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Zorionak  
eta urte  

berri on!
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URUMEA  GABONETAKO EROSKETAK

Gabonak ate joka ditugu eta 
dagoeneko hasi dira motorrak 
berotzen Urumea Bailarako he-
rritarrak. Etxetako balkoiak 
argiekin apaindu dituzte eta 
eguna iluntzen duenean, etxe 
barruko argia piztuta dagoe-
nean, leihoen atzean ikusi 
daitezke gabonetako pinuak, 
apaingarriz beteta. Horrez gain, 
jendea ere ikusten da herriko 
denden erakusleihoetan, Olen-
tzerori eta Mari Domingiri zer 
eskatuko dioten erabakitzen. 
Batzuek arropa eskatuko diote: 
pijama berriren bat, hotza ez 
pasatzeko txamarra lodia, edo 
bestelako jantziren bat, armai-
rua berritzeko. Beste batzuek, 
berriz, maindireak eskatuko 
dituzte, liburuak,  bitxiak, edo 
jostailuak, etxekoekin jolasteko.

Oparia edozein dela ere, aben-
duaren 25eko goiza berezia izan-
go da herritar guztientzat.  Izan 
ere, Olentzerok eta Maridomin-
gik utzitako opariak irekitzea 
pozgarria izaten da urtero. Bai-
na aurten egoera ezberdina de-
nez, jende pilaketak saihesteko, 
erosketak aurrez egitea gomen-
datu dute. «Helburua da dende-
tan eta komertzioetan pilaketak 
saihestea, hori delako arriskurik 
haundiena», esan dute Berriak 
elkarteko kideek. Ziurrenik, da-
goneneko askok erosiko zituzten 
opariak, ostiral beltza eta beste-
lako deskontu egunak aprobe-
txatuz. Hala ere, oraindik aukera 
dago beherapenak eskuratzeko 
eta opariak merkeago erosteko. 
Hernanin, adibidez, deskontu 
bonoen kanpaina martxan jarri 
zen asteazkenean, eta urtarrila 
arte eskuratu ahal izango dira 

txarteltxoak. Horrela, gustukoen 
dituzten artikuluak eskuratzeaz 
gain, aurrekontua estutzeko au-
kera izango dute herritarrek. 
Gainera, bono horiekin herriko 
merkataritza eta ostalaritza sek-
toreak biziberritzea eta tokiko 
garapen ekonomikoa bultzatzea 
lortuko da, eta herritarrek dituz-
ten erosteko ohituretan eragingo 
da, herriko dendetan erostera 
animatuko direlako.

Horrela bada, erosketak au-
rretik egiteak abantaila ugari 
izango ditu eta mesedea egingo 
dio egun bizi dugun pandemia-
ren egoerari: jende pilaketak 
saihestuko dira, opariak eta 
otorduetako produktuak mer-
keago erosiko dira eta ez gara 
oparirik gabe geratuko, azken 
orduan erosi ez direlako. Horre-
gatik aurreratu du Kronikak ga-
bonetako ale berezia, hain justu 
ere: 2020garren urtea berezia 
delako eta sektore guztiek gabo-
netako enkarguak aste batzuk  
lehenago egitea gomendatu du-
telako. Beraz, adituek diotenez, 
erosketak egiteko momenturik 
onena datorren aste hau da, 
abenduko egun seinalatu horie-
tan ezbeharrik ez gertatzeko. 

Produktu freskoak, enkarguz
Aipatu moduan, Berriak elkar-
teak gomendatzen du erosketa 
guztiak aldez aurretik egitea. 
«Opariez gain, otorduetako pro-
duktuak ere lehenago enkarga-
tzea komeni da. Hemendik egun 
gutxitara prezioak igoko dira eta 
garestiago egongo dira itsaskia, 
arraina eta haragia, adibidez». 
Beraz, gomendio bat horixe da, 
dendara deitu eta afarirako edo 
bazkarirako zer nahi dugun es-
katzea. Horrela ziurtatuko dugu 

ez garela nahi dugun hori gabe 
geratuko eta, gainera, ziurrenik 
merkeago egingo dugula eros-
keta, lehenago deitzeagatik eta 
enkargatzeagatik.

Horretarako, noski, zerren-
da bat egitea ere komeni da. 
«Aldez aurretik zer erosiko den 
pentsatzea gomendatzen da eta, 
ondoren, dendara joatea eta zu-
zenean dendariari adieraztea 

zer erosi nahi den. Modu horre-
tan, saihestuko da dendan den-
bora luzez egotea eta erosketak 
errazago egitea», aipatu dute 
Berriakeko kideek. Horren hari-
ra, ideia ona da Olentzerori eta 
Mari Domingiri gutuna idaztea 
eta herritar bakoitzak bertan 
esatea zer jasotzea gustatuko 
litzaioken. Jakingo duzuenez, 
Olentzerok eta Mari Domingik 
lan haundia izaten dute gabon 
gauean, eta lana erraztea ko-
meni da. Urte osoa ematen du 
lanean, herritar guztien desirak 
betetzeko asmoarekin. Hortaz, 
laguntza hori asko eskertuko du. 
 
Herrian denetarik erosi daiteke
Teknologia, arropa, jostailuak, 
bitxiak... denetarik aurkitu dai-
teke Urumea Bailarako den-
detan. «Abantaila ugari ditu 
herrian erosteak», esan dute Be-
rriak elkartekoek. «Autoa hartu 

gabe eta lasai ibilita, herriko 
dendetan denetarik aurkitu dai-
teke». Halaber, komertzio lokala 
sustatzeko modua ere bada hori. 
Herriko dendek beraien aldetik 
jarri dituzte deskontu bonuak, 
txartel bereziak eta beherape-
nak egiteko. Beraz, bultzada 
emateko balioko du, udalerriko 
saltokietan erosteak. 

Aurrekoari helduz, askok ez 
dute jakingo oraindik Olentzero-
ri eta Mari Domingiri zer eskatu. 
«Hernaniko komertzioetan opa-
ri-txartelak eskuratu daitezke. 
Horrela, Olentzerok eta Mari Do-
mingik bete-betean asmatuko 
dute». Hori egiteko, dendariari 
esan behar zaio zenbateko au-
rrekontua dagoen, eta prezio ho-
rretan egingo dio txartela. «Oso 
ponpoxo jartzen dute eta ideia 
ona da, askotan zaila izaten de-
lako zer oparitu jakitea», konta-
tu dute.  

«Gabonetako erosketak aurreratzea 
gomendatzen dugu, pilaketak saihesteko»

Horrez gain, Berriak Elkarteak gabonetako 
opariak eta otorduetako produktuak herriko 
komertzioetan erostera animatu ditu herritarrak: 
«Hernanin denetarik erosteko aukera dago». 

Gabonetako erosketak lehenago egitea gomendatu dute, pilaketak ez egoteko. 

«Zer oparitu ez 
badakizu opari-
txartela egin daiteke 
herriko komertzioetan; 
horrela, Olentzerok 
bete-betean asmatuko 
du»
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URUMEA  FAMILIA BILERAK

Espainiako Osasun Ministerioak 
eta Autonomia Erkidegoek aben-
duaren 24an, 25ean, 31n eta urta-
rrilaren 1ean gehienez 10 pertso-
narekin bilerak egiteko baimena 
ematea adostu zuten eta LABIk 
neurri horiek berretsi zituen as-
teazkenean, baita etxeratze-
-agindua 01:30etara arte luzatzea 
ere, Gabon gauean eta Urtezahar 
gauean. Gainera, Gabonetako 
jaiek koronabirusaren pandemi-
an duten eragina murrizteko, ez 
dute autonomien arteko mugi-
kortasuna baimenduko, salbues-
pena abenduaren 23tik 26ra eta 
abenduaren 30etik urtarrilaren 
2ra arte izango dira, familia be-
rrelkartzea denean izan ezik, 
hau da, senideak edo gertukoak 
ohiko bizilekura joatea.

Akordioak nahitaez bete  
beharrekoak dira 
Hala erabaki zuten Osasun Pu-
blikoaren Sistema Nazionaleko 
Lurralde arteko Kontseiluan, 
eta Salvador Illa ministroak ira-
garri zuen akordioak nahitaez 
bete beharrekoak direla. 

Akordio «zabala eta oso 
adostua» lortu zen erkidego eta 
Gobernuaren artean Lurralde 
Arteko Kontseiluan, nahiz eta, 
eboluzioaren arabera alda daite-
keen. Gero LABIk baieztatu zuen. 
Madrilen eta Kataluniaren babe-
sik gabe erkidego guztien babe-
sa izan zuen akordioak. Osasun 
sailburu askok bat egin zuten 
testuarekin, baina euren lurral-
deetan murriztaileagoak izango 
direla ohartarazi zuten.

Gehienez 10 pertsona  
ospakizunetan, bizikideak  
ez badira
Gabon, Eguberri, Urtezahar eta 
Urteberri ospakizunetarako neu-
rrien dokumentuaren arabera, 
bilerek 10 pertsonako gehieneko 
muga izango dute, bizikideak ez 
badira behintzat, eta gomendio 
gisa ez dira bi bizikidetza-talde 
baino gehiagokoak izango, eta 
arreta eta zaintza berezia izan 
beharko da egoera ahulean dau-
den pertsonekin.

Hala, hasierako proposame-
nean bileren muga sei pertsona-
koa zen bitartean, Osasun Sailak 
zenbait autonomia-erkidegoren 
eskaerei erantzun die, hala nola 

Kataluniari, Euskal Autonomia 
Erkidegoari, Madrilgo Erkidegoa-
ri eta Valentziako Erkidegoari; 
izan ere, neurri gehiago malgu-
tzea proposatu dute, eta Gaztela 
eta Leoni, esaterako, neurriak 
gogortzearen alde egin dute. Bes-
talde, oporretara etxera itzultzen 
diren ikasleei interakzio sozialak 
mugatzea eta 10 egun lehenago 
prebentzio-neurriak zorroztea 
gomendatzen zaie.

Etxeratze-agindua 01:30etara 
arte luzatu da etxera  
itzultzeko ez gizarte- 
topaketetara joateko
Etxeratze aginduari dagokio-
nez, Lurraldearteko Kontsei-

luak erabaki zuen 01:30ak arte 
malgutzea Gabon gauerako eta 
Urtezaharrerako, eta ez 01:00ak 
arte, hasiera batean Osasun Sai-
lak proposatu bezala. Etxeratze-
-agindua luzatzea ohiko etxe-
bizitzara itzultzeko bakarrik 
aplikatuko litzateke, eta inolaz 
ere ez gizarte-topaketetara joa-
teko. Illa ministroak bide publi-
koan edatea eta jatea saihesteko 
agindua berretsi zuen, horreta-
rako prestatutako leku batzue-
tan izan ezik.

Erabakiak osasuna nahi du 
babestu eta beste alde onak ere 
baditu
Osasunaren aldetik neurri hauek 

onak direla ezin da zalantzan ja-
rri, baina familia osoa ez elkar-
tzeak ekartzen dituen penak ere 
bere alde ona badute. 

Hasteko bazkari eta afariak 
prestatzen lan gutxiago. Beti 
dago baten bat lan haundiena 
hartzen duena eta horrek jende 
gutxiagorentzat egin beharko 
du lan. 

Mahai gainean plater gutxia-
go jarri beharko dira. Bidaian edo 
mugikortasunean ere aurreztu-
ko da. Eta agian garrantzitsue-
na, familien arteko liskarrak 
eta eztabaida sutsuak ekidingo 
dira. Noski koinatu oro jakintsu 
horren jakituria ere agian aurten 
sahiestu dezakete askok.  

Hamar bai, hamaika ez
Abenduaren 24an, 
25ean, 31n eta 
urtarrilaren 1ean 
gehienez 10 pertsona 
elkartu ahalko dira 
bizikideak ez badira.

Aurten platerak jartzen lan gutxiago egongo da.
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«Hiru unitate familiar desberdinetako hamabost pertsona  
inguru biltzen ginen eta aurten gehienez zortzi izango gara»
Goñi Iradi sendia Gabonetan, Urtezaharretan eta Errege Egunean elkartzen dira, baina aurten denak ezingo dira elkartu  
bi taldetan banatuz. «Landetxetan elkartzen ginen azken urteetan eta orain bi unitate familiarretan bilduko gara».

URUMEA  FAMILIA BILERAK

Goñi Iradi sendia urtero elkar-
tzen dira gabonetan, Gabon, 
Urtezahar eta Errege ospakizu-
netan, baina aurten planak eta 
antolatzeko era aldatu beha-
rrean aurkitu dira murrizketen 
ondorioz. «Hamabost pertsona 
inguru biltzen gara, hiru uni-
tate familiar desberdinetakoak 
eta aurten ez da posible izango. 
Berrantolatu egin behar izan 
dugu». 

Beraz alde batetik bi unitate 
elkartuko dira eta hirugarre-
nak bere aldetik egingo ditu 
bazkari-afariak. «Honela ez 
gara hamarretik inoiz pasa-

tzen. Zortzi elkartuko gara alde 
batetik eta beste bost edo sei 
bestetik. Horrela izan beharko 
du aurtengo gabonetan».

Familia askok gainera egun 
hauek etxetik kanpo ospatzen 
zituzten eta hori ere aldatu da. 
«Hasteko elkarteak itxita dau-
de. Jende asko biltzen zen, ba-
tez ere Errege egunean, baina 
baita Eguberri gauean, Gabon 
egunean, Urtezahar gauean eta 
Urteberrian. Hori ez da posible 
izango. Errege egunean hogei-
ren bat izaten ginen gainera 
Txantxangorri elkartean. Orain 
burutik pasa ere ez zaigu egiten 
horrelako zerbait».

Kanpora bidaiatzen dutenak 

ere badira. «Gu urrutira ez, 
baina azken urteetan landetxe 
desberdinetara joan izan gara 
egun hauetan. Nafarroan asko 
daude Baztan, Malderrekan, 
Bortzirietan... eta mugikorta-
suna bertan behera geratu da 
erkidego desberdinen artean. 
Hori ere ez da posible izango. 
Gainera hor bi debeku elkar-
tzen dira, aipaturiko erkide-
goen arteko mugikortasun 
debekua eta hamar pertsonetik 
gora, unitate desberdineta-
koak, ezin elkartzearena». 

Datorren urtera arte, 
gutxienez, itxaron beharko 
dute berriz ere familia guztia 
elkartzeko.

«Gabon gauean 45 senide inguru elkartzen gara, baina aurten 
ezinezkoa izango da; bakoitzak bere etxekoekin ospatuko du»
Etxabe familiakoek gabon gau berezia izaten dute urtero; anai-arrebak, lehehengusuak eta lehengusinak, aiton-amonak eta 
guraso guztiak elkartzen dira Goiko-Lastola sagardotegian. «Egun polita izaten da, pena izango da aurten guztiok ez elkartzea».

URUMEA  FAMILIA BILERAK

Etxabe sendiak gogoz itxaroten 
ditu urte osoan abenduko egun 
hauek. Izan ere, familiako kide 
guztiak elkartzen dira base-
rrian, gabon gaua ospatzeko. 
«Normalean 45 inguru biltzen 
gara; lehen baserrian elkartzen 
ginen, baina gero eta gehiago 
garenez, sagardotegian egiten 
dugu orain», kontatu dute. 
«Baserriko sukaldean egiten ge-
nuen, baina familia haundituz 
doa eta Goiko-Lastolan elkartu 
gara azkenekoetan». 

Afaria ez ezik, gabonetako 
giroan sartzeko eta motorrak 
berotzeko festa antolatzen 

dute baserrian Etxabetarrek. 
«Amaiak pelukak eta apainga-
rriak prestatzen ditu eta mu-
sikarekin giroa animatuz doa, 
afaltzen hasi aurretik».

Urtero ospatu ohi dituzte 
gabonak horrela, eta familia 
arteko «harremanak sendotze-
ko», asteburu pasak ere egiten 
dituzte. Azkeneko bi urteetan 
egin dute hori. «Aurreko urtean 
lehengusuak eta lehengusi-
nak elkartu ginen Askizun, 
eta gurasoak igandean etorri 
ziren; egun politak izan ziren 
guztiontzat, ederki egon ginen 
elkarrekin».

Hala ere, aurten egoera ez 
da betikoa izango eta, beraz, 

Etxabetarrek planak aldatu 
behar izan dituzte.  «Bakoitzak 
bere etxekoekin afalduko du 
aurten; egoerak horrela bultza-
tuta, hori erabaki dugu denon 
artean». Kontatu dute, «pena» 
dela horrela egin behar izana; 
«baina ia lehengusu guztiek 
umeak izan dituzte eta batzuk 
8 kide dira etxean; hortaz, ezi-
nezkoa da familiako bi etxeta-
ko senideak elkartzea ere».

Dena den, datorren gabonak 
betiko moduan ospatzea espero 
dute Etxabetarrek. «Aurten 
ezinezkoa izan bada ere, betiko 
moduan gogotsu elkartuko 
gara berriro egoera hobetzen 
denean!». 

Orain dela bi urteko argazki hau ezingo da errepikatu aurten.

Etxabe familiako senideetako batzuk, Askizun. 
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URUMEA GABONETAKO APAINGARRIAK

Gabonetan etxea apaintzeko 
ohitura izaten da, etxeko txo-
koak hainbat koloretako argiz 
betetzen dira, apaingarri uga-
ri jartzen dira, etxe barruan 
zein kanpoan edo denden era-
kusleihoetan, eta  gabonetako 
zuhaitzak ere etxe askotan ez 
du hutsik egiten. Batzuek betiko 
pinua aukeratzen dute eta etxe-
ko guztien artean jartzen diz-
kiote bolatxoak. Beste batzuek, 
berriz, originalak izatea nahia-
go dute, eta imajinazio haun-
diarekin apaintzen dute zuhai-
tza. Horrez gain, herritar askok 
etxeko sarreran jaiotza jartzen 
dute urtero. Goroldioa bildu eta 
piezekin irudikatzen dute Je-
susen jaiotza. Bertan kokatzen 
dituzte errege magoak eta Olen-
tzero, eta argitxo batzuk jartzen 
dizkiote inguruan, gabon giroan 
goxoago sartzeko asmotan.   

Esan bezala, hamaika auke-
ra daude gabon giroan sartze-
ko eta etxea apaintzeko. Estilo 
tradizionala gustatzen zaienek, 
gabon klasikoarekin zerikusia 
duten koloreak aukeratzen di-
tuzte; alegia, txuria, gorria eta 
berdea, gehienbat. Gabonak zer-
txobait modernoagoak egin nahi 
dituztenek, aldiz, kolore leunak, 
berde naturala edota estilo nor-
dikoarekin antzekotasuna duten 
piezak aukeratzen dituzte pinua 
apaintzeko. Horrez gain, batzuei 
gustatzen zaie zuhaitza apain-
tzea kolore biziez, urrearekin, zi-
larrarekin eta tertziopeloarekin. 
Eta azkenik, badira pinua bola-
txoekin apaindu ordez, bestelako 
irudiekin edo panpinekin apain-
tzeko hautua egiten dutenak. 

Esanak esan, aipatzekoak 

dira hemen Urumea Bailaran 
urtero erakusleihoa apaingarriz 
jartzen dituzten denda eta ko-
mertzioak. 

Hernanin, hamaika erakus-
lehio ikusgarri eta berezi 
Hamaika erakusleiho aurkitu 
daitezke bailaran zehar, bakoi-
tzaren ukitu pertsonalarekin. 
Batzuk, originalak dira, beste 
batzuk sortzaileak, kaleko zein 
etxeko materialarekin eginda-
koak ere badaude. Eta tarteka 
badago baten bat, aldarrikapena 
sustatzen duena.   

Gabonetan, kaleak janzten dituzten erakusleiho 
ikusgarriak aurkitu daitezke, bailaran zehar 

Gaur egun, Urumea bailaran badira urtero 
gabonetan etxea goitik behera apaintzen 
duten hamaika familia, horrez gain, herriko 
kaleei ikusgarritasuna ematen dieten hainbat 
erakusleiho ere badaude. 

Antzinako Egiptotik, 
Urumea bailarara
Aspalditik datorren kontua da gabonetan etxea 
apaintzea eta argiz betetzea. Antzinako Egipton 
hasi zen tradizioa hau eta jarraipena izan du gaur 
egun arte, hain justu. 

URUMEA  GABONETAKO  
APAINGARRIAK

Gabonetako apaingarriak, 
nondik datoz? 
Gabonetako apaingarri kon-
tu hau, antzinako Egiptotik 
dator, izan ere, neguko solsti-
zioan hainbat landare hartu 
eta etxera eramaten zituzten. 
Kolore berdea, esperantzaren 
ikurra zen, eta horrez gain, gau 
hotz eta luzeen erosotasunaren 
sinboloa zela ere esaten zuten. 
Eguzkiaren jainkoa zen Ra, eta 
hark zituen gaixotasunak na-
turak sendatzen zizkiola esaten 

da. Hori horrela, egipziarrek, 
solstizioa bizitzako sinbolo gisa 
hartzen zuten. 

XVI.mendean, eliza alema-
netan eskaintzen ziren an-
tzerkietan, Adan eta Evaren 
pasadizoa irudikatzen zituzten 
zuhaitzak agertzen ziren. Eta 
hauek apaintzeko eta sinbolis-
moa emateko, fruta eta intxau-
rrak gehitu zitzaizkien. Den-
boraren poderioz, kristauek, 
zuhaitz hauek etxean sartu 
zituzten, apaindu eta Jesusen 
jaiotza ospatzen zuten gabone-
tan. 

Mende hauen tartean, bazen 
Luterori buruzko elezahar bat. 
Elezahar honek zioen, Lutero 
etxera bidean zihoala, izar ihes-
kor bat ikusi zuela zeruan. Lute-
ro hunkiturik, bere etxe barruan 
ere ikusitako dizdira hori iru-
dikatu nahi zuen. Hori horrela, 
etxe ondoko lorategitik zuhaitza 
moztu, eta kandela txikiak gehi-
tu zizkion, izar iheskorra irudi-
katzeko asmotan.

XIX.mendea eta argiak
Gabonetako argiztapen eta de-
korazioaren historia, ez litzate-

ke berdina izango Thomas Edi-
son eta Edward H. Johnsonen 
ekarpenik gabe. Edisonen la-
gunak, Edwarrek, gabonetako 
zuhaitzak are ikusgarriagoak 
egiteko aukera bat ikusi zuen, 
eta 1882an, soka baten bidez, 80 
argi gorri, zuri eta urdin batu 
zituen, gabonetako zuhaitzaren 
inguruan jartzeko. 

Ia 40 urte ondoren, 1923an, 
bonbilak modu ofizialean erabi-
li ziren lehen aldiz zuhaitz bat 
apaintzeko. Guztira, 21 mende 
daramatza gizarteak, gabone-
tan zuhaitzak jartzen. 

XVIII.mende hasierako ilustrazioa. Lutero familiarekin gabonetan. 

Gabonak datozela antzematen da, Hernaniko komertzioen erakusleihoetako kolore eta apaingarriek hala erakusten dute. 
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Asdf

HERNANI   
BABESTUTAKO EDUKIA  

Gabonetan ohikoa izaten 
da kaleetan argiak jar-
tzea, kaleari nolabaiteko 
indarra emateko, eta 
gabonak direla iragartze-
ko. Hala ere, bizi dugun 
pandemia honetan, jende 
askok argiak jartzearen 
aurkako jarrera azaldu 
du, «gastu asko dela» ar-
gudiatuz. Honen aurrean,  
Berriak Elkarteak dio, 
gabonetako argiak, elkar-
teak ordaintzen dituela, 
eta kontsumoaren kostua 
berriz Udalak, eta gehitu 
du «ez duela gastu asko 
suposatzen».

Aurten bizi dugun 
osasun alarma honetan, 
Berriak Elkarteak, Herna-
nin argiak jartzea erabaki 
du, bi arrazoirengatik. 
Lehena, «uste dugulako 
mundu guztiak duela 

eskubidea lan egiteko. Gabone-
tako argiak jartzen jende askok 
egiten du lan, eta gure kasuan, 
kaleetako argiak  Hernaniko 
enpresa batek jartzen dituenez, 
lagundu egin nahi dugu». 

Beste arrazoi batengatik 
ere egin dute gabonetako 
argien aldeko apustua Berriak 
Elkarteak. Izan ere, Elkarteak 
uste du, «jendeak poztasun 
bat behar duela, argitasun bat 
behar du kaleak bizi dugun 
garai ilun honetan».  Azken 
arrazoi hau, «faktore emoti-
boengatik da, baina uste dugu 
beharrezkoa dugula, eta urte 
honetan gainera, inoiz bai-
no gehiago, ikusita zein den 
egoera». Kaleetako argi hauek 
gainera, «oso kontsumo baxu-
koak» direla ere jakinarazi du. 

Beraz, aurten kaleetan ar-
giak badaude, «herriari argita-
suna emateko helburuarekin» 
izan dela argi utzi du Berriak 
Elkarteak.

BIZI, EROSI  
ETA MAITE  

HERNANI

«Garai ilun 
honetan, argia 
behar dugu»

Originaltasunik ez da falta Hernaniko dendetan. Olentzero, Mari Domingi eta astoak argi daukate. Jakiak ere erabiltzen dituzte askok, denda apaintzeko. 

Jostailuekin batera, gabonetako zuhaitza jarri dute, txikien interesa pizteko.

Kalean dauden hosto edo zuhaitz zatiak aprobetxatu daitezke, denda apaintze-
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URUMEA  GABONAK

Ume askok galdetzen dute ea 
aurten Olentzero, Mari Domin-
gi eta Errege Magoak etorriko 
diren edo konfinatuta egongo 
diren Koronabirusaren eragi-
nez. Lasai, aurten ere opariak 
banatzen ibiliko dira eta urtean 
zehar ongi portatu bazara zurea 
izango duzu. Ikatza ere prest 
dute badaezpada ere.

Hori bai, badakite ongi 2020a 
pandemiaren eraginez zein zai-
la izan den eta beraiek ere neu-
rri artean ibiliko dira gurean. 
Hala ere, Olentzero eta Mari Do-
mingi ezingo ditugu besarkatu, 
ez eta beste urtetan bezain beste 
beraiengana hurbildu. Kaleji-
rarik ez da egingo, debekatuta 
daudelako eta tamalez Errege 
Magoek ez dute kabalgatarik os-
patuko urtarrilaren 5ean. 

Atsegindegin Olentzero eta 
Mari Domingi ikusteko izena 
eman behar da
Covid-19ak bultzatutako egoera 
dela eta, Olentzero eta Mari Do-
mingi ez dira Hernaniko Plazan 
egongo urtero moduan. Ttarla 
Dantza taldeak antolatzen du 
ekitaldia eta aurten neurri bere-
ziak hartu dituzte ekitaldia au-
rrera eraman ahal izateko. 

Hau horrela, abenduaren 
24ean Atsegindegin egongo dira 
eguerdiko 12:00etatik 14:00eta-
ra eta arratsaldeko 17:00etatik 
18:30etara.

Bertan haurren gutunak ja-
soko dituzte eta urtero moduan 
opariak eta goxokiak banatuko 
zaizkie, baina ezin izango da 
argazkirik atera egungo egoerak 
eskatzen dituen neurriak bete-
tze aldera.

Haurren pilaketarik gerta 
ez dadin, bakoitzari ordu bat 
emango zaio mezu baten bi-
tartez eta hitzartutako orduan 
azaldu beharko dute (mezu elek-
tronikoa jasoko dute, adi egon 
zaitezte).

Biterin eman behar da  
izena abenduaren 18 edo 
21ean, Olentzero ikusteko
Hernaniko Aratz eta Txirrita es-
koletan bertan beteko dira izen 
emateak. Beraz, bi ikastetxe ho-
rietako ikasleek ordua bertan 
hartu beharko dute. Horretara-
ko, ezinezkoa suertatzen bada 
ordu zehatz batean azaltzea, 
ikastolako irakasleari papera 
eskatu eta entregatu egin behar 
da. Abenduaren 16ra arte dago 
horretarako epea

Hernaniko beste ikastetxee-
tako eta bertako ikastetxeetatik 
kanpo ikasten duten haur her-
naniarrek ordua Biterin eskatu 
dezakete. Horretarako bi egun 
jarri dira. Abenduaren 18an, 
ostiralean,  eta abenduaren 
21ean, astelehenean, 18:00etatik 
20:00etara hurbildu behar da Bi-
terira.

Eskolek, Olentzerorekin, egi-
ten dituzten ohiko kalejira guz-
tiak bertan behera geratu dira ez 
da bat bera ere aterako Herna-
nin. Hori bai, ikastetxeetako ge-
letan prestatu dituzte ekintzak 
Langilen eta Aratz ikastetxee-
tan esaterako. Azken honetan 
bideo bat grabatuko dute dantza 
eta abestiekin. Abenduaren 18an 
izango da hori, eta egun horre-
tan bertan Plaza Berriko gaztain 
postura hurbilduko dira gaztai-
nak erostera. Santo Tomas ospa-
tzeko egiten duten eguna balia-
tuko dute horretarako.

Astigarragan, Erribera  
kulturgunean egongo dira eta 
gonbidapenak jaso behar dira 
astelehenetik ostiralera
Astigarragan, Xaguxar elkar-
teak antolatzen du Olentzero eta 
Mari Domingiren etorrera. Al-
daketak egongo dira aurten eta 
kalejirarik gabe Erribera kul-
turgunean egongo dira, aben-
duaren 24an goizeko 10:00etan 
eta 11:30etan. Olentzero eta Mari 
Domingik gutunak, segurtasun 
neurri guztiekin, bertan jasoko 
dituzte. Beraz, astigartar umeak 
bertara hurbildu beharko dute.

Bertaratzeko gonbidapena 
behar da eta eskuragarri izango 
dira Erribera kulturguneko ha-
rreran abenduaren 14tik aben-
duaren 18ra arte. 

Jende pilaketak sahiesteko 
Olentzero eta Mari Domingi 
eserita kalean ibili gabe 
Goizuetan ere Olentzerok hiru 
bider egiten zuen kale buelta. 
Goizean Xalto eskolako gura-
so eta ikasleekin, Gurasoak el-
karteak antolatuta; eta herrian 
barrena ibili ondoren, Plazan 
bukatzen zuen, salda hartu eta 
hamaiketakoa eginez. Aurten 
ez da bueltarik egongo. Hori bai, 
Olentzero eta Mari Do mingiren 
etorrera eginen da. Frontoian 
elkartuko dira haurrekin, haien 
gutunak jaso eta goxokiak ba-
natzeko.

Hernanin, Goizuetan bezala 
presoen aldeko manifestazio eta 
kontzentrazioan Olentzeroa es-
petxeratua ateratzen da. Aurten 

zer egin oraindik erabakitzen 
ari dira. 

Errege kabalgatarik gabe  
Hernanin eta Goizuetan
Aurten egongo ez direnak gabo-
netan Errege kabalgatak dira. 
Bailaran, Goizuetan eta Herna-
nin antolatzen dira, baina ez 
ditugu Errege Magoak kaleetan 
zehar ikusiko. 

Berriak elkarteak, Hernanin, 
Erregeak eta Olentzero jarriko 
dituzte Kardaberaz kaleko egoi-
tzan eta bertan gutunak entre-
gatu daitezke. 

Hori bai, gauean ez ahaztu 
janari eta edaria Erregeei jar-
tzea, nahiz eta kabalgatarik ez 
egon gauean zehar opariak jar-
tzen ibiliko baitira.   

Olentzerok urteroko zitari eutsiko dio
Arano, Astigarraga, Ereñotzu, Goizueta eta 
Hernanira etorriko da, Mari Domingirekin 
batera, abenduaren 24an aurren gozamenerako 
opariak banatzera, baina kalejirarik egin gabe.

Olentzero Astigarragan Erribera kulturgunean egongo da.
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Olentzero eta Mari Domingi maiteak,
__________ naiz, __ urte ditut, eta ______________-n bizi naiz…
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URUMEA  
OLENTZERO ETA MARIDOMINGI

Gabonetan sartzear gauden ho-
netan, etxea apaintzeko gogoa 
izaten da, zuhaitza ipiniz, argi 
ezberdinekin etxeari argia ema-
nez... Beste hainbatek, Olentzero  
edo Mari Domingi jartzen dute 
etxeko sarreran, otarra, sagar-
do botila eta Kronika eskuetan 
duela.  Askok eskuz sortzen dute, 
etxean aspalditik hautsez beteta 
dauden trapu zahar horiek apro-
betxatuz. Esanak esan, hamai-
ka modu daude gabon giroan 
sartzeko eta Olentzero edo Mari 
Domingirekin etxea apaintzeko. 
Hori horrela, Kronikak lehiaketa 
jarri du abian, eta saria eraman-
go du Olentzero edo Mari Domin-
gi originalenak. Biak elkarrekin 
ere egin daitezke, ez du zertan 
panpin bakarra izan behar. 

Oinarria da familian, lagu-
nartean edo bakarka, nahi mo-
duan, Olentzeroren edo Mari 
Domingiren panpina egitea. Sor-
mena aske utzi eta nahi den mo-
duan  egin daiteke, ondo pasatzea 
de lako helburu nagusia. Ez dago 
arau finkorik; alegia, tamaina 
edo material zehatzik. Erabili 
daitezke mota askotako arropak, 
trapu zaharrak, plastikozko boti-
lak, birziklatutako papera,  lastoa, 
plastilina edo zuhaitzetatik eror-
tzen diren hostoak. Hitz gutxitan, 
gakoa da imajinazioa martxan 
jartzea.  Gogoratu Olentzerok eta 
Mari Domingik dituzten ezauga-
rri nagusiekin: txapela, otarra, 
xextoa, sorgin-txapela, eta abar. 
Noski, osagarriak ere aldatu dai-
tezke, proposamen berriak aur-
kezteko; norberak gustuko duen 
eskulana egitea da Kronikak an-
tolatu duen lehiaketaren xedea. 

Abenduaren 24a, argazkiak 
bidaltzeko epemuga
Gaurtik hasita abenduaren 24ra 
arte dago aukera Olentzero edo 
Mari Domingiren panpinen ar-
gazkiak bidaltzeko. Egin beharre-
koa da panpina sortu,  argazkia 
atera eta Kronikako emailera bi-
dali: kronika@kronika.eus. Esan 
bezala, ez dago araurik, baina 
baloratuko da originaltasuna, 
sormena eta etxeko edo birzikla-
tutako materialekin egindako 
panpina izatea. 

Parte hartzen duten herri-
tar guztien artean sarituko da 
Latxe aldizkariaren sorta bat 
eta urte osorako Kronikalari 
izatearen bazkidetza bat. Hori 
horrela izanik, gertatu liteke 
irabazlea dagoeneko Kronika-
lari izatea. Hori gertatzen bada, 
Kronikak datorren urteko bazki-
detza ordainduko dio pertsona 
horri. Beraz, 2021garren urtean 
ez du kuota ordaindu beharko. 

Hainbat aholku, panpinaren 
eskulana egiteko
Lehenik eta behin, komeni da 
Olentzero, Mari Domingi edo 
biak egingo diren erabakitzea. 
Ondoren, irudikatu behar da ea 
panpinaren nondik norakoa zein 
izango den. Horretarako, hain-
bat iturri kontsultatu daitezke: 
pertsonai horien argazkiak, ipui-
netako irudiak, edota filmetako 
karakterizazioak. Edo,  bestela, 
norberak sortu dezake bere pan-
pin propioa, inolako erreferen-
tziarik gabe. Gero, materiala bildu 
beharko da. Gogoratu birziklatu-
tako edo berrerabilitako mate-
rialarekin egin diren panpinak 
baloratuko direla. Eta, azkenik, 
lagunekin, familiakoekin edo 
nahi den konpainiarekin bildu 

eta martxan jartzeko unea hel-
duko da, ondo pasatzekoa. Noski, 
gogoan izan, eskulana amaitzen 
duzuenean, argazkia Kronikari 
bidali behar diozuela.

Olentzero egin daiteke astoa 
alboan duela, eserita, zutik, abe-
re guztiekin, opariekin... nahi 
den eran. Bere aldetik, Mari Do-

mingi ere horrelaxe egin daiteke.   
Eta denbora dutenek, biak ere 
egin ditzakete, eta bi pertsonaien 
argazkia bidali. 

Modu horretan, panpin ho-
riek etxean dituzten herritarrek 
poztasuna emango diete Olen-
tzero eta Mari Domingiri, aben-
duaren 24an opariak uztera 

Urumea Bailarako etxe guztie-
tara joaten direnean. Gainera, 
urte arraroa izan da aurtengoa 
eta entretenitzeko aukera ema-
ten dute horrelako dinamikek. 

Beraz, parte hartzera anima-
tzen zaituztegu Kronikako lan-
gile guztiek, ziur ondo pasako 
duzue eta!  

Abenduaren 24ra arte dago panpinen 
argazkiak bidaltzeko aukera. Baloratuko 
dira originaltasuna, sormena eta etxeko edo 
birziklatutako materialekin egindakoak izatea.

Etxean eduki daitezkeen materialekin egindako Olentzero. 

Animatu Olentzero eta Mari Domingi etxean 
egitera, eta parte hartu Kronikaren lehiaketan
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URUMEA  MENUA

Gabonak gerturatu ahala, asko-
ren zalantza izaten da, zer pres-
tatu. Anfitrioi direnak, badirudi 
«errespontsabilitate» gehiago 
dutela, menua prestatu behar 
baitute, besteak beste. Hori ho-
rrela, 4 menuri buruzko ideiak 
helarazi ditu Kronikak, hauek 
baliagarriak izan daitezke agian 
zeure menuarekin inspiratzen 
laguntzeko, eta familiako ki-
deak aho zabalik uzteko. Guzti-
ra, lau menu daude, hala nola, 
indioilar menu tradizionala, la-
bean egindako arraina, labean 
egindako haragi errea eta azke-
nik gabonetako menu begetaria-
noa. 

Indioilar menu tradizionala
Hasteko, aperitiboak: mahai er-
dian itsaski pixka bat jarri, zuen 
familiak nahi bezala. Adibidez, 
zentollo edo idi betea zerbitza-
tu dezakezue, eta otarrainxka 
batzuk whiskyan, gisatuak edo 
labean eginak. Sarrerakoa: gure 
lehen iradokizuna porru, patata 
eta udare krema da, arina eta 
goxoa. Plater nagusia: aipatu 
moduan, indioilarra, izan ere, 
hau da gabonetan jartzen den 
plater ohikoenetako bat. Pos-
trea: etxean egindako arrautza-
-flana eta gabonetako izozkiak, 
elur forman, etxeko txikiek ere 
goza dezaten. 

Labean egindako arraina 
Aperitiboak: hasteko, foie eta 
almendrazko bonboiak eta piz-
zazko mokadu biribilduak, oso 
egokiak izan daitezke menu ho-
netan. Sarrerakoa: aguakate eta 

otarrainxka txikiak, dibertiga-
rriak eta zaporetsuak. Triffle for-
matuan jateko eta gabonak he-
men daudela sentitzen hasteko. 
Plater nagusia: bigarren menu 
honetarako, lupia izan daiteke 
plater nagusia, hau gatzetan 
izanik. Postrea: etxeko turroiak 
ezin hobeak dira janari tradizio-
nal hauek errematatzeko. 

Labean egindako haragi errea 
Aperitiboak: zapo-brotxetak 
eta tomatetxoak, oliba origina-
lak villarroy erara. Sarrerakoa: 
ondo kontzentratutako salda, 
gabonetako zapore guztiarekin, 
ezin hobea da plater nagusira 
pasa aurretik jatekoa, hain zu-
zen. Plater nagusia: familia bi-
leretarako errezeta perfektua, 
haragia. Garrantzitsua izan ohi 
da, kalitatezko pieza bat hauta-
tzea, gero labera sartzeko. Pos-
trea: Gabonetako zuhaitz forma 
duten hojaldre eta nutelaz egin-
dako postrea, adin guztietarako 
balio du.  

Gabonetako menu 
begetarianoa 
Aperitiboak: askotariko hum-
musak egin daitezke: dilistak, 
aguakatea, baba hanous edo 
mutabal bat, etxeko ogiaren 
tostetan igurtzeko. Sarrerakoa: 
sarrera gisa, krema begetal bat 
prestatu daiteke, arina eta de-
nen gustukoa. Plater nagusia: 
barazki lasagna begetarianoak 
familia osoarentzat aproposa 
izan daiteke, zaporez betetako 
platera da eta  betegarria gainera.  
Postrea: oliozko polboroiak, bega-
noentzako ere jangarriak dira 
mota honetako postreak.  

Gabonak gerturatzen doazen heinean,umeez 
gain, helduak ere askotan «urduri jartzeko 
joera» izaten dute, batez ere anfitrioi direnak. 
Hori dela eta, hona hemen gabonetako menuak 
osatzeko lau ideia.

Forma ugari egin daitezke jakiekin, gabonetan haurrak entretenitzeko eta gustura jateko. 

Etxeko txikiek ere, gabonetako  
otorduez gozatzeko hamaika ideia 
Errutina aldaketa haundia izaten dira gabonak txikientzat. Horiek modu 
egokian elikatzeko eta entretenitzeko gomendio batzuk hemen. 

URUMEA  TXIKIENTZAT 

Haurrak, gabonak datozenean, 
urduri jartzen dira,  azkenean 
haurrei zaila egiten baitzaie 
errutinak haustea, batik bat 
txikienei. Argi dago, momentu 
askotan deskontrolatu egiten 
direla, urduritasuna dela me-
dio. Gabonak emozio ugariko 
uneak dira, eta askotan zaila 
da umeentzako menuak pres-
tatzea. 

Hala ere, badago haurrak 
entretenitzeko modurik, jana-
riarekin egindako formekin. 

Sarrerako jakiekin adibi-
dez, hainbat ideia daude, hala 
nola, moztu kanapeak izar edo 
bihotz formekin. Zirkuluen 
forma duten pastak moztu, 
eta egin aurpegi irribarre-
tsuak ketchup, marmelada edo 
maionesarekin...

Plateretako dekorazioa ere 
oso garrantzitsua da, haurren 
interesa pizten baitu honek. 

Egin daiteke adibidez, perre-
txiko entsalada bat, plateraren 
oinarrian letxuga, gainean 3 
edo 4 'perretxiko' egin oilas-
koarekin, eta gaztarekin adi-
bidez, txano moduan jarri, eta 
mahonesarekin puntutxoak 
ere egin daitezke.

Bigarren platerean, saltse-
kin jokatu daiteke, gabonetako 
zuhaitzak irudikatuz, kan-
paien formak eginez, bolak, 
edo izarrak. Horretarako era-
bili daitezke ilarrez, azenarioz, 
erremolatxaz edo beste baraz-
kiz osatutako krema bat. 

Patata purearekin ere egin 
daitezke hainbat marrazki, 
adibidez, elurretako panpina, 
honi begiak jarriz, sudurra, 
ahoa eta bufanda. 

Haurrek gustuko izan 
ohi dute azken platera, hau 
da, postrea, eta plater honi 
nolabaiteko forma edo irudia 
ere emateko hainbat ideia 
daude. Adibidez: Browniea edo 

txokolate tarta, gabonetako 
zuhaitz gisa moztuta; Elurrez-
ko panpina formako izozki-bo-
lak; Erretenak egin, erdiaren 
erditik ebakita.

Gainerako otorduak, «arinak» 
izatea gomendagarria
Etxeko txikien errutina oso 
garrantzitsua izaten da, azke-
nean ohiko ordutegia ahalik 
eta gutxien aldatu beharko 
litzateke. Baina  gabonetan 
hori lortzea oso zaila denez, 
otordu eta afari garrantzitsuak 
egin aurretik mokadu arin 
bat eman diezaiokegu. Egun 
horietan, gomendatzen da 
gainerako otorduak oso arinak 
izatea, kaloriak, gantzak eta 
azukreak orekatzeko. Otordu 
arinak egin daitezke,  barazki 
eta landareak erabiliz, zerea-
lekin edo lekaleekin (zopak, 
belardiak, entsaladak, arroz 
zuria, gaztadun pasta, lekadu-
nak barazkiekin).

Gabonetako menuak prestatzeko hainbat ideia, eta 
etxeko txikiak entretenitzeko, beste hainbeste
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URUMEA  MENDIA 

Urte berri egunean, ohitura izan 
ohi da Adarra puntara igo eta 
bertan, Andoaingo Eus kal du na 
Mendigoizale Taldeak prestatu-
tako hamaiketakoaz gozatzea, 
jaitsialdia indarberrituta egite-
ko. Hala ere, aurten bizi dugun 
pandemia honek, hainbat al-
daketa ekarri ditu gure egune-
rokotasunean, eta mendian ere 
halaxe gertatu da. 

Izan ere, Andoaingo Euskal-
duna Mendigoizale Taldea, aur-
ten ez da Adarran egongo, egoe-
rak hala behartuta, eta honakoa 
jakinarazi dute, «ezin izango 
dugu urtarrilaren 1ean Adarra-
ko saldarekin urte berria ospa-
tu». Adarrako ekintza ez ezik, 
beste hainbat irteera eta paseo 
ere bertan behera utzi dituzte, 
esaterako «Aste Santuetako bi-
daia, eta beste hainbat ibilaldi».

Adarrara urtarrilaren 1ean
XX.mende hasieran, Fortuna 
Do nos tia rra ko mendizale tal de 
batek urteberri egunean Ada rra-
ra igotzeko ohitura hartu zuen, 
eta 1924. urtean antolatu zu ten 

lehen aldiz urteberriko Ada rra-
ko mendi irteera. Orduz geroz-
tik,  urtero bailarako he rri tar 
askok horretarako erre ser ba tu-
ta daukate urtarrilaren 1a, Ada-
rrara igo, tontorrean hamaiketa 
ko eder batez gozatu, eta urtea 

indarrez hasteko asmoarekin. 
Lehen aldiz, 1924garren urtean 
egin zen irteera hau, bai na ohi-
tura honen jaiotza data ze ha-
tza ezezaguna da.  Ekimenaren 
lehenengo ha mar ka de tan meza 
ere izaten zen gailurrera iritsi 

orduko, Ba len txi apaizaren es-
kutik, bai na dagoeneko ohitura 
hori goi ze ko hamaiketako brin-
disak eta hamaiketakoak or dez-
ka tu du.

Baina aurten tamalez, urtero 
egiten den usadio hau, hurrengo 

urterako uztea erabaki du An-
doaingo Euskalduna Mendigoi-
zale Taldeak, «herritarren se-
gurtasuna bermatzeko asmoz». 

Aizkorrira, urtea amaitzeko
Batzuk urtea ederki hasten dute, 
beste batzuk ordea ezin hobeto 
amaitu. Izan ere, beste ohitura 
bat izaten da abenduaren 31n, 
Aizkorrira igotzea. Adarra baino 
altuagoa da Arantzazu inguruko 
mendi hau, 1523 metrokoa hain 
zuzen. Hemen ere, mendiza-
leek goiz igotzen dute gailurra, 
hamaiketakoa Urbian egiteko. 
Urumea Bailarako herritar asko 
izaten dira urte amaieran, Aiz-
korrin. Bizi dugun egoerak gai-
nera, neurriak ekarri ditu mu-
gikortasunari dagokionez, eta 
kasu honetan, Aizkorrira igotze-
ko, Arantzazutik egitea gomen-
datzen da. 

 Urtea amaitzeko eta hasteko 
modu ezberdinak daude, hala 
ere, gabonetako oporrak, men-
di bueltak egiteko aprobetxatu 
daitekeela azaldu du Mendiriz 
Mendi Elkarteak. «Bide politak 
dauzkagu, Hernanitik oinez ate-
rata ere. Eta Urumea inguruan 
baditugu igotzeko makina bat 
mendi, hala nola, Buruntza, 
Urdaburu eta Onddi... eta men-
di hauen inguruetan dauden 
ibilbide lasai eta eder ugari ere 
badaude. Bizi dugun egoera ho-
netan ez da gauza xamurra, 
musukoarekin mendira joatea. 
baina tira, ez dago beste irten-
biderik». 

Bizitako pandemiaren 
eraginez, hazi egin da 
mendiko afizioa. Hala 
ere aspalditik datorren 
kontua da gailurrak 
igotzearen ohitura, 
urtea agurtzeko zein 
berriari ongi etorria 
emateko. Eta Urumea 
bailaran badira, beste 
hainbat ibilbide, 
gabonetako oporretan 
egin daitezkeenak, hain 
justu. 

Urtero, urtea ondo hasteko asmoz, askok Adarra igotzeko aukera hautatzen dute.  Argazkia: Mendiriz Mendi.

Beste hainbatek berriz, urtea amaitzeko aitzaki gisa, Aizkorri igotzen dute. Argazkia: Mendiriz Mendi.

Urtea amaitzeko Aizkorri eta urte 
berriari ongi etorria emateko, Adarra

«Ezingo dugu 
urtarrilaren 1ean 
Adarrako saldarekin 
urte berria ospatu»
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Zuri-zuri, Adarra 
Astebete baino zertxobait gehia-
go falta da neguan sartzeko, 
baina jadanik bota zuen lehen 
elurtea, abenduaren 5eko aste-
buruan, eta bailarako hainbat 
mendi zuriz jantzi ziren. Izan 
ere, pasa den astean, 500 metro-
ra elurra egin zezakeela iraga-
rrita zegoen, eta halaxe gertatu 
zen. 

Euskalmetek alerta horia 
iragarri zuen,  EAEra Atlanti-
koko borraska zabal eta sakon 
bat iritsiko zelako, «Artikoko 
aire hotza dakarrena» hain zu-
zen, eta, ondorioz, denboraldi-
ko lehenengo negu giroa izan 
genuen pasa den asteburuan. 
Kostaldeko olatu haundiez gain, 
tenperaturek behera egin zuten 
nabarmen, prezipitazioak uga-
ritu ziren, kazkabar ekaitzak 
ere eta haize gogorra ibili zen. 

Honelako eguraldiekin,  
Jaurlaritzak gomendioak
Eusko Jaurlaritzako Segurtasun 
Sailak larunbat arratsaldean 
eta igandean mendirako irtee-
rak saihestea gomendatu zuen, 

batez ere 700-800 metrotik go-
rako altueretan. Izan ere, egoera 
meteorologikoa «oso desatsegi-
na izango zela» ziurtatu zuen, 
«haizea, giro hotza eta elur itxu-
rako prezipitazioak izango zi-

rela» argudiatuz. Gainera gehi-
tu zuen, «tontorrean kantitate 
esanguratsuak pilatzeko aukera 
ere bazegoela, eta arriskutsu 
izan zitekeela mendira joatea». 

Hala ere, pasa den astebu-

ruan Urumea bailarako hainbat 
herritarrek elurtea eta astebu-
rua aprobetxatu zuten, mendia 
igotzeko, trineoan ibiltzeko edo 
etxeko txikiekin elur panpinak 
egiteko.  

Zuri kolorez zegoen Adarra pasa den asteburuan. Eta bailarako herritar batzuk, aprobetxatu egin zuten  mendira joateko, argazkiak ateratzeko... 

Mendiko afizioarekin batera igo da zabor kopurua
Azken urte honetan izandako pandemiak harreman sozialak mugatu ditu, beste hainbat neurri murritzaileen artean. 
Horrek, mendiko afizioa haunditzea eragin du, eta mendietako zabor kopurua nabarmen haunditu da. Honen harira, 
Mendiriz Mendik, herritarrei dei egin die, mendira joatean, etxetik poltsa bat eramateko eta ikusten duten zaborra biltzeko. 

URUMEA  MENDIA ETA ZABORRA

Aspalditik izan da ohitura Eus-
kal Herrian, eta munduko beste 
hainbat txokotan, mendi buelta 
bat egin, eta ondoren bapo 
bazkaltzea. Hala ere, martxoan 
etorri zen pandemiaz geroz-
tik, nabaria izan da, mendiko 
afizioa areagotu egin dela, eta 
honekin batera, haunditu egin 
da mendian pilatzen den zabor 
kopurua. 
Orain arte pilatzen zen zabo-
rra mendietan, baina ez orain 
moduan. Nabaria da, zabor 
gehiago dagoela aurten men-
dietan, pasa den urtearekin 
alderatuz. 
Mota askotako zaborra aurkitu 
daiteke, hala nola, maskari-

lak, tabako paketeak, latak, 
plastikoak, paperak, eta beste 
hainbeste. 
 
Herriaren laguntza 
Zaborrarekin gertatzen ari den 
arazo hau konpontze aldera, 
Mendiriz Mendi elkarteak, 
«bilketa bolondres kanpaina» 
bat jarri du abian. Hau da, 
«bakoitzak etxetik, poltsa bat 
eraman dezala mendira, eta 
ikusten duen zaborra etxetik 
ekarritako poltsa horretan sar-
tu dezake. Eta ondoren, bildu-
tako zabor guzti hori, dagokion 
zakar ontzira bota». 

Mendiriz Mendik azaldu du, 
herritarren laguntza beharrez-
koa dela «mendiak txukun eta 
garbi mantentzeko». Mota askotako zaborra aurkitu daiteke bailarako mendi eta inguruetan. 

«Zuri-zuri zegoen 
Adarra mendia, pasa 
den asteburuan»
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ASTIGARRAGA-HERNANI  TAILERRAK

Urtea ezin hobe amaitzeko Her-
naniko eta Astigarragako uda-
lek hainbat ikastaro antolatu 
dituzte herritar guztientzat. 
Abenduan eta urtarrilean egin-
go dira eta aforoa mugatua de-
nez, aldez aurretik izena eman 
behar da. Gainera, bi herrieta-
ko gaztelekuetan ere egongo da 
zeregina egun hauetan. Bere 
aldetik, Hernaniko Dobera Eus-
kara Elkarteak ere prestatu du 
abendurako plangintza, eta ha-
maika dinamikarekin agurtuko 
du urtea. Euskal zumba edota 
buruarinen tailerra egingo di-
tuzte, eta ipuin-kontalariarekin 
hitzordua ere jarri dute. Beraz, 
ez da aspertzeko astirik izango 
hilabete horietan. 

Hernaniko tailerrak zertxo-
bait beranduago hasiko dira, 
abenduaren 28an. Astigarragan, 
berriz, dagoeneko egin dute ar-
gazkilaritza ikastaroa, eta beste 
hainbat egingo dituzte abendua-
ren 17tik aurrera.  

Arteterapia eta eskulanak, 
Astigarragan 
Abenduaren 9an eta 10ean ar-
gazkilaritza tailerra izan zen 
Astigarragan, Alfredo Ruizekin. 
Hurrengoa, eskulanen ikastaroa 
izango da, hilak 17an. Doakoa da 
eta aurretik izena eman behar 
da zilegieskola@aek.eus edo 
Erribera kulturgunean. Goize-
ko 09:30ean izango da eta Itziar 
Ruizek gidatuko du saioa. Ho-

rrez gain, arteterapia ikastaroa 
ere izango da abenduaren 19an, 
Kontxaenean. Hori ere doakoa 
da eta izena eman behar da az-
tifemiak@gmail.com helbidean. 

Bestalde, Apeztegi plazan ohe 
elastikoak jarriko dituzte aben-
duaren 28an, 29an eta 30ean. Ho-
rretarako, txartelak aurrez hartu 
behar dira Erribera kulturgunean, 
astelehenetik aurrera. Egitasmo 
hau ere doakoa da, eta bi txanda-
tan egingo da: goizeko 11:00etatik 
14:00etara bitartean eta arratsal-
dez, 16:30etatik 20:00etara.  

Gaztelekuak antolatu dituen 
ekintzei dagokienez, abenduaren 
19an Santo Tomas eguna ospa-
tuko dute eta hurrengo egunean 
xake topaketa izango da. Hala-
ber, hilak 23an hi selfie joko di-
bertigarrian arituko dira herrian 
barrena, zumba ikastaroa izango 
dute abenduaren 27an eta urtea 
borobiltzeko, kamisetak kusto-
mizatuko dituzte hilak 30ean. 

Bost ikastaro Hernanin, 
abenduan eta urtarrilean
Guztira 5 tailer antolatu ditu Her-
naniko Udalak, herriko hainbat 
gazteekin elkarlanean. Nera-
beentzat zuzendutako ikastaroak 
dira, 12 eta 17 urte bitartekoen-
tzat. Batzuk abenduan egingo 
dira eta beste batzuk, berriz, ur-
tarrilean. Saio guztiak doakoak 
dira, baina aforoa mugatua da 
eta, beraz, aurrez izena eman 
behar da. Ikastaro guztietan ize-
nematea abenduaren 16an amai-
tuko da, hau da, datorren asteaz-

kenean. Interesa duenek hauxe 
dute apuntatzeko esteka https://
linktr.ee/hgazteria. 

Abenduaren 28an, 29an, 
30ean eta urtarrilaren 4an eta 
5ean tatuaje diseinu tailerra 
izango da Iñaki Urruzolarekin. 
Goizeko 11:00etatik 12:30etara bi-
tartean izango da, eta tatuajeak 
nola diseinatu ikasiko dute ber-
tan. Egun horietan ere parkour 
ikastaroa izango da, Raul Mihai-
rekin, arratsaldeko 17:00etatik 
18:00era bitartean.

Antolatu duten beste dina-
mika bat orientazioko tailerra 
da. Hilak 28an eta 29an egingo 
da, Patri Espinarrekin, goizeko 
09:30etatik 12:30etara bitartean. 

Bestalde, argazkilaritza gustuko 
duten horientzat, Nagore Lega-
rretak argazki kamera tailerra 
egingo da. Hori bi egunetan izan-
go da: urtarrilaren 4an 16:00eta-
tik 18:30etara bitartean; eta 
abenduaren 5ean, berriz, goizeko 
10:00etatik eguerdiko 12:30etara. 

Azkenik, Ana Velez hernania-
rrak artisau-jaboiak nola egin 
ikasteko ikastaroa emango du. 
Abenduaren 30ean izango da, 
10:00etatik 13:00etara bitartean. 

Aipatu moduan, gaztelekuak 
ere plangintza zabala antolatu 
du abendurako. Asko dira pres-
tatu dituzten ekintzak, baina 
tailerrak eta irteerak hauexek 
dira: batetik, serigrafia tailerra, 

abenduaren 18an; bestetik, Txu-
ri Urdinera irteera, abenduaren 
23an; eta, azkenik, scape-room 
saioa Donostian, hilak 29an. 

Doberak ere jarduerak 
egingo ditu gabonetan
Hainbat aukera eskaini ditu Do-
bera Euskara Elkarteak aben-
durako. Buruarinen tailerra, 
euskal zumba, ipuin kontaketa, 
eskulanen tailerra eta Sahara-
ko elkartearen eskutik, bertako 
musikarekin gozatzeko eta ins-
trumentuak ezagutzeko aukera 
izango da. Egunak zehaztu gabe 
badaude ere, datozen egunetan 
emango dute horren berri. Izene-
matea ere zabalik egongo da.  

Aspertzeko astirik ez, Urumea 
Bailaran antolatu diren tailerrekin

Askotariko gaiak landuko dira Hernanin eta 
Astigarragan prestatu dituzten ikastaroetan: 
tatuaje diseinua, parkourra, orientazioa, artisau-
jaboiak, argazkilaritza edota arteterapia. 
Abenduan eta urtarrilean egingo dira, eta aurretik 
izena eman behar da, tailer bakoitza antolatu 
duen Udalaren edo elkartearen plataforman. 

Joan den urtean sormen tailerra egin zuten Uxue Bereziartua hernaniarrarekin. 
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Mila esker

Eskutik eskura,  
Urumeatik Urumeara

Kronika egunero 
zuekin egiten delako

Ez da urte xamurra izan, badakigu hori gure artean. 
Ordu gehiegi pasa ditugu sartuta etxean, mugaturik 
bizitza egitea kalean. Denok batera ikasi dugu bata 
bestea zaintzean eta aurrera egin dugu elkarlanean. 
Urte berriari ongi etorria ematean, utziko dugu, urte 
madarikatu hau atzean. 


