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Gabiriako herri aldizkaria da, urtekaria.

270 ale inprimatu dira.

Diseinu eta maketazioa:
Gattiken

Makilariko edukia
gabiriarrek sortzen dute.
Eduki hauek kopiatu, moldatu, zabaldu 
eta argitara ditzakezu, beti ere egiletza 
aitortu eta baldintza berdinetan egiten 
baduzu

Sortzen da herritarren 
bihotz, garunean
argia ikusten du
inprenta xumean
irakurri logelan

salan, kumunean
zer dan jakingo dezu

hartzen dezunean
aldizkari haundi bat

txikitasunean

Gorka Maiz
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Di-Da

Jon Ander Larrañaga
eta Jon Sagarna

1995ean jaiotako Gabiriarra da. Larrea-eneako alaba zaharrena. 

Irakaskuntza ikasten diardu burubelarri, herriko liburutegiko ardu-

raduna ere bada, eta ederki moldatzen da ume artean. Hala ere, pa-

rrandarako astia ere hartzen du noizean behin, aspaldian asko ikusi ez 

dugun arren… Gehiago jakin nahi baduzue, segi irakurtzen:

-Zaletasun gogokoena?
Ba… lagunekin egotea esango nuke.
-Musika talde bat?
Koban
-Pelikula bat?Eta telesail bat?
Umeentzat eginikoa dela esango duzue 
baina Coco pelikula gustatzen zait asko, 
eta telesaila Friends.
-Oroitzapen bat?
Ostiral arratsaldetan lagunekin loka-
lean egoten gineneko oroitzapen po-
litak ditut; denok egoten ginen ostiral 
arratsaldea iristeko gogoekin.
-Gustuko menu bat?
Amonak prestatutako babarrunak, 
albondigak eta flana.
-Edari bat?
Ura, nahiz eta Ginkasenbat noi-

zean behin 
ongi sartzen 
den.
-Zer izan 
nahi ze-
nuen ume-
tan?
Ba… ez 
naiz oso 
ongi go-
goratzen 
b a i n a , 

uste dut pelukera edo irakaslea 
izango nintzela esaten nuela.
-Lagunekin egiteko plan bat?
Udan lagunekin hondartzara joa-
tea gustatzen zait asko.
-Non eta nola ikusten duzu zure 
burua hemendik 10 urtera?
Irakaskuntzan lanean, hori se-
guru. Eta non biziko nahizen ez 
dakit.
-Leku bat?
Gehien gustatu zaidan lekua 
Amazoniako ohiana izan da.
- Bidaiatzeko leku bat?
Hego amerika, uda honetan egi-
tera noan bidaia.
- Amets bat?
Munduan gaixotasunik ez egotea.
-Parrandarako toki bat?
Azpeiti, duda gabe.
-Gabirian biziko ez bazina?
Txikitatik esan izan dut Zarau-
tzen biziko nintzela, udak han 
pasatzen genituen aitona-amo-
nekin eta horregatik izango dela 
pentsatzen dut.
-Gabiriako alkate bazina?
Ez dakit galdera horri erantzuten.

Irene 
Arrondo
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Ana Jesus 

Etxeberria

Ana Jesusek 50 urte ditu eta Urkiztegi baserrian bizi da. Goxo-goxo 

hartu gaitu etxeko egongelan, suaren epelean, Anita eta Joxe Manuelen 

konpainiarekin. Umore ederrean aritu gara kafesneak lagunduta. Ga-

birian aski ezaguna den arren, hementxe dauzkazue bera ezagutzeko 

di-da egindako galdera hauek!

-Zaletasun bat? 
Etxeko lanak egitea
-Ze musika mota duzu gustoko? 
San Roke Txikitako musika, Joselu 
Anayak.
-Astebururako plan bat? 
Zapatuan, Zumarragara perira joatea eta 
enkarguak egitea. Igandean, mezetara joa-
tea eta gero ostatutik bueltatxo bat ematea.
-Pelikulak edo liburuak? 
Irakurtzea, periodikoa gustukoena
-Oroitzapen bat? 
Eskolan saski txikiak egiten genituenekoa, 
gero perian saltzen genituen.
-Teknologia berriak, bai edo ez? 
Bai, telefonok eta.
-Gustuko janari bat? 
Patatak errioxar erara...kokotxak… niri dane-
tik!
-Edari bat? 
Coca-cola. Orain ardoa ere bai, tartean behin.
-Zure doai bat? 
Telefonoak, matrikulak eta jendearen urtebete-
tzeez gogoratzen naiz ondo.
-Gabiriko txoko gustokoena? 
Gabiri dan dana!
-Oporretarako toki bat? 
Olite, Corella, Bastida… eta Lourdes, 30 urtean joan 
naiz!
-Gabirian biziko ez bazina? 
Ni hemen.
-Gabiriako alkate bazina? 
(Saldu! atzetik entzuten da) Ez, saldu ez!
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Bi gurpilen 
gainean

Gabirian zaleak gara pau-
so luzeko proiektuak garatzen. 
Ekitaldi eta urte ugari dituzten 
ekimenak badira, horietako bat 
Andre Mari egunean jokatzen 
den Ormaiztegitik Gabiriarako 
txirrindu igoera herrikoia. 2020 
honetako abuztuaren 15ean 29. 

ekitaldia izango du. 1992an hasi 
zen, eta hutsik gabe antolatu izan 
da harrezkero, urtero. 

Azkeneko aroa, esan be-
harko da, 1950eko eta 60ko 
hamarraldietan ere egi-
ten zirelako festetan 
igoerak, Ormaizte-
gitik. 1936ko gerra 
aurretik, berriz, itzuli 
handiagoak presta-
tzen zituzten herriko 
karrerarako. 

Aimar Maiz

Joxe Maiz



8

Ormaiztegitik Gabiriarako txirrindu igoeren irabazle zerrenda 

Urtea Podiuma gizonak  Irabazlea emakumeetan Gaztea    Partaide

1992  1.Felix Jabier Goiburu  Jaione Peñagarikano  Oier Oiarbide   30
  2.Xabin Andola
  3.Iñigo Andola
1993  1.Felix Jabier Goiburu   Bakarne Peñagarikano  Oroitz Maiz 
  2.Aitor Elosegi
1994  1.Igor Aranburu       Iban Aranburu 
  2.Aitor Elosegi
1995  1.Igor Aranburu   Bakarne Peñagarikano  Josu Elgarresta 
  2.Iñigo Andola
  3.Mikel Osinalde 
1996  1.Josu Elgarresta (13:08)
1997  1.Jon Bikandi (12:23)  Bakarne Peñagarikano   Josu Elgarresta 
  2.Josu Elgarresta (12:33)
  3.Jesus Andola (13:00)
1998  1.Josu Elgarresta (13:12)  Bakarne Peñagarikano (16:30)  Egoitz Berasategi (15:57)
  2.Arkaitz Artzelus (13:12)
  3.Jon Bikandi (13:13)
1999  1.Jokin Matxinandiarena (13:15)
  2.Josu Elgarresta (13:35)
  3.Asier Izuzkitza (14:04)
2000  1.Jokin Matxinandiarena (12:39)
  2.Iñaki Maiora (13:00)
  3.Xabin Andola (13:15)
2001  1.Asier Izuzkitza (12:16)
  2.Iñaki Maiora (12:20)
  3.Jokin Matxinandiarena (12:48)
2002  1.Kiko Gurrutxaga   Maialen Igartzabal  Beñat Maiz 
  2.Iñigo Andola 
  3.Ibon Elgarresta 
2003  1.Jokin Matxinandiarena (12:40)  Leire Murua   Iñigo Igartzabal 
  2.Josu Elgarresta (13:22)
  3.Aitor Elosegi (13:51)
2004  1.Felix Jabier Goiburu (12:55) Nerea Murua (17:22)  Endika Igartzabal 
  2.Iñigo Andola (12:57)
  3.Jokin Matxinandiarena (13:03) 
2005  1.Josu Odriozola (11:44)
  2.Arkaitz Artzelus (12:17)
  3.Iñaki Odriozola 
2006  1.Iñigo Andola   Nerea Murua    Eñaut Asurabarrena 
  2.Jokin Matxinandiarena
  3.Felix Jabier Goiburu 
2007  1.Arkaitz Artzelus  Nerea Murua   Iban Maiz 
2008  1.Iñigo Andola (12:47)
  2.Jabier Izagirre (13:23)
  3.Jose Antonio Merino (14:08)
2009  1.Arkaitz Artzelus (13:41)  Nerea Murua (16:57)      33
  2.Aitor Elosegi (13:53)
  3.Jose Antonio Merino (13:54)
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2010  1.Josu Odriozola (12:11)         42
  2.Jon Bikendi (12:21)
  3.Alex Aranburu (12:42)
2011  1.Josu Odriozola   Nerea Murua 
  2.Jokin Sudupe
  3.Iñigo Andola 
2012  1.Jokin Matxinandiarena A (12:08)        57
  2.Aitor Elosegi (12:58)
  3.Jokin Matxinandiarena M (12:58) Nerea Murua 
2013  1.Josu Odriozola (12:01)  Nerea Murua (16:06)     54
  2.Jokin Matxinandiarena A (12:01)
  3.Jokin Sudupe (12:01)
2014  1.Josu Odriozola (11:25)  Idoia Maiz (19:42)     69
  2.Jokin Matxinandiarena A (11:25)
  3.Asier Izuzkitza (11:26)
2015  1.Josu Odriozola (11:41)  Nerea Murua (15:43)     62
  2.Asier Izuzkitza (11:41)
  3.Jokin Matxinandiarena A (12:02) 
2016  1.Jokin Sudupe (12:14)  Maialen Igartzabal     58
  2.Jokin Matxinandiarena A (12:19)
  3.Edorta Gorostola (12:47)
2017  1.Jokin Matxinandiarena A (12:10) Nerea Murua (16:00)     52
  2.Iban Azarola (12:10)
  3.Edorta Gorostola (12:26)
2018  1.Iban Azarola (12:40)  Maddi Eskisabel (17:05)     62
  2.Edorta Gorostola (12:42)
  3.Xabier Molina (13:07)
2019  1.Jokin Matxinandiarena A (10:56) Naiara Peñagarikano (16:37)    56
  2.Jokin Izagirre (11:20)
  3.Edorta Gorostola (11:24)

Txapela kopurua

6  Josu Odriozola (2005, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015)
3  Felix Jabier Goiburu (1992, 1993, 2004)
3  Jokin Matxinandiarena Mugertza (1999, 2000, 2003)
3  Jokin Matxinandiarena Alustiza (2012, 2017, 2019)
2  Igor Aranburu (1994, 1995)
2  Josu Elgarresta (1996, 1998)
2  Iñigo Andola (2006, 2008)
2  Arkaitz Artzelus (2007, 2009)
1  Jon Bikandi (1997)
1  Asier Izuzkitza (2001)
1  Kiko Gurrutxaga (2002)
1  Jokin Sudupe (2016)
1  Iban Azarola (2018)
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Karrera 1994-8-14 Aitor Elosegi eta Igor Aranburu

AFIZIONATUEN KARRERAK LAU URTETAN

Izaera herrikoia hartu aurretik, afizionatuen karrerak antolatzen ziren Andre Mari jaietan. Lau urtetan 
egin ziren, 1988tik 1991ra. Lehen eta bigarren mailako afizionatuak bereizten ziren orduan. Bi sektoretan 
izaten zen karrera: lehenengo errepidekoa, eta ondoren kronoigoera Ormaiztegitik Gabiriara, banaka. 

Sailkapenak: 

1988
1.Igartua (Fagor), 2:30:08
2.Garitano (Fagor), 2:30:18
3.Josu Lanzos (Fagor), 2:32:16

Lineako sektorean Igartuak irabazi zuen, eta kronoigoera Lasak (Caja Rural). 

1989
Lasterketa abuztuaren 13an jokatu zen. 73 txirrindulari irten ziren, baina 36 bakarrik sailkatu. 130 kilo-

metroko etapa izan zuten, eta 40,411 km/h-ko bataz bestekoa egin zuen irabazleak. Mendiko saria Arrospi-
dek jaso zuen, eta taldekakoa Paternina-Orbeak. 

1.Jose Luis Izagirre (Paternina-Orbea), 3:11:32
2.Andoni Olaberria (Paternina-Orbea), d.b.
3.Vicente Prado (Brasileña-Branik), 1era 
4.Ramon Gonzalez Arrieta (Frinat-Cegasa), 1era
5.Carmelo Gomez (Beyena-Lejarreta), 1era
6.Pablo Mendizabal (Beyena-Lejarreta), 1era
7.Xabier Lazpiur (Fagor), 1era
8.Xabier Urrutia (Frinat-Cegasa), 1era
9.Josu Odriozola (Paternina-Orbea), 1era
10.Roberto Lezaun (Frinat-Cegasa), 1era
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Karrera afizionatuak 1990 irteera

1990
Andre Mari egunera itzuli zen karrera. 122 kilometroko etapa izan zuten. 1. Mailako afizionatuen ira-

bazlea Alfredo Irusta izan zen (3:06:48). Bigarren mailako afizionatuen artean onena, berriz, Miguel Angel 
Odriozola (3:07:20). Taldekako saria Kaikuk eraman zuen, eta bigarren Lagun Aro. 

1991
Salbatoreko gabiriar jatorriko Odriozola-Egiguren anaien karrera izan zen afizionatuentzat jokatu zen 

azkena. Josu Odriozolak irabazi zuen Andre Mari Sari Nagusia, eta Iñaki anaia gazteagoak mendiko saria; 
Kaiku-Gurelesa taldean zebiltzan biak. 123 kilometroko karrera izan zen, eta 88 ziklista irten ziren. Le-
henengo unetik hasi ziren erasoak. Udanan gora lauk lortu zuten ihes egitea: Felix Bilbao (Branik), Iñigo 
Cuesta (Trans.Ochoa) eta Josu eta Iñaki Odriozola. Gabiriako azkeneko igoeran ebatzi zen lauren artean 
garaipena, eta Josu izan zen indartsuena. Taldekakoa Kaikuk irabazi zuen. 

Sailkapena: 
1.Josu Odriozola (Kaiku), 3:07:18 (40,042 km/h-ko batez bestekoa) 
2.Felix Bilbao (Branik), 3 segundora. 
3.Iñigo Cuesta (T.Ochoa), 7ra
4.Iñaki Odriozola (Kaiku), 11ra 
5.Javier Palacin (Kaiku), 1:20ra
6.J.M. Galdos (ADO). 
7.J.Moreno (Kaiku). 
8.J.M. Garcia ((Kaiku). 
9.J.F. Gomez (T.Ochoa). 
10.G.Kinderland (T. Ochoa). 
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ZIKLO-KROSA BI URTETAN

Horiek guztiak baino lehenago, ordea, ziklo-krosak bereganatu zuen Gabirian bi gurpilen gaineko inda-
rra. Jauregiko Xabier Izuzkitza indartsu zebilen, eta Zuazolako Jesus Mari Soraluze Napartxikia ere ziklo-
krosean ibiltzen zen. Santi Izuzkitza anaia ere gazte mailan lehiatzen hasi zen. Afizio bat sortu zen haien in-
guruan, eta bi urtetan antolatu ziren ziklo-kros probak herrian, 1979-80 eta 1980-81 denboraldietan. Bietan 
Gipuzkoako Txapelketak jokatu ziren, gainera. 

1979-12-30, igandea 

Goizeko 11:00etan hasi zen proba, jubenilen karrerarekin. 19 txirrindulari ziren. Afizionatuak eta profe-
sionalak 12:00etan hasi ziren (14 txirrindulari). Joxe Mari Iurrebaso profesionala erretiratu egin zen, lehe-
nengo matxura bat eta 5. itzulian erorikoa izan ondoren. 

Jubenilak: 
1.Jokin Mujika (Insalus), 57:57
2.Eizagirre (Elkartu-Nahi), 1:05era
3.Lasa (Caldeif), 3:44ra 
4.Santi Izuzkitza (La Casera), 5:52ra 
5.Gonzalez (Aloña Mendi), 6:36ra 
6.Betegi (Caldeif), 9:55era  

Karrera afizionatuak 1990 pasaera
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Afizionatuak eta profesionalak: 
1.Iñaki Maiora (Kas), 1:21:47 (1. profesionala)
2.Juantxo Gorostidi, 1:43ra (2. profesionala)
3.Jesus Mari Larrarte (Brasileña), 2:27ra (1. afizionatua)
4.Xabier Izuzkitza (Kas), 6:12ra (2. afizionatua) 
5.Insausti, 7:20ra (3. afizionatua) 
6.Soraluze, 8:00ra (4. afizionatua) 
7.Agirreburualde, 9:30era (5. afizionatua) 

Gipuzkoako txapeldunak: 
-Jokin Mujika (jubenila)
-Jesus Mari Larrarte (afizionatua)
-Iñaki Maiora (profesionala) 

1981-1-25,  igandea 

Zirkuitua 1.830 metro luzekoa zen. Jubenilak eta 2. urteko kadeteak 11:00etan hasi ziren. 9 itzuli osatu 
beharra izan zuten (16,47 km). 16 txirrindulari irten ziren, eta 11k bukatu zuten. Afizionatuek eta profesio-
nalek, 12:00etan hasita, 13 itzuliko lana izan zuten (23,79 km). Dozena bat ziklista batu ziren irteeran, eta 
10ek bukatu zuten. Afizionatuetan Xabier Izuzkitza izan zen Gipuzkoako txapeldun.

Jubenilak: 
1.Jose Ramon Izagirre (Danona), 55:57 
2.Oiarbide (Trans. La Guipuzcoana), 6:24ra 
3.Aldekoa (Aloña Mendi), itzuli 1era 
4.Ugartemendia (Trans. La Guipuzcoana), 2 itzulira 
5.Palacin (Trans. La Guipuzcoana), 2 itzulira 
... 
8.Angel Hernandez, 2 itzulira (1. kadetea)

Afizionatuak eta profesionalak 
1.Jose Mari Iurrebaso (Zeus-Baque), 1:15:57
2.Iñaki Maiora (Zeus-Baque), 1:04ra 
3.Xabier Izuzkitza (Kas), 1:30era 
4.Jokin Mujika (Azkar), 4:09ra 
5.Santi Izuzkitza (Azkar), 5:40ra
6.Gorostidi, itzuli 1era 

Gipuzkoako txapeldunak: 
-Angel Hernandez (kadetea)
-Jose Ramon Izagirre (jubenila)
-Xabier Izuzkitza (afizionatua) 
-Jose Mari Iurrebaso (profesionala)
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Goruntz 
  dantza taldea

Egutegiari begira jarrita, 
bakoitzak bere argazkia atera ohi 
dio urteari; batak urte sasoi bate-
tik bestera igarotzeko akaso egun 
seinalatu batzuk izan ditzake, bes-
teak berriz zerikusirik ez duten 
beste batzuk.  Goruntzen, 
dantzari txikia, jubilatu egu-

na, hango eta hemengo dantzari 
txikiak, dantza saio bereziren bat 
eta inguruko auzo eta herrietako 
jaiez jai osatzen du urtea. Izan 
dira hilabete berean dantzari txi-

ki bat baino gehiagoko 
urteak, edota 

asteburu eta egun berean bi hit-
zordu izan ditugunak ere! Ho-
rrelaxe osatu ditu hain zuzen ere 
Goruntz dantza taldeak azken 
urteak. Zeuk ere irakurle, aka-
so gogoan izango duzu Goruntz 
dantza taldea plazan ikusitako 

egun gogoangarriren bat, ezta?
 
 B a d a , 

azken urteak eta 
ospakizunak ai-

patzen hasita, atzera 
begira jarri gara, eta 

memorian iltzatuta 
geratu zaizkigu esate-
rako 45. urteurrena, 
berrogeigarrena, baita 
35, 30 eta nola ez, 25 
garrena ere bai! Ongi 
dakizun eran ordea, 
atzeak erakusten du 
aurrea nola dantza-
tu, eta hori horrela, 
hasiak gara da-
goeneko 50garren 
urteurrenarekin 

pentsatzen. Bai bai! 
50. urteurrena ba-

dator eta ate-joka da 
gainera! 

Eneritz Gorrotxategi Zuaitz

Pilar Azpiazu eta Eneritz Gorrotxategi
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Horretarako noski, lerro 
hauek probestu nahiko genituzke 
dantzari, musikari nahiz urte 
hauetan Goruntzen bidelagun 
izan zaren horri gonbitea luzatze-
ko. Bai, egia da oraindik ere urte 
osoa dugula aurretik, baina ospa-
kizun handi edo borobilek duten 
garrantzia ikusita, gauzak ongi 
egitea helburu, denboraz hasi 
gara ideiak bildu, asmoak zerren-
datu eta gauzak pentsatzen. Hori 
bai, gonbitea ospakizun egune-
rako bada ere, ospakizun eguna 
bera antolatu ahal izateko ere es-
kertuko genuke zuen borondatea. 
Badakizue, gurean, auzolana izan 
da eta da belaunaldien arteko la-
naren ardatz eta Goruntzek urte 
luzez orain arteko ilusio eta inda-
rrari eutsi dakion, horren adibide 
eta eredu izatea nahi genuke os-
pakizun hauxe. Erronka berriak 

elkarrizketa askoren gai; bai-
na horrek ez du esan nahi, urte 
arruntari dagozkion ardurak 
ahaztu ditugunik, ez noski! Al-
derantziz, lagun berriak hartzeko 
irrikaz gaudenez ateak zabalik 
ditugula esanaz ere ekin baitiogu 
urteari. Beraz, haur, nerabe, gazte 
edo guraso izan, jakizu Gorun-
tzen ongi-etorria izango zarela! 
Hurrena plazan elkar ikusiko du-
gulakoan eta gure lanerako deiari 
erantzungo diozulakoan, laster 
arte lagun!

beti dira ilusio sortzaileak; izan 
arropa aldaketak, dantza berriak 
nahiz dantza-molde berriak, izan 
dantza-saioa leku berri batean 
egiteko aukerak, inoiz izan ga-
beko herri bateko dantzari-txiki 
egunak.... Berria den oro da Go-
runtzen bizipoz iturri. Hori ho-
rrela, baliteke laster  guregana 
hurbiltzeko gonbitea iristea zeuri 
ere!  

Ospakizuna da oraintxe begi-
artean duguna eta gure arteko 



16

1936ko 
gerraren 
  ikerketa

2014an hasi ginen Gabirian 
1936ko gerra zer izan zen jasotze-
ko ikerketarekin. 80 urte beteko 
ziren 2016an, eta ordurako aur-
keztu nahi genuen emaitza. Argia 
2020 honetan ikusiko du. Asko 
luzatu da, bistan denez. Baina 
askoz lehenagokoa zen asmoa 
bera ere. Duela hogei-bat 
urte hasi nintzen doku-
mentazioa biltzen eta le-
hen elkarrizketak egiten 
(Aranburuko Anto-
niori eta Bi-

xentari), Aitor Azpiazu ikertzaile 
lagunarekin batera.

Hiru fase izan ditu ikerke-
tak. Lehenengoan, 2014an eta 
2015ean, elkarrizketak egin eta 
grabatu genituen, Gattiken etxeko 
Alex Areizaga, Haritz Berasate-

gi eta Aritz Ormazabal lagune-
kin. 18-20 bat herri-

tarren testigantzak 
bideoan jaso 

geni-

tuen. Asko joan zaizkigu gure 
artetik. Ordu askotako materiala 
pilatu zen hala, eta guztia trans-
kribatuta dago. Gerran ibili zi-
ren azkeneko gabiriarrak bizirik 
harrapatu genituen: Antonio 
Igartzabal, Urrutiko Santi Ago-
rreta eta Zabaletako (Etxetxon 
jaioa) Genaro Agirre.

Bigarren fasean, 2016an, lan 
idatzia aurkeztu genuen, elka-

rrizketen bideoen laburpen 
batekin. 400 

Aimar Maiz Morea

Aimar Maiz Morea
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orrialdeko idazlana da, erdia ge-
rraren eta herriko egoeraren kon-
takizunarekin, beste erdia elka-
rrizketekin osatuta.

Azkenik, hirugarren fasean, 
2019an garatua, bildutako guztia 
gizarteratzeko bidea egin da. Ba-
tetik, liburua argitaratuko da, 
lehengo lanetik abiatuta baina 
informazio gehiago sartuta eta 
beste iturri batzuk erabilita (udal 
artxibo historikoa, adibidez). Eta 
beste arlo bat ere landu nahi izan 
dugu: ikus-entzunezkoa. Elka-
rrizketatuen irudiekin eta zuze-
neko kontaketarekin batera, erre-
kreazio historikoa gauzatu zen 
eta eszenak sartu ditugu.

Errekreazio historikoa 2019ko 
urriaren 12an eta 13an grabatu 
genuen, Gabirian eta Elgetako 
Intxortan. Adin askotako 70 he-
rritarrek parte hartu zuten, El-
getako Udalak eskuzabalki utzi-

Oroimen historikoa berres-
kuratzerik ez dakit badagoen, 
joandakoena delako hori bene-
tan. Baina zer gertatu zen jakitea 
denoi interesatzen zaigu. Oina-
rrizko eskubide bat delako, ba-
tetik; eta nondik gatozen, nora 
goazen eta nora ezin dugun iritsi 
garbi izatea komeni zaigulako, 
batez ere. Gerra mugarri latz bat 
izan zen, haustura eragin zuena. 
Horregatik landu nahi izan dugu 
aurrena hori —eta zuzeneko be-
rriemaileak itzaltzen ari zirelako 
ere bai—. Hala, gerra aurreko 20 
bat urtean eta ondoreneko beste 
20 bat ere jorratu ditugu.

Baina egiteko gehiago badago 
ikerketa historikoetan. Zorione-
koa izango da herri hau arlo hori 
ahazten ez badu eta gaur egun-
goengana ekartzea lortzen badu. 
Gure aurreko gabiriarren ohore-
tan.

tako soldadu nahiz erreketeen 
uniformeak jantzita, eta gudarien 
bihotza azaleratuta. Gertaera ba-
tzuk aukeratu, eta ahalik eta fide-
len erreproduzitu dira (lizentzia 
batzuk hartuta, noski).

Lanketa honetan guztian, Ga-
biriako Udalaren eta Gipuzkoako 
Foru Aldundiaren laguntza izan 
dugu, bai ekonomikoa, bai ko-
laboraziozkoa (udal funtsak edo 
Aranzadi zientzia elkartearen 
dokumentazioa eskura ipiniz, 
esate baterako). Bestetik, go-
goan eta esker oneko zorraren 
zerrendan dauzkagu testigantza 
eman diguten herritar guztiak. 
Haiek gabe ere ezingo zuketen 
argia ikusi gure asmoek. Sukalde 
txokoraino eta oroitzapen ilunen 
kutxa-gotorreraino atea zabaldu 
digute; askok etxekoei ere kon-
tatu gabe zeuzkaten istorioak eta 
bizipenak eman dizkigute.

Gabiriarrak Elgetan gudariz jantzita errekreazioa egiten (2019-10-13)
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Emakume 
bolariak

Giro ezinhobean, gozatuz jar-
duten dute Gabiriako hainbat 

emakumek bolatan eta umo-

reaz gaindi, emaitzak ere lortzen 
ari dira. Joan den urtarrilaren 
25ean Gipuzkoako Bola txape-
lketako finala jokatu zuten Ola-
berrian. Zeraingo Liztormendik 
irabazi zuen txapela eta Osinalde 

emakumeen taldea bigarren 
geratu zen. Marka hori aitza-

kiatzat hartuta, bolatan 
jarduten duen emakume 

taldearekin elkartu gara 
euren afizioaren non-

dik-norakoak eza-
gutzeko: 

 

Eneritz Gorrotxategi Zuaitz.

Aiora Telleria Izuzkiza 
Aimar Maiz 
Eneritz Gorrotxategi 
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Nolatan sortu zenuten tal-
dea? 

Naiara: Taldea sortu nahi ge-
nuen eta Pakeri aipatu genion 
Mariak eta biok. Saioari esan eta 
animatuko zela erantzun zigun. 
Ixiarrek ordea aurrena kalabazak 
eman zizkigun. 

Ixiar: Bai, eta Santa Lutzi 
egunean Iñaki Maizek esan zi-
dan “zurekin hitz egin beharrean 
nago!”. 

Pake: Seikotea behar da, be-
raz, zaila da taldea osatzea. 

Noiz hasi zineten bolatan? 
Naiara: 14 urterekin izango 

zen. Gogoan dut parkean nen-
goela eta Mandiolako Mikelek 
gonbidatu ninduen bolatokian 
bola batzuk botatzea. Etorri 

rrarengandik hasi da. Egun ba-
tean gonbidatu ninduen eta kitto! 
Nik lanaren arabera eta bi hau-
rren martxaren arabera jarduten 
dut. Olaberriko finalean ezin izan 
nuen izan eta Eresti Oierbidek 
bota zuen nire ordez.

Saioa: Ni orain lau bat urte ai-
tarekin hasi nintzen, baina gero 
utzi egin nuen. Txapelketa abiatu 
aurretik Naiarak esan zidan bat 
behar zutela eta azkenean, ani-
matu egin nintzen. 

Teknikarik ba al du? 
Naiara: Gurpila edo “egierea” 

daukazu garbi osatu beharra. Es-
kuarekin asmatu behar da. 

Pake: Bolatokia antolatzen 
duenak bide bat eginda dauka. 

nintzen eta kitto! Lotuta. 
Ixiar: Garai batean Kortako 

bolatokian ordu pila bat sartu-
takoa naiz! Umezain jardun eta 
ondoren, etxera iritsi aurretik 
aritzen nintzen bolatan. Kortako 
Jexuxek erakutsi zidan niri. 18-19 
urte izango nituen orduan nik. 
Gustukoa betidanik izan dut, bai-
na gero urte asko dira batere bota 
ez dudala. Duela hiru urteko An-
dramaritan Naiararen aitak esan 
zidan: bota al dun? Ba apuntatu! 
Eta horrelaxe. 

Gema: Bada, egia esan, nik 
iazko Andramaritan botako 
nuen lehen boloa. Baina Bolatoki 
batean sartu eta entrenatzen inu-
xente egunean hasi nintzen! 

Maria: Nire afizioa Iker sena-

Saioa Etxezarreta Larrañaga, Naiara Peñagarikano Agirre, Maria Alkorta Iturralde, Pake Galdos Etxeberria, Ixiar Izuzkiza Agirrebengoa 
eta Gema Izuzkiza Agirrebengoa.
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7-8 kilo inguruko boloa bota be-
har da eta bide horretatik etorri 
behar du boloak. “Egierea” eman 
behar zaio, bolak gurpil horretan 
sartu behar baitu. Gureak ordea 
zenbaitetan balleta dantzatzen 
ibiltzen dira bide horretatik kan-
pora! “Egierea, ondo bo-
tatzeko erea” da, bolak abi-
dadura eta gurpil hori har 
dezan. Horixe da sekretua. 

Norbaitek erakutsi izan 
dizue inoiz? 

Gema: Naiara da gure 
irakaslea, gure Messi! 

Naiara: Bada, nik galdetzen 
didatenean ez dakit zer bira egi-
ten diodan eskuari! 

Gema: Nik gainera azken 
hilabetean ikasi dut bolatoki 
guztiak ezberdinak direla. Urnie-
takoan era batera, Olaberrikoan 
bestera.... Gainera aitona batek 
Olaberrin segan bezala egiteko 
esaten zidan, besteak berriz zu-
zen botatzeko. Ai ama!

Pake: Horregatik joaten ga-
ren bakoitzen erronka ezberdi-
nak dira. Egiera ematen asmatuz 
gero, denetan ibiliko zara ongi, 
baina aldiko ezberdina da. 

Hankak nola jarri behar iza-
ten dira? 

Naiara: Hanka geldian edo 
pausua emanda, bakoitzak nahi 
duen eran bota dezake.  

Pake: Olaberrin hanka-gel-
dian bota nuelakoan nengoen 
ni baina argazkia ikusi nuenean 
aho bete hortz geratu nintzen, 
hanka noraino igota nuen ikusi-
ta! Intentzio galanta eman nion 
nonbait bolari! Hanka-gelditan 

izaten da? 
Ixiar: Hori bolatokiaren ardu-

ra duenak egiten du.
Gema: Guk balde gorria atze-

ra eta aurrera ibili dugu! 

Eta zein esanahi du bada 
balde gorriak? 

Ixiar: Esanahi handia du 
guretzat! 

Naiara: Hasi ginenean 
askotan mendixka bat ha-
rrapatzen genuen eta behin 
mendia igoz gero, kalekoa 
izaten zen. Guk ordea denak 
sartzea nahi genuen. Or-
duan balde gorri bat jarri 
genuen  horma gisara, bel-
durra hartu eta gora ezin 
genuela bota ikasteko. 

Pake: Nik hori Villabonan 
ikusi nuen eta entrenatzaile lanak 
egiten zituen Etxebeste jartzen zen 
hor. Inork ez zuen bera jo nahi 
eta orduan ohitura hartu zuten 
beheragotik botatzeko. Bolatoki 
gehienetan gora jotzen duen bo-
lak kale dira. Ohitura hartuz gero 
beheragotik botatzeko aukera ge-
hiago dituzu beheraino sartzeko. 
Orduan balde gorria jartzen ge-
nuen hor. Horren kontura maki-
na bat parre egin dugu! 

Baina balde gorri horrek esa-
nahi bereziagoa ere hartu du, 
ezta? 

Ixiar: Bai! Gemaren urtebe-
tetzea zen Olaberriko final egu-
nean. Goizean goiz Kastillonen 
elkartu, gosaldu, eta giro bikai-
nean joan ginen.

Pake: Gure opari onena txa-
pelketa irabaztea zen baina ez 
zen posible izan! Opari gisa, bal-

segurtasun gehiago izaten da, 
bestela lekua gehiago galtzen da. 

Naiara: Nik hasieran bola 
goian nuela egiten nuen, baina 
gero eskuan ebakuntza egin zi-
datenean, behean postura har-
tuta botatzen 

hasi nintzen. 
Eskuinarekin ezin geldirik egon 
eta ezkerrarekin botatzen jardun 
nuen lau bat hilabetean.  

Txaparroak burukomin asko 
ematen al ditu? 

Gema: “Aittona” da guretzako. 
Denek “amona” esaten diete, 
eta guretzako aittona da. Olabe-
rrin bateren batek entzun zigun 
“aittona” eta batak besteari aur-
pegi arraroa jarriz begiratu zien... 

Naiara: Txaparroaren esku-
biko aldetik bota eta ahal den 
gehiena sartu behar da; sartzea 
esaten zaio birlen eremua gain-
ditzeari, pasa egin behar du. 
Egierea emanez gero, barrurai-
no joaten da. Olaberriko bidea 
oso juxtua da, horrek zailtasun 
gehiago ematen dio. Beti berdin 
botatzea eragiten dizu. 

Bolatokiaren zainketa, nola 

        Emakumeak 

sartzen ari garen 

eran, giroa alaitzen 

doa eta kanpotik 

ikusteko modua ere 

bai.
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de gorri bat bilatu genion, lurrez 
bete, barruan lore handi bat sartu 
eta denok sinatuta eman genion! 

Gema: Pilak ondo kargatuta 
gainera!

Ixiar: Ikusten den eran, iraba-
zita bezalaxe oso ondo pasa ge-
nuen! Oso giro onean. 

Pake: Guk urte gehiagotan 
ere bota dugu, baina oraingo giro 
hau ez da sortu izan. 

Gema: Urnietan ez dakit bai-
na Olaberrin, a zer eskandaloa 
ibili genuen!

Pake: Gizonezkoek botatzen 
dutenean sekulako seriedadea 
izaten da. “Bost, sei, lastima”.... 
entzuten da. Besterik ez! 

Saioa: Gutxi botata ere, elkar 
animatzen saiatzen gara. 

Maria: Gizonek irabaztea dute 
buruan, gu irabazi edo ez, ondo 
pasatzera goaz. Lehiakorragoak 
dira. 

Pake: Esanahi handia du ho-
rrek; indibidualagoak dira eta 
euren buruari ez diote huts egitea 
barkatzen. 

Gema: Taldeari ahalik eta 
puntu gehien eman nahi dizkio-
zu baina... 

Pake: Sekulako giroa izan ge-
nuen geure artean! Legazpiko 
heldu bati elkarrizketa egin zio-
ten eta momentu batean esan 
zuen: “Inbidia ematen zuen 
emakumeek zeukaten giroa ikus-
teak”. 

Naiara: Esan zutenez, gizo-
nezkoak botatzen ari zirenean 
bolatokia hutsik zegoen eta 
emakumeak botazen ari zire-
nean,... Tope! Gizonezkoak bota 
eta halere emakumeak ikusten 
geratu ziren. 

Ixiar: Gurean denok saiatzen 
gara... Baina, Naiara da gure lide-
rra! 

Gema: Guretzako botatako 
birlen kopurua oso subjetiboa da. 

Pake: Ohartu bazineten nor-
malean talde bakoitzak errefe-
rentziazko pertsona bat eta bes-
teak bete-lanean jardutekoak 
izaten baditu, finalean batzuk “bi 
on” agertu zituzten.

Entenamenduak zeuen kasa 
edo gizonezkoekin batera egi-
ten dituzue? 

Ixiar: Bakarrik! Inoiz gizo-
nezkoren bat etorri da, baina ez, 
bakarrik hobeto moldatzen gara. 
Olaberriko finalean gizonezko 
bat aritu zitzaion Gemari jo ta 
su “segea” emateko esanaz, baina 
Naiara atzetik ezezko keinua egi-
nez aritu zen.

Naiara: Garbi zegoen zuzen-
zuzen bota behar zela! “Aitonak 
zion: esaiozu “segea” egiteko” 
eta nik: Gema, zuzen-zuzen!” 

Pake: Nahiz eta lehia egon, 
elkar animatzen saiatzen gara 
emakumeak. Ardura bakarkakoa 
izan arren taldea gara eta taldea 
izatearekin bakarkako lehia ahaz-
ten da. 

Gipuzkoako finalera iritsi zi-
neten Zeraingoekin batera. Ez 
zen erraza izango, ezta? 

Naiara: Semifinaletara Villa-
bona, Zarautz, Gabiria eta Zerain 
iritsi ginen. Finalean Zerain eta 
gu. Puntuazio handieneko bi tal-
deak egin genuen aurrera, baina 
gero Zerainek 111 jo zituen eta 
guk 92.

Pake: Zuk pentsau denak 
bolatoki ezberdinetan botatzen 
dutela. Gabiri “A” taldean toka-
tu zen. “B” taldean, emakume 
talde bakarra egokitu zen eta or-
duan horiek aurrera egin zuten. 
Gabirian gizonezkoen lau talde 
osatu ziren eta emakumezkoena 
bakarra, baina Gabiriako sailkatu 
bakarrak geu izan ginen! 

Gipuzkoako txapelketan bigarren
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Erantzun nuen. Pertsiana atzetik 
oihuka jardun zen! Nik ez dakit, 
maisu papelean sartu ote zen 
edo... 

Epaileak izaten dira tiraldie-
tan? 

Naiara: Bai, bata botatzeko le-
kuan. Izan ere, horko bi burniak 
edo bi mugak gaindituz gero nulo 
bezala kontatzen da. Beste epaile 
bat berriz, amaieran egoten da: 
bola iritsi eta berla guztiak erori 
arte sartu ezin zaren lekuan.  

Berlak jartzea ere ez da 
erraza. 

Maria: Berlak gorago 
edo beherago jartzeko auke-
ra dago, marratxo guzti ho-
rien gainean, beraz, jartze-
ko moduak asko alda lezake 
emaitza. 

Ixiar: Berlak jartzeaz gure 
“Messi”, Naiara arduratzen da. 
Talde bakoitzak erabakitzen du 
berlak nork jarriko dizkion. Fi-
nalean talde guztiek gizonezkoa 
zuten geuk ezik. Naiararen agin-
duak kasik etxekoak baino hobe-
to hartzen dira. 

Gema: Oso momentu polita 
izan zen Olaberrin bizitako bat: 
Naiara, Saioari aginduak ema-
ten ari zen: “Zuzen, hanka gora!” 
Aginduak ematen ari zela bola-
toki erabat ixilik geratu zen eta 
bapatean mundu guztia txaloka 
hasi zen! Oso momentu ona izan 
zen, mundiala. Eta hara, seikoa 
sartu zuen! Festa galanta jarri 
genuen. Sekulako eskandaloa, 
egundoko poza izan genuen! 

Emakumezko taldeen ar-

rik eman. Bolatokia zabaltzeko 
lana hartu zuten... eta listo! Hona 
ere etortzen dira. Zeraingoak es-
aterako ibili ziren. 

Naiara: Gabirian elkartu eta 
etorri egiten gara. Baina beste 
herri batera zoazenean entre-
natzera eurek jarritako ordutegi-
ra moldatu behar duzu. 

Jendeak badaki herrian 
emakumezkoen bolari taldea 
badagoela?

Pake: Emakumeek badaki-
te bolatan, festetan ere ikusten 
duzu animatzen direla baina 
orohar esango genuke bada-
goela pertzepzio oker bat; bo-
latan jardutea oso femeninoa 
ez dela alegia. Hori ordea al-
datzen ari da. 

Bakarkako errekonozi-
mendua badago, baina pro-
batzera ez al da ausartzen 
jendea? 

Pake: Normalizatzea fal-
ta da. 

Naiara: Bazkari baten ostean 
jendea botatzera animatzea be-
har da. Villabonako batzuk ho-
rrela hasi ziren eta begira orain! 

Gabiriko taldeko gizonek 
zein jarrera dute zuen giroaren 
aurrean? 

Pake: Inork ez zigun esan 
ixiltzekorik baina gure giroa nik 
ustet gustuko dutela. 

Ixiar: Niri errespetua ematen 
dit gizonezkoak daudenean, giro 
serio horretan.

Gema: Finalera sailkatu ez ba-
ziren ere Olaberrian agertu ziren 
Gabiriko gizonezko batzuk. 

tean, adinez nolakoak dira? He-
rriaren arabera? 

Naiara: Zeraingoan heldu-
goak dira baina Villlabonakoan 
badaude gazteagoak; 12-13 urte-
ko pare bat badaude eta prime-
ran botatzen dute gainera. 

Maria: Nabari zaie etxetik da-
torkiela afizioa gainera.  

Pake: Guri asko gustatzen zai-
gu Villabonako taldea eta lotura 
polita suertatu zaigu. Zeraingoak 
serioxeagoak dira. 

Gema: Seguran badago 

b a t 
90 urterekin botatzen due-

na! 73 urte ditu Kontxita Gabi-
riak. (Ama Kataringoa eta bera 
Makatzakoa da) Horrentzako 
boloa gauza serioa da, akaso bere 
aitarekin ikasiko zuen. Guretzako 
ordea seriotasun hori, soberan 
dago. 

Ohikoa al da beste bolatokie-
tara joatea entrenatzera? 

Ixiar: Tiraldia larunbatean 
zen eta asteartean han geunden. 
Aukera ematen da asteko egunen 
batean entrenatzeko. 

Pake: Zeraingo bolatokia 
zaintzen duenak ez zigun aholku-

           Teknika da 

indar kontua baino 

gehiago. Baina 

bolatokiak ere asko 

baldintzatzen 

du.
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Bolatan aritzeko zer behar 
da, indarra edo teknika?

Maria: Teknika da indar kon-
tua baino gehiago. Baina bolato-
kiak ere asko baldintzatzen du. 

Pake: Aizu, bada,  oinetakoe-
tarako beharko genuke promo-
toreren bat! Kar, kar, kar! Alde 
handia dago udan sandaliekin 
bota edo kirol oinetakoekin bota. 
Baina bolatokiak ere zeresan 
handia du. Hemen indar gutxire-
kin sartzen da boloa barruraino, 
baina Olaberrian esaterako edota 
Urnietan ere, indarra behar da. 
Olaberriko bolatokian oso bide 
juxtua da. Zarauzko emakume 
batek behin hemen zortzikoa 
bota zuen, baina hori... oso zaila 
da. 

Egutegia nola antolatzen du-
zue? 

Naiara: Urtarrilean hasten da 
denboraldia, taldeka, bikoteka, 
bakarka... Herri asko izaki he-
rriak taldeka sailkatuta gaude, eta 
bolatokia izendatuta dago. Goie-

bat larunbatetan, Ostatura joan 
eta entzun behar izan dugu “sarri 
hasi zarete etortzen”. Zapatu goi-
zean emakumeak bolatan jardu-
tea... arraro xamarra da oraindik 
ere. Duela gutxi, Ostatun batek 
galdetu zidan: “zenbat kale egin 
dittun?” Hori ez da galdera egi-
teko modua! Inori ez zaio okurri-
tzen gizonezko bati galdera hori 
egitea, ezta? Oraindik ez dago 
emakumeak bolatan ikusteko 
kulturarik. 

Ixiar: Giroa behar da “engan-
txatzeko”, entrenamendura joa-
teko gogoa sortzeko. Badakizu 
ondo pasako duzula, ordubete 
inguru... Ahal dugunean etortzen 
gara entenatzera. Baina hori bai, 
entenamentuetan ezin du inoiz 
azken tiraldiak kalekoa izan, be-
raz bota eta bota hortxe aritzen 
gara! Eta entrenamendu ostean 
ostatura joaten gara. 

Zer esango zeniekete herrita-
rrei? 

Maria: Anima daitezela pro-
batzera! Talde gehiago osatuko 
ditugu behar bada eta entrena-
tzeko batuko garela! 

Pake: Aldatzen ari dela; 
emakumeak sartzen ari ga-
ren eran, giroa alaitzen doa eta 
kanpotik ikusteko modua ere bai. 

Solasaldiak segi egin zuen, 
baina lehen eskutik frogatu ahal 
izan genuen euren artean duten 
giro bikainak kutxatu egiten due-
la botatzen saiatzeko gogoa eta 
lagundu egiten duela bolak egiera 
ona har dezan. 

rriko herri-artekoa berriz hama-
bostean behingoa izaten da. Ola-
berri, Mutilo, Segura, Idiazabal, 
Legazpi, Zerain eta Gabiria gau-
de lehia horretan. Hori Otsailean 
hasten da esaterako. 

Pake: Normalean emaku-
meok taldekakorako batzen gara, 
banakakoan Naiara animatzen 
da... Giro gehiago izaten da talde-
kakoan. 

Zerk engantxatzen du? 
Gema: Talde giroak eta elkarri 

ematen dizkiogun animoak dira 
gehien lotzen gaituztenak. 

Maria: Giroaz gain nik esango 
nuke oso pertsonala ere badela 
nolabait. Taldean jokatzen dugu 
baina erronkak eta helburuak 
norberarenak dira: ongi bota 
nahi dugu, aldiro hobetzen joan, 
hurrengoan seikoa lortzen saiatu. 

Pake: Zure postura lantzen 
duzu, kontzentrazioa, botatze-
ko modua, punteria. Nik ustet 
pertsonalki hezi egiten duzula 
zeure burua ere... Hala ere, pare 
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Behin entzun nion Maialen 
Lujanbio Zugastiri zu bat sentitu 
izan dela hi askoren artean; hori 
da gaitasuna hitz gutxirekin asko 
esateko: ezberdina taldean; arro-
tza konfiantza giroan; emaku-
mea gizon artean. Gaur egun, ia 
egunero entzuten dugu berdin-
tasunera bidean asko aurreratu 
dela eta egoerak asko egin duela 
hobera. Baina batzuetan irudi-
tzen zait badirela atzera egin du-
gun aspektu batzuk ere. Horren 
adibide argia da nokaren erabile-
raren jaitsiera. Gabirian, gazteen 
artean, gizonezkoek bakarrik 
erabiltzen dute hitanoa edo hika; 
azken belaunaldietan eten egin 
da nokaren transmisioa. Zergatik 
ote? Noka desagertzen aritzea eta 
tokak indartsu jarraitzea kasuali-
tatea ote da? Kasualitatea baino, 
kausalitatea dela esango nuke 
nik.

Agirin elkarteko kideok gure 
amek, amonek eta birramonek 
erabiltzen zuten erregistroa be-
rreskuratzea oso garrantzitsua 
dela uste dugu, eta lan horren 
ardura geure gain hartu behar 
dugula iruditzen zaigu gainera. 
Jakin badakigu aitek, aitonek eta 
birraitonek ere erabiltzen zutela, 
eta berreskuratzeko lan hone-
tan ere ezinbestekoa izango dela 
inguruan ditugun gizonezkoen 
inplikazioa. Baina aurrenengo 
pausoa guri ematea zegokigula 
pentsatu genuen, eta halaxe egin 

tan praktikatzeraino iritsi ginen. 
3 aste horietan zehar, ahalegin 

berezia egin genuen ekimenaren 
berri zabaltzeko; izan ere, gure 
helburua Gabiriako erabileran 
eragitea zen arren, Goierrin eta 
beste eskualde batzuetan ere no-
rabide berean lanean ari zirela 
bagenekien, eta gure praktika 
beste herri batzuetarako ere ba-
liagarria izan zitekeela iruditzen 
zitzaigun. Segura Irratiaren Goi-
zeroko magazinean egin ziguten 
lehenengo elkarrizketa, eta on-
doren beste hainbat hedabidek 
azaldu ziguten ekimenaren berri 
jasotzeko interesa. Goierri Tele-
bistako Urrutiajunbe saioan 20 
bat minutuko tartea egin zioten 
Nokaldiari, eta Euskadi Irratiko 
Faktoria magazinean ere eskaini 
zizkioten minutu batzuk. ETBko 
kazetariak ere izan ziren Gabi-
rian, eta hainbat herritar grabatu 
zituzten gaiaren inguruan hizke-
tan. Gaur Eguneko eta Telebe-
rriko kulturaren atalean eskaini 
zuten grabazioa azaroaren 29an.

Azaroaren 23an hasi zen ika-
sitakoa praktikatzeko garaia. 
Euskaraldiaren formatua oinarri 
hartuta, ekimenean izena ema-
teko aukera zabaldu genuen eta 
identifikatzeko txapa bat erabili 
genuen. Txapa hori paparrean 
janzteak gainerako txapadunekin 
noka eta toka erabiltzeko kon-
promisoa hartzea zekarren, eta 
ahalegina 9 egunetan zehar egin 

genuen. Izan ere, hitanoa umo-
rerako, lagunarterako, taberna 
giroko eta konfiantzako harre-
manetarako erabili da batez ere, 
eta badakigu emakumeok zein 
rol izan dugun gune horietan. 
Gainera, zakarkeriarekin lotu 
den erregistroa da; finean, femi-
nitatearekin zerikusi gutxi duten 
ezaugarriak ezarri zaizkio hita-
noari. 

2018ko azaroan, euskaraldia-
rekin bat egin eta gure hizkun-
tzaren erabilerari bultzadatxoa 
ematen saiatu baginen, 2019an 
garai bertsua aprobetxatu genuen 
nokaren erabilerarekin berdin 
egiteko. Ekimenari NOKALDIA! 
izena jarri genion, eta lan handia 
egin genuen asmoa borobildu 
eta nahi bezala gauzatzeko. Aza-
roaren 8an formazioarekin hasi 
ginen, eta Marian Bidegainen es-
kutik ordu eta erdiko 3 saio jaso 
genituen hikaren, eta bereziki 
nokaren erabilera egokiaren in-
guruan. Guztira 20 lagun inguru 
hurbildu ginen, neska zein mutil, 
eta etxean, eskolan edo lagunar-
tean ikasi ez dugun hori lantzeko 
aukera izan genuen. Batzuek, tar-
teka, familian entzun izan dugu 
noka, beste batzuek lagun bakar 
batzuekin erabiltzen dute orain-
dik, eta gazteenek ez dute erre-
gistroaren erreferentziarik izan 
inguruan. Hori horrela izanda, 
oinarrizko azalpen teorikoetatik 
hasi eta bat-bateko elkarrizkete-

Nokaldia!
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behar izan genuen. Guztira 40 
lagunetik gora izan ginen izena 
eman genuenak, neska eta mu-
til, gazte eta heldu, eta amaiera 
bikaina eman genion Ostatuko 
bertso-afariarekin. Leire Murua 
aritu zen gai-jartzaile lanetan, eta 
Aratz Igartzabal, Endika Igartza-
bal eta Maialen Akizu bertsotan; 
60 lagunetik gora elkartu ginen 
giro ezin hobean.

Beti esaten da aldaketa bat 
egin nahi dugunean, zerbait galt-
zeko prest egon behar dugula. 
Kasu honetan, emakumeok toka 
eta noka erabiltzen hasteko, eta 
gizonezkoek bi formak erabil-
tzeko pausoa emateko, uste dut 
lotsa dela alde batera utzi behar 
dugun bakarra. Eta irabazi? Zer 
irabaziko dugu noka berreskura-
tuta? Bada, konfiantza eta umo-
re giroan sartzea, taldean denok 
hi garela sentitzea, euskararen 
altxor preziatuenetakoa geure 
egitea… Laburbilduz, ezer gutxi 
daukagu galtzeko, eta irabazteko 
asko! Baina Euskaraldian bezala, 
Nokaldian ere ekimena amaitu 
ondoren iritsi zen erronka zaile-
na: egun horietan egindako ohi-
tura aldaketari eustea. Erraza ez 
izan arren, badira ohitura aldatu 
duten emakumeak eta tarteka 
noka ere erabiltzen hasi diren gi-
zonezkoak. Denon artean, lor de-
zakegu denboran atzera egin eta 
noka toka bezain natural erabil-
tzea; hastea omen da beti zailena, 
eta hori eginda dago.

Agirin berdintasun taldeak 2018an hasitako bideari jarraipena 
eman dio 2019an ere indar eta gogo handiarekin. 

Aurreko urtean bezalaxe, taldeko kideok elkartzen jarraitu dugu, 
gure artean berdintasunaren gaia ardatz, honekiko gure interesa, 
kezka, nahiz jakin-mina pizten dizkiguten gaiak plazaratu, parte-
katu eta elkarrekin eta elkarrengandik ikasteko aprobetxatuz. Bi-
leratxo hauek konfiantzazko gune seguruak bilakatzeko ahalegina 
egiten dugu, bertaratzen diren guztiak gustura eta eroso sentitzeko. 

Nola ez, bilera hauek irekiak dira eta taldera batu nahi duen 
pertsona oro ongi etorria da beti. Izan ere, Gabirian berdintasuna 
lortu nahi badugu, denok izan behar dugu elkarren lagun eta aliatu. 
Egun taldea osatzen dugun kideontzat ere oso aberasgarria litzateke 
taldean aniztasun gehixeago egotea, ekintza edo proiektu berrieta-
rako ideiak jasotzeko, baita pentsaera gehiago partekatu eta elka-
rrengandik ikasteko ere.

Ikaskuntza horri lotuta ekin diogu 2019. urtearen bigarren er-
dian asmo handiko proiektu bati. Bertan, adin eta bizimodu ezber-
dineko herriko emakumeak erdigunean jarrita, hauen pentsaera eta 
bizipenak bistaratu nahi ditugu, herritar guztion bizitzan emaku-
meek izan duten eta egun daukaten garrantzia erakusteko.  2020. 
urtean proiektu honi forma eta amaiera ematea izango da Agirinen 
helburuetako bat.

Bestalde, aurreko urteko gure proiektu nabarmenena Nokal-
diarena izan da, ondoren hobeto azalduko duguna. Aipaturiko bi 
proiektu horiez gain, nazioarteko egun esanguratsuak direla eta  
ekintzak egiten ere jarraitu dugu. Hala, martxoaren 8koa mundia-
la izan zen. Goizeko kazerolada, bazkaria, “Arrakala. Zirrikitu bat 
haitzean” dokumentalaren ikustaldia eta, nola ez, Goierriko beste 
kide guztiekin biltzea Lazkaon, non azkenerako Agirin taldeko kide 
gehienok agertokiaren gainean kantuan amaitu genuen. Gauean 
“Tomiris” antzezlan zirraragarria, eta hausnarketarako oso balioga-
rria, eskaini zen saloian.

Horrez gain, herriko gazte festa eta Andramarietarako eraso 
sexisten kontrako protokoloa aurtengoan ere martxan egon da. Zo-
rionez, oraindik ez zaigu kasuren baten aurrean erantzutea egokitu, 
baina, hala eta guztiz ere, norbaitek erasoren bat egiten badu, erant-
zuteko prest egongo gara!

Hortaz, datorren urtean dagoeneko esku artean ditugun proiek-
tuekin jarraitu, berriak sortu eta elkarrekin berdintasunaren alde 
borrokan jarraituko dugu.

Agirin taldearen 
2019 urteko laburpena
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Berriak
labur

Iazko urteak (2019) eman zue-
naren laburpen bat da jarraikoa. 
Ia egunero gertatu zen zerbait 
Gabirian ere. Batzuk onak, bes-
teak ez. Galerak eta etekinak, festa 
eta dolua, gogoan hartzekoak eta 
ahazteko modukoak.

Pepe Artzelus piano jotzaileak 
utzi gintuen, baina Valentin La-

rrearen musika berreskuratu 
zen. Hauteskunde urtea izan 

zen, alajaina. Udal aldake-
ta tarteko: Oier Oiar-

bide Murua alkatea 

buru 
j a r r i -
ta, erabat 
berritu zen ud a lb atza . 
Ainhoa Aizpuru foru diputatu, bi-
garren agintaldian. Espainiako bi 
hauteskunde ere bai. Autobidean 
hildako bat, zirkulazio istripuan 
(abuztuan). Osinalde elkarteak 50 
urte ospatu zituen (irailean).

Alex Aranburu Deba ziklis-
moaren gailurrean kontsakratu 
zen: Caja Ruraletik Astanara, eta 
World Tourrera. Andremaritako 
txirrindulari igoeran Jokin Ma-
txinandiarenak denbora-marka 
jarri zuen: 10:56 (abuztuak 15). 
Federatutako 
t x i r r i n -
dularitza 
itzuli zen 
a t z e r a 
herri-

ra, alebin-infantil mailakoen ka-
rrerarekin (ekaina).

Ostatuan arduradun aldake-
tak izan dira. Kortak utzi, Aitor 
Mujika behin-behinean, zer-
bitzuaren lizitazio berria atera 
(azaroan) eta herritar bikote bat 
aspaldiko partez berriro ostalari. 
Euskaran, Korrikak bisita, Asisko 
Urmeneta hizlari, Nokaldia lehen 
aldiz. Lau herritar Gi-
puzkoako Bertsolari 
Txapelketan, udabe-
rriko sailkatze fasea 

laurek gaindi-
tuta.

B e r t a k o 
sagarrondoa zabaltzeko ekime-
na aurreratu zen: zuhaitz lan-
dareak banatu, errezil txertake-
tak egin, herri sailetan aldatu... 
Greba feminista bigarren urtez, 
urubi kumearen erreskatea... Ja-
rraian, egunez egun, Gabiriako 
2019. urteko berriak, labur.

Aimar Maiz Morea

Urtekaria
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  Urtarrila
-1. Herrian 489 lagun zeuden 

erroldatuta (iaz baino 1 gu-
txiago).

-1. Kotiloi festa egin zen, lehen 
aldiz, Ostatuan.

-6. Edorta Atin Maritxalar Or-
maiztegiko 48. Ziklo-Kro-
sean lehiatu zen, kadetetan.

-7. Haur eskola berriz zabaldu 
zuten, hiru haurrekin, iraile-
tik itxita egon ostean.

-8. Joseba Iztueta 2018ko men-
dizale erreferenteetakotzat jo 
zuen Berria egunkariak.

-11. Pili Gartzia suhiltzailea (Ga-
rakoetxe, Aztiria, 1967) elka-
rrizketatu zuen Gipuzkoako 
Hitzak. Foru suhiltzaileen 
hiru emakumezkoetako bat 
da.

-11. Gazte Lokalekoei berdinta-
sun tailerra ematen hasi zen 
Emagin taldea, 3 egunekoa.

-12. Gabiriar jatorriko Eneko 
Goia Laso EAJren Donos-
tiako alkategai gisa aurkeztu 
zuten.

  Otsaila
-1. Gabiri Agiri informazio bu-

letinaren 8. zenbakia atera 
zuen udalak.

-3. Altolagirreazpikoa baserrian 
bizi izandako Inazio Altuna 
Sagastizabal hil zen, Donos-
tian, 89 urterekin.

-3. Elurra kaskoan. Berehala urtu 
zuen.

-4. Santa Ageda eskean ibili ziren 
bi talde.

-4. Urrutikoen Ternua etxearen 
Blackcomb mendiko eskiko 
monoa saritu zuten Munich-
en.

-7. Adinekoak biltzeko eta astean 
behin dinamizazio ekimenak 
egiteko proiektua hasi zen, 
17 lagunekin.

-7. Ardantzatik Noarera 3 eserle-
ku kokatu zituen udalak.

-12. Kataluniako independentzia 
prozesuaren kontra Espai-
niaren epaia salatzeko elka-
rretaratzea egin zen, plazan.

-12. Gabiriar jatorriko Alex 
Aranburu Deba Caja Rural-
ekin aurkeztu zuten, Madril-
en. Profesionaletan 4. denbo-
raldia zuen.

-12. Udalak 2019ko aurrekontua 
onartu zuen, 648.265 eu-
rokoa.

-13. Lau bolari talde hasi ziren 
Taldekakoan, Mutiloan.

-18. Etxez etxeko laguntza zer-
bitzuaren udal araudia behin 
betiko onartuta geratu zen.

-19. Irakurle Txokoaren saioa, 
Xabier Etxanizen Waterloon 
galdutakoak liburuaz.

-21. ETB2ko Historias a bocados-
eko Joseba Argiñano Bazta-
rrikan aritu zen grabatzen. 
Otsailaren 2an emititu zuten.

-23. Eurite handia eta elurra 
mendietan.

-25. Euskal Herriko mus txa-
pelketako kanporaketan 16 
bikote, Ostatuan. 1. Juan Kar-
los Korta- Euxebio Zabala; 2. 
Iñaki Murua-Felix Maiz.

-26. Emakumeen bola taldea Gi-
puzkoako finalean lehiatu 
zen.

-28. Euri uren eta ur zikinen ho-
diteriak bereizteko obra egin 
zuten, Ostatu ondoan.

-30. Elurra zuri Aizalekun, 600 
bat metrora arte.

Urtekaria
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-16. Hiru bolari bikote lehiatu zi-
ren Binakako Txapelketako 
finalean, Zerainen. Naiara 
Peñagarikano txapeldun, 
Rosa Santos hernaniarrare-
kin.

-16. Sute txikia piztu zen eta 
suhiltzaileek itzali zuten, 
Erroitegin (Madariagako bi-
degurutzean), biharamune-
ko rallyrako gaua pasatzera 
joandako batzuek eraginda.

-17. 21. Rallyesprinta Aingeru 
Castrok eta Alaitz Urkiolak 
irabazi zuten (BMW M3, 
12:35,4). Errepide zabalagoa 
zen berritasuna. 65 talde.

-19 eta 20. Sagarrondoak txer-
tatzeko ikastaroa egin zen, 
Erbie elkartean, Gabino 
Muruak emana. 

-21. Isuok eta Kezmanek Do-
nostian kontzertua. 24An, 
Antzuolan, disko berriare-
kin.

-23. Alegian espaloia eta bidego-
rri luzapena bukatu zituen 
udalak.

-23. Bi muslari bikote EHko Mus 
Txapelketako Gipuzkoako fi-
nalean, Zaldibian: Juan Kar-
los Korta- Euxebio Zabala 
eta Jokin Murua-Beñat Maiz 
(aiten ordez).

nezko emanaldia, gauean 
antzerkia, eta Beasain-La-
zkao manifestazioan parte 
hartzea izan ziren.

-9. Kataraingo Arantxa Agirrek 
sagar-goxoa edo menbrillua 
egiteko ikastaroa eman zuen.

-9. Euskal Herriko goma gaineko 
sokatira txapelketa mistoa 
jokatu zen Gabirian (580 ki-
loan, zortzi tiralari, gizon eta 
emakume). Zazpi talde. 1. 
Gaztedi A, 2. Beti Gazte, 3. 
Gaztedi B, 4. Ibarra.

-9. IV. Gazte Eguna ospatu zen. 
54 lagun bazkaltzen eta 
gauean kontzertuak.

-26. Ormaiztegi-Abadiano 132 
kV-eko argindar linea berri-
tzeko asmoa agertu zuten.

-26. Frontoirako eskaileran ba-
randa jarri zuten.

  Martxoa
-1. Udaberri Kulturala hasi zen, 

eskolakoen antzerkiarekin.

-1. Agirin berdintasun taldeak 
esperientziak biltzeko pos-
tontzia jarri zuen Ostatuan.

-1. Euskaldunon Egunkariaren 
hemeroteka Interneten ja-
rri zuten, eta “gabiria”! Bi-
latuta 630 orrialde zeuden, 
1990etik 2003rakoak.

-6. Ostatuko esleipena zuen ar-
duradunen artean arazoak 
azaleratu ziren.

-7. Ererzil sagarren herri sagastia 
aldatzeko eta herritarrei ba-
natzeko, 300 landare ekarri 
eta bertako sagar mentuekin 
txertatu zituen Erbie elkar-
teak, eta biharamunean ba-
natu 31 herritarri.

-7. Gabiria Hautesle Elkarteak 
bilera irekia egin zuen, udal 
hauteskundeak prestatzeko. 
Gurutz- Bakarreko herri 
sailean 37 zuhaitz landatu zi-
tuzten.

-8. Greba feminista egin zuten, 
2. urtez, emakumeek. Lapiko 
jotzea, gosaria, hausnarketa-
saioa, bazkaria, ikus-entzu-
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Urtekaria

-10. Gabino Murua erlezainak 
Gipuzkoako 21. Ezti Txapel-
keta irabazi zuen, Zegaman.

-12. Makrobiotika ikastaroa 
eman zuen Agurtzane Larra-
ñagak.

-15. Florentina Intxausti Irizar 
sukaldari gabiriarra aipatzen 
zuen El Amparo y sus cocine-
ras erakusketa zabaldu zuen 
Bizkaiko Foru Aldundiak, 
Bilbon.

-17. Segura Irratiaren Kalejira 
goizeroko agurren saioko 
partaideek urteko bazkaria 
Kortan egin zuten, lehen al-
diz Arantzazu utzita.

-17. Lehendakari bola lehiake-
tako 4. saioa Alkainburun. 
Iker Etxezarreta herritarra 
onena (50 birla). Tokan Kar-
los Irastortza (16).

-21. Itsaso-Muru Artederreta/
Castejon goi tentsioko linea 
berriaren ingurumen inpak-
tuko ebaluazio kontsulta hasi 
zuen Espainiako Gobernuak.

-21. Iguarangarakoa baserrian 
bizi izandako Joxepa Telleria 
Telleria hil zen, Beasainen, 
86 urterekin.

-28. Xabier Barriolak Mikel La-
boari buruz hitzaldia egin 
zuen, Legazpin, Josune Albi-
surekin.

-30. Ordiziako Argi-Berri bertso 
saritik Danel Agirre eta Eli 
Pagola sailkatu ziren Osinal-
dera.

-31. Joxean Ormazabal eta Naia-
ra Peñagarikano onenak Gi-
puzkoako Kopako 1. saioan, 
Seguran.

  Apirila
-1. Jose Inazio Soraluzek Etxebe-

rriako (Bizkaia) idi deman 
parte hartu zuen.

-3. Elizazpi etxeko Santiago Re-
dondo Herrero hil zen, Le-
gazpin, 92 urterekin. Fruta-
arboletan aditua, 2000ko 
Errezil Sagar Egunean ome-
naldia jaso zuen.

-3. Frankismo ondorengo lehen 
udal hauteskunde demokra-
tikoak egin zirela 40 urte bete 
ziren. EAJk irabazi zituen 
(201 boto, 5 zinegotzi) eta 
Auzo Artea gero (113 boto, 
2 zinegotzi); PTEk boto 1. 
Itzaitegiko Andres Goia Te-
lleria izendatu zuten alkate, 
lehenago ere bera zegoen.

-4. Joseba Iztuetak Denbora ize-
neko leku bat dokumen-
tala eman zuen, Gabirian, 
2018ko Khan Tengri eta Le-
nin Peakeko espedizioaz.

-22. Osinaldeko 43. Mus Txa-
pelketan (14 bikote) Julen 
Murua eta Ander Garmen-
dia irabazle, 2. Iker Arratibel 
eta Aratz Igartzabal.

-23. Goierriko bola txapelketako 
3. saioa Alkainburun, egune-
ko onena Joxe Maiz (48).

-23. Auto klasikoen 14. Rallyes-
tone nazioarteko rallya igaro 
zen.

-24. Dantzari Txiki Eguna ospatu 
zen herrian, 5 talderekin.

-24. Naiara Peñagarikanok ira-
bazi zuen Lehendakari bola 
txapelketa, emakumezkoe-
tan.

-26. Gabiriatik igarotzen den au-
tobideari izendapena aldatu 
zion aldundiak: Gi-632 iza-
tetik A-636 izatera.

-27. Alex Aranburu Debak den-
boraldiko lehen karrera, Ita-
liako Coppi e Bartali proban.
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-4. Aizaleku eta Aztiria aldea elu-
rrez zuri.

-5. Street Boulder kaleko eskala-
da lehiaketa bertan behera, 
eguraldi txarragatik.

-5. Aztiriko zabor bilgunea berri-
tu zuen udalak.

-5. Meategietako errepidea itxi 
zuen luizi batek, Mutiloako 
partean.

-6. IV.Leharrei mendi lasterke-
ta (137 partaide) Iñaki Ola-
no altzoarrak irabazi zuen 
(2:01:51), bigarren urtea 
jarraian. 2. Martin Diez se-
gurarra, 3. Sergio Serrano 
idiazabaldarra. Nesketan, 
Saioa Arkonada (2:41:28), 
Amaiur Iglesias eta Uxua Ba-
randiaran podiumean. Lea-
rregi aldapa Olanok igo zuen 
azkarren (5:17).

-6. Zaldibiako Osinberden Ane 
Zuazubiskar eta Oier Etxe-
berria sailkatu ziren Osinal-
dera.

-6. Naiara Peñagarikano nagusi 
Goierriko bola txapelketako 
4. saioan, Seguran.

-7. Haurrentzat jolasak izan zi-
ren.

-13. Pintxo lehiaketa egin zen. 
13 partaide. Helduetan Iñaki 
Etxezarreta-Irati Etxezarre-
ta aita- alabak, eta umeetan 
Izar Gaztañazatorre-Lexuri 
Etxezarreta onenak.

-13. Aztiriko bertso sariketa joka-
tu zen. Aztiri Saria, entzuleek 
emana, Joanes Illarregik jaso 
zuen. Epaileen puntuazioz, 
Osinaldera Illarregi eta Ibai 
Amillategi. Peru Abarrategi, 
Ane Peñagarikano, Josune 
Aramendi eta Beñat Mujika 
ziren besteak; aurkezle, Eres-
ti Oiarbide.

-14. Goruntz Legazpiko Dantzari 
Txiki Egunean izan zen.

-14. Irazola baserrian jaiotako 
Ana Zumarraga Makibar hil 
zen, Legazpin, 101 urterekin.

-15. Euri jasa handia egin, eta 
Ostatuan eta mediku-etxean 
ura sartu zen.

-20. Europako Goitibehera Kopa 
Aztirian jokatu zen, Motxo-
rro alderantz. Bi egunetako 
lasterketen ondoren, David 
Tack eta Ines Daems belgika-
rrek irabazi zuten.

-20. Alegiako Zubimusun bizi 
izandako Juana Lasa Lizara-
zu hil zen, Zumarragan, 90 
urterekin. Pablo Irizar alkate 
izanaren alarguna zen.

-7. Gabiriar jatorriko Iban Azaro-
la Gordok Euskadiko Duatloi 
Zirkuitua irabazi zuen, 23 
urtez azpikoetan.

-9. Euskal Herriko Itzulia Atagoi-
tin eta Ugaranean behera iga-
ro da, Zumarraga-Gorraitz 2. 
etaparen hasieran. Atagoitin 
(ez zen puntuagarria) Dennis 
eta Herrada igaro ziren lehe-
nengo.

-9. 2017ko kanpainako errenta 
aitorpena euskaraz gabiria-
rren erdiek ere ez zuten egin: 
254 aitorpen, 120 euskaraz 
eta 134 gaztelaniaz.

-10. Gabiria gaineko ikurrina 
handia aldatu zuen udalak, 
zaharraren oihala hondatuta 
zegoelako. 

-12. Korrika Txikia egin zuten 
Balentzategiko ikasleek, kas-
koan.

-12. Makilari 31. zenbakia in-
prentatik iritsi zen.

-12. Asisko Urmeneta ilustratzai-
leak Eusklabo alaiak hitzaldia 
egin zuen.

-13. 21.Korrika igaro zen, Alegia 
eta Santa Lutzi ibarretan.
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-21. Aberri Eguna ospatu zen, 
dantzari, bertsolari eta Iñaki 
Etxezarreta alkatearen hit-
zartzearekin. 

-22. Alex Aranburu Deba 2. izan 
zen Alpeetako Itzuliko 1. eta-
pan, Austrian. Geoghegan 
Hart ingelesak (Sky) irabazi 
zion esprintean, gurpil erdi 
batengatik.

-23. Gueñes-Itsaso 400 kilovolt-
eko goi tentsioko argindar 
linea eraiki ahal izateko lur-
sailak okupatzeko desjabetze 
aktak egiteko deialdia atera 
zuen Espainiako Gobernuak.

-24. Udal hauteskundeetarako bi 
zerrenda aurkeztu ziren: Ga-
biria Hautesle Elkartea (Oier 
Oiarbide Murua alkategai) 
eta PSE-EE (Mikel Aingeru 
Telletxea donostiarra alkate-
gai).

-25. Pinu bat erori eta Zantagoiti 
aldean errepidea erabat itxi 
zuen.

-27. Osinalde 48. bertso sarike-
ta Joanes Illarregi leitzarrak 
irabazi zuen. Entzuleen saria 
Ane Zuazubiskarrentzat, eta 
bertso onenarena Ibai Ami-
llategik. Danel Olano, Eli Pa-
gola eta Oier Etxeberria zi-
ren besteak. Aurkezle, Eñaut 
Asurabarrena. Egun berean 

-3. Aretxabaletan, bertso saioan 
Maialen Akizu kantuan eta 
Aitor Lizarazu aurkezle.

-4. Leitzako Peruharrira irteera 
egin zen.

-4. Aritz Agirre aztiriarrak ira-
bazi zuen Legazpiko jaietako 
binakako pilota txapelketa, 
Luis Ibargurenekin.

-4. Joxe Atin segalaria Euskal 
Sega Ligan hasi zen lehian, 
Beramendin (Nafarroa).

-5. Gabiriarrak Bizkargi Egunean 
izan ziren, eusko gudarien 
omeneko ekitaldian. 1937Ko 
maiatzean bost gabiriar hil 
ziren mendi hartan.

-9. Hontz edo urubi kume bat 
aurkitu zuten eskola atarian, 
eta Igeldoko Arranoetxera 
eraman.

-11. Goruntzek emanaldi berezia 
egin zuen, plazan.

-11. Gorka Maizek Gipuzkoa 
Bertsotan sailkatze fasean 
kantatu zuen, Mutrikun. 
Saioan 3.

hil zen, Zaldibian, Osinal-
deren lehen ekitaldia 1971n 
irabazi zuen Patxi Iraola, 86 
urteko.

-27. Itsaso – Muru Artederre-
ta goi tentsioko linearen 
aurkako adierazpena aurkez-
tu zuen Autopista Elektriko-
rik Ez plataformak, Iruñean. 
Bestetik, Gueñes-Itsaso linea 
eraikitzen hasi zen REE.

-27. Jose Inazio Soraluze Korta-
k Gatikako idi deman parte 
hartu zuen.

-28. Espainiako Gorteetarako 
hauteskundeak egin ziren. 
Errolda: 380. Diputatuen 
Kongresurako botoak: EH 
Bildu 138, EAJ 126, Unidas 
Podemos 22, PSOE 8, PP 1. 
Abstentzioa %22,11.

-28. Joxe Mari Mujika Noare-k 
ahari apustua jokatu zuen, 
Azpeitian.

-30. Nekazaritzako ibilgailuen 
IAT azterketa teknikoak egin 
zituzten, Santa Lutzian (Ez-
kio).

  Maiatza
-3. Guri5 taldeak Legazpin jo 

zuen.
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-11. Aratz Igartzabalek Gipuzkoa 
Bertsotan sailkatze fasean 
kantatu zuen, Berastegin. 
Saioan 3.

-11. Alex Aranburu Debak Ma-
drilgo Itzuliko 2. etapa iraba-
zi zuen eta lider jarri zen.

-12. Maialen Akizuk Gipuzkoa 
Bertsotan sailkatze fasean 
kantatu zuen, Lezon. Saioan 
3.

-12. Rita antzezlana egin zuten 
saloian Txalo konpainiako 
gabiriar jatorriko Joseba 
Apaolaza eta Aitziber Gar-
mendia aktoreek. 80 ikusle.

-15. San Isidro nekazarien egu-
nean, bazkaririk ez zuten 
egin, urte mordo batean au-
rreneko aldiz. Kortan, hango 
idi parearen eta Hernialde-
koaren artean erakustaldia 
izan zen.

-15. Jose Luis Elosegi mediku ga-
biriarrak hitzaldia egin zuen, 
kultur etxean, bigarren urtez 
jarraian. 

-16. Internet konexioko Wi-fi 
sistema herrian doan eta ire-
kian jarriko zutela iragarri 
zuten.

-21. Lasa Agorreta sendiaren 
Ternua Groupek Loreak 
Mendian marka erosi zuen, 
moda munduan sartzeko es-
trategian.

-22. Alegian, Etxeberri-Zubimu-
su aurreko kalea berritu zuen 
udalak.

-22. Oñatibitxikiko Miren Agi-
rrezabalak eraman zituen 
bertako lehen gereziak Ordi-
ziako feriara. 

-23. Herri bide eta errepide 
guztien inbentarioa egingo 
zuela iragarri zuen udalak.

-25. Kirolarien mahai-inguruan 
June Garitano eskiatzailea, 
Oihana Azkorbebeitia mendi 
korrikalaria eta Joxe Jauregi 
Iturriotz saskibaloilari adap-
tatua partaide.

-25. World Tour mailako Emaku-
meen Birako 4. etapa (Oñati-
Oñati) Gabiriatik igaro zen: 
Elisa Longo Borghini italia-
rrak (Trek-Segafredo) etapa 
eta Bira.

-25. Lau bertsolari gabiriarrek 
Gipuzkoa Bertsotan sailkatze 
fasea gainditu, eta udazkene-
ko Gipuzkoako Txapelketara 
sailkatzea lortu zuten.

-18. Endika Igartzabalek Gi-
puzkoa Bertsotan sailkatze 
fasean kantatu zuen, Aretxa-
baletan. Saioa irabazi du.

-18. Musean ikasteko hartu-
eman ikastaroa eman zuten 
Iñigo Igartzabalek eta Iker 
Arratibelek.

-18. Landare Eguna ospatu, eta 
haurrek landareak eta loreak 
aldatu zituzten, kaskoan.

-19. Jubilatu Eguna. Osinalde 
elkartean 52 lagun bazkal-
tzen. Omenduak Irubideko 
Gabriel Galdos eta Saneste-
bango Miren Goia.

-20. Aldundiak Gorostartzu-
Gaztañaga baserri bidea 
konpontzeko laguntza eman 
zuen, 14.076,15 euro eman-
da, eta udalak aurkeztutako 
bi proiektuetatik bat onartu-
ta.

-21. Meategietako errepidean zati 
okerrenak asfaltatu zituen 
udalak.
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-26. Udal, foru eta europar hau-
teskundeak. Udalerako bi 
hautagaitza, herrikoa baka-
rra: Gabiria Hautesle Elkar-
tea. Errolda: 385. Absten-
tzioa: %25,71). Zuriak. 26, 
baliogabeak 9. GHE 245 (7 
zinegotzi), PSE-EE 6 boto 
(0). Batzar Nagusiak. Errol-
da: 383. Abstentzioa: %24,28. 
Zuriak: 3. EH Bildu 143, EAJ 
132, Elkarrekin Podemos 7, 
PSE-EE 3, Aulki Zuriak 2. Eu-
ropako Parlamentua: errolda 
427; baliogabeak 2; EH Bildu 
(Orain Errepublikak) 148, 
EAJ (Europa Solidarioaren 
Aldeko Koalizioa) 111, Elka-
rrekin Podemos 8, PSOE 7, 
PACMA 4, Junts (katalana) 
3, PUM+J 1, Partido Comu-
nista de los Pueblos de Espa-
ña 1, PP 1, PACT 1.

-26. Goruntz Beasaingo Dantzari 
Txiki Egunean.

-26. Patxi eta Kepa Ormazabal 
Galdos anaiak Gipuzkoako 
bola txapeldun gazte eta haur 
mailetan, Hernanin.

-31. Zuazolako Jose Inazio Sora-
luzek bizirik 1.050 kilo zen 
idia kendu zuen. Hiltegian, 
kanalean 532 kilo eman zuen.

  Ekaina
-1. Irakurle Txokoaren saioa 

Harkaitz Canoren Fakirraren 
ahotsa liburuaz.

-2. Gabiriako Bertso Eskolak 
Goierriko festan parte hartu 
zuen, Lazkaon.

-2. Aizaleku tontorrean urteko 
festa, laugarren aldiz.

-2. Josu Elgarrestak (6:49:18), 
Maite Maiorak (5:10:02) eta 
Iker Iztuetak (4:57:10) Zega-
ma- Aizkorri mendi mara-
toian parte hartu zuten.

-2. Legazpiko mendi bizikleta 
zeharkaldia Aztiritik igaro 
zen.

-3. Bereiz bildutako gai orga-
nikoarekin egindako kon-
posta banatzen hasi ziren, 
udal biltegian.

-5. Zandategi eta Agerreotsa-
mendi artean bide zatiak as-
faltatu zituen udalak.

-7. Ostatuaren ardura Aitor Mu-
jikak hartu zuen, behin-be-
hinean.

-8. Guri5 Beasaingo Loinatz jaie-
tan jotzen.

-9. Balentzategiko ikasle, guraso 
eta irakasleak Gipuzkoako 
Eskola Txikien Festan, Agi-
nagan. 

-9. Goruntz Lazkaoko Dantzari 
Txiki Egunean izan zen.

-1. Beñat Maiz Agirrek boxeolari 
debuta egin zuen, Astigarra-
gan, Jon Temez irundarraren 
aurka. Lehen borrokaldia Be-
ñatentzat, beste biak Teme-
zentzat. Gabiriatik 23 lagun 
joan ziren ikustera.

-1. Goilurrak I. Rallyaren zati bat 
Gabiria-Mutiloan kokatu zu-
ten, 6. eta 8. erlojupekoekin. 
Denbora onenak zatietan: 
6.ean Jokin Agirre-Arantza-
zu Araneta eta 8.ean Joseba 
Iraola-Sheila Lafuente. Ra-
llya Aingeru Castro-Alaitz 
Urkiolarentzat. Gabiriako pi-
lotuek ere parte hartu zuten: 
Iñigo Alustiza-Leire Urbie-
ta, Xabat Goikoetxea-Mikel 
Aranburu eta Eñaut Igartza-
bal-Patxi Agirre.

-2. Bost neska-mutikok jaunar-
tzea egin zuten (2009, 2010 
eta 2011n jaioak): Lexuri 
Etxezarreta, Larraitz Amun-
darain, Asier Amundara-
in, Aitzol Osinalde eta Eki 
Asenjo.
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-11. Espainiako Erorien Hara-
nean bi gabiriarren gorpuz-
kinak zeudela jakinarazi 
zuen jaurlaritzak: Lino Mar-
tin Zambudio (Irunen jaioa, 
Gabirian bizi zen; armada 
frankistan zebilen) eta Juan 
Erauskin Azarola.

-14. Zurrupurru taldeak Beasain-
en jo zuen.

-15. Udala eratzeko batzarra egin 
zen. Zazpi hautetsiek zinego-
tzi kargua hartu zuten (de-
nak berriak): Ainhoa Arrati-
bel, Juan Ramon Goikoetxea 
Pello, Aratz Igartzabal, Eñaut 
Igartzabal, Eresti Oiarbide, 
Oier Oiarbide eta Leire Uri-
beta. Oier Oiarbide Murua 
aukeratu zuten alkate.

-15. Eskolarteko txirrindulari 
lasterketa jokatu zen, lehen 
aldiz, Arrondoenetik kaskora 
erlojupekoak, hiru mailatan. 
87 partaide, tartean Beñat 
Atin eta Jon Eskisabel gabi-
riarrak. Infantiletan Urko 
Vidal eta Aiala Serrano, eta 
alebinetan Eñaut Urkaregi 
eta Izaro Etxarri onenak. 

-15. Kortakoek kudeatzen duten 
Zumarragako Batzokia jate-
txeak irabazi zuen Zumarra-
gako pintxo lehiaketa, Ivanka 
Sevdinak egindako ‘gilda 
exotikoa’-rekin.

-24. Herriko udalekua hasi zuten 
29 haurrek eta hiru begiralek.

-26. Bero handia: 38oC.

-28. Bi urubi edo hontz kume 
(bat bertan jasotakoa) plazan 
askatu zituen Mikel Olano 
foru basozainak.

-28. Santa Lutzi-Anduaga auoan 
San Pedro jaiak hasi zituzten, 
bi egunerako.

-29. Joxe Atinek 10. postuan 
bukatu zuen Euskal Sega 
Liga, Altzon.

-29. Guri5 Mutiloan jotzen.

-30. Goruntzek Mutiloan dantza 
saioa egin zuen, festetan.

  
  Uztaila
-1. Kortako idi pareak Zumarra-

gako jaietako deman parte 
hartu zuen.

-1. Ainhoa Aizpuru Murua foru 
diputatu kargua hartu zuen, 
bigarren agintaldian jarraian. 
Proiektu Estrategikoetako 
Departamentu berriaren 
buru.

-1. Gabiriako Gipuzkoako lau-
garren udalerria zen batez 
besteko errenta handieneko 

-16. Udaberri Kulturala bukatu 
zen, Txindata musika esko-
lakoen kontzertuarekin.

-16. Zirkulazioko istripua, Bazta-
rrika barreneko bueltan. 
Auto bat zuzenean irten zen 
gorakoan, eta bazterra jo 
zuen.

-17. Anduaga edo Santa Lutzi 
errekan isuri kutsagarri bat 
izan zen, Ezkioko enpresa 
batetik. Hirugarren aldia zen.

-19. Udalak antolatutako euskara 
ikastaroa bukatu zen. Irakas-
le Jon Gorrotxategi aritu zen, 
eta 3 ikasle ibili ziren.

-19. Baztarrikak gazta egiteko 
kanpaina bukatu zuen.

-21. Balentzategi herri eskolan 
ikasturtea bukatu zuten 32 
ikaslek eta sei irakaslek.

-22. Gabirizarraundiko Faustino 
Goitia Lekuona hil zen, Bea-
sainen, 96 urterekin.

-23. San Joan bezperako sua eta 
festa, eta Korputs eguneko 
elizkizun berezia eta lore es-
kaintza egin zituzten.
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zerrendan, prentsan agertu 
zenez. Buruko 29.930 euroko 
errenta.

-1. Arrondo zerrategian ikur be-
reizgarri izan zen lehortegiko 
tximinia kendu zuten.

-3. Udalbatzak agintaldiko le-
henengo osoko bilkura egin 
zuen. Leire Urbieta izendatu 
zuten alkateorde.

-4. Zirkulazioko istripua Goros-
tartzu parean. Furgoneta bat 
bidetik irten zen beheranz-
koan, Gorostartzugarakoko 
bueltan, eta zelaian behera 
Gorostartzuazpiko etxe on-
doraino joan zen, irauli gabe.

-6. Erbie elkartean sagarrondoen 
udako inausketaren ikastaroa 
eman zuen Gabino Muruak.

-10. Alegian autobusaren mar-
kesina berria kokatu zuten, 
Irizarren aparkaleku barre-
nean, Ormaiztegi alderanzko 
norabidean.

-12. Putre sail handia egon zen 
pausatuta Zantagoiti aldeko 
zelai batean.

-13. Iker Iztuetak 8. egin zuen 
(11:32:25) Beasaingo Goie-
rriko Bi Handiak ultratrai-
lean (86 km). Iñaki Iraeta 
Egigurenek (18:09:51) eta 
Josetxo Atinek ere (18:20:55) 
bukatu zuten proba.

-14. Korrikalariak Beasain-
go Marimurumendi men-
di maratoian: Iñigo Andola 
(4:38:15), Egoitz Asuraba-
rrena (4:54:13) eta Josu El-
garresta (4:54:13) bukatu-
takoen artean.

-21. Aztiriko 15. mendi lasterke-
tan Juanjo Igartzabal Deba 
garaile (50:35), zortzigarren 
aldiz; 2. Josu Urrestarazu 
(51:07), 3. Aitor Mimentza 
(53:31). Nesketan, Edurne 
Elkoroiribe (1:03:13), 2. Ai-
nara Urrutia (1:05:23), 3. Ne-
rea Goikoetxea (1:05:47). 99k 
bukatu zuten. Helduenaren 
omenaldia Jabier Zabaleta 
Mantxola erlojeroari. Udal-
batza berria joan zen, lehen 
aldiz. Bolan Joxean Ormaza-
bal eta Naiara Peñagarikano 
onenak, gazteetan Patxi Or-
mazabal.

-22. Alegian festak bukatu ziren. 
Xabier Barriolak zuzendu-
tako eta Izazpi izenarekin 
birbataiatutako koruak abes-
tu zuen. Hamaiketakoa pres-
tatzen, Tomas Maiora.

-22. Gaindegiaren datuen arabe-
ra, Gabiriak 2008-2018 ha-
marraldian %8,9ko biztanle-
ria bilakaera positiboa izan 
zuen, 448 bizilagunetik 488ra 
igota.

-15. Kalbariota hirigintza arean 
exekuzio unitatea zatikatze-
ko proiektua hasi zuen uda-
lak.

-18. Aztirian festak hasi ziren, 
Santa Marina egunarekin.

-19. Aztirian 50 lagun kantu-
afarian, Josu Zubia oñatia-
rrarekin. Bolan Juan Ramon 
Goikoetxea Pello eta tokan 
Benito Deba eta Maritxu Or-
mazabal irabazle.

-19. Alegian Madalena festak 
hasi zituzten. 15 sagardo das-
taketan, herri afaria n 300 bat 
lagun eta Joselu Anaiak.

-19. Herriko udalekua bukatu zu-
ten haurrek.

-19. Txost! taldeak kontzertua 
Oñatin, bost saioko sortari 
ekinez.

-20. Aztirian, herri kiroletan hiru 
auzotar talde; 24. patata-
tortilla lehiaketan (16 biko-
te) irabazle Ramon eta Jose 
Inazio Agirre anaiak. Afarian 
55 lagun. Bolan Juan Ramon 
Aramendi onena.

-20. Alegian herri afarian 108 
lagun, eta Jon Gorrotxategi 
disko jartzaile.

-20. Zurrupurru taldeak Ordi-
zian jo zuen.

-20. Kirol auto klasikoen 16. Az-
peitiko Rallya igaro zen, 80 
auto.
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-22. Udako bigarren bero bolada 
handia hasi zen: 39oC.

-23. Sutea piztu zen Aztiriko ha-
rrobi inguruan, goizaldeko 
hiruretan, antza denez utzi-
tako auto batetik.

-31. Joxe Maizek irabazi zuen Le-
gazpin San Inazio bola txa-
pelketa.

  Abuztua
-1. Ekaitz bortitza lehertu zuen.

-8. 72 urteko gaintzar gidari bat 
hil zen A-636 autobidean, 
Sodorus parean. Zumarra-
garantz kontrako norantzan 
zihoan, eta parez pare beste 
auto bat jo zuen.

-10. San Lorentzo ospatu zuten 
Ugaran Goikoan, meza eta 
hamaiketakoarekin. Mus 
txapelketan (22 bikote) Ig-
nacio Torres-Josemi Guillor-
me beasaindarrak irabazle, 
Joxean Iraeta-Juan Cabregas 
(Itsaso-Lazkao) bigarren.

-10. Jose Antonio Artzelus Igar-
tzabal Pepe hil zen, 82 urte-
rekin, Ordizian. Musikari 
ospetsua eta elizako organo 
jotzailea.

-12. Herriko Musikarien Ilun-
tzean kontzertua egin zuten, 
bi taldek jota.

-16. San Roke egunean, Pepe 
Artzelus oroitu zuten mezan.

-16. Alex Aranburu Debak Bur-
gosko Itzuliko 4. etapa iraba-
zi zuen.

-17. San Roke Txiki eguna ospatu 
zen, festetako azkena.

-18. Herria txukundu eta afari-
merienda izan zen lanean 
jardundakoentzat.

-23. Guri5ek Zegaman jo zuen.

-25. Barretxeko Julian Apaolaza 
Elosegi hil zen, Urretxun, 81 
urterekin.

-26. Ostatuan irisgarritasuna 
hobetzeko obren kontratazio 
deia egin zuen udalak.

-29. Guri5ek Beasainen jo zuen, 
Porru kalean.

-31. Felix Maizek irabazi zuen 
Brinkolako jaietako toka le-
hiaketa, Juan Ramon Ara-
mendi 2. Bolan, Patxi Orma-
zabal 2.

  Iraila
-1. Patxi Ormazabalek irabazi 

zuen Zarauzko bola txapel-
keta, 2. Joxean Ormazabal.

-1. Gabiriar jatorriko Maite 
Maiorak 3. egin zuen Mont 
Blanceko ultratrailean (170 
km, +10.000m), lehenengo 
aldiz parte hartuta.

-2. Haur eskolan kurtsoa hasi 
zen, hiru haur matrikulatu-
rekin.

-12. Liztor beltzaren habia bat 
kendu zuten Simontxoene 
aurreko zuhaitz batetik.

-13. Festak hasi ziren. Txistula-
rien biribilketa, pilota par-
tidak, Makila Jaitsiera, Osi-
nalde elkarteko sortzaileen 
pregoia eta gazte afaria.

-14. Festetan, haurren kirolak, 
apar festa, eta bertso jaialdia 
plazan. Kale gorrian antzer-
kia eta Bake Faltsua eta The 
Potes kontzertua.

-15. Andre Mari eguna. Or-
maiztegi-Gabiria txirrindu-
lari igoera Jokin Matxinan-
diarena Alustizak irabazi 
zuen, denbora-marka jarrita 
(10:56). Nesketan, Naiara Pe-
ñagarikanok. Mozorro egu-
na, eguerditik.
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-2. Hondakin bilketan aldaketak 
egitea erabaki zuen udalak: 
errefus ontzia sarrailaz itxi 
eta astean behin ireki.

-4. Valentin Larrea Iturbe (Ga-
biria, 1876–Iruñea, 1970) 
musikariaren obrekin piano 
kontzertua egin zuen Itxaso 
Aristizabal irundarrak Iru-
ñean, familiak antolatuta.

-5. Debak denboraldiko lehenen-
go odolkiak egin zituen.

-6. Ostatuaren zerbitzuaren eslei-
pena egiteko lehiaketa ireki 
zuen udalak.

-7. Guri5ek Zarautzen jo zuen.

-9. Balentzategi herri eskolan 31 
ikaslek ikasturtea hasi zuten 
(aurreko urtetik -1).

-9. Ardantza gainean arrain mor-
doxka bat botata agertu zen, 
bide bazterrean.

-11.Pinu bat erori zen errepidera, 
Zantagoitiko bihurguneetan.

-11. Ordiziako iraileko aparteko 
ferian, Bekoetxeko Anttoni 
Murgiondok asteroko saltzai-
leen artean aipamen bat jaso 
zuen, eta Aztiriko Bentako 
Antonio Alvarezek oilo bel-
tzetan 1. saria.

-13. Arrondo lantegian pabilioi 
berria eraikitzen hasi ziren.

-13. Alex Aranburu Deba Astana 
taldeak fitxatu zuen, 2020 eta 
2021erako, World Tour mai-
larako. 

-27. Karmele Murua eta Segu-
rako Ondarreko bere sendia 
ageri den Gazta dokumenta-
la estreinatu zuten, Donos-
tiako Zinemaldian.

-29. Endika Igartzabalek Gi-
puzkoako Txapelketan 
kantatu zuen, Elgoibarren. 
Saioan 6. izan zen. 

-29. Arantzazura erromesaldia 
egin zuten, 27 lagunek. Je-
sus Mari Iturriotz apaiza eta 
Deustutik etorrita Koldo 
Sarasola lehengo apaiza ere 
izan ziren.

-29. Aizkorrin Barrena mendi 
martxa Aztiriatik igaro zen, 
ibilbide luzean.

-30. Udalak hiru kirol ikasta-
ro antolatu zituen: pilatesa, 
zunba eta GAP.

-30. Gabiriar jatorriko Joxe Mari 
Iparragirre koblakariaren 
jaiotzaren 200. urteurrene-
rako (2020an) egitaraua aur-
keztu zuten Urretxun.

  Urria
-1. Gabiriako Bertso Eskolak ez 

zuen ikasturtea hasi, ez ze-
lako haurrik apuntatu.

-14. Aratz Igartzabalek Gi-
puzkoako Bertsolari Txapel-
ketako final zortzirenetan 
kantatu zuen, Oñatin. Saioan 
5. izan zen.

-14. Ormaiztegi KE-ren nesken 
taldearen historiako lehen 
partidan bi gabiriarrek joka-
tu zuten: Jone Aramendi Pe-
ñagarikano eta Naroa Murua 
Aramendi.

-15. Maialen Akizu Bidegainek 
Gipuzkoako Txapelketako 
final zortzirenetan kantatu 
zuen, Villabonan. Saioan 3. 
izan zen.

-15. Iñaki Maizek irabazi zuen 
Legazpin Agorreko Santiku-
tzetako bola txapelketa.

-15. Alex Aranburu Debak Es-
painiako Vuelta bukatu zuen 
(bere bigarrena). Sailkapen 
nagusian 94. postuan. Bi eta-
patan 2. izan zen.

-22. Gorka Maizek Gipuzkoako 
Txapelketako final zortzi-
renetan kantatu zuen, Zu-
maian. Irabazi egin zuen 
saioa, eta laurdenetara zuze-
nean sailkatu.

-22. Guri5ek Urretxun jo zuen.

-22. Aratz Igartzabal izendatu 
zuten Goierriko Bertsozale 
Elkartearen lehenengo presi-
dente.

-27. Markel Olano diputatu na-
gusia Gabiria-Mutiloa arteko 
meategietako errepidea ikus-
ten izan zen alkateekin, udan 
berritu ondoren.



Osinalde elkartearen 50 urteko 
mahai-ingurua. (2019-10-05)

Xabat Goikoetxea eta Mikel Aranburu 
lehengusuak Gernikan. (2019-10-12)
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-2. Amaia Antia Zumalakarregik 
Goierriko Hitza-ren Udako 
Argazki Lehiaketako sari bat 
jaso zuen. 

-2. Gabino Murua Segura Irratiko 
Bixi-Bixi irratsaioan euska-
raren zuzentasunari buruzko 
kolaborazioak egiten hasi 
zen. Iñaki Muruak ere jarrai-
tuko zuen, hilean behin.

-2. Iñaki Muruak Passion for 
Knowledge bertso eta zien-
tzia saio berezian kantatu 
zuen, Donostian. Lau zien-
tzialari eta lau bertsolari igo 
dira agertokira.

-3. Herri batzarra egin zuen uda-
lak, hondakin bilketako al-
daketen berri emateko.

-4. Osinalde elkarteak 50. urte-
urrena ospatzeko ekitaldiak 
hasi zituen: argazki erakus-
keta eta mahai- ingurua. Jai 
nagusia urriaren 5ean: soka-
tira lehiaketa, bazkaria 157 
lagunek, musika...

-4. Txost! taldeak Azpeitian jo 
zuen.

-5. Osinalde Bola Txapelketan 
(59 bolari) Benito Loitegi 
urnietarra irabazle, 2. Xa-
bier Lazkano donostiarra, 3. 
Aratz Igartzabal. Nesketan, 
Bea Unzue billabonarra; gaz-
teetan, Patxi Ormazabal.

-19. Balentzategi eskolakoak 
Goierriko Eskola Txikien 
festan izan zuten, Zerainen.

-19. Altzibar baserriko dolarean 
sagardoa egin zuten; han ari-
tu zen Eduardo Atin, 95 ur-
tekoa.

-19. Baztarrika gaztandegiak Seu 
d’Urgellen (Lleida, Katalu-
nia) gaztazaharrarekin saria 
lortu zuen. 

-19. Alegiako elizan kantaldia 
egin zuten Izazpi eta Santan-
derko Sardinero koruek, Xa-
bier Barriolak zuzenduta.

-20. Altxorraren bila jolasa egin 
zuten helduek, herri osoan 
barrena aztarnak aurkituz. 
Umeentzat, jolasak kaskoan. 
20 heldu eta 18 haur partai-
de, taldeka.

-24. Francisco Franco diktado-
re espainiarraren hilkutxa 
Erorien Haranetik atera zu-
ten. 1975eko azaroaren 23an 
lurperatu zutenean, gabiriar 
jatorriko bat lekuko pribile-
giatu izan zen: Luis Maria Lo-
jendio Irure (Donostia, 1907 
– Leire, Nafarroa, 1987). Ai-
tona gabiriarra zuen, Pablo 
Lojendio Estensoro mikele-
tea (Ostatuzar etxean jaioa, 
1841ean). Luis Mari Lojen-
dio Erorien Haraneko ko-
mentuko priorea zen, fraide 
beneditarra.

-5. Oinezko erromesaldia egin 
zuten Gabiriatik Arantzazu-
ra, 6 lagunek.

-9. Joxe Antonio Elosegik har-
tu zion amari erreleboa Or-
diziako ferian Oñatibitxi-
kikoen postuan. 

-12. Irakurle Txokoaren saioan 
Miren Amurizaren Basa lan-
du zuten.

-12. 1936ko gerrako errekreazio 
historikoen grabaketa egin 
zen, Gabirian. Biharamu-
nean, Elgetako Intxortan.

-12. Guri5ek Mendaron jo zuen.

-13. Baztarrikak sari herrikoia 
lortu zuen Idiazabalen, Eus-
kal Herriko 36. Artzain 
Gazta Lehiaketan. 

-15. Olalkiagako Txomin Apao-
laza Oiarbide (Domingo) hil 
zen, 86 urterekin, Seguran.

-15. ‘Gabiriko berri’ Whatsapp 
taldea sortu zuen udalak, he-
rriko informazioa zabaltzeko 
(2020-1- 24an 118 kide zeu-
den).

-17. Txost! taldeak Zumarragan 
jo zuen.



Haritza erorita plazan. (2019-11-3: 
Gorka Maiz

Argazkia: Gotzone Arrondo
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-25. Gabiriar batzuk Txindoki 
argitzeko ekimenean izan zi-
ren, Gure Eskuk antolatuta, 
Kataluniaren eta Altsasuko 
gazte zigortuen alde.

-26. Gorka Maizek Gipuzkoako 
Txapelketako final-laurde-
netako saioan kantatu zuen, 
Eibarren. Saioan 4. izan zen.

-26. 10 gabiriar Iruñean izan zi-
ren, Altsasuko gazte espetxe-
ratuei babesa emateko mani-
festazioan. 

-28. Gabiriar jatorriko Maria Re-
dondo TVE Espainiako te-
lebistaren Operacion triunfo 
lehiaketako castingean izan 
zen. 732 hautagairen artetik 
azken 28etan sartu zen, baina 
ez zuten aukeratu.

-31. Udalak jendaurrean jarri 
zuen Agerre-Alde (Alegia) 
18. hirigintzako interbentzio 
eremuaren Hiri Antolamen-
duko plan berezi berria.

-31. Arimen Gaua edo Gau Beltza 
ospatu zuten Gabirian, hau-
rrek. Mozorrotuta ibili ziren 
kalean, arratsean. Lehena-
go ere ospatzen zen herrian 
Arimen Gaua, kalabazak edo 
arbi buru handiak hustu eta 
barrutik argia jarrita.

  Azaroa
-1. Santu Guztien egunean, hile-

rrira bisitak. Arrosarioa eli-
zan egin zen.

-8. Ostatuko obrak Urbycolan 
enpresarekin kontratatu zi-
tuen udalak, BEZarekin 
214.156,58 euroan eta 5 hila-
betean egitekotan.

-9. Gabirian bizi izandako Asier 
Irazustabarrenak irabazi 
zuen Ataungo toka txapelke-
ta.

-10. Espainiako Gorteetarako 
hauteskundeak egin zi-
ren, urteko bigarrenak eta 
1977tik 60.a orokorrean. 
Errolda: 387. Boto-emaileak: 
294 (%75,97). Abstentzioa: 
93 (%24,03). Zuriak: 2. Balio-
gabeak: 1. Alderdiei botoak 
(291): EH Bildu 145, EAJ 
124, Elkarrekin Podemos 14, 
PSOE 3, Pacma 2, PP 1, Vox 
1, PCTE-ELAK 1.

-10. Luizi batek errepidea itxi du 
‘beheko bidean’, Etxeberri-
bengoko zubi parean.

-11. Luizi baten ondorioz Kami-
ño Zaharra erabat itxita ge-
ratu zen. Aldundiak kendu 
zuen, eta 13an zabaldu zuten 
berriro.

-12. Plazako haritzen adarrak, 
eliza bideko lau platanondo 
eta udaletxe alboko pagoa 
moztu zituzten.

-1. Gaztainerre ohituran, gaztai-
nak danbolinean erre eta jan 
zituzten lagun taldeek.

-2. Maialen Akizu Bidegainek 
Gipuzkoako Txapelketako 
final-laurdenetan kantatu 
zuen, Azkoitian. Saioan 3. 
egin zuen.

-2. Balentzategi eskolako gura-
so elkarteak urteko txangoa 
egin zuen, Trenaren Museo-
ra, Azpeitira. 

-3. Plazako iturri ondoko haritz 
handi baten adarra erori zen.

-4. Pinu bat errepidera erori zen, 
Altzibar eta Urruti bitartean.

-5. Herri kirol taldea sortzeko 
egitasmoaz lehen bilera egin 
zuten.

-5. Ostatuko zerbitzuaren es-
leipenaren kontratua egin 
zuten udalak eta Eider Mar-
tinez-Mikel Asurabarrena 
ostalari berriek. 10 urterako 
hartu zuten.

-7. Lehen elurrak ikusi ziren Ga-
biriatik, Aizkorrin.

-8. Noka hizketa moldea ikasteko 
formazio saioak hasi ziren, 
Agirin berdintasun taldeak 
antolatuta, Marian Bidegain 
irakasleak emanak.



Argazkia: Jabier Gartzia
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-15. Pepe Artzelus zenari ome-
naldi-kontzertua egin zio-
ten, Tolosako Andre Maria 
elizan. Hango Musika Kape-
rako piano jotzaile izan zen.

-17. Errezil Sagarraren eguna 
ospatu zen. Azokan 16 pos-
tu. Errezil sagarrekin 13 
partaide; 1.Xabier Arratibel 
(Otsategi). Sarituak: Juan 
Murua (Izarraundi), Iñaki 
Arratibel (Urkiola) eta Jesus 
Zaldua Sagaspe (Igeribarraz-
pikoa). Sagar-goxoekin 21 
partaide: 1. Arantxa Agirre 
(Katarain). Goierri Beheko 
Ezti Lehiaketan 12 partaide: 
1. Igor Altuna Maiz (Eguz-
kitza), 2. Ageda Zeberio (Se-
gura) eta 3. Jesus Perez (Laz-
kao).

-17. Ostatuko arduradun gisa, 
azken eguna izan zuen Aitor 
Mujika gabiriar jatorriko le-
gazpiarrak. 

-18. Lurreko Telebista Digita-
lean aldaketak egin zituzten, 
hainbat kate bersintonizatze-
ko.

-24. Igor Altuna Maiz erlezainak 
Euskal Herriko Ezti Txape-
lketan 2. saria milalore eztia-
rekin, Usurbilen, Eguzkitzan 
egina.

-27. Gabiriako plazan honako 
zuhaitzak zeuden. Eskola 
aurrean 4 haritz handi eta 2 
haritz berri; eliza ondoan, 2 
haritz handi; begiratokian, 
9 platanondo; haurren jo-
las parkean 11 platanondo; 
apaizetxe aurrean 2 haritz 
gazte eta 2 platanondo; fron-
toirako eskailera buruan eta 
pretilaren azpian 3 platanon-
do; Erbie elkartearen atzeko 
kantoian, gorosti 1. Denera 
36 zuhaitz: 10 haritz, 25 pla-
tanondo eta gorosti 1.

-27. Jesus Mari Deba odolkigi-
leak 3. saria lortu zuen Gi-
puzkoako Odolki Txapelke-
tan, Ordizian. 

-28. Ostatuaren aro berria inau-
guratu zuten Eider Martine-
zek eta Mikel Asurabarrenak.

-18. Eider Martinez eta Mikel 
Asurabarrena bikote zu-
marragar-gabiriarrak hartu 
zuen Ostatuaren ardura.

-19. Aurreko 20 egunetan egune-
ro euria egin ondoren, ateri 
egin zuen. Aitzun denera 302 
litro, Eztandan (Beasain) 209 
litro.

-20. Plazan zer zuhaitz mota al-
datu zehazteko bilera irekia 
egin zen.

-20. Zirkulazioko istripua Elizal-
deko bueltan: bi ibilgailuk 
aurrez jo zuten, zauriturik ez.

-22. Pablo Irizar pilotu ohiak Ci-
troenen 100. urteko mahai-
inguruan parte hartu zuen, 
Valladoliden (Espainia).

-22. Maria Redondo kantari eta 
aktoreak bigarren denboral-
dia hasi zuen ETBko Goazen! 
telesailean.

-22. Juan Luis Lasa Ternua Grou-
peko presidentea izendatu 
zuen modako enpresa-eki-
meneko webgune batek urte-
ko protagonisten lehiaketako 
7 finalistetako bat.

-23. Nokaldia hasi zen, abendua-
ren 1era arte, emakumeei 
egiteko noka hizketa moldea 
kalean lantzeko. 40 lagunek 
eman zuten izena, eta 75 txa-
pa banatu zituzten.

-23. Guri5ek Ormaiztegin jo 
zuen.

-24. Goruntzek Ormaiztegin 
dantza egin zuen.



Valentin Larrearen bilobak Berazadi 
Larrea Zarautz. (2019-12-3) Amaia 
Urbieta

Argazkia: Jabier Gartzia

Luizia Astiazaran parean. (2019-12-13)
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-29. Eskolaumeentzat irakurketa 
eta kontaketa saioa egin zu-
ten gurasoek eta herritarrek, 
eskolan. 

-30. Herriko bertsolariekin ber-
tso-afaria egin zen, Ostatuan. 
61 lagun. Bertsotan Maialen 
Akizu, Aratz Igartzabal eta 
Endika Igartzabal (Gorka 
Maiz, gaixorik, ez zen izan).

-30. Eibarko nekazari ferian fru-
ta lehiaketan bi sari: 1. Juan 
Elosegi (Oñatibitxiki), 2. 
Pake Galdos (Etxeberritxo).

  Abendua
-1. Ormaiztegiko odolki txapel-

ketan Murua bigarren eta 
Deba hirugarren; Jesus Mari 
Garmendia ere partaide.

-3. Balentzategi eskolan Euskara-
ren Eguna gogoratzeko ikus-
kizuna egin zuten.

-6. Isuo eta Kezman Itziarren 
kontzertuan.

-7. Aztiriko mus txapelketan (18 
bikote) Inazio Goiburu eta 
Damian Lasa txapeldun.

-13. Baserritarrek 8 sari lortu zi-
tuzten Urretxuko eta Zuma-
rragako Santa Lutzi azokan. 
Bekoetxek 3, Oñatibitxikik 2, 
Izarraundik 1, Landetak 1 eta 
Etxeberritxok 1.

-13. Zabor bilketa desegokiagatik 
oharra argitaratu zuen uda-
lak.

-13. Gabiriako Pasiotarren Ikas-
tetxean irakasle eta fraide 
izandako eta historia bildu-
tako Gregorio Arrien Be-
rrojaetxebarria hil zen, 83 
urterekin, Orueko egoitzan 
(Bizkaia).

-14. Gabiriako Udalaren euskara 
arloko “praktika ona” gorai-
patu eta eredutzat aurkeztu 
zuten Uema-ren urte bukae-
rako batzar nagusian, Usur-
bilen.

-14. Zurrupurruk Legorretan jo 
zuen.

-14. Alex Aranburu Deba Astana 
talde berriarekin aurkeztu 
zuten, Calpen (Herrialde Ka-
talanak). 

-15. Andre Mari Parrokiak kar-
tzelan preso zeudenentzat ja-
nari eta gai bilketa egin zuen.

-17. Goruntzek 4 urteko dantzari 
taldea sortzeko deialdia za-
baldu zuen.

-7. Ardantzako bide bazterrak 
auzolanean garbitu zituzten, 
22 herritarrek.

-7. Luizia etorri zen goiko errepi-
dera, Isastegi baserri parean.

-8. Bolari egunean, Zarautzen, 
Naiara Peñagarikanok 5 di-
ploma eta Iñaki Maizek bat 
jaso zituzten, urteko emai-
tzengatik.

-11. Gabiriarekin lotura duen 
Jokin Telleria margolariak 
ETBko Arimaren margola-
riak programa- lehiaketa ira-
bazi zuen.

-12. Luzio Gabiria zena oroitzeko 
bertso saioa egin zuten, Zu-
marragan.

-12. Eurite mardulak arazoak 
eragin zituen errepideetan: 
luiziak, zuhaitzak erori...

-13. Valentin Larrea musikari ze-
naren omenez bigarren kon-
tzertua egin zen, Zarautzen. 
Itxaso Aristizabalek Larrea-
ren obrak jo zituen.



Argazkia: Haritz Maiz

Balentzategi eskolakoak gabon eskean
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-20. Gabiriar jatorriko Iban Aza-
rola Gordo triatloilariak Zu-
marragako kirol sarietako 
bat jaso zuen. 

-21. Donostiako San Tomas fe-
rian Aitor Elosegik (Oñatibi-
txiki) 2. saria frutarekin.

-21. Maialen Akizuk Igartubeiti 
Museoaren kontakizun le-
hiaketan 2. saria jaso zuen.

-22. Arrasateko Santamas ferian 
Jose Antonio Elosegik (Oña-
tibitxiki) 1. saria frutarekin.

-22. Txindata musika eskolaren 
Gabon Kontzertua eta Olen-
tzeroren Etorrera egin ziren.

-27. Baztarrika gaztandegia eza-
gutzeko bisita gidatua egin 
zuten, Bertatik Bertara eki-
menean.

-28. Elgoibarko Gabonzahar fe-
rian Oñatibitxikik 2. saria 
frutetan.

-30. Izotza egin zuen, bi egunean 
jarraian.

-31. Urtezaharreko bolate he-
rrikoia Joxean Ormazabalek 
irabazi zuen. 31 partaide.

-31. Hondakin bilketa datuak, 
urte osokoa batuta. Guztira 
132.829 kg hondakin bildu 
dira Gabirian. Gaikako bil-
ketan 101.172 kg (%76,2) 
eta zabortegira 31.658 kg 
(%23,8). Zabortegirakoak: 
errefusa 29.840 kg eta traste 
zaharrak 1.818 kg. Birtziklat-
zera: inausketa eta lorezaint-
za hondarrak 27.570 kg, bei-
ra 23.801 kg, papera 16.520 
kg, ontzi arinak 15.660 
kg, biohondakina etxekoa 
12.580 kg, arropa zaharrak 
1.324 kg, pilak 54 kg, sukal-
deko olioa 451 kg; traste za-
harrak birziklatzera (birzikla 
daitezkeen tamaina handiko 
traste zaharrak, kalean bildu-
takoak: egurrezko altzariak) 
2.942 kg eta gailur elektriko 
eta elektronikoak 320 kg.

-31. Urtea 496 bizilagunekin 
amaitu zuen herriak. 2019an 
zehar, altak 19 (jaiotza 1, 
kanpotik bizitzera etorri-
takoak 18) eta bajak 11 (hil-
dakorik ez, kanpora bizitzera 
joandakoak 11).

-22. Pepe Artzelus zena omen-
du zuten Ordizian, Eguberri 
kontzertuan.

-23. Udalak herri batzarra egin 
zuen, 2019ko balantzea eta 
2020ko aurrerapenak aur-
kezteko.

-24. Gabon egunean, bost talde 
handi ibili ziren etxerik etxe 
kantuan.

-24. Iñaki Murua ETBko Gabon 
gaueko kantu programan 
agertu zen.

-27. Meategietako bide bazterrak 
auzolanean garbitu zituzten.
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Tetanosaren 
aurka nola 
babestu?

Idoia Larrañaga

Erizainaren
txokoa

beraz, txertoa adin guztietako 
pertsonek jartzea da komeniga-
rria. 

“Zauri bat gertatzen denean 
txertoa jartzea” estrategiatik 
“Zauri bat gertatzen bada txer-
tatzera” pasatu behar da, hau da, 
zauria egin aurretik txertatuta 
egotera.

Tetanosaren aurkako txer-
toak toxina tetaniko aktibatua 
edo toxoidea jasotzen du. Horrek 
ezin du gaixotasuna eragin, baina 
babes-antigorputzak ekoiztea es-
timulatzen du.

DATU BATZUK

Europako herrialde gehiene-
tan desagerrarazi egin da jaio-
berriaren tetanosa; hala ere, hel-
duen babes-egoera ez da optimoa 
eta, aldiro, tetanos-kasuak ema-
ten dira. 

Bizitzan zehar zauriak askotan egin izan 
ditugu mendian, etxean, baratzean edo ba-
serriko beste lan batzuk egiten eta askotan 
tetanosaren kontrako txertoa jarri behar 
den edo ez galdetzen diogu gure buruari. 
Ea bada azalpen hauekin gai hau argitzen 
dugun!

Tetanosa prebenitu daitekeen gaixo-
tasun akutu eta oso larria da, Clostri-
dium tetani izeneko exotoxina batek 
ekoizten duena. Infekzioa zauri baten 
bidez sortzen da eta muskuluei zein 
nerbio-sistemari kalte egiten dio, as-
kotan heriotza sortuz. Ez da pertsona 
batetik bestera transmititzen. Zorio-
nez, gaur egun badugu gaixotasun 
honen aurkako 100% eraginkorra 
den txertoa. 

Lurrean, hautsean eta anima-
lia batzuen gorozkietan erraz aur-
kitzen da bakterioa. Gainera, oso 
erresistentzia handikoa da eta 
gaixotasunari aurre hartzeko 
modu bakarra ongi txertatzea da. 
Edozein pertsonak du arriskua, 
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Eusko Jaurlaritzako Osasun 
Saileko datuen arabera 2018-an 
ez da Euskal Autonomia Erkide-
goan (EAE) tetanos kasurik izan, 
baina 2005-2015 urteen artean 3 
kasu izan ziren helduetan. Espai-
niar estatuan berriz, urtean 15-40 
kasu ematen dira; joera gutxitzea 
da. Gaixotasun kasuak batez ere 
65 urtetik gorakoetan diagnos-
tikatzen dira, txertorik ez dute-
nak edo txertaketa osatu gabe du-
tenak dira kaltetuak. Beraz, gaur 
egun  gaixotasun arraroa dela 
esan dezakegu, txertaketak hobe-
tu ahala, tetanos kasuak gutxituz 
joan baitira.

Koadro kliniko larriak izaten 
ditu maiz eta tratamendu luze eta 
neketsua du, bere hilgarritasuna 
handia (% 30-40) da. Hilgarri-
tasun-tasa handienak paziente 
zaharretan izaten dira. Bizirik 
suertatzen direnak ondorio ga-
rrantzitsuak izaten dituzte, be-
reziki muskuluetakoak.

AGENTE ERAGILEA 
eta TRANSMISIO MO-
DUA

Natura-ingurunean zabalduta 
dago Clostridium tetani mikroor-
ganismoa; hala, larruazalean edo 
mukosetan sartzen diren zauriak 
arriskutsuak izan daitezke, batik 
bat lurrez zikinduta edo antzeko 
egoeraren batean egiten baldin 
badira. Oxigenorik gabe, ernatu 
egiten dira Clostridium tetani 
mikroorganismoaren esporak 
eta odoletik eta linfatik zabaltzen 
dira. Haren exotoxinek dakar-
te gaixotasuna eta azken horrek 

·Muskulu abdominalen zu-
rruntasuna·Zenbait minutu irauten du-
ten espasmo mingarriak, nor-
malean gertaera txikiek eragin-
dakoak: aire-korronteak, zarata 
handiak, kontaktu fisikoa edo 
argia.·Sukarra·Izerditzea·Arteria-presio handia

Ez dago tetanosarentzako 
sendabiderik. Tratamenduaren 
bidez, konplikazioak kontrolatu 
nahi dira, tetanosaren toxinaren 
ondorioak desagertu arte.

Zauri bat egiten dugunean, 
tetanos-aren aurkako anti-toxi-
na lehenbailehen jarri behar da 
(toxina tetanikoa nerbio-siste-
man finkatu aurretik), odolean 
dagoen toxina tetanikoa indar-
gab etzen baitu.

blokeatu egiten du giharren kon-
trakzioa eragiten duen funtzio 
neurotransmisorea. 

 
GAIXOTASUNA

Infekzioa sortzen denean, 
zauri baten bidez, bakterio ho-
rrek exotosina oso indartsu bat 
sortzen du. Organismo osotik 
zabaltzen da eta muskuluei eta 
nerbio-sistemari kalte egiten dio, 
askotan heriotza eraginez. Te-
tanosa sintoma klinikoen bidez 
diagnostikatzen da. Ez dago in-
fekzioa baieztatzeko moduko test 
diagnostikorik. Tetanosaren zei-
nu eta sintomak edozein unetan 
ager daitezke, zauri baten bidez 
tetanosaren bakterioak gorpu-
tzean sartu eta egun gutxi bat-
zuetatik aste batzuetara. Inkuba-
zioaren batez besteko aldia zazpi 
egunetik hamarrera bitartekoa 
da. Inkubazio-denbora zenbat 
eta laburragoa izan, orduan eta 
handiagoa izaten da hilkortasun-
arriskua.

Tetanosaren ohiko zeinu eta 
sintoma batzuk hauek dira:·Masailezurreko muskuluen 
espasmoak eta zurruntasuna 
(trismoa)·Lepoko muskuluen zurrun-
tasuna·Irensteko zailtasuna
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PREBENTZIOA ETA 
TRATAMENDUA

Tetanosaren aurkako trata-
mendu onena prebentzioa da, 
hain zuzen, tetanosaren aurkako 
txertoa jartzea. Infekzioak ez 
dakar immunitate iraunkorrik. 
Aldiz, txertoak gomendatutako 
jarraibideen arabera hartuz gero, 
babes egokia eskuratzen da bi-
zitza osorako. Arrisku tetaniko 
handieneko zauriak tetanigenoak 
deitzen dira eta landa inguru-
nean ohikoak dira.

TXERTOA 
/ TXERTAKETA

Tetanosaren aurkako txer-
toak egiteko, Clostridium tetani 
mikroorganismoaren toxina

erabiltzen da, formaldehidoz 
inaktibatu ondoren. Gurean te-
tanosaren aurkako txertoa beste 
txertoekin konbinaturik aur-
kitzen da (Td, DTPa edo dTpa, 
DTPa-VPI+Hib, etab). 

Txerto hau, beste txerto ba-
tzuekin (Gripearen edo Pneu-
mokokoaren aurkakoak esate-
rako) batera ere jarri daiteke.  

Nor txertatu behar da?
Adin guztietako pertsonen-

dako txertoa da: haurrak, nera-
beak eta helduak; eta adinaren 
arabera besoan edo izterrean 
jartzen da. 

Nork ez du txertatu behar?
Tetanosaren txertoa ezin 

zaie jarri txerto-dosi batekin 
erreakzio alergiko larriaren au-
rrekariak dituztenei edo osagai-
ren bati alergia diotenei. Azken 
kasuan, txerto konbinazio des-
berdina erabiliko da.

Non jarri dezaket txertoa?
Txertoa jarri nahi duenak, 

txanda hartu eta Osasun Zentro-
ra joan behar du. Ikastetxeetan 
eta lantegi batzuetan ere jartzen 
da. Beti ere, garrantzitsua da au-
rretik dosiren bat jarrita badu 
agiria ekartzea, bere txertaketa 
osatzeko.

Zauriren bat eginez gero eta 
tetanosaren kontrako txertoa ja-
rri gabe edo aspaldi jarria badu-
zu, txanda hartu eta Osasun Zen-
trora joatea beharrezkoa da; kasu 
bakoitzean (zauria eta txertaketa-
ren arabera) zauriaren profilaxi 
antitetanikoa egiteko.

 Zenbat txerto-dosi behar 
dira ondo txertatzeko?

EAE-ko Umeen Txertaketa 
Egutegian tetanosaren kontrako 
5 txerto hartzea gomendatzen da. 
Gaur egun, 2, 4 eta 11 hilabetere-
kin, 6 urterekin eta 16 urterekin  
ematen dira. 65 urterekin dosi 
gehigarria hartzea gomendatzen 
da.

Haurtzaroan txertoa hartu ez 
duten helduek ere 5 dosi jaso be-
har dituzte: hiru lehen mailako 
txertaketa batean (0, 1 eta 6-12 
hilabete) eta bi dosi oroigarri (bat 
10 urtean behin). Txertaketa era-
ginkorra izan dadin, gutxienez 3 
dosi eduki behar dira.

 EAE-an helduak txertatze-
ko Td (Tetanos-Difteria) txertoa 
erabiliko da, tetanosaren eta dif-
teriaren aurkakoa. Txertoa segu-
rua da, baina beste txerto batzuk 
bezala, albo-ondorioak izan di-
tzake. Oro har, arinak dira, gorri-
tasuna eta mina injekzioa jarri-
tako lekuan eta sukarra, buruko 
mina edo ondoeza.

 

BIBLIOGRAFIA:
https://www.familiaysalud.es/las-vacunas/vacunas-especificas/vacuna-antitetanica
Osakidetzako Txertaketa Eskuliburua
Asociación Española de Pediatría/ Comité Asesor de Vacunas.
https://vacunasaep.org/profesionales/noticias/tetanos-y-difteria-en-espana
Eusko Jaurlaritzako Osasun Zaileko Zainketa Epidemiologikoko Unitatearen 
2018-ko Memoriak.
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Ariketa 
fisikoa

Euskal Herria beti izan da ibiltarien herria. Natu-
ratik gertu bizi gara eta askori gustatzen zaigu pa-

seatzea, mendira igotzea, bizikletan ibiltzea, etab. 

Baina azkenaldian geroz eta zailagoa egi-
ten zaigu ariketa fisikoa egiteko denbora 

aurkitzea. Presaka bizi gara oso, eta 
ordu guztietan badugu zereginik. 
Gainera, gure jarduera eta lanetarako 
gero eta ahalegin fisiko gutxiago be-
har dugu eta gaur egungo bizimo-
dua, oro har, sendentarioagoa da.

Ariketa fisikoa ohikotasunez 
egitea ona da adin guztietako jen-

dearen osasun fisikoa eta ongizatea 
hobetzeko, eta bizitzan zehar ezgaita-

suna murrizteko.

Xabier Epaizabal

Leharrei

Medikuaren
txokoa
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Mugitzean, gozatzeaz 
gainera, osasunari me-
sede egiten diogu:

+Gizentasuna prebenitzen du 
eta pisua kontrolatzen laguntzen 
du; beti ere aldi berean elikadura 
zaintzen badugu.

+Bihotzeko eritasunak, istri-
pu zerebrobaskularrak, hiper-
tentsioa, koloneko minbizia, bu-
larreko minbizia eta depresioa 
izateko arriskua gutxitzen ditu. 

+Helduen diabetea prebeni-
tzen eta kontrolatzen laguntzen 
du.

+Bronkitis kronikoa edota bi-
hotzeko gaixotasunak dituztenen 
bizi kalitatea hobetzen du. 

+Estresa baretzen lagundu 
dezake.

+Autoestimua eta bizi-ener-
gia handitu ditzake, eta umorea 
eta loaren kalitatea eta iraupena 
hobetu.

+Ongizate psikologikorako 
eta gizarte-harremanetarako me-
sedegarria da.

+Hezurretako kaltzio galera 
geldiarazten du eta osteoporosia-
ri aurrea hartzen laguntzen du. 

+Lunbagoa prebenitzen la-
gundu dezake, bizkarraren inda-
rra, malgutasuna eta erresisten-
tzia hobetuz.

+Adineko pertsonen gaitasun 
funtzional-kognitiboa eta auto-
nomia indartzen ditu, eta erorke-
tak izateko arriskua murrizten.

+Gazteengan tabako, alkohol 
eta beste droga batzuen kontsu-
moa kontrolatzeko lagungarri 
izan daiteke.

+Heste-igarotzea hobetu 
eta hesteak libratzea edo hustea 
errazten du. Bizimodu sedenta-
rioak, aldiz, arazo horiek area-
gotzen ditu.

Guzti hau jakin arren, Euskadiko helduen % 30ak baka-
rrik egiten du osasun-egoera ona ziurtatzeko adina jardue-
ra fisiko.

Sedentarioek eguneroko jarduera kopurua handitu eta 
ariketa fisikoa erregularki egiten hasi beharko lukete. Has-
teko erabaki hauetako batzuk hartzea komeni zaie:

+Eskailerak erabili, igogailuaren ordez.
+Autoa utzi, eta oinez edo bizikletaz ibili.
+Etxeko lanak egin. Hala nola erratza pasatu, oheak 
egin, leihoak garbitu edo harrikoa egin.
+Baratzeko lanak egin (lurra landu, belarra moztu, 
arbolak inausi… ).
+Ahal dugun guztietan ibiltzera atera.

Zenbat ariketa egin behar da? 
Gutxienez astean bost aldiz  eta aldiko 30 minutuz egi-

tea komeni da.
Norberak aukeratu behar du zein ariketa den egokiena 

berarentzat, bere beharren, mugen, gustuen edo zaleta-
sunen arabera (ibiltzea aukera on bat izan daiteke).

Garrantzitsuak dira hurrengo gomendioak:

+Beroketak egin behar ditugu ariketa egin baino lehen 
eta ariketa egin ondoren.
+Arropa eta oinetako egokiak erabiliko ditugu.
+Bero askorekin ariketa fisikoa egitea saihestuko dugu.
+Ariketa kanpoan egiten bada, eguzkitik babestu 
beharra dago.
+Lor ditzakegun helburuak jarriko ditugu, ariketari 
luzaroan eutsi ahal izateko. 
+Errazago egiten bazaigu, taldean egin dezakegu.

Ez da erraza ariketa fisikoa eguneroko bizimoduan 
sartzea. Baino merezi du, saiatu zaitez, zure osasunak es-
kertuko dizu. 

Ariketa fisikoa ohikotasunez 
egiteak osasuna eta 

ongizatea hobetzen ditu 
edozein adinetan

Egunerokotasunean aktibo 
izateak osasun hobea izaten 

eta hobeto sentitzen 
laguntzen digu
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1- Leirek etxea zuen Gabirian eta bizitzeko aukera eta leku aproposa ze-
nez, hona etorri nintzen.

2- Hasiera batean, gurasoekin bizi nintzen Urretxun. Ikasketak bukatu 
ostean, lagun batekin Zumarragara bizitzera joan nintzen eta aukera sortu 
zenean Gabiriara etorri nintzen.

3- Gabiriako festetara betidanik etorri izan gara, abuztuaren 15ean, 
urtero  egon izan gara 
bertan. Kar, kar, kar! 
Leharrein ere parte 
hartu izan dut.

4- Oso jende ire-
kia aurkitu dut Ga-
birian. Baina, egia 
da, hain herri txi-
kia izanda, pixka 
bat betetzen dela 
“Herri txiki, in-
fernu handi” esa-
moldea.

Gabiriar
   berriak

Irati Etxezarreta
Saioa Etxezarreta
Eraitz Gorrotxategi

GALDERAK 

1- Zer dela eta Gabiria?

2- Non bizi zinen lehen?

3- Ba al zenuen Gabiriaren arrastorik?

4- Zer motatako giroa dago, eta nolako jendea aurkitu duzu bertan?

5- Zer da herri honetatik gehien gustatzen zaizuna? Zein toki?

6- Zer falta zaio?

Xabier
Molina
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1- Bikotekidea bertakoa de-
lako.

2- Nire jaioterrian, Donostian.

3- Goierriko herri bat zela bane-
kien, baina 2017ko otsailera arte ez 
nuen ezagutu. Gipuzkoako herriar-
teko bertso txapelketagatik etorri 
nintzen, Añorgako taldeko lagunek 
bertan kantatzen baitzuten.

4- Giro ona dagoela iruditzen zait. 
Herri txiki bat izateko ekimen asko 
antolatzen dira eta herritarren in-
plikazioa handia dela uste dut.

5- Irailean etorri nintzen hona bi-
zitzera eta oraindik ez ditut bertako 
txoko guztiak ezagutzen, baina bat esa-
tekotan, Ostatua esango dut, herriari 
bizitasuna ematen baitio.

6- Udaran bainatzeko txoko bat, 
pixka bat denetarik duen denda eta pala 
edo pilota taldea. Eta soberan, semafo-
roa... kar, kar, kar!

5- Egia da Otaño ez dela Gabiria, baina asko gustatzen zait. Trapalata aldean ere asko 
ibiltzen naiz. Murgilera igo naizen 3 alditean ere asko gustatu izan zait.

6- Nire ustez, hain herri txikia izanda, ez zaio ezer falta. Egia da, etxetik kanpo denbora 
asko pasatzen dudala. Baina orokorrean, esan dezaket, Ostatuko baliabideak medio, ez zaiola 
ezer falta.

Amaia
Larzabal
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Gabiria
   jaioterri

Aloña Murua Jauregi
Marian Bidegain Ormazabal

Gabirian jaio eta kanpoan bizi direnen saila edo txokoa iza-

tea nahi dugu hau. Euren berri izan nahi dugu: batzuk aste-

bururo ikusten ditugu, beste asko urtean behin, herriko fes-

tetan, 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 oroitza-

penen kutxatxoa, umetako pasadizoak-eta, astinduko dugu.

Jesus Andola Arsuaga

1948-12-24

Errotaberri baserria
Izen-abizenak:

Jaioteguna:

Jaiolekua:
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Non bizi zara?Azkoitian.

Herritik kanpo zenbat urte 
daramazu?44 urte, 1975ean 
ezkondu nintzenean, etorri 
nintzen Azkoitira bizitzera.

Zertan aritu zara herritik 
alde egin zenuenetik? Bielen, 
Urrestillan aldean dagoen lan-
tegi batean, jubilatu arte. Au-
rretik., Ormaiztegin, hainbat 
lekutan, Letagen, Irizarren,…

Nola ikusten zenuen or-
duan Gabiria?Herri-min han-
dirik gabe etorri nintzen, egia 
esan, gazte ginen, eta gauza na-
tural baten moduan.

Ba al duzu gaur egun Gabi-
ria eta gabiriarren berri? Fa-
miliaren ingurukoa, juxtukoa.

Sarritan etortzen al zara 
jaioterrira? Zein datatan? 
Astero joaten naiz jaiotetxe-
ra, gustura gainera. Horretaz 
aparte, urtean behin lagunekin 
oraindik elkartzen gara mahai 
bueltan, bazkari bat eginez. Hi-
letaren batera… eta, egia esan, 
ez gehiago.

Orain, ni betiko Gabiriakoa 
izango naiz, hala jotzen dut 
neure burua, edozeinek galde-
tuta “nongoa haiz? Gabirikoa, 
erantzune”

 

Bizilekuz aldatu zinenean, 
zer egin zitzaizun deigarrie-
na herri hartan? Kaleko giro 
bizia, jendearen mugimendua, 
atze-aurreak, baserriko bakar-
dade eta isiltasun haren aldean, 
jai giroa. Gaur, Azkoiti ere asko 
aldatu da, aste eguneko giroa 
lehen baino motelagoa da.

Bizi zaren lekura zer era-
mango zenuke Gabiriatik? Ez 
ekarri eta ez eraman, bakoi-
tzak berea du, eta den bezala 
du xarma ere.

Hizkuntzaren aldetik al-
daketarik izan al zenuen? 
Bai, handi xamarra, hitz egite-
ko moduan. Hemen asko hitz 
egiten da euskaraz, eta alde 
horretatik eroso, baina hizkera 
ezberdina da. Niri ere kutsatu 
zait, hemengoekin eta etxean, 
hemengo eran aritzen naiz, 
semeek eta bilobek, normala 
den bezala, azkoitieraz egiten 
dute,”xe,xe ka”, eta ni ere bai.  
Orain, zurekin, etxekoekin, 
lagunekin… gabirieraz, ez zait 
ahaztu. Dena dela, konturatu 
gabe egiten dut aldaketa bate-
tik bestera.

MAKILARI irakurtzen 
duzu? Ba, egia esan, ez. Ikusita 
nago, noiz edo noiz, baserrian, 
baina ez dut ezagutzen. He-
mendik aurrera irakurriko dut.

Usain bat: Loreena, larrosare-
na.

Data bat: 1975-8-18, ezkondu 
gineneko eguna

Leku bat: Gabiriako kaskoa, 
oso polita dago gainera

Pertsonaia bat: Izar txikiko 
Baxilio. Txerri hiltzen ibiltzen 
zen, eta oso ume zalea zen, 
beti, zirikatzen aritzen zen, eta 
gustuko nuen.

Jolas bat: Pelotan gustura ibil-
tzen nintzen edozein pareta 
bazterretan, komentuko fron-
toian, adibidez, uzten zigute-
nean. Txori api bila ere trebeak 
ginen, gaurko umeek zer den 
ere ez dakite. Eta bizikleta, 
lasterketa batzuetan ere parte 
hartu nuen. Beti bigarren egi-
ten nuen! Itsasoko Mendeun-
gok irabazten zidan. Bizikleta, 
gainera, lanerako garraio ere 
banuen, kotxeko karneta atera 
arte, bueno, aurretik, motorra.

Pasadizo bat: Urte zahar egu-
nean, bi edo hiru urtez, lagu-
nek, kuadrillan, Gabirizarren, 
Juan Joxe Peñagarikanoren ba-
serrian,  egin genuen festa. Afal 
ondoren joaten ginen, eta han 
kartatan egin, eta jan eta edan. 
Oso gogoan ditut urte haiek, ze 
gutxi behar genuen festa egite-
ko!

Oroitzapenak:



52

Non bizi zara? Urretxun bizi naiz, etorri nintzenean bizitzen jarri nintzen etxe berean.

Herritik kanpo zenbat urte daramazu? 44 urte.

Zertan aritu zara herritik alde egin zenuenetik? Urretxun bizitzen jarri bai baina 
herritik erabat alde egindako sentsaziorik ez daukat. Izan ere seme-alabak jaio arte 
egun biz bat jaiotetxera etortzen jarraitu nuen. Gero, familia izan nuenetik aurrera, 
aste buruetan etortzen ginen eta uda osoa bertan pasatzen genuen. Horrela ibili izan 
naiz, baserrira joan etorriak, etxea eta umeak eta senarra sozio zen elkarte bateko 
garbiketa lanetan.

Nola ikusten zenuen orduan Gabiria?  Lehen ez zegoen aisialdirako orain 
dauden aukerak. Gutxi irteten genuen, aste buruetan, trenari esker. Baina trenak 
orduan egundoko atzerapenarekin ibiltzen ziren eta berandu etxeratuz gero, de-
manda izaten zen. 

Gustura izaten ginen festetan, trena hartu beharrik gabe, bertan festa, ordua-
rekin hainbeste kontu izan gabe, disfrutatzeko aukera zen.

Gerora, soziedadea egin zenean eta, pozik ginen, gazteak elkartzeko txokoa!

Ba al duzu gaur egun Gabiria eta gabiriarren berri? HITZAn 
herriko kontuak jarraitzen ditut, MAKILARI ere irakurtzen 

dut. Igandeetan ere hara joaten naiz mezatara eta han ere 
beti konturen bat edo beste izaten da. Anaiak ere Ardantza 
aldean batekin edo bestekin aipatutako kontuak ekartzen 
ditu etxera.  

Sarritan etortzen al   zara jaioterrira? Zein datatan? 
Festetan beti. Oporretara ekainean eta abuztuan he-

rriko jaietara beti. Seme- alabak ere hara joateko beti prest: 
kaskora joan, lagunekin elkartu…hara askoz gusturago 

joaten ziren iturrira ur fresko bila baino.

Bizilekuz aldatu zinenean, zer egin zitzaizun 
deigarriena herri hartan? Harremanetarako, jen-
dearekin egoteko aukera. Bai, baserriko bakar-
daderik gabe. Eta izugarri estimatu nuen dena 
eroso edukitze hori, edozer behar zenuela dena 
eskueran zenuen.

Bizi zaren lekura zer eramango zenuke 
Gabiriatik? Igandeetan joaten naizenean, 

Gema Lizarazu Erauskin

1950-05-14

Zandatagoiti Goikoa baserria
Izen-abizenak:

Jaioteguna:

Jaiolekua:

Gabiria
   jaioterri
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ostatu aurren ikusten ditut gaz-
teak, edade ezberdinetako neska-
mutilak armonian eta euskaraz. 
Hori, behar bada, elkartasun eta 
euskarazko armonia hori. Hemen, 
kalean zoazela ikusten duzu kua-
drilla bat   gazteleraz jo eta ke, eta 
pentsatzen duzu “ horik badakie ba 
euskeaz!”.

Eta zer ekarriko zenuke hona? 
Erosotasuna.

Hizkuntzaren aldetik aldake-
tarik izan al zenuen? Etxean ez, 
hori beti oso argi izan dugu.

MAKILARI irakurtzen duzu? 
Bai, bai.

Zein atal duzu gogokoen? 
Dena gustatzen zait, eskola umeen 
lanak, janari errezetak…gutxiena 
gerra garaiko kontuak.

Usain bat: Ebaki berritako belarrarena.

Data bat:  ANDRA MARI, festarako aukera. SAN ISIDRO ere hor zegoen baina gerotxora arte gizonezkoentzat 
bakarrik izaten zen.

Leku bat: Herriko plaza ingurua.

Pertsonaia bat: Zantarteko Patxi. Harrituta gelditzen nintzen ni gizon harekin. Garai batean baserriz baserri 
Santuak eramaten genituen, hark gurera Santa Gema eta San Gabriel ekartzen zituen. Santu horiek hartu eta 
sukaldean sartzen zen eta erlojuari begiratu ere egin gabe beti denbora berbera egoten zen kontutan, Orduan 
altxatu eta etxera joaten zen. Behin edo behin saiatu ginen entretenitzen, ea lortzen genuen betiko denbora hori 
aldatzen baina, ez, ez, ez zen posible, hura bere garaian altxa eta etxera joaten zen.

Jolas bat:  Kuriketan ibiltzen ginen. Gero, beste bat ere egiten genuen: lagun bat erdian makurtuta jarri eta bes-
teek soinean zeramaten arroparen batekin estali egiten zuten eta gainerantzekoek asmatu egin behar zuten nor 
zen. Makurtuta zegoenak ez zuen hitzik egin behar beraz, asmatu behar zuenak taldean nor falta zen konturatu 
behar zuen.

Hitz bat (edo esaera bat):  ARRATAREA.  Duela egun gutxi izan dugu hori hizpide, izarei eta arratarea egiten 
zitzaienean nola konpontzen genituen eta horrelako kontuez aritu ginen.

Pasadizo bat: Esan dudan bezala baserrian gauza batzuk ez geneuzkan eskueran, asterako erosketa egitera joan 
behar izaten genuen kalera trenean. Gero karga-karga eginda, trenetik jaitsi eta Zandatagoitiraino eraman egin 
behar. Aste osorako behar zena eta ez bi edo hiru lagunentzat, familia handiak ginen orduan. Eta apeaderotik 
gora ohituta geunden baina bolada batean trenbideko trabiesak berritu behar zituztela eta hilabete batean trenik 
gabe egon ginen. Orduan Zozabarrotik eraman behar izan nituen. Ez zen motza izan hilabete hura!

Trenaren kontuak esaten hasita: bidean oinetakoak zikindu eta beste batzuk eramaten genituen aldatzeko. Ur-
kiztegiko “kinda aldean” zikindutakoak utzi eta garbiak janzten genituen trenean sartzerako. Hori danok egiten 
genuen, anaiek ere bai. Batzuetan haiei ahaztu egiten zitzaien zikindutako oinetakoak etxerakoan hartzea eta gure 
ama haserre izaten zen: “zer esango ote diek Urkiztegikok?, han oinetakok uzteko aukerea eta zikinek han utzi…”. 
Geroago Kaxetan uzten hasi ginen.
Bideak ez ziren orain bezalakoak eta oinetakoak aldatu beharra izaten zen, ez bakarrik trenera gindoazenean, 
mezetara gindoazenean ere bai, Sinforen ardiak pasatzen zirenean halere, lokatza galanta sortzen zen eta gurutze 
handiaren ondoan, sasian, uzten genituen zikindutako oinetakoak garbiak janzteko, elizara txukun joateko.

Orduan oinez asko ibiltzen ginen, zeuden bideak zeudela, eta batzuetan joan etorriak azkar egin behar izaten 
ziren esaterako, eskolatik bazkaltzera etortzen ginenean ondoren eskolara bueltatzeko. Eta gaitz erdi dotrinarik 
izaten ez genuenean, hura zenean itota bueltatzen ginen. Dotrinarik ez bazen, pozik izaten ginen.

Oroitzapenak:
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4 gabiriar
  Gipuzkoako
    bertsolari
  txapelketan

500 biztanle eskas eta 4 ga-
biriar Gipuzkoako Bertsolari 
Txapelketan. Horrek zerbait 
esan nahi du, ezta? 3 bertsolari 
eta gai-jartzailea.

Gorka: Esan nahiko du, ez 
dakit. Gabirian beti izan da ber-
tsotarako…. Euxebio ibili zen 
txapelketan, bai Murua ere; eta 
generazio honetan hiru tokatu 

gara.

Endika: Nik uste tokatu bai-
no, herrian izan den tradizioak 
duela zerikusia; urteroko sarike-
ta ere txikitatik bizi izan dugu. 
Nire ustez, guzti horien ondorio 

da, kasualitate baino.

Iñigo Igartzabal

Ainhoa Arratibel eta Iñigo Igartzabal

2019ko Gipuzkoako Bertsolari Txapelketa irailaren 14an Oñatin 

hasi eta abenduaren 14an amaitu zen, Donostian, Beñat Gaztelumen-

dik txapela jaztearekin bat. 84 bertsolarik hartu zuten parte bertan eta 

15 lagun aritu ziren hauentzako gaiak prestatzen. Horien artean izan 

ziren Gorka Maiz, Endika Igartzabal eta Aratz Igartzabal herriko ber-

tsolariak, baita Eresti Oiarbide gai-jartzailea ere.
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4 gabiriar
  Gipuzkoako
    bertsolari
  txapelketan

Aratz: Bai, zaletasun hori jaso 
dugu; eta nik uste dut Osinal-
de Sariketa ere izan daitekeela 
edo badela errudun nagusi, hala 
entzun izan diet Euxebiori eta 
Muruari ere.

Eresti: Eta aurretik, agian, 
txapelketan ibili izan ez arren, 
jardungo zutenak izango ziren, 
nahiz eta ez publikoan aritu.  
Nolabait, etxean ere jaso dugu 
zaletasun hori. Sariketa dela eta, 
egia da zaletasun horri jarraipe-
na emateko ere lagunduko zuela, 
baina halakorik ere ez zen izango 
aurretik zaletasunik egon ezean.

Bertsolarientzat, kasu ho-
netan, ez da izan lehen aldia, 
gai jartzailearentzat bai, ordea. 
Nola bizi izan duzue txapelketa?

Gorka: Nire kasuan, hiruga-
rrena izan da. Lehenengo urtean 
fasez pasatu nintzen eta gustura; 
bigarrenean, helburu bera jarri-
ta, lehenengoan kanpoan gera-
tu nintzen eta, egia esan, kolpea 
hartuta ere ez, baina penaz; azken 
honetan, aldiz, horrelako hel-
bururik jarri gabe, disfrutatzera 
joan naiz eta horixe lortu dut, 
disfrutatzea. Beraz, ondo joan 
dela esan dezaket.

Endika: Nik ere hirugarrena 
izan dut. Lehenengoz parte har-
tu nuenean oso-oso berde joan 
nintzen, bertso eskolatik atera eta 
berehalaxe, ia-ia nora gindoazen 
jakin gabe. Bigarrenean, beno, 

Zer da bertsolaritza / bertsoa 
zuentzat? Nola bizi duzue?

Gorka: Niretzako hobbya; ez 
da ofizioa, ezta nahi ere. Nonbai-
tetik deitzen dizutenean, ilusioa 
egiten didan zerbait da, kantatze-
ko eta entzuteko egundoko plaze-
ra ematen duena, gainera. 

Eresti: Niretzako ere hobby 
bat, nonbaitetik deitzean ilusioa 
egiten dizuna. Entzuteko plazera; 
gainera, bertsolariak zeri buruz 
jardungo diren aukeratu ahal iza-
tea ere ederra da. 

Aratz: Zenbait garaitan te-
rapia ere bai, zure eguneroko-
tik atera eta beste zerbaitetan 
aritzeko aukera ematen duena; 
hizkuntzarekin jolas egiteko eta 
ondo pasatzeko tresna bat, azken 
hori inportanteena. Txapelketan 
ahaztu egiten zaigu, maiz, bai-
na…

Endika: Bai, Nik ere, zent-
zu horretan, txapelketa eta ber-
tsolaritza bereiztuko nituzke. 
Niretzako afizio bat da, beste 
batzuen artean. Ona duena da, 
ingurukoak ere zale direnez, eu-
rekin konpartitu daitekeela. Gai-
nera, gure hizkuntza eta kultura 
ze altxor diren jakinda, maitasun 
handiagoa jartzea eragiten dizun 
afizio bat da, bai entzuteko eta bai 
aritzeko.

nolabait nora gindoazen jakinda, 
baina, halere, berde samar. Azken 
honetara pixka bat gehiago jar-
dunda joan gara eta hori asko es-
kertu dugu. Hala ere, norbait iris-
teko helburu handirik jarri gabe 
aritu naiz, disfrutatzera joanda. 
Egia da, nahiz eta oso ondo ari-
tu, beti geratzen del hobeto egin 
zitekeen pena hori, baina balora-
zioa positiboa da.

Aratz: Nire kasuan bigarren 
txapelketa izan da. Bigarren edo 
udazkeneko fasera bietan pasa-
tzea lortu badut ere, lehenengoan 
gusturago aritu nintzen. Aur-
tengoan disgustora ere ez, baina 
nahi nuen hori egin gabe geratu 
naiz; entrenatu dut, baina lasai-
txo, agian, lasaiegi.

Eresti: Lehen saioan oso urdu-
ri nengoen eta gaizki pasa nuen; 
doinuekin eta abizenekin nahas-
tu nintzen eta ez nintzen bate-
re gustura geratu. Hori dela eta, 
nahiago nuen udazkeneko fasean 
gairik ez jarri, baina momentua 
iritsi zenean, berriz proposatu eta 
animatu egin ninduten. Bigarren 
horretan ere oso urduri nengoen, 
baina saioan zehar lasaitzen joan 
nintzen eta, akatsak egin arren, 
gustura geratu nintzen. Gaiak 
nori jartzen dizkiozun ere bada, 
bigarren horretan ezagunak ziren 
gehienak eta talde jatorra tokatu 
zitzaidan, lehenengoan, aldiz, le-
hena izateaz gain, ez nuen ia inor 
ezagutzen eta horrek ere asko 
egiten du.
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Preparatibo asko erabiltzen al 
duzue? Zein helburu izaten duzue 
horrelakoetan?

Sozidadean elkartu eta jardutea. 
Zenbat eta gehiago aritu, orduan eta 
gehiago hartzen zaio eskua. Plazetan 
hainbeste ez gabiltzanoi jardute hori 
falta zaigunez, horixe izaten da hel-
burua, ez lotuta kantatzeko, solturaz 
eta disfrutatuz aritzeko. Elkarri la-
guntzen ere aritu gara, gomendioak 
eta iritziak emanez. 

Zuen bertsokera asko aldatzen 
duzue txapelketan ala honetatik 
kanpo? Zertan?

Baietz esan daiteke, bertsokera 
gaiarekin lotzen baita. Normalean 
librean ohituta, gaia jartzean, horri 
eutsi behar zaio eta saihestezina da 
bertsokera aldatzea. Baina azkenean, 
baita saiotik saiora ere, publikoak ze-
resana du. 

Zer asmo duzue aurrerantzean?

Gorka eta Endika: Deitzen dute-
nean, plazetara joan, bertsotan egin 
eta gure artean elkartzen jarraitzea, 
baina saio asko egitea helburu izan 
gabe; bertsoaren inguruan sortzen 
den saltsa horretan segitzea.

Aratz: Dauzkadan saio horiekin 
jarraitzea, oraingoz. Deitzen badute 
nik ezetz esatea arraroa da.

Nolatan hasi zinen gai-jartzaile 
lanetan? Zerk bultzatu zintuen?

Ez daukat gogoan nire lehen saioa 
noiz izango zen, baina baliteke Insti-
tutuan prestaketa lanetan aritu nin-
tzena izatea. Horren ondoren, bes-
telakoak ere etorri ziren: Martxoan 
Bertsoa, Aztiriko Osinaldeko kan-
poraketa, Ordiziako AEK-k antola-
tutakoa, Igartubeitiko saio bereziren 
bat… Txapelketan, aldiz, lankide ba-
tek proposatuta hasi nintzen, gaiak 
prestatzeko taldean lehenik eta, ber-
tatik, saioak aurkezten, gero.

Nola prestatzen dituzue gaiak? 
Zer hartzen duzue kontuan?

Gauza asko. Txapelketan arike-
tak eta ia-ia gaien tonua ere ezarrita 
daude. Hala ere gaien gaurkotasuna, 
ofizio batean bi bertsolariek izango 
duten pisua antzekoa izatea, ofizioen 
zailtasunak maila berekoak izatea, 
denek -publikoa barne- ulertuko di-
tuzten hitzak erabiltzea, hitz horiek 
denek berdin ulertzeko modukoak 
izatea, etab. Edozein gai jartzean, gai 
horren berri bertsolari guztiek izango 
duten edo ez ere izaten da kezka bat.

Eta hemendik aurrera, zer?

Aztiriko saioa aurkezten jarraitzea 
eta herrian antolatzen diren saio ho-
riekin segitzea gustatuko litzaidake.

BERTSOLARIENTZAT GAI-JARTZAILEARENTZAT
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Nola ikusten duzue Gabi-
riako egoera? Hemendik urte 
batzuetara, besterik izango al 
da?

Aratz: Herriko bertso eskola 
sortu zenetik, 7 urteren ondo-
ren, aurten lehen aldia talderik 
sortu ez dena. Hala ere, transmi-
titzen saiatzen gara eta uste dut 
badaudela zaleak eta etorriko 
direla. Agian txapelketan arituko 
den bertsolaririk ez da izango, ez 
dago jakiterik, baina jardungo 
duena eta zalea izango da.

bon-eskean, abenduko saioan, 
Korrika, festetako saioa, Osinal-
de… Aukera asko egoten da eta 
saiatzen gara bertsoaren ingu-
ruan gauzak antolatzen saiatzen 
gara. 

Endika: Kasualitate asko toka-
tu beharko da horrelako zerbait 
berriz izateko, guri tokatu zaigun 
bezala. Hala ere, Erestik esan be-
zala, Gabirian badago bertsoza-
letzeko aukera eta zaletasun ho-
rrek jarraituko du.

Gorka: Ni ere berandu hasi 
nintzen, orain bertso eskolan jen-
derik egon ezta ere, ezin da jakin. 
Gure inguruan, txapelketan hiru 
aritu bagara ere, jardun den jende 
gehiago badago. Ez dago esaterik 
hemendik 20 urtera beste 4 egon-
go direnik edo desagertuta egon-
go denik, baina zalea izango da. 

Eresti: Ez da kasualitatea gure 
gurasoen kuadrilla zalea izatea, 
transmisioak zeresan handia du. 
Baina herrian ere bertsoa oso 
presente dago Santa-eskean, Ga-

PUNTUA JARRITA:

Eresti

Aztiriko kanpo-
raketa (Osinalde)

Insumisoarena

Maialen 
Lujanbio

Doinuekin
nahastea.

Bertsoan 
trabatzea.

Isilik gelditzea. Kantatu ezinda 
gelditzea.

Gaiak jartze-
rakoan bertso-
lariari begietara 
begiratzea.

Gabiriar emaku-
me bertsolari bat 
ezagutzea.

Orain arte be-
zalaxe segitzea 
bertsoen in-
guruko saltsa 
horretan.

80 bat urterekin 
Gabiriako bertso-
lari gazte batekin 
saioa egitea.

Plazetan go-
zatzen segitzea 
ahal den arte eta 
garaian erretira-
tzen jakitea.

Txotxak 
puskatzea.

Buruari hazka 
egitea.

Mantela 
puskatzea.

Amets Arzallus Aitor Mendiluze Iker Zubeldia 
(Txapi)

Irun badaukazu 
zerbait

Ispiluarenak Batetikan 
korrozka

Osinaldeko finala Osinaldeko finala Zegamako 
Portaletasekoa

Plaza bat

Doinua:

Bertsolari bat:

Mani / ohitura 
bat:

Beldur bat:

Amets bat:

Endika Gorka Aratz
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eskola
HH

1.go hiruhileko honetan, ga-

rraioak landu ditugu:

Hiruhilekoan zehar, eskulanak, 

matematika jolasak eta idazketa jo-

lasak egin ditugu, batik bat.

Bide-hezkuntza lantzeko ibi-

laldi bat egin genuen Gabirian 

zehar. Herrian ikusi ge-

nituen trafiko seina-

le guztiei argazkiak 

atera eta horien esa-

nahia aztertzen ari-

tu ondoren, gure 

Gabiriako mapa 

sortu genuen. 

Bertan, ikusitako 

seinaleen argazkiak 

ipini eta esplikazio txi-

ki bat jarri genien. 

Ikasle eta irakasleak

Ikasle eta irakasleak

Eskola
HH
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Eskola
HHMatematika jolas eta ariketak:

Idazketa ere landu dugu!
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Eskola
HH

Gabiriako mapa egin dugu!

Gure lana gustukoa izango zaizuelakoan, ondo segi!!

Eskulanak ere egin ditugu:
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Eskola
LH1

Gure lana gustukoa izango zaizuelakoan, ondo segi!!

MUNDUTIK  BARRURA 
ETA  KANPORA

LH1

Ikasturte honetako 1. hiruhilekoko proiektuari “Mundutik barrura eta kanpora” izena jarri 
diogu, espazioa eta Lurra planeta ikasi nahi izan ditugulako. Idatzi honetan zenbait aipamen eta 
ondorio azalduko ditugu.

Hegaztiak bizileku hobearen bila alde batetik bestera ibiltzen diren bezala, pertsonak ere lurralde 
desberdinetara joaten dira hainbat arrazoirengatik.

     
Aspaldi hasi ziren bidaiatzen eta abentura izugarriak gozatzen eta sufritzen. Elkanok eman zion 

bira munduari eta beste batzuek ere lur berriak topatu zituzten Amerika eta Asia aldean. Euskal 
arrantzaleak Ternuara joaten ziren arrantzara eta, gaur egun, hura  gogoratuz arropa marka bat sortu 
da. Ameriketara ere askotan joan dira. Bada hori adierazten duen abesti bat, nahiz eta letrak dioena ez 
den beti gertatzen. Orain dela 200 urte Iparragirrek asmatutako abestia: “Ameriketara joan nintzen” : 

Ameriketara  joan  nintzen
xentimorik  gabe, 
handik  etorri  nintzen , maitia
bost  miloien jabe.(Bis)
Txin-txin, txin-txin
Diruaren hotsa
Horretxek ematen dit, maitia
bihotzean poza.”

Beste batzuetan aberastuta etorri izan dira. Eustakio Balentzategik  Kuban lortutako diruaz eraiki zuen 
gure eskola, eta horregatik hartu zuen bere izena.

Munduaren berri jakiteko, albisteak eta  biografiak landu ditugu. 
Albiste gehienak Hitza eta Berria egunkarietatik jaso ditugu. Beste batzuetan, inguruan gertatutakoa al-

biste bihurtu dugu.
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Biografiak lantzeko elkarrizketak egin ditugu. Batzuetan, zuzenean, eta beste batzue-
tan, korreo elektronikoz. Pertsona hauek lagundu digute informazioa biltzen:

Izar haundiko Anitak Kongokoa (Afrika), Kristinak, Errotaetxeko Joxe Etxezarre-
taren arrebak, Gabon eta Nigeriakoa (Afrika), Malek fruta saltzaileak Marokokoa 
(Afrika), Txaro garbitzaileak Txilekoa (Amerika), Joxe Mari Larrañagak, Ane  Mirenen 
senarrak, Txinakoa (Asia), Laidak, Mare ingeles eta gaztelaniako irakaslearen alabak, 
eta Javierrek, Maria Alkortaren osabak, Australiakoa (Ozeania) .

Batzuk hangoak laguntzera joan ziren, beste batzuk abentura  bila edo lan egitera. 
Beraiengandik jasotako informazio askok harritu gaitu.

Eskola
LH1

Klima aldaketa
Albisteetan askotan agertu den gaia da klimarena. Klima asko ari da 

aldatzen. Klimaren puntu beroa da Artikoa. Tenperatura igotzen ari da 
eta izotza  urtzen. Itsasoak lurra estal dezake zenbait  lekutan, urte gutxi 
barru.

Klimaren aldaketengatik, tifoiak, tsunamiak eta leku batzuetan 
uholdeak sortzen dira, besteetan suteak. Amazonian eta Australian 
izan dira suterik handienak. Amazoniari “munduko birika” esaten zaio 
landaretza ikaragarria dagoelako eta oxigenoa sortzen dutelako. Kasu 
horietan, gizakiak erru handia  du.

 Munduko  leku askotan bilerak egiten ari dira klimari buruzko 
erabakiak hartzeko, baina ez dirudi eragin handirik duenik.

Planeta  zaindu  behar  dugu  guztiok batera!!!!!

Anita Kristina

CharoMalek
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Gabiriako hizkuntzak
 Gabirian bi hizkuntza dira  nagusi: euskara eta gaztelania. Beste batzuk ere ikasten edo 

hitz egiten ditugu: ingelesa, frantsesa, galegoa, katalana …
UEMAk emandako datuak erabili ditugu ondorengo datuak jakiteko. Gipuzkoan eus-

karaz gain hitz egiten diren hizkuntza erabilienak hauek dira:
 

Munduko hizkuntz aniztasunaz
6.500 hizkuntza inguru daude munduan.
600 hizkuntzak soilik dituzte 100.000 hiztun baino gehiago.
Afrikan soilik, 1.500 hizkuntza daude, baina %80k ez du idatzizko tradiziorik.
Euskara milioi bat pertsonak dakite, euskal herritarren %27 da euskalduna.
Munduko biztanleen %96k munduko hizkuntzen %4a hitz egiten du.
Espainiera 20 herrialdetan da ofiziala, eta 400 milioi lagunek dute lehen hizkuntzatzat.
Bi astean behin hizkuntza bat galtzen da, azken hiztuna hiltzen delako.
Euskara aberastu eta  zaindu behar  dugu, bereziki, nahiz eta hizkuntza asko ikasi. 

Munduko janariak
Munduan janari asko dago baina sarritan alferrik erosten dugu, eta gaineraf ez da behar bezala ba-

natzen. Munduan, toki batzuetan janari gehiago dago, eta beste toki batzuetan gutxiago. 
Lurralde bakoitzean bertako janari bereziak ditugu. Hala ere, gaur egun, munduko  beste puntako  

janaria jan dezakegu, eta oso erreza da lortzea. Gaztelanian janari batzuen izenak ikasi ditugu: frijoleak 
Mexikon, “la  picada” Uruguain, Mondongo  zopa eta “Indio  zaharra” Nikaraguan, Indhixamar Indian, 
“alfajoleak” Argentinan, sushia Japonian…

Bertako janaria eta sasoian sasoikoa jatea gomendatzen da. Horrela, diru gutxiago gastatzen dugu ga-
rraioan, gutxiago kutsatzen dugu eta ingurua aberatsagoa da.

Eskola
LH1
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Gabirian, ostiral  goizetan
Ostiral  goizetan, 9etatik 11:30etara Gabiriako udaletxe azpian, fruta eta barazki 

saltzailea egoten da. Malek  izena  du eta Marokokoa da. Oso argia  da eta gure galderak 
erantzuteko prest agertzen da beti.

Maleki galdetu diogu saltzen dituen janarien izenak eta horien jatorria. Denetik 
dauka; batzuk hemengoak, baina asko kanpokoak: Azkoitiko  tomateak, Errioxa eta  
Nafarroako barazkiak, Marokoko lekak, Moldabiako mahatsa (Errumania ondoan), 
Kosta Rikako piña… 

Eskola
LH1

Fruta eta barazki hauek garraiatzeko hegazkinak, itsasontziak, kamioiak, 
trenak eta  furgonetak erabiltzen dituzte. Batzuk ordu batzuetan gerturatzen 
dituzte kamioi edo hegazkinez eta beste batzuk 45 egun ere pasatzen dituzte 
itsasontziz.

Bertako janaria eta sasoian sasoikoa jatea gomendatzen da.

Zertarako erabiltzen  dugu tekno-
logia?

 Munduaren berri jakiteko erraztasun handiak ematen dizkigu teknolo-
giak. 

Munduan lehen ez zen teknologia erabiltzen baina azken urteetan asko 
erabiltzen da. Egunero erabiltzen dugu teknologia etxeko lanak egiteko, 
lanerako, ikerketak egiteko, idazteko…

Teknologia erabiltzeko baldintza batzuk behar ditugu:
1-Sateliteak
2-Kobertura: antenak
3-Karga: bateria, pilak
4-Konexioa: kablea, antenak, wifia…
Teknologiak batzuetan oztopoak ditu. Nola? Bateria bukatu eta  kar-

gatzeko indarrik ez izatea, adibidez. Batzuetan, ez dago konexiorik; 
orduan, ezin dugu erabili. Mendian eta haranetan gutxitan iristen da. 
Hirietan askoz gehiago iristen da teknologia. Honek esan nahi du tek-
nologia toki guztietara ez dela iristen.
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Zer teknologia erabili dugu proiektuan?
Ordenagailuak, pantaila digitala, posta elektronikoa, bilatzaileak...
Erreportaia batean irakurri dugunez, txinatarrak Estatu Batuetako jendearekin bo-

rrokan ari dira teknologia kontrolatzeko.

Espazioa
Espazioa lantzeko ez dugu izan denborarik, baina albisteak irakurriz eta ikusiz pixka bat  

jakin dugu.
Lurra planetaren  kanpoan 

dagoen beste guztiari deitzen dio-
gu guk espazioa, zerutik urrutira, 
lurretik kanpora.

Ikerlariak planetak ikertzen ari 
dira. Tarteka izar eta  planeta be-
rriak aurkitzen dituzte. Marte ari 
dira ikertzen bi zientzialari, oso 
arraroa iruditzen zaielako Marten 
inor ez bizitzea, “Curiositi” robot ba-
tekin ari dira ikertzen.

Zientzialariek kosmosa eta lurren eragina ikertu dituzte. Astrofisikan adituak diren 3 zientzia-
larik irabazi dute fisikako nobel saria.

  Geroz  eta satelite gehiago  daude espazioan guk Lurrean gertatzen dena ikusteko: eguraldiko 
mapak, argazkiak, GPSa…

Zaindu dezagun gure mundua!
Zaindu dezagun gure planeta gure ingurutik abiatuta!!

LHko 1.zikloko ikasleak

Eskola
LH1
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Eskola
LH2

1. hiruhilekoan, 4., 5. eta 6. mailakook “Gabiria” proiektua eraman dugu au-
rrera. Proiektuaren  bukaeran aurkezpena prestatu dugu eskolan . Xabier Leteren 
“Gizon arruntaren koplak” abestia hartu dugu eta letra moldatu diogu, Gabiriari 
buruzko abestia sortuz. 

Ikusi nahi baduzue, hauxe da webgunea: https://sites.google.com/balentzategi.
net/wwwgabiriaturismoeus/gabiriari-buruz

Webgunearen izena luze xamarra da, ez baitugu domeinu librerik erosi. Ba-
rrura sartuz gero,  bertan,  Gabiriako historiari , biztanleriari, mendiei, ibaiei, 
festei, Goierriri, herriko ospetsuei, gure herria bisitatzeari buruzko arrazoiei eta 
oinezko edo bizikleta ibilbide desberdinei buruzko informazioa topatu ahalko 
duzue.

LH2
GABIRIAKO GIDA 
TURISTIKOA

Argazkiak ateraz, arratsalde pasa.
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Eskola
LH2

Murgil gainetik, dena eder. 

Webgunean atari orrialdea.
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Eskola
Haurreskola

Gabiriako haurreskolan urte batetik bestera egora aldatu egiten da. Iaz haurres-
kola itxi egin zen haur faltagatik, baina urtarriletik berriro irekita dago gurasoen 
eta udalaren elkarlanari esker. 

Aurtengo ikasturtea lau haurrekin hasi dugu: Julen, Mark, Malen eta Larrain. 
Hezitzaileoi dagokigunez Oihane, Nerea eta Maria gaude; bakoitzak bere ordute-
gia du, eta denon artean familien beharretara egokitzen den ordutegi zabala osa-
tzen dugu.  

Haurreskola txikia izanik, 0-2 adin tarteko haur guztiak batera egoten dira. 
Taldekatzeak alde on asko ditu, garrantzitsuena haur nagusi eta txikienen artean 
sortzen den erlazioa da.

Gabiriako haurreskola espa-
zio ederrak dituen haurreskola 
da; gela, aldagela, logela, sukal-
dea, bulegoa eta kanpo espa-
zioa. Baina azken urteetako 
formazio saioetan ikasitakoare-
kin, aldaketa batzuk egiteko or-
dua dela ikusi dugu. Horregatik 

Haurreskola

Haurreskolako hezitzaileak. 
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aurten proiektu berri bati ekin diogu, zaintza momentuei (deskantsua, otorduak eta higie-
nea) arreta berezia eskainiz. Horretarako haurreskolako zenbait espazio eta materialetan 
aldaketak egin ditugu. Jateko txokoan haurren neurrira egindako mahai-aulki indibidualak 
jarri ditugu, plastikozko platerak eta edalontziak alde batera utzi eta kristalezkoak erabiltzen 
hasi gara. Komunean, aldatokira beraien kabuz igotzeko eskailerak jarri ditugu eta pardel 
aldaketa garaian beraiek aktiboki parte hartu dezaten egurrezko baranda duen estruktura 
bat jarri dugu, nahiko ba-
lute zutik jarrita pardela 
aldatzeko aukera ematen 
diena. Logelan atea kendu 
eta haur koxkorrenent-
zako koltxoneta baju bat 
jarri dugu lurrean. Honek 
haurrei aukera ematen die 
nahi dutenean bertara des-
kantsatzera joateko eta aldi 
berean esnatzen direnean 
beraien kabuz gelara etort-
zeko; honek autonomiaz 
gain lasaitasun handia ere 
ematen die.

Errespetuzko metodo-
logian oinarritzen gara, 
haur bakoitzaren beharrak 
eta nahiak modu indibidualean asetuz. Familiari eta inguruari irekita gaude, baina haurra da gure 
ardatza eta protagonista. 

Mugimendu aske eta jarduera autonomoa lehenetsiz, gozamena bermatzen duen haurreskola iza-
ten saiatzen gara. Haurrak jolasaren eta mugimenduaren bitartez deskubritzen baitu mundua, eta 

ingurune aberats bat 
edukitzeak laguntzen 
dio bere gaitasunak ga-
ratzen. 

Eguraldiak laguntzen 
dudenean, herrian zehar 
paseo bat emateko aukera 
izaten dugu. Parkera joan, 
oiloei ogia ematera… Hau-
rreskolatik ateratzeak, in-
guruarekin eta naturarekin 
harremana izateak eta haize 
freskoa hartzeak on egiten 
digu denoi. 

Hezitzaileok oso zortedun 
sentitzen gara Gabiria beza-
lako herri batean lan egiteaga-
tik.

Eskola
Haurreskola
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Erbia 
   saltsan

Eider Martínez 
eta Mikel Asurabarrena

Eider Martinez

OSAGAIAK:
4 lagunentzako osagaiak:

Erbia
Botila bat ardo beltz

5-6 tipula
5 porru
3 baratzuri ale

2 azenario
Basokada bat ardo zuri

Piper berde bat eta gorri bat

Tomate pixka bat

Gatza
Olioa

Sukalde
txokoa
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PRESTAKETA:
Batetik, bota ardoa ontzi batera eta bertan 

utzi mazeratzen erbia, bi tipula, bi porru eta bi 
baratzuri ale, 12 orduz.

Beste alde batetik, olio pixka batekin beste 
baratzuri alea, bi tipula, bi porru, piperrak eta 
azenario bat gorritu ardo zuriarekin.

Bi ontzietako elikagaiak bakarrean jarri eta 
beratzen utzi beste 24 orduz.

Horrez gain, barazki salda bat egingo dugu era-
bili ez ditugun barazkiekin.

24 ordu pasa ondoren, mazeratzen edukitako 
erbia, barazkiak eta ardoa sutan jarriko ditugu. Ira-
kiten hasten denean, su baxuan jarri eta 3 ordu in-
guruz (erbiaren tamainaren arabera) edukiko dugu. 
Behar duenean barazki saltsa gehituko diogu.

Erbia biguntzen denean, kazuelatik atera eta baraz-
kiak pure-egitekoarekin pasatuko ditugu tomate pixka 
bat gehituz.

Guztia nahastu eta su baxuan berotu (komenigarria-
goa da egunean bertan baino, hurrengo egunean jatea)... 
ETA ON EGIN!

AHOLKU DIETETIKOAK:
Erbia haragi zuria denez, beste haragi askok 

baino gantz gutxiago du eta, beraz, haragi ego-
kia iruditzen zait bigarren plater bezala sartze-
ko, lehenengo platerean proteinarik sartzen ez 
bada (lentejarik, babarrunik, garbantzurik...) 
edo plater bakar gisan.

Horrez gain, kolesterol eta kaloria gutxiko 
haragia da eta, noski, azukrerik gabekoa.

Nutrienteei dagokionez, B bitaminak 
dira nabarmentzen direnak eta B3 nagu-
sitzen dena. Gure gorputzak bitamina hau, 
gehienbat, energia lortzeko erabiltzen du, 
guztiz beharrezkoa da eta gainontzeko B 
bitaminak bezalaxe, gure sistema nerbio-
soa erregulatzen ere laguntzen du, beste 
hainbat lanen artean.

Nahiz eta haragia egokia iruditu, 
saltsak betiere ez dira guztiz gomenda-
garriak, edo agian saltsa biltzeko era-
biltzen dugun ogia. Baina beno, gure 
bizitzak ere saltsa pixka bat beharko 
du eta...on egin!

Leire Murua

Sukalde
txokoa
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Umeen          
 zaintza

Iñigo Igartzabal Bidegain

Alanbre photography

Profesioen
txokoa

-eta horrek dakarrena-

Makina bat emakume jar-
dun izan da umezain, baina ez 
zaintzaile lanak egitera soilik 
mugatuta. Normalean, etxeko la-
nak egitea ere haien lana izaten 
baitzen. Historian zehar ere hala 
moduz jardungo ziren inguruko 
baserrietako amak, amonak, 
ahizpak edota arrebak; euren bi-
zimodua etxeko lanak egin eta 
haurrak zaintzea izaten baitzen. 
Etxetik ateratzen ziren emaku-
meak neskame joateko 

ateratzen ziren, beste etxe ba-
tean egiteko lan horiek guztiak. 
Hortik neskame hitzarena; izan 
ere, ez da kasualitatea. Morroia, 
aldiz, beste lan batzuetarako iza-
ten zen: baserriko lanak, fisikoa-
goak… Jakina da, gizona izaten 
zen gehienetan. Hori ere kausa-
litatea. Emakumea lan munduan 
sartzeak zenbait arlotan aldake-
tak ekarri bazituen ere, aurten-
go Profesio Txokoko lanbidetik 

urrun ibili izan da gizona, eta 
gaur egun ere zama handiena 
emakumeak izaten du.

Ume zaintzaile asko izango 
ziren lehen ere Gabirian, baina 
Gabiriako kaskoan bizi garen 
gure adin moduko gehientsue-
nok izan dugu txikitan zaintzai-
leren bat edo beste. Hala, 80ko 
hamarkada ezkero lan horretan 

ibilitako zaintzaile talde ba-
tekin egin dugu 

juntadizoa, 
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guztira bederatzi lagun agertu 
dira; denak ere Gabirian jardun-
dakoak. Tartean, ni neu zaintzen 
ibilitako batzuk ere bazeuden, eta 
polita izan da garai haiek gogora 
ekartzea. 

Zaintzaile horien artean dene-
tik dago, batzuk oso gazte zirela 
hasi ziren langintza honetan. He-
mezortzi urte bete eta mundua 
jan beharrean gogoratzen du 
garai hura Ixiar Izuzkizak: gida-
baimena, autoa, umezain... Bes-
te batzuek, ordea, helduagotan 
ekin zioten lanbide honi. Horien 
artean, Gema Jauregi, Ana Mari 
Egiguren eta Eusebi Ormazabal; 
gaur egun herrian bertan bizi di-
renak. Dena dela, denek oroitza-
pen politak dituztela kontatu di-
gute. Haien artean aspaldi elkartu 
gabe bazeuden ere, nabaritzen da 
zerbait berezia bizi izan zutela. 
Horietako batzuk etxe berean 
ibili izan baitira lanean, beharra 
zegoen tokian. Eta, gainera, le-
hen arratsaldero elkartzen ziren 
Ostatun edo parkean gu jolasean 
genbiltzan bitartean. 

Etxean etxeko ohiturekin, 
baina finean, denek egiten zituz-
ten gauza berdintsuak: goizean 
8:30erako edo lehenago sartzen 
ziren lanean, ordua zein zen, go-
saria eman haurrei eta haurrak 
eskolara bidaltzen zituzten. On-
doren, bazkaria prestatu eta et-
xea garbitu behar izaten zuten. 
Etxeko lanak, egunean egunekoa, 
tokatzen zena. Eguerdian, umeak 
etortzerako, bazkaria pronto 
jartzen zuten, otordua eman eta 
atzera eskolara bidaltzen zituz-

ten arratsaldera arte. Bazkal on-
doren, sukaldea jaso eta garbi-
tu, eta arratsaldean, merienda 
hartuta umeen bila joaten ziren, 
arratsaldean parkean edo Osta-
tun pasatzeko. Mariasun Zaba-
lok hala kontatu digu, irribarrea 
ahoan, gure jirako batek behin 
baino gehiagotan esaten diola. 
Zuek gu nondik nora ibiltzen gi-
nen arrastorik gabe egoten zine-
ten Ostatun eta! Kontuak kontu, 
umeak zaintzeaz aparte, etxeko 
lanak eta martxa eramateaz ardu-
ratzen ziren gurasoak kanpoan 
ziren bitartean. Eguerdian ama/
aita bazkaltzera etortzen bazen, 
eurek prestatuko zioten bazkaria. 
Horrez gain, egunero hamaikak 
aldera etortzen zen panaderoari 
ogia eta egunkaria hartzea ere 
haien egitekoa izaten zela ondo 
gogoan du Idoia Vicentek, eta 
baita astearteetan eta ostegune-
tan arraindunari arraina eros-
tea ere. Esan bezala, oroitzapen 
ederrak dituzte, ez dituzte ez 
ahazteko hemen pasatako ur-
teak; nahiz eta batzuk Gabirian 
bertan bizi izaten jarraitu. Mari 
Karmen Bidegainek, esaterako, 
urte mordoska daramatza ume-
zain eta etxeko lanak egiten,  le-
hen hainbat familiatan eta orain 
helduekin. Mari Karmen hemen 
jubilatuko da! Hala esaten omen 
zioten orduan erdi brometan, eta 
begira, hor jarraitzen du. Umeak 
pasa direla esaten du, baina lana 
ez dela bukatu. Gogoa izanez 
gero, lana beti egoten baita. 

Urteak pasa ahala, jakina da 
ohiturak eta bizimodua alda-
tu egiten direla. Horiekin bate-

ra, baita lan egiteko modua ere. 
Oraindik ere zaintzaileen beha-
rra badagoela dio Marian Biu-
rrunek, emakume gehiagok lan 
egiten baitute kanpoan; hala ere, 
baldintzak aldatu direla uste du. 
Asegurua, adibidez, haien garaian 
batzuek, akaso, izango zuten, 
baina ez zuten exijitu ere egiten. 
Soldata nahi zuten, dirua. Gaur 
egungo gazteek esaten dute ezin 
dutela, baina lehentasun kontua 
delakoan daude. Lehen ordain-
tzen baldin bazen, orain zergatik 
ez? Pili Zubizarretak, esaterako, 
badu bere etxean umezaina. Ez 
egun osoan, hala ere. Ixiarren ala-
ba ere horretan ari da Ordizian, 
eta amari, nola ez, ilusioa egiten 
dio alaba horretan aritzeak. Bada 
nahikoa esateko lanbidea nabar-
men gutxituagatik, oraindik ez 
dela galdu. Hala ere, oso ume 
zaintzaile gutxi daude Gabirian 
bertan ere, bakarren bat baldin 
badago. Zaharrak zaintzen bai, 
baina umeak… Gabiriako Haur-
tzaindegiaren irekierak ere izan-
go du horretan eraginik, eta, bue-
no, garaiak aldatu egiten dira eta 
irekita mantentzen den bitartean, 
gaitz erdi.

Eta honaino kontuak, den-
dena kontatzea ere ez da kontua. 
Horrenbeste denbora elkartu 
gabe egonda, hitzordu honek le-
hengo kontuak akordatu eta trapu 
zikinak ateratzeko balio izan du. 
Aitzakia polita izan da. Hurrengo 
hitzordua jarri dugu, maiatzean 
zaintzaile ohi eta orain ez hain 
ume garenok bazkaria egingo 
dugu. Horra erreportaje batek 
eman dezakeena!

Profesioen
txokoa



74

                                   IAZKO ERANTZUNAK:
    1-Errementari zahar             2-Izarre                                      3-Artzain

Argazkien
    Lehiaketa

1.-

Amaia Larrañaga

Amaia Larrañaga

“Izen-abizenak:”

“Zein tokitan ateratakoak dira argazki hauek?”

1. irudia:

2. irudia:

3. irudia

Erantzuteko orduan, ez ahaztu 
izen-abizenak jartzea. Erantzuteko 
azken eguna abuztuaren 31 izango da. 
Lau eratan egin dezakezue:

1- Emailez udalbatzordeak@gmail.com 
helbidera.
2- Whatsappez 635203958 telefono 
zenbakira.
3- Ostatuan eongo den kartoizko kutxan 
papertxoa sartuta.
4- Behean daukazuen QR kodea erabilita.

ARGAZKIEN LEHIAKETA 2020:
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    Lehiaketa

1

2 3
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GABIRIAN MISIOAK 1959.URTEKO APIRILEAN.
Aurreko ilaran ezkerretik eskuinera:Aita Baxilio,Joxe Mari Iturbe(apaiza),Pablo Irizar 
Irastorza(Zubimusu,Gabiriako alkatea),Xanti Agorreta(Urruti),Bautista Maiz(Eguzkitza),Joxe Asurabarrena(
Astiazaran),Xerapio Jauregi(Agerretxemendi),Silbestre Arruebarrena(Aunditegierrota, bake epailea) eta aita 
Anakleto.
2.ilaran ezkerretik eskuinera:Joxe Manuel Ormazabal(Urruti),Xerapio Elosegi(Oñatibitxiki),Arzelus(Er
rotaetxe),Juan Murua(Izarraundi),Luzio Gabiria(Bekoetxe),Nikolas Alustiza(Oñatibiaundi),Joxe Migel 
Andola(Gorostartzuazpikoa),Joxe Izuzkiza(Olalkiagazpi),Antonio Igarzabal(Aranburugarakoa),Ebaristo 
Arruebarrena(Aunditegierrota) eta Eugenio Egiguren(Errotaetxe).
3.ilaran ezkerretik eskuinera:Antonio Garmendia(Noare),Prudentzio Ormazabal(Agerre),Nikolas 
Etxeberria(Urkiztegi),Dionisio Antia(Altolagirregarakoa),Tiburtzio Sagastizabal(Altolagirreazpikoa),
Joxe Bizente Izuzkiza(Jauregi),Baxilio Mandiola(Izartxiki),Patxi Peñagarikano(Gabirizarraundi),Joxe 
Ariztimuño(Igeribargarakoa) eta Joxe Sarriegi(Isastegi).
4.ilaran ezkerretik eskuinera:Antonio Olariaga(Zantagoitibekoa),Joxe Mari Goitia(Gabirizarraundi),Luis 
Lasa(Etxeberribengoa),Joakin Iruin(Torrea),Patxi Zabaleta(Jauregi),Eugenio Lizarazu(Zantagoitigarakoa),Pe
dro Legorburu(Azkartza),Arzelus(Errotaetxe) eta Felipe Gabilondo(Igoarangarakoa).
Atzeko ilaran ezkerretik eskuinera:Patxi Ormazabal(Landarregi) eta Antonio(Eguzkitza baserriko morroia).


