hasi ziren Gabirian txapelketa
hori antolatzen. Helduen mailan eta
haurren mailan egiten omen zen txapelketa hau.
Joxe Juan Ugalde irratiko esatari
ezaguna izan omen zen dantza sueltoko txapelketa horretan parte hartu
zutenetako bat. Berak gogoratzen du
nola Bidaurreta baserrian bazkaldu
zuela egun horretan.
Herriko bikoteak ere izan ziren txapelketa honetan. Haurren
kategorian:Andoni Aizpuru eta Amaia
Antia, Ane Miren Aizpuru eta Martin
Olariaga
Helduen kategorian: Karmele Murua
eta Tomas Olariaga.
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Motokrosa ere bi urtetan antolatu
omen zuten, egundoko jende pilak
erakartzen omen zituen, baina antolatzeari utzi omen zitzaion segurtasun
arazoengatik. Orduan eratu omen zen
sokatira taldea, baita garaipenak lortu
ere. Osinalde elkarteko bitrinak ezagun du sokatira taldearen existentzia.
Urtearekin gogoratzen ez badira ere,
ondo gogoan dute Joxek eta Euxebiok
dantza eta artisautza uztartuta futbol-zelaian egin zen saioa: Gabiriako
dantzariak eta Zantagoitiko “Alkixa”
haria lantzen, behintzat, bai.
Festetako lehen bertso-saioa egin
zenean futbol-zelaian 500 laguni kobratu omen zitzaien sarrera, eta orduan ere izango omen ziren ordaindu
gabe sartu zirenak. 500 lagun bada
zerbait.
Ekintza guztiak idazten hasi ezkero makilari bat osoa beharko genuke
baina hara hor ekintza orokor batzuen
adibideak.

GAUR EGUN:
Hasierako bi ardatz nagusiak, dantza eta bertsolaritza, sasoiko eta bizirik daude, herriak bere sentitzen ditu.
Garai oparoa bizitzen ari dela esatea
alperrik da, hori bistakoa baita.
Gazte taldeak antolatzen duen Gazte eguna ere bertan egiten da, elkar
zaintza bat behar baitu Gabiri bezalako herri batek.
50 urteko ibilbidean garai zailak ere
izango ziren, hasieran emandako pausoek, hala ere, oinarri sendo baten gainean jarri zuten elkartea, eta generazio
berriek garai apartak bizitzeko aukera
izan dugu. Beste 50 urtean segi dezala
esatea ez da nahikoa; beraz, segi dezagula euskal kultura eta gure herriaren
onerako lanean, lehengoen oinarriak
zaindu eta hari mutur berriak lotuz.
Aratz Igartzabal Bidegain

GABIRIA ‘ARGIA’
ASTEK ARIAN
(1921-1936)
Argia aldizkariak ehun urte bete ditu,
aurten. Iruñeko kaputxinoek 19191-1ean atera zuten Zeruko Argia-ren
lehen zenbakia. Hilabetean behingoa
zen, eta gai erlijiosoak lantzen zituen.
1921ean, Donostian, Argia izeneko beste aldizkari bat sortu zuten, asterokoa
hura. 1936ko gerrak eten zituen biak.
1950 aldera, Zeruko Argia berpizteko
saiakerak izan ziren, baina hutsalak.
1963an sendotu zen atzera euskarazko kazetaritzaren proiektua, Zeruko
Argia eta Argia batuta. Lehenengoaren izena hartu zuen, bigarrenaren

maiztasuna (asterokoa) eta izaera zabalagoa.
Gabiriak Argia-n izan duen presentzia ikusteko, Donostian egiten zuten
bigarren aldizkari horri begiratu behar
zaio. 1921etik 1936ra arteko epekoak
aztertu ditugu guk. Garai hartako herriaren eta herritarren xehetasun asko
ematen ditu; El Dia egunkariaren Euskal Orria-rekin batera, ziurrenik informazio historikoaren biltegi aberatsenak dira.

Argia “asterokoaren” lehenengo
zenbakia 1921eko apirilaren 24an atera zuten. Igandeetan argitaratzen zuten, eta 0,10 pezeta balio zuen (urteko
harpidetzak 5,50 pezeta) eta 4 orrialde zituen (1928-1-1ean zortzi orrialdeko bihurtu zen). Jesus Karrera izan
zuen lehenengo zuzendaria (1923ko
martxoan hil zen), Bittor Garitaonaindia Ariño (Zaldibar, 1876 – Donostia,
1929) gero, eta Ander Artzelus Luzear
(Donostia, 1898 – Baiona, 1949) ondoren.
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1936ko uztailaren 19ra arte izan zuen
lehen aroa, 16 urtekoa. Gerrak eten
zuen. 797 zenbaki atera zituzten lehen
aroan.
Gabiriaren lehenengo aipamena Argia-ren 24. zenbakian atera zen, 192110-2an. Herriko kronika modura, 6 lerro ziren. Ordura arte ere ez zen Gabiria
hitzik aipatu aurreko 23 zenbakietan.
Kronikagilearen izenik ez zen azaldu;
ez orduan, ezta geroago ere (1926an
Aizeleku-k sinatua bat, 1928an Baxarri-k beste bat, eta 1928tik aurrera Anderetxo bat-ek). 1921etik 1926ra, anonimoki joan ziren kronika guztiak.
Zenbaitetan (1930etik 1932ra, batez ere), aldizkari berean Gabiriako bi
kronikagilek idatzi zuten, aldi berean,
herriko berri. Anderetxo bat oso konstantea zen, eta harekin bat eginez,
tarteka besteren bat azaltzen zen: Egi
zale bat, Saskiarentzat kirtena…
Isilune luzeak ere badira. Luzeena,
bi urte eta erdikoa: 1924tik 1926ko
maiatzera ez zen Gabiriako kronikarik batere azaldu. Kronika soziala zen,
benetan: ezkontza deiak, nor zegoen
gaixo “ikurton deunak” hartuta (olio
santuak), soldadutzako joan-etorriak,
jaiotzak eta heriotzak, bisitan nor etorri den eta zein/nora joan… Eta, behin
Errepublika garaian, abertzaletasunaren aldeko deiadar sutsuak.
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ondoren, jarraipena ziurtatu ahal izateko. Herrietako berriak (batez ere Gipuzkoakoak) landu zituen, hasieratik.
Eusko Nekazari Bazkunen Alkartasuna nekazari elkartearen bozgorailu
izan zen, 1934tik aurrera batez ere.
Astero idazten zituzten nekazaritzalegeez, antolakundeaz, hitzaldiez oharrak. Lehenagotik (hasieratik), nekazaritza gai orokorrez ere bai; baita gero
ere. Gabino Murua Eztanda ENBko
idazkaria izan zen bozgorailuetako
bat Argian, gehien idatzi zuen gabiriarretako bat. Jarraipen zabala ematen zion, baita ere, ENBk antolaturiko Nekazari Egunei (1934koari eta
1935ekoari), bai bazkideentzat informazioa, bai gomendioak, bai gertatutako gora-beherak.
Murua Espainiako Nekazaritza ministro Velayos jaunarekin batzartu zen,
1935eko abuztuaren 14an, Donostiako
Continental hotelean, eta Kareaga
diputatu abertzalea bitartekari hartuta, egon zen hizketan Velayos ministroarekin. Argiak 1935-8-25ean eman
zuen hitz egindakoaren berri zabala,
idatziz eta argazkitan.

Herrien arteko ika-mikak ere ez dira
falta (Argia, 1928-6-17, igandea): “Gabiria Basaurdek Gabirin. –Juandan
Corpus egunean izugarrizko basaurde
eder bat arrapatu zuten emengo eta
Ormaiztegi’ko eiztariak bañan bera
botazuana da Lizardiko Agirre’tar Pernando eiztari jatorra. Ormaiztegi’ko
Zubi-aundik burla egin zizun bañan zu bezelako eiztari gutxi dago
Ormaiztegi’n eta Gabirin”.

Argia-k urtero antolatzen zuen lehiaketa bat ere, sari mardula jarrita,
irakurleentzat eta harpidedunentzat.
1933ko aurreneko saria Eztanda baserriko Eugenio Agirrek irabazi zuen.
Ordularia zein ordu, minutu eta segundotan geldituta zegoen asmatu behar
zen (ez zuten erakutsi aurretik, noski).
Erdiz erdi ez zuen asmatu Agirrek, baina gertuen bera ibili zen: bost segundo
aurreratu zen. “Banco Gipuzkoano’ren
aurrezki kutxako 200 pezetako libreta
bakarra, Agirre’tar Eujenio, “Eztanda”
baserria, Gabiria” argitaratu zuten
1933-2-5ean. Hurrengoan, Eugenioren
argazki dotore bat ere atera zuten,
beste sarituenekin batera.

Argia bi zutaberen gainean eraikia
izan zen: katolikotasuna eta nekazaritza. Euskaltzalea zen arren, Espainiazaletasuna ere erakutsi behar
izan zuen, batez ere 1923ko militarren
estatu kolpearen (Primo de Rivera)

Gabiriako kronikagileak:
- “Aizeleku”. Argia, 1926-5-16an atera
zen hark sinatutako artikulu bakarra,
Gabiriako kronika gisa. 1931-4-5ean
berragertu zen berriz. Eta 1935ean
beste 10 kronika.

- “Baxarri”. 1927-10-16an atera zen
hark sinatutako artikulu bakarra. “Anderetxo bat”. 1928-2-26an atera zuen
lehenengo kronika. 358.zkian. Harrezkero, berak idatzi zituen Gabiriako
kronikak, normalean hamabostero.
Mikel Aizpuru historialariaren arabera,
Argia-ren herriko korrespontsala Anita Zufiaurre zen. Anderetxo bat bera
izango zen, noski.
“Aizeleku” eta “Anderetxo bat” pertsona bat eta bera dira. 1935-9-1 arte
“Anderetxo bat” bezala sinatu zituen
kronikak, baina egun horretan honakoa idatzi zuen, kronikaren amaieran: “Eta azkenik: emendik aurrera
beste izen orde batekin idatziko det,
lengo ber-bera izan arren”. “Aizeleku”
izenordea erabiliko zuen aurrerantzean.
- “Aiztiar”. 1929-10-6an artikulu bat
sinatu zuen.
-“Egi zale bat”. 1930-3-16an hasi.
Gizonezkoa zen: “Egizale nor dan jakin
nai baldin badezu, ni naiz ni gudaritza
pasatu gabeko gazte bat” (1930-420). 16 kronika idatzi zituen, 1930ean
eta 1931n. 1930-6-8an, ordea, “Mintzatutako bat” sinatuta, Anderetxo
bat-en galdezka aritu zen, eta hark jarraitzeko eskatu zion, bera nekatu zela
eta. 1930-6-15ean, hurrengo astean,
Anderetxo bat-ek idatzi zuen, Egizale
bati erantzunez. Baina orduan bakarrik, gehiago ez zuen kronikarik idatzi.
Egizale bat 1930-8-31n itzuli zen, atzera, kronikak idatziz. Denboraldi bat
kanpoan egin duela, eta etxeratu dela
esan zuen.
-“Okil zulo”. 1931-5-3an hasi zen. 4
kronika idatzi zituen, 1931n.
-“Saskiarentzat kirtena”. 1932-124an hasi zen. 10 kronika idatzi zituen,
1932an. Darabilen euskara ez da Gabiriakoa (edo editorearen apetak?).

Aimar Maiz Morea

Gabiriako zenbait
kronika Argia-n:
(lehenengoa)
Argia 1921-10-2, igandea. (24.zkia),
2.orr:
Gabiria.– Gabilondo’tar Jose Antonio laister ezkontzekoa da Segurako
neskatx egoki batekin.
–Baita ere Urteaga’tar Jenara
Zumarraga’ko Ibarguren’go gazte batekin.

Argia, 1928-9-23, igandea. 4.orr.:
Gabiria
Il onen 4’an sekulako sua izandu zan
erri onetako “Trapalata” deritzayon
piñudian eta 36.000 piñu kiskaldu
omen ziran. Izan ere etzan gutxiagotako alako sua. Erri onetako zarrak
esaten dutenez oraindi ez omen dute
ezagutu erri onetan orrenbesterañoko
surik.
–Gaur amabost erri onetatik ere 21
Luistar izandu ziran Aranzazun erretore jauna buru zutela, berebil eder batean. Oso ondo ibili omen ziran. ¡Orrela
obe da!
–Erri onetako sekretario jaunak
seme eder bat izan du eta Migel izen
ederra ezarri diote. Zorionak. –Anderetxo bat.

Argia 1921-10-23, igandea. 2.orr.:
Gabiria.– Erri askotako jendea bildurik jai aundiak egitekoak dira erri
onetan abertzale edo nazionalistak
ilaren 23’an.

Argia 1922-6-11, igandea. 60.zkia,
2.orr.
Gabiria.– Gaxorik arkitzen da
Larrea’tar Meliton jauna 55 urtetan
erri onetako sekretario ta orain juzgadukoa dana. Erri guztiak maite du eta
samin aundia artu du.
–Gure artean arkitzen da
Balazategi’tar Eustaki, emengo semea
eta erriari mesede aundiak egin dizkiona.
–Ilaren 11’n Astigarreta’ko jayetara joateko irrikatzen gaude emengo gazteak.

Argia 1922-12-31, igandea. 89.zkia,
2.orr.:
Gabiri.– Santa Luzitan Legazpi’ko
gazte bat eizera etorri zan inguru oetara eta ardiak zaintzen zegon neska
bat oso estu artu omen zun mendian.
Neska ikaraz pasaturik gelditu zan eta
parte emanik mutila preso artu dute.

Argia 1930-3-16, igandea. 464.orr.,
3.orr.:
GABIRIA
UDAL BERRIAK
Ayuntamentuko jarri diran jaunak:
Endore edo Alkate Gabiria’tar Jose
Franzisko, ziñegotzi edo konzejalak
Murua’tar Juan Migel, Altzueta’tar Bitor, Pikasarri’tar Andres, Zabaleta’tar
Gregorio, Arruabarrena’tar Luis Mari,
Agirre’tar Pedro eta Lasa’tar Domingo.
Orain erriko gizontasun eta zuzentasun aundian juango dirala uste degu.

Igarotako illaren 30’an gure eleiz nagusian ezkontzako sakramentua artu
zuan Arzelus’tar Mikaela andereñoak,
Eibartar batekin. Zorionak.
AIZELEKU

Argia, 1935-12-22, igandea. 767.zkia.
8. orr.:
Azkeneko aste auetan eguraldi txarrakin gabiltz alderdi auetan ere; elurra
ere egin digu. Ori dala ta larri samar
ibilliak izan bear dute “Arretxemendi”
baserrian, etxeko tallatu zatiren bat
erorita. Ala ere gaitz erdi Serapio’k eraman zuan sustoa beste okerrik gertatu
etzanean.
Oraintxe gañean ditugu Eguarri jayak. Entzun detanez Pasionista lekaideak Jesus Aurtxoari abesteko abesti
politak ikasten saiatzen omen dira.
Beren elizatxoan urtero bezela eleizkizun politak egingo dituzte, Gabon
gauerdiko mezatik asita Erregeen egunera arte Jesus Aurtxoaren omenez.
Aizu, irakurle: gogoan izango dezu
ARGIA’k igaz nola eskeñi zizkigun bere
egutegi bitartez sari ugariak? Bai noski. Bada aurten ere emen degu. Erosi
bada guztiok sari ta guztiz dator ta.
Telletxea ta idazle lagun eta irakurle
guztiei Eguberri zoriontsuak opa dizkizuet.
AIZELEKU

Argia, 1935-10-13, igandea. 757.zkia.
8.orr.:
GABIRIA
JUN-ETORRIAK
Udararekin batera jun zaizkigu gure
artean genduzkan udara zaleak, Bilbao eta Donosti’runtz.
–Logroño’n gudaritza amaitu ondoren etxeratu da Salsamendi’tar Kasimir abertzale zintzoa.
Emen daukagu egun batzuek igarotzera Donosti’tik etorrita, Azarola’tar
Joseba “pianista” ospatsua, beti bezela umore ederrarekin.
–Azkoiti’ra jun zaigu Egiguren’dar
Maria andereñoa.
EZKONTZA
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GABIRIA

1946

HERRIKO
AGINTARI,
LANBIDE,
DENDA
ETA
INDUSTRIA
ZERRENDA.

Gabiriako udaletxea 1960 urtean.
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AGINTARIAK:
Alkatea: Francisco Lasa Oñatibia (Elizalde).
Udaletxeko idazkaria: Bernardo Garziandia Flores (Udaletxea).
Bake epailea: Silbestre Arruebarrena Egiguren (Aunditegierrota).
Fiskala: Eugenio Egiguren Azurmendi (Errotaetxe).
Alguazila: Santos Txintxurreta Gastesi (Txoko taberna).

PROFESIOAK ETA LANBIDEAK:
Igeltseroak (maisuak): Jose Agirre (Etxetxo).
Pablo Lasa Agirre (Elizalde).
Harginak (maisuak): Jose Maria Goitia lekuona(Gabirizarraundi).
Martin Igarzabal (Merkategi).
Jose Otegi (Bekoetxe).
Apaiza: Inazio Gorrotxategi (Apaizetxea).
Maistra: Konzepzion Medrano (Oroitz-ona etxea).
Maisua: Juan Mujika (Oroitz-ona etxea).
Medikua: Roman Unanue. Telefonoa: 184
Jostunak: Dominika Txintxurreta Gastesi (Txoko taberna).
Enkarna Garziandia Jauregi (Udaletxea).
Gregoria Igarzabal Otegi (Kalebarren).
Ganadu tratalariak: Juan Joxe Peñagarikano Goia (Gabirizarraundi).
Santos Txintxurreta Gastesi (Txoko taberna).
Albaitaria: Inazio Rodriguez (Plaza).

MERKATARITZA ETA INDUSTRIA:

Gabiriako udaletxea 1951 urtean.

Ileapaindegiak (Gizonezkoak): Jesus Etxeberria (Ostatua).
Joakin Iruin Sarriegi (Torrea).
Oinetako konponketak: Joakin Iruin Sarriegi (Torrea).
Aroztegia: Juan Joxe Arrondo Apaolaza ( Gurutzebidea). Telefonoa: 550
Karretilla lantegia: Pablo Irizar Arzelus (Zubimusu Alegia auzoa).
Janaridendak: Bizenta Gastesi Uria (Txoko taberna).
Bernardina Izuzkiza Otegi (Plaza).
Elektrizitare lantegia: Errotaberri baserria.
Estankoa: Bizenta Gastesi Uria (Txoko taberna).
Ehorztetxea: Juan Joxe Arrondo Apaolaza (Gurutzebidea). Telefonoa 550
Errotak: Sabino Andola (Errotaberri)
Ebaristo Arruebarrena Egiguren (Aunditegierrota).
Pepe Goia Goia (Bekoerrota).
Inazio Izagirre Larrea (Igeribarerrota).
Errementaria: Bautista Maiz Zabaleta (Eguzkitza).
Ileapaindegiak (emakumeak): Maria Gabilondo Lasa (Madariagabarrena).
Jesusa Peñagarikano Telleria (Gabirizarraundi).
Sagardotegia: Joxe Antonio Goia Plazaola (Itzaitegi).
Lantegi mekanikoa: Pablo Irizar Arzelus (Zubimusu, Alegia auzoa).
Ardo salmenta: Elosegiren semeak (Jauregi).
Oinetako salmenta: Joakin Iruin Sarriegi (Torrea).
Tabernak: Frantziska Alustiza (Benta).
Tomas Azarola Zabalo (Mandiola).
Bizenta Gastesi Uria (Txoko taberna).
Martin Irizar Murua (Etxeberri, Alegia auzoa).
Luzio Jauregi Goiburu (Ostatua).

BESTE ERAKUNDEAK:
Zerrenda hau 1946.urteko
GUIPUZCOA EN LA MANO
izeneko urtekaritik atera dut.

Konbentua: Aita pasiotarrak (Konbentu etxea).
Postaria (nagusia): Antonio Arzelus Labaka (Kalebarren).
F.E.T y de las J.O.N.S (nagusia): Silbestre Arruebarrena Egiguren (Aunditegierrota).
Telefonoa (Lokutorioa): Txoko taberna. Arduraduna: Bizenta Gastesi Uria.
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Profesio
Txokoa

BAR AZKIAK
eta FRUTAK III

Makilari aldizkariko txoko honetan
lanbideei buruz aritzen gara. Orain urte
batzuk Bekoetxe eta Noare-Etxeberri
baserrikoekin bezala, aurten Oñatibi
Txikikoekin jardun gara kontutan, bertakoek ere bai baitute nahikoa eskarmentu langintza honetan.
Oñatibi Txiki inguruko bazter, pendiz eta soro bazterrak sagarrez beteak
ezagutu ditu betidanik Juan Elosegi
bertako semeak (Gabiria, 1936); ez da
gaur egungo kontua, euren amandre
zena-eta kuadrillan astoa lagun Tolosara edo Oñatira joaten baitziren ferietan barazkiak eta sagarrak saltzera.
Hala, bide horri segika, Miren Agirrezabala (Lazkao, 1935) andrea eta biak
gaztetatik hasi ziren baserrian lan
egin eta ferietan etxeko produktuak
saltzen. Gehien bat sagarrak eta baratzeko produktuak saltzen badituzte
ere, baserriko lanari ez diote sekula ere
utzi. Lana gogotik egitea zer den ondo
dakite.
Hasiera batean, beste ezer hoberik
ez eta astoarekin abiatu behar eguna zabaldu zain egon gabe inguruko
azokaren batera. Astean behinekoak:
asteazkenetan, Ordiziara; ostiraletan,
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Legazpira; eta, zapatuan, Zumarragara edo Tolosara. Horietatik aparte,
Oñati, Elgoibar, Donostia eta Gasteiz
aldean ere ibili dira, urtean behin egiten diren feria berezietan-eta. Udazkenean sagarrak, mizperak, fruta edo
tokatzen zenarekin, horrelaxe aurrera;
gainerakoan, sagarra. “Orain Errezila
nahi izaten du jendeak, oraingo klase
berri hori; hala ere, klase asko erabili
izan ditugu: urtebia, Mokotxoa, Gazilokea, Ilargi sagarrak, Oru sagarrak…”
Horietako asko, ordea, atzera gelditzen ari direla esan digu Mirenek; izan
ere, erostekotan, euren belaunaldikoren batek erosten die.
Jakina da denborak aurrera egin ahala garai berrietara egokitu behar izaten
dela, bizimodua eta ohiturak zahartu
egiten direlako edo aldaketa eskatzen
dutelako. Horrela, gauzak egin eta berriari heldu behar izaten zaio. Gainera,
Juanek esan digun bezala, sagar arboletan ere urtero ez dute denek ematen,
edo sagar askoko urteetan ez hozkailu
eta ez ezer denak gordetzeko. Gauzak
horrela, Gasteizko pabiloi batetik fruta
erosi eta saltzen hastea erabaki zuten;
astoa etxe bazterrean uzten zuten ordurako, eta automobilean mugitzen

ziren batetik bestera. Aurrerapena bai,
baina tokia hartzera joateko lehenago
mugitu behar, artean fruta saltzeko
bakoitzak ez baitzeukan bere lekua.
Normalean azoketan bi plaza izaten
dira: baserritarrena, plaza barruan;
eta, fruta saltzaileena, kanpoan. Baserritarren plazan bakoitzak bere tokia
izan du aspalditxotik; hala ere, fruta
saltzaileen plazan Oñatibi Txikikoak
hasi zirenean ez zen postu finkorik.
Lehenengo ailegatzen zenak hartzen
zuen lekua. Gaur egunean normala
bada ere, hemen inguruan, bai Tolosan bai Azpeitian eta baita Legazpin
ere borrokatuta lortutako kontua dela
esan digute. Kostata lortutakoa izan
ere! Hori arautu baino lehen, Legazpin feria egin eta zuzenean joan behar izaten zuten gauez Tolosara lekua
hartzera. Pentsa, hurrengo egunerako
izateko gauez joan behar bezperatik. A
ze lantegia!
Hasierako urteak nahiko nekosoak
izan zirela aipatu digute behin eta
berriro; gerora, ordea, autoa-eta nahiko aurrerapen bazen ordurako, eta
semeek jarraituko zuten esperantza
zeukaten, baina ez zuten bide hori
aukeratu. Hala, fruta saltzeari utzi

zioten, eta urte mordoska bat pasatu
da harrezkero, 60 bat urte izango baitzituzten garai hartan. Horretaz gain,
garai hartan, ukuilua ganaduz beteta
zeukaten. Etxekoa, ordea, lana zenik
ere ez zitzaien iruditzen.
Euren kasa lan egitekoak izan direla
kontatu digute, ez direla batera eta
bestera joatekoak izan; etxean ikasitakoarekin eurena egin eta aurrera! Ez
dela ona hori kontatu digu Elosegik,
besteek zer egiten duten ikusi egin behar dela uste baitu.
Kontuak kontu, bizimodua barazki eta fruta saltzetik atera du bikote
honek urte askoan lana beltz eginda. Gaur egun, Tolosara eta Ordiziara
bakarrik joaten badira ere, baserriko
lanekin jarraitzen dute eguneroko
martxan. Ondo merezitako errekonozimendua ere jaso dute orain gutxi Elgoibarren egin dieten omenaldian, urteko azken larunbatean bertan egiten
den azokara joanez berrogei bat urte
egin dituzte eta.

Iñigo Igartzabal Bidegain
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GABIRIAR

BERRIAK
LETICIA ANTON

Nolatan Gabiria?
Nire bikotea hemen bizi zen, etxea egiteko aukera izan genuen, eta ahizpa ere animatu zen eta horrela etorri ginen
bizitzera.
Nolako jendea eta giroa aurkitu duzu?
Hain herri txikia izanda horrelako bizia egoteak asko harritu
ninduen. Herrian zerbait egin behar denean jendeak nola
erantzuten duen ikaragarria da.
Zer du onetik Gabiriak?
Lasaitasuna eskaintzen dizu eta hori aurkitzea askotan zaila
da.Umeak hazteko ere askatasun handia ematen du.
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Zer falta zaio?
Dendaren bat egongo balitz ondo etorriko litzateke baina ez
dut gehiegi faltan botatzen. Lana kanpoan egiten dugunez
moldatzen gara erosketak egiteko eta gaur egun internetez
erosketa asko egiten ditugu.
Gabiriako leku bat?
Ahal dudan bakoitzean murgil aldera joaten naiz. Han dagoen haritzaren azpian jarri, deskonektatu eta pilak kargatzeko leku ederra. Ardantza aldeko paseoa egiten ere ikaragarri disfrutatzen dut. Tarteka, katagorriren bat tokatzen da
parean. Pribilegiatu batzuk gara.
Eta Gabiriara bizitzera etortzeko dudan dabilen bati
zer esango zenioke?
Oso erabaki pertsonala da, bakoitzak hartu beharrekoa. Ni
hemen oso gustura bizi naiz eta sekula ez naiz damutu hona
bizitzera etorri izanaz.

ANDREA ALDAZABAL
Nolatan Gabiria?
Nire mutila, Jokin Murua gabiriarra da eta bertan
etxe bat zeukanez, ekonomikoki hipoteka batean
sartzea ia ezinezkoa zenez, aukera errazena Gabirian bizitzea zelako.
Nolako jendea eta giroa aurkitu duzu?
Orokorren jende ona dagoela esango nuke, ni behintzat ondo hartu naute. Jende kuriosoa ere badago, norbait herrira bizitzera etortzen denean izaten ditu jendeak kuriositateak, ea nondik datorren,
nongoa den, etab. Baina esan dudana orokorrean
ondo hartu naute.
Zer du onetik Gabiriak?
Herri txikia izanda denak oso gertuko jendea zaretela, elkar zaintza bat ere badagoela iruditzen zait.
Komertzio eta horrelakoen faltan nik uste herritarrek ematen diozuela bizia herriari. Naturarekiko
kontaktu hori ere baloragarria da, beste herri askok
ez daukaten kontaktu hori dauka Gabiriak naturarekin.
Eta zer falta zaio?
Kalea gustatzen bazaizu hori ez duzu aurkituko hemen. Gero, komertzioak, kotxea edo garraiobide bat
nahitaezkoa dela mugitzeko. Kalean jende ezberdina botatzen dut faltan. Esango nuke Donostian edo
herri handiagoetan dagoen inpertsonalitate hori
ere ez dagoela, herri guztiak ezagutzen du.
Gabiriako leku bat?
Pagarre asko gustatzen zait, eta murgil ere bai. Gure
etxeko baratzean ere oso gustura sentitzen naiz.
Eta Gabiriara bizitzera etortzeko dudan dabilen bati zer esango zenioke?
Hona bizitzera etortzeko garbi eduki behar da Gabiria hemen dagoela eta lehen esan dudana garraioren bat eskura izatea ezinbestekoa dela. Bestetik,
animatu ere egingo nuke jende ona eta zainduko
duena aurkituko bailituzke Gabirian.

Jon Ander Larrañaga Aizpuru
Jon Sagarna Alustiza
Aratz Igartzabal Bidegain
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Urtekaria

Gazte Eguna (2018-5-5)

BERRIAK
LABUR

2018a egunez egun
URTARRILA

Miren Agirrezabalak (Oñatibitxiki) 3. saria Deban.

-6.

-11. Altzibarren jaiotako Maria Je-

-1. 489 biztanle erroldatuta. 2017an

-7. Plazako elurra auzolanean kendu

-13. Euskal presoen aldeko Bilboko

altak 20 (jaiotzak 2, etorriak 18) eta
bajak 27 (heriotzak 8, joandakoak 18,
bateratze ezegokia 1).

-2.

Ostatuan dendatxoa egokitu
zuen udalak.

-4.

Gazte lokala margotu eta
txukundu zuten gazteek.

-6. Elurra egin zuen (15 zm), negual-

dian bigarren aldiz.
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zuten, eguerdirako.

-8. Aztiri Erretegiak aro berria hasi

zuen, Itxaso Barandiararekin.

-9. Izotz handia. Ikasleen autobusa

ez aurrera, ez atzera Urruti aldean.

-11. Elurra egin zuen.
-11. Alex Aranburu Deba txirrindu-

lari profesionala Caja Ruralen aurkezpenean, Iruñean.

sus Atinek 100 urte bete zituen.

manifestaziora 18 gabiriar joan ziren,
autobusean.

-14.

Lau bolari talde Aian, Taldekako Txapelketan partaide.

-18.

Etxeaundiko Juanita Iñurritegi
Errasti hil zen, 96 urterekin.

-19.

Periko Agirre-Mila Aranburu
aztiriarrak 2. Mutiloan, EHko Mus Txapelketako saioan.

Urtekaria

-19. Aratz Igartzabal Zeraingo sa-

gardo denboraldiko irekieran, Otatzan.

-3. Indarkeria sexistari buruz hitzal-

-20.

dia Emagin taldeak. 25 entzule. Agirin
berdintasun talde sortu berriaren lehenengo ekitaldia.

-21. Gabirizarko Inazio Zaldua-Isa-

Santa Ageda bezperako kantueskean ibili zen Osinaldeko taldea,
egun osoan.

Irakurle Txokoan Iker Sanchoren ‘Gerrak ez du emakume aurpegirik’
liburua landu zuten.
bel Agirrebengoak Ormaiztegiko Telleriko Sagaspe okindegia itxi zuten.

-21. Lau bolari talde Lasarten, Tal-

dekakoan.

-25. Zuazolagarako Dolores Onda-

rra Aiestaran hil zen, 91 urterekin.

-25. Alex Aranburu Deba txirrindu-

laria urteko lehen lasterketan, Mallorcako Itzulian.

-28. Emakume bolari taldea Taldekako finalean hirugarren, Seguran.

-30-31. Sagarrondoen inausketa

ikastaroa egin zen, bi egunekoa, Gabino Muruak emana, Erbien. 52 lagun.

OTSAILA
-1. Elur bustia egin zuen.
-2. EHko 10. Mus Txapelketako kan-

poraketa, Ostatuan. 14 bikote. 1. Josu
Arnaz-Gorka Arratibel (Ormaiztegi), 2.
Jokin Murua-Jon Murua.

-2. Elurra egin zuen.
-2. Ordizian Jakintza

ikastolaren
50. Urteurreneko ‘Itzaletik argira 50
urte dira’ liburua aurkeztu zuten, Iñaki
Gurrutxaga zaldibiarrak, Jon Ordoñez
beasaindarrak eta Aimar Maizek egina.

mentala aurkeztu zuten, Alex Areizagak parte hartuta egina.

-18.

-4.

Aratz Igartzabal garaile Erniarraitz bertso sariketako lehen kanporaketan, Azkoitian. Maialen Akizu
laugarren.

-4. Patxi Ormazabal 3. Idiazabalgo

Udaberri Kulturalaren egitaraua atera zuen udalak: 25 egunetan
24 ekitaldi.

San Blas bola lehiaketan.

-6.

Elurra egin zuen. Hurrengo lau
egunetan ere egunero egin zuen.

-9.

Loiolako herri harresiagatik auzipetutako Beñat Hach Embareken eta
Esteban Orbegozo azpeitiarraren alde
bertso-afaria, Osinalden: Aratz Igartzabal, Endika Igartzabal, Gorka Maiz,
Beñat Lizaso, Leire Ostolaza eta Haritz
Etxeberria ‘Ministro’. 75 lagun.

-22.
-23.

Agirin berdintasun taldeak lehenengo bilera irekia egin zuen, sorrera
gisa.

-24. Iñigo Igartzabal-Eñaut Asura-

barrena EHko Mus Txapelketaren finalera sailkatu ziren, Bergaran (Jon eta
Jokin Muruaren ordez joanda).

-24.

-9.

Naiara Peñagarikano Gipuzkoako Binakako bola txapeldun,
Rosa Santos hernaniarrarekin batera,
Añorgan.

-9. Iñaki Murua Lierniko bertso-afari

Judoka gabiriarrak Zumarragako Judo Topaketan izan ziren.

Inauteri festan Balentzategi eskolan. Matrikulazio epea ere bukatu
zen.
ospetsuan kantari, Egaña, Peña eta
S.Lizasorekin.

-10. Goruntzek sorgin-dantza ikas-

taroa eman zuen Igartubeiti museoan.

-13. -30. Baltsalekun autobus

geralekutzat estalpea eraiki zuen udalak.

-14. Uema-ren bilera, teknikari ba-

tekin, diagnostikoa zehazteko.

-14.

Udalak aldundiari 22.011 euro
itzuli beharko zizkiola ebatzi zuen
2017ko UFFFren likidazioak: 367.800
euro jaso zituen aurreko urtean, baina
345.789 zegozkion likidatutakoan.

-16. Urretxun ‘1936ko gerraren eta

ondorenaren testigantzak Zumarragan eta Urretxun’ liburua eta doku-

-24.

-25. Kirolguneko ateen atzean sa-

reak jarri zituen udalak.

-27. Negualdiko hotz handiena: -5º
Alegian, -3º kaskoan.

-27.

Gabiriar jatorriko Ines Argarate-Pedro Gabiria senar-emazteak
(Makatza baserria, Aztiria) omendu
zituen Arantzazuko Artzain Eskolak.

-27.

Gabiriako 20. Rallyesprinta
aurkeztu zuten, Legazpin.

-28. Elurra mardul egin zuen.
-28. Gabiriar jatorriko Jose Agustin
Arrieta Egiguren Gipuzkoako Jubilatu
eta Pentsiodunen Elkarteko lehendakari jarri zen.
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MARTXOA

Rallyesprinta antolatzen duen
Lagun Artea eskuderiak ikusle batzuek zirkuituan utzitako zaborra eta
zikinkeria salatu zuen.

‘Egin’ egunkari klausuratuaren
zigilu judiziala eteten izan zen Mikel
Aizpuru, jaurlaritzaren Kultur Ondarearen zuzendari gisa, hango ondare
dokumentala berreskuratzeko. 20 urtean lehenengo aldiz ireki zuten.

-7. Altolagirregarako Elisabeth Antia

-1.

Zumalakarregi hil zen, 54 urterekin.

-8.

Martxoaren 8an, emakumeek lehen aldiz greba egin zuten.

-13.

Alex Areizagaren Gattiken
etxeak Tolosako Mendi Tourreko film
laburren lehiaketa irabazi zuen, ‘Orain’
lanarekin.

-14.

Balentzategi eskolan irakasleen greba partziala, bi eguneko deialdian.

16. Terra Incognita taldeak Idiaza-

-3. Zuhaitz Eguna egin zen. Udalak

-10. Iñaki Murua Jauregik Euskal

balen kontzertua.

Herriko Bertsozale Elkartearen lehendakari kargua utzi zuen, Iruñean,
2005etik hartan jardun eta gero.

Aratz Igartzabal laugarren Erniarraitz bertso sariketaren finalean,
Azpeitian.

-3. Udaberri Kulturala hasi zen, ekai-

-10.

-16. Leharrei karrerako bidea garbi-

-3.

Olaberriko Kerejeta Memoriala
bola txapelketan lehen hirurak gabiriarrak: Patxi Ormazabal garaile, 2. Iñaki Maiz eta 3. Juan Ramon Aramendi.

-10. ‘Asteburu Morea’ ospatu zuen
Agirin berdintasun taldeak.

Iñigo Alustiza-Leire Urbieta 6.
Goierriko Rallyesprintean, Lazkaon.
Eñaut Igartzabal 21.

-4. Gabiriako 20. Rallyesprinta joka-

-10. Iñigo Igartzabal-Eñaut Asura-

barrena EHko X. Mus Txapelketaren
finalean lehiatu ziren, Uztaritzen (Lapurdi).

-17. Aztiri bertso sariketa Ane Be-

300 landare banatu zizkien baserritarrei. Eskola-umeek lorategiak eta
lorontziak apaindu zituzten.
naren 17ra arte.

tu zen, Zuazola-Motxorro norantzan.
75 talde partaide. 1. Enrique Barrenetxea-Arando eta Anartz Onaindia
(Mitsubishi Evo IX, 12:57,344 minutu),
2. Mattin Villares-Jon Zozaia (Clio
Maxi, 13:08,842), 3. Jon Casais-Javier
Goikoetxea (Fiesta N5, 13:11,280). Xabat Goikoetxea 18. eta Eñaut Igartzabal 35.
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-6.

Zaldibiako Osinberde bertso
sariketatik Asier Galartza irabazlea eta
Aitor Servier sailkatu ziren Osinaldera.

-12.

Izarraundin jaiotako Paulo
Murua Garin hil zen, 88 urterekin, Ormaiztegin.

-13.

ETB1eko ‘Herri txiki, infernu
handi’ programakoek erreportajeak
grabatu zituzten.

Rallyesprinta 2018-3-4

-16.

tu eta markatu zuten.

-17.

loki legazpiarrak irabazi zuen, entzuleen botoz. Osinaldera Eli Pagola eta
Txaber Altube sailkatu ziren, epaileen
puntuz. 85 entzule Aztiri-Bat elkartean.

-18.

Goruntzek antolatutako Dantzari Txiki ospatu zen, Ormaiztegin. 6
talde. Euriagatik, Zubipe kiroldegitik ez
ziren irten.

Aztiri erretegiko Itxaso Barandiaran 2018-3-1 Josune Zarandona-Goierriko Hitza

Urtekaria

-18. Izarraundiko Maria Isabel Zu-

-23. Maialen Akizu Martxoan Ber-

-19. Elurra egin zuen.
-20. Gabirian albaitari aritzen zen

-23. Ainhoa Aizpuru foru diputatua

malakarregi Altzueta hil zen, 87 urterekin.

Jose Ignacio Aldasoro Arrizabalaga hil
zen, 56 urterekin, Ormaiztegin.

-20.

Eustat-en 2016ko inkesta soziolinguistikoaren arabera, Gabirian
454 euskaldun (alfabetatuak 408,
erdizka 33 eta gabeak13), 26 ia-euskaldun (alfabetatuak 12, gabeak 9 eta
pasiboak 5) eta 20 erdaldun.

tsoa lehiaketako finalean kantari,
Urretxun.
Beasainen Lemniskata taldearen hitzaldi batean hizlari.

-24.

Ordiziako Argi-Berritik Oier
Etxeberria eta Peru Abarrategi sailkatu ziren Osinaldera.

-25. Lehendakari bola txapelketa

sukaldaritza ikastaroa eman zuen.

Gabirian bukatu zen. Eguneko garailea Benito Loitegi (49), 2. -Aitziber
Makatzaga (48), 3. Josu Lasa (47).
Lehendakariko txapeldun Jokin Izagirre, 2. Josu Lasa, 3. Joxean Ormazabal
gabiriarra.

-22.

-25. Auto bat bidetik irten eta baz-

-21. Ostatuko Juan Carlos Kortak
ETBko ‘Herri txiki, infernu
handi’ programako bakarrizketak eta
emanaldia grabatu zuten, frontoian.
Zuhaitz Gurrutxaga, Mikel Pagadi eta
Sebastian Lizasorekin.

-23. ‘Makilari’-ren 29. zenbakia iritsi zen inprentatik: 270 aleko tirada.

-23. Osinaldeko 42. Mus Txapelke-

ta Jokin Murua-Jon Murua garaile, 2.
Arantxa Bidegain-Josetxo Sagarna, 3.
Pello Akizu-Bittor, 4. Kepa OrmazabalAndoni Asenjo. 12 bikote.

terra jo zuen, Baztarrika barreneko bihurgunean.

-24.

Kataraingo Arantxa Agirrek
puntu joskintza ikastaroa eman zuen,
Hartu-Eman zikloan.

-25.

Leharrei karrerako ibilbidea
ezagutzeko korrikaldia egin zuten.

-27.

APIRILA
-1. Aberri Eguna ospatzeko ekitaldia
egin zen, eguerdian. Iñaki Etxezarreta
alkatearen hitzaldia eta Aratz Igartzabalen bertsoak.

-4.

Ines Argarate eta Pedro Gabiria
(Makatza) omendu zituzten Ordiziako
Artzain Egunean. Baztarrikakoek jende aurreangazta egin zuten.

-7.

Osinalde bertso sariketa Txaber Altube abadiñarrak irabazi zuen.
Entzuleen gustukoena ere bera izan
zen, baina garaikur hori Oier Etxeberria azpeitiarrak jaso zuen, bigarren
zegoelako. Bertso onenaren saria Eli
Pagola hernaniarrari. Asier Galartza
muxikarra, Aitor Seriver azkaindarra
eta Peru Abarrategi aramaioarra ziren
besteak.

-7. Leharrei karrerako izen-ematea

luzatu zuten, egun honetan ixtekoa
bazen ere. 75 lagun zeuden izena
emanda.

-7. Guri5ek Gaintzan jo zuen.

Olalkiagan jaiotako Maria
Apaolaza Oiarbide hil zen, 100 urterekin, Donostian.

Osinalde bertso saria 2018-4-7

Osinalde mus txapelketa 2018-3-23
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-8. ETB1eko ‘Herri txiki, infernu han-

di’ saioan Gabiria eman zuten. 155.000
ikuslek ikusi zuten eta %7,1eko shareaudientzia lortu zuen (euskaldunen
artean %19,1ekoa; gau parteko ikusiena). Herri Txiki-ren historiako ordura
arteko 87 atalen artean 3. saiorik ikusiena izan zen.

-10. Aizalekun elurra egin zuen.
-11. Leharrei karrerako izen-ematea
itxi zuten. 124 lagun.

-11. Iñaki Muruak Lazkaon Lazkao

Txikiri buruzko hitzaldia egin zuen,
Mikel Mendizabalekin.

-11. Luizia etorri zen Izar Iturriko go-

ranzko azken bihurgunean. Euri asko
egin zuen: 60 litro.

-12. Udalbatzak 2018ko udal au-

rrekontua onartu zuen (608.533
euro). Autobus geralekuko aterpea,
eskolan bi gerla berritzea, Frontoiazpi
kalean euri-uren hartunea egokitzea,
meategietako bidea konpontzea, Alegian kalea berritzea eta desfibriladorea jartzea ziren egitasmo nagusiak.

-13. I. Street Boulder eskalada le-

hiaketa herrikoia jokatu zen. 20 partaide. Sei bloke izendatu zituzten plazan,
lehen saiakeran gainditzeko. Miguel

42Leharrei nesketan irabazlea 2018-4-14

Tarilonte eta Nahia Iraola garaile. Hiru
eskalatzailek igaro zituzten 6 bideak
osorik: Tarilonte lazkaotarrak, Aratz
Etxeberriak eta Joseba Munarriz gabiriar jatorriko idiazabaldarrak.

-14.

III. Leharrei mendi lasterketa
jokatu zen (24 km). Izena emandako
138tik 113 irten ziren, eta 111k bukatu. Mutilak: 1. Iñaki Olano altzoarra
(2:02:09), 2. Martin Diez Virto segurarra (2:02:54), 3. Sergio Serrano idiazabaldarra (2:25:02). Neskak: Ainhoa
Sanz urretxuarra (2:25:02), 2. Amaiur
Iglesias 2:51:21), 3. Ione Cerezo zumarragarra (3:03:05). Learregi aldapa
azkarren: Josu Imaz beasaindarrak
(4:59).

-15. Lau bertsolarik Lazkaon Kan-

tatu zuten, Lazkao Txiki hil zeneko
25. urteurrenean: Iñaki Murua, Endika
Igartzabal, Gorka Maiz eta Aratz Igartzabal.

man Gabiriako irudiak atera zituzten,
legez kanpoko auto lasterketen gaiaz,
rallyesprintraren bezperan hartuak.

-22. Goruntzek Legazpiko Dantzari
Txiki Egunean parte hartu zuen.

-24. Jose Luis Elosegi mediku ga-

biriarrak hitzaldi egin zuen, kultur
etxean.

-26. Joxemari Agirretxe ‘Porrotx’en hitzaldia, ‘Herrigintzaz eta irrigintzaz’.

-28.

Goruntzek Bermeon dantza
egin zuen.

-28. Terra Incognitak eta Guri5ek

Legazpiko jaietan kontzertuan jo zuten.

-28. Alegiako Zubimusun jaiotako

Maria Luisa Irizar Zubizarreta hil zen,
61 urterekin, Bergaran.

-16.

Internetaz, smartphoneez eta
tabletez ikastaroa hasi zen KZgunean.

-18. Marian Bidegainek ‘Euskararen

indarra eta balioa’ mahai-inguruan
parte hartu zuen, Lazkaoko Maizpiden,
30. urteurrenean, Andoni Egañarekin
eta Garbiñe Mendizabalekin.

-20. Espainiako La Sexta telebis-

tako ‘Equipo de investigacion’ progra-

MAIATZA
-4. Zuazola-Atagoiti errepidean (Gi-

3540) ur erretenak eraikitzen hasi zen
aldundia.

-5.

III.Gazte Eguna ospatu zuten,
egun bakarrera ekarrita. Txirrindu
igoera-apustua, etorkizuneko herriaz

Porrotxen hitzaldia 2018-4-26

Urtekaria

hausnarketa, bazkaria, jolasak, eta
Koban eta Zurrupurru kontzertua.

ziren: Iñaki Maiz eta Naiara Peñagarikano Gipuzkoako txapeldun.

-5. Zurrupurru musika taldeak de-

-12.

buta egin zuen, Gazte Egunean lehen
kontzertua jota. Jon Gorrotxategi, Aitor Martin, Iban Maiz eta Beñat Maiz
dira taldekideak.

-5. Legazpiko Goitibehera Lasterke-

ta Aztiritik Motxorrora jokatu zen.

-6. Patxi Ormazabal garaile Ereño-

tzun Gipuzkoako Kopa bola txapelketako azken jardunaldian. Sailkapen
orokorrean, bigarren izan zen.

-6. Xabier Barriola kide zuen Txanbe-

la otxoteak lehen kantaldia egin zuen,
Añorgan.

-7.

Angulak jaten dituenik bada
oraindik. Elkarte batean, gazte talde
batek jan zituen, lehenengo aldiz. Merke aurkitzea omen da kontua.

-7. Txahal jaio berri bat lapurtu zuten
Olalkiagan, zelaitik.

-11.

Iñaki Perurena harrijasotzaileak ‘Harria: maitasun istorioa’ hitzaldia egin zuen.

-12. Gipuzkoako Bola Txapelketa

Gabirian jokatu zuten 26 gizonek eta 6
emakumek. Bi txapelak herrian geratu

Gipuzkoako bolari txapeldunak 2018-5-12

Balentzategi eskolak Goierriko Eskola Txikien Festan parte hartu
zuen, Ezkion.

-13.

Jesus Artola argazkilariak
emanaldia egin zuen.

-14.

Guri5ek Beasainen jo zuen,
jaietako kuadrillen egunean.

-15.

Nekazariek San Isidro ospatu
zuten. Bazkariak Ostatuan eta Zelaiondo elkartean (Alegia) egin zituzten. Kortan idi dema, Errezilgo Uzkudunen (57 plaza) eta Kortaren (41) idi
pareen artean.

-15.

Autopista Elektrikorik Ez plataformak salatu du REEk lehenagoko
Deikaztelu-Itsaso goi tentsioko linearen ordez (baztertua) Larraga-Itsaso
linea eraiki nahi duela. Bilera egin zuten Altsasun.

-16.

Etxeko argindar kontsumoa
murrizteko ikastaroa eman zuen Laia
kooperatibak, ‘Gipuzkoa Argitu’ ekimenean.

-16. Alex Areizagak bi sari jaso zi-

tuen Durangoko Kirolene film lehiaketan: zuzendari onenarena eta euskarazko film labur onenarena, ‘Orain’
lanagatik.

-16.

Baztarrikan jaiotako Laura
Pikasarri Arrieta hil zen, 84 urterekin,
Zumarragan.

-16. Korta jatetxeari kalitate turis-

tikoaren ziurtagiria eman zioten, Gasteizen.

-18. Kirolarien mahai-ingurua egin

zen: Xabier Orbegozo ‘Arria V.a’ eta
Ugaitz Mugertza (aizkolariak), Ainara Otamendi (sokatiralaria), Karmele
Gisasola (herrikirolaria) eta Julen Goia
(errugbilaria).

-18. Zuazolazpiko Jose Inazio So-

raluzek idi handi bat kendu zuen, Oñatiko hiltegian: kanalean 528 kilo pisatu
zuen. Apustu bat ere irabazi zuen, 100
erraldetik pasatu zelako.

-18. Terra Incognita taldeak Atau-

nen jo zuen.

-19. Emakumeen Bira profeisona-

len World Tourreko lasterketa igaro
zen, Palanka aldetik, Alegia-Santa
Lutzia ibarretik eta Aztiritik. Legazpin,
Sabrine Stultiens herbeherearrak irabazi zuen.

-19.

Goierriko 30. Bola Txapelketa
Gabirian bukatu zen. Eguneko tiraldian
onena Martzelino Agirre 847), 2. Patxi
Ormazabal (46). Goierriko txapela ere
Agirrerentzat.

Kirolarien mahai-ingurua 2018-5-18 Eraitz Gorrotxategi
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-20. Jubilatuen eguna ospatu zen.
Bazkaria Ostatuan (48 lagun), eta
omenduak Itzaitegiko Inixio Goia eta
Elizaldeko Edurne Murua.

-20.

Kepa Ormazabal haurretan
eta Naiara Peñagarikano gazteetan
Gipuzkoako txapeldun, Zarautzen.

-20.

Xabier Barriola kide duen
Txanbela otxoteak Cincinnatiko (Ohio,
AEB) May Festival jaialdian parte hartu zuen, 27ra arte.

-23. Aldundiaren aurrekotu parte-

hartzaileen bilera Gabirian egin zen,
inguruko herrietakoei ere zuzendua:
Gabiria, Ezkio, Itsaso, Mutiloa eta Zerain.

-24. GHK kontsortzioak eta Cespa

enpresak Gipuzkoako hiri hondakinak
24.000 tona gehiago botatzea hitzartu zuten, eta 2019an ere bertan botatzen jarraitzeko epea luzatu zuten.

-25.

Eñaut eta Unai Agirre bertsolari hernaniarren bertso zaharren
afari-kantaldia egin zen.

-26.

Auzolana: informazio ohola
jartzea eskola barrenean.

Jubilatu egunean omenduak 2018-5-20
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-26. Umeentzat ‘Iparburuko trena’
filmaren emanaldia.

-26.

Joxe Atin 8. Euskal Herriko
Sega Ligako lehen jardunaldian, Etxalekun (Nafarroa).

-27.

Txindata musika eskolakoek
kontzertua egin zuten.

-27. Iñaki Etxezarreta alkatea, eta
Arantxa Bidegain eta Iñigo Igartzabal
zinegotziak Gure Esku Dagoren bilkuran izan ziren, Gernikan, ekainaren
10eko giza-kateari babesa emateko.

-27. Iker Iztueta Agirrek 119. Bukatu
zuen Zegama-Aizkorri mendi maratoia; Maite Maiora Santispiritun erretiratu zen.

-30. Ordiziako ferian urteko lehe-

nengo gereziak Noaretxeberritik Juanita Lazkanok eta Oñatibitxikitik Miren
Agirrezabalak eraman zituzten.

-30.

Gabiriar jatorriko Maria Redondok irabazi zuen ETBko ‘Bagoaz’
2. kantu lehiaketa. Hurrengo denboraldian ‘Goazen’ telesailean aktore aritzeko saria lortu zuen.

-2. Auzolana, Ostatu aurrean zirku-

lazioko lurreko marrak margotzeko.

-2. Jolas eta jostailu zaharrak eza-

gutzeko ‘Laborategia’ ekimena egin
zen, haurrekin, Txatxilipurdi elkartearen bidez.

-2. Zurrupurru taldeka Beasainen jo

zuen.

-2.

Bartzelonako Les Corts barrutiko
14. Concurs Internacional de Musica
lehiaketako finaleko publikoaren sariari Oroitz Maiz in Memorian izena jarri
zioten. Sara Bañeras sopranoak jaso
zuen.

-3.

‘Loiolakoekin elkartasunetik
konpromisora’ bertso jaialdia egin
zen, elizako antzokian. Unai Iturriaga,
Iker Zubeldia, Aitor Mendizule, Oihana
Iguaran, Nerea Ibartzabal eta Iban Urdangarin kantuan.

-3. Aizaleku tontorrean 3.festa egin

zen. 1966an gurutzea diseinatu eta
jarri zuenetako Pedro Gabiria Lubiano
legazpiar zena omendu zuten, maiatzean hila.

San Isidro ospatzen Gabiriako eta Itsasoko baserritarrak Alegian 2018-5-15
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-3. Jaunartzerik ez zen egin, egun

-10.

honetan egiteko zegoen haur bakarrak
2019ra itxarongo du.

Balentzategi eskolakoek Gipuzkoako Eskola Txikien festan parte
hartu zuten, Oikian (Zumaia).

-4.

-10. Gure Esku Dagoren Donostia-

Balentzategi eskolakoek argazki
erakusketa jarri zuten, kaskoan zehar.

-5. Dani Uribetxeberria eta Ane Ur-

tzelai margolari legazpiarrek erakusketa jarri zuten Ostatuan.

-6. Bertatik Bertara, gertuko neka-

zaritzako jakiak zabaltzeko ekimeneko bi ekitaldi egin ziren: helduentzat
hitzaldia Amaia Diaz de Monasterioguren nutrizio adituarekin, eta umeentzat Idoia Torregarairekin jolasak.

-7. Korta jatetxearen bigarren aroa
hasi zenetik 25 urte. Jose Inazio Soraluzek 1993ko ekainaren 7an zabaldu
zuen berriro jatetxea.

-9. Korta jatetxeko Urrategi Olaizola

Bastarrika hil zen, 67 urterekin, Azkoitian.

-9.

Iker Etxezarreta ingeniari eta
irakasleak zuzendutako Goierri Eskolako ikasle talde batek hiru sari lortu
zituen Ibilgailu Elektrikoen Txapelketan, Gasteizen.

Bilbo-Gasteiz 201,9 kilometroko gizakatean parte hartu zuten gabiriarrek.
Murgian kokatu ziren. Herrian 60 lagunek eman zuten izena.

-11.

Herriko 128 pentsiodunek batez beste hilean 1.034,97 euro jasotzen
zuten, eta 86 jubilatuek 1.146,40 euro.

-12.

1936ko gerran hildako eta
desagertutako gudari gabiriar baten
ondorengo bati DNA laginak hartu zizkioten, Zumaian.

-12.

Gabirizartxikin jaiotako eta
Olalkiagan bizi izandako Bittor Oria
Etxeberria hil zen, 88 urterekin, Seguran.

-12. Ainhoa Aizpuru foru diputa-

tuak bisita ofiziala hasi zuen enpresariekin, Uruguaira eta Brasilera. Montevideoko alkatearekin batzartu zen.

-15.

Maria Redondok bota zuen
Legazpiko Hegialde auzoko festetako
suziria.

-15.

Txindata musika eskolak 20172018 ikasturtea bukatu zuen.

San Isidro idi proba Kortan 2018-5-15

-16.

Aunditegin jaiotako Joxepi
Urkiola Lekuona hil zen, 94 urterekin,
Hondarribian.

-16.

Judo erakustaldi-topaketa
egin zuten, frontoian, zortzi herritako
140 judokak. Gabiriako judo eskolaren
azkeneko topaketa izan zen, itxi eta
Ormaiztegin hasiko baitzuen hurrengo
ikasturtea. 2012ko udazkenean zabaldu zuten judo eskola Gabirian.

-16.

Altsasuko gazte zigortuen kasua salatzeko Iruñeko manifestaziora
autobusa joan zen Gabiriatik, 33 lagunekin.

-16.

Guri5ek Beasainen jo zuen,
Txindoki Institutuaren 50. urteurren
festan.

-17.

Goruntzek Lazkaoko Dantzari
Txikian parte hartu zuen.

-17. ‘Ergela’ antzezlana egin zuten.
-17. Joxean Ormazabal irabazle Se-

gurako San Joan jaietako bola lehiaketan.

-18. Udalak bat egin zuen aldun-

diak emakumeen aurkako indarkeriaren kontra egindako protokoloarekin,
Donostian, Iñaki Etxezarreta alkatea
bertan zela.

Judo topaketa azkena 2018-6-16

45

Urtekaria

-19. Baserritarrek bilera egin zuten

udalarekin, beharrak eta kezkak jasotzeko.

-19.

Txindata musika eskolakoek
Alegian kontzertua jo zuten, haurren
jolas parke berria inauguratzeko ekitaldian.

-20.

Gabiriak energia aurrezteko
hartutako neurriak goraipatu zituen
Energiaren Euskal Erakundeak, Tolosan, hainbat herriren artean.

-20. Auto

batek txirrindulari bat
bota zuen, Kamiño Zaharrean, Suestrako bihurguneetan (Gi-3540, 5. kilometroan), eta alde egin zuen.

-21.

Balentzategi herri eskolan
2017-2018 ikasturtea bukatu zuten,
ohiturazko bazkaria eginez.

-23. San Joan bezpera suak piztuz

ospatu zen. Herrikoa Kurutzbakarren
egin zen, eta “hizkuntza ohitura txarrak” sutara bota zituzten.

-23. Euskararen Egunean egindako
horma-irudi lehiaketako irudi irabazlea eskolako horman bistaratu zuten.

-23.

Xabat Goikoetxea gidariak
Udanako Igoeran parte hartu zuen.

-23. Julen Sagarna baxu-jotzaileak
Beasaingo Sukarra37 taldearekin de-

46

Haur eskolan azken aurreko eguna 2018-7-19

buta egin zuen, Seguran. Guri5ek ere
jo zuen

-24.

San Joan erramileteak bedeinkatu zituzten, elizan.

-24.

Sendotza egin zuten sei gaztek: Jon Ander Larrañaga Aizpuru,
Irati Etxezarreta Larrañaga, Eraitz
Gorrotxategi Zuhaitz, Iñaki Larrañaga
Aizpuru, Maddi Eskisabel eta Izaro Osinalde Elgarresta. Juan Mari Olaetxea
bikario nagusia etorri zen.

-24.

Kepa Ormazabalek irabazi zuen Olaberriko San Joan jaietako
bola txapelketa, 2. Joxe Maiz.

-29. Santa Lutzi auzoan San Pedro
festak hasi ziren, bi egunerako. Goruntzek dantza egin zuen.

-30. Guri5ek Mutiloan jo zuen.
-30. Bost gabiriarrek Dina Martxi

zikloturista martxa egin zuten, Tolosatik Ondarroara.

-30. Guardia Zibilak kontrol handia
jarri zuen Gi-632 autobidean, Alegia
parean.

-30.

Josetxo Atin 8. Sega Ligako bigarren jardunaldian, Berastegin.

-25.

UZTAILA

Sagarrondoen udako inausketa ikastaroa eman zuen Gabino
Muruak, Erbiek antolatuta.

-26.

-1. Goruntzek Mutiloan dantza egin

-26.

Juan Ramon Aramendi 2. Mutiloako bola txapelketan.

Herriko udaleku irekian 20
haur hasi ziren, uztailaren 20ra arte.

Mikel Aizpuru historialariak
“bolada baterako azken argitalpena”
atera zuen, Jose Ramon Etxeberriaren
omenaldiko ‘Bai, jauna, bai: fisika euskaraz!’ Liburuan artikulu bat: ‘Historiaren irakaskuntza Oinarrizko Heziketan
Trantsizio garaian’.

-27. Oñatibitxikiko Miren Agirreza-

balak azken mokotxo sagarrak eraman zituen Ordiziako feriara.

zuen.

-1.

-2.

Desfibriladorea kokatu zuen udalak, udaletxeko eskailera-tartean.

-3.

Kortaren idi parea 3. Zumarragako idi proban.

-4. Autopista Elektrikorik Ez plata-

formak ‘Mila baietz’ atxikimendu bilketa hasi zuen, Larraga-Itsaso proiektuarek kaltetuko dituen tokietako mila
hautetsiren babesa lortzeko.

Udalekuan 2018-7-19

Urtekaria

-6.

-18. Aztirian Santa Marina eguna

Udal idazkaritzako lanpostua
betetzeko izendapen akzidentala egin
zuen aldundiak.

ospatuz jaiak hasi ziren. Meza eta hamaiketakoa.

-6.

-19. Zuazolatik Madariagako harro-

Kaio sail handia ibili zen Palankako zabortegiaren gainean.

-7.

Prentsan atera zenez, 2016an
Gabiriako herritarrak izan ziren errenta
altueneko gipuzkoarrak: 35.002 euro
bakoitzak (Gipuzkoako batez bestekoa 24.316 euro).

-9.

-Frontoiazpi kalean euri-uren
hoditerian beste irteera bat irekitzeko
obrak hasi zituen udalak.

-10. Etxebizitzari buruz herri bilera

biko bidegurutzera arte ur erretenak
eraikitzen bukatu zuten.

-19. 30 urte bete ziren 1988ko uhol-

de handitik. Eztanda eta Anduaga
errekek gainezka egin zuten.

-20. Herriko udaleku irekia bukatu
zuten 20 haurrek eta hiru erakuslek.

-20. Balentzategi eskolako berritze
lanak bukatu zituen udalak.

-20.

egin zuen udalak. Aztiriko baldintzak
aztertu eta Arroagako exekuzio eremua zatitzea hitz egin ziren.

Alegian jaiak hasi ziren, 15 sagardoren dastaketarekin eta Joselu
Anaiekin.

-12. Guri5ek Lazkaon jo zuen.
-14. Azpeitiko Hiria kirol auto kla-

-20.

sikoen lasterketa Gabiriatik igaro zen.
-14. Guri5ek Errepelegan (Portugalete)
jo zuen.

-15. Aranburuko Bixenta Alustiza

Lekuona hil zen, 93 urterekin.

-15.

Gabiriar jatorriko Maite Maiorak Collaradako kilometro bertikal
bikoitza irabazi, eta emakumezkoen
denbora-marka ondu zuen, Villanuan
(Huesca).

Aztiria auzo afaria 2018-7-20

Aztiriko jaietan Maria Atxa
(toka) eta Anartz Agirre (bola) irabazle. Auzo afarian 50 lagun.

-20. Haur eskolak azkeneko egu-

na izan zuen. Irailean ez zuten irekiko,
haur gutxiegi zegoelako. 2005eko irailaren 15ean ireki zuten.

-21. Alegiako festetan paella erral-

doia eta herri afaria egin zuten.

-21. Aztirian lau taldek herri kirolak

egin zituzten. Patata-tortilla egiten 15
bikote, eta Mikel Zuriarrain eta Aritz

Agirre irabazle. Bolan (18 partaide)
Pedro Lazkano donostiarra garaile.
Bertso afarian elkartea beteta.

-21. Zurrupurru taldeak Ordizian jo
zuen.

-21. Baztarrika gaztandegiak ardi
jezte denboraldia bukatu zuen.

-22.

Alegian Madalena eguna ospatu zuten. Meza, korua, hamaiketakoa, jolasak, pintxo dastaketa…

-22.

Aztirian jaiak bukatu ziren.
Biurraingoiko Genoveva Apaolaza
Garmendia (88 urte) omendu zuten.
Bolan Pedro Lazkano irabazle 2. egunean ere, tokan Juan Mari Iñurritegi.
14.Mendi Lasterketa Beñat Katarain
zegamarrak (48:49) eta Maite Etxezarreta azpeitiarrak (59:34) irabazi.
96 korrikalari (91k bukatu), inoizko
gehien.

-24.

Udal eraikin publikoen garbiketa kontratatzeko lehiaketa-deialdia egin zuen udalak.

-25. Ohe artikulatu bat eta ezin-

duentzat garabi bat erosiko zituela
aurreratu zuen udalak.

-25. Alex Aranburu Debak 3. aldiz

Ordiziako Klasikoa korritu zuen. 38.
Helmugaratu zen.

Aztiriko mendi lasterketa 2018-7
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-25.

Joxean Ormazabal irabazle
Lasarten Joxe Zapirainen omenezko
bola lehiaketan.

-29. Josetxo Atin 8. Sega Ligako 3.
eta azken jardunaldian, Altzon. Sailkapen nagusian 7.

-31. Alex Aranburu Debak (C.Rural)

profesionaletako lehenengo garaipena lortu zuen, 73.Getxoko Zirkuituan.
Esprintean nagusitu zitzaien Carlos
Barberori (Movistar) eta Jon Aberasturiri (Euskadi Murias).

ABUZTUA
-1.

Maialen Akizu Bidegainek irabazi zuen Ezkioko Igartubeiti baserrimuseoko IV. Kontakizun Laburren Lehiaketa, ‘Itsasoa opari’ lanarekin.

-2. Festetako txosna berritu zuten

gazteek.

-6. Udaldiko bero handiena: 37º.
-10. Joseba Iztuetak Lenin Peak
gailurra (7.134m) zapaldu zuen, Kirgizistanen.

-10. San Lorentzo eguna ospatu

-15.

Debak 2. egin zuen 4. klasean Kantabriako 12. Rallyan, Saron herrian.

Andre Mari eguna ospatu zen.
Txirrindulari igoeran 66 partaide: Ormaiztegitik 62 eta Arrondoenetik 4.
Mandiolako jatorriko Iban Azarola Gordo irabazle (12:40), Merkataritegiko
Edorta Gorostidi Igartzabal 2. (12:42)
eta Xabier Molina Goñi 3. (13:07).
Mozorro festan 6 talde, eta Hamabi
Apostoluentzat 1. saria.

-12. Frontoialdeko auzokoek afaria

-16. San Roke eguna. Altxorraren

zen Ugarangoikoan: meza, hamaiketakoa eta mus txapelketa: 32 bikote,
Igor Ormazabal-Jose Luis Azurmendi
zegamarrak garaile.

-11 eta 12. Xabat Goikoetxea

egin zuten, plazan (30 bat lagun).

-13. Herriko festak hasi ziren, Agi-

rin taldekoek pregoia irakurrita. Pilota
jaialdian haurrak: Iñaki Osinalde-Xabier Aldanondok 18 Kepa OrmazabalIker Peñagarikanok 15; kadeteetan
Patxi Ormazabal-Xabier Naldaizek 22,
Unai-Eneko Goikoetxea ataundarrek
20. Gazte afarian 110 lagun.

-13. Kamiño Zaharra asfaltatzeko
lanak hasi zituen aldundiak.

-14.

Festetako 2.eguna. Olinpiar
jokoak haurrentzat, bertsolari jaialdia,
Tio Teronen Semeak dantza ikuskizuna, eta kontzertuak.
14. Saguzahar belarrihandi (Plecotus
teneriffae) bat aurkitu zuten eliza
atarian, erdi hilean. Oso ezohikoa da,
Kanariar Irletako espezie endemikoa
baita.

bila jokoan 30 haur. Mezan Anabel
Aldalur mezzoa kantari, eta Xabier
Barriola organoan. Txistor lehiaketan
herriko 5 harakin: Felix Jabier Goiburu
Muruak 1. saria. 14 sagardo dastatzeko.
Jendetza, Glaukoma taldea entzutera.
Bolatan, bi egunetako txapeldun Joxe
Mari Etxebeste eta Pake Galdos; herrikoa Joxe Maiz; gaztea Patxi Ormazabal. Tokan Karlos Irastortza, Martxeli,
Iñaki Maiz eta Patxi Ormazabal.

-17.

San Roke Txiki eguna. Herri
jolasetan txapeldunak: Nikolas Igartzabal eta Pake Galdos (bola), Iñaki
Maiz eta Naiara Peñagarikano (toka)
eta Ibon Elgarresta eta Gema Izuzkitza
(tiragoma). Afari-meriendan ehunka
lagun, eta Joselu Anaiak girotzen.

Joseba Iztueta Leninen eta Khan Tengrin 2018 abuztua

Debatarrak Alex Aranburu Debarekin Ordizia 2018-7-25
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-18. Herri garbitzea eta auzo afaria.
-20. Joseba Iztuetak Khan Tengri
mendia (7.010m) igo zuen, Kirgizistanen.

-25.

Alex Aranburu Deba Espainiako Vueltan hasi zen, Malagan. Hiru
asteko lehen itzuli handia zuen. 31n
eguneko ihesaldian sartu zen, eta 168
kilometro egin zituen buruko taldetxoan.

-26. Jose Ramon Aranburuk irabazi
zuen Itsasoko jaietako toka lehiaketa.

-30.

-3.

Pinu intsinisaren (Pinus radiata) zerrenda marroi eta zerrenda gorri
gaitzak asko zabaldu ziren, udan.

-3. Jesus Mari Debarenean denbo-

raldiko lehenengo odolkiak egin zituzten.

-3. Gabiria Kopako emakumezkoen

podiuma argitaratu zuen Julen Gabiriak: 1. Cristina Martinez (Bizkaia-Durango Euskadi Murias, 597puntu), 2.
Henrietta Colborne (BD Euskadi Murias, 520p), 3. Anna van der Breggen
(Boels Dolmans, 475p).

-4.

Legorburun jaiotako Jose Ramon Deba Arriola hil zen, 69 urterekin,
Azkoitian.

Euskara ikastaroaren deialdia
egin zuen dualak.

IRAILA

Goierriko Odolki Txapelketan, Ordizian.

-2. Zantagoitigarakoan jaiotako Ma-

ria Jesus Lizarazu Erauskin hil zen, 76
urterekin, Arroa Goikoan (Zestoa).

-2. Baztarrika gaztandegiak 3.saria

lortu zuen Legazpin, Gipuzkoako 34.
Artzain Eguneko lehiaketan.

-2.

Goruntzek Zarautzen dantza
egin zuen.

-4. Jesus Mari Debak 2. Egin zuen
-5.

Herriko nekazariak Ordiziako
aparteko ferian izanziren: Baztarrika,
Eneko Goiburu Murua (gazta), Pello, Uxue eta Xiker Olariaga (oiloak),
Anttoni Murgiondo (aipamena), Juanita Lazkano, Miren Agirrezabala (barazkiak)…

-5.

zuen.

Terra Incognitak Zarautzen jo

-7.

Astiazarango Fatima Asurabarrena Saltsamendi hil zen, 71 urterekin.

-7.

Aratz Igartzabal 3. Zarauzko
42.Lizardi bertso sariko finalean.

-7. Ate irekiak Balentzategi eskolan,
geletako berrikuntza-lanak ikusteko.

-8. Kepa Ormazabal garaile eta Joxe

Maiz 2. Euskal Jaietako bola txapelketan, Ordizian.

-10. Balentzategi eskolan ikastur-

tea hasi zuten 32 ikaslek eta sei irakaslek.

-13.

Udalbatzak etxez etxeko laguntza zerbitzuaren araudia onartu
zuen, osoko bilkuran.

-14.

Kirol ikastaroak antolatzeko
bilera egin zen herritarrekin.

-14.

Kamiño Zaharra asfaltatzen
bukatu zuen aldundiak. Errepidea zabaldu zuten, eta bi noranzko bereizi
lehenengo aldiz, erdian marra margotuta.

-14.

Barretxeko Amalur arte tailerreko Lurdes Ulaziak eta Ana Santiagok ‘Zuran mugimendua bizituz’
erakusketa jarri zuten, Urretxun.

Baztarrikakoak Legazpiko
Saguzahar belarriaundia Gabirian 2018-8-14 Pello Bidegain

Artzain Egunean 2018-9-2
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-15.

-30.

Irakurle Txokoan solasaldia
egin zuten, Uxue Alberdiren ‘Jenisjoplin’ eleberriaz.

Alex Aranburu Debak beste urtebeterako luzatu zuen Caja Ruralekin
kontratua.

-16. Alex Aranburu Debak Espai-

-30. Arantzazura erromesaldia egin

niako Vuelta bukatu zuen, Madrilen,
108. postuan.

-21. Euskaraldia ekimenaren aur-

kezpena egin zuten, kultur etxean.

zuten gabiriarrek, 25 lagun.

-30. Legazpiko Aizkorrin Barrena 11.
Mendi Martxa Aizalekutik eta Aztiritik
igaro zen.

-21. Astiazarango Juanito Elgarres-

tak eta Lekaio kultur elkarteko kideek
bota zuten Urretxuko jaietako pregoia
eta suziria.

-22. Euxebio Igartzabalek Lazkao-

mendiko Abalin baserrian betso sario
berezian kantatu zuen, Lazkao Txikiren jaiotetxean.

-25.

Sutea piztu zen Palankako
Lurpe zabortegian. Legazpiko parkeko
foru suhiltzaileek itzali zuten.

-25.

Otsategin jaiotako Eusebia
Agirrebengoa Etxeberria hil zen, 87 urterekin, Eginon (Araba).

-29. Joxean eta Patxi Ormazabal
aita-semeek irabazi zuten Villabonako
bikotekako bola txapelketa.

-29. Arantzazura oinez erromesal-

dia egin zuten Aztiritik, 5 lagunek.

-29. Guri5ek Orion jo zuen.
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URRIA
-1. Lau kirol ikastaro antolatu ziren
herrian: GAP, yoga, pilatesa eta zunba.

-3.

-5.

Gabiriako Bertso Eskola barruan
duen Goierriko Bertsozale Elkartea
aurkeztu zuten, Beasainen, Euxebio
Igartzabal eta Eresti Oiarbide ordezkarian han zirela.

-6.

25.Osinalde bola txapelketa
Beatriz Unzue billabonarrak irabazi
zuen, azken kitarakoa Naiara Peñagarikanorekin jokatuta (36na). Emakume batek irabazi zuen lehen aldia zen.

-6. Guri5ek Mendaron jo zuen.
-7. Nekane Agirre Arostegi omendu

zuten Zumarraga-Urretxuko Kilometroak jaian, ikastoletako liburugintzan
egindako lanagatik. Gabiriar jatorriko
Batis Maiz ere taldean zen.

Juan Mari Etxeberria Isasi 53 urteko beasaindarra hil zen, komentuko
bidean, gidatzen zihoan fendwicka
iraulita.

-7. Txost musika taldeak Urretxun jo

-4.

-13.

Udalbatzak, osoko bilkuran,
Ostatuko irisgarritasun proiektuaren
onespena, minetako bidea konpontzea, Sasietako estatutuen aldaketa
eta Azkartzako bidea berritzea onartu
zituen.

zuen.

Gabiriar musikariek Errenteriako Mukuru jaialdian jo zuten: Isuo
eta Kezman, Txost eta Klak!son taldeek.

-14. Baztarrikak Euskal Herriko 35.

-5.

Gazta Txapelketan parte hartu zuen,
Idiazabalen.

-5.

Zerga bilketa %2,2 hazi zela
eta, aldundiak iragarri zuen UFFFn Gabiriako Udalak aurreikusi baino 13.858
euro gehiago izango zituela, 2018rako:
385.286 euro.

Maialen Akizuk Hernandorena
bertso sariketaren finalean kantatu
zuen, Hazparnen.
Irazola baserrian 150 kiloko kalabaza hazi en, 2 metroko diametroa eta
60 zentimetro altukoa.

Sutea Palankako Lurpe zabortegian 2018-9-25

-15.

Amalur_tailerreko Lurdes Ulazia eta Ana Santiago 2018-10-5 Miriam Luki-Goierriko Hitza
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-16.

Etxebizitzaren gaiaren jarraipen bilera egin zen, Arauetan aldaketa
puntualak egitea da asmoa, Aztirian
eta Arroagako eremuan.

-19.

Udal liburutegia zabaldu zuten, udako etenaren ondoren. Irene
Arrondo Aizpuru hasi zen liburuzain.

-18.

Osakidetzaren kontsultaren
ordutegia aldatu zuten, ostegunetakoa.

-28. Elurra egin zuen, Aztirian.
-28. Zirkulazio istripua izan zen Gi632 autobideko 8. km-an, Gabiria parean. Bi autok elkar jo zuten.

-30. Gabiria Kopako gizonezkoen
2018ko sailkapena atera zuen Julen
Gabiriak: 1. Primoz Roglic (Lotto-Jumbo, 649 puntu), 2. Ion Izagirre (Bahrain-Merida, 474p), 3. Julian Alaphilippe
(Quick-Step, 465).

-19. Euskaraldiko izenak hartzeko

AZAROA

mahaia jartzen hasi ziren.

-20. Baztarrikak gaztazaharrarekin
2.saria lortu zuen Seu d’Urgellen (Katalunia).

-20.

Maite Maiorak irabazi zuen
21.Hiru Handiak mendi lasterketa
(101km), Araian.

-23. Baserritarrek bilera egin zuten.
-24. Udalak meategietako errepi-

dea konpontzeko baldintza-plegua
eta proiektua onartu zituen.

-27. Lehen elurrak ikusi ziren Gabi-

riatik, Aralarren eta Aizkorrin.

-27. Irazolako Jose Luis Uribetxebe-

joan ziren bisitan herritarrak. Lehen
aldiz, arrosarioa elizan errezatu zen, ez
hilerriko kaperan.

-1.

Gaztaina erreak jan zituzten lagun taldeek.

-3. Baztarrikak lau domina lortu zi-

tuen World Cheese Awards munduko
txapelketan, Bergen hirian (Norvegia).
San Estebango Jesus Mari Garmendia harakinak gobernatzen duen
Campos harategiak 5.saria lortu zuen
Beasaingo 34.Odolki Lehiaketan.

rria Txantxangorria artzaina Urbiako
larreetatik jaitsi zen, artaldearekin.

Ivana Sevdina Zumarragako pintxo lehiaketan irabazle
2018-11-5 Asier Zaldua-Goierriko Hitza

-5.

Euskara klaseak hasi ziren, hiru
ikaslerekin eta Ion Gorrotxategi irakaslearekin.

-7. Argindar kontsumoa murrizteko
ikastaroa egin zen, 10 lagunekin.

-7.

Pinu bat erori zen errepidera, Agerre parean.

-8. Joseba Iztuetaren Kirgizistango

-1. Santu Guztien egunean, hilerrira

-3.

-4.

Korta eta Zumarragako Batzokia
jatetxeetako sukaldari Ivanka Sevdinak irabazi zuen Zumarragako 17.Pintxo Lehiaketa.

mendi espedizioei buruz ‘Denbora izeneko leku bat’ dokumentala egin zuen
Gattikenek.

-8.

Gueñes-Itsaso goi tentsioko
argindar linea (400kV) eraikitzeko
proiektua onartu zuen Espainiako Gobernuak.

-9.

Ez irristatzeko produktua bota
zuten plazan eta sarbideetan.

-9.

Euskaraldiko formakuntza saioa
egin zuten.

-9. Guri5ek Ataunen jo zuen.
-10. Lehen sorospenen ikastaroa
eman zuten herritarrentzat Pake Galdosek eta Andrea Aldazabalek, tartean desfibrilagailua erabiltzeko.

Maria Redondo Goazen telesailean 2018 azaroa-Pausoka51
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-10. Balentzategiko Guraso Elkar-

teak txangoa eign zuen Olentzeroren
Etxera, Mungiara.

-12. Gabiriako eta Itsasoko lurretan
dagoen argindar zentrala handitzeko
eskaria egin zuen REEk, 400 kV-eko
parkean.

-12. Jose Inazio Soraluze Korta-ren

idi parea Mallabiko 30.Idi Proba Txapelketan aritu zen.

-13.

Legazpiko Maldan Behera
inertzia kirol elkarteak jakinarazi zuen
2019ko Europako Goitibehera Kopa
Aztirian jokatuko dela, apirilaren 2021ean.

-14.

Joseba Iztuetak ‘Denbora izeneko leku bat’ dokumentala aurkeztu
zuen, lehen aldiz jendaurrean, Ormaiztegin.

-15.

Gabiriako Ostatuko ostalari izandako Juanlu Escudero aktorea
ETB2ko ‘La víctima número 8’ telesailean agertu zen.

-15.

Udalbatzaren osoko bilkuran meategietako bideko bi luiziak konpontzeko lana ematea, eta
Kurutz-Bakarreko hondakin biltokian
organikoarentzat 5. Edukiontzia jartzea onartu zuten.

52Deba odolkitan txapeldun Tolosan 2018-11-17

-16. Gabiriar jatorriko Maria Redon-

do Mujika ETBko ‘Goazen’ telesailean
agertu zen, lehen aldiz.

-16.

Euskaraldiko ‘Ahobizi’ eta ‘Belarriprest’ txapak banatu zituzten.

(15) Maria Angeles Igartzabal (Merkataritegi) irabazle. Azokan 13 postu.
Goierri Beheko ezti lehiaketan (8):
1.Ageda Zeberio (Segura), 2.Bittor
Murgiondo (Mutiloa), 3.Gabino Murua
(Izarraundi).

-18.

-16. Iban Maiz Alustiza Espainiako

Telebista publikoko La2eko ‘Aquí la
Tierra’ programan agertu zen, sagardogintza tradizionalari buruz.

Gabiriar jatorriko Elena Berazadi Larrea aritu zen Irunen egin zuten
Gure Esku Dagoren galdeketaren bozemaile.

-16. Gabirian bizi den Africa Cuesta

-19. Ezkio-Itsasoko eta Gabiriako

ile-apaintzaile zumarragarraren Itxura
ile-apaindegiak Gipuzkoako Merkataritza Ganberaren ’10 bitxiak’ sarietako
bat irabazi zuen.

-17. Hainbat kantari gabiriarrek Vi-

valdiren ‘Gloria’ kontzertuan abestu
zuten, Lazkaon.

-17.

Jesus Mari Deba Hestebeteak
etxeak Tolosako 26.Odolki Txapelketa
irabazi zuen.

-18.

18.Errezil Sagar Eguna ospatu
zen. 23 baserri partaide. Errezil sagarren sailkapena (9 partaide): 1.Juan
Murua (Izarraundi), 2.Pedro Iztueta
(Katarain), 3.Xabier Arratibel (Urkiola), 4.Anttoni Murgiondo (Bekoetxe),
5.Iñaki Maiz (Eguzkitza), azken hirurek
jaso zituzten sariak. Sagar-goxotan

Alor Industrialaren Kontserbazio
Erakundearen zuzendaritzako kide
berriak inskribatzeko deialdia egin du
foru aldundiak. Esparru industrial hori
Ezkio-Itsasoko 8. Hirigintzako garapen
areak eta GAbiriako 1. Alor industrialak
osatzen dute.

-20.

Meategietako errepideko bi
luiziak konpontzen hasi zen Lurkide
enpresa. Aurrekontua: 67.214,53 euro
BEZarekin. Iraupena: 6 aste.

-22.

Produktu fitosanitarioak erabiltzeko karneta ateratzeko ikastaroa
antolatu zuten Gabiriako eta Legazpiko udalek, elkarrekin. Legazpin
emango zuten, abenduaren 3tik 12ra.

-23. Euskaraldia ekimena hasi zen,
’11 egun euskaraz’. Ahobizi edo Belarriprest papera aukeratu, eta hizkuntza

Errezil sagar eguneko sarituak 2018-11-18

Urtekaria

ohiturak irauliz, euskara erabiltzeko
ariketa egitea zuen helburu.

-24.

Ardantzako bidea garbitzeko
auzolana egin zuten.

-24. Guri5ek Ormaiztegin jo zuen.
-25. Goruntzek Ormaiztegin dantza egin zuen.

-26. Ostatu atzean, irisgarritasuna
hobetzeko proiektua prestatzeko lanak hasi ziren.

-30. Gipuzkoako aldundiak Anton

Abbadia saria emanda saritu zuen
Euskal Herriko Ahotsak proiektuan
Gabiriako 12 hizlariren elkarrizketak
daude: 10 zinta, 79 pasarte eta 64 bideo, denak transkribatuta.

-30.

Oñatibitxikiko Jose Antonio
Elosegik 2.saria lortu zuen frutarekin
Eibarren.

ABENDUA
-2. Bertso-bazkaria egin zuten Osta-

tuan, Iñaki Murua, Gorka Maiz, Endika
Igartzabal eta Aratz Igartzabal bertsolariekin eta Eresti Oiarbide gai jartzailearekin.

-2. Paulo Murua Garin zenari ome-

naldia egin zioten Ormaiztegin, odolki
lehiaketan, Urrezko Odolkia oroigarria
familiari emanda. Jesus Mari Garmendiak 2.saria eta Ander Muruak (Pauloren semea) 3.saria lortu zuten.

-3. Balentzategi eskolan Euskararen

Nazioarteko Eguna ospatu zuten. Euskaraldia bukatu zen. Herrian 150 herritarrek parte hartu zuten: 134 Ahobizi
eta 16 Belarriprest.

-5. Bertatik Bertara tokiko nekaza-

ritza eta jakiak zabaltzeko egitasmoan
Gabiriako beste baserritar bat sartu
zen: Zuazolazpiko Juan Inazio Izagirre,
behi esne eta okel ekoizlea. 27 ekoizle
daude denera, Gabiriakoak sei.

-6. Isuo eta Kezman musikari biko-

teak (Josu Isaias zarauztarra eta Jon
Murua gabiriarra) ‘Bihar akaso’ diskoa
aurkeztu zuen, Urretxun.

-8. Bolari Eguna ospatu zen Gabi-

rian. Nikolas Igartzabal eta Felix Maiz
omendu zituzten. Bola lehiaketa Xepeiño Agirre segurarrak eta Naiara
Peñagarikanok, eta tokakoa Jose Antonio Calvok irabazi zuten. Ostatuko
bazkarian Gipuzkoako 54 bolari.

Ardantzako bidea auzolanean garbitzen 2018-11-24 Jabier Gartzia

-8. Jon Murua Jauregik bi disko aur-

keztu zituen Durangoko Azokan: Isuo
eta Kezman-en ‘Bihar akaso’ eta Txost
taldearen ‘Erreferak esperantza’.

-8. Guri5ek Mendaron jo zuen.
-9. Aztiriko mus txapelketa (21 biko-

te) Jesus eta Manuk irabazi zuten.

-9. Alex Areizagaren Gattiken etxeak

‘Marierrauskin’ ikus-entzunezkoa aurkeztu zuen Bilboko Mendi Film Festival
lehiaketan.

-10. Alegiara bidegorria eraikitzen
hasi zen aldundia, Irizarko errotondatik.

-13.

Urretxu-Zumarragako Santa
Lutzi ferian nekazari gabiriarrek 8 sari
lortu zituzten: Landetak 1, Izarraundik
1, Bekoetxek 3 eta Oñatibitxikik 3. Kortak idi deman parte hartu zuen.

-13. 65 urtetik gorakoentzat bilgu-

ne bat sortzeko asmoa aurkeztu zuen
udalak.

-14.

Alize Mendizabal organo jotzaileak eta Xabier Barriolak (txirula
eztiarekin) kontzertua egin zuten, elizan.

Jon Murua Txost! taldearekin Zumarragan 2018-12-1 Jon Urtzelai
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Urtekaria

-14. Sare sozialetako berdintasuna

aztertzeko hitzaldia egin zuen Estibaliz Linares Bahillo adituak, Agirin taldeak gonbidatuta.

-14.

Landa eremuko 49 herritan
300 megabyteko Interneta jartzeko
egitasmoa aurkeztu zuen aldundiak.

-15. Olentzero etorri zen, haurrekin

egotera. Aztarnak aurkituz iritsi ziren
ikazkinarenganaino, Simontxoeneko
txabolara.

-15.

Iñaki Maizek Belauntzako
1.Bola Txapelketa irabazi zuen.

-15. Goruntzeko dantzariek txistor

jana egin zuten.

-16.

Kartzeletan dauden preso
arruntentzat arropa eta gai bilketa
egin zuten, elizan.

-16. Luzio Gabiria gabiriar zenaren

-21.

zituen egunean. 55 urtean joan zen,
asteazkenero. Omenaldia egin zion
hango udalak.

-21.

Oñatibitxiko Jose Antonio Elosegik bi sari lortu zituen, Zestoan, frutarekin.

Oñatibitxikiko Aitor Elosegik
Donostiako San Tomas feriako barazki
lehiaketan 1.saria.

Patxi Ormazabal Galdos Gipuzkoako pilota txapelketa irabazi
zuen, binaka, kadeteen 3. mailan.

-22. Bekoetxeko jatorria zuen Alo-

-27. Aldundiak UFFFren 2019rako

-22. Aztiriko Juan Zabaleta Man-

-28.

-23.

-28.

ña Otegi Arrieta hil zen, 42 urterekin,
Legazpin.
txola hil zen, 89 urterekin.

Txindata musika eskolako
ikasleek Eguberrietako Kontzertua
egin zuten, elizan.

-23.

Gabiriar artisauek Made in
Urola ferian parte hartu zuten, Zumarragan.

-23.

Udalak herri batzarra egin
zuen, 2018ko balorazioa eta 2019ko
berri emateko.

omenez 31. Bertso Saioa egin zuten,
Zumarragan: Uxue Alberdi, Andoni
Egaña, Mikel Iturriotz eta Julio Soto
kantuan.

Gabon egunean, bost talde
handi ibili ziren etxez etxe kantuan.

-16. Iñigo Alustiza eta Eñaut Igar-

-25. Zurrupurru taldeak Beasainen

tzabal pilotuak Beasaingo Erauskingo
Igoeran irten ziren.

-18. Oñatibiaundiko Nikolas Alusti-

za Gabiria hil zen, 93 urterekin.

Juanita Lazkano Ordizian
azken aldiz ferian
2018-12-26 Arkaitz
Apalategi-Goierriko
Hitza
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-26.

-24.

jo zuen.

-26. Noaretxeberriko Juanita Lazkano Aristimuño azkeneko aldiz joan
zen Ordiziako azokara, 80 urte bete

Miren Agirrezabala
omendua Elgoibarren
2018-12-29

banaketa iragarri zuen: udalak 399.612
euro jasoko ditu.

Adinekoen biltokian parte
hartzeko izena 17 lagunek eman zuten.
Legorburuko Jose Manuel
Deba eta Mila Urbizu senar-emazteak
omendu zituzten Beasainen, 2018an
erretiratutako merkatarien artean.

-29.

Meategietako bidea garbitzeko auzolana egin zen.

-29. Miren Agirrezabala (Oñatibi-

txiki) omendu zuten Elgoibarko Gabonzahar ferian, 40 urtean joan dela
eskertzeko. Fruta lehiaketan 2.saria
lortu zuen.

-29. Iker Arratibel gabiriarrak eta

Medrano urretxuarrak irabazi zuten
Urretxuko Osaba tabernako mus txapelketa.

-31.

Informazio ohola jarri zuen
udalak Aztirian.

Olentzero Gabirian 2018-12-15

Urtekaria

-31.

Urtezahar eguna mendira igoz
eta iluntzean bola lehiaketa herrikoia
eginez ospatu zuten. Bolan, Joxe Maiz
irabazle, Felix eta Iñaki anaiak eta
Joxean Ormazabal ondoren. Txaparroa botatakoari saria, Jose Luis Bidegainentzat; 7koarena, Jokin Muruak.
Ostatuan Urtezahar gaueko festa antolatu zuten, lehenengo aldiz irekiz.

-31.

Hondakin bilketan, 2018an,
%61eko bereizte tasa izan zuen Gabiriak. Guztira 105.476 kilo hondakin sortu zen; birziklatzeko bereizita 64.840
kilo jaso ziren, eta zuzenean zabortegira 40.636 kilo (%39) joan ziren.

-31.

Urtea 14 langabeturekin amaitu zen herrian, hasi zen kopuru berarekin (urteko maximoa). Gutxien
uztailean eta abuztuan izan ziren, 9.
Urte osoan 73 lan kontratu sinatu dira,
gehien (10) maiatzean eta urrian.

-31.

Urtea 489 bizilagunekin
amaitu zuen Gabiriak: 262 gizonezko
(%53,58) eta 227 emakumezko
(%46,42). 2018an 17 alta izan ziren
erroldan (4 jaiotza eta 13 bizitzera
etorriak), eta 18 baja (8 heriotza eta
bizitzera joandakoak 10). Guztira 16
gabiriar hil ziren: 8 Gabirian bizi ziren,
eta 8 beste herri batzuetan.

Aimar Maiz Morea

2018an Gabirian hil ziren herritarrak:
Eguna

Izena

Adina

Etxea

2018-1-18

Juanita Iñurritegi Errasti			

96

Etxeaundi

2018-1-25

Dolores Ondarra Aiestaran		

91

Zuazolagarakoa

2018-3-7

Elisabeth Antia Zumalakarregi		

54

Altolagirregarakoa

2018-3-18

Maria Isabel Zumalakarregi Altzueta

87

Izarraundi

2018-6-12

Bittor Oria Etxeberria			

88

Gabirizartxiki

2018-7-15

Bixenta Alustiza Lekuona

93

Aranburu

2018-9-7

Fatima Asurabarrena Saltsamendi

71

Astiazaran

2018-12-18

Nikolas Alustiza Gabiria

93

Oñatibiaundi

2018an beste herri batzuetan hil ziren herritarrak:
Eguna

Izena

Adina

Etxea

Bizilekua

2018-3-12

Paulo Murua Garin

88		

Izarraundi

Ormaiztegi

2018-3-27

Maria Apaolaza Oiarbide

100

Olalkiaga

Donostia

2018-4-28

Maria Luisa Irizar Zubizarreta		

61

Zubimusu

Bergara

2018-5-16

Laura Pikasarri Arrieta

84

Baztarrika

Zumarraga

2018-6-16

Joxepa Urkiola Lekuona

94

Aunditegi

Hondarribia

2018-8-30

Jose Ramon Deba Arriola

69

Legorburu

Ordizia

2018-9-2

Maria Jesus Lizarazu Erauskin		

76

Zantagoiti

Arroa Goia

2018-9-25

Eusebia Agirrebengoa Etxeberria

87

Otsategi

Egino

Aimar Maiz Morea
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Medikuaren
Txokoa

Xabi
Epaizabal
Aurten medikuaren txoko honetan hiru atal bereiztuko ditugu. Lehenik Osakidetzak
martxan duen programa bat sakonduko dugu; ondoren, Zumarragako anbulatorioan
osasuna hobetzeko topa daitezkeen taldeak ezagutuko ditugu; eta azkenik, diabetes
gaixotasunaren inguruko informazio jakingarria eskainiko dizuegu:

1-

KOLON-ONDESTEETAKO
MINBIZIAREN BEHAKETA
PROGRAMA:
Azalpena: Otsailetik maiatzera bitartean izan ohi da behaketa programa. 50 eta 69 urte arteko herritarrei
zuzenduta dago. Horrekin, minbizia
sortu baino lehenago dauden lesioak
topatu edo koloneko minbizia fase
goiztiarrean atzeman nahi da, ahalik
eta tratamendurik errazena egin eta
ahalik eta emaitzarik onenak lortzeko.
Zer egin behar dugu? Herritarrei
postaz kit bat bidaltzen zaie etxera.
Kakaren lagin bat hartu behar da, Kit
hori ongi bete behar da eta pegatina
bat jarri behar zaio ongi identifikatzeko. Santa Lutziko anbulatoriora jaitsi
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behar izaten da, bertako kutxa batean
sartu eta laborategira eramaten da
aztertzeko.
Zertarako balio du? Azterketa egitean, kaketan odolik dagoen ikusten
da. Odol arrastoa azalduko balitz, kolonoskopia bat egin ohi da, sedazio
batekin. Normalean hor azaldu ohi diren lesiorik gehienak onak izaten dira,
baina urte batzuen buruan minbizia
sor dezaketen lesioak esaterako kolonoskopian bertan kentzen dira. Jendea
tratatu, eta kasu batzuetan, jarraipen
berezia egin behar da. Badaude zenbait kasu minbizia atzematen dena,
baina programa honekin minbizia hori
fase goiztiarrean atzematea da helburua.

2-

OSASUNA
TALDEAK:

Medikuaren
Txokoa

HOBETZEKO

Urte hasieraz geroztik Zumarragako
anbulatorioan gaixoen talde ezberdinak hasi dira martxan. Hauek dira:
Ongizate emozionalaren taldea:
Egunerokotasunean ondoez emozionala duen jendeari zuzendua dago.
Guk gure kontsultan gaixotasun ezberdinak dituzten jendea artatzen dugu,
baina osasun arazo horiek okerragora
doaz jendeak bere emozioak kudeatzen asmatzen ez duelako edo egoera
sikologiko edo sozial zaila bizi duelako. Osasun arazoez gain emozioekin
arazoak dituen jendea da. Talde oso
ona, nire ustez. Guk kontsultan 5-10
minututan sakondu ezin ditugun gaiak
lantzen dira: sentimenduak, autoestima, bakardadea, jende askok dituen
arazoak dira gaur egun, baina hor landu, partekatu eta lagun-taldeak ere
sortzen dira eta oso ondo datoz horrelako arazoak dituen jendearentzat.
Ez da bakarrik bizi den jendearentzat,
edonorentzat da aproposa. Denoi komeni zaigu finean emozioak lantzea,
hori ez baitugu ikasi. Sarri emozioak
tapatu egiten ditugu, ezkutatu, eta
ditugun arazoak larriagotu egiten dituzte. Talde oso interesgarria eta gomendagarria da.

Erretzeari uzteko taldea: Nik eta hemen lan egiten duen Idoia erizainak
eramaten dugu. Erretzeari uztea errazagoa da taldean bakarrik baino.
Diabetesaren taldea: Diabetesa ezagutzeko eta lantzeko da. Gaixoentzat.
Biriketako gaixotasun buxatzaile
kronikoa duten gaixoen taldea: Bronkitis kronikoa edo birikak ixten dituen
gaixotasun kronikoa dutenen taldea
da honakoa.
Paziente bizia edo paziente aktiboaren taldea: Talde hau ere oso interesgarria da. Gaixo kronikoei eta
beren zaintzaileei zuzenduta dago.
Ikastaroa gaixoek eurek ematen dute
eta gaixoentzat da. Autonomia irabazteko, gaixotasuna ahal den ondoen kudeatzeko... Edozein gaitz
kroniko duen gaixoentzat gomendagarria da. Oso ongi funtzionatzen ari
da. Hemen eskualdean lau urte dira
martxan hasi zela, baina Donostialdean, esaterako, indar handia du. Askotan gaixoari begiratzen zaio eta ez
zaintzaileari, eta zaintzaileak ere garrantzia handia du. Inplikazio handiko
jendea izaten da, eta jendea oso gustura dago; bai gaixoak edota adine-

koak zein etxekoak. Zaintzaile gehienak hemen Gabirian kanpotarrak dira.
Atzerritik etorritako jendea bada ere
formakuntza jasotzen dute, hemengo
ohiturak erakutsi zaizkie ikastaro bidez
eta nik oso ongi ikusten ditut. Gaixoak
ongi zainduta daude. Etxekoen arazoa
bizitzaren antolaketada; ez daukagu
denborarik gaixo batekin egon behar
den ordu guzti horiek izateko. Orain Aldundia ari da ikastaro batzuk ematen,
badago formakuntza jasotzea baina
lana dela, haurrak direla eta gainerako
egin beharrekin oso zaila da pertsona bat zaintzeko behar den denbora
hartzea etxeko batentzat.
*ORDUTEGIAK: Talde hauek goizez izaten dira gehienetan. Oraintxe
erretzeari uzteko taldea arratsaldez
egiten ari gara, erretzaile asko goizean
lanean daudelako, eta 24 laguneko
talde bat osatzea lortu dugu. Beharra
sortuz gero, nik uste beste taldeak ere
arratsaldez egiten saiatuko ginatekeela.
*INFORMAZIO GEHIAGO LORTZEKO: Nork bere mediku edo erizainarengana jo dezake edota Zumarragako
anbulatorioko administrazioko kideei
eman behar zaie izena. Taldea osatzean deituko litzaioke.
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3-

DIABETESA:
Ezaugarri nagusia: Odolean azukrea
igo egiten da. Baina hori baino gehiago
da; arterietan, bihotzean, zirkulazioan,
begietan, giltzurrunean, organo askori
eragiten dion gaitz konplexua da.
Sintomak: Hasiera batean ez du
sintomarik sortzen. Garapen luzea daramanean edo gazteei eragiten dien
diabetesak ematen ditu soilik sintomak: Egarria, gosea, pixa maiz egitea,
nekea.
Mota ezberdinak: Bi motatako diabetesa dago.
Gazteena: intsulina faltarengatik
izan ohi da. Sintomak nahiko garaiz
azaleratzen dira. Hasieratik intsulina
hartu behar dute derrigorrez.
Helduena: gorputzak ez dio erantzuten behar bezala intsulinari, baina
kasu honetan ez ditu sintomak azaleratzen, gaixotasun isila izan ohi da.
Fase goiztiar batean atzemanez gero,
dieta eta ariketa fisikoarekin kontrolatzera iritsi gintezke, baina azukrea
jaitsiko ez balitz, pilula bidezko tratamendua hartu beharko litzateke.
Sintomak azalduz gero, urte askotako
garapenaren ondorioa izaten da. Urte
luzez garatu bada, akaso behar izaten
da intsulina hartzea.
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Nola trata daiteke? Garrantzitsua
da oso ariketa fisikoa egitea, elikadura
zaintzea, eta alkoholik ahal bada ez
kontsumitzea. Izan ere, loditasunarekin lotzen da sarritan diabetesa. Erretzea ere ez da ona, ez gaixo hauentzat
ez inorentzat.
Zer izan behar da kontuan? Garrantzitsua da hankak ondo zaintzea;
garbi ibili, eta edozein zaurirekin podologoarengana edo familia medikuarengana joatea komeni da. Oinetan
konplikazio asko izan ohi dituzte.
Begietako kontrola bi urtez behin ere
egiten da, begiei ere eragiten baitie
diabetesak.
Konplikazio nagusienak:
Hipogluzemia: intsulina edo pilula hartzen dutenei gerta dakieke.
Gaixoak ahultasuna, zorabioak, konortea galtzea, izerdi larria nabaritzen
dute. Orduan horri buelta emateko
zerbait jatea komeni da.
Hipergluzemia: honek egarria, gosea, pixa asko egitea eragin ditzake.
Hau gertatuz gero azukre maila nola
dagoen ikusi eta intsulina doitu behar
da, deskonpentsazio handia balego,
gerta liteke ingresatu behar izatea ere.

Egia da gaixotasun honi lotutako
teknologia ere garatzen doala. Gehienetan, helduekin ziztatuz neurtzen
dugu azukre maila. Haurretan, ordea,
ziztadarik gabe, partxe bat jartzen
zaie, eta ondoren aplikazio baten bidez egiten dute neurketa. Ulertzekoa
da haurrentzako sekulako aurrerapausoa dela. Azukre jaitsiera noiz datorren
antzemateko zakurrak trabatzen ere
hasiak dira jada. Gabirian haurren diabetes kasuren bat izan liteke, baina nik
ez dut ezagutzen, hori pediatrak eramaten baitu.

OHARRA: Aurten, ostegunetan,
8etatik 9etara izaten da Gabiriako
kontsultako ordutegia. Gainerako egunetan, 9etatik 10etara. Asteazkenetan
ez dago zerbitzurik. Jende pixka bat
gehiago hasi da Gabiriako kontsultara gerturatzen, eta hori positibotzat
hartu behar dugu. Lanean dabilen jendearentzat oso ongi etorri da 8etatik
9etara egin den aldaketa hori.

Xabi Epaizabal
Eneritz Gorrotxategi

Sukalde
txokoa

SOBAO
FLANA
OSAGAIAK:

AHOLKU DIETETIKOAK:

Litro erdi esne
4 arrautza
Kanela zotza
100 g azukre
7-8 sobao handi
Ontzia karameluz igurzteko:
100 g azukre

Kaloria askoko postrea dugu
hau, eta, beraz, ez abusatzea gomendatzen dizuet. Postrea jatea
ez da beharrezkoa; normalean
postreak gozoak izaten baitira
eta aporte nutrizionala energia
besterik ez baita izaten gehienetan.

PRESTAKETA:
Lehenik, arrautzak eta 100gr azukre ondo nahastu. Ondoren, esnea
kanela zotz batekin irakin. Nahasi bi nahasturak (oso garrantzitsua da
ondo nahastea, pikorrik atera ez dadin). Bestalde, 100 gramo azukre
ipini sutan, karamelu gorri bat lortu arte. Lortutako karameluarekin
flan ontziaren ipurdia estali.
Karamelua ipini ondoren, ontziaren ipurdia sobao ilara batez bete
eta egindako nahasturaz (arrautzak eta azukrea) estali. Hauen gainean beste sobao kapa bat jarri eta gainontzeko nahastura bota.
Amaitzeko, 180 gradutan “Baño Marian” ipini 40 minutuz.

Postre honetan ere karbohidrato (azukre) eta gantz asko
(gurina, esnea...) ditugu; eta horregatik, postre egokia da kirol
asko egin aurretik energia iturri
bezala hartzeko. Bestalde, gantzak ematen digun berotasuna
aprobetxatuz, negu giroan jan
genezake lehenengo plater baten ondoren.

Hozten utzi eta ontzitik atera, flana ateratzen den bezala, buelta
emanez.

Kontuz diabetesa edo kolesterol altua baduzue.

Maialen Igarzabal Murua

Leire Murua Lopez
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Eskola

Haur
Hezkuntzako
geletan gune lasai
eta goxo bila
Ikasturte batetik bestera gure eskolan izaten diren aldaketak ez
dira gehienetan oso aipagarriak izaten, baina beti dago aldaketatxoren bat.
Iaz baino bi ikasle gehiago dira, 2 ikaslek Lehen Hezkuntza bukatu
eta DBH egitera joan baitziren. Maider eta Kepa; eta 2 urte bete
dituzten lau ikasle hasi baitira: Amets, Irene, Nora eta Oihan.
Irakasleei dagokionez, 3 tutore, ingelesekoa, musikakoa, gorputz
hezkuntzako erdia, erlijiokoa eta aholkularia ditugu: Amaia, Ane
Miren, Naiara, Mare, Magda, Begoña, Ana eta Miren. Bakoitza bere
ordutegi motarekin. Naiarak hasieran baja hartu behar izan zuenez,
Zuriñek ordezkatu du.
Irakasleak ez diren langileak ere baditugu, taxista,autobus gidari
eta zaintzaileak, eta jangelakoak: Luis Migel, Natalia, Pili, Mari Karmen, Mari Jose, Idoia eta Irene. Ostatun janaria eta mahaiak prestatzen ere badira beste batzuk: Juan Karlos, Jenny, Aitor, Iñigo …
Zenbat jende eskola txiki baten bueltan ! Baina ez dira bakarrak,
garrantzitsuenetakoak familiak dira eta hauek osatzen duten herria. Guztion artean hezten baititugu etorkizuneko herritarrak diren
gaurko ikasleak.
Balentzategi eskola Eskola Txikietako partaidea da eta eskola
publikoa. Hezkuntza sailak ematen dizkigun baliabide pertsonal eta
materialak egoki erabiltzen saiatzen gara. Baina badugu berezitasun
bat. Gure eraikuntza ez da hezkuntza Sailarena, udalarena baizik;
eta berari dagokio Jaurlaritzaren laguntzak bideratuz, zenbait moldaketa egitea. Hori izan da , iazko udan emandako aldaketatxo bat.
Haur Hezkuntzako irakasleek gelak berritzeko premia ikusten zuten
eta lanketa baten ondorioz zuzendaritzari, gurasoei eta udalari aurkeztu ondoren, egia bihurtu da. Hau izan zen beraien proposamena:
“Gela berean 2-5 urte bitarteko haurrak ditugu. Azken urteetako
jaiotza-tasa ikusita hemendik aurrera ere talde bakarra izango dela
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Haur Hezkuntzako bi gelak begi-bistan, tartean irekitako leiho gardenaren bidez.

Haur handiagoak txikiagoei kontaketak egiten.

Eskola

Gelako aurkezpen egunean bisitarientzako mokadutxoa prest.

Ikasleak gela berrian gozatzen.

aurreikusten da. Hala ere, adin tarte honetako haurren beharrak ezberdinak direla kontuan izanik, bi gela beharrezko dira haurren beharrak
asetzeko.
Interesgarria litzateke bi gela hauek komunikatuta egotea, bi gelen arteko paretan leiho handi bat irekitzea da proposatzen dena, hau
da, pareta garden bat egitea. Bi espazio banatuta egongo lirateke, behar denean (2 urtekoen siestarako adibidez) gela bat erabiliko
litzateke eta beste gela besteekin lan egiteko. Espazio bakarra nahi dugunean berriz, beirak beste gelan gertatzen dena ikusteko aukera
emango dio bai haurrari baita helduari ere. Bi geletako ateak irekitzea ahalbidetuko liguke eta helduak guztia ikusten duen ziurtasuna
izango luke pareta gardenari esker.
2-5 urte bitarteko haurren beharrak asetzeko material eta espazioaren antolaketarako gela bat txiki geratzen da (adin hauetan nabarmena da ezberdintasuna), horregatik 2 gelen beharra ikusten da. Pareta gardenak bi espazioak bat bihurtzeko aukera emango liguke. Espazioan irabaziko genuke eta gela antolatzeko garaian bi geletan txoko berak errepikatu beharrean, txoko ezberdinak egituratzeko aukera
emango liguke.
Leiho hori, haurren mailan egoteak ere badu bere esanahia, ez da helduaren begirada bakarrik iritsiko alboan gertatzen den hori ikustera.
Ondoko gelan zer gertatzen ari den ikustea haurrarentzat ere interesgarria da, ikusten dugun horretatik ere ikasten dugulako eta agian
beste gelara joatea erabakiko duelako.
Leiho handia eraiki ez ezik, zuriz margotu dira gelak. Orain, espazioa argitsua, eta ordenatua da, baita ikasteko toki goxo eta lasaia ere.
Gainera, espazioek autonomia bultzatzen dute eta kontzentrazioa erraztu. Horrela, ikasleak lasai eta gustura jolastu eta ikas dezakete.
Edonola ere, gelan ez da material gehiegi egongo, ez baitugu espazioa kargatu nahi. Gainera, gelan erabiltzen diren materialetan jatorri
naturaleko lehengaiak dituzten horiek lehenetsiko dira, eta plastikoak erabiltzen dituztenak baztertu, ahal den neurrian. Gelako material
didaktikoa tentuz aukeratu eta sarri aldatuko da, txukuntasuna bultzatze aldera.”
Beraz, lortu genuen beirazko leiho handi hori, baita altzariak eta zenbait material berritzea ere. Ikasturte hasieran , ikasleak eskolara
hasi baino lehen, eskola komunitateari bereziki baina herri guztiari zabaldutako deialdiaz gelen aurkezpena egin genuen eta abia
praktikoa eman .
Hasierako asmo guzti haiek pixka bat zapuztuta geratu ziren irakasleen izendapenak eta arazoak bitarteko beste batzuk etorri zirelako. Baina daudenek eman diote beraien dinamika eta izango ditugu aurrerantzean beste dinamika batzuetan murgiltzeko aukerak
ere. Dagoenak bere ukitua emango dio eta denon gaitasunak aprobetxatuz ikasle konpetenteagoak izango ditugu.
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Euskararen
Egunaz
amaiera
EUSKARALDIARI BUKAERA EMATEKO EUSKARAREN EGUNA AUKERATU ZEN.
EUSKARAREN EGUNA ABENDUAREN 3AN OSPATZEN DA. AZKEN URTE HAUETAN EKINTZA BEREZIAK EGIN OHI DITUGU ETA AURTEN
ERE EUSKARAREN EGUNA BEREZIKI LANDU DUGU: ABESTIAK, BIHOTZEAN HITZ GUSTOKOENA AUKERATU, BERTSOAK , DANTZA, HAU
GUZTIA ARRATSALDEKO EMANALDIAN AGERTU GENUEN. AURREZ ESKOLAKO FAMILIAK ETA HERRITARRAK GONBIDATU GENITUEN
ETA ERANTZUN ARRAKASTATSUA IZAN ZEN.
ONDOREN LANKETA HORI NOLA EGIN GENUEN ESANGO DIZUEGU.
ABESTIEN ESKURAKETA:
LEHENENGO FAMILIKOEI, ETXEAN EUSKARARI BURUZKO KANTAK ZEKIZTEN GALDETU GENIEN. EZAGUNAK ZIRENAK KUADERNOAN
APUNTATU GENITUEN. GEHIAGO JAKITEKO ORDENAGAILUAN ETA LIBURUETAN BILATU GENITUEN ETA JARRAIAN ABESTU. HURRENGO
EGUNEAN, GELAN ZERRENDA OSATU GENUEN DENON ARTEAN. HEMENTXE DITUZUE IZENBURUAK:
“GUK EUSKARAZ, ZUK ZERGATIK EZ?”; ”BEHIN BETIKO”,”HARTU KONTROLA, AUKERATU ROLA”,”HAIZEA”,” EUSKARAZ BIZI NAHI DUT”,
”AITORREN HIZKUNTZA ZAHARRA”, “KORRIKA” , “BAGARE”,”AHO BIZI BELARRI PREST”, “EUSKAL HERRIAN EUSKARAZ”, “FURRA FURRA
FANDANGUA”, “HARRO GAUDE”, “EUSKALDUN BERRIAREN BALADA”,.”GU BIOK EUSKARAZ”, “EUSKARALDIA GREASE !”, “IZAN PUNTU”,
“EUSKARA DA EUSKAL HERRI”, “BAI EUSKARARI!”... DENAK ABESTEA GEHIEGI ZEN.ABESTI BATZUK ERABAKI ETA EMANALDIRAKO
ABESTIEN LIBURUXKA OSATU GENUEN: “BEHIN BETIKO”, ”EUSKAL HERRIAN EUSKARAZ”, ”AITORREN HIZKUNTZA ZAHARRA” ETA
“AHOBIZI, BELARRIPREST”. BATZUK LEHENGOAK ETA BESTE BATZUK BERRIAK. AZKEN HAU DANTZATU ERE EGIN GENUEN.
HITZ POLITENA:
BESTE JARDUERA BATEAN, FAMILIAKO KIDE BAKOITZAK EUSKARAKO.BERE HITZ GUSTOKOENA AUKERATU ETA BIHOTZ BATEAN IDATZI
ZUEN. GUK BAKOITZAK IDATZITAKO HITZAK EKARRI, GELAN AZALDU ETA KARTEL HAUNDIAN ITSATSI GENITUEN. ESKOLA AURREAN
UTZI GENUEN HERRITARREK IKUSTEKO ETA ILUNTZEAN KULTUR ETXEKO SARRERAN JARRI GENUEN GEHIAGO ZABALTZEKO.
EMANALDIKO AURKEZPENA:

64

Eskola

ARRATSALDEAN EMANALDIA OSPATU GENUEN. BIGARREN ZIKLOKO IKASLEEK EMANALDIAREN AURKEZPENA PRESTATU ZUTEN.
ZENBAIT HITZ ESAN ZITUZTEN BERTARATU ZIRENEI ONGI ETORRIA EGITEKO ETA PARE BAT BERTSO ABESTU. HAUEXEK DIRA:
EGUN BEREZI HON(E)TAN
ABESTI (E)TA DANTZA
BAKOITZAK JARRI DUGU
GUK DAKIGUN HITZA
BAINA GAURKO EGUNAK
BEHAR DU LAGUNTZA
GUZTIOK ELKARTUTA
EGITEN DA HIZKUNTZA
AGUR EUSKARALDIA
A ZE ZALAPARTA !
HAMAIKA EGUN HAUEK
PASA DIRA IADA
AHOAK BETI PREST
BELARRIAK BAITA
EUSKARAREN EGUNA
EGUNERO DA (E)TA.
EUSKARALDIA ETA EUSKARAREN EGUNA EZ DIRA BUKATU. EGUNERO EUSKARA INDARTZEN JARRAITU BEHAR DUGU. EUSKARAZ HITZ
EGINEZ, BAINA EZ EDOZEIN ERATARA, ZAINDUZ ETA ABERASTUZ, GURE AITON AMONEN EUSKARA ENTZUNEZ.

EUSKARAREN EGUNEKO EMANALDIAN HANDIAK BERTSOAK ABESTEN ARI DIRA.
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HAMAIK A
EGUN EUSK AR AZ
EUSKARALDIA, 2018ko azaroaren 23an hasi eta abenduaren 3an bukatu den kanpaina bat izan da eta zalaparta handia izan du
Euskal Herrian.
Euskaraldiaren helburua Euskarari bultzakada bat ematea izan da eta milaka euskaldunek hartu dute parte.
Hamaika egun hauetan, bi eratara parte hartu ahal izan da hartu kanpaina honetan: aho-bizi edo belarri-prest izanez.
Kanpaina hau hamasei urtetik gorakoentzat prestatuta egon arren, gu ere saiatu gara gure erara euskaraldiarekin bat egiten.
Balentzategi ikastetxean jarduera desberdinak burutu genituen:
-Euskaraldia zer den eta bere helburuak zeintzuk diren landu ditugu.
-Euskararen arnasguneak ere aztertu ditugu.
-Bakoitzak bere aho-bizi eta belarri-prest txapa prestatu.
-Euskararen egunerako prestaketa, bai eskolan eta baita ere etxean.
-EUSKARALDIARI bukaera emateko, abenduaren 3an eskola guztiak EUSKARAREN EGUNA ospatu.
Eta kanpaina guztiekin gertatzen den bezala, hau ez da hemen bukatzen.
Askotan entzuten dugunez, 365 egun ditugu benetan EUSKARAZ egiteko eremu guztietan, gure hizkuntza delako eta maite dugulako.

AHO-BIZI: Euskaraz egingo dio ulertzen duten
guztiei. Edonon, edonoiz eta ulertzen duen edonorekin arituko da euskaraz. Ezagutzen ez dituenekin lehen hitza euskaraz egingo du, eta ulertzen
baldin badute, hortik aurrerakoak ere bai.
BELARRIPREST: Euskaraz dakiten guztiei
euskaraz egiteko gonbitea egingo dio. Euskara
ulertzen duela adieraziko die eta berarekin euskaraz hitz egin dezatela eskatu euskaraz edo erdaraz
erantzungo du, baina berari euskaraz egiteko
eskatuko du.
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JOLASA
Ba al dakizu zein
den honako
baserri hauen
izena?

1

2

3
Asmatzen dutenen artean herriko ostatuan bi lagunentzako afari bat zozketatuko da.
Erantzunak ekainaren 23a baino lehen udal.batzordeak@gmail.com era bidali edo bestela
herriko elkarte eta tabernetan horretarako espreski jartzen diren tokietan parte hartu.
Mikel Asurabarrena Bidegain
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ARGAZKI ZAHARR A

GABIRIAKO ESKOLAKO MUTIKOAK 1972-73 IKASTURTEAN.
Goiko ilaran ezkerretik eskuinera:Joxe Lorentzo Aierbe (Uribar, Itsaso), Koldo Murua (Izarraundi), Pello Arratibel (Zozabarro,
Ezkio), Joxe Mari Andola (Gorostartzuazpikoa), Iñaki Oiarbide (Bidarrota), Iñaki Maiz (Eguzkitza), Pello Olariaga (Zantagoitibekoa), atzean Lorentzo Iztueta (Katarain), Xabier Izuzkiza (Jauregi), Joxe Luis Garmendia (Sanesteban), Mikel Iztueta
(Katarain) eta Albaro Suarez (maisua).
Erdiko ilaran ezkerretik eskuinera: Luis Migel Murua (Agerretxemendi), Kruz Mari Alustiza (Oñatibiaundi), Luis Mari Suarez
(maisuaren semea, Oroitz Ona), Santi Redondo (Elizazpi), Josu Andola (Errotaberri), Andoni Aizpuru (Elizalde), Joxean
Alustiza (Santalutzi,Ezkio), Joxe Luis Elosegi(Oñatibitxiki), atzean Martin Olariaga (Zantagoitibekoa), Joxe Ramon Aranburu (Udaletxea) eta Jesus Mari Garmendia (Sanesteban).
Beheko ilaran ezkerretik eskuinera: Alfontso Elosegi (Oñatibitxiki), Santi Izuzkiza (Jauregi), Juan Ramon Aramendi (Noaretxeberri), Joxe Inazio Aramendi (Noaretxeberri), Xabier Izagirre (Zuazolazpikoa), Iñigo Izagirre (Zuazolazpikoa), Joxe Luis
Aranburu (Udaletxea), Sabin Andola (Errotaberri) eta Mikel Aizpuru (Elizalde).

Ander Yurrita Oñatibia
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