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Badoa  2009. urtea eta badator  2010a. Gogoan al duzue, zenbateko zalaparta eta olatua sortu 

zen 2.000 urtera sartu behar ginenean? Eta dagoeneko 10 urte kendu dizkiogu milurteko honi. 

10 urte dira, 1999an, hain zuzen ere, lehenengo urtekaria argitaratu zela;eta urtekariak ikus-

katuz gero,  azken hamar urteotan Zegamak egin duen aldaketa ikaragarria da. 10 urte dira,  

Aizkorri eta Urbiako Artzainen arteko Gazta Lehiaketa antolatzen hasi zela Udala; duela 

hamar urte, Zegaman ez zen ez Erlezain Egunik, ez Aizkorriko Lagunen Egunik, ez Zega-

ma- Aizkorri Mendi Maratoirik eta ez Zeramika Jardunaldirik antolatzen. Duela hamar urte, 

ez zegoen, ez Pisu Tutelaturik, ez Haurreskolarik, ez Eguneko Zentrorik, ez igerilekurik, ez 

KZgunerik, ez Anduetza Egur Museorik eta ez Turismo bulegorik… makina bat igurtzi jaso 

duela esan behar gure herriak azken hamar urteotan. Bizi kalitatean hobera egin dugula 

nabarmena da. Hala ere beti dago zer egiteko, zer hobetzeko; 2010ean San Bartolome au-

zoa, herri-gunera gerturatuko dugu, jadanik eraikitzen ari garen igogailua dela eta; bestalde, 

ea, hain desiratutako gimnasioa ere egiteko dirua eta aukera aurkitzen dugun, hori da Udal 

honen asmoa. 

Zegama aurrera doa, herritar guztion ekimenez, bakoitzak bere alorrean eta bere inguruan 

ahal duena eginez. Zegama, Aizkorriren magalean dago eta, auzolana zer den badaki, Uda-

letxean gaudenok nabarmendu egiten dugu, eta inguruko herrietakoek nabarmendu egiten 

dute Zegamak duen barne indar hori. 

Gure erronka, datozen urteetarako, Zegama dagokion lekuan kokatzea da eta horretarako, 

aurrez erabaki behar da gure herriak zein norabide hartu behar duen. Udalaren apostua, 

urtekarian zehar ikusiko duzunez, Aizkorri-Aratz Parke Naturalaren magalean eta sarreran 

egonik, bide hau irekitzea da, gure herria Parke Natural horren barnean erreferente izatea eta 

horretan jarriko ditugu gure ahalegin eta indarrak.

Besterik gabe, mila esker, urtekari hau egiteko laguntza emandako, Udal langile eta herritar 

orori. Lagun askoren lana eta aldekotasuna behar izan da guzti hau idazteko. Eskerrik asko 

denoi.

Azkenik, Gabonetan gaudenez, Udal Gorporazio guztiaren izenean, Eguberri jai zoriontsuak 

eta Urte Berri osasuntsua eta paketsua opa dizkizuegu.

Edurne Albizu
Alkatea
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Zegama. Hiru silabako hitza. Azkeneko 
hiru letrek ondo adierazten dute hemen 
jaio garenon ama geografikoa dela Aizkor-
peko herri eder hau.

Kanpoan bizi garenok maite dugun per-
tsona bati bezala egin ohi diogu bisita eto-
rri izan garenetan. Izan ere, gauza nahiko 
naturala da nire ustez bakoitzak bere bi-
hotzean lekutxo bat eskaintzea jaioterriari, 
eta are gehiago kanpoan bizi bada. Neu-
re Zegamarekiko harreman intimo horren 
jabe naiz ni ere.

Askotan, jaio nintzen mendi barrenera 
ihes egiten dit buruak; hango hots, usain, 
txoko eta bizipenak betetzen naute, eta 
begiak ixten ditut garai hura ikusteko eta 
sentitzeko.

Udaletxepeko portikuan “atxurrean” nola 
ibiltzen ginen ere gogoratzen naiz, eta pi-
lotak hango zoruan zein bote okerra egi-
ten zuen ere bai. Eta zergatik gogoratu 
naiz orain trapero beltzarekin, “Trapero, 
al saco, al saco” oihukatzen zigun gizon 
handikote harekin? Guk ihes egiten ge-
nuen hori entzutean; baina behin Pedro 
Azurmendi (Droles) beldur gutxirekin tra-
peroarengana joan zen zakuan sartu ze-
zan. Sartu zuen, ba, zakuan Droles trape-
ro beltzak eta han erabili zuen bizkarrean. 
Eta zakutik atera zuenean, esan zion  
bizkarrean kolpetxo batzuk emanez: “¡Así 
me gusta, valiente!”

Beste batzuetan Sor Pureza ikusten dut 
Zirkuloko eskolan niri gaztelera erakutsi 
ezinda, edo Sakristaueneko Maria Dolores 
elizako silla batean eserita dotrina erakus-
ten. Eta hiru apaiz: bi Don Javier eta Don 
Jose Antonio. Hirurak oso desberdinak, 
eta hirurak gure arimen gidariak.

Apaizak aipatuta, Saturrarango semina-
rioa datorkit burura, hara joan bainintzen 
hamabi urterekin. Joxe Mari Zatizalibarkoa 
nuen lagun. Saturraranen bi urte egin eta 
Donostiara joan ginen. Eta han gogo-
ratzen naiz oso leku onean utzi genuela 

Zegama kantu lehiaketa batean. Irakasle 
batek, Don Anton Garrok, hain zuzen,  
Gipuzkoako Ama Birjinen kantuen lehiake-
ta antolatu zuen. Guk, Joxemarik eta biok, 
behin eta berriz “Irutxetako tontorrean” 
kantatu genion Don Antoni, eta hark, no-
taz nota, partitura idatzi zuen pentagra-
man. Gero apaizgai talde handi batek 
ikasi genituen Gipuzkoako Ama Birjinen 
kantuak: Itziarkoarena, Guadalupekoare-
na, Arratekoarena… eta, noski, Irutxe-
tako Ama Birjinarena. Heldu zen lehiaketa 
eguna, abestu genituen ikasitako kantu 
guztiak eta gurea irabazle, Irutxetako Ama 
Birjinarena. Hura poza, hura, Joxemari 
Zatizalibarkoarena eta nirea! Aizkorri baino 
ere altuago utzi genuen Zegama.

Kantutik kantura. Bada beste kantu bat 
guk mutikotan Sanjuansuaren inguruan 
Zegaman kantatzen genuena, eta nik 
beste inon entzun ez dudana eta inongo 
liburutan irakurri ere ez: “Sanjuan dala, 
Sanjuan dala, zapatu arratsaldean. Ha-
malau atso tronpeta jotzen asto beltzaren 
gainean. A la fi, a la fi, a la txok eta konpa-
ñi!” Ona izango litzateke kantu hau gaurko 
haurrei ere erakustea erabat galdu baino 
lehen.

Zegamarrontzat oso ezaguna da  
elkarrizketa labur hau:

—Nongo zara?

—Zegamakoa.

—Ataunen eta Zegaman egunez ikusi eta 
gauez eraman.

Duela urte batzuk ikasi nuen, Xabier 
Azurmendik erakutsita, esaera hori gaizki  
erabiltzen genuela, eta berez honela dela: 
“Ataundarrak Zegaman egunez ikusi eta 
gauez eraman.” Geroztik ez naiz asper-
tu jendeari, herritarrei eta kanpokoei,  
esaera ondo erakusten. Oso polita da 
esaera horren atzean dagoen istorioa. 
Askok eta askok jakingo duzue eta ezin 
hasiko naiz hemen kontatzen.

Hasieran esan dut gure ama geografikoa 

dela Zegama. Badago oso pasarte polit 

bat geografia eta Zegamari dagokiona. 

Ba omen zihoan zegamar bat trenean, eta 

bere aurrean zegoenak galdetu omen zion, 

gazteleraz, nongoa zen. Zegamakoa zela, 

ba. Eta gero Zegama non zegoen galde-

tu omen zion. Baina zegamarrak ezin, ba, 

asmatu Zegama non zegoen gazteleraz 

esaten. Hartu omen zuen orduan buruan 

zeraman txapela eta esan omen zion  

aurrean zeukanari txapelaren zirkunfe-

rentzia seinalatuz: “Mundo”. Eta gero 

txapelak erdi-erdian izaten duen txortena 

seinalatu eta esan omen zion: “Zegama”. 

Ondo esplikatu zion. Zegama munduaren 

erdi-erdian.

Herritk kanpora gabiltzan zegamarrok 

gure herrian esaten ez diren hitz asko 

ikasi ditugu euskaraz, baina zenbait hitz 

eta esamolde dauden geure-geureak 

ditugunak eta galtzen ari direnak. Lan 

polita eta interesgarria izango litzateke 

horiek guztiak bildu eta sailkatzea. Hara 

hemen batzuk, etxe bakoitzean zerrenda 

hau handitzen joan dadin: beantzagie, 

arkuxune, eriosogarrin, ekekero, ituxure, 

kurkubitea, mugarbarrue, txoakilloa, brin-

txala, bisustue, ezkeitu, erramurea, enboi-

tu , infernuko katue, artesie, azkal-uzkal, 

apoxentue, atepuzta, atrozezkoa, uzkulu-

muzkulu, bexinta-beltza, debanerie, debi-

de, kanpanbalurre, kuriketan, puxunetan 

artxarea, ogia lo jarri, begi onez negar 

egin, eziñe leku billa, apintxin eon, damun 

urdaie euki, katuerdikon eon, andafuerako 

soinekoa eman… 

Eta ez dut bukatu nahi hitz gutxitan egi 

handi bat esan gabe: 

Maite du bakoitzak bere ama, 

eta baita zegamarrak ere Zegama.

ZEGAMA
BURUAN
JOXEAN ORMAZABAL
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Edurne alkatearen burugogorkeriari esker, 

hemen nabil, nire herriari eta bertan bizi 

izan dudanari, formaren bat eman nahian, 

oroimenari hari bat erakutsi nahian. 

Maite Mazkiangoa naiz, Melitonen eta 

Maittereren alaba gazteena. Orain dela 

berrogeita bat urte Zegaman jaioa eta 

hogei urteak pasatxo arte, bertan hazi eta 

hezia.

Ikastolako bizimenak datozkit gogora 

lehen kapitulu moduan. Nire kinta, 

Zegamako ikastolako laugarren talo-aldia 

izan zen. Mutilak, Aitor Amiña Barrenekoa, 

Iñaki Olarte, Iñaki Arbeltxokoa, Joxe 

Jabier Arizkorreta, Karlos Telleria eta 

Joxe Mari Opainttegikoa. Neskak berriz, 

Idoia Telleria, Maite Larrekokoa, Nekane 

Murgikoa eta neu. Marixol izan genuen 

lehenengo andereinoa, gozo-gozoa. 

Andereino Karmele eta Bittor ere geure 

artean izan genituen zenbakiak, letrak 

eta portaera zuzenak erakutsi nahian. 

Neskak eta mutilak, batera, futbolean 

egiten genuenaren oroitzapena daukat; 

hori bai, baserri kumeak alde batean eta 

kale umeak bestean.

Frontoi zaharraren alboan zegoen etxe 

hartan zen ikastola garai hartan, alboan 

eskailerak zituela, errekara begira. Bi 

gelatan egoten ginela uste dut edade 

ezberdinetako taldeak; barrenekoan, 

sutondo antzeko txoko bat genuen eta 

gainean, azeri txuri disekatu bat. Ez dakit 

noizkoa izango zen eraikuntza hura baina 

izeba Arantxari entzun izan diot bere gazte 

garaian, koadrilako neskak ilea moztu eta 

saldu egin zutela etxe hura eraikitzeko 

behar zen dirua bildu nahian.

Ikastolan, besteak beste, bertsoak eta 

abestiak erakusten zizkiguten. “Ari naizela, 

ari naizela, hor ikusten det Txirrita”. 

Edo “astoa ikusi nuen betaurrekoekin, 

buruan txapela ta gabardinarekin”. Baita 

“plisti planta plisti plaus mela mela ta blai 

blai”. Zine zaharrean egin zen ekitaldi 

baterako, andereino Karmelek, “euskera 

oi euskera” erakutsi zidan, jolas denborak 

aprobetxatuz, frontoian gora eta behera 

kantuka paseatuz. Ekitaldi egunean 

paper lotsagarri xamarra egin nuela uste 

dut, tonu altuegian abesten hasi eta 

gero, abestiaren zati altuenetara heltzean 

garrasi egin behar izan bainuen, kaiku 

urdina jantzita.

Garai hartakoak dira ere, dantza taldeko 

oroimenak. Mari Jose Gorrotxategi 

genuen andereino maitea, preso eraman 

zuten arte. Herriko jaietan egin genuen 

seguru asko ekitaldiren bat baina baita 

beste herriren batzuetan ere; Idiazabal dut 

oroimenean, Murgiko Nekane eta biok, 

zinta dantzako makilari eutsiz, dantza 

kideak jira eta bira zebiltzan bitartean.

Herri mailan, ikurrinaren legalizazioaren 

egunean egin zen festa dut gogoan, 

herriko plazan. Hura poza eta algara! Aita 

Udaletxean zen garai haietan herrilanean 

eta gertutik bizi nuen festa hau. Garaiko 

giro politikoari lotutako beste oroitzapen 

asko ditut nire ume garaikoak. Besterik 

beste, Txiki eta Otaegiren hilketa 

marrazten zuen kartel bat botika ondoko 

paretan pegatua, Carrero Blancoren 

hilketari buruzko kantu dantzatua herriko 

plazan lehen aldiz entzuna (iup! lara!), 

zibilak etxean tinbre joka, “argia” eta 

beste idatzi batzuk erretzeko ama sua 

egiten etxe ondoan, eta anaiaren koadrila 

lagunak atxilotu zituztenekoa.

Musika lehen ikasketak ere, Zegaman egin 

nituen, herriko ume gehienek bezalaxe, 

Don Jose zenarekin. Solfeoaz gain, 

“Buenas tardes Don Jose” eta “Hasta 

mañana si Dios quiere” (edo antzekoak) 

esaten ere erakutsi zigun, ume guztiak 

isil isilik ilaran jarrita, bai sarreran, bai 

irteeran. 

Orkatz taldearen jaiotza bizitzeko ohorea 

ere izan nuen, amabirjinaren egunean, 

duela … hogeita bost urte. “Guztiz ederra” 

izan zen behintzat abestietako bat, Jabi 

sakistrauenek idatzia gaztetxo bat zelarik, 

eta Lutxi Kalekokoa bakarlari genuela. 

“Hilda Jesus” ere abesti oso berezia izan 

zen, koruaren lehen pauso hauetan.

Pertsonaiak ere bagenituen Zegaman nire 

haurtzaro eta gazte garaian. Don Jose 

apaiza, dudarik gabe horietako bat. Aita 

Melitonekin batera alkandora granate bat 

zuen eta behin, herriko festetan, norbaitek 

apaiza ikusi zuen emakume bati gozo-

gozo helduta plazan dantzan, Mazkiango 

Meliton dantzazalearen ordez.

Xabino ere aipatzeko moduko garaiko 

pertsonaia zen, txapel eta guzti. Bere 

aurpegi eta gestua bizi bizirik dauzkat 

oraindik. Baita gaixotasunak eragindako 

hitz egiteko modu berezia ere.

Ia gaztetxo garaian, lehen berbenak 

ditut gogoan; Urki taldearenak herriko 

festa txikienetan, eta Eganenak San 

Bartolometan. Makina bat dantza eginak 

gara plaza horretan!!

Saiotxo hau bukatzeko, kooperatiba 

datorkit burura. Nire gurasoak sozio 

zirenez, urteroko inbetario lanetara joateko 

konpromisoa genuen gure etxekoak. Mari 

Karmen, Marixabel eta Ramon Aztiñekoa 

talde lanaren buru zirela, baldaz balda, 

zegoen dena kontatzen genuen zapatu 

arratsaldez eta lanaldiaren truke, bokadilo 

goxoa jaten genuen tertulia alaian.

Hona ba hemen, Andaluzian bizi den 

zegamar baten haurtzaroko herri 

oroimenak. Urte berri on denoi, eta laster 

arte. 

KAIXO
ZEGAMAR GUZTIOI!!
MAITE GORROTXATEGI
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EUSKARA 
BIZIBERRITZEKO 
PLAN NAGUSIA 
GARATZEKO 
LANEN ESLEIPENA

Zegama, neurri handi batean 

herri euskalduna izanagatik, 

Udala EBPN, garatuz eus-

kararen berreskuratzea eta 

erabilera guztiz zabaltzeko 

urratsak ematen ari da. Zen-

tzu horretan, Gobernu Ba-

tzarrak, 2007ko abenduaren 

19an egin zuen bilkuran, “Ze-

gaman Euskara Biziberritzeko 

Plan Nagusia –EBPN- ga- 

ratzeko lana” Emun Koop. 

Elkarteari esleitu zion, kon-

tratazioaren eta lana aur-

keztearen epemuga 2009ko 

urtarrilaren 31n ezarriz. On-

dorioz, otsailaren 12ko Udal-

batzarrak, dagokion prozedu-

ra jarraituz, honako esleipen 

hauek Emun Koop. Elkarteari 

egitea erabaki zuen: 

•  Udal barruko euskararen 

erabilera plana inplementa-

tzea: 6.366,08E (BEZ barne).

•  Herriko euskararen erabilera 

plana (EBPN) inplementatzea: 

20.162,19 E (BEZ barne).

Zentzu horretan, Plana 2009. 

urtean zehar luzatuko dela 

aurreikusten denez, eta on-

dorioz, Emun Koop. Elkarteari 

kontratua urtebetez luzatzea 

(2010eko urtarrilaren 31ra 

arte) erabaki zuen Udalba-

tzarrak otsailaren 12an.

 Eusko Jaurlaritzako Hizkun-

tza Politikarako Sailburuorde-

tzak, Euskara Biziberritzeko 

Plan Nagusia aurrera era-

mateko, Zegamako Udalari, 

23.320,18 Eetako laguntza 

eman dio. Gipuzkoako Foru 

Aldundiko Kultura eta Euskara 

Departamentuak, Zegamako 

Udalari 2.615 Etako laguntza 

eman dio gai honetarako.

UDAL ETA OSASUN 
ETXEAREN 
GARBIKETA 
ZERBITZUAREN 
ESLEIPENA

2008ko abenduaren 31n 

amaitzen zenez, GSR enpe-

resari aurreko urtean eslei-

tutako Gizarte Zerbitzu eta 

Udaleko bulegoen garbiketa 

zerbitzua, Udalak, prozedu-

ra ireki bidez, aurrekontuak 

eskatu ondoren, otsailaren 

23ko Udalbatzarrak, GSR 

enpresari garbiketa zerbitzua 

ematea erabaki zuen, lan or-

duko 17,30 E (BEZ barne) or-

dainduz eta lan epea, irailaren 

30 arte ezarriz.

APARKALEKU 
BEREZIAK

Osasun Zentro aurrean dau-

den aparkalekuak, direla eta 

Eguneko Zentroko pertso-

nak bertara eramaterakoan, 

hainbat arazo sortzen ziren, 

osasun etxera zihoazen he-

rritarrek ere aparkaleku hori 

erabiltzen zutelako. Ondorioz, 

eguneroko deserosotasunak 

ekidin asmoz, eta herriko 

osasun langileek ere, edozein 

irteeratarako kotxea eskura 

behar dutela kontutan hartuz, 

eremu horretan dauden hiru 

aparkalekuak, era honetako 

izaerarekin ezartzea hobetsi 

zen: bi aparkaleku ezinduen-

tzat, egun osoko izaerarekin 

eta aparkaleku bat gordea 

edo “R” marrarekin, eguer-

diararteraino, hau da herriko 

osasun langileen lanaldia 

bukatu arteraino. Ondorioz, 

arratsaldetan, “R” izeneko 

aparkalekuan edonork utz 

dezake autoa.

UDALA
ZEGAMAKO 
UDALA

Aparkaleku hau goizez bakarrik dago 
erreserbatua

Zegamako Udaletxea
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Estaduko Gobernuak, sor-
tu den krisi ekonomikoari 
aurre egin asmoz eta bide 
batez, ekonomia suspertu 
asmoz, 2008ko abenduaren 
9ko Ebazpenean oinarrituz, 
9/2008 Errege Dekretu- 
Legea martxan jarri zuen Toki 
Inbertsioetarako Estatu Fon-
doak sortuz.

Toki Inbertsioetarako Estatu 
Fondoaren arabera, Zega-
mako Udalak inbertsio proiek-
tuak gauzatzeko 249.022,00 
Eko gehieneko finantziazioa 
izan du aurten eta, Oinarrien 
arabera, diru horrekin proiek-
tu bat, bi edo diru kantitate 
horretara iritsi arteko obrak 
burutzeko aukera zuen. He-
rriko beharrak aztertu ondo-
ren, eta oinarrietan ezarritako 

arauak betetzen zituztenak 
kontutan hartuta, Zegamako 
Udalak, urtarrilaren 21eko 
Udalbatzarrean honako  
proiektu hauek bideratzea 
erabaki zuen:

a) Udal polikiroldegian erabi-
lera anitzetarako 3. solairu bat 
altxatzea, 170.958,40 E(BEZ 
barne)tako aurrekontuarekin.

b)  Urgainberriko eremuan, 
zubia zabaldu eta urbanizazio 
gehigarria egitea, Artzaenea 
etxearen inguruan oinezkoen-
tzat espaloi bat ateraz, 
78.063,60 E (BEZ barne)tako 
aurrekontuarekin.

Ondorioz, lan hauek bidera-
tzeko, zegokion prozedu-
rak martxan jartzea erabaki  

zuen urtarrilaren 21eko  
Udalbatzarrak.

a) Alde batetik Udal kirolde-
gian erabilera anitzetako 3. 
solairua egiteko, lanen kon-
tratazioa presazko prozedura 
ireki bidez bideratu ondoren 
Udal honetan lau eskaintza 
aurkeztu ziren. 

Honela, Udalbatzarrak, maia-
tzaren 11n, Udal Arkitektoaren 
txostenak ezarritakoari ja-
rraituz, “Eguzki enpresa 
eraikitzailea”-ri, behin behi-
neko izaerarekin 170.958,40 
E (BEZ barne)tan esleitzea 
erabaki zuen, “Udal polikirol-
degian erabilera anitzetako 3. 
solairu bat altxatzeko obrak. 
Ekainaren 29ko Udalbatza-
rrak, lan hauen segurtasun 

eta osasun plana onartu zuen 
eta osasun arloko koordina-
tzaile, Tasysal enpresako  
Gaizka Luis Iraola izendatu 
zuen. 

Era honetara, Udalak 200 
m2 ko solairu berri bat lortu 
du, herritarren zerbitzura jarri 
asmoz eta 2010ean, herri-
tarrentzat gimnasio bat egin 
asmoz.

b) Beste aldetik, Urgainbe-
rriko eremuan, zubia zabaldu 
eta urbanizazio gehigarria 
egiteko kontratazioa ere,  
presazko prozedura ireki bi-
dez bideratu ondoren, Udal 
honetan 8 eskaintza jaso  
ziren obra egiteko eta, Udal 
arkitektoaren txostena jarrai-
tuz, maiatzaren 11ko Udal-
batzarrak Lurkide Hondar-
lanak S.L. enpresari, behin 
behineko izaerarekin esleitzea 
erabaki zuen 72.495,79Etan 
(BEZ barne). Era honeta-
ra, Juan Telleria kalea guztiz 
eraberritu ondoren, birgai-
tzeko geratu zen azken zatia,  
urbanizatu da, oinezkoei  
irisgarritasuna emanaz, Elizal-
de Kalea, Ugarte Zelai Kalea 
eta Juan Telleria era egokian 
komunikatuz.

TOKI INBERTSIOETARAKO ESTATU FONDOA 

Kiroldegiko hirugarren solairua altxatzen

Artzaenea ingurua
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JUAN TELLERIA 
ETA OLABERRIA 
KALEEN HARRERA

Udalbatzarrak, 2008ko maia-

tzaren 19an egin zuen bilku-

ran, UTE Construcciones 

Donosti S.A./ Urbanizaciones 

Iruña S.A. enpresari Juan 

Telleria eta Olaberria kaleak 

urbanizatzeko proiektuan ja-

sotako lana esleitu zion.

Adierazitako lanak amaitu eta 

obrak bisitatu eta ikuskatu on-

doren, egoera onean daudela 

eta kontratuan zehaztutakoe-

kin bat datozela egiaztatu on-

doren, martxoaren 9ko Udal-

batzarrak, Juan Telleria eta 

Olaberria kaleen urbanizazio 

lanen behin-behineko harrera 

onartzea erabaki zuen, 12 hi-

labeteko berme epea ezarriz.

Obra hauek guztira, 

646.772,32 E kostatu dira 

eta esan, Eusko Jaurlari-

tzako, Etxebitza eta Ingu-

rumen Departamentuak, 

450.000,00Etako laguntza 

eman ziola iaz Udal honi obra 

hauek egiteko eta eta aur-

tengoan, Gipuzkoako Foru 

Aldundiko Mugikortasun eta 

Lurralde Antolaketa Depar-

tamentuak beste 185.000 E 

etako laguntza eman diola 

obra honi. 

OIHANA 
ZUBIZARRETARI 
KONTRATU 
LUZAPENA

Oihana Zubizarretak Udalare-

kin zuen lan hitzarmena joan 

den urtarrilaren 3an amaitu 

zenez eta Kultura eta Euska-

ra Teknikariaren lanpostuak 

sortzen dituen administrazio 

lanak bideratzeko, bitarteko 

egoeran eta hau berriz bete-

tzen den bitartean, adminis-

trari-laguntzaile bezala Oiha-

na Zubizarretari kontratatua 

luzatzea erabaki zuen urtarri-

laren 12ko Udalbatzarrak.

AINITZE 
AZURMENDIRI 
KONTRATU 
LUZAPENA

Azken urteetan liburutegian 

zegoen langileari, Begoña 

Olarteri, Gizarte Laguntzaile 

modura % 100 lan jarduan 

onartu ondoren, liburutegi 

zain lanpostua hutsik geratu 

zen. Ondorioz zegokin pro-

zedura jarraituta lan-poltsa 

osatu zuen Udalak bertan 

sortzen diren langile faltak 

betetzeko. Ondorioz Udalba-

tzararak, 2008railaren 29an 

hartutako erabakiaren bidez, 

Ainitze Azurmendi Alustiza 

Zegamako liburuzain lanpos-

turako, 2008ko abenduaren 

31ra arte, aldibaterako izaera-

rekin betetzeko kontratatzea 

erabaki zuen. Horiek horrela, 

urtarrilaren batetik aurrera, 

Zegamako Gazte Plangintza 

gauzatzea interesgarri jota, 

Udalak, urtarrilaren 12ko 

Udalbatzarrean, urtarriletik 

aurrera Ainitze Azurmendiri, 

lau orduko kontratua egitea 

erabaki zuen. Bi ordu liburu-

tegi zain modura eta beste bi 

ordu, Gazte teknikari bezala.

HITZA ETA GOIERRI 
TELEBISTARI 
LAGUNTZA

Martxoaren 9ko Udalba-

tzarrak, aurten ere, euskara 

hutseko Goierriko bi komu-

nikabideei biztanleko 2Etako 

dirulaguntza ematea erabaki 

zuen; ondorioz, komunikabi-

de bakoitzari aurten 2.814,00 

Etako laguntza eman zaio 

publizitatetik aparte.

ETXEZ ETXEKO, 
EGUNEKO 
ZENTROA ETA 
ETXEBIZITZA 
BABESTUEN 
USTIAPENA 
ESLEITZEA

2004ko uztailaren 24an GSR 

enpresarekin, etxez etxeko 

zerbitzua, Eguneko Zentroa 

eta Etxebizitza babestuen 

ustiapena kudeatzeko sinatu-

tako kontratua 2009ko iraila-

ren 30ean iraungituko zenez, 

irailaren 24ko Udalbatzarrak, 

Zegamako Udaleko Gizarte 

Zerbitzuen etxez etxeko la-

guntzako lanen eta Eguneko 

Zentroaren erabiltzaileei arre-

ta pertsonalizatua eskain-

tzeko zerbitzua kudeatzeko 

kontratazioa arautuko duen 

Administrazio Baldintzen Ple-

gua onartu zuen. Legezko 

prozedura irekia egin ondo-

ren, Udal honetan bi eskain-

tza jaso ziren eta, azaroaren 

26an, Udalbatzarrak, Gizarte 

laguntzaileak egindako balo-

rapen teknikoa jarraituz, GSR 

enpresari esleitzea erabaki 

zuen etxez etxeko lagun-

tzako lanen eta Eguneko 

Zentroaren erabiltzaileei arre-

ta pertsonalizatua. Laburbil-
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Zegaman, azken urteotan, Gabon pinuak izan duen 
gainbehera dela eta, nekazaritzarako erosoak diren lur ugari 
jaduerarik gabe geratzen ari dira. Honela, Udala “Etorlur” 
Sozietate Publikoak Gipuzkoa mailan, nekazaritzako lurren 
bankua egiten ari zela jakinik, berarengana zuzendu eta, 
Zegamako errealitatearen berri eman ondoren, ekainaren 
8an egin zen Udalbatzarrak, Etorlur S.A.U. Sozietate 
Publikoarekin Lankidetza Hitzarmena sinatzea erabaki 
zuen. Honela, ekainaren 11n, beste Udal batzuekin batera, 
Zegamakoak ere, lankidetza hitzarmena sinatu zuen “Etorlur” 
S.A.U rekin Altzagan egin zen ekitaldian. Hitzarmena, Rafael 
Uribarren, Gipuzkoako Foru Aldundiko Landa Ingurunearen 
Garapeneko Foru Diputatua, Florentino Ugalde, Etorlur 
Gipuzkoako Lurra S.A.U. Sozietate Publikoaren Gerente 
gisa eta Zegamako alkatearen artean sinatu zen. Hitzarmen 
honen objektua Zegamako Udaletxearen eta Etorlurren 
artean lankidetza marku bat ezartzea da, udalerriaren landa 
eremuari bultzada ematearen helburuarekin, elkarrekin 
beharrezkoak diren ekintzak aurrera eramateko eta aldi 
berean, Gipuzkoako Lurralde Historikoaren landa ingurunean 
eskuhartze eta garapenerako funtsezko elementua den 
Etorlurren LANDA LUR BANKUAren bidez lurren kudeaketa 
iraunkorra bermatzea.

ESNE SEKTOREARI ZUZENDUTAKO ARTO  
MAKINAREN AURKEZPENA ZEGAMAN

Etorlurren bidez, Zegamako hainbat baserritarren lurrak, froga 
bezala, esne sektorean lan egiten duen baserritar elkarte 
bati utzi zaizkio aurtengoan, artaberdea ereiteko. Halaber, 
Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Tolomendi Landa Garapen 
Elkartearekin elkarlanean, aurtengo urtean artaberdea 
biltzeko 176.000 E balio duen makina erosi zuen eta, 
Zegamako lurretan egin zen makina berri honen aurkezpena, 
urriaren 29an. Hori dela Gipuzkoako Foru Aldundiko Landa 
Garapenaren Foru Diputatua den Rafa Iribarrenen bisita izan 
genuen; hala nola Tolomendi Elkarteko kide, esne sektoreko 
baserritar eta gai honetan interesa duten pertsona ugari 
bildu zen Aztiñeko lurretan makinaren prestazioak bertatik 
bertara ikusi asmoz. Makina berri honek, denbora gutxian 
irentsi zituen soroko artoak. Erakunde publiko eta nekazarien 
arteko elkarlanari esker posible izan da, proiektu hau martxan 
jartzea.

ZEGAMAKO UDALA ETA 
“ETORLUR S.A.U.”REN  
ARTEKO LANKIDETZA 

duz, etxez etxeko zerbitzua, 

orduko 17,52 Etan esleitu zen 

eta eguneko zentroa, pertso-

nako 73,55 Etan.

UGARTE ZELAIKO 
ETXEAK PREZIO 
TASATUAN 
SALDU DIRA

Zegaman, azken urteotan 

egin diren gainerako etxebi-

zitzak bezala, Ugarte Zelain 

(Arau Subsidiarioetako 10.1 

H.E.U.n, futbol-zelai zaharra-

ren eremua) eraiki diren etxe-

bizitzek ere, salneurri tasatua 

izan dute.

Zegamako Udalbatzarrak, 

2007ko otsailaren 5ean egin-

dako bilkuran, Zegamako Arau 

Subsidiarioetako 10.1 H.E.U.n 

kokatutako Udal jabetzako 

5.310 m2ko orube baten 

salmenta eta bertan, Udalak 

tasatutako prezioan, susta-

pen pribatuko 30 etxebizitza,  

garajeak eta trastelekuak, 

eta, 170 m2ko Haurresko-

la bat eraikitzearen lehiaketa 

arautuko zuen Ekonomi eta  

Administrazio Baldintzen  

Plegua onartu zuen.

Zegokion kontratazio espe-

dientea izapidetu eta aurkez-

tutako agiriak aztertu ondoren, 

Udalbatzarrak, 2007ko mar-

txoaren 19an egindako bilku-

ran, “Saiatu Etxegintza S.A.”-ri 

esleitu zion kontratua.

Plegu horretan jasotakoaren 

arabera, eraikitako etxebizi-

tzak, garajeak eta trastelekuak 

Udalak tasaturiko preziodunak 

izan dira honako ezaugarri 

hauekin:

Alde batetik, etxebizitzek  

gehienez 90 m2ko azalera  

erabilgarria dute (hirugarren 

solairuko duplexak izan ezik) 

eta etxebizitzen salmentarako 

gehienezko prezio bat edo 

prezio tasatu bat ezarri zen. 

Beheko, lehen eta bigarren so-

lairuetarako prezioa 1.803,03 

E/m2 erabilgarriko eta teilatu-

azpiko eremua BOE.tan eza-

rritako irizpide berdinen ara-

bera kontuan hartu da (1,50  

metrotik aurrera zenbatuko da) 

eta eremu honetako prezioa, 

baita hirugarren solairuko  

txikiagoa ere, 1.803,03 E/m2 

ko. Garaje irekiaren prezioa, 

15 m2-koa gutxi gorabehera, 

16.000 E koa eta trastelekua-

rena, 900 E/m2 erabilgarriko. 

Terrazen kasuan, m2 erabilga-

rriaren prezioa gehienez, 360 

E m2-ko. Etxebizitza bakoi-

tzari garaje eta trasteleku bat 

lotu zaio.

Ugarte Zelaiko etxe berriak



Zegamako Udalbatzarrak, 2007ko otsailaren 5ean egindako 
bilkuran, Zegamako Arau Subsidiarioetako 10. Eremuan 
“Olaberria” (10.1 H.E.U.) salmentako 30 etxebitza tasatu eta 
Udalarentzat bi etxebizitzen orubea okupatuko zuen 170 
m2ko Haurreskola egokitu bat (altzariak ezik) eta bi garaje 
ematea arautuko zuen Baldintzen Plagua onartu zuen.

Uztailaren 13ko Udalbatzarrak, Udalak jaso beharreko bi 
ondasunen balioa, 332.088 E (gehi BEZ) ezarri zuen (lokalaren 
balioa 297.088,00 Etan eta bi garajeen balioa 35.000,00 E. 
Udalbatzar berean, ondasun hauek Udalaren inbentarioan 
jasotzea ere erabakiz.

Haurreskolako ekipamendua, Udalaren gain zegoenez, 
apirilaren 6ko Gobernu Batzarrak, Bigara enpresari esleitu 
zion ekipamendua jartzea, 16.927,00 Eetan (BEZ barne)

Irailaren 2an, Haurreskola berria jendaurrera ireki zen 
herritarrek Haurreskola berriaren instalazioak ikus zitzaten 
eta, irailaren 4ean hasi zen bertan lehen ikasturtea martxan, 
12 haurrekin. 

Haurreskolak 21 plaza ditu bi unitatetan banatuta,  
0-1 urtekoentzat 8 plaza eta 1-2 urtekoentzat 13 plaza.

HAURRESKOLA BERRIA 
ESTREINATU DA 

Etxebizitzak, uztailean eta 
abuztuan saldu dira, orohar 
herriko gaztediak erosi dituzte 
etxebizitza gehienak. 

Bestalde, gainerako etxe 
promozioetan bezalaxe, 
Udalak, ekainaren 8ko Udal-
batzarrean, finka eta eraikin 
horiekiko eroslehentasun eta 
atzera-eskuratze eskubidea 
erreserbatzea erabaki zuen, 
lehen 10 urtetan. Hau da, le-
hen 10 urtetan etxebizitzaren 
bat salduko balitz, egungo 
salneurriari EAEko KPI gehitu 
beharko litzaioke.

UGARTE ZELAI 
KALEA

Etxebizitzak eremu berri ba-

tean eraikitzen direnean, Arau 
Subsidiaioen arabera, uda-
lerriko eremu bakoitzak izen  
tekniko bat izan arren, 
eraikuntzak bukatu eta gero, 
Udalak eremu horri izen bat 
jartzen dio, herritarrek erabil 
dezaten.

Aurtengoan, Arau Subsidiarie-
takoa 10.1 H.E.U.n eraikitako 
etxebizitzen eremuko kalearen 
izena ezartzeko proposamena 
aurkezten zen martxoaren 9ko 
Udalbatzarrera eta bertako  
kideek eremu honi Ugarte 
Zelai izena jartzea erabaki zu-
ten, lekuko toponimi edo leku  
izena oinarritzat hartuta.

Ondorioz, eraki diren etxeetan 
lau atari daudenez, hurrenez-

hurren etxebizitzen helbidea, 

Ugarte Zelai 1, 3, 5 eta 7 iza-

tea erabaki zen.

10.1 H.E.U. 
AN (UGARTE 
ZELAI,1,3,5,7) 
LURZORU 
PUBLIKORAKO 
BEREIZTE 
BAIMENA 
ONARTZEA

2007ko apirilaren 18an,  
Zegamako Udaleko eta Saia-
tu Etxegintza S.A. enpresako  
ordezkariek, Arau Subsi-
diarioetako 10.1 H.E.U.ko  

eremuan dauden lursailen 
elkartze, bereizte eta saleros-
keta eskritura gauzatu zuten 
eta Etxebizitzak, garajeak eta 
trastelekuak eraiki ondoren, 
Javier Alkortak, Saiatu Etxe-
gintza S.A.ren ordez eta ize-
nean, bere jabetzako lursai-
letatik 4.637,20 m2ko lursaila 
bereizteko baimena eskatu 
zuen, lursail hau Udalari ema-
teko.

Maiatzaren 25eko Udalbatza-
rrak Saiatu Etxegintza S.A.k 
egindako eskaera onartzea 
erabaki zuen, eta Zegamako 
Udalaren jabetzara pasako 
den eremua honako hau ze-
haztu zuen: “Eraikitako etxe-
bizitzak inguratzen duen 
4.637,20 m2ko lursaila. Mu-
gak: Iparraldetik, Udal jabe-
tzako lursailekin, San Barto-
lome eremua doan errepidea 
eta Oria ibaia; Hegoaldetik, 
Ugarte izeneko etxea eta 
bere lursailak; Ekialdetik, Oria 
ibaiarekin eta Mendebaldetik, 
gainontzeko ardatzeko finka-
rekin, Zegamako Udalaren 
lursailekin eta “Ormazpei S.L.” 
enpresaren lursailekin. Bere 
muga guztietan ere, eraiki-
tako lursailarekin.”Eskualdatze 
hau gauzatzeko, maiatzaren 
25eko Udalbatzarrak, alkatea 
ahalbidetu zuen.

FORU 
OGASUNAREKIN 
EUSKARAZ 

Gipuzkoako Foru Aldundiko 

Ogasuneko eta Finantzetako 
Departamentuak, Gipuzkoako 
Foru Ogasunaren eta Udalen 
arteko harremanetan eus-
kararen erabilera sustatzeko 
proposamena bidali zion Udal 
honi. Zegamako Udala, Eus-
kara Biziberritzeko Plan Na-
gusia garatzen ari da eta bes-
teen artean hizkuntz irizpideen 
artean administrazioarekin ere 
euskaraz komunikazioa izatea 
aurreikusita duenez, Udal-
batzarrak, uztailaren 13an, 
Gipuzkoako Foru Aldundiko 
Ogasun osoarekin idatzizko 
harremanak euskaraz izatea 

erabaki zuen.
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Euskal Selekzioaren Aldeko Iritzi 
Taldeak (ESAIT) bere onarpe-
nerako idatzi bat aurkeztu zuen 
Udalatxean. 

Esaitek aurkeztutako idatzia 
hitzez-hitz:

“Agiri honen bidez, Zegamako 
Udalak, bere atxikimendua adie-
razi nahi dio ESAITek antolatzen 
duen Mendi Martxari.

ESAITentzat ezinbestekoa da ki-
rol arlo guztietan euskal kirolariek 
duten erabakitzeko eskubidea 
errespetatzea, eta aldi berean, 
norberaren selekzioa aukeratze-
ko ahalbidea izatea.

Aurrerapausoak ematen has-
teko ez dugu inoren baimenik 
behar, eta ezinbestekoa, Euskal 
Herriko erakunde eta eragileen 
borondate politikoa behar da.

Arlo bakoitzean Federazio Na-

zional bat osatzea nahi dugu. 

Euskal Herrian badira adibideak, 

eta horien bidez frogatu da, po-

sible dela egitura nazional bat 

sortzea eta harrakastaz funtzio-

natzea. Federazio nazionalaren 

erakusle ditugu: AEK, Ikastolen 

Federazioa, Bertsolari Elkartea 

eta Pilota Federazioa.”

Uztailaren 13ko Udalbatzarrak, 
ESAITek aurkeztutako ekime-
na onartzea eta aldi berean, 
abuztuaren 3an, Mendi Martxa 
Zegamara iritsiko zela kontuan 
izanik, herritar guztiak Euskal 
Selekzioaren aldeko Martxari 
ongietorria eta babesa ematea 
eskatzea erabaki zuen eta biga-
rrenik adierazpen hau Urtekarian 
argitaratzea.

EUSKAL SELEKZIOAREN ALDEKO ADIERAZPENA

Zegamak 5 auzo ditu

HERRIKO 
AUZO IZENAK 
ZUZENTZEA

Eusko Jaurlaritzako Kultura 

Saileko Hizkuntza Politikarako 

Sailburuordetzak, Zegamako 

udalerriaren barruan dauden 

auzo nagusien izen ofizialak 

finkatzeko premia jakinarazi 

zion Udal honi. Zentzu hone-

tan, Sailburuordetza horretan 

dituzten datuetan (INEren 

“Nomenclator de Entidades y 

Núcleos de Población”, 1999) 

azaltzen zaizkien izenetako 

batzuk ez datoz bat Euskal-

tzaindiak argitaratu duen Eus-

kal Autonomia Erkidegoko 

Biztanle-Entitateak zerrendan 

jasotzen direnekin. Akatsdun 

izenak “Arrietas” eta “Barren-

aldea” direla ikusita eta Eus-

kaltzaindiak argitaratu duen 

zerrendan, Arrieta eta Barre-

naldea bezala agertzen direla 

egiaztatu ondoren, irailaren 

24ko Udalbatzarrak zuzenke-

ta hau egitea erabaki zuen, 

aurrerantzean onartutako ize-

nak hauek zehaztuz:

Arrieta.

Barrenaldea.

Zegama.

Goialdea.

Olaran.
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Zegamako Udalbatzarrak, 

2008ko abenduaren 29ko bil-

kuran, Ignacio Ibarretxe Pa-

riente arkitektoari, Polikirolde-

giko eremutik San Bartolome 

auzora igogailu bat jartzeko 

proiektua idaztearen lana es-

leitu zion.

Adierazitako proiektua idatzi 

ondoren, lan horien lehiake-

ta bidezko kontratazioa bi-

deratzeko baldintzen plegua 

prestatu zen. Eta abuztuaren 

5eko Udalbatzarrak, Zega-

mako “6. Eremua-Aitxuri eta 

18. Eremuaren-Hilerria ar-

tean komunikazio azpiegitura 

eraikitzeko (igogailua) lanak” 

egiteko kontratazio espedien-

tea onartu zuen lan horien 

lizitazioa arautuko duen ad-

ministrazio baldintzen plegua 

ere onartuz; lanen gastua 

542.615,93 Ekoan ezarri zen. 

Udalbatzar berak lanen kon-

tratazioa, presazko prozedu-

ra ireki bidez bideratu zuen, 

kontratazioaren gehienezko 

prezioa 542.615,93 E, BEZ 

barne, izanik.

Eskaintzak aurkezteko epea 

amaitu ondoren, Udal honetan 

hamaika eskaintza aurkeztu 

ziren. Udal zerbitzu teknikoek 

zegokion balorazio-txostena 

aurkeztu ondoren eta bertan 

adierazitakoaren arabera, 

irailaren 24ko Udalbatzarrak, 

“IC Construcción, Ingenie-

ría y Gestión de Obras S.A.” 

-ri, behin behineko izaerare-

kin esleitzea erabaki zun “6. 

Eremua-Aitxuri eta 18. Ere-

muaren-Hilerria artean komu-

nikazio azpiegitura eraikitzeko 

(igogailua)” proiektuan jaso-

tako lanak, Esleipen prezioa 

494.615,54 Ekoa BEZ barne 

izan delarik. Ekainaren 16ko 

Udalbatzarrak, legezko pro-

zedura negoziatua jarraitu on-

doren, Erain enpresari esleitu 

zion 10.000Etan (BEZ barne) 

igogailuaren obra zuzenda-

ritza lanak. Obrak, azaroaren 

16an hasi ziren eta exekuzio 

epea hiru hilabetekoa du. On-

dorioz, gauzak ondo direla, 

martxorako igogailua martxan 

egon behar du. Igogailu ho-

nek, herritar guztiei zerbitzua 

ematea du helburu, modu 

zuzenenean bertan bizi diren 

herritarrek erabiliko badute 

ere gehien. Bestalde, Turismo 

Bulegorako bidea erreztuko 

die datozen bisitariei eta hi-

lerrira joan nahi duenak ere, 

erosotasuna izango du etor-

kizunean. 

Azpiegitura hau ordaintzeko, 

Udalak hainbat erakunderen 

aurrean egin ditu diru eskae-

rak, honako hauek lortuz:

- Gipuzkoako Foru Aldun-

diko, Mugikortasuneko 

eta Lurralde Antolaketako 

Departamentutik: 300.000 E

- Eusko Jaurlaritzako Neka-

zaritza, Arrantza eta Elikadura 

Sailak zuzentzen duen EREIN 

programatik, 70.076.00 E

- Eusko Jaurlaritzako 

Nekazaritza, Arrantza eta 

Elikadura Sailak zuzen-

tzen duen FEADER pro-

gramatik, 31.483,65 E

-  Eusko Jaurlaritzako Etxe-

bizitza eta Gizarte Gaietako 

Sailetik, 152.000,00 E.

SAN BARTOLOME AUZORA 
IGOGAILUA 

Igogailuaren obrak hasi aurretik Kanalizazio lanak

Obra hasi aurretik, tentsio baxuko kableak lurperatu behar izan dira Alderdi 
Eder eremuan
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ALTZIBARGO 
TEILERIA 
ERABERRITUTA

Altzibargo teileria 2002 urtean 

erosi zuen Udalak. Erosketa 

honen helburua, herriko on-

darea zaintzea izan da batez 

ere eta herritar nahiz herrira 

datozen bisitariei erakusteko 

beste elementu bat izatea 

gure herrian.

Zegamako Udalak, Gi-

puzkoako Foru Aldundiko 

Kultura Departamentuko Kul-

tura Ondarearen Zuzedaritza 

Nagusiari dirulaguntza eskatu 

zion teileri hau eraberritzeko 

eta 24.000 Etako laguntza 

lortu zen. Zegokion prozedura 

negoziatua jarraitu ondoren, 

hau da, honen eraberritzea 

burutzeko 3 aurrekontu eska-

tu ondoren, martxoaren 9ko 

Gobernu Batzarrean, “Bioetxe 

Construcciones” enpresari 

esleitu zion teileria eraberri-

tzearen lana 39.429,68 Etan 

(BEZ barne).

 Bestalde, Gipuzkoako Foru 

Aldundiko Kultura eta Eus-

karako Departamentutik, 

Gipuzkoako Lurraldean ar-

keologi ikerketak egiteko eta 

zabaltzeko dirulaguntzen pro-

gramaren barnean, Altzibargo 

Teilerian, arkeologi kontrola 

burutzeagatik 3.500,00 Etako 

laguntza eman dio Udal honi.

Teileria eraberrituta

Teileriari 
teilatua 
ematen
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LUR KUTSATUEN 
PROIEKTUA 
IDAZTEKO LANA 
ESLEITZEA

Ugarte Zelai eremuan, etorki-

zunean etxebizitzak eraiki ahal 

izateko, aurrez lur kutsatuei 

dagokien prozedura bidera-

tzea ezinbestekoa da. Denok 

dakigun bezala, Elektrokimika 

enpresa egon zen eremua 

(11.Eremua-Olaberria) kutsa-

tua egotea posible denez, 

eta lanak aurreratu nahirik, 

Udalak, URS enpresari lur-

zoruaren kalitatea aztertuko 

duen txostena egiteko lanen 

aurrekontua eskatu zion, ho-

nek 17.422,00 Ekoa (BEZ 

kanpo) aurrekontua Udala-

ri aurkeztuz. Udalak, aza-

roaren 2ko Udalbatzarrean, 

Elektrokimika enpresa egon 

zen eremuaren (11.Eremua-

Olaberria) hirigintza garapena 

eman ahal izateko, lurzoru 

kutsatuei buruzko azterketa 

egiteko lana, URS enpresari, 

17.422,00 Etan (BEZ kanpo) 

esleitzea erabaki zuen. 

TXARAPEN EURI 
UREN HODITERIA 
KONPONDU DA

Murgi aldetik datorren euri 

uren ur-hoditeria, Txarape-

ko etxeen azpitik pasatzen 

da. Azken urtean, Txarapeko 

arkupeetan ur ugari agertzen 

zen edozein zirriztutatik eta, 

gaineko garaje eta etxebizi-

tzetan ere hainbat pitzadura 

agertuta zeuden. Txarapeko 

biztanleek Udalari honen be-

rri eman ondoren, ur-hodiak 

ikuskatzen aditua zen H2O 

enpresa kontratatu zuen, 

bertako hodiak kamara batez 

ikuskatzeko eta, ondorioz, 

euri uren ur-hodia zein pare-

tan zaborrez itxita eta lehertu-

ta zegoen jakin ahal izan zen. 

Otsailaren 23ko Gobernu  

Batzarrean, ur-hodia konpon-

tzearen lana “Aila” enpresari 

esleitu zitzaion, aurrez aur-

keztutako 18.279,58 E (BEZ 

barne)tan.

Adierazitako lanak amaitu 

ondoren, “Aila” enpresak, 

12.240,41 Eko (BEZ barne) 

faktura aurkeztu zuen, au-

rreikusitakoa baino gutxia-

gokoa, uste baino lan gutxia-

gorekin konpondu ahal izan 

zelako kaltetutako hodia eta, 

apirilaren 6ko Gobernu Batza-

rrak onartu zuen “Aila” enpre-

sak aurkeztutako faktura.

ETXEBIZITZA 
TASATUETAN 
UDALAREN 
ESKUHARTZEA

Idoia Murua Amondarain 

andereak, Udalari bere ja-

betzakoa zuen Aseginolaza 

Anaian kokatutako 8B-C be-

hea etxea, garajea eta eran-

tsitako trastelekua saltzeko 

interesa jakinarazi ondoren, 

Udalak zegokion izenemate 

epea ireki zuen, etxebitza hau 

erosteko interesa zutenek 

Udaletxean izena eman ze-

zaten. Izenematea amaitu on-

doren, ekainaren 15eko Udal-

batzarrak, izena emandakoen 

zerrenda onartu zuen, kasu 

honetan Iñaki Otaegi Albisu-

ren eskaera aurketuz soilik.

Elektrokimika bota aurretik

Txarapeko arkupeetan nonnahi agertzen zen ura
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Zegamako Udalak haur, ne-
rabe eta gazteen sustapena-
ren inguruan lanean hasteko, 
Gipuzkoako Foru Aldundiko 
Haur, Nerabe eta Gazteen 
Sustapenerako Atalarekin 
lankidetzan “Zegaman sus-
tapen sisteman esku hartze-
ko planteamendua” izeneko 
dokumentua onartu eta aur-
keztu du.

Zegamako Udalaren eta Gi-
puzkoako Foru Aldundiaren 
arteko elkarlanaren hasiera 
2008 urtearen amaieran koka 
genezake. Udalak Zegamako 
herrian sustapen sistema ga-
ratu ahal izateko laguntza es-
kaera egin zion GFAri. 2009ko 
martxo aldera abian jarri zen 
elkarlana.

Lehen lanketa, aurrediag-
nostiko bat egitearena izan 
da, honetarako, lehen mai-
lako iturrietatik jaso delarik 
informazioa, eta sarean aur-
kitutako hainbat dokumentu 
eta informazio ere bildu dira.  
Aurrediagnostiko honetan atal 
desberdinak landu dira, hala 
nola, Zegamako herriaren 
deskribapena eta kokapena; 

Zegamako haur, nerabe eta 
gazte populazioaren egoera; 
Zegamako gazteria politikak.

Errealitatearen azterketa hau 
egin ondoren, Sustapen Sis-
teman esku hartzeko plante-
amendua diseinatu zen. Pro-
posamen hori diseinatzeko 
GFAko Haur, Nerabe eta Gaz-
teen Sustapenerako Atalaren 
Bulego Teknikoaren laguntza 
jaso du. Proposamenean hu-

rrengo hiru urtetarako helburu 
orokor eta zehatzak definitzen 
dira, eta azkenik, 2009-2010 
urteetan zehar esku hartzea 
garatu ahal izateko kudeake-
ta plana aurkezten da.

Bide honetatik, Zegamako 
Udalaren Udalbatzarrak Sus-
tapen Sisteman esku har-
tzeko planteamendua abuz-
tuaren 5ean onartu zuen eta 
guzti honen aurkezpena herri 
mailan urriaren 8an burutu 
zen.

Planteamendu osoan zehar 
haur, nerabe eta gazteen 
parte hartzearen garrantzia 
azpimarratzen da, eta par-
te hartze hori sustatzeko lan 
ildo ezberdinak planteatzen 
dira. Honen adibide, hurren-
go urtean zehar landuko den 

ildoetako bat nerabeentzako 
zerbitzu bat definitu eta mar-
txan jarri ahal izateko prozesu 
parte-hartzaile bat martxan 
jartzea izango litzateke. Hau-
rrei eta gazteei zuzenduriko 
ekintzak ere martxan jartzea 
aurreikusten da.

Guzti hau finantzatze-
ko, aurrean aipatu bezala,  
Gipuzkoako Foru Aldundiko 
Gizarte Politikarako Depar-
tamentuarekin hitzarmena 
sinatu da, bertan 35.000,00 
Etako aurrekontua jaso-
tzen da, langilearen soldata 
barne eta Udalak bere gain 
14.000,00 E jarri behar ditu.

Prozesu honetan, Ainitze 
Azurmendi izango da Gazteria 
Sailean lanean arituko dena. 

ZEGAMAKO HAUR,  
NERABE ETA GAZTEEN  
SUSTAPENEAN ESKU- 
HARTZEKO PLANTEAMENDUA 

Gazte plangintzaren aurkezpena Kultur Etxean

Udalbatzarrak, 2009ko maia-

tzaren 11ko bilkuran Udalak 

zuen, eroste-lehentasun eta 

atzera-eskuratzeko eskubide 

hori, etxebizitza Udalak zuze-

nean eskuratu gabe bidera-

tzea erabaki zuen, saltzaileari 

eroslearen izena proposatuz. 

Etxebizitza eta garajea eros-

teko eskaera bakarra aurkez-

tu ondoren (Iñaki Otaegi Albi-

su jaunak egindakoa), eta hau 

jendaurrean jarri ondoren ze-

gozkion alegazioak aurkeztu 

ahal izateko, uztailaren 13ko 

Udalbatzarrak, Idoia Murua 

Amondarain andereari, etxe-

bizitza, garaje eta trastelekua, 

Iñaki Otaegi Albisu jaunari sal-

du ziezaiola proposatzea era-

baki zuen. Salmenta prezioa, 

erositako prezioari KPI eran-

tsita ezarri da. Era honetara, 

Udalak, etxebizitza bat salgai 

jartzen den bakoitzean, Uda-

lak bere jabetzatik pasa gabe, 

salerosketa eragiteak, azken 

erosleari eskrituratan diru gu-

txiago gastatu behar izana 

dakarkio.

UDAL-IGERILEKU 
ETA TABERNAREN 
ZERBITZUAK 
KUDEATZEKO 
KONTRATUAREN 
LUZAPENA

Udalbatzarrak, 2008ko apiri-

laren 14an egin zuen bilkuran, 

Zegamako Aitamarren Par-

kean dauden Udal-igerileku 

eta tabernaren zerbitzuak ku-

deatzeko lanen lizitazioa arau-

tuko zuen baldintzen plegu 

ekonomiko-administratiboa 

onartu zuen.

Udal igerilekua eta taberna-

ren kudeaketarako Udalak 

jarritako baldintzen pleguan 

jasotako prozedura jarrai-

tu ondoren, Udalbatzarrak, 

2008ko maiatzaren 19an egin 

zuen bilkuran, Juan Ignacio 

Moyua Ayalari (Goierriko Ki-

rol Teknikoak enpresa) esleitu 

zion adierazitako kontratua. 

Kontratu honetan bi aldeen 

adostasuna egonez gero, 

kontratua 3 urte arte luza-

tzeko aukera jasota zegoen. 

Ondorioz, aurtengo den-

boraldirako, luzapen auke-
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ra hau erabili da, bi aldeen 

adostasuna zegoela kontutan  

hartuta.

Aurtengo udarako denbo-

raldian, Udal-igerileku eta 

tabernaren zerbitzuak ku-

deatzeko lana, Udalak onar-

tutako Administrazio Baldin- 

tzen Pleguan zehaztutakoaren 

arabera, Juan Ignacio Moyua 

Ayalari (Goierriko Kirol Tek-

nikoak) ematea erabaki zuen 

maiatzaren 11ko Udalbatza-

rrak, 29.806,45 etan (BEZ 

barne). Bestalde, aurtengo 

igerilekuak ekainaren 13tik 

irailaren 6 arte irekitzea era-

baki zuen eta ekainaren 13tik 

20 arratsaldez bakarrik eman 

zen zerbitzua. Aurten, enpre-

sa kudeatzailearen arabe-

ra, 506 pertsonek egin dute  

abonua.

AITXURI HERRI ES-
KOLAKO JANGELA 
ETA SUKALDEA 
HANDITU DIRA

Azken urteotan, Aitxuri Herri 

Eskolako jangelaren zerbi-

tzua gero eta ikasle gehiagok 

erabiltzen dute; ondorioz, bai 

ikasleek eta bai bertako lan-

gileek ere, bazkaldu nahiz 

lan egiteko eremua gero eta 

murritzagoa zutela ikusirik, 
Udalak, Aitxuri Herri Eskolako 
jangela eta sukaldea handi- 
tzeko erabakia hartu zuen. 
Publizitaterik gabeko proze-
dura negozioatua burutu on-
doren, ekainaren 15eko Go-
bernu Batzarrak, Aitxuri Herri 
Eskolako jangela eta sukal-
dea handitzearen lana, Mikel 
Urbiztondo Larreari esleitu 
zion 81.269,65 Etan (BEZ 
barne).

Udalak, lan hauen kostuei 
aurre egiteko, Eusko Jaurla-
ritzako Hezkuntza, Unibertsi-
tate eta Ikerketa sailari, egin-
dako dirulaguntza eskaerari 
erantzunez, 41.470,73 Eko 
dirulaguntza lortu du. Bestal-
de, urrriaren 22ko Gobernu 
Batzarrak, Mikel Urbizton-
dok aurkeztutako 85.596,45 
Etako faktura onartu zuen, 
aurrekontuz kanpo egindako 
hainbat lan egin zituelarik.

ERRETAKO 
URRUZTI 
BASERRIARI 
DIRULAGUNTZA 
EMATEARI 
BURUZKO 
ERABAKIA 

Zeraingo Urruzti baserria suak 
erre zuen otsailaren 22an. 

Zentzu horretan, Udalak era 
honetako gertakarietan aurre-
ko legealdietan emandako di-
rulaguntzak kontutan hartuz, 
2.000 Etako laguntza ematea 
erabaki zuen Urruzti baserriko 
sendiari, maiatzaren 25eko 
Udalbatzarrean. Bestalde, di-
rulaguntza emateko eremua 
aurrez zehaztuta edukitzea 
komenigarria zela ikusita, 
Zegamakoez gain, Segura, 
Zerain, Mutiloa eta Idiazabal-
go baserriei, erretako kasuan 
laguntza ematea onartu zen 
Udalbatzarrean, batez ere 
bost herriok elkarrekin dugun 
hartu-emana eta lankidetza 

kontutan hartuta. 

ZEGAMAKO UDAL 
PLANEAMENDUKO 
ARAU 
SUBSIDIARIOEN 
ALDAKETA 

Udalbatzarrak 2008ko iraila-

ren 8an eta 2009ko urtarrila-

ren 12an egindako bilkuretan, 

Ignacio Ibarretxe Pariente  

arkitektoari, Zegamako Hiri 

Antolaketako Arauen Be-

rrikuspenaren Testu Bategi-

naren lehen aldaketaren (1 

Eremua-Zentroa, 11. Eremua-

Olaberria II eta Murgisarri Par-

kea) idazketa lanen esleipena 

egin zion 34.800 Etan (BEZ 

barne)

Zegamako Hiri Antolaketako 

Arauen Berrikuspenaren 

Testu Bateginaren lehen al-

daketaren aurrerakina idaz-

teko enkargaturiko teknikari-

ekipoak, Ignacio Ibarretxe 

Pariente arkitektu jauna buru 

duela, Aurrerapen dokumen-

tua Udal honi aurkeztu on-

doren, ( Aldaketak udalerriko 

honako eremuei eragiten 

die: 1 Eremua-Zentroa, 11. 

Eremua-Olaberria II eta Mur-

gisarri Parkea), bi hilabeteko 

epez jendaurrean jartzea era-

baki zuen.

Bestalde, Udalbatzarrak, 

2009ko maiatzaren 11n egin 

zuen bilkuran, Zegamako 

Udal Planeamenduko Arau 

Subsidiarioen Aldaketaren  

(1 Eremua –Zentroa-, 11. Ere-

mua – Olaberria II- eta Mur-

gisarri Parkea) Aurrerapena 

onartu zuen. Aurrerapen fa-

sean, Eñaut Azkoaga Ugal-

de jaunak, Bizilagun S.L.ren 

ordez eta izenean, alegazio-

idatzi bat aurkeztu zuen 

Udal honetan, horri buruzko 

erantzun txosten bat aurkez-

tuz. Udalbatzarrak alegazioa 

bertan behera uztea erabaki 

zuen. 

Honela, urriaren 22ko Udal-

batzarrak, Zegamako Hiri An-

tolaketako Arauen Berrikus-

penaren Testu Bateginaren 

lehen aldaketa agiria, hasiera 

batez onartzea erabaki zuen 

eta jendaurrean jartzea hila-

beteko apean.

BAKE EPAILEAREN 
IZENDAPENA 

Lau urtetik behin herriko Bake 

Epailearen aukeraketa izaten 

da herri guztietan. Zegokion 

deialdia egin ondoren, uztaila-

ren 27ko Udalbatzarrak, Ma-

ria Isabel Ugartemendia, da-

tozen lau urteetarako, Bake 

Epaile modura, izendatzea 

erabaki zuen ahobatasunez. Aitxuri Herri Eskolako jangela berrituta
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HIRU LANGILE 
HARTZEA 
GIPUZKOAN 
ENPLEGUA 
SUSTATZEKO 
PROGRAMAREN 
BARNEAN

Zegamako Udalak, Gi-
puzkoako Foru Aldundiak 
bultzatutako Udaletako zer-
bitzu publikoen kudeake-
tari dagozkion jarduere-
tan enplegua bultzatzeko 
dirulaguntza dekretua ikusirik,  
3 langile hartzeko eskaera 
luzatu zion Foru Aldundiari. 
Langileak hautatzeko frogak 
LKS enpresari bideratu ziz-
kion. Ondorioz, betiere, LKS 
enpresak egindako txoste-
naren arabera, Gipuzkoako 
Foru Aldundiak, Udaletako 
zerbitzu publikoen kudeake-
tari dagozkion jardueretan 
enplegua bultzatzeko honako 
programaren barnean honako 
langile hauek hartu zituen sei 
hilabeterako:

Itziar Garmendia, Edurne Lu-
janbio eta Iñaki Aramendia.

UDAL FOTOTEKA 
ALBUNERATUA

Zegamako Udalak, 2008an 
zehar Udal fototeka osatu 
ondoren, argazki multzo hau 
ikusi ahal izateko, CDz gain 
paperean ere argitaratzea 
erabaki zuen, era honetara 
teknologia berrietan ibiltzen 
ez direnei ere, fototekaz go-
zatzeko aukera emanaz. Era 

honetara, fototekako argazki 
guztiak jasotzen dituen 3 bil-
duma argitaratu dira eta Uda-
letxean, Udal liburutegian eta 
jubilatuen elkartean utzi dira 
herritarrek kontsulta ditzaten.

Udal Fototekak 1833 argazki 
jasotzen ditu bere altzoan.

DONE JAKUE 
BIDEA INDARTZEN

Zegama, Erregebidean eta 
Done Jakue Bidean koka-
tua dagoela ikusirik, eta gero 
eta peregrino gehigo herrian 
atseden hartzen dutela ikusi-
rik, martxoaren 23ko Gober-
nu Batzarrak, 5 litera erosteko 
erabakia hartu zuen. Eroske-
ta, “colchones online” enpre-
sari egin zitzaion 2.011,30 
Etan (BEZ barne). Gaur egun, 
kiroldegiko geletan dauden 
obrak direla eta, Aitxuri Herri 
Eskolako gimnasioan daude 
kokatuta litera hauek.

ARTZAENEA 
INGURUKO 
LURSAILAREN 
EMATEA

Zegamako Udalak, udale-
rrian irisgarritasun baldintzak 
bermatu ahal izateko, Juan 
Telleria 8 etxeko jabeekin 
(Artzaenea etxea) gestioak 
burutu ditu etxearen inguruan 
kokatzen den 76,60 m2ko 
lursail baten ematea bidera-
tzeko. Emate hori, eremu ho-
rretan irisgarritasun lanak egin 
ahal izateko bideratu da, eta 
horrela, Urgainberri eremuan 
Oria ibaiaren gainean zubia 
zabalduz eraiki den pasabi-
dearen bidez, oinezkontzat 
espaloi bat egin da, bertako 
eta Juan Telleria nahiz Olabe-
rri auzoko oinezkoei irisgarri-
tasuna bermatuz.

Artzaenea etxeko jabekideek, 
lanak hasi aurretik, lur ematea 
ahoz adostuta bazuten ere, 

irailaren 24ko Toki Gober-
nu Batzarrak, Juan Telleria 8 
etxearen inguruan kokatzen 
den 76,60 m2ko lursail ba-
ten doako ematea onartzea 
formalki erabaki zuen eta 
zentzu honetan, ematearen 
ondorioz jasotako lursaila, 
bideratzen ari den Udal in-
bentarioan jasoko da, horren 
arabera egingo diren zenbait 
ondasunen inskribaketarekin 
batera Jabetza Erregistroan 
inskribatuz. Azpimarratzekoa 
da, kasu honetan bezala, 
irisgarritasun lanak egin di-
ren gainerako eremuetan ere, 
heritarrek beren lur eremuak 
Udalari eman dizkiotela lanak 
burutu ahal izateko.

PAILAZOAK 
ZEGAMAN

San Martin Feriaren ingu-
ruan, Zegamako Aitxuri Herri 
Eskolako Guraso Elkarteak 
eta Zegamako Udalaren ar-
tean sinatutako hitzarmena 

Herriko bankuak barnizatzen Udal langilea Done Jakue bideko peregrinoentzat literak

Udal fototeka bilduma
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Kirola sustatzeko asmoarekin, aurten ere Zegamako Udalak 
eta Gipuzkoako Foru Aldundiko Kirol eta Kanpo Ekintzarako 
Departamentuak, elkarlanean, “Kirolari Ateak Zabalik” ekimena 
antolatu dute iaz hasitako bideari jarraipena emanaz.

Egun honen helburuetako bat edozein adinetan kirola egitea 
sustatzea da eta baita lortu ere! Egitarau zabala prestatu zen 
egun honetarako eta parte hartzea ere halakoa izan zen. Argi 
eta garbi gelditu zen kirolak baduela etorkizunik Zegaman!

Giro ederra lagun, goizean goizetik ez zen kirola egiteko auke-
rarik falta izan! Goiztiarrenak, 8.30etarako plazan ziren mendi 
ibilalditxo bat egiteko prest Amezti Mendi Elkartekoen gidari-
tzapean!

Herrian bertan burutu beharreko kirol jarduerei, beranduxeago 
eman zitzaien hasiera. Lehenik eta behin, Pilates saioari ekin 
zitzaion eta Joakin Elkororen gidaritzapean, bertaratu ziren 
guztiek, kirol hau zertan datzan ikusteko aukera izan zuten eta 
baita parte hartzeko ere.

Hau amaitu ostean, txirrindu jokoei eman zitzaien hasiera he-
rriko plazan Elkartu Nahi Txirrindu Elkarteko kideek zuzenduta, 
aukera paregabea izan zuten herriko gaztetxoek bizikleta gai-
nean beraien abileziak jendaurrean erakusteko!

Txirrindu jokoek, euskal kirol tradizionalei utzi zien lekua; oskol-
biltzea, marmitak garraiatzea, zakuak garraiatzea, sokatira… 
Gaztetxoek betiko Euskal kirolak ezagutu zituzten Tartalo-Etxe 
Kultur Elkarteko kideei esker eta haurren aitzakian gurasoek 
ere goiz paregabea pasatu zuten kirola eginez. 

Arratsaldean ere izan zen kirola egiteko aukera Zegaman, le-
henik eta behin bolo-jokoa Martin Retegi adituaren gidaritza-
pean eta jarraian berriz futbol-jokoak Aizkorri Futbol Taldekoek 
prestatuta. 

Aipatzekoa da festa honetan zegamarrek izan zuten parte 
hartzea eta baita herriko elkarteek eskaini zuten laguntza ere. 
Mila esker kirola eginaz nahiz hauen antolakuntzan parte hartu 
zenuten guztioi!

2009ko EKAINAREN 14an

Gaztetxoak eta helduak adi Joakinen azalpenak entzuten.

KIROLARI
ATEAK ZABALIK

Gaztetxoen aitzakian, helduek ere egun paregabea pasatu zuten kirola eginez.

Txirrindulari gazteak prest txirrindu-jolasetan hasteko

Herri kirolek arrakasta izaten jarraitzen dute.

Mendizaleak ibilaldiari hasiera emateko prest.
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dela eta, San Martin feria 

antolatzen den asteburuan, 

pailazoen ikuskizuna anto-

latzen du Guraso Elkarteak. 

Aurtengoan, pailazoek, San 

Martinen aurreko asteburuan 

etortzeko modua bakarrik 

izanik, ekitaldia azaroaren 7an 

ospatu zen Zegaman eta San 

Martin feriaren astebururako 

haur jokuak antolatzea ados-

tu zuen Guraso Elkartearekin. 

Ekimen hauengatik, sinatu-

tako hitzarmenaren arabera, 

Udalak 716,00 Etako dirula-

guntza eman dio Aitxuri Herri 

Eskolako Guraso Elkarteari. 

ALTZITURRI 
AZPIKO BIDEA 
ERABERRITUTA

Eusko Jaurlaritzako, Ingu-

rumen eta Lurralde Antola-

mendu Sailak, 2007-2008 

jardunaldirako eman zuen di-

rulaguntza dela eta, Udalak 6 

ibilbide tematiko antolatu ahal 

izan ditu udalerrian zehar.

Ibilbide bat, Anduetzatik abia-

tu eta Altziturrin barrena doa, 

Udalak ibilbide hau atondu 

beharra zuen eta Altziturri 

Azpikoan, bi bizitzako etxea 

egiteko baimena eskuartean 

duten, Maider eta Mikel Za-

baletak, herri bide honen 

konponketan, Zegamako 

baserri bideetan egiten den 

moduan, kunetak egitearen 

% 35eko kostua eta zorua 

egitearen % 50ko kostua 

bere gain hartu dute eta, 

ondorioz, Udalari, 4.692,14 

Etako ordainketa egin diote, 

azaroaren 2ko Gobernu Ba-

tzarrak onartutako kitapena 

oinarritzat hartuta. 

EHUNMILAK 
FROGA

Beasaingo Arrastaka Mendi 

Taldeak 2010eko uztailaren 
Altziturrirako bidea eraberrituta

Azaroaren 3an egin zen, Segurako Zubiberritik, 

Kortaberriko bidegurutzeraino, guztira 1.658 me-

troko luzera duen eta Zegamako mugaraino iristen 

den Bidegorriaren inaugurazioa. Honekin batera, 

Mutiloako bidegurutzetik Segurako Madura arteko 

falta zen bidegorri zatia ere bukatu egin da. Guzti-

ra, Karlos Ormazabal, foru diputatu eta Zegamako 

Udaleko zinegotziak zuzentzen duen Gipuzkoako 

Foru Aldundiko Garapen Iraunkorreko Departa-

mentuak, 954.000 E gastatu ditu ekimen honetan. 

Inaugurazioan Segura eta Zegamako alkateak eta 

Garapen Iraunkorreko foru diputatua den Karlos 

Ormazabalek parte hartu zuten. Karlosen hitze-

tan, Kortaberriko bidegurutzetik Intxaustirainoko 

bidegorri zatia, 2010ean exekutatuko da. Bigarren 

fasearen kostua, Gipuzkoako Foru Aldundiaren 

proiektuaren arabera, 629.984Etako da eta lau 

hilabeteko exekuzio epea du. Azken fasea, eta 

hirugarrena, Intxaustiko Industrialdetik Zegamako 

herrigunerainokoa, 2011n egitea aurreikusten du 

Gipuzkoako Foru Aldundiko Garapen Iraunkorreko 

Departamentuak.

BIDEGORRIAREN  
INAUGURAZIOA
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Bidegorriaren inaugurazio egunean Segura eta Zegamako alkateak, Karlos Ormazabal, 
Foru Diputatuarekin.
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16rako “Ehunmilak” izeneko 
froga antolatu du. Froga ho-
nek Goierriko herri askotatik 
du ibilbidea eta horien artean 
Zegamatik. Antolatzaileek, 
froga pasatzen den herriei la-
guntza eskatu die eta uztaila-
ren 13ko Gobernu Batzarrak 
“Ehunmilak” izeneko froga 
antolatzen ari den Arrastaka 
taldeari babes baldintzatua 
ematea erabaki zuen. Hain 
zuzen ere Zegama-Aizkorri 
Mendi Maratoiaren interesak 
babestu asmoz.

ZUHAITZ EGUNA

Apirilaren 2an aritu ziren  

Aitxuri Herri Eskolako ikas-

leak Zuhaitz Eguna ospatzen. 

Horretarako aurten Udalak, 

herriko lorategiak landatzeko 

aukera ipini zien. Lehenbizi 

Olaberriko lorategi berri ba-

tean aritu ziren gogor lanean 

eta azkenik, Eliza atzeko pla-

zan dagoen lorontzi batean 

landareak sartu zituzten. Gi-

daritza lanetan, Jose Ramon 

Agirre Udal zinegotzia eta 

Jose Luis Berasategi Udal 

langilea aritu ziren. 

UR HORNIDURAN 
HOBEKUNTZAK

2009ko lehen seihilabetean, 

Gipuzkoako Ur Kontsor- 

tzioak, herriko ur hodian 

hobekuntzak egin ditu. Goza-

tegi Goenetik hasi eta Errota 

Txiki bitartean zegoen herriko 

uraren ur hodia zelai gainean 

zegoen azken 3 urtetan eta 

azkenean, lurperatzeko era-

bakia hartu zuen Gipuzkoako 

Ur Kontsortzioak. Bestalde, 

Errota Txikitik aurrera zihoan 

herriko ur hodia ere oso estua 

zenez, azkeneko baserrietara 

ez zen behar zuen presioan 

iristen eta, Gipuzkoako Ur 

kontsortzioak, kalitatezko ur 

hornidura emateko beha-

rrezkoa zen hodia sartu du. 

Bestalde hobakuntza hauek 

aprobetxatuz, Olatxo, Azti-

ñe, Benta, Altziber, Lonja eta 

Gozategi Goena, baserri on-

doetan, suteen kasuetarako 

erregadio ahoak ipini dira. 

Guztira, 79.971,20 Etako in-

bertsioa egin da eta 1.694 m 

hodi ipini dira.

PEOI BAT 
KONTRATATZEKO 
LAGUNTZA 

Estatuko Enplegu Erakun-
deak enplegua sustatzeko 
hitzarmenean jasotakoaren 
arabera, peoi bat kontrata-
tzeko 5.321,25 Eko lagun-
tza lortu ondoren Udalak eta 
dagokion enplegu eskaintza 
bideratu ondoren, Estatuko 

Zuhaitz egunean lorontzian landarak sartu eta gero

Aztiñe inguruan herriko uraren hodia lurperatzen

HERRIKO 
KULTUR 
ETA KIROL 
ELKARTEEI
DIRULAGUNTZA 
BANAKETA

Udal Gobernu Batzordeak, 
apirilaren 6an erabaki zuen 
udalerriko kultur eta kirol 
elkarteen artean 2008 ur-
teko aurrekontuetan jasota 
dagoen dirua banatzea.

Udalerriko Kultur eta Kirol 
Elkarteen artean dirula-
guntzak banatzeko, Gober-
nu Batzarrak, urtarrilaren 
26an onartutako prozedu-
ra eta programaren arabe-
ra, Kultur Elkarteen artean 
5.100,00 E eta Kirol Elkar-
teen artean 6.400,00E  

banatzea erabaki zen.

KULTUR 
ELKARTEAK
Orkatz Abesbatza 

3.600,00 E 

Gazte Herexa 

1.500,00 E

Kirol Elkarteak

Amezti Mendi Elkartea 

1.400,00 E

Elkartu Nahi 

1.750,00 E

Aizkorri F.T. 

1.850,00 E

Tartalo Etxe P.E. 

1.400,00 E



 09 | ZEGAMAKO URTEKARIA | 2120 | ZEGAMAKO URTEKARIA | 09  09 | ZEGAMAKO URTEKARIA | 2120 | ZEGAMAKO URTEKARIA | 09

Enplegu Erakundeak, Mª Jo-

sefa Moyano Hidalgo anderea 

kontratatzeko proposamena 

egin zuen. Udalak, uztailaren 

27ko Gobernu Batzarrean, 

Mª Josefa Moyano Hidalgo, 

peoi bezala kontratatzea, 

erabaki duzuen, 2009ko uz-

tailaren 27tik, 2009ko urria-

ren 31 bitartean eta %75eko 

lanaldian.

ZEGAMA-  
AIZKORRI  
MENDI  
MARATOIARI 
LAGUNTZA

Gipuzkoako Foru Aldun-

diko Kiroletako eta Kanpo 

Ekintzako Departamentuak, 

aparteko kirol jarduerentzat 

programaren barnean, Zega-

ma-Aizkorri Mendi Maratoiari 

8.337,00 Etako dirulaguntza 

eman dio, eta turismo jar-

duerak sustatzeko laguntzen 

programatik 12.000,00 Etako 

laguntza eman dio.

OSAKIDETZA ETA 
EUDELEN ARTEKO 
HITZARMENA

Gipuzkoako Mendebalde 
eskualdetik, Osakidetza eta 
Eudelek 2008ko abenduaren 
30ean sinatutako akordioaren 
bidez, herrietako Osasun 
Etxeek Udalei sortzen dizkien 
mantenimenduko gastuei au-
rre egiten laguntzeko, 2008ko 
urteari dagozkion 7.898,00 
Etako laguntza emango dio 
Udal honi eta 8.008,57 E 
tako laguntza 2009 urteari 
dagozkionak.

TURISMOAREN 
SUSTAPEN ETA 
MERKATURATZEA-
GATIK LAGUNTZA

Urtean zehar, Udalak anto-
latzen dituen ekimen foile-
toengatik, laguntza jasotzeko 
aukera izaten da, betiere, 
Eusko Jaurlaritzako, Indus-
tria, Merkataritza eta Turismo 
sailak ezartzen dituen erizpi-
deak betetzen badira. Udalak 
argitaratu dituen foiletoetan 

erizpideak bete dituenez, 

foiletoengatik (Erlezain Eguna, 

San Martin Feria, Zegama-

Aizkorri Mendi Maratoia…) 

7.530,00 Etako dirulaguntza 

jaso du.

KRISIA 
UDALETXERA 
ERE IRITSI DA

Iaztik hasi ginen administra-

zioan krisiaren eraginak na-

barmentzen eta aurtengoan 

zer esanik ez. Gipuzkoako 

Foru Aldundiko Ogasun eta Fi-

nantza Departamentua, Foru 

Aldundiaren Ogasunean izan 

diren diru sarreren gainean 

egon da eta informazioa sarri 

sarri eman zaigu Udaloi. Ho-

nela, uztailean jasotako ida-

tzian gogorarazten zaigu Udal 

guztioi, Udal Finantzaketako 

Foru Fondoa murriztu egingo 

dela eta 2009 hasieran au-

rreikusitakoa baino gutxienez, 

% 20eko dirusarrera txikiagoa 

izango dugula; ondorioz, urte 

amaierarako egindako aurre-

kontuetan zuzenketak egitea 

gomendatuz, urte bukae-

ran zorrik egin ez dezagun.  

Kopuru hauetan, Zegamako 

Udalak, urte hasieran au-

rreikusitakoaren konparatuz, 

210.319 E gutxiago jasoko 

ditu, behin betiko kopurua, 

Foru Ogasunak kitapena egin 

eta gero jakingo badugu ere.

TURISMO 
ETA KULTURA 
ARLOAREN PLAN 
ESTRATEGIKOA

Azken urteotan, Zegamako 

Udalak ekimen ugari egin ditu 

herriko ondasunak berresku-

ratu eta turismorako azpiegi-

turak herrian sorteen. Besteak 

beste, Ostatua, Anduetza 

Egur Museoa, Arakama Az-

pikoa eta Intxaustiko errotak, 

Altzibargo teileria e.a.

Hau horrela izanik turismoa 

sustatuko duen plan estrate-

giko bat idaztea beharrezkoa 

ikusten du. Urriaren 5eko 

Udalbatzarrak, elementu guzti 

hauek balioan jarri eta etekina 

atera asmoz.

Urriaren 23an inauguratu zen, 

Segurako Zubiberritik Kortaberriko 

bidegurutzerainoko errepide berria ere. 

Zabaldu den GI-2637 errepepide zatia 

1,8 km.tako luzera du eta Zegamako 

udalerriko mugaraino iritsi da. Kostua, 

5,9 miloi eurotako izan da eta exekuzio 

epea 17 hilabetera luzatu da, hasiera 

batean aurreikusitako eustormak baina 

sendoagoak egin beharrean suertatu 

delako Gipuzkoako Foru Aldundiko Bide 

Azpiegituretako Departamentua. 

Kortaberritik Zegamarainoko bide zatia 

egiteko, Gipuzkoako Foru Aldundiko 

Bide Azpiegituretako Departamentuak 

proiektua bukatuta dauka.

GI-2637 ERREPIDEAREN 
INAUGURAZIOA

Markel Olano Diputatu Nagusia, errepide berriaren inaugurazioan



Honela, Udalbatzarrak, urria-

ren 5ean egin zuen bilkuran, 

Zegamako Udaleko turismo 

eta kultura arloaren plan es-

trategikoa idazteko lanen 

kontratazioa bideratzeko Bal-

dintzen Plegua onartu zuen, 

kontratazio hau prozedura 

negoziatuaren bidez egitea 

onartuz. Aurkeztutako es-

kaintzak, alor horretan aditua 

den teknikariak baloratu on-

doren, azaroaren 2ko Udal-

batzarrak, Vilaumedia S.L. 

enpresari, 29.000,00Etan 

turismo arlorako plan estrate-

gikoa idazteko behin behine-

ko esleipena egiteko erabakia 

hartu zuen.

ZEGAMAKO EAJ-
PNV.K BATZOKIA 
IREKI DU

Otsailaren 23ko Gobernu 

Batzarrean hasiera eman zi-

tzaion, Ikena Proiektuak, Ze-

gamako EAJ-PNV izenean, 

Aseginolaza Anaiak 9 behean, 

Batzoki jarduera legeztatzeko 

prozesurari. Behin, zegozkion 

administrazio izapideak buru-

tu ondoren, apirilaren 27ko 

Gobernu Batzordean eman 

zen irekiera baimena eta uz-

tailaren 5ean inauguratu zu-

ten Batzokia Zegamako Eus-

ko Alderdi Jeltzaileko kideek.

GIMNASIOA 
EGITEKO LEHEN 
URRATSAK 

Zegamarrok askotan eta ba-

tez ere negu partean, eremu 

itxi baten beharra sentitu ohi 

dugu kirola erregulartasunez 

egiteko. Hori dela eta Udalak, 

azken urtean hainbat urrats 

eman dio, herrian gimnasio 

bat egiteko eta, horietako bat 

Estatuko Tokiko Fondoak, 

kiroldegian hirugarren solai-

ru bat egiteko erabiltzea izan 

da. Hori behin martxan jarri 

ondoren, eta gimnasio egin 

ahal izateko proiektua idaztea 

ere behar beharrezkoa denez 

azaroaren 2ko Udalbatza-

rrean, publizitaterik gabeko 

prozedura negozioatu bidez. 

Inazio Ibarretxe arkitektoari, 

gimnasioaren proiektua idaz-

teko lanen esleipena egitea 

erabaki zuen 18.000 Etan 

(BEZ barne).

ALTZUKARAN 
ALDEKO BIDEA 
KONPONTZEKO 
LAGUNTZA

Goimen Elkarteari urtero ba-

serri bide edota, landa ga-

rapenarekin zer ikusia duten 

proiektuak aurkezten dizkio-

gu, dirulaguntza eman dezan. 

Aurtengoan, Altzukaran alde-

ko bidea egiteko aurrekontua 

aurkeztu genuen (behar be-

harrezkoa da nekazal jardue-

ra izatea baserrian dirulagun-

tza hauetara atxikitzeko) eta, 

Jorge Garciak bertako biz-

tanleak, nekazitza ekologikoa 

lantzen duenez, GOIMEN 

Elkarteak, 9.399,13 Etako la-

guntza onartu du. Batez ere, 

Altzukarango bidea egiteko 

da laguntza, aurrean aipa-

tu dugun arrazoiengatik eta 

Ikaiztik goraxeago egin be-

harra dagoen eskoilera egi-

teko. Bidea 2010ean egitea 

aurreikusten da.

Batzokiaren etxaurrea

Ginmasioa egingo den eraikuntza
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Iazko abenduaren 22an, Kurtsal Jauregian egiten den 

“Kirolaren Galan” Zegamako herria saritua izan zen, 

“2008ko kirol legezko portaerari eskainitako Gipuzkoa Foru 

Aldundia” saria jasoz gure herriak. Saria, Edurne Albizu 

alkateak, Kiroletako eta Kanpo Ekintzetako foru diputatua 

den Iñaki Galdosen eskutik jaso zuen. Alkateak, sari honen 

merezimendua Zegamako herritarrek eta batez ere Zegama-

Aizkorri Mendi Maratoian bolondres bezala parte hartzen 

dutenek zutela aipatu zuen eta, ekitaldian bertan, bolondres 

guztien ordezkari modura joan ziren, Nekane Arantzamendi 

eta Alberto Aierberen eskuetan utzi zuen jasotako 

oroigarria, era honetara, Zegama-Aizkorri Mendi Maratoian 

bolondresek egiten duten lana dela eta, Zegamako Udalaren 

errekonozimendua ere, beraiengana helaraziz.

ZEGAMARI KIROLTASUN 
SARIAK

Kursaal jauregian, saria jasotako gainerako elkarteekin batera, Nekane Arantzamendi eta Alberto Aierbe izan ziren, Zegama-Aizkorri mendi maratoiko 
bolondresen ordezkari modura
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Aizkorri-Aratz Parke Natura-

laren izendapenak, berarekin 

dakar Zegama udalerri be-

zala, egoera berri honetan 

estrategikoki kokatzea. Hori 

dela eta, eta kontutan hartu-

ta, Gipuzkoako Foru Aldun-

dia, egun Aizkorri-Aratz Parke 

Naturaleko Parketxea Aran-

tzazun ari dela antolatzen,  

Zegamako Udala ere nahiz eta 

Parketxea Arantzazun egon, 

Parke Naturalaren sarrera 

historikoa Zegamakoa dela 

oinarritzat hartuta, Anduetza 

Egur Museoa, berrantolatze 

lanetan ari da. Bertan, mu-

seoa, Parke Naturaleko Inter-

pretazio zentroa eta Turismo 

alorrak uztartzea duelarik hel-

buru. Guzti hau, Gipuzkoako 

Foru Aldundiaren oniritzia-

rekin ari da lantzen eta,  

proiektu honetan bidelagun 

garela azpimarkatu behar. 

Izan ere, Aizkorri-Aratz Par-

ke Naturalak bi sarrera izatea 

baita erabakirik normalena, 

azken finean, parke natural 

horretan, zerbait baldin bada-

go bitxia eta erakargarria, San 

Adrian ingurua baita, Arantza-

zuz gain.

Honela, aurrean aipatatu-

tako moduan eta Parke Na-

turalerako sarrera naturala 

eta historikoa dela kontutan 

hartuta, Udalak dirulaguntza 

garrantzitsuak lortu ditu gure 

udalerria bisitariak hartzeko 

prestatu asmoz. Dirulaguntza 

hauekin, oraingoz, 6 ibilbide 

tematiko antolatu dira. Ildo 

hau jarraituz, urriaren 5eko 

Udalbatzarrak, Aizkorri-Aratz 

Parke Naturalaren Interpreta-

zio Zentro bezala, museoaren 

barne antolaketaren proiek-

tua idazteko, baldintzen ple-

gua onartu zuen publizitaterik 

gabeko prozedura negoziatu 

bidez. 

Aurkeztutako eskaintzak 

ikusirik eta Asier Galdos te-

knikariak egindako txostena 

jarraituz, azaroaren 2ko Udal-

batzarrak, aho batez Vilaume-

dia S.L. enpresari behin-behi-

neko esleipena egitea erabaki 

zuen 58.000,00Etan (BEZ 

barne), Anduetza museoaren 

berrantolaketa proiektua idatz 

dezan.

Guzti honetarako, aurreko di-

rulaguntzez gaian, Eusko Jau-

raritzako Industria, Merkaritza 

eta Turismo Sailetik 120.000 

E lortu dira. Bestalde, Parke 

Naturalean bertan, Zegamako 

udalerriak 11,36 km2 ditu eta 

eremu horretan hobekuntzak 

eta inbertsioak egiteko ere 

Gipuzkoako Foru Aldundiko 

Landa Ingurunearen Garape-

neko Departamentuak bultza-

turiko, “Gipuzkoako Lurralde 

Historikoko parke naturaletan 

edo biotopo babestuetan” 

inbertsioak egiteko dirulagun-

tzen 2009. urteko deialdian, 

104.000 Etako laguntza lortu 

da. 

Otsailaren 9an, Eusko Jaurlaritzako Ingurumen 
eta Lurralde Antolamenduko Sailburua zen Esther 
Larrañaga, Sailburuordea zen Ibon Galarraga eta 
Ihobeko Zuzendari Nagusia zen Xabier Cañoren 
bisita izan genuen Zegaman. Eusko Jaurlaritzako 
Ingurumen eta Lurralde Antolamenduko Sailak, 
2007 eta 2008ko dirulaguntza deialdietan, 
dirulaguntza garrantzitsuak eman zizkion 
Zegamako Udalari. 2007an, 399.588 Etako 
laguntza jaso zuen Zegamako Udalak aurkeztu 
zuen “Zegamako natur balioa eta aniztasun 
biologikoa handitzea” programa garatzeko. Diru 
honi esker, 6 ibilbide tematiko atondu dira Udalerri 
eta Aizkorpen zehar, eta egoera kaxkarrean 
zeuden hainbat eremu berreskuratu dira, adibidez 
San Pedro Eskolaren ingurua, Apeadero aldea, 
Anduetza inguruan 3 ekosistema desberdinen 
garapena etabar. Bestalde, 2008ko deialdian 
ere, Ingurumen eta Lurralde Antolaketaren Sail 
berak, beste 400.000 Etako laguntza eman zion 
Zegamako Udalak aurkeztutako “Zegamako 
biodibertsitatea eta paisaia kulturala iraunarazteko 
zaintza II” izeneko proiektuari. Proiektu honen 
garapenean, besteak beste, Aizkorri-Aratz Parke 
Naturalaren interpretazio zentroa antolatzea dago 
eta egun Udala proiektu hori garatzen ari da.

AIZKORRI-ARATZ PARKE  
NATURALEKO INTERPRETAZIO 
ZENTROA GARATZEN

Eusko Jaurlaritzako Ingurumen eta Lurralde Antolaketako sailburuaren bisita izan genuen
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Aizkorri aratz interpretazio zentroa Anduetza museoan kokatuko da



ZEGAMA ETA 
PARTZUERGOKO 
NATUR 
BALIABIDEAK 
BALIOAN
Udalsarea 21 sarea izeneko 

deialdiaren barnean “Poli-

tikoen trebaketa paisaiaren 

berreskuratzean eta Zega-

mak duen bioaniztasuna he-

rritarren artean zabaltzea” 

deritzon programa garatzeko 

jasotako dirulaguntzarekin, 

Zegama eta Partzuergoko na-

tur baliabideak jasoz liburuxka 

bat argitaratu zuen Udalak, 

urtarrilean. Liburuxka hau 

egitearen lana Udalak Aizko-

rribidean enpresari (gaur egun 

Anduetza Egur Museoa ku-

deatzen duen enpresa) esleitu 

zion 17.999,70 Etan 2008ko 

irailaren 29ko Gobernu Batza-

rrean. Proiektu honek, 2008ko 

abenduan zehar, hainbat  

hitzaldi, eta liburuxka hau 

egitearen lana zuen helburu. 

Naturari buruzko liburuxka 

hau, euskaraz eta gaztelaniaz 

argitaratu da.

KIROLAK 
ANTOLATZEKO 
DIRULAGUNTZA

Gipuzkoako Foru Aldundiko 

Kirolak eta Kanpo Ekintzako 

Departamentuak bideratzen 

duen kiroletako dirulaguntza 

programa ezberdinetara aur-

keztu da Udala. Aurreko urte-

etan bezala, Zegamako Uda-

lak hainbat eskari egin dizkio 

departamentu honi eta hona 

hemen lortutako laguntzak:

Eskola Kirola antolatzeko:  

 2.400,00 E

Urte osoko kirol jarduerak 

antolatzeko:  1.500,00 E

Uda 2009:   150,00 E

Kirol ekipamenduak 

bideratzeko laguntzak:

• Polikiroldegiko   

  teilaturako:  3.000,00 E

• Murgizelain arraskak  

  eta komuna egiteko:  

 36.000,00 E 

• Eskolako patioa  

  isteko:  30.000,00 E

TOKI INBER-
TSIOETARAKO 
ESTATUAREN 
II. FONDOA

Estatu Espainolak, krisia eta 
langabeziari aurre egin as-
moz, beste Toki Inbertsiota-
rako Fondo bat argitaratu du; 
deialdia 2009. urtean egin 
badu ere inbertsioak 2010ean 
egin behar dira eta oraingoan 
Zegamari, 157.000,00 Eetako 
laguntza dagokio. Udala, he-
rriko beharrak eta dirulagun-
tzaren barnean atxikitzen di-
ren Oinarrietan jasotzen dena 
uztartzen ari da, zein inbertsio 
egingo den erabaki aurretik. 
Hala eta guztiz ere, 2010eko 
urtarrilean herritarroi, Udalak 
hartu duen erabakiaren berri 
jakinaraziko zaizue.

TXARAPE ETA SAN 
MARTIN KALEAN 
IRISGARRITASUNA

2008ko azaroren 10eko Go-
bernu Batzarra, Pedro Ipa-
rragirre eraikuntzei esleitu 
zien, prozedura negoziatua 
jarraitu ondoren, Txarape eta 
San Martin kaleko arrapa-
lak egitea. 25.554,59 Etan 
obrak udaberrian hasi ziren 
eta dagoeneko amaituta dau-
de. Era honetara bi eremu 
hauetara iristeko irisgarritasun 
osoa lortu da. Gainera Izarra-
ga aldera doan bide ertzean 
ere espaloia beheratu da eta 
ondorioz San Martin kale-

Uztailaren 2an, Goierri eta Sakanako hainbat alkate Zegamako 
Udaletxean bildu ziren, sortu berri zuten Mugabe elkartearen 
berri emateko. Mugabe Elkartea, (mugarik gabe) Goierri eta 
Sakanako 33 herrik osatzen dute eta bi eskualde hauetako 
herrienarteko harremanak sendotzea du helburu. Senidetze 
ekitaldia, Aralarko San Migelen egin zen uztailaren 12an eta 
Mugabe Elkartearen asmoz, urtero jaiegun bat antolatzea da.

Hona hemen San Migelen irakurri eta sinatu zen idatzia:

Gaur, Aralarko San Migelen, bildu gara Sakana eta Goierriko Udal 
hautetsiak. Historian zehar gure herritarren arteko harremanak 
beti estuak izan dira. Gure herritarrek erein dute gaur ospatzen 
dugun ekimen honek ureztatu nahi duen hazia. Bada garaia 
herritarren arteko harreman hori instituzionalizatzeko. 

Gaur hemen egiten dugun ekimen honek urtero errepikatuko 
den dinamika baten hasiera izan nahi du. 

Udal hautetsiok, gure herrien arteko harremanak estutzeko 
balioko duen ekimen honek aurrera begira herritarren arteko 
topagune bilakatu nahi du. 

Ekimen hau irekia da, aurten bi eskualdetako hautetsiek parte 
hartzen badugu ere, etorkizunean, gure helburu berdinak 
dituzten herri guztiei irekia dago.

Gure artean ez da banantzen gaituen mugarik izan behar. 
Amankomunean ditugun gauzak desberdintzen gaituztenak 
baina askoz ugariagoak dira. 

Aipatutako guztiagatik, etorkizuneko erronkei elkarrekin aurre 
egiteko konpromisoa hartzen dugu. 

Akordioak bilatu nahi ditugu alor desberdinetan: Euskara, 
kultura, turismoa, garapen ekonomikoa… elkarrekin garatuz.

Bakoitzak gure herrietan senidetze hau bultzatzeko konpromisoa 
hartzen dugu.

Urtero, hemen, Aralarko San Migelen harreman hau berresteko 
konpromisoa hartzen dugu.

Gure artean gehiago mugarik izan ez dadin. MUGABE.

ARALARKO SAN MIGELEN 2009KO UZTAILAREN 12AN

GOIERRI-SAKANA  
SENIDETZEA

Goierri eta Sakanako Alkateak, Zegaman eman zen prentsaurrekoan
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Zegamako Natura eta Kultura 
ondarea jasotzen dituen liburuzka



ko eremu honetara iristeko  

zegoen koxka kendu da.

HARATEGI BERRIA 
HERRIAN

Iosu Aranburuk, Andraitz 

3 behean harategi jardue-

ra legeztatzeko proiektua 

eta eskaera aurkeztu zuen  
otsailaren 23ko Gobernu 
Batzarrean. Era honetako 
jarduerak legeztatzeko be-
harrezkoak diren izapideak 
jarraitu ondoren, martxoaren 
23ko Gobernu Batzarrean, 
harategi jarduera jartzeko 
baimena eman zitzaion eta 

maiatzaren 11ko Gobernu 

Batzarrak irekiera baimena 

eman zion Josu Aranbururi. 

IRRISTALEKUAK 
EKIDITEN

Arrano Aitz eta Elor Txiki 

etxeetako biztanleek, beraien 

etxaurreak oso irristakorrak 

zirela jakinarazi ondoren, 

urtarrilaren 22ko Gobernu 

Batzarrak, eremu horretan, 

Pavitenic enpresari marra 

labainezin batzuk jartzeko 

lana 870,00Etan (BEZ barne) 

esleitu zion.

2009 urtean zehar eskualdeko agenda 21etik landu diren gai nagusiak mugikortasunarekin loturik egon dira. Alde 
batetik, urte honetan zehar eskualdeko garraio publikoaren kontzesioa amaitzen zenez mugikortasun plan berri bat 
landu da. 

Plan honen bitartez gaur egungo garraio sistemak dituen gabeziak aztertu dira. Azkenik Foru Aldundiari gaur egungo 
zerbitzua hobetuko luketen proposamen ezberdinak aurkeztu zaizkio, proposamenak aztertu (ordutegiak RENFEkoekin 
koordinatu, gaur egungo lineak moldatu eta abar) eta garraio zerbitzu publikoaren kontzesioa ateratzerakoan kontutan 
eduki ditzan. Bestalde, eskualdeko eskoletako garraioaren inguruko azterketa bat ere martxan jarri da. Azterketa honen 
helburua, eskualde mailan dauden eskoletako garraio zerbitzuak era eraginkorrago batean antolatzea da (autobusak 
eskola ezberdinen artean konpartituz....).

Bestalde, eskualde mailan gauzatu den GAP programa internazionalean, Zegamako 12 familiek parte hartu dute. 
Programaren helburua, etxeetan ur eta energiaren kontsumoak gutxitzea eta garraioa eta etxeko hondakinak era 
zentzuzkoagoan erabiltzea izan da, horretarako familiek aholkuak praktikoak jaso dituztelarik.

ESKUALDEKO  
AGENDA 21
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Arranoaitz etxe aurreaJosu harategi berria
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Azken urteetan egin ohi du-
gun bezala, bukatzear du-
gun 2009 urte honetan ere, 
egin diren lanak eta hauek 
buru-tzeak ekarri duen inber-
tsioaren xehetasunak ematea 
ditu helburu txosten honek.

Horrela, eta besteetan bezala, 
lan arlo ezberdinetan sailka-
tuko da txostena, bakoitzean 
zer egin den eta zer inbertsio 
suposatu duen azalduz. 

1. Landaketa 
berriak eta falta 
berritzeak

Aurtengoan, “TRINTZELAIE-
TA” saileko aldaketa jada 
ziurta-tuta zegoela eta ez 
da beharrezkoa izan landare  
berri gehiago jartzea, beraz 
arlo honetan ez da aurten-
goan inbertsiorik izan. 

GUZTIRA 0,00 E

2. Aldaketa 
gazteetan zakarrak 
garbitze lanak. 
Beste baso 
lan batzuk.

- TRINTZELAIETA, OLA-
TZA, TXERMATXO eta HAITZ 

GAÑA sailetan haizeak edo/
eta elurrak eraginda etzan 
ziren landare gazteak altxatu 
beharra izan da, guztira 23,00 
ha-ko azaleran  
 6.837,30 E

-TRINTZELAIETA eta OLA-
TZA sailetan udarako gar-
biketa lanak egin dira 2,50 
ha-ko azaleran  

 1.105,48 E

- ELOR HAUNDI eta HAITZ 
GAÑA sailetan zakarrak 
moztu ondoren azpi adarren 
kimaketa burutu da 10,83  
ha-tan  
 7.650,50 E

- HAITZ GAÑA eta TXERMA-
TXO sailetan minerala bota da 
aurtengoan, ikusirik lur mehe 
eta leku nahikoa eskasak  
direla. Lan hau guztira 25,35 
ha-ko azaleran egin da. 
5.829,90 E

GUZTIRA 21.423,18 E

3. Basoko bideetan 
egindako lanak

- AZTIO, ALDABIDE eta SAA-
DER guneetako bide nagu-
sietan hainbat hobekuntza 

egin beharra izan da: lur 
jauziak kendu eta eskoilerak 
eraiki, ubideak konpondu edo 
hodi berriez lehenak ordezka-
tu, han eta hemen harrobiko 
materialarekin bideak gogortu 
eta azalak aldiz, bertatik ibil-
tzeko gozatu, e.a.  

GUZTIRA 11.092,61 E 
  

INBERTSIOEN 
LABURPENA

Aurreko ataletan ikus daite-
keena batuz gero, aurtengo 
urtean H.O. 2.025.1 zenbaki 
dun “ZEGAMA-KOMENDIA” 
mendian eginda-ko inber-
tsioen kopurua 32.515,79 E 
izan dela esan behar da.

Hauetan nagusiena, iazkoan 
bezala, baso hobekuntzetan 
gastatutakoa da, aurtengoan 
atal honetan soilik joan baitira 
21.423,18 E.

Bigarren atala, iaz bezala hau 
ere, baso bideetan erabili-
tako kopuruak beteko luke, 
garai batean ez bezala, biga-
rren mailan kokatzen delarik 
azken boladan. Lan hauetan 
11.092,61 E inbertitu dira. 

AZKEN  
AZALPENAK

Ezin bukatu txosten hau 

lur trukaketak aipatu 

gabe. Bere egunean, as-

paldi jada, eta hainbat 

kostatuta zenbait kasu-

tan, azken bultzada eman 

eta guztia bukatzeko ne-

ronen aitzakitan egon 

zen. Aurtengo udaberri-

rako agindu bezala igorri 

nituen zegozkien lekura, 

azken erabakiak hartu 

(Diputatu Kontseiluak) 

eta behin betirako buka-

tu zitezen. Dakidanez 

oraindik azken igurtzi 

hori jaso gabe daude, 

baino sinestu nahi nuke 

datorren udaberrirako 

bukaera eman ahal izan-

go zaiola gai horri. 

BIXENTE DORRONSORO 
(Basozaintza 1. Ataleko Burua)

UDAL BASOETAN INBERTSIOAK



EUSKARA PLANA ZEGAMAN 
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10 ikasle euskara 

ikasten 2009/2010 

ikasturtean

Aurtengoan arrakasta handia 

izan dute euskara ikasteko 

klaseek. Guztira 10 lagunek 

eman dute izena eta urriaren 

5etik egunero bi orduz Kultur 

Etxean elkartzen dira. Maiz-

pide euskaltegiko irakaslea 

etortzen da herrira klaseak 

ematera. Aipatzeko modukoa 

iruditzen zaigu ia ikasle guz-

tiak kanpotarrak direla eta 

izugarrizko gogoa dutela eus-

kara ikasteko. Ikasleetako bi 

marokoarrak dira, hiru kolon-

biarrak, bi kataluniarrak, bat 

portugaldarra, bat nikaragua-

rra eta beste bat zegamarra. 

Guztiak oso gustura daude 

eta asko aurreratu dute. Ka-

lean bertan nabaritzen dugu 

nola euskaraz hizketan hasten 

zaizkigun. Zorionak denei eta 

segi horrela!

Herri Eskolan ere 
euskara lantzen: 
harreran eta 
egunerokoan

Udaberrian Aitxuri Herri 
Eskolako klaustroarekin 
euskararen gaia lantzen 
aritu gara. Udaleko euska-
ra teknikaria irakasle guz-
tiekin elkartu da eta bi gai 
landu dituzte: 

• Euskaraz ez dakiten 
etorri-berriei harrera 
egitean nola jokatu 
hizkuntzari dagokionez.

• Egunerokotasuneko 
harre-manetan euska-
rarekin nola jokatu.

Lehen gaiari dagokio-
nez, etorkinen inguruan 
hausnarketa egin genuen  
lehenbizi, integrazioa zer 
den, hizkuntzak duen 
garrantzia integrazioan, 
euskarak duen garrantzia 
integrazioa erabatekoa 
izan dadin… Ondoren  
irizpide batzuk finkatu  
genituen euskaraz ez da-
kiten guraso berriak lehen 
aldiz eskolara etortzen  
zaizkigunerako.

Bigarren gaiari dagokio-
nez, eskolan dauden ha-
rreman ezberdinak aztertu 
genituen eta ze hizkun-
tzatan izaten ziren begi-
ratu (irakasleen artekoak,  
guraso eta irakasleen ar-
tekoak, ikasle eta irakas-
leen artekoak, ikasleen 
artekoak…). Hutsuneak 
non zeuden ikusi genuen 
eta euskaraz ez dakiten  
guraso eta ikasle geroz eta 
gehiago dagoenez, eus-
kararen erabilera ez jais-
teko helburu batzuk jarri  
genituen.

Oso lan txukuna egin 
zuten gure irakasleek eta 
orain ea helburu horietara 
iristeko ekintzak martxan 
jartzen ditugun. Bejon 
degizuela!

Guraso Elkarteko 
hiru kiderekin 
bilera: zertan 
dago euskara?

Udazkenean Guraso 

Elkarteko juntako hiru ki-

derekin elkartu gara eta 

bi esparru aztertu ditu-

gu. Alde batetik Guraso 

Elkarteak elkarte gisa 

euskarari dagokionez 

izan ditzakeen beharrak 

identifikatzen aritu gara 

eta zenbait ondorio eta 

proposamen atera ahal 

izan ditugu. Beste alde 

batetik, gurasoen hi-

zkuntza ohituren inguruan 

analisi txiki bat egiten aritu 

gara eta hor ere ondorio  

batzuk atera ditugu. Bilera 

oso emankorra izan dela 

aipatzeak merezi du eta 

bertan landutakoa Guraso 

Elkarteko juntan aipatuko 

dutela. Hau lehen pau-

sua izan da eta hemendik 

aurrera egin beharrekoa, 

egitea erabakitzen bada, 

eurekin batera egingo 

dugu. Eskerrik asko zuen 

prestutasunagatik!

Euskara ikasleak Kultur Etxeko ikasgelan

Denetik eman du 
urteak eta 2010ak 
ere emango du

Aipatutakoez gain gauza ge-

hiago ere egin ditugu Euska-

ra Planean: festetarako 2 CD 

egin genituen tabernetan ba-

natzeko, euskarazko musikaz 

beteta (bat egunez jartzeko 

egokia eta bestea gauerako). 

Orkatz abesbatzakoekin ere 

egon gara eta ze hizkuntza-

egoera duten aztertzen aritu 

gara. Hemendik aurrera Eus-

kara Batzordearen bileretan 

parte hartuko dute. Gazteen 

inguruan hausnartzen aritu 

gara, etorkinak, herriko eus-

kararen erabilera… askorako 

eman du 2009ak, eta 2010. 

urte hasieran datozen lau  

urteetarako lan-ildo nagusiak 

finkatuko ditugu: non egon 

nahi dugun hemendik lau urte-

ra euskarari dagokionez, nola 

iritsi nahi dugun eta ze baliabi-

de jarriko ditugun iristeko. 

Zegama herri euskalduna 

izanda ere badago oraindik 

zer egina, beraz, norberaren 

eskuetan dagoena egiten saia-

tuta pixkanaka aurrera egingo 

dugu. Euskararik gabe ez bai-

kinateke garenak izango!



Aurten ere 
merkatariak fin-
fin bi saioetan

Arrandegian sartu eta… 
hara! Zenbat kolore begi bis-
tan! Denok konturatu gara  
orain arrainen izenak euska-
raz irakurri ditzakegula, eta  
deskuiduan ez badugu  
ulertzen marrazkitxo bat ere 
badutela laguntzeko. Ho-

rrez gain, arraroenak izan  
daitezkeenak azpian beste 
izen batekin datoz. Aitza-
kiarik ez beraz arraina euska-
raz eskatzeko! Izan ere, herri 
guztiak ikasi ahal izango dugu 
arrainen izenak euskaraz nola 
diren, ze ondo ezta? Karteltxo 
horiek ez lirateke posible izan-
go Buruntzaldeako udalek 
euren laguntza eman izan ez 
baligute (Hernani, Astigarra-
ga, Lasarte, Andoain, Usur-
bil eta Urnieta); diseinua hain 

justu eurena baita. Eskerrik 
asko zuen laguntzagatik.

Iazkoari jarraipena emanez, 
aurten ere bi saiotxo antolatu 
ditugu merkatari guztientzat. 
Lehenengoan kartelak eus-
karaz idazten aritu gara, eta 
gainera zenbakiak euskaraz 
esaten ohitzeko jolas bat egin 
dugu, irabazle eta guzti! Bi-
garren saioan beste gai bati 
heldu diogu eta norberaren 
ohituren inguruan aritu gara: 

noiz hitz egiten dugu euska-
raz? Noiz erdaraz? Ohiturak 
barruraino sartuta dauzka-
gun zerbait dira eta aldatzea 
kostatzen bada ere, ez da 
ezinezkoa. Oraingoz gure 
ohituren inguruan hausnartu 
dugu, kontziente izan ze ohi-
tura ditugun eta hortik aurrera 
aldatu nahi bada, datorren 
urtean ikusiko dugu nola egin 
dezakegun. Aupa neskak eta 
animo denoi, ederki pasa 
dugu!
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Arrandegirako pintxoak

Saioetan parte hartu duten merkatarietako batzuk
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2009. urtea ere kultur ekime-
nei dagokienean bete-betea 
izan dugu. Hona hemen  
aurtengo urtean eta 2008. 
urtearen amaieran burutu  
zirenak:

1. Iraunkortasunari 
buruzko jardunaldiak 
izan ziren abenduan:

Abenduaren 1ean Asier 
Arrese Gipuzkoako Foru  
Aldundiko Mendietako eta 
Natura inguruneko zuzendari 
nagusiak “Mendiz-mendi…
mendez-mende” hitzaldia 
eman zuen Kultur Etxean. 
Bertan, Gipuzkoako basoen 
historian eta bertan gorde-
tzen den kultura-ondarea izan 
zituen hizpide.

Abenduaren 2an, Miren  
Askasibar Paisaia S.L.ko  
teknikariak, “Aizkorri-Aratz 
Parke Naturaleko Paisaia. 
Proposamen Tekniko eta 
Ekonomikoak hitzaldia eman 
zuen. Bertan, parke natura-
leko paisaiak dituen berezita-
sunak eta garrantzia azpima-
rratu zituen Mirenek.

 Abenduaren 3an, Leire Oreja 

Aranzadi Zientzia Elkarteko 

kidearen hitzaldia izan ge-

nuen. Bertan “Aizkorri-Aratz 

Parke Naturaleko landare me-

hatxatuen kontserbazioa”rako 

egitasmoak ezagutu ahal izan 

genituen eta nola ez, ingu-

ru honetan egoera kritikoan 

ditugun zenbait landare eza-

gutzeko aukera ere bai. 

2. Poxpolo, Mokolo 
eta Konpainia pai-
lazoen “Run run” 
emanaldia 
izan zen abenduaren 14an 
polikiroldegian. Gabon 
jaien usaian, jende ugari 
bildu zuten pailazoek.

Abenduaren 18an

3. “Zegamako Udal 
Fototeka” aurkeztu zuten 
Joan Carlos Mora eta Ama-
goia Piak abenduaren 18an 
Udaletxeko Batzar Aretoan. 
Zegamako 1800 argazki  
inguru biltzen dituen argazki 
bilduma da aurkeztu dutena. 
Udalean dagoen bilduma hau 
nahi duenaren eskura.

Abenduaren 21ean

4. “Eutsi” filma ikusi 
ahal izan zen Kultur Etxean.

5. Zegama eta inguruko  
natura eta kultur ondarea ba-
lioan jartzeko “Zegama 
eta Par-tzuergoko 
natura - eta kultura-
ondarea” liburuxka-
ren aurkezpena izan 
genuen Nerea Tauschke eta 
Oihana Zubizarretaren esku-
tik urtarrilaren 27an. 

6. Uztailaren 5ean Aizko-
rriko lagunen eguna aitza-
kiatzat hartuta, Amporen  
laguntzarekin Poxpolo 
eta Mokolo paila-
zoen beste emanaldi 
bat izan genuen Zegaman, 
oraingo honetan “Mekatxis 
mariatxi” ikuskizuna aurkeztu 
zuten.

7. “Zegama, herri 
baten unea” izenbu-
rupean, Joxe Mari Artola 
zegamarrak, Zegama herria 
oinarri duen bere hirugarren 
DVDa aurkeztu zuen Uda-
letxeko arkupean uztailaren 
17an. Aurreko bi DVDek izan-
dako arrakastari jarraipena 
emanaz, hirugarren ikus- 
entzunezko hau ikustera 
ere jende ugari bildu zen  
iluntzean Udaletxe azpi-
ra. Hirugarren lan honetan,  
Zegamako argazki zahar eta 

KULTUR
EKIMENAK

Jende ugari bildu zen Camila, Heike eta Andresen bizi istorioak entzutera

Leire Oreja Aranzadi Zientzia Elkarteko ikerlaria hitzaldia ematen

Amagoia Pia Zegamako Udal Fototeka aurkezten



 09 | ZEGAMAKO URTEKARIA | 3130 | ZEGAMAKO URTEKARIA | 09

berriak biltzen ditu Joxe Mari 

Artolak musikaz lagunduta.

8. Azaroaren 6an, Goiekik 

antolatzen duen “Goierri Ko-

lore” ekimenaren barruan, 

“Bizi istorioen kon-
taketa” izan genuen. Ber-

tan, jatorriz zegamarrak ez 

izan arren, egun zegamartu 

diren hiru kide izan geni-

tuen beraien migrazio-espe-

rientzia kontatuz: Jamila El  

Ismaili, Andres Felipe Rios 

eta Heike Hosterey hain  

zuzen ere. Ekimen honen  

bitartez, hiru zegamar hauek 

hobeto ezagutzeko aukera 

izan zuten bertara hurbil-

du zirenek eta aldi berean,  

beraien jatorrizko herrial- 

deetako errealitatea hobeto 

ezagutzeko aukera izan ge-

nuen.

9. Joan Antonio Fermin Go-

rosabelen “Zegamak 

Sortuak” oleo, gra-
batu eta marrazki 
erakusketa izan zen 

ikusgai Kultur Etxean aza-

roaren 7tik 22ra bitartean.

10. Pintura Tailerra: 
Aurten ere, martxan da Maria 

Luisa Gorrotxategik ematen 

duen pintura tailerra. Udarako 

hilabeteetan etenalditxo bat 

egin bazuten ere ilusio han-

diz ekin zioten urrian ikasturte 

berriari. Ea datorren urtean 

ere emaitzak ikusteko mo-

duan garen!

11. Eskulanen taile-
rra: Pasa den ikasturtean 

bezala, aurtengoan ere arra- 

kasta izan du Inaxi Urreaga 

eta Itziar De la Granjak zu-

zentzen duten eskulan taile-

rrak. Ikustekoak dira egiten 

dituzten joste lanak eta bes-

telako eskulanak. Ea datorren  

urteko San Bartolomeetarako 

ere erakusketa polita jartzen 

diguten.

12. Zeramika Ikas-
taroa: Aurtengo apirilean 

antolatu ziren Igo Zeramika 

Jardunaldiei lotuta, herri-

tarrentzat Zeramika ikas-

taroa antolatu zen. Ikasta-

roa, Itsasoko Pott zeramika  

tailerreko Maite Urain izan 

zen. Datorren urteari begi-

ra ere, Zegaman zeramika  

sustatu nahirik, ikastaroa  

antolatzekotan da. 

“Zegamak Sortuak” erakusketako hainbat artelan 

Zegamako artistak fin-fin marrazki lanak egiten
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Zegamako Udalak bere au-
rrekontutik 11.000 E edo 
1.830.246 pezeta banatu 
zituen giza elkarte ezberdi-
nen artean aurrez onartutako 
Ordenantzaren arabera eta 
deialdi publikoa egin ondoren 
aurkeztutako eskaerak azter-
turik. Banaketa bi multzotan 
egin zen:

A. Gobernuz Kanpoko  
 Erakundeak

B. Elkarte ezberdinak

A. Gobernuz 
Kanpoko 
Erakundeak, 
2008ko diru 
banaketa (2008)

Izaki: Asociación Chernobil  
 1.200 E

Esclavas del Sagrado 
Corazón de Jesús  1.200 E

Kasongo Lunda 1.200 E

Sahararen alde  1.200 E

Felix Iñurrategi Baltistan 
Fundazioa 900 E 

Oscar Romero 605 E 

“Hirugarren Munduko 
Gazteak” 605 E

GUZTIRA   6.910,00 E

GKE 2008 URTEA 
ZEGAMAN
1.- IZAKI: Asociación 
Chernobil 

Arduraduna: Axun 
Mendizabal Elizegi (Zegama).

Dirulaguntza: 1.200 E

Helburua: Chernobil zentra-
leko hondamendi nuklearraren 
eta bestelako katastrofeen 
adin txikiko biktimei laguntza 
humanitarioa eskaintzea.

Non: CHERNOBIL. 

2.- “Esclavas del Sagrado 
Corazón de Jesús”: EEG

Arduraduna: Victoria 
Urriolabeitia Arangüena 
Peioren arreba (Zegama). 

Dirulaguntza: 1.200 E

Helburua: Txirotasun handia 
dagoen K´alamarca baila-
ran balioanitzeko sala baten 
eraikuntza aurrera eramatea. 
Bertan kultur ekintzak, bizi-
lagunen arteko harremanak 
landu etab egin nahi direlarik.

Non: K´ASAWASA.

3. Kasongo Lunda 
eskualdearen garapena: 
EEG

Arduraduna: Alejandro 
Aldanondo (Idiazabal).

Dirulaguntza: 1.200 E

Helburua: Popokabaka 
eskualdeko ekonomiaren 
sustaperako programa edo 
jarduera, beti ere abeltzantza 
ardatz modura izanik.

Non: CONGO ERREPUBLIKA 
DEMOKRATIKOA POPOKA-
BAKA ESKUALDEA.

4.- SAHARAREN ALDE.

Arduraduna: Axun Apaolaza 
(Zegama)

Dirulaguntza: 1.200 E

Helburua: Herri Saharauiari 
laguntza eskaintzea duten 
egoera larria kontutan izanik. 

5.- Felix Iñurrategi 
Baltistan Fundazioa: EEG

Arduraduna: Florencia 
Savanti (Aretxabaleta).

Dirulaguntza: 900 E

Helburua: Hushé bailarako 
nutrizio eta buruhornikuntza 
sustatu; nekazaritza, baratzak, 
fruitu arbolak bultzatuaz era 
honetara bertako ekonomia 
indartuaz. 

Non: Valle de Hushé en 
Baltistan. PAKISTAN iparra.

6.- “OSCAR ROMERO” 
SOLIDARITZA 
BATZORDEA: EEG.

Arduraduna: Milagros Anduela 
Aramburu (Bergara).

Dirulaguntza: 605 E

Helburua: Tacuba kantoieko 
herriari elikadura gabezi 
handia gainditzeko laguntza 
ematea

Non: TACUBA AHUACHAPAN 
EL SALVADOR.

7.- “Hirugarren Munduko 
Gazteak” Azkoitia: EEG.

Arduraduna: Juan Inazio 
Sudupe Sudupe (Azkoitia).

Dirulaguntza: 605 E

Helburua: Denda-tailer 
baten eraikuntza Cinkasséko 
komunitatean proiekturako 
diru laguntzak. 

Non: Togo- Africa Occidental 
subsaharianoa.

B. ELKARTE 
EZBERDINEI 
LAGUNTZAK

Giza Elkarte Ezberdinei, 
Zegamako Udalak urteko 
aurrekontutik 4.090 E 
laguntza banatu dizkie, modu 
honetara: 

Gurutze Gorria 1.880,00 E

Herriko Parrokia  800,00 E

Odol Emaileak 450,00 E

ATZEGI 160,00 E

ASPACE 160,00 E

GIZAKIA HELBURU 160,00 E

FONTILLES 160,00 E

HIES 160,00 E

MINBIZIAREN AURKA 160,00 E

GUZTIRA 4.090,00 E

• SAHARAR HERRIARI 
LAGUNTZA:

Zegamako Udaleko Gizarte 
Zerbitzuetatik Saharar herriari 
lagundu nahian, Zegaman ur-
tarrilaren 15etik otsailaren 6ra 
elikagai bilketaren kanpaina 
gauzatu zen.

Kanpaina honen helburua, 
lau produktu konkretu bil-
tzea zen: atun latak, azukrea, 
lentejak eta konpresak. Bilke-
ta egin ondoren, Sahararen 
aldeko Euskal Karabanaren 
bidez, Saharara eraman ziren 
produktu hauek laguntza zu-
zena izanik.

Zegaman hiru bilketa gune 
antolatu ziren: Udaletxea, 
Kooperatiba eta Edurne Ja-
nari Denda.

• JUBILATU ETA 
PENTSIODUNENTZAT 
SOIN HEZIKETA 
IKASTAROA

Urrian hasi eta ekainera arte, 
ikasturtean zehar ematen den 
ikastaroa da. Berezitasuna 
garbi dago, jubilatu eta pen- 
tsiodunentzat bideratua dago; 
hau da, soin heziketa bai, bai-
na patxadan. Astean bi egu-
netan biltzen dira, astearte 
eta ostegunetan eta Joakin 
Elkoro ordiziarra da ikasta-
roaren arduraduna. 

Soin heziketa Zegamako 
herritarrengan ikastaro era-
bat arrakastatsua dela esan 
daiteke. Urtez urte, ikasle 
ugari biltzen ditu, aurtengo 
ikastaroan hau da, 2008-
2009 ikastaroan 20 pertsona  
daude izena emanak. 

• JUBILATUEN EGUNA:

Urtero bezala aurten ere, 
Udalak antolaturiko Adine-
koen Eguna uztailaren 12an 
izan zen. 

Urtero bezala, eguna txistu-
larien kalejirarekin hasi zen; 
ondoren herriko Parrokian 
Meza, bertan, Joxe Agirre eta 
Txomin Garmendia bertso-
lariak eta Orkatz abesbatzak 
parte hartu zutelarik. Meza 
entzun ondoren herriko Osta-
tu Jatetxekoek polikiroldegian 
emaniko bazkaria dastatu 
ahal izan zen.

Bazkaria dastatu lagunartean 
eta Joxe Agirre eta Txomin 
Garmendia bertsolariek, saio 
ederra emanez egin zen  
bazkalostea Iturriozen doinuaz 
lagundurik; sari banaketa ere 
izan zen eta azkenik dantza 
saio bat ere bai.

Garrantzizko eguna beraz 
guztiontzat, horrelaxe urte  
askotan izan dadila!

• ETXEBIZITZA 
BABESTUA:

2005eko urriaren 10ean Ze-
gamako lehen onuradunare-
kin jarri zen martxan iaz lau 
egon ziren arren aurten orain-
goz, lau onuradun egon dira. 

Bertan bizi ahal izateko, 
onuradun bakoitzak tasa bat 
ordaindu behar izaten du eta 
zerbitzu guztiekin aurtengo 
tasa honen zenbatekoa, 
hilean 674,50 Ekoa izan da. 

UDAL GIZARTE
EKIMENAK
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Tasa hau, hala ere, Udaleko 
Gizarte Zerbitzuen balorazio 
baten ondoren zehaztuko da.

Ondorengo zerbitzuak es-
kaintzen ditu: Etxearen gar-
biketa, arropa garbiketa eta 
plantxa, Katering zerbitzua 
(otorduak), beharra izanez 
gero, mediku tratamenduen 
gestio eta kontrola, admi-
nistrari lanak, autonomia eta 
laguntza beharrean gainbegi-
ratzea.

• EGUNEKO ZENTROA:

Eguneko Zentroa 2004ko 
urriaren 1etik martxan dagoen 
zerbitzua da. Zegaman 
Eguneko Zentroaren eta Etxez 
Etxeko Laguntzaren gestioa, 
GSR S. KOOP enpresak 
eramaten du. 

Eguneko Zentroa, gaur egun, 8 
plaza onartuak dituen zentroa 
da eta aurtengo urtean zehar 
bederatzi onuradun egon dira, 
nahiz eta momentu honetan 
bost pertsona egon, hau da, 
hiru alta berri eta lau baja izan 
ditugu. Bederatzi onuradun 
hauetatik lau zegamarrak dira, 
hiru segurar eta bi mutiloar.

• ALKOHOLIKO 
ANONIMOAK: 

Zegamako Udaleko Gizarte 
Zerbitzuak, Beasaingo Udalak 
eta Legazpiko Udalak kolabo-
ratuz eta bailarako Alkoholiko 
Anonimoen laguntzarekin, 
urriak 16an hitzaldi bat anto-
latu zuen. 

Bertan, Alkoholiko Anonimoak 
zer diren, nola lan egiten duten 
eta non dauden agertzeko 
Larrotxene Kultur Etxeko 
tailerrean Xabi Vicentek, 
Javier Herrerok, Mikel Insausti 
& Ioane Galarzak eginiko, “La 
última puerta” dokumentala 
erakutsi zuten eta dokumental 
hau aztertu ahal izateko, 

zenbat mahaikideren laguntza 
izan zen. 

Mahaian honako ordezkari 
hauek izan ziren: Alkoholaren 
problema jasan izan duten bi 
pertsona, alkoholaren arazoa 
etxean jasan izan duen familia 
kide bat eta osasun zentroetan 
lanean ari den erizain bat eta 
guztien moderatzaile modura, 
Josean Alkoholiko Anonimoen 
ordezkaria.

• SENDIAN PROGRAMA: 
ADINEKO EZINDUAK 
ZAINTZEN DITUZTE 
FAMILIENTZAK LEHEN 
PRESTAKUNTZA 
IKASTAROA

Gipuzkoako Foru Aldundiko 
Gizarte Politikarako Departa-
mentuko Sendian Programa-
ren barruan eta Zegamako 
Udaleko Gizarte Zerbitzuen 
laguntzaz, martxoaren 30etik 
apirilaren 3ra arte Adineko 
Ezinduak zaintzen dituzten 
Familientzako Prestakuntza 
ikastaroak antolatu ziren.

Ikastaro hauek egun bakoi-
tzean eduki ezberdinak izan 
zituzten. 

• Martxoak 30 (astelehena), 
Icavi Bikain Laguntza Te-
nikoen enpresako arduradu-
nak, Osasun, erizaintza eta 
laguntza teknikoen ikuspegia 
landu zuen.

• Martxoak 31 (asteartea), 
Amagoia Muruamendiaraz 
medikuak menpeko pertsonen 
arazoak aztertuko zituen, beti 
ere medikuaren ikuspegitik.

• Apirilaren 1 (asteazkena), 
Gizarte Langileak baliabide 
sozialen argibideak eman 
zituen. 

• Apirilaren 2 (osteguna), 
Hurkoa Fundazioak ikuspegi 
legal eta etikoak argitu zituen.

• Apirilaren 3 (ostirala), 
Yolanda Cerverok ikuspegi 
psikologikoa landu zuen, 
Komunikazio eta erlaxapen 
teknikak landu zituelarik.

• ADINEKO EZINDUAK 
ZAINTZEN DITUZTEN 
FAMILIENTZAT

BIGARREN PRESTAKUNTZA 
IKASTAROA

Martxoan egin zen modura, 
Gipuzkoako Foru Aldundiko 
Gizarte Politikarako Departa-
mentuko Sendian Programa-
ren barruan eta Zegamako 
Udaleko Gizarte Zerbitzuen 
laguntzaz,“zaintzailearen auto 
laguntzarako” modulo bat an-
tolatu zuen, zaintzaileak bere 
burua zaintzeko ezagutza 
handiago bat izan dezan.

Modulo hau bost sezioz 
osaturik zegoen, bakoitza bi 
ordukoa eta urriaren 23, 26, 
29, 30 eta azaroaren 13an 
emango dira eta Gloria Martin 
psikologoa hizlari izan zelarik. 

• EGUNEKO ZENTROA 
ETA JUBILATUEN 
ARTEKO 

HARREMANEN HASERA

Eguneko Zentroa eta 
Jubilatuen Elkarteen arteko 
harremanak bultzatu nahian, 
bi hilabetez behin eta hilaren 
azken ostegunetan, zenbat 

ekintza bateratu eraman dira 
aurrera.

Aktibitate ezberdinak egin 
nahi dira, beti ere, GSRko 
dinamizatzailea den Irati 
buru delarik, hau da, bere 
gidaritzapean eramango dira 
ekintzak guztiak.

Egin nahi diren ekintzak hauek 
dira: Bingoa, Musikoterapia, 
Karta Partidak, Irteerak...

1. Lehen saioa:  
Apirilak 30ean, bingo jokua.

2. Bigarren saioa:  
ekainaren 25ean, 
talde terapia. 

3. Hirugarren saioa: 
urriaren 1ean, musikoterapia.

4. Laugarren saioa: 
azaroaren 26an, 
bingo berezia.

5. Bosgarren saioa: 
2010ko urtarrilean 
egitea aurrikusten da.

Hau guztia aurrera eramate-
ko, 15 bat boluntarioren la-
guntza izan da lehenengo lau 
saioetan, talde nahiko kons-
tantea. Aurrera begira, espe-
ro da, aktibitate ezinbestekoa 
izatea.

Saioak Jubilatuen Elkartean 
egin dira eta arratsaldeko 
16:30tatik 17:30 tara iraupena 
izan dute. 

Jubilatuen bazkaria giro ederrean 
joan zen

 Adineko ezinduen zaintzaileei bideratutako ikastaroa antolatu zen Alkoholiko Animoak taldearen aurkezpena Kultur Etxean
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2009. urtea amaitzear  

dagoen honetan, aurten-

go turismo datuen analisia 

egiteko garaia iritsi da. Krisi 

ekonomikoan bete betean 

murgilduta gaudela eta,  

dirudienez turismoarentzat ez 

dira garai onenak. Hala ere, 

Zegaman datuek bestelakoa 

diote, iazko datuekin aldera-

tuz, aurten ere gorakadatxoa 

sumatu baitugu Zegaman. 

Aurtengo eta joan den urte-

ko urtarrila eta urria bitarteko 

datuak aztertuta, 500 bisitari 

gehiago izan ditugu aurten 

gure herrian.

Turismoaren gorakadaren 

arrazoia, Zegamako turismo 

eskaintza zabaltzea izan dela 

uste dugu. 2009. urtean, tu-

rismoa sustatzeko hainbat 

egitasmo jarri baitira martxan:

2009an, Zegamako Udalak, 

IHOBEren laguntzaz Aizkorri 

eta inguruko Natura- eta kultu-

ra-ondarea izeneko liburuxka 

argitaratu zuen. Bertan,  

Zegaman ditugun hainbat 

altxor biltzen dira. Apirilean 

berriz, Aste Santurako, diber-

tsitatea oinarri duten ibilbide 

sarea jarri zen martxan eta 

martxoan, Zegaman oso 

errotuta egon den lanbide 

bati eskainitako topaketak 

antolatu ziren, zeramikagin- 

tzari buruzkoak alegia (I. Ze-

ramika topaketak).

Turismo bulegotik berriz, 

hainbat bisita gidatu antola-

tu dira aurten ere herritarrei  

nahiz kanpotarrei gure ingu-

rua erakusteko xedearekin. 

Bisita gidatu hauek, erantzun 

bikaina izan dutela esan be-

har gainera!

Uztailean, bi bisita gidatu an-

tolatu ziren mendi aldera:

Batak, San Adriango indus-

ketetan egin ziren aurkikunt-

zen berri ematea izan zuen 

helburu. Ibilaldi honetan 50 

bat pertsona inguru izan gi-

nen San Adriango harri eta 

ZEGAMAKO TURISMO
BULEGOA

Ramon Arrizabalaga zegamarrak 
eginiko zeramika piezen erakusketa

Santiago Bidea oinarri izan zuen 
ibilaldi gidatuan parte hartu 
zutenak mokadutxoa egiten

Uztailean, San Adriango gotorlekura ibilaldi gidatua antolatu zen



zirrikitu guztiak ezagutu 

asmoz.

Besteak berriz, Santiago 

Bidea izan zuen oinarri. 

Zegama herrian bertan 

ekin genion ibilaldiari eta 

Zalduondo herria izan ge-

nuen helmuga. Ibilaldia 

amaitu ostean, Araiako sa-

gardotegian egin genuen 

bazkariarekin eman zi-

tzaion amaiera ibilaldiari.

San Bartolome jaiak aitza-

kia-tzat hartuz, abuztuaren 

21etik irailaren amaierara 

arte, herriko artisau baten 

zeramika piezak egon zi-

ren erakusgai museoan, 

Ramon Arrizabalagarenak 

hain zuzen ere.

Udazken aldera berriz, 

uztaileko ibilaldiek izan 

zuten arrakasta ikusita, 

berriro errepikatu ziren bi 

ibilaldiak. San Adriango 

ibilaldian, aurten Aran-

zadikoek egin duten  

bigarren indusketa fa-

sean azaldutako egiturak 

erakustea izan genuen 

helburu eta Zalduondo-

rakoan berriz, Santiago 

Bidea ezagutaraztea. 

Mendi ibilaldiez gain, Ai-

txuriko ikasleekin ere 

hainbat ekin-tza burutu di-

tugu. Martxoan, zeramika 

jardunaldietan jarri ziren 

zeramika erakusketa ikus-

tera etorri ziren Aitxuriko 

ikasleak eta San Martine-

tan berriz, gazta kata bat 

egiteko aukera izan zuten 

museoan. Bisita hauez 

gain, bestelako taldeak ere 

izan dira museoan zuhaitz 

eta egurraren nondik no-

rakoak ezagutu nahirik.

Datorren urteari begira, 

aurtengo ildoari jarrai- 

tzeko asmoa dugu. Aizkorri 

-Aratz Parke Naturala 

eta Zegama bera ezagu-

tarazteko ibilaldi gidatu  

berriak antolatzea da gure 

helburuetako bat. Aldi be-

rean, ikastolei zuzendu-

tako eskaintza zabaltzeko-

tan ere bagara eta 2010.a 

urte Xakobeoa dela-eta, 

Zegamatik pasatzen den 

Santiago Bidea sustatze-

ko asmoak ere baditugu. 

Ea egitasmo hauen bidez, 

datorren urtean ere bisitari 

kopurua handitzea lortzen 

dugun!

Aitxuri Herri Eskolako ikasleek gazta mota 
ezberdinak dastatzeko aukera izan zuten.
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2009n zehar Gipuzkoa eta 
Arabako Partzuergoan hartu 
diren erabaki garrantzitsue-
nen laburpena:

Otsailaren 10eko 
Batzarra

- Dario Saez de Zuazola,  
artzainak Oltzako txabola  
eskatu du 400 bat ardiekin 
udan bertara joateko. Par-
tzuergoko Batzordeak, Gi-
puzkoako Foru Aldundiko 
teknikoei, Oltzan dagoen  
larreen ikerketa bat eskatzea 
erabaki zuen, bertan larreratu 
daitezkeen ganadua zenbate-
koa izan daitekeen jakiteko.

- Gipuzkoa eta Arabako  
Partzuergoko juntakideei, 
bai Partzuergoko bileretara 
edo Partzuergoarekin lotura 
duten bileretara joategatik,  
kilometroko 0,29 Eko or-
dainketa onartzea.

- Gipuzkoako eta Arabako 
Partzuergoko artxiboa infor-
matizatzeko dirulaguntza es-
katzea.

- Garagartzako artzain txa-
bolaren balorazioa Grego-
rio Balerdiri helaraztea, bere 
adostasuna agertuz gero, 
hitzarmena sinatu eta giltzak 
emateko.

Apirilaren 27ko 
Batzarra

- Gipuzkoako Foru Aldun-
diko Landa Ingurunearen 
Departamentuko Mendietako  
Zuzendaria den Asier Arre-
seren bisita izan zen. Bertan, 
2007 eta 2008ko Hitzarme-
nean jasotako dirulaguntzak 
bertan behera geratuko zirela 
jakinarazi zuen, betiere, egin 
beharreko inbertsioak egin 
gabe bazeuden. Bestalde, 
2009tik aurrera, hitzarmena-
ren ordez, Gipuzkoa eta Ara-
bako Partzuergoak bere es-

kaera dirulaguntza publikoen 
deialdira aurkeztu behar zuela 
jakinarazi zuen, orainarteko 
dirulaguntzak jasotzeko era 
desagertzen zelako.

- Gregorio Balerdiri, Garagar-
tzako artzain txabola esleitzea 
eta bere ordainketa jasoko 
duen hitzarmena prestatzea.

- Mikel Etxezarretaren artzain 
txabolako ura kloratzeko la-
nak egitea, eta beste artzai-
nen batek eskatzen duene-
rako instalakuntzak prestatuta 
uztea.

- Hiruiturrietako aska istea, 
bertan ardiak itotzen direlako 
eta zerbait beherako 6 me-
troko luzera duen aska egi-
tea.

- Mikel Urbiztondori, Iramen-
din ardiak jeizteko tegi bat 
eraikitzearen lana esleitzea 
13.886,36 E tan (BEZ bar-
ne).

- Foru Aldundiak Otzaurten  
oinezkoentzat langa bat ja-
rriko duenaren berri eman 
zen.

Ekainaren 3ko 
Batzarra

- Asparrenako Udalak idatzi 
bat aurkeztu dio Gipuzkoa 
eta Arabako Partzuergoari, 
estatutoak aldatzeko eskatuz. 
Bertan, Zalduendoko biztan-
leek lurrari lotutako aprobe- 
txamenduetan dituzten es-
kubideak jasotzeko eskatuz.

- Indarrean dagoen Ordenan-
tzan aldaketak egiteko pro-
posamenak jaso dira.

- Ehiz postuen sailkapen be-
rria egiteko ehiztari batzuk 
egindako eskaeren aurrean, 
Ioritz Imaz Idiazabalgo alka-
tea, izendatzea ehiztariekin 
bilera egiteko.

Uztailaren 8ko 
Batzarra

- Estatutoetan jasotakoarekin 
bat etorriz, Partzuergoko Le-
hendakariaren aldaketa eman 
da. Haritz Eguren Zeraingo 
ordezkariak kargua utzi eta 
Manu Errezola, Segurako  
ordezkariak hartu du.

- Asparrenako Udalak egin-
dako eskaerari erantzunez, 

GIPUZKOAKO ETA ARABAKO
PARTZUERGOA
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(Estatutoen aldaketa bidera-
tzea, lurrari lotutako apro-
betxamenduetan Zalduen-
doko bizilagunen eskubideak 
jasoz). Gipuzkoa eta Arabako 
Partzuergoko batzarkideek, 
eskaera ez dute onartu. 

- Partzuergoko Mugarrien 
ikuskaketarako Eusko Jaurla-
ritzako Lurralde Antolaketako 
Zuzendaritzatik idatzia bidali 
du, eta mugarrien ikusketa-
rako Juntako Batzordekideak 
eta basozainak izendatu dira.

- Uztailaren 31n San Inazio 
Eguna dela eta Urbiako jaien 
antolaketa bideratzea.

- Irailaren 13a ezartzea, ehiz 
postuen subasta egiteko 
eguna bezala.

- Aratz 1 eta 4 ehiz postuak 
berriak egitea eta Agiñaran-
go 6a ere ehiz postu berria  
egitea.

- Lisibalekuko 1 eta 2 ehiz 
postuak, lurrean jartzea.

- Ehiz Postu berriak Ulma 
enpresari erostea eta muntaia 
lanak, Berdabio enpresari es-
leitzea.

- Ganadua, sarnaren kontrako 
tratamendua egitea behar-
tzea, artzain bakoitzaren esku 
utziz, bainuaren bidez edo in-
jekzioaren bidez egitea.

 Irailaren 4ko 
Batzarra

- Ehiz postuen ondoan, ehiz-
tariek txabolak egiten dituzte-
la ikusita, andamioen azpian 

dagoen eremua ezartzea 
txabolak egiten uzteko toki 
bakarra, aireko ehiz postue-
tan eta lurrekoetan, ehiz pos-
tuaren ondoan, andamioen 
azpian daudenen neurri bere-
koak. Baimen hau 300,00 E 

tako fidantza jarrita bakarrik 
ematea eta ehiz denboraldia 
amaitzean, egindako txabo-
la kendu ez bada, 300,00 E 

tako fidantza ez bueltatzea.

- Ioritz Imazek ehiztariekin 
egindako bilera dela eta, ehiz 
postuen sailkapen berrian 
adostasuna iritsi dela eta aur-
tengo denboraldian sailkapen 
berria aplikatzea onartu zen.

- Partzuergoko artzain txabo-
len inbentarioa eta gaur egun-
go erabiltzaileen inbentarioa 
egitea eta egoera aztertzea 
erabaki zen.

- Ehiz denboraldirako bi baso-
zain hartzea. 

Urriaren 21eko 
Batzarra

- Manu Errezolaren kargu uz-
tea, arrazoi pertsonalak direla 
medio, eta Isabel Telleriaren 
kargu hartzea, Lehendakari 
modura.

- Gipuzkoako Foru Aldundiko 
Landa Ingurunearen Departa-
mentuak Parke Naturalak eta 
Biotipoak babesteko sortu 
duen Dekretoaren arabera, 
lortu diren laguntzen zerren-
da:

-  Urbiako ingurumen 
inpaktoak ekiditeko:12.470 E 

- Oltzako txabola bat konpon-
tzeko: 113.909,30 E.

Partzuergoko ehiz postuen 
enkante irekia, irailaren 13an egin 
zen Segurako Udaletxean.

Enkantean diru gehien egindako 
postuak, ondorengoak izan 
ziren:

ENKANTE IREKIKO ZOZKETA

ITURGAIN 6  10.215,00 E

APOTA 9  10.180,00 E

APOTA 11 10.060,00 E

AGIÑARAN 1    9.520,00 E

LARREBIL 18    7.640,00 E

APOTA 4

LARREBIL 13

LARREBIL 17

ULZAMA 2

ULZAMA 8

ULZAMA 10

ITURGAIN 1

ITURGAIN 5

AGIÑARAN 4

AGIÑARAN 6

PORTUGAÑA 4

LETAIN 2

TXABOLATXO 5

LETAIN 11

HERRIKO EHIZ POSTUEN ZOZKETA

ZEGAMARI EGOKITUTAKO EHIZ POSTUAK

Zegaman, 193 ehiz lizentzi sartu dira postu hauetarako. Zozketa, irailaren 25 egin zen Udaletxean.
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- Arbelargo artzain txabola 
konpontzeko: 9.527,98 E 

- Iramendiko potzu beltza 
konpontzeko: 3.828 E 

- Urbiako Fondan kloratzai-
lea jartzeko : 28.269 E 

- Urbiako ermitako tximinia 
konpontzeko : 870 E 

- Mikel Etxezarretaren 
gaztandegirako klora-
tzailea jartzeko: 7.542,E 

- San Adriango bide sendak 
egokitzeko: 27.555,80 E 

- Gipuzkoako Partzuergoan, 
Kortijo izeneko txabola 
konpontzeko: 91.930,49 E 

- Negua sartu aurretik, goiko 
larreetan egin beharreko hiru 
obra, Julen Ortizi esleitzea.

-  Urbiako Fondan klo-
ratzailea ipintzea, 9.049 
E tan gehi BEZa

Oltzako artzain txabola 
konpontzea: 49.559,80 
E tan gehi BEZa

Arbelargo artzain  
txabola konpontzea: 
4.424,02 E tan gehi BEZ a

- Taraigorriko basoaren 
ustiaketa, Zubillaga Saralegi 
S.L.ri esleitzea 10.084,15 
Etan eta egurzale honekin 

tratu batera iristea, Partzone-
roei egur loteak saldu asmoz.

Azaroaren 6ko 
Batzarra

-  Zubillaga egurzalearekin 
egon ondoren, Partzuergoko 
Juntak, egur loteen salmenta 
baldintzak ezarri ditu: Gutxie-
nez, 15-16 tonak loteak erosi 
beharko dira; tona bakoi-
tzaren salneurria 34,86 E tan 
ezarri da. Etxebizitza bakoi-
tzeko lote bakarra eskatu ahal 
izango da eta betiere bertan 
norbait erroldatuta badago. 
Partzoneroek, bakoitzak bere 
herriko Udaletxean egin be-
har du eskaera. Epea amaitu 
ondoren, Segurako bulegoan 
jasoko dira eskaera guztiak.

33 zenbakidun mugarria

Gipuzkoa eta Arabako lu-
rraldeak banatzen dituen 
33 zenbakidun mugarriaren 
kokapena dela eta, ezadosta-
sunaren berri eman zaio Par-
tzuergo honi.

Zalantza hauek argitzeko, 
Instituto Geografico Nacional 
delako teknikaria den Oiha-
ne Mitxelena, gonbidatu da 
azalpenak emateko. Honek 
dionez, lekuan hartutako kua-
dernoan jasotakoak dioena 
eta mugarriaren kokapena 
ez datoz bat. Hau argitzeko 

Partzuergoko artxiboa kon-
tsultatzea erabaki da. Mugarri 
honen arabera, Agiñarango 
ehiz postu batzuk, muga-
rria, aldatzeko erabaki hartuz 
gero, Gipuzkoako probintzia-
tik, Arabakora pasatuko lira-
teke.

SAN ADRIANGO 
TUNELEAN 2.  
INDUSKETA FASEA

Aurreko urteko azaroan Aran-
zadikoek San Adrian tunelean 
eta inguruan egin zituzten in-
dusketetan aurkikuntza ugari 
egin zituzten, eta uste baino 
gotorleku zabalago bat aurkitu 
ere. Hau ikusirik, indusketekin 
jarraitzea erabaki zen eta ildo 
horretatik, uztailean eta abuz-
tuan zehar San Adrianen izan 
dira Aranzadi Zientzia Elkar-
teko kideak Alfredo Moraza 
buru dutela. 

Bigarren indusketa  fase ho-
netan,  hiru izan dira industu 
dituzten eremuak: ermitaren 
atzealdeko eremua, Osta-
tuaren aztarnak aurkitu zi-
tuzten eremua eta Gipuzkoa 
aldeko kobarako sarrera.

Ermitaren atzealdean, lehen 
indusketa fasean hasitako 
lanari jarraipena eman zioten. 
Bertan,  brontze aroko az-
tarnategi oparoa aurkitu zu-
ten, Aranzadikoen esanetan 
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ZEGAMARRAK 
ERREALAKIN 

AUPA REAL!!!!!

Kaixo errealzale!!

Joan den denboraldian Hues-
can izan ginen apirilaren 
26an. Bertan jokatutako par-
tidua zela eta, herriko hainbat 
jendek Errealaren garaipenari 
esker gozatu ederra hartu 
genuen, nahiz eta azkenean 
mailaz igotzea ez genuen lor-
tu. Huescarako bidaiko go-
saria eta afaria, errealzaleon 
peñako diruarekin ordaindu 
genituen eta giro ederrean 
ibili ginen.

 Aurtengo denboraldiari be-
gira xox batzuek ateratzeko 
asmoz, Gabonetako loteria 

saltzen jarri dugu eta da-
goeneko saldu da.

Bestalde lehen zeuden 55 
bazkide ingururi kuota ko-
bratu diegu, eta bazkide 
berria egiteko ere izenema-
tea irekita dago abendua-
ren 15a arte. Kuotak honako 
hauek dira, adinaren arabe-
ra: 18 urtetik beherakoei 5 
euroko kuota eta 18 urtetik 
gorakoei 10 euroko kuota 
(urte guztikoa).

Aurten ekitaldi hunkigarri bat 
ere izan genuen Beasaingo 
futbol zelaian, irailaren 11n. 
Errealeko presidente den 
Aperraibai jaunak, Goierriko 
errealeko peñei eta Udalei 
errealaren bandera eman zien 

eta haien artean zeuden Ze-
gamako Udaleko ordezkariak 
eta Zegamako errealzaleon 
peñako kideak ere, eta Ape-
rribairen eskutik jaso genuen 
bai Udalak eta bai guk ere 
bandera bana.

Honela, errealak 100 urte bete 
zituen egunean, Zegamako 
errealeko peñako kide batzuk 
Aizkorriko puntan jarri zuten 
eguerdiko 13:00ean, Udalari, 
Aperribai jaunak emandako 
bandera, Gipuzkoako ga-

ilurrean hain zuzen ere, eta 
Errealeko idazkaritzara bidali 
genituen argazkiak. Aurten le-
henengo mailara igotzea ger-
tatuz gero, berriro ere, Aizko-
rrira eramateko hitza eman 
zen bertan.

2009 – 2010 denboraldiari 
begira eta Erreala lehenengo 
maila igoko den itxaropenez 
bidai berri bat egitea litzate-
ke gure helburu. 2010. urte 
hasieran zehar informazio  
gehiago izango duzue.

ZEGAMA  
ERREALAKIN PEÑA

Irailaren 7an bete zituen 100 urte errealak

Gipuzkoako garai honetako 
aztarnategirik handi eta abe-
ratsena. 

Ermitaren aurrealdean berriz, 
iazko indusketetan aurkitu zi-
tuzten antzinako Ostatuaren 
aztarnen bila jarraitu zuten eta 
baita bilatu ere. Osataturako 
sarrera nagusia eta bere on-
doan egon behar zuen aljibe 
edo ur biltegiko ura kanpoal-
derantz bideratzen zuen ka-
nala aurkitu zuten.

Kobarako sarreran berriz, ga-
rai bateko galtzadaren traza-
tua aurkitzeari ekin zioten eta 
galtzada berriago batzuekin 
nahasian XVI. mende ingu-
ruko galtzada zatiak aurkitu 
zituzten eta garai hartan non-
dik nora zihoan ezagutzeko 
aukera izan genuen. Kontuan 
izanik gurdiak pasatzen zirela 
garai hartan bide horretatik, 
kobaren sarrerara iritsi aurre-
tik dagoen aldapa saihesteko,  
zigi-zaga ugari egiten zituen 
antzinako galtzada hark.

Aurrerantzean ere, indusketa 
berriak egitekotan dira ingu-
ruak duen potentzialitate ar-
keologikoa dela eta.  
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Oltzako Dominikaren txabola eraberrituko da
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Noiz eta nola sortu zen 
enpresa?

Mekanikako ikasketak egin 
nituen eta Azpeitiako enpresa 
batean lanean aritu ondoren 
nire negozio propioa ireki-
tzeko aukera ikusi nuen Ze-
gamako industrialde berrian. 
Pabiloi berria erosteko auke-
rarik izan ez nuenez garai har-
tan, Garmendia anaiei erosi 
nien 2003. urtean gaur egun 
lanean ari naizen tailerra. 

Zergaitik aukeratu zenuen 
Zegama zure tailerra ire-
kitzerako orduan?

Zegama aspaldidanik eza-
gutzen dut eta industrialde 
berrian tailer mekanikorik ez 
zegoenez nire tailerra ireki-
tzeko leku aproposa iruditu 
zitzaidan. 

Hasiera zaila izan al zen?

Hasiera eta segida oso zailak 
izan dira, lehenengo 5 urtee-
tan bakarrik egon nintzen la-
nean, baina orain dela 2 urte 
inguru nire aita hasi zen nire-
kin lanean eta orain egoera 
lasaiagoa da.

Zein da zuen jarduera?

Gure jarduera, autoen zein 
nekazaritzarako eta basoe-

tarako makinariaren konpon-

tzean eta makina hauek lane-

rako prest jartzean datza. 

Zein dira bezeroek gehien 

egiten dizkizueten eskae-

rak?

Autoetan konponketa meka-

nikoak egiten ditugu, abia-

dura-kaxa, enbragea, gur-

pilak, balazten pastillak, olio 

aldaketak eta motorrak ere 

berriztatzen ditugu.

Irungo enpresa bati basoe-
tako makinen mantentze-
lanak egiten dizkiogu, ma-
kina hauen konponketak,  
lanerako prestatzeak, instala-
zio elektriko, elektroniko eta 
hidraulikoak eta kabinetarako 
babesak.

Konpetentzia edota 
lehiakortasun handia al 
duzue?

Autoekin izugarrizko konpe-
tentzia daukagu, oso zaila da 

jendearen ohiturak aldatzea, 

prezioetan ere izugarrizko 

konpetentzia baitago. Honi 

aurre egiteko merkatuan ez-

berdintzeko aukera ezber-

dinak eskaini behar direla 

iruditzen zait, gure tailerrean 

autoen konponketa arrun-

tez gain karreretako autoak 

konpondu eta prestatzen di-

tugu.

Lehen aipatu bezala neka-

zaritzarako eta basoetarako 

makinekin lan asko egiten 

dugu. 

Nagusiki nondik etortzen 

zaizkizu bezeroak?

Zegama eta inguruko he-

rrietako bezeroez gain, Ga-

biriakoa naizenez inguruko 

bezero asko ditut, hauetaz 

gain Nafarroatik ere etortzen 

zaizkit bezeroak. 

GORITZ  
GARMENDIA 

MINTEGI

ELKARRIZKETA

INDUSTRIALDEA
BIZI - BIZIRIK

Goritz bere tailerreko autoetariko bat konpontzen

Zegamako industrialdean izaera ezberdinetako lantegiak ditugu, hala 

ere hauen artean galdaragintza eta burdingintzan oinarritutakoak dira 

gehienak. Goritzek ilusio handiz ekin zion orain dela sei urte Zegamako 

industrialdean ireki zuen tailer mekanikoan lan egiteari. Sektore honetan 

diharduen beste lantegirik ez dagoenez Zegaman, tailerra jartzea erabaki 

zuen eta urtekari honetan, bere tailer mekanikoa ezagutzeko aukera eman 

digu Goritz Garmendiak. 
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Bezeroak lehial manten-
tzea erraza egiten al 
zaizu?

Aipatu bezala autoen 
konponketan konpetentzia 
handia daukagu, baina neka-
zaritzarako eta basoetarako 
makinen konponketak eta 
mantentze lanak egiten dituen 
Gipuzkoako bi enpresetako 
bat gara eta lana ondo eginez 
gero ez da zaila bezero mota 
hau mantendu ahal izatea. 

Langileak aurkitzea erraza 
al da?

Honelako tailer baterako lan-
gileak aurkitzea oso zaila da, 
esperientzi handiko langilea 
izateaz gain gauza berezietan 
espezializatua izatea beha-
rrezkoa dugu. Lanbide go-
gorra da eta lan ordu asko 
eskatzen ditu, beraz langileak 
aurkitzea zaila izaten da.

Nabari al duzu krisia?

Krisiaren eraginak bezeroen 
ordainketetan nabari ditut, ez 
baitute lehengo puntualita-
tearekin ordaintzen aldiz lan 
aldetik momentuz ez dugu 
arazorik.

Kanpora joaten al zarete 
lanera?

Esan bezala, Irungo enpresa 
batean mantentze lanak guk 
egiten ditugu, Espainiako goi 
alde guztian baita Frantziako 
behe-aldean ere eta batzue-
tan Frantzian zehar.

Nagusiki nire aita da kanpo-
rako lanak egiten dituena, 
orain gutxi Landetan egon 
da basoetako makina bat 
konpontzen, baita Hendaiako 
portuan beste konponketa 
lan bat egiten ere.

Zein da lanbide honetatik 
gehien eta gutxien gusta-
tzen zaizuna?

Gehien gustatzen zaidana au-
toak konpontzea da, adibidez: 
kotxe klasikoak konpontzea 
izugarri gustatzen zait.

Gutxiena berriz makina ba-
tetako matxura zerk eragin 
duen ezin dudanean asmatu.

Zergatik aukeratu zenuen 
lanbide hau?

Gustukoa izateaz gain, aita-
ren lanbidea denez, umetatik 
ezagutu dut mekanika mun-
du hau eta oso garbi izan 
dut beti, nire ogibidea izango 
zela.

Gustora al zaude  
Zegamako industri-  
aldean?

Bai oso gustura nago bertan, 
etxetik gertu izateaz gain oso 

leku lasaia da, hain entzute-
tsuak diren lapurretak ez bai-
tira nabaritzen.

Aparkaleku handi bat bota-
tzen dut faltan, gure makinak 
handiak direnez leku asko be-
har baitute.

Anekdotaren bat ba al 
duzu?

Euskal telebistan laguna dut, 
haren bidez Goenkale te- 
lesaileko istripu bateko es-

zena grabatu nuen, eta gra-
baketa horren ondorioz beste 
hainbat istripuetako eszenak 
grabatu ditut.

Zer eskatzen diozu urte 
berriari?

Lana izan dezagula eta osa-
sun ona lanean jarraitu ahal 
izateko.

ITZIAR GARMENDIA

EDURNE LUJANBIO

Julio Garmendiak semearekin egiten du lan, nekazaritzako makinen konponketak egiten ditu besteak beste

Nekazaritzako makinak ere saldu nahiz konpontzen dituzte tailerrean
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LEHEN ETA ORAIN

Arrapala egindaArrapala egiteko obrak

Aizkorperako sarrera arrapala egin aurretik

Aitxuriko patioa markesina jarri aurretik

Aitxurin markesina jartzeko lanetan

Aitxuriko patioan arrapala egiten Aitxurin markesina eta arrapala eginda



Espaloia beheratzeko eta urak hartzeko obrak hasi aurretik

Espaloia beheratu eta urak bideratzen

Espaloia egokituta eta mendiko urak bideratzeko obrak bukatuta
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Aitxuriko sarrera aterpea jarri aurretik

Aitxuriko sarrera aterpea jarri aurretik

Aitxuriko sarrera aterpea jarri aurretik



Txarapen arrapala eginda

Txarape, arrapala egin aurretik

Ugarteko bi espaloiak konpondu eta zabaldutaUgarte inguruko espaloia konpondu gabe

Ugarteko zubia zabaldutaUgarteko zubia zabaltzeko obrak
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Txarapen arrapala egiteko lanetan



Urgainberriko zubiaren zabaltze lanak Urgainberriko zubia zabalduta
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Ugartezelaiko eremua obrak hasi aurretik

Ugartezelaiko eremua 
etxeak eginda eta 
urbanizatuta

Ugartezelaiko eremua etxeak egiten

Urgainberriko 
zubia espaloirik 
gabe

Urgainberriko 
zubian espaloia 

egiten Urgainberriko zubia espaloia egin eta gero
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Zegamarrok biltzen gaituzten 
basoak gizalditan zehar gure 
arbasoen ekonomia eta bizi-
gai izan dira. Bertako natur-
gune, baso eta paisaietan 
usadio hauen zantzuak gaur 
egun ere irmo diraute: lizar 
multzo, pagadi, harizti, gaz-
tainadi, txara, garo-leku, larre 
eremu, karobi, ur-putzu, iturri, 
borda multzo, bide, estra-
da, pasabide eta abar. Gure 
historian zehar, garai bakoi-
tzean izan diren gertaera eta 
pasadizoen berri inork baino 
hobeto adierazi eta jasotzen 
du gure paisaiak. Garaian 
garaiko gizatalde bakoitzaren 
eraginak hor dirau, gaur egu-
nekoak bezalaxe.

Basoa erreminta, lanabes, 
altzari, eraikuntza (etxe, ba-
serri, jauregi, eliza, ermita …), 
ontzigintza (kostaldeko on-
tzioletarako) eta abarretarako 
egur iturri izan da. Abere eta 
animalientzat, baita gizakion-
tzat ere, jakiak biltzen ziren 
eremua (ezkurrak, gaztainak, 
adaxkak …). Sukalderako eta 
berotzeko su-egurra, haizeo-
letako, burdinoletako, teila-
fabriketako, gatz fabriketa-
rako eta karobietako labeak 
berotzeko energia (ikatza era 
egurra) ere basotik ateratzen 
ziren. Azken XX. mendean, 
paper fabrikek eta altzarigin-
tzak emanda bezala ahaztu-
tako diru freskoak ere gure 
basoetan du oinarria. 

Hariztiak, artadiak, pagadiak 
eta pinudiak (pinu gorria) 
omen ziren baso ugarienak 
duela 2000 urte, gaur egun 
ere halaxe da gure lurraldean. 
Aldaketa nabarmenekin nos-
ki. Haritzek ez dute 600 m-tik 
gorako altuerarik gogoko, eta 
gaur egun herri, industrigune, 
autobide eta nekazal lurrek 
hartu dituzte hauen eremuak. 
Pagadiak berriz 600 m hauen 
gainetik ere erraz hazten dire-
nez hor diraute maila honen 
bueltan. 

Gipuzkoako, eta Zegamako, 
basoen garairik emankorre-
na XVI eta XVIII. mendeen 
artean bizi izan zen, lurralde 
guztiko arboladiak suntsi-
tzera artekoa. Garai honetan 
basoa zen gure ekonomiaren 
sostengu, gizarte oso bat 

basoaren oparotasunari esker 
bizi baitzen. 300 burdinolatik 
gora Gipuzkoako ibarretan; 
kostaldean ontziolak merka-
taritzarako, arrantzarako eta 
armadarentzako ehundaka 
itsasontzi eraikitzen; arma fa-
brikak; etxe guztietako sukal-
derako eta berotzeko su-egu-
rra; teila fabrika, gatz fabrika 
edo dorlak; lanabesak, gur-
diak, gurpilak …; garai haue-
tan ere Ezkio-Itsasoko Igar-
tubeiti baserriaren antzerako 
1000 baserritik gora eraiki 
omen ziren gizarte honen 
edaria izango zen sagardoa 
ekoizteko. Gizarte boteretsu 
honen sostengurako ikazki-
nek eta egurzaleek basoak 
ustiatuko dituzte; olagizonak 
mea burdin-totxoetan bilduko 
dute; baserritarrek sagarre-
tik sagardoa ekoiztuko dute; 
baso-gizonek basoen us-
tiapena zainduko dute; itzai 
eta mandazaiak ikatza, su-
egurra, mea, burdin-totxoa, 
ontzioletako egurra, sagardo 
barrika eta abarren garraioaz 
arduratuko dira; abeltzainek 
behikiak eta txerrikiak ekoiz-
tuko dituzte (abereak mendi-
ra larrera bidaltzeko egurza-
leekin hainbat liskar izanez); 
perratzaile, artisau, notario, 
errementari, arotz… Errege 
Bideari jarraiki Zegamara arti-
le, ardo, zekale eta abarrekin 
mediterraneoko lautadetatik 
iristen ziren merkatari eta ga-
rraiolarien inguruan sortutako 
bizimolde urbano paraleloak 
sortuko zuen bizigiroa ere ez 
zen makala izango. 

Garai honetan lurrik gehienak 
publikoak izango dira, eta 
Udal eta administrazioek 
maneiatuko dituzte diru iturri 
gozo bilakatuz. Biztanle orok 
izango du su-egurra etxerako 
hartzeko eskubidea nahiz 
abereak larrera bidaltzekoa 
ere. Saroe edo korta izango 
dira lurraldearen erabilpen 
pribatuaren seinale, gaurdai-
no (batzuk) dirauten forma 
borobilean eskuratutako lu-
rrak ustiatuz. 

XV. mendera arte basoa  
lehen-gai iturri amaigabea 
dela uste izan da. Gipuzkoak, 
XVI. mendean hartuko du 
basoak zaintzeko kontzien-

tzia, eta 1749. urtean berriz 
basoak zaintzeko ordenantza 
finkatuko du, basozaintza mo-
derno baten atarian. Hala ere, 
oparotasun frenetiko honek, 
Gipuzkoako eta Zegamako 
baso guztiak suntsitu zituen. 
Esaterako XVIII. mende er-
dialdera Zegamako lurretan 
73.000 arbola landatzeko lain 
lugorri omen zegoen. 1790. 
urteko Udal ordenantzetan 
untzigintzarako egurra sortze-
ko bi haritz mintegi eta pago 
mintegi bat jartzea erabaki 
zen, eta urtero 1000 landare 
sartzea. Garai honetan ere, 
basoen ziklo luzeak ez datoz 
ekonomiaren bat-bateko ira-
gankortasunarekin bat, biga-
rrenaren abiadak lehenengoa 
gain hartuko duelarik. 

Pagotxa agortzen den beza-
laxe, ur gaineko pitxetan bizi 
den gizarte honen bat-bateko 
gainbehera geldiezina eto-
rriko da. Espainiako armadak 
hainbat guda galduko ditu, 
untzigintzak porrot egingo 
du, Europara esportatzen 
zen burdina atzerriko teknika 
berriek atzera botako dute 
eta baso-ustiaketan oinarri-
tutako gizarte aberats honen 
ekonomiak porrot egingo du. 
Gure lurraldean gertatutako 
hainbat gerrateren eraginez, 
Udalek izugarrizko zorrak 
egingo dituzte, eta ordura 
arte publikoa zen lurra bana-
tu eta salduz aurre egingo die 
zordunei. Hortik dator gure 
lurrak, (Nafarroa eta Araban 
ez bezalaxe) hainbeste ja-
beren eskuetan egotea. Gose 
egoera honek baserriak no-
nahi eraikitzea ekarriko du, 
jan ahal izateko, edozein lur 

landu beharra eta bizimol-
dearen erabateko aldaketa. 
Baserri hauek izango dira XIX. 
mendean pinuaren eta indus-
trializazioaren paisaia berriak 
erakarrita hustuko diren lehe-
nengoak, bertan gaudenok 
pinudien lekuko bilakatuta 
ezagutu ditugunak alegia.

Joan den mende hasierako 
argazki bat hartuz gero,  
Aizkorriko magalean garbi 
ikusten da baserri, zelai eta 
larre eremuak noraino iris-
ten ziren. Erretratu honetatik 
gaurdaino, garapen izugarria 
jasan du gure paisaiak, Ze-
gamako ia hiru laurden, baso 
izaterainokoa. Gaur egun or-
dea, XX. mendeko pinuaren 
paisaia industrialaren gainbe-
herak (XV–XVIII mendeetan 
bezala jokatuz) sortuko digun 
paisaia berriaren zain gaude, 
gure eta gure ondorengoen 
etorkizuna - gure paisaiarekin 
bat - zein izango den eraba-
kitzeko beldurrez. 

Historian, gure paisaiak hiru 
hanka izan ditu: energia itu-
rri (su-egurra eta ikazkintza), 
egur eta lehengai hornitzaile 
(eraikuntzetarako, altzarieta-
rako, lanabesak egiteko eta 
ontzigintzarako) eta abereen 
larre-leku, eta halaxe behar 
lituzke gaur egun ere. Baina 
egungoari, gizarte berritzaile 
eta aurrerakoi baten seinale, 
egonkortasuna emango dion 
laugarren bat ezarri diogu, 
basoen natur kultur dibertsi-
tatea errespetatuz, gizatalde 
osoaren onurarako zaindu 
beharreko ondare izendatuz. 

ASIER GALDOS ARRONDO

BASOA
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GURE ESKOLA 
AURRERA DOA

Gizartea aldatzen doa eta era 
berean gure eskola. Azken 
urteotan Aitxuri herri eskolan 
aldaketak, gehienbat, hiru atal 
hauetan eman dira: metodo-
logian, jangela zerbitzuan eta 
ikasleen kopuru eta jatorrian.

Metodologia

Ikas-irakas jarduna berritzeko 
bi izan dira arrazoi nagusiak; 
alde batetik, gure lan egiteko 
modua hobetzeko gogoa eta 
bestetik, hezkuntza sailetik 
bideratu dizkiguten proiek-
tuak: hezkuntza zientifikoa, 
agenda 21, bizikidetza, esko-
la barneratzailea, elkarbizitza, 
ingelera, informazio eta ko-
munikazio teknologia...

Berrikuntzak gauzatzeko 
ezinbestekoa izan da irakas-
leon formazioa, hainbat eta 
hainbat ikastaro eta minte-

gitan parte hartuz. Mintegi 
hauetan ikasi duguna gure 
eskolako errealitatera molda-
tu dugu eta beste gauza guz-
tien gainetik talde lanaren ga-
rrantziaz jabetu gara. Egia da, 
taldean ari direnean ikasleek 
iniziatiba agertzeko aukera 
dutela, denen iritziak hartu be-
har dituztela aintzakotzat eta 
ideiak zein ekintzak adostu 
eta aurrera eraman ditzakete-
la. Gure eguneroko praktikan 
gauza horiek guztiak aurrera 
eramateko teknika berriak 
erabiltzen ari gara: lan kola-
boratiboa, lan kooperatiboa, 
saio tutorizatuak....

 Ikasle kopurua eta 
jatorria

Gaur egun gazte asko herrian 
bertan geratzen da bizitzen 
eta gainera, gizartean dagoen 
mugikortasunak jende berri 
asko ekarri du Zegamara. Ba-
tzuk gertuagotik etorri dira eta 
beste batzuk berriz, urrutitik. 
Ikasleria gehitu egin zaigu eta 

denei ongi etorria eman diegu 
Aitxuri eskola osatzen dugun 
guztiok: gurasoak, ikasleak, 
irakasleak…

Poliki-poliki eta egunero elka-
rrekin lanean bata bestearen-
gandik ari gara ikasten eta, 
zailtasunak zailtasun, aberas-
garria da denontzat kultura 
desberdinak ezagutzea eta 
denon artean gizarte berri bat 
eraikitzea, gure sena galdu 
gabe. 

Gure Hezkuntza Proiektuan 
agertzen diren baloreetan hezi 
nahi genuke ikasleria osoa:

 • Euskal kulturan

• Ikasleriaren autonomian

• Errespetoan

• Partaidetzan

• Elkartasunean

• Ingurugiroarekiko  
 sentsibilizazioan

• Hezkidetzan 

• Aniztasunean

Jangela zerbitzua

Jangelan geratzen diren 
ikasleen kopurua urtez urte 
gehitzen joan zaigu. Aurten, 
ikastetxean dauden 118tik 94 
haurrek jangelan bazkaltzen 
dute egunero. Horren au-
rrean moldatu egin behar izan 
dugu, bai espazioa eta baita 
antolaketa ere.

Beharrei erantzuteko, iazko 
ikasturtean, Udaletxe eta 
Hezkuntza Sailarekin batera 
jangela handitzeko proiektu 
bat prestatu genuen. Udan 
zehar obrak egin ziren, eta 
jangela handitzeaz gain, 
sukaldea erabat berritu eta 
komun bat gehiago ireki da.

Arestian aipatutako anto-
laketari dagokionez, beharra  
zegoela ikusirik, Auzo Lagu-
nek hiru begirale berri kontra-
tatu ditu. Hauek bazkaltzen 
lagundu eta ondoren, gelara 
sartzeko ordua iritsi arte, ikas-
leak zaintzen dituzte.

AITXURI HERRI
ESKOLA

Aitxuri Herri Eskolako ikasleak
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Elkar ezagutzen dugu.

Gertutasuna, profesionalta-
suna, partaidetza eta dina-
mikotasuna dira TOBERA 
Musika-eskolaren kalitatea 
ezaugarritzen duten fakto-
reak. Eta zuk hori badakizu. 
Ezagutzen gaituzulako. Elkar 
ezagutzen dugulako.

Gertutasun fisikoa eskaintzen 
du TOBERAk... eta emoziona-
la. Ikasleengandik eta hauen 
behar eta nahietatik hurbil 
dagoen ikastegia delako. Me-
todologia malguak eta ikasle 
bakoitzari egokitutako teknika 
modernoak baliatuta lortzen 
du ikaslearentzat ikasketare-
na prozesu naturala izatea. 
Hurbil dago baita gurasoen-
gandik, herritarrengandik eta 
erakundeengandik ere. Ahal 
bezainbeste, mugak muga. 
Kultura- eta hezkuntza- 
egitasmo honi batzen zaiz-
kienen arteko –beren arteko– 
gertutasuna ere sustatu nahi 
du aldi berean eskolak.

Profesionaltasuna dario TO-
BERAri, bai. Bokazioaz edo 
borondate onaz harago, 
arloan arloko trebakuntza,  

kualifikazioa eta esperien-
tzia metatuta dituen langile-
taldeak daramalako bere 
ardura. Lan-prozedura pro-
fesionalak dira, gainera, ber-
dintasunezko eta bidezko tra-
taerak bermatzen dituztenak 
(irizpideren bat noizbait inori 
ulergaitz gerta balekio ere...).

Partaidetzak, baina, profe-
sionaltasuna osatzen du, eta 
biek elkar elikatzen dute. TO-
BERA den bezalakoxea da  
laguntzaile- eta eragile-sare 
garrantzitsua duelako estalpe. 
Ate-leiho-besoak irekita egin 
nahi du lan eskolak, indarren 
arteko osagarritasunak, kon-
plizitateak eta koordinazioak 
eskaintzen duten babesa 
baino eragingarriagorik ez 
dagoelako eutsi eta aurrera 
kementsu egiteko.

Eta dinamikotasuna aurreko 
guztien nortasun-bereizgarria 
da. Herritarren artean mu-
sikazaletasuna sortzea ipar 
hartuta, gertutasuna, profe-
sionaltasuna eta partaidetza 
TOBERA Musika-eskolaren 
izate-helburuen zerbitzura 
jarri behar dira. Dinamiko-
tasunak nolakotasuna adie-

razten du, prestasuna; pro-
zesuan zehar sortzen diren 
behar berriak asetze-bidean 
jartzeko beharrezko elikagaia 
da, energia. TOBERAk be-
rezkoa du jarrera aktiboa: ai-
tzindari izan zen sortu zen ga-
raian –inguru zabalean herri 
koskor edo handiek baino ez 
baitzuten musika-ikastegirik–, 
eta aitzindari eta berritzaile da 
orain bere egituraketa eta an-
tolaketarekin lotutako hainbat 
arlotan.

Hori eta gehiago da TOBERA; 
egun dena eta gehiago izan 
behar du TOBERAk aurre-
rantzean. Urtekari hau horren 
lekuko!

Ikasleei ikasitakoa praktikan 
jartzeko aukera ematea izan 
behar da ikastetxe ororen 
plangintzan tarteko zein azken 
helburuetako bat. Musikaren 
kasuan, akaso, nabarme-
nagoa da praktikaren beha-
rrezkotasuna. Musika ariketa 
kolektiboa da, eta praktika 

hori jendaurreko emanaldie-
tan gauzatzen da. Horrega-
tik, TOBERA Musika-eskolak 
egunero-egunero gela ba-
rruan egiten duen lana hainbat 
ekintzaren bitartez aurkeztu 
eta jendarteratzen du ikastur-
tean zehar. Musika-eskolak 
berak Zegaman, Seguran 
edo Zerainen antolatutako 
emanaldiak asko dira, eta 
herriotan bestelako erakun-
deek antolatutako ekintzak 
lagundu eta indartu ere egiten 
ditu. Aspaldion, ordea, mu-
sika-eskola ez da mugatzen 
gure herriotan bakarrik izatera 
presentzia; gero eta gehiago 
jotzen du kanpora, dela irtee-
ra didaktikoekin, dela beste 
musika-eskola batzuekiko 
elkartrukeekin edo dela mu-
sika-emanaldi berezitara eta 
lehiaketatara joatearekin. 

Egin dezagun bada 
2009koaren bilduma. Bil de-
zagun orriotara urteko kale-
ekintzen uzta. Eta emaitza 
pasarazi dezagun azkenik 
galbahe bat gehiagotik, Zega-
makoa bakarrik gordetzeko. 
Hauxe duzu, irakurle, labur, 
azken 12 hilabeteotan TOBE-
RA Musika-eskolak Zegaman 
bertan izandako jendaurreko 
jardueraren errepasoa:

Kontakizuna urtarriletik ber-
tatik hasiko dugu. Urtero 
moduan, urtarrilaren 5ean 

TOBERA MUSIKA
ESKOLA

Tolosako Dantzari txiki eguna Tolosaldeko dantza-taldeen eta TOBERAko 
ikasleen topaleku paregabea izan zen

Elkartrukearen barruko Urretxuko emanaldian Zegama, Segura eta 
Zeraingo ikasleez osatutako taldeak ez ziren falta izan. Beren arteko 
harremanak estutzeko bitartekoa da musika
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iluntzeko 8etan, TOBERAk 
gonbidatuta etorri ziren Erre-
ge Magoak Zegamara. Erre-
geekiko harrera gisa, Erre-
geen Kabalgata antolatu zuen 
gure musika-eskolak. 

Pasatu den urteko zutarrie-
tako bat otsailaren 14 eta 
15eko asteburuan jarri be-
harra dago. Guztiz pozgarria 
izan zen egun horietan An-
doainen ospatutako IV. Pia-
no-jaialdian TOBERA Musika-
eskolako ikasleek emandako 
emaitza. TOBERA ordezkatuz 
16 ikaslek hartu zuten parte 
jaialdian, eta denek epaima-
haikideen balorazio oso ona 
merezi izan zuten oro har; 
horietako 2 ikasle nabar-
mendu egin ziren ordea. Izan 
ere, 72 ikastegitatik jaialdira 
aurkeztutako ia mila ikasleen 
artetik hautaketa egin zen 
klausura-ekitaldian interprete-
rik hoberenei (bakan batzuei) 
protagonismoa emateko, eta 
TOBERAko 2 zegamar izan 
ziren aukeratuak. Brahmsen 
Op. 39ko 1. eta 2. baltsekin 
erakutsitako maila bikainaren 
ordainetan, itxiera-ekitaldian 
goi-goia ukitu zuten Idoia eta 
Josune Zubizarreta ahizpek.

Eskolako beste ikasle ze-
gamar bat ere Donostia  
Hiria XVI. Nazioarteko Piano-
lehiaketa sonatuan izan zen 
partaide martxoan 21ean.

Martxoan entzunaldi-zikloa 
eskaini zuen bestalde TOBE-
RAk. Martxoaren 3an txistu-
ikasleen entzunaldia plaza-
ratu zen Kultura-etxeko Oria 
aretoan. Martxoaren 5ean, 
berriz, piano-ikasleena Aitxuri 
Herri-eskolako eskulanetako 
edo preteknologiako gelan. 
Martxoaren 10ean trikitixa- 

eta pandero-ikasleen txanda 
izan zen Kultura-etxean, eta 
martxoaren 17an akordeoi 
eta gitarrakoena leku berean. 
Horrezaz gain, martxoan 
musika-hizkuntza ateak za-
balik irakatsi zen Aitxuriko 
207. gelan, hala nahi zuenak 
eskola hauetan zer eta nola 
egiten den lan ezagutzea izan 
zezan.

Nabarmentzeko ekintzetako 
beste bat 2009an Zumarra-
ga eta Urretxuko Secundino 
Esnaola Musika-eskolarekin 
egindako Elkartrukea izan 
zen. Beste musika-eskolekiko 
harremanak sendotu asmoz 
2001/2002 ikasturtean TO-
BERAk hasitako lanketaren 
emaitza berri bat izan zen, 
zortzigarrena. Elkartrukea iza-
ki, joan-etorriko ahalegina izan 
zen: aurrena Urretxu-Zuma-
rragakoak etorri ziren gurera, 
eta gero TOBERAkoak joan 
ziren berenera. Maiatzaren 
26an TOBERAko 65 ikasle 
izan ziren Urretxuko Labeaga 
Antzokian kontzertua eman 
zutenak, talde zabal askoak 
tarteko. Amaieran, afari- 
merienda indarberrigarria izan 
zuten saritzat.

Ekaina ikasturtearen barruan 
garai oparoa izan ohi da. 
Hasteko, 9an dantza-saioa 
eskaini zuten eskolako dan-
tza-taldeek pilotalekuan txis-
tulariek lagunduta, jendetza-
ren aurrean. 18a ikasturteari 
musikaz agur esateko unea 
izan zen, ikasturte bukaerako 
Kontzertua baliatuz. Emanal-
dia eta gero mokadutxoa izan 
zuten denek gimnasiopeko 
gunean Zegamako Udalaren 
eskutik.

Ekaineko eta ikasturteko 
ekintzarik berezienetakoa, 
aldiz, ekainaren 13koa izan 
zen, dantzari txiki egun ba-
tean izan zirelako estrainakoz 
TOBERA Musika-eskolako 
dantza-ikasleetako 40. Duela 
urte asko Zegaman zegoen 
Aizkorpe Dantza-taldeak 
azkenekoz egin zuenetik den-
bora-tarte luzea pasatu ondo-
ren, Zegamaren izena agertu 
zen atzera Tolosan Udaberri 
dantza-taldeak prestatutako 
dantzari txiki egunean.

Dantza-ikasleetako hainbat 
izan ziren, halaber, Txistulari-
bandarekin batera, ekainaren 
23ko San Joan bezperako 
suaren inguruko girotzea bi-
ziberritu zutenak. Agurra, Sal-
tokakoa eta San Joan doinu 
eta dantzek uxatu zuten ba-
lizko zorigaitza gau miragarri 
horretan.

Tradizioa errepikatzeko eguna 
izan abuztuaren 24a ere. San 
Bartolome egun handian, pla-
za bete jende, maila handiko 
dantza-saioa eskaini zutelako 
ikasleek.

Eta konturatzerako ikastur-
te berrian sartuta, ekintzetan 
lehenengoa azaroaren 7koa 
izan zen. Orduan ere dant-
zariak izan ziren bidegile, Ze-
gamako pilotalekuan Pirritx 
eta Porrotx pailazo ezagunek 
ehunka lagunaren aurrean es-
kainitako Piratak ikuskizuneko 
koreografiak egitearekin bat.

Ibilbideari azken puntua aza-
roan jarriko diogu. 22an mu-

sikarion zaindari Santa Zezilia 
izanik, 23an jai hartu eta 24an 
haren omenezko kontzertua 
eman zuen musika-eskolak 
Aitxuri Herri-eskolako gimnas-
tika-aretoan. Erantsi diezaz-
kiogun zerrenda honi herriko 
bestelako egun seinalaturi 
TOBERAk egindako musika-
ekarpena, eta baita Txistulari-
bandak egindako lana ere, 
eta gure musika-eskolaren 
herriari begirako irismenaren 
irudi osoagoa izango dugu. 
Emankortasuna, edonola ere, 
esan dezagun berriro, hori 
gainditzen duten eremutara 
hedatzen da.

Aurrera begira, besteak beste, 
2009/2010 ikasturtean www.
tobera.org webguneak argia 
ikusiko du (nota-txostenen 
kudeaketarako barne-erabi-
lerako aplikazio berritzaile bat 
denak –TOBERArako propio 
diseinatua eta merkatuan ez 
dagoena–), Txistulari-banda-
rekiko harreman-molde egu-
neratu bat abiatuko da, eta 
dantza, musika eta narrazioa 
uztartuko dituen kontakizun 
bat taularatuko da.

Hori eta gehiago da TOBE-
RA; egun dena eta gehia-
go izan behar du TOBERAk  
aurrerantzean. Zenbakitan  
txikiak izan gaitezkeelako, 
baina ez jarreran. Elkar eza-
gutzen dugu; zatoz gurekin!

IKER GÓMEZ DE SEGURA

TOBERA Musika- 
eskolako ZuzendariaJarraitzaileak ez zaizkio falta TOBERAri. Ekainean ikasturte amaierako saioaz 

gozatzera gerturatutako jendetza kasu

Astero ikasle-andana mugiarazten du musika-eskolak. Ez dira denak haur 
eta gazteak. Dozena erdi heldu ere harrapatuta ditu musikaren lilurak. 
Berandu dela? Ez horixe! TOBERAk zuretzat prest duenak harrituko zaitu
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Urte berriarekin batera hasi 
genuen aurtengoan ere lan-
urtea, Orkatz Txiki abesbatza 
izan baikenuen San Martin 
Parrokian Urte Berri egunean 
mezetan abesten. 

GIDA BATZORDE 
BERRIA

Urtarrilaren 24an Batzar 
Orokorra egin genuen, bertan 
Gida Batzordeko bi kideren 
aldaketa eman zelarik. Aina-
ra Arrieta Aranzak bere bokal 
postua Jesus Mari Larrea  
Aranari utzi zion eta Amaia  
Urbizu Telleriak idazkari-
tza postua Izaskun Igoa  
Arizkorretari. Beraz sartu berri 
hauek eta Jabier Otaegi Goia  
zuzendariak, Ainitze Azurmen-
di Alustiza Presidenteak eta 
Axun Aginagalde Larrañaga 
diruzainak osatzen dute gaur 
egungo Gida Batzordea.

ABESBATZEN 
EMANALDIAK ETA 
KONTZERTUAK

Astero entsaioak egiten ari-
tu ondoren martxoaren 1ean 
izan zuen Orkatz Txikik bere 

lana kaleratzeko urteko lehen 
aukera. Orkatz Txikiko 42 par-
taideak autobusean sartu eta 
Donostiarantz abiatu ginen 
Zorroagan kontzertua ema-
tera. Beraiek eta Donostiako 
beste hiru abesbatzen partai-
detzaz gozatzeko aukera izan 
genuen bertan. 

Martxoaren 14an Orkatz 
abesbatzaren txanda izan 
zen. Oraingo honetan Ze-
gamako San Martin Parro-
kian Maria Arana eta Karlos  
Zuñigaren ezkontzan abestu 
zuten.

Apirilaren 4an urtero lez XV. 
Kantu Festa ospatu genuen 
eta bertan, 2008ko aben-
duan zendu zen Mikel Laboari 
omenalditxo bat egin asmoz, 
bere abestiak kantatu geni-
tuen giro ederrean.

San Martin Parrokian Aste 
Santuko ospakizunetan par-
te hartu genuen: apirilaren 
9an Ostegun Santuko me-
zan abestu zuten Orkatz Txi-
kikoek, eta apirilaren 10ean 
Ostiral Santuko ospakizunean 
Orkatzekoek. 

Maiatzaren 16an Iparraldera 
joan ginen bi koruak. Auto-
busa bete beterik genuela 
Azkainera joan ginen kontzer-
tua ematera. 

Hilabetearen bueltan Oiar-
tzunen izan zen Orkatz abes-
batza ekainaren 13an, ber-
tako Lartaun abesbatzarekin 
batera kontzertua eskainiz. 
Aurreko urtean hasitako elka-
rraldatzearen ordaina zen hau 
eta beraiekin afalduz bukatu 
zen festa. 

Ekainak 26an, denboraldia-
ren bukaerako festatxoa egi-
tea erabaki genuen. Orkatz 
Txikiko kideek eskatu zuten 
denok batera zerbait egin  
beharko genukeela, eta ho-
rrela bada, bi abesbatze-
tako partaideak elkartu eta 
Murgizelaiko parkera joan 
ginen iluntze pasa. Iritsi be-
zain pronto zenbait joku egin  
genituen. Ondoren mokadu-
txo bat jan genuen kantu giro 
eder bat sortuz, eta ilundu 
zenean, denok behera. Ika-
ragarri ondo pasatu genuen,  
bi taldeek dugu bata bes-
tearen beharra eta horrelako 
egunetan konturatzen gara!!!

Udako oporrak hartu aurre-
tik Orkatz abesbatzak Urko 
Agirre eta Lourdes Mendiza-
balen ezkontzan abestu zuen 
uztailaren 11n, Beasaingo 
Loinatzeko ermitan eta hu-
rrengo egunean, Zegamako 
San Martin elizan, Adinekoen 
festa eguneko mezan. 

Abuztuaren 24an elkartu  
ginen Orkatz-kideak San Bar-
tolome eguneko meza abes-
teko, baina kurtsoari hasiera 
irailean eman genion. Irailean 
hasi ginen bai berriro jo eta 
ke entsaioetan buru belarri. 
Hilabete eskas genuen gure 
kidea eta presidentea den 
Ainitze Azurmendiren ezkon-
tzarako. Jabier Otaegik kon-
posatu zuen berarentzat ere 
abestia, ohiturari jarraituz, eta 
berau entsaiatzen hasi ginen. 
Urriaren 10ean estreinatu ge-
nuen, Ainitze Azurmendi eta 
Urko Egimendiaren ezkon-
tza egunean, Zegamako San 
Martin Parrokian. 

Kantuan, kantuak entzunez 
ere ikasten dela eta 41. Tolo-
sako abesbatzen lehiaketara 
joan zen Orkatz Txiki abes-
batza, haur koruen saiora. 
Abesbatza txekiarrak, leto-
niarrak, moldaviarrak eta ka-
taluniarrak entzuteko aukera 
izan genuen bertan. Hauek 
entzun ondoren azaroaren 
21ean Santa Zeziliaren ome-
nez kontzertu bat eman ge-
nuen bi abesbatzak batera. 
Egun hau ere mahai inguruan 

ORKATZ
ABESBATZA

Orkatz eta Orkatz-Txiki abesbatzak Santa Zezilia eguneko kontzertuan Orkatz-Txikiko partaide berriak
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Zegamako jubilatuok zorte 
handiakoak gara. Beharrezko 
guztiaz hornituriko lokal handi 
bat baitugu gure eskura, ber-
tan guztiok elkartzeko aukera 
baitugu elkarri konpainia egi-
nez eta umore ona ere nagusi 
delako gure artean. 

Esan bezala, gure eskura 
dugun lokal honetan hainbat 
jarduera egiteko erabiltzen 
dugu, bertan elkartzen gara 
kartetan, bingoan… egitera, 
gainera urtebetetzeak ere  
ospatzen ditugu, honi  
dagokion merienda eginez, 
lokal hau, afariak edota baz-
kariak egiteko prestaturik 
dago. 

Astero ordu beteko soinke-
ta ordua izaten dugu, jubila-
tuontzat oso ona baita, arin 
mantentzen laguntzen baitigu, 
horretaz gain, lagun artean 
elkartzeko aukera paregabea 
da. Hilean behin, Eguneko 
Zentroan daudenekin batera 
bingoan jolastera eta kantuan 
egitera joaten gara eta urtean 

zehar hainbat hitzaldi eskain-

tzen ditugu gure elkartean. 

ONA HEMEN 
URTEAN ZEHAR 
EGIN DUGUNAREN 
LABURPENTXOA

Urtarrilean ospatzen den 

erregeen kabalgatarako jubi-

latuok arropak josten ditugu.

Otsailak 11: Jubilatuen 

Elkartean Lourdesko Amaren 

eguna ospatu genuen, ger-

turatu nahi zuen guztientzat 

Bittoriok meza eman zuen, 

ondoren txokolate bero beroa 

eskaini genuen, umore eta 

giro paregabean elkartu ginen 

jubilatuok. 

Apirilean Iratxera bidaia egin 

genuen, egun paregabea pa-

satuz.

 Maiatzean aldiz, aurten  

Santo Domingo de la Calza-

dan izan gara.

 Iaz uztailean Zaragozan 
izan ginen, baina aurten Biz-
kaia hobeto ezagutu asmoz  
Lekeitio eta inguruko herrietan 
izan gara egun pasa, bazkari 
paregabe bat jan genuen 
elkarren konpainiaz gozatuz.

San Bartolome jaietan pae-
lla lehiaketan parte hartzen 
dugu, aurten gure elkartea 
ordezkatuz joan ziren Bego-
ña Etxezarretak eta Encarna 
Irastorzak lan bikaina egin 
zuten, lehenengo saria iraba-
zi baitzuten. Joan den urtean 
gure elkarteak irabazi zuen 
sari hau. Zorionak beraz eta 
segi dezagun sariak irabaziz!

Irailean, Bizkaia aldea gus-
tatu eta Bermeo eta Gazte-
lugatxe bisitatu genituen gero 
bazkari ederra egin genuen 
Erandion, egun pasa polita 
pasatu genuen lagun artean.

Urria ekintzaz beteriko hila 
izan dugu, lehenik eta be-
hin aipatu Gipuzkoa mailan  
jubilatuentzat antolatzen den 
martxan izan ginela, hona 
hemen, jubilatuen elkartea 
ordezkatu zuten partaideak: 
Nieves Arratibel, Mari Karmen 
Zabaleta, Tere Guridi, Begoña 
Etxezarreta, Enkarna Irastor-
za, Jesus Telleria, Eugenio 
Ormazabal eta Ramon Arriza-
balaga. 

Urteroko ohiturei jarraituz, 
hilaren azken astelehenean 
ospatzen den Gernikako 
azoka ospetsuan ere izan 
ginen.

Azaroaren 27 eta 28 egune-
tan bazkide eta laguntzaileei 
Gabonetako loteria banatu 
genien.

Urtea umoretsu bukatu asmo-
tan, aste kulturala ospatu 
genuen jubilatuok abendua-
ren 14tik 19ra. Bertan: ma-
hai jokoak, bingoa… jokatu 
genuen, gainera, Zegamako 
DVD bat ikusi eta hitzaldi bat 
eskaini genituen. 

Santo Tomas eguna ere 
ospatzen dugu abenduaren 
21ean, txistorra jan eta bi ga-
bonetako saski banatuz. 

Gabonak inguruan ditugu-
nez, urteroko ohiturei jarraituz 
aurten 78 urte bete dituztenei 
oparia eman zaie. 

Bukatzeko Udaletxeari eske-
rrak eman nahi genizkioke 
urtean zehar antolatu ditu-
gun ekintzetan eman diguten  
laguntzagatik. 

2010. urtean jarrai dezagula 
orain arteko umore eta osa-
sunarekin!

JUBILATUEN
ELKARTEA

amaitu genuen denok batera 
afari-meriendatxo bat eginez. 

Abendua hilabete betea izaten 
dugu Orkatz eta Orkatz-Txi-
kiko kideok. Gabonekin kon-

tzertu, meza, kantu eskean… 

ibiltzen gara. Abenduaren 

24an Olentzero kantu eskea 

eginez herritarrekin bat egin 

genuen. Abenduaren 25ean 

Eguberri mezetan abestu ge-
nuen Orkatz abesbatzakoek.

Gabonak direla aprobetxatuz 
urte askotako ohiturei jarrai-
tuz baita ere Orkatz Txikikoak 
Segurako zaharren egoitzan 
eta Orkatzekoak Beasaingo 
Zaharren egoitzetan eskai-
ni genituen kontzertu bana. 
Bertako aitona-amonak gus-
tura egon ziren, gurekin ba-
tera zenbait abesti abesteko 
aukera ere izan baitzuten. 

XXV. EGUBERRI  
JAIALDIA

Urtero herrian ematen dugun 
kontzerturik garrantzitsuena 
izaten dugu hilabete honetan. 
Aurtengoan Eguberri Jaial-
diaren 25. urteurrena ospatu 
dugu DENOK 25, ZATOZ! 

lelopean. Ospaketa handia 

izatea nahi genuen, eta era 

batera edo bestera Orkatz 

osatzen dugun guztion partai-

detza izatea. Horrela, egungo 

abeslariok, partaide ohiak eta 

gurasoak ere elkartuz, betiko 

entzuleentzat ere eskertza 

ekitaldia izatea nahi genuen. 

Horrela bada urtero bezala 

eliza ongi apaindu eta aben-

duaren 26an denok 25. Egu-

berri Jaialdia ospatu dugu. 

Honekin guztiarekin kontura-

tzerako urtea pasa dela ohar-

tu gara. Aurtengoan bezala 

hurrengoa ere ekintzaz betea 

izatea espero dugu eta noski 

gurekin abestu nahi baduzu 

ateak zabalik dituzula gogo-

rarazi. 

XV. Kantu Festa giro ederrean ospatu zuten
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ELKARTU NAHI
TXIRRINDULARI ELKARTEA

AIZKORRI FUTBOL
TALDEA

2009ak, krisiaren urteak, 
berri onak ekarri dizkio 
herriko Zegamako kluba-
ri. Aurtengo denboraldian 
Aitzgorri F.T.k infantil mai-
lako taldea berreskuratu 
du.

Azken 3 urteetan, Aldundiak 
ezarritako arauen poderioz, 
gure herriko mutilek, ezin 
izan dituzte beren indarrak 
neurtu Idiazabal, Beasain 
edo Lazkaoko taldeekin.

Gogoz eta pozez, 2009-
2010 hasi den denboral-
dian, Zegamako koloreak 

eusten dituzten 18 mutilak, 
jolasean ari dira jadanik, eta 
sailkapeneko lehenengo 
postuetan kokaturik. Aur-
ten, Zegamako lau fitxaketa 
berri egin ditu klubak: Lan-
der Irastorza, Christopher 
Somocueto, Xabier Azur-
mendi eta Iban Matxinan-
diarena.

Ez bakarrik mutilak. Iaz, 
lehenengo aldiz, Aitzgorri 
F.T.k nesken talde bat sortu 
zuen. Aurten ere, 16 nes-
kek gogor jarraitzen dute, 
futbola ez dela mutilena 
bakarrik erakusten.

Esan beharra dago 
Zegamako Futbol Taldean 
ez direla Zegamako neska-
mutilak bakarrik ibiltzen. 
Segurarrak, Gabirikoak, 
Zeraingoak Ormaiztegikoak 
edota besaindarrak ere  
aritzen dira. 

Bukatzeko, Zegamako 
neska-mutilei deialdi bat lu-
zatzen diegu herriko futbol 
taldean aritzeko. 12 urtetik 
aurrerako neska-mutilek 
Klubeko ateak zabalik  
dituzte, kirola eta lagun  
berriak egiteko. 

Aurtengoan Elkartu Nahi Txi-
rrindulari Elkarteak antolaturik 
bi txirrindu probaz gozatzeko 
aukera izan dugu Zegaman. 

XXV. ELKARTU NAHI 
SARI NAGUSIA

Martxoaren 21ean, Elkartu 
Nahi Sari Nagusia ospatu 
zen jubenilentzat. Iaz baino 
txirrindulari gehiago izan zi-
ren aurten irteeran, 75 hain  
zuzen ere eta 72Km-ko ibilbi-
de gogorra egin ostean, 39 
txirrindularik lortu zuten hel-
mugara iristea. Helmugara 
iristen lehena, Lan Mobel 
taldeko Mikel Elorza izan zen 
eta 2h 05min 59s behar izan 
zituen ibilbide osoa buru-
tzeko. Irabazleak Otzaurte-
ko helmuga zeharkatu eta 
handik minutu bat eskasera 
iritsi zen bigarren sailkatua,  
Bruesa taldeko Ibai Daboz 
alegia. Hirugarren postuan 
berriz Pyrinees Atlantiques-
eko Damian Garcia izan zen.

Taldekako sailkapenari dago-

kiola, Pyrenees Atlantiques 

izan zen denborarik onena 

lortu zuena, bigarren sailka-

tuari 6 minutuko errenta ate-

reaz. Bigarren postuan Caja 

Rural taldea sailkatu zen eta 

hirugarren postua Lan Mobel 

taldearentzat izan zen.

Mendiko saria, probako ira-

bazleak berak irabazi zuen, 

Mikel Elorzak hain zuzen ere 

eta bigarren eta hirugarren 

postuan Damian Garcia eta 

Ibai Daboz izan ziren hurrenez 

hurren. 

LXXVIII SAN  
BARTOLOME SARI 
NAGUSIA

Urtero bezala, San Bartolome 

jaietako azken egunean afizio-

natu mailako San Bartolome 

txirrindulari froga ospatu zen, 

abuztuaren 30ean aurten. 

Bertan 103 txirrindularik har-

tu zuten parte eta 65ek lortu 

zuten helmugaraino iristea. 

117 kilometro egin ostean 

Camargo Ferroat taldeko  

David Gutierrez izan zen  

helmugara iristen lehena,  

bigarren postuan berriz  

Cafes Baque taldeko Carlos 

Juez izan zen eta podiuma 

Bidelan-Kirolgi taldeko Xabier 

Iriartek osatu zuen.

Taldekako sailkapenari dago-

kionean, Bidelan-Kirolgi izan 

zen aurrena, Lizarte bigarrena 

eta Naturgas Energi hiruga-

rrena. Mendian berriz hauek 

izan ziren hurrenez hurren  

hoberenak: David Gutie-

rrez, Xabier Iriarte eta Karol  

Andrezej.

Donostiako Klasika ospatu zen egunean ateratako argazkia. Ezkerretik 
eskuinera: Txema Unzue, Inazio Zurutuza (Xagu), Juan Inazio Galdos, Iñaki 
Galdos, Carlos Sastre eta Josetxo Arizkorreta. 

Aizkorri futbol taldea

Aizkorri futbol taldeko 
zegamar futbolari berriak 
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2001.en urtean Eusko 
Jaurlaritza eta Udaletxeen 
ekimenez gaur egungo 
KZgunea sareak lehen 
pausoak eman zituen. Sare 
hau martxan jartzeko arrazoi 
nagusienetako bat Konekta 
Zaitez diru-laguntza izan zen. 
Honen bitartez Euskal Herriko 
etxe askotara Interneterako 
sarbidea iritsi zen, izan ere 
merkatuan baino prezio 
merkeagoan eskaintzen 
baitzen aukera hori. Hala eta 
guztiz ere, ikerketa baten 
ondoren ikusi zen nahiz eta 
Euskal Herriko etxe asko 
Internetera konektatuak egon, 
herritar gutxik erabiltzen zutela 
Interneta, askok erabiltzen ez 
zekitelako. Arrazoi hau dela 
eta sortu zen gaur egun Euskal 
Herri osoko herrietara zabaldu 
den sarea. Bertan herritarrei 
Internet-a erabiltzen irakastea 
zen helbururik garrantzitsuena 
hasiera batean. Gaur egun 
zerbitzu horretaz gain beste 
hainbat zerbitzu eskaintzen 
ditu, IT txartela ateratzeko 
aukera, irabazi asmorik 
gabeko herriko elkarteei web 
orrialde bat egiteko aukera, 
enpresa txikien kudeatzaileei 
zuzendutako ikastaroa 
bereziak...

 

Zegaman 2002ko urriaren 
16an ireki zen KZgunea, 
Kultur Etxean hain zuzen ere. 
Momentu hartan egunero 
bertan tutore bat egoten 
zen 20 orduko Interneti 
buruzko ikastaroak eta 
mintegiak ematen. Ikastaro 
hauetan 54 pertsonak hartu 
zuten parte. Horietatik %74 
emakumezkoak ziren eta % 
26 gizonezkoak.

Gaur egun nahiz eta egunero 
ez egon Kzgunean tutore bat, 
15ean behin ostegunetan 
etortzen da erabiltzaileek 
dituzten zalantzak argitu eta 
mintegiak (gai ezberdinei 
buruzko ikastaro motzak, ordu 
bat edo biko iraupena dutenak) 
ematera. Tutorearen bisita 
egunak eta mintegiei buruzko 
informazioa Kzguneko atean 
eta mahai gainean aurkitzen 
dira eguneratuta.

Hala ere, Kzgunearen 
zerbitzua ez da mugatzen 
tutorea dagoen egunetara 
soilik. Edozein herritarrek 
KZgunea erabili nahi badu 
nahikoa du goizeko 9:00etatik 
14:00etara Udaletxera 
joan eta giltza eskatzea, 
edo 17:00etatik 19:00tara 
liburutegira joatea. Hori bai, 
aurrez Kzguneko erabiltzaile 
izatea beharrezkoa da. 

Norbait oraindik Kzguneko 
erabiltzaile ez bada eta bertako 
zerbitzuak erabili nahi baditu 
nahikoa du bertan aurkituko 
duen inskripzio orria betetzea 
eta atzealdean sinatzea, hori 
bai 16 urte izatea beharrezkoa 
da. Honekin tutoreak bere 
datuak KZgunearen sarean 
sartuko ditu eta berarekin 
harremanetan jarriko da 
erabiltzaile izena eta pasahitza 
emateko. Aurrez erabiltzaile 
den pertsona bat KZgunera 
joan eta ez baditu bere datu 
pertsonalak gogoan Ordiziko 
KZgunera 943884378 
edo Beasaingo KZgunera 
943160147 deitu beharko 
du. Bere NAN zenbakiarekin 
beharreko datuak emango 
zaizkio bertan.

 Duela 5 urte Zegamako 
KZgunea ireki zenetik 144 
pertsonek eman dute izena. 
2008an 40 pertsona berri egin 
dira Zegamako KZguneko 
erabiltzaile. Erabiltzaileen 
%65 emakumeak dira eta 
%35 gizonezkoak.

Adinaren arabera honela bana 
daitezke erabiltzaileak

Erabiltzaileen lanbideari 
buruzko datuak berriz 
ondokoak dira: %39,81 
langilea da, %14,56 
etxekoandreak dira, %15,53 
langabetuak dira, %18,45 
ikaslea da eta %11,65 berriz 
erretiratua da.

KZguneari ematen zaion 
erabilera berriz, gehienbat 
informazioa bilatzeko 
eta korreo elektronikoa 
kontsultatzeko izaten da.

KZ
GUNEA

KZGUNEKO 
ERABILTZAILEAK 

SEXUAREN ARABERA

Emakumezkoak
Gizonezkoak

35%

65%

ADIN 
TARTEA

15-24
25-34
35-44
45-54
55-64
> 65

ERABILTZAILE
KOPURUA

35
45
26
22

4
11

Informazioa bilatzeko www.google.com 
orrialdea da erabiliena. Korreo elektronikoari 
dagokionez berriz, www.yahoo.es, www.
hotmail.com eta www.kzgunea.net 
orrialdeak erabiltzen dira. Honetaz aparte 
atzerritar batzuk beren herrietako albisteen 
berri izateko ere erabiltzen dute KZguneak 
eskaintzen duen Interneten nabigatzeko 
zerbitzua. Azpimarratzekoa da Kzgunean ezin 
dela txateatu, messanger-a erabili eta jokoetan 
jolastu, izan ere ez baita ziberkafe bat.

KZGUNEAN 
NABIGAZIOA

ERABILTZAILEAK 
LANBIDEAREN 

ARABERA

Lanean
Etxeko andrea
Langabezian
Ikasleak
Erretiratuak

39,61%

18,45%

15,53%

14,55%

11,65%

Emakumezkoak
Gizonezkoak
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2009ko abendua iristearekin 
batera atzera begirada bat 
bota beharrean gaude. Egia 
esan eraman duen abiada 
ikusita atzoko egunari begira 
gaudela dirudi. 

Urte honetan gure elkar-
tean egin zen lehen ekintza  
otsailaren 7an egin zen, elkar-
teko mus txapelketa hain 
zuzen ere. Giro paregabean 
eta irribarrea eta umore ona 
lagun, bertan bikote ba- 
tzuk izan genituen kartetan 
arratsalde pasa eta hauetatik 
Joakin Irastortza eta Egoitz 
Irastortzak osaturiko bikotea 
irten zen txapeldun eta Aitor 
Arakama eta Mikel Goiburu 
txapeldunorde.

Maiatzaren 16an elkarteko 
batzarra ospatu genuen. Aur-
ten diruzaina eta bodegeroa 
aldatu dira. Batzarrak erabaki 
zuen azkeneko bi urte haue-
tan elkarteko diruzaina izan 
den Xabier Morilloren ordez, 
Jesus Maria Larrea izenda-
tzea eta Lorenzo Izagirrek 
hartu du bere gain bodega 
ardura, Fernando Urbizuren 
testigua hartuz. 

Urtean zehar lagunarteko bi 
afari egin ditugu. Lehena,  
uztailaren 18an, udako egural-
diak animatuta eta bigarrena 
azaroaren 28an. Biak bazkide 
eta lagun asko elkartzeko eta 

solasaldi ederrak eta jatorrak 
burutzeko balio izan zuten.

Bestalde, ohikoa denez, 
Amezti Elkarteak herri mailan 
ere zenbait ekintzetan parte 
hartu du aurtengoan ere; hain 
zuzen ere, San Bartolome 
jaietako paella lehiaketan eta 
sagardo eta sardina jatean 
ere laguntza eskaini zuen 
elkarteak. Halaber, San Mar-
tinetako gazta banaketan ere 
parte hartu genuen.

Aipatutakoaz gain maiatzaren 
24an ospatutako Zegama-
Aizkorri Mendi Maratoiaren 
8. edizioan zuzendaritza tek-
nikoari dagokion ardura bere 
gain hartu duela aurtengoan 
ere Amezti Mendi Elkarteak. 
Arrakasta handia hartu du 
zegamarrak erditu eta guztion 
artean urtero-urtero janzten 
eta osatzen ari garen froga 
honek. Berriro ere Munduko 
Koparen barnean onartua 
izan da. Hau da, Munduko 
zortzi froga onenen artean 
eta bada zerbait hori esatea. 
Aitortza honek eta korrikalari 
eta zalegoen bultzadak, bes-
teak beste, elikatzen duten 
Zegamako Maratoia anto-
latzen jarraitzeko indarra eta 
kemena.

Amezti Mendi Elkarteari da-
gokio Zegama-Aizkorri Men-
di Maratoiaren ospatzea 
ahalbideratzen duten 250 

boluntarioen koordinazioa 
eta lan-banaketaren ardu-
ra eta erantzukizuna. Zortzi 
edizio egin izanak eskaintzen 
duen esperientzia nabaria 
bada ere, egin-beharrak ez 
dira murrizten. Honenbestez, 
esan daiteke, urte guztian 
zehar Udalarekin elkarla-
nean eta koordinatuta Amezti 
Mendi Elkarteak Maratoia-
ren antolakuntzak eskatzen  
dituen hainbat eginbehar bere 
gain hatzen dituela, atsegin  
handiz. 

Zortzigarren ekitaldi honek 
balio izan du iazko urriaren 
12an gure artetik joan zen 
Ascen Arizkorretaren aldeko 
ekitaldi xume bezain hunki-
garria burutzeko. Bere senar 
Albertok eta bi semeek (Gor-
ka eta Unaik) jaso zuten froga 
hasi baino zertxobait aurretik 
herritar, korrikalari eta anto-
lakuntzaren aitortza eta ome-
naldia. Zegamako Maratoiak 
bazuen bere gain hainbat 
lan hartzen zuen Asceni zer  
eskertu eta bere oroimena 
lehen planora ekarriz helburu 
hori bete zuen.

Egia da Zegamako Maratoia-
ren itzala luzea dela eta horren 
isla da irailaren 25ean Aitxuri 
Herri Eskolako gimnasioan 
boluntarioekin egin zen afaria. 
Amezti Mendi Elkarteak bere 

gain hartzen duen eskerro-
neko otorduak lagun ugari 
elkartzeko, 2010erako berriro 
pilak kargatzeko eta giro ezin 
hobean maiatzaren 25eko 
frogaren inguruan hainbat 
oroitzapen gogoratzeko balio 
izan zuen.

Azkenik, ezin ahaztu Amezti 
Mendi Elkarteak Sabiñani-
goko Mendi Elkartearekin eta 
Gasteizko Mendaur Mendi 
Elkartearekin duen hartu-
emana. Ildo honetatik ekaina-
ren 7an hiru mendi elkarteak 
60 bat lagun elkartu zituen 
Otzaurte-San Adrian-Sancti 
Spiritu-Moano-Zegama men-
di irteera egin zuten. Jarraian 
Ostatun lagunarteko baz-
karia egin zuten eta bertan 
2010ean Sabiñanigon egingo 
den hiru mendi elkarteen ar-
teko topaketa prestatzen hasi 
ziren. Mendizaletasunak eta 
adiskidetasunak ez du mu-
garik eta honen adibidea da 
Sabiñanigo, Gasteiz eta Ze-
gamako mendi elkarteetako 
lagunen topaketa.

Egunerokotasunean murgil-
durik urtea konturatu ere egin 
gabe pasatu zaigu. Hurrengo 
urterako ere zenbait ekintza 
prestatzen saiatuko gara.

ZORIONAK ETA  
URTE BERRI ON  

ZEGAMAR GUZTIOI!!!!

Maratoiaren antolakuntzan parte hartu zuten boluntarioek egin zuten 
afaria

AMEZTI
ELKARTEA
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Aurten Zegaman hiru odol emanaldi izan ditugu, lehenengoa 
urtarrilaren 12an izan zen eta bertara 40 odol emaile gerturatu ziren 
odola ematera. Bigarrena maiatzaren 25ean izan zen eta 32 pertsonak 
hartu zuten parte. Hirugarrena eta azken emanaldia irailaren 21ean 
izan zen eta bertara 40 pertsona hurbildu ziren odola ematera. 
Horrela, 2009an guztira 113 odol poltsa eman ditugu Zegaman.

2009ko urriaren 25ean Ordizian Odol emaileen eguna ospatu zen. 
Zegamako Karlos De Prado eta Kontxi Manzanalek 25 emanaldiko 
diploma eta intsignia jaso zuten eta Jabier Gorrotxategik berriz 50 
emanaldiko garaikurra.

Urteroko legean, abendua 
iristerako urtean zehar egin-
dako ekintzen laburpena 
egin ohi dugu herriko elkarte 
eta taldeek eta berdin Aitxuri 
Herri Eskolako Guraso Elkar-
te den Aizkorri Guraso Elkar-
teak ere. Elkarteko partaide 
guraso denak izan arren, 
hauteskunde bidez aukera-
turiko ordezkaritza bat izaten 
da elkartearen betebeharrak 
kudeatzeaz eta aurrera era-
mateaz arduratzen dena. Bi 
urtean behin ordezkaritza 
horren erdia berritu egiten 
da. Aurtengoan tokatu da  
ordezkaritza berritzea eta  
beraz, jende berria dugu 
aurten elkartearen zuzenda-
ritzan. Jarraian, 2010-2011 
ikasturtera arte martxan ari-
tuko diren kideen zerrenda 
agertzen dizuegu:

Aizkorri Guraso Elkartea-
ren egitekoa, seme alaben 
heziketan eskolako irakasle 
klaustroari laguntzea da, ba-
tez ere eskola orduz kanpoko 
ekintza eta aktibitate osa-
garrietan. Ildo honetatik, 
2009an ohiko zenbait ekintza 
antolatu dira eta baita beste 
zenbait ekintza berri ere.

Jarraian aipatzen diren ekint-

zak egiteko barne antolaketa 
lanak ere izaten dira, ikas-
leen ekintzak koordinatu eta 
guztia aurrera ateratzeko  
gestioak eginez. 

Finantziazioari dagokionean, 
gurasoen ekarpen eta Udal 
zein Foru Aldundiaren ohiko 
dirusarrerak jasotzeaz gain, 
inguruko enpresa batzuen 
laguntza ere jasotzen du. 
Jakin badakigu aurtengoan 
krisia dela eta enpresa hauek 
esfortzu berezia egin be-
har izan dutela eta hau hala  
izanik, eskerrik beroenak lu-
zatu nahi genizkieke.

Pasa den ikasturtean lehen 
urratsak eman ondoren, 
aurtengoan eskola ordue-
tatik kanpoko zaintza-zerbi-
tzua sendotu egin da. Iazko  
moduan, zerbitzua goizeko 
8etatik 9etara eskaintzen da 
eta Marian Telleria begiralea 
da ordutegi horretan zerbi-
tzua eskatzen duten ikas-
leekin egoten dena. Ikastur-
te honetan sei dira zerbitzu 
hau erabiltzen duten ikasle 
finkoak eta beste batzuek 
berriz, puntualki erabiltzen 
dute. Zerbitzua eskolako jan-
gelan eskaintzen da.

Aurretik aipatu den moduan 
elkarteak antolatzen dituen 
aktibitate asko ohitura bihur-
tu dira, eta urtero ospatzen 
dira, baita 2009 urtean ere. 
Hauek dira ohiko ekintza  
horiek:

1.  Inauterietako ostiralean 
txokolatada antolatzen da 
bertaratutako guztientzat eta 
jarraian, buruhandiak izaten 
dira.

2.  Kurtso amaierako fes-
ta haurrentzat puzgarri eta 
jolasekin.

3.  Kurtso hasierako ki-
rol festa irailean Xabier  
Intsaustik antolaturik gura-
soen laguntzarekin.

4. San Martin festa: He-
rriko festa honen inguruan 
Pirritx eta Porrotxen bisita 

izaten genuen azoka on-
dorengo igandean. Hauen 
agenda kontuak bitarteko, 
aurtengoan pailazoen ikus-
kizuna aste bete lehenago 
egin zen, azaroaren zazpian 
alegia. (Pirritx eta Porrotx eta 
Marimototsen “Piratak” ikus-
kizuna aurtengoan). Ohitura 
bihurtu den moduan ondo-
ren txokolatea banatu zen 
bertaratuen artean. 

Bestalde, berrikuntza mo-
duan, azoka ondorengo igan-
de arratsaldean, azaroaren 
15ean, herriko kiroldegian 
haur jokuak antolatu ziren, 
aurpegiak margotuz eta 
ohikoak diren tadeko jokuak 
eginez. Ondoren mokadu-
txoa eta buruhaundiak izan 
ziren herriko plazan eguraldi 
onak lagundurik.

AIZKORRI GURASO
ELKARTEA

ODOL EMAILEEN
ELKARTEA

 Alicia Acha
 Juani Arzelus
 Maider Azurmendi
 Jon Elorza
 Anartz Goia
 Iker Goiburu
 Ainhoa Gorrotxategi
 Eba Larrea
 Jon Ormazabal
 Karmele Ormazabal
 Leire Ormazabal
 Xabier Ormazabal
 Ainhoa Urbizu

Joan Mari Ormazabal 
Zegamako Odol emaileen 

elkarteko kidea, Jabier 
Gorrotxategi, Kontxi Manzanal 
eta Karlos De Prado bakoitzari 
zegokion intsigni, diploma eta 
garaikurra jaso zuten egunean

Aizkorri Guraso Elkartekoek jolasak antolatu zituzten azokaren biharamunean



ZORIONAK ETA 
URTE BERRI ON!

Urtekarirako testua idatzi 
behar dugula gogorarazten 
diguten bakoitzean ohartzen 
gara zein azkar igarotzen 
den denbora; 2009. urtea 
joan zaigu dagoeneko. Lerro 
hauen bidez, gure elkarteak 
Zegamako herritarrei begira 
pasa den urte honetan antola-
tutako ekintza batzuek elkarri 
nahi ditugu gogora. Urteroko 
moduan, mota ezberdinetako 
ekintzak egin ditugu aurtengo 
urtean ere; hala nola, arran-
tza lehiaketa, sagardotegira  
irteera, hainbat gastronomi 
txapelketatan partehartzea, 
herriko beste hainbat elkarte-
rekin baterako ekintzak, elkar-
tearen eguna, mus txapelke-
ta, txakolin dastatzea, preso 
eta iheslariekin bat egitea…

Urteroko helburua berdina 
izaten da Tartaloetxe Kultur 
Elkartean; elkarte gastrono-
miko hutsa ez garela erakus-
tea alegia. Eta gustura gaude, 
helburua lortu dugulakoan 
baikaude. Aldi berean, an-
tolatutako ekintzetan parte 
hartu duzuen herritar guztioi 
eskerrak eman nahi dizki- 
zuegu. Beraz, mila esker! 
Besterik gabe, has gaite-
zen bada, urteari errepasoa  
egiten. 

GABONETAN PRESO ETA 
IHESLARIAK GOGOAN

Urteroko ohitura bihurtu da 
dagoeneko urtezahar ilun-
tzean egiten dugun preso 
eta iheslarien aldeko gaztaina 
jana. Haiek gogoan izateko 
eta senide eta lagunei elkar-
tasuna adierazteko elkarteak 
aukeratutako egunetako bat 
izaten da abenduaren 31koa 
eta dagokion elkarretaratzea 
egiteaz gainera, gaztaina 
jana antolatzen dugu. Herrian 
ikusten den onarpen ona dela 
eta, urteroko giroaz lagun-
durik aurtengoan ere herritar 
guztiak gonbidatu nahi ge-
nituzke. Beraz azaldu aben-
duak 31an herriko plazan 

gaztaina batzuk janez elkarta-
suna adieraztea.

XIII. ARRANTZA  
LEHIAKETA

Urtero bezala, aurten ere, 
martxoan, antolatu dugu gaz-
tetxoei zuzendutako arrantza 
lehiaketa. Aurtengoa da-
goeneko hamahirugarren edi-
zioa izan da. Eguraldi kaxka-
rra tokatu zitzaigun ordea eta 
ondorioz, errekan izugarrizko 
urak zijoaztelako, atzeratu 
beharrean suertatu ginen. 
Atzeratu arren hurrengo igan-
dean ez zuten amuarrain ha-
rrapaketarik egin. Hala ere, 
bertaratu zirenentzat izan 
zen hainbat sari. Ea hurrengo  
urtean eguraldia lagun dugun 
eta arrantza lehiaketa polita 
izaten dugun.

OTSUA-ENEAKO  
SAGARDOA  
DASTATZERA

Urtez urte, herritarrentzat, 
errepikatzen dugun beste 
ekintzetako bat sagardotegira 
irteera izaten da. Aurtengoan 
ere, hutsik egin gabe, eran- 
tzun bikaina eman digute  
bazkide eta herritarrek.  
Otsua–Enea sagardotegira 
egin genuen irteera eta bertan  
nahikoa afaldu eta nahikoa 
sagardo edan ostean Astiga-
rragan amaitu genuen gaua.

IPARRA HEGOA

Seguran ospatzen den Ipa-
rra Hegoa festan ere pre-
sente izan zen Tartaloetxe 
Kultur Elkartea. Urtero legez, 
lau ordezkari bikainak bidali  
genituen bizi lagun ditugunen 
artean festan parte hartzera. 
Sukaldaritza lehiaketan parte 
hartzeaz gainera, euskaldun 
ezberdinen arteko hartu ema-
na sendotzeko balio izaten 
dute egun hauek, Gerezi On-
doko ekitaldian eta ondoren 
egiten den herri bazkarian ere 
izan ziren gure ordezkariak.

ELKARTEAREN EGUNA

Ekainaren 16an ospatu ge-
nuen Tartaloetxe Elkartearen 
XVI. eguna. Herri kirol erakus-
taldia, bertsolariak eta ba-
zkaria antolatu genituen aur-
tengoan gerturatu nahi izan 
zuten herritarrentzat. Mieltxo 
Saralegi eta Joxe Mari Esnao-
lak erakustaldi bikaina eskaini 
ziguten eta jarraian poteoa 
egin ostean, 70 bat laguneko 
taldea bildu ginen mahai in-
guruan bazkaltzeko asmotan. 
Saiheskia jan genuen parri-

llan erreta lehen aldiz eta ja-
leak oso gustura geratu zirela  
azpimarra dezakegu. Isastegi 
sagardotegiko barrikotea ere 
izan genuen eztarriak freska-
tzeko. Bazkal ostea alaitzeko 
bi bertsolari gonbidatu geni-
tuen: Beñat Iguaran eta Unai 
Gaztelumendi. Nahikoa barre 
egiteko aukera izan zen haien 
bertsoekin. 

EUSKAL SELEKZIOAREN 
ALDEKO ESAIT MENDI 
MARTXA 09 ZEGAMAN

EUSKAL HERRIA  
Herri BAT Selekzio 
BAT Federazio BAT

ESAITen 09 mendi martxa 
abuztuaren 3an Zegamara 
iristekotan zela eta, hainbat 
ekitaldi antolatu ziren:

Ekainaren 9an bertan “Eus-
kal Selekzioa” hizpide hartuta 
mahai inguru bat antolatu zen. 
Gabriel Falero izan zen bertan 
eta mahaia ingurura hurbildu 
zen jendeak gai honi buruz 
solasean aritzeko aukera izan 
zuen. 

Uztailaren 28an, beste mahai 
inguru bat izan zen ESAITeko 
kirolariekin, Iñaki Azurmendi 
(aizkolaria), Aratz Mendiza-
bal (pilotaria), Aimar Irigoien 
(harrijasotzailea), Jose Mari 
Esnaola (aizkolaria), Diaz de 
Eunate (Ordiziako errugbi 
taldeko kidea) eta Gabriel 
Falerorekin “Txiki” (ESAITeko 
kidea) hain zuzen ere eta mo-
deratzaile lanetan Asier Ibai-
barriaga aritu zen.

Abuztuaren 3an, ESAITeko 
mendi martxako kideak iritsi 
ziren Zegamara, 80 mendiza-
le inguru guztira. Arratsalde-
ko 19:00ak aldera iritsi ziren  
herrira eta bertan hainbat  
ekitaldi antolatu ziren hauei 
ongi etorria egiteko:

Mendi martxako kideak Zega-
mara iritsi zirenean txalapar-
tariek egin zieten harrera eta 
bertan zen Joxe Mari Esnaola 
ere zutikako enbor bat ebakiz 
eta ongi etorria emanaz. Be-
hin mendizaleek atsedena 
hartu zutenean, trikitilarie-
kin kalejira egin zuten fron-
toitik plazara. Bertan, Uda-
lak aho batez adostutako 
Euskal Selekzioaren alde-
ko atxikimendua irakurriz 
hasiera eman zitzaion bi-
garren ekitaldi bati. Aitor 
Perez Arrieta txirrindularia 
izan zen atxikimendu orria 
irakurri zuena eta ESAI-

Teko kide batek zegamarrei 
eskerrak eman zizkien men-
di martxaren xedea zein zen 
adierazteaz bat. Jarraian,  
ESAITekoek esker onez 
oroigarri bat eman zien an-
tolatzaileei eta banderola bat 
Aitorri. 

Festak herrian zehar kalejira 
eginez jarraitu zuen eta Uda-
letxeko arkupeetan eginiko 
afariarekin eman zitzaion 
amaiera. Hurrengo egunean 
goizeko 8:00etan mendi mar-
txari ekin zioten txintxo txintxo 
mendizaleek eta Arrasate al-
dera abiatu ziren.

Eskerrak beraz, egun hau 
antolatzen lagundu duten 
Gazte Herexa taldeari eta  
Tartalo Kultur Elkarteari, hauek 
izan baitziren ekintza hauek 
aurrera eraman ahal izateko 
lan taldea sortu eta gastuak 
beregain hartu zituztenak, 
hala nola, mahai inguruak, 
txalaparta, trikitixa, aizkolaria, 
bertsolariak eta afaria. 

PAELLA LEHIAKETA

Irabazteko zorterik izan ez 
bazuten ere, hantxe izan ge-
nituen Tartaloetxe Elkartearen 
izenean joandako sukaldariak 
San Bartolome jaietako paella 
lehiaketan. Bi bikote aurkeztu 
ziren eta paella ederrak pres-
tatu zituzten, gero herritarren 
gozamenerako. 

ZEGAMAN EZ  
GAUDE DENOK!

Zegaman ez gaudela denok 
gogorarazteko moduko ekin-
tza antolatzen dugu San Bar-
tolome jaietan, euskal preso 
eta iheslarien eskubideen  
aldeko taldearekin batera.  
Aurtengoan ere elkartasun 
afaria egin genuen eta elkar-
tearen egunean parrillan 

TARTALOETXE KULTUR
ELKARTEA

Arrantza lehiaketan parte hartu 
zuten gaztetxoak 

Igor Ormazabal eta Nagore 
Arrieta mus txapelketako 
txapeldunordeak

Euskal Selekzioaren aldeko ESAIT mendi 
martxa Zegamatik pasa zen uztailean
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Azken urte hauetako lana-
rekin jarraituz, 2009an ere 
aukera aparta izan dute haur 
eta gaztetxoek pilotaren  
inguruan murgiltzeko. Ohi-
tura bilakatu den bezala,  
asteazken eta ostiraletan 
umeek jardun dute eta as-
telehen eta ostegunetan 
federatu modura darraiten 
gazteek. 

Asteroko lanaren ondo-
rioz, garbi asko ikus daiteke 
umeek jasaten duten go-
rakada beren mailan. Hasera 
batean pilota esku bakarrez 
jotzen dute eta gainera bote 
bat baino gehiago emanez. 
Pixkanaka.pixkanaka ebo-
luzio hori nabarmena izaten 
da. Guzti honetan aipamen 
berezia merezi dute hut-
sik egin gabe lagundu eta 
erakutsi asmoz bertaratzen 
diren begiraleei. Lerro haue-
taik eskerrik beroenak be-
raientzat.

 Aurtengoan ere kadete eta 
afizionatuak, Gipuzkoako  
kluben arteko txapelketan 
eta Udaberri Txapelketan 
buru belarri lehiatzen ibili dira.  
Txapelketa hauei esker, ur-
terriletik apirilera eta irailetik 
abendura, ia asteburuero 
pilota partidak eduki ditugu 
ikusgai Toki-Alai pilotalekuan. 
Gipuzkoa osoa ere zeharkatu 
dute partiduak jokatuz: Asti-
garraga, Hernani, Zumarra-
ga, Beasain, Azpeitia, Azkoi-
tia, Irun, Oiartzun, Añorgan, 
Donosti, Elgetan, Arrasate, 
Bergaran, … Inguruko lurral-
deetara ere iritsi dira Nafarroa 
ra alegia, Altsasu, Iruña… 

Alebin eta Infantillentzat Gi-
puzkoako Pilota Federazioak 
antolaturiko Errendimendu 
txapelketako finalak apirilean 
jokatu ziren Zegamako pilota-
lekuan. Bertan, Alebin mailan 
Xabier Azurmendi eta Josu 
Oiarbide txapeldun suertatu 
ziren finalean Ataungo arerioei 

aurre hartuz. Infantiletan aldiz, 
Iban Matxinandiarena Segu-
rako Iñigo Intxausti lagun zue-
la txapeldunorde geratu zen, 
Bidaniko bikotearen aurka.

 Honez gain benjamin eta 
alebinak Lazkaoko torneoan 
parte hartu zuten.

Momentu honetan fede-
ratu gisa dabiltzan pilo-
tariak hauek dira: Xabier  

Azurmendi, Josu Oiar-
bide, Iban Matxinan-
diarena, Unai Atxa,  
Estebe Ariznabarreta, Unai 
Agirre eta Eñaut Alberdi.

Bukatzeko, Tartaloetxe  
Pilota Elkartetik, Gabo-
nak ondo igaro ditzazuen 
eta 2009 zoriontsu bat opa  
dizuegu herritar guztioi. 

ZORIONAK ETA 
URTE BERRI ON!

erretako saiheskiak izandako 
arrakasta ikusita, menua 
errepikatzea erabaki genuen 
arrakasta ziurtatzeko. 60 bat 
lagun bildu ginen eta bapo 
afaltzeko aukera izan genuen 
beste behin ere, gure pre-
so eta iheslarien eta beraien  
senideen aldeko aldarrikape-
na kaleratuz 

XVII. MUS TXAPELKETA

17. edizioa izan da dagoene-
ko aurtengoa. Urteroko  
moduan bikote ugari izan  
ditugu parte hartzen mus 
txapelketan eta aipatzekoa 
da urtez urte emakumeen  
presentzia handiagotzen ari 
dela. Aurtengoan hiru emaku-
me izan ditugu jokoan eta 
horietako bat gainera finalera 
iritsi zela gogoratu nahi izan 
dugu. 

24 bikote aurkeztu ziren  
aurtengoan eta bi egunetan 
jokatu zen mus txapelketa. 
Irailaren 25ean izan zen lehen 
kanporaketa eta egun hartan 
lehen 8 postuetan geratutako 
bikoteek final erdiak jokatze-
ko aukera izan zuten urriaren 
2an. Egun berean jokatu zen 
finala ere. Aitor Azurmendi 
(Roky) eta Joseba Zubiza-
rretak osatutako bikotea,  
Nagore Arrieta eta Igor Or-

mazaba l ek 
osatutakoa 

elkarren kontra aritu ziren 
emozio eta tentsio handiko 
finalean. Oso parekatuta joan 
bazen ere partida, azkenean 
Aitor eta Josebak lortu zituz-
ten XVII. Mus Txapelketako 
txapelak. Zorionak partehart-
zaile guztiori!

Ezin aipatu gabe utzi urteroko 
moduan herriko komertzio, 
taberna eta enpresek eman-
dako laguntza. Eskerrik asko 
denoi sariak osatzen lagun-
tzeagatik.

SAN MARTIN EGUNEAN 
TXAKOLIN DASTATZEA

Ohitura bihurtu den beste 
ekintza bat San Martin egu-
nean antolatzen dugun txako-
lin dastatzea da. Zenbatzea 
zaila bada ere, 200 lagun  
inguru gerturatu ziren elkar-

teak lortutako txakolin  
ezberdinak dastatzera. Giro 
ezin hobea sortzen da urtez 
urte. Aurtengoan hiru txakolin  
ezberdin dastatzeko aukera 
izan genuen eta bai dastatu 
ere; ekarritako botila guztiak 
amaitu ziren.

ARKAITZ SAEZ  
PRESOA GOGOAN!

Askatasun bideetan euskal 
preso eta iheslariak etxera!

 Dagoeneko, azaroak 16,  
Ormazabalgo Arkaitzek hamar 
urte pasa ditu, etxetik urrun  
Espainiako kartzeletan.  
Hamar urte urrun baina gure-
kin. Hamar urte borrokan kar-
tzelatik Euskal Herria gogoan. 
Hamar urte aste bukaerako 
2.600 km egiten senide eta 
lagunak Arkaitz bisitatzeko. 
Hamar urte, bai Espainiak 
zein Frantziak, tresna berak 
erabiltzen dituztela Euskal 
Herriaren alde mugitzen dire-
nen aurka… 

 Hamar urte urrun zaudela ere, 
herri honen aitortza eta eraba-

kitzeko eskubidea aldarrikatu 
ditugu, horixe delako lehen 
urratsa independentziaren  
bidean, indar abertzaleak 
lema horren inguruan bildu 
nahi ditugu, nahiz eta bote-
reak beldurra eta mehatxua 
hedatu nahi dituen.

 Horregatik gure ildoa ez da 
aldatzen, oinarrizko alda-
rrikapen eta eskakizunekin 
jarraitzen dugu, abertzaleak 
elkartuz, gure nortasunak, 
gure herria bizi dadin gaur 
eta bihar, inor zapaldu gabe 
askatasun bideetan euskal 
preso eta iheslariak etxera! 
Oihukatzen jarraitzen dugu 
Tartaloetxe eta Zegamatik 
ere. Jasaten duzuen zigorra 
ez da erabaki zuzena, be-
raz, guri, herritarroi, dagokigu  
aldaketari bultzada ematea 
egoera horretan jarraitu nahi 
ez badugu.

Bai, Tartaloetxe Kultur Elkar-
teak gogoan ditu Arkaitz Saez 
bazkidea, Ima, Idoia, Gurutze 
eta gainontzeko borrokala-
riak eta zuei eta zuen familiei 
besarkada bat helarazteko 
aprobetxatu nahi genituzke 
lerro hauek. Animo eta aurre-
ra, maite zaituztegu!

Hauexek izan dira gure Tarta-
loetxe Kultur Elkarteak 2009. 
urtean antolatu eta egindako 
ekintza batzuek. Herritarrok 
gustukoak izan dituzuelakoan 
eta datorren urtean ere anto-
latzen ditugunean parte har-
tuko duzuelakoan agurtzen 
gara. Zorionak eta Urte berri 
on guztiori!

TARTALO-ETXE 
PILOTA ELKARTEA

Aitor Azurmendi eta Joseba 
Zubizarreta mus txapelketako 
irabazleak
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Hona hemen 2008ko abenduko eta 2009ko urrira 
bitarteko datu meteorologikoen batez bestekoak. Datu 
hauek www.euskalmet.euskadi.net web orrialdean 
daude eskuragai nahi dituenarentzat.

ARGIBIDEAK

Prezipitazioa l/ m2  Euria, m2ko zenbait euri egin duen
T. max Tenperatura edo hozberorik altuena
T. min. Tenperatura edo hozberorik baxuena 
Haizea abiadura max. (Km/h) Haizearen indarrik handiena 
Hezetasun Bat. Best. % Hezetasun handieneko eguna 

 

 

Abendua 2008

Urtarrila 2009

Otsaila 2009

Martxoa 2009

Apirila 2009

Maiatza 2009

Ekaina 2009

Uztaila 2009

Abuztua 2009

Iraila 2009

Urria 2009

Prez.
(l/m2)

203,6

232,8

115,8

102,6

161

80

70

22,4

32,8

126,1

82,8

T. max.
(ºC)

13,6

14

15,5

22,1

24,6

26,1

31,1

32,7

35,1

31,4

26,4

T. min.
(ºC)

-0,9

-4

-1,1

0,1

3,1

5

9,7

10,2

11,3

8,1

0,9

Haizea 
abiadura 

(km/h)

91,4

118,9

95,6

82,2

79

66,3

68,8

77,3

82,9

49,4

74,4

Hezetasun 
erlatiboa

(%)

90

92

91

91

73

74

82

75

78

84

80

PREZIPITAZIO GEHIEN EMAN ZEN EGUNA 
2009-11-10 • 227 l/m2

T. MAXIMOA EMANDAKO EGUNA  
2009-08-19 • 35,1º

T. MINIMOA EMANDAKO EGUNA 
2009-01-08 • -4º

HEZETASUN ERLATIBO HANDIENA EMANDAKO EGUNA 
2009-01-23 • %92

HAIZE ABIADURA HANDIEN EGON DEN EGUNA
2009/01/24 • 118,9 km/h

ZEGAMAR BATASUN
ELKARTEA

ZEGAMAKO
ZENTRO METEOROLOGIKOA

Urtero bezala, zenbait ekintza 
edo jaialdi antolatu ditugu.

Hurrengo lerroetan aipatu 
eta zehaztuko ditugu banan- 
banan.

BERTSO JAIALDIA
Aurreko urtean bezala, aurten 
ere Erlezain Egunarekin lotu 
dugu bertso jaialdia.

Egun honetan, hau da, igandean, 
apirilak 5, izan genituen Toki-
alai polikiroldegian eta Egoitz 
Aizpuru gai jartzaile zutela, 
honako bertsolari hauek aritu 
ziren:

Jexux Mª Irazu, Amaia Agirre, 
Andoni Egaña, Amets Arzallus

Aitor Mendiluze eta Iker Zubeldia 
“Txapi” herritarra.

Aparteko giroa sortu zuten 
hauek, eta han bildutako 
jendetzak baita eskertu ere bere 
txalo zaparradarekin.

KASINOKO XX. IPUIN 
LEHIAKETA
Aurten ere, “Aitxuri” herri 
eskolako haurren arteko ipuin 
lehiaketa aurrera eraman 
dugu, bai herri eskola bertako 
irakasleekin eta bai kultur 
etxeko batzordearen laguntza 
paregabearekin ere.
Hauek dira aurtengo irabazleak 
epai-mahaiaren erabakiaren 
ondoren:

1. Maila: 
Alain Lucas eta Nerea 
Berasategi

2. Maila: 
Izaskun Malkorra eta Maialen 
Martin

3. Maila: 
Unai Berasategi eta Laida 
Arrondo

4. Maila: 
Aitor Barbarin eta Arantxa Ortiz

5. Maila: 
Uxue Arrizabalaga eta Ainhoa 
Saez de Maturana

6. Maila: 
Garazi Ormazabal eta Valentina 
Alvarez.
Gustura asko haurrak bere 
oparitxoekin!

KASINOKO MUS 
TXAPELKETA
Baita ere, urtero bezela, mus 
txapelketa jokatu zen azaroaren 
20 eta 27an.

Bertan 32 bikotek hartu zuten 
parte eta hilaren 20an murriztu 
ziren 8 bikotera arte beraiei 
tokatutako partidak jokatu eta 
gero. Beraz, 8 hauek, hilaren 
27an neurtu zituzten beren 
abileziak txapela lortu asmoz. 
Azkenean, Luis Arrieta eta Joxe 
Zabaletak lortu zuten bere burua 
estaltzea finala irabazi ondoren. 
Bigarren Joxe Ramon Urbizu 
eta Joxe Antonio Berasategi 
gelditu ziren.

Mus txapelketako finalistak 



Beste urte batez ere, Gazte  
Herexako kideok tinko dihardu-
gu gure lanean. 

2008ko San Martinetan hasiko 
dugu aurtengo honetako erre-
pasoa. Azken urteetan egin izan 
dugun moduan, txerrikume bat 
zozketatu genuen ganadu azoka 
aprobetxatuz eta Altsasuko  
Andres Etxeberria gaztea izan 
zen txerrikumea etxera era-
man zuen zorteduna. Zoz-
ketan lortu genuen dirua 
Arkaitz Ariznabarreta ze-
gamar gaztearen familiari 
laguntzeko erabili genuen.

Aurreko urtea bukatu  
aurretik, Gabon egunean, 
gazteok eguerdi aldera 
batu eta herriko Osta-
tuan bazkaldu genuen 
giro bikainean. Bazkaldu  
ostean, taldea bi zatitan 
banatu eta urtero gisa, 
batzuk Goialdera joan  
ziren eta beste batzuk  

Barrenaldera. Iluntze aldera, 
guztiok batu ginen berriz ere 
herriko kaleetan zehar.

2009an ere hainbat ekintza  
antolatu ditugu. Esaterako, ihau-
terietan ohikoa den afaria anto-
latu genuen eta beste urte batez 
pilotalekuan jarritako bi mahaiak 
betetzea lortu genuen. Nola ez, 
oraingoan ere afarira etortze-

ko baldintza bakarra zegoen,  
mozorroturik agertzea. Behin 
afaria bukatuta, dantza lehia 
ketari eman genion hasiera. 
Dantza eta musika artean pasa 
genuen gaua, lehenik lehiake-
tan eta segidan herriko taber-
netan zehar.

San Bartolomeetan ere, izan 
genuen hutsik egin ezin dugun 
zita: VI. Gazte Afaria. Bertan, 
100 bat gazte bildu ginen trikitixa 
eta pandero hotsez lagundurik. 
Betiko moduan, afaldu aurretik 
herriko tabernetan zehar poteo 
bat egin genuen denok batera 
jai giroan. Afal ostean, guztion 
laguntzaz gauzak jaso eta gar-

bitu ondoren, festak aurrera  
jarraitu zuen gorputzak eutsi 
zuen artean. 

Ematen duenez bukatu dugu 
urteko errepaso hau eta beraz, 
gure kronika ere bukaerara iris-
ten ari da. Ez genuke bukatu 
nahi Zegamako Gazte Herexa-
ren partetik eskerrik beroenak 
eman gabe ekintza ezberdine-
tan parte hartu duzuen orori eta 
nola ez, Gazte Herexa aurrera 
eramaten laguntzen duzuen 
guztioi. Besterik gabe, hurren-
go urteetan ere kronika hau 
idazten jarraituko dugulako es-
peroan agurtzen gara datorren 
urterarte.

GAZTE HEREXA
ELKARTEA

Ohiturari jarraituz, aurten ere giro ederrean ibili ziren Gazte Afarian 

Pasa den uztailaren 5ean Zegamako 
Batzokia inauguratu zen.

Inaugurazio ekitaldiak bi egune-
tan egin ziren, uztailak 3an Xabier  
Arzallusek eskainitako hitzaldiarekin 
hasiera eman zitzaion eta uztailak 5ean 
Ekitaldi Ofiziala burutu zen. Lehenengo  
Ikurrinaren Igoera egin zen eta ondo-
ren Markel Olano Diputatu Nagusiak 
eta Joseba Egibar Gipuzko Buruba-
tzarreko lehendakariak hitzaldi bana 
eman zuten. Ondoren bertaratu  
guztiek hamaiketakoaren aitzakian 
aukera ederra izan zuten elkarren  
arteko tertulitxoa egiteko.

Z E G A M A KO  B AT Z O K I A R E N  I N A U G U R A Z I O A
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Maria Arizkorreta Olara-
nek iazko urtekarirako egin  
genion elkarrizketan, bera 
ere jostun lanetan aritu zela 
adierazi zigun bere anaia 

Jesusen sastrerian 
ezkondu zen arte. Hona 
hemen, bere jostun ga-
raiari buruz kontatu ziz-
kigunak:

“Nire anaia Jesus sas-
trea zen eta orain Txan-
ton taberna dagoen 
lekuan sastreria zuen. 
Nire ahizpa Pia eta biak 
aritzen ziren lanean ber-
tan. Nire ahizpa ezkon-
du zenean, utzi egin 
zion sastrerira joateari 

eta ondorioz, ni hasi nintzen 
anaiari laguntzen.

Nire lana, anaiari trajeak 
prestatzea zen gero berak 

josi zitzan. Nik, tela ebaki eta 
ilbandu egiten nuen anaiak 
marra batez markatzen zidan 
lekutik. Sastrerian gizonen-
tzako arropa soilik josten zen, 
“pantaloi sueltoak”, trajeak 
eta buzoak nagusiki. Jende 
gehiena “ostiela santutako” 
eta San Bartolometarako 
joaten zen traje berria egite-
ra. Bezero gehienak azken 
momentuan etortzen ziren 
eta anaia lorik egin gabe  
ibili behar izaten zen enkargu 
denak egin ahal izateko”

Telak eta josteko materiala 
nondik ekartzen zuten ere 
kontatu zigun Mariak:

“Anaiak tela “muestrario” 
bat izaten zuen, hango telak 
erakutsi eta gustuko zute-
na eskatzeko aukera izaten  
zuten bezeroek. Telak Bar-
tzelonatik eta Bergaratik 
ekartzen zizkiguten eta bai-
ta hari, botoi, jostorratz eta 
horrelako josteko erremintak 
ere. Hala ere kasu batzue-
tan bezeroek eurek ekartzen  
zuten tela”

Badakigu egun ere, bere 
denbora librearen zati handi 
bat behintzat joste lanetan 
pasatzen duela eta horrela 
jarrai dezala luzaroan!

 09 | ZEGAMAKO URTEKARIA | 6160 | ZEGAMAKO URTEKARIA | 09

Zegaman, hainbat dendetan 
saltzen ziren telak duela urte 
gutxira arte. Herriko jostunek 
esan digutenez, ondoko 
denda hauetan saltzen ziren 
tela eta joste lanerako behar 
ziren bestelako tresnak:

Perfetaren denda 
Eliz-Ondo etxean zegoen 
kokaturik, egungo okindegia 
dagoen lekuan hain zuzen 
ere eta bertan, jositako 
arropak saltzeaz gain telak 
ere saltzen ziren. 

Mari Lourdes 
Garmendiaren denda
1960.urte inguruan Mari 
Lourdesek Perfetaren denda 
hartu zuen eta bertan telak 
saltzeaz gain katalogo bidez 
telak erosteko aukera ere 
bazegoen. 

Maximarenean
Santa Barbara kalean zuen 
denda Maximak eta Arretxe 
baserriaren ondoan zuen 
sarrera. Bertan telarik saltzen 
ez bazen ere joste lanerako 
beharrezko ziren beste 
hainbat tresna saltzen ziren, 
botoiak, hariak…

Mari Tere Zabaletaren 
dendan
Telak saltzen ziren eta honetaz 
gain berak jositako arropa ere 
saltzen zuen, soinekoak edota 
amantalak esaterako. Denda 
hau, Santa Barbara kalean 
orain dela gutxi arte karteria 
kokatuta egon den etxean 
zegoen, karteriaren ondoko 
lokalean hain zuzen ere.

Bernardinarenean 
Benardinak denetarik saltzen 
zuen bere dendan. Janaria 
saltzeaz gain botoiak eta 
hariak ere saltzen zituen. Eliz 
Muño Txiki etxean zegoen 
kokatuta denda hau, egun 
Karmen Erauskin bizi den 
etxean hain zuzen ere.

Mari Pazen denda
Mari Paz Larrearen denda 
mertzeri gisa zen ezaguna 
baina telak eta jositako arropa 
ere saltzen ziren bertan, batak 
edota alkandorak esaterako. 
Denda hau, Aseginolaza 
Anaiak kaleko 12 zenbakian 
zegoen kokatuta.

MARIA 
ARIZKORRETA 
OLARAN

ZEGAMAKO TELADENDAK

Mari Tere Zabaleta Santa Barbara kalean zuen dendan

Urte gutxian Zegamako bizimoduak sekulako aldaketa izan duela 
jakina da eta horretaz jabetzeko ez dugu urte asko atzera egin beharrik 
izan, hortaz konturatu gara behintzat herriko jostunekin solasean aritu 
garenean.

Garai batean ez zegoen gaur adina jantzi denda eta arropa ia guztia 
neurrira egiten zen. Ohikoa zen beraz herrietan sastre eta jostunak 
egotea. Ikusi besterik ez dago Zegaman bertan zenbait gizon eta 
emakumek hartu zuten lanbide hori ogibidetzat! Sastre lanetan aritu 
ziren gizonak elkarrizketatzeko aukerarik izan ez badugu ere, hainbat 
jostunek ogibide horren nondik norakoak azaldu dizkigute. 

JOSTUNAK 
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Non eta noiz jaio zinen?
Zegaman jaio nintzen 1943an, 
Latxanea baserrian. Lau se-
nide gara guztira, hiru ahizpa 
(Mariatxo, Inaxi eta ni) eta 
anaia Joxe.

Nola hasi zinen jostun  
lanetan?
Gure ama zenak beti izan 
zuen gogoa hiru alabetako 
batek jostun ikas zezan. Ho-
nenbestez eskola hamahiru 
urterekin bukatu eta josten 
ikasten hasi nintzen. 

Nork erakutsi zizun lanbi-
dea?
Nire lehen irakaslea Kaleko 
Txiki etxeko nire lehengusu 
Jexuxa Urbizu izan zen. Bera-
rekin lehendabizi ikasten diren 
joste-lanak egiten ikasi nuen, 
barrenak hartzen, azalak egi-
ten… Urte eta erdi pasa nuen 
berarekin eta gero, diploma 
ateratzera Iruñeko akademi 
batera joan nintzen. Iruñean 
hamabost hilabete pasa  
nituen ikasten eta 16 urte be-
tetzear nengoela itzuli nintzen 
etxera tituluarekin.

Iruñetik etorri eta Zega-
man bertan hasi al zinen 
lanean?
Nire ahizpa Zubitxon bizi zen 
eta bertan jarri genuen tailer 
txiki batean hasi nintzen la-
nean. Urruti xamar bazegoen 
ere, erraz aurkitzen gintuen 
jendeak. Tailerra, ezkondu 
nintzenean utzi nuen bai-
na hala ere ez nion josteari 
utzi, Opaintegin jarraitu nuen  
josten.

Gogoan al duzu egin zizu-
ten lehen enkargua?
Ikasketak amaitu eta Ze-
gamara itzuli nintzenerako 
enkargaturik neukan San Pe-
drotarako soineko bat. Zein 
koloretakoa zen ere gogoan 
dut oraindik. Hura izan zen 
nire lehen enkargua eta han-
dik aurrera ez zitzaidan lanik 
falta izan.

Zeu bakarrik 
aritzen al zinen josten?
Lan asko nuenean nire ahiz-
pek laguntzen zidaten, hau 
da, Mariatxo eta Inaxik. Gero-
ra, neguan batez ere, ikasleak 
ere izaten nituen, 15-20 bat 
lagun izatera ere iritsi ginen! 
Oso giro ona izaten genuen 
taldean.

Harremanik mantentzen 
al duzu zure ikasle izan-
dakoekin?
Bai noski. Santa Luzi egu-
nean, afaritxo bat egiteko ai-
tzakiarekin biltzen hasi ginen 
eta oraindik ere mantentzen 
jarraitzen dugu ohitura hori. 
Kanpoan bizi direnak ere 
etortzen dira egun horre-
tan bazkaltzera eta tertulia  
egitera.

Zenbat urte daramatzazu 
jostun lanetan?
Ia 40 urte pasa ditut jostun  
lanean. 1959. urtean hasi 
nintzen lanbide horrekin eta 
nire bi biloba zaharrenak jaio-
takoan utzi nion joste lana-
ri, hau da, orain dela 16 bat 
urte. 

Bilobak izan dira beraz, 
jostun lana uztearen arra-
zoia

Bai, josteak denbora asko 
kentzen zidan eta bilobekin 
egoteko denbora gutxi izaten 
nuen. Hori dela eta, bilobekin 
denbora gehiago pasa nahi 
nuenez, kanporako josteari 
utzi egin nion.

Eta etxerako josten  
jarraitzen al duzu?

Bai, jarraitzen dut etxerako 
josten oraindik, konponketa 
lanak egiten ditut batez ere 
eta bilobei ere josten dizkiet 
arropatxoak. Konponketa 
beharrean dauden arropak 
ez zaizkit dendan uztea gus-
tatzen, neronek egiten dizkiet 
egin beharreko konponketa 
guztiak.

Erraza izan al zaizu, jos-
tuna izan eta aldi berean 
etxea aurrera eramatea?
Beno, jostun lana gustuko 
nuenez, etxeko lanak lehen 
bait lehen egiten saiatzen 
nintzen, josten jarraitzeko. 

Norentzat josten zenuen?
Emakume-arropak soilik jos-
ten nituen eta hauen artean 
ezkontza soinekoak asko. 
Ezkontza soinekoak jostea 
oso errentagarria izaten zen, 
izan ere andregaiari soinekoa 
josiz gero, honen familiarte-
koak ere niregana etortzen 
baitziren ezkontzarako arropa 
josteko eskatuz.

Jendearekin asmatzea 
erraza al zen?
Beno, ni saiatzen nintzen 
bezeroak nahi zuen bezala 
josten, bezeroa gustura gel-
ditzen bazen ni ere gustura 
sentitzen bainintzen. Bezero 
batzuk zorrotzagoak ziren 
baina ezagutzen genuen elkar 
eta segituan hartzen nien neu-
rria. Ahalik eta ondoen josten 
saiatzen nintzen eta bide ba-
tez, bezeroaren gustura jan-
tziak egiten.

Non erosten zenuen tela?
Zegaman ez zegoen tela den-
da askorik eta beraz, Ordizia 
eta Beasaina joan behar iza-
ten nintzen telak erostera, 
tela denda onak zeuden han! 
Egun berriz, ez dago apenas 
tela dendarik eta lehen kali-
tate hobeagoko telak egoten 
ziren gainera. Telaren kalita-
teak asko baldintzatzen du 
jositako arropa, guztiz ezber-
din ateratzen da arropa bat 
tela onarekin edo txarrarekin 
josita.

Bestalde, botoiak, hariak…
Zegaman ere erosten geni-
tuen, “Maximarenean” (Ma-
nolo tabernaren ondoan 
zegoen denda hau) eta 
“Benardinarenean”(Karmen 
Erauskin bizi den etxean  
zegoen denda hau).

Lanbide honetan hasi  
zinenetik gaur egune-
ra, zer aldaketa ikusten 
duzu? 
Asko dira ikusten ditudan 
aldaketak. Oraingo telak le-
hengoekin alderatuta oso ez-
berdinak dira: lehen telak go-
gorragoak ziren eta oraingoak 
berriz sentsibleagoak dira. 
Mozketa ere ez da berdin 
egiten, lehen neurrira mozten 
zen eta norberaren gorputzari 
egokituta egiten zen arropa, 
orain berriz, taila bat hartu eta 
ia probatu ere egin gabe jos-
ten da. 
Gaur egun gainera, eskuz 
gauza gutxi josten da, ia dena 
makina bidez egiten da.

Urteko zein garaitan  
josten zen gehiago?
Udaberrian hasi eta udara 
pasa arte lan asko izaten zen, 
udazkena arinagoa izan ohi 
zen eta negu aldera berriro 
ere lana ugaritu egiten zen. 
Neguan abrigoak egiten ziren 
batik bat. 
Festa jakin batzuetan ondo 
janzteko ohitura zegoen, San 
Pedroetan, San Inazioetan, 
San Bartolomeetan… jai ho-
riek inguratzerako jendeak 
eskari ugari egiten zizkigun. 
Aste santuetan dotore janzte 
hori ere ikaragarri garrantzi-
tsua izaten zen.

Zer etorkizun ikusten dio-
zu jostun lanbideari?
Gaur egun, gazteek, josi-
tako arropa erosten dute 
baina bada oraindik lehen-
go pentsaera mantentetzen 
duenik ere. Jende edadetua 
oraindik ere joaten da jostu-
nengana, izan ere gehiago 
gustatzen baitzaie neurrira 
egindako arropa erositakoa 
baino.
Hala ere, etorkizun ikaragarri-
rik ez diot lanbide honi ikus-
ten, nik uste gaurko jostun 
gehienek lana hobby bezala 
hartzen dutela.

EDURNE LUJANBIO ETA
ITZIAR GARMENDIA

RAMONI URREAGA 
ARRIZABALAGA

-
NIRE AHIZPA ZUBITXON BIZI ZEN ETA 
BERTAN JARRI GENUEN TAILER TXIKI 

BATEAN HASI NINTZEN LANEAN

-

GURE AMAREN NAHIA, 
HIRU ALABETAKO BATEK 

JOSTEN IKASTEA IZAN ZEN

JostunaELKARRIZKETA

Ramoni bere ikaskideekin 
Iruñeko akademian  09 | ZEGAMAKO URTEKARIA | 6160 | ZEGAMAKO URTEKARIA | 09
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JostunaELKARRIZKETA

Non eta noiz jaio zinen? 

Zerainen jaio nintzen, Arrola 
baserrian 1943ko apirilaren 
25ean. 

Nola hasi zinen jostun 
lanetan? 

Nire amaren gogoa nik jos-
ten ikastea zen eta beraz, 
hamalau – hamabost urte  
nituela Ondargoena baserriko 
Pakita Gorrotxategirengana 
joan nintzen josten ikastera. 

Josten ikasteari utzi ondo-
ren ere lan asko zuenean 
joaten nintzen berarengana  
laguntzera. 

Noiz hasi zinen zure  
kontura josten?

Ezkondu eta gero hasi nin-
tzen nire kontura josten. 
Konponketa errazak egiten 
nituen (barrenak hartu, batak 
egin…) 

Beraz, ezkontzean hasi eta 
hirurogei eta bost urte bete 
arte aritu naiz josten. 

Zure etxean josi izan al 
duzu beti?

Bai, esan bezala, hasiera ba-
tean Ondargoena baserrira 
joaten nintzen josten ikastera 
baina gero, nire kontura jos-
ten hasi nintzenetik beti nire 
etxean aritu naiz josten.

Erraza izan al zaizu jostun 
izan eta aldi berean etxea 
aurrera ateratzea? 

Lanari neurria hartzea da 
kontua! Lanak ongi antolatu 
behar dira, hau da, lan gehie-
gi ez hartu eta lan bakoitza 
egiteko behar den denbora  

hartu. Modu honetan ez da 
zaila joste-lana eta etxeko  
lanak uztartzea.

Zein arropa mota josten 
zenuen gehien? 

Arropa sinplea josi izan dut 
batez ere, batak adibidez. 
Konponketak ere egiten  
nituen, barrenak moztu… 
Emakume arropak josi izan 
ditut soilik, nire “maestra” 
izan zenak ez baitzekien gizo-
nezkoentzako josten. 

Non erosten zenuen tela?

Bezeroek eurek ekartzen  
zidaten tela eta beraz, nik 
ez nuen tela erosi beharrik  
izaten. Dena den, baziren 
Zegaman tela saltzen zuten 
dendak, Mari Pazen denda 
eta Mari Lourdes Garmendia-
ren denda alegia.

Erraza al zen jendearekin 
asmatzea? 

Denetik dago, arropa ona egi-
ten dutenei gehiago exijitzen 
zaie baina arropa sinpleak 
egitean ez da jendea hain zo-
rrotza izaten. Gainera nire ka-
suan bezero bakoitzak bere 
tela ekartzen zuenez, erraza-
goa zen asmatzea. 

Josten hasi zinenetik gaur 
egunera zer aldaketa  
ikusten duzu? 

Gaur egun asko “konfekzio-
natutakoa” erosten da, hau 
da jositako arropa. Beraz, lan 
handiagoa dago erositako 
prenden konponketak egiten, 
arropak josten baino. Hala 

ere aipatu, arropa ona josten  
duten jostunek lana izaten 
dutela, ezkontzetarako edota 
ospakizun berezietarako arro-
pa josten batez ere. 

Kontaiguzu bitxikeriaren 
bat

Jostun ikasten nenbilen ga-
raian, Papelerako mantekin 
abrigoak egin izan nituen. 
Manta horiek tindatu egiten 
ziren lehenik eta gero abri-
goak edo jakak josten ziren 
manta haiekin.

Zergatik utzi zenion jos-
teari?

Urte asko pasa ditut josten 
eta adinaren ajeak nabari-
tzen hasi nintzenean utzi nion 
josteari, hau da, hirurogei bat 
urte nituela gutxi gorabehe-
ra. Gero, ilobak zaintzen hasi 
nintzen eta egun, oso gustura 
ibiltzen naiz beraiekin. 

Etxerako josten jarraitzen 
al duzu?

Kanporako josten aritu naizen 
urteetan, etxerako joste lanak 
ere egin ditut noski! Gonak, 

blusak, konponketa lanak… 
Jubilatu nintzenetik hona ere 
jarraitu dut etxerako josten 
eta hala jarraituko dut ahal  
dudan bitartean ere. Nik ez diot  
sekula jostun izateari utziko.

Zein da jostun izatearen 
alderik gogorrena? Eta 
onena?

Jostun lana oso neketsua 
dela deritzot. Lan ordu asko 
eskatzeaz gain, jarrera ber-
berean ordu asko egotera 
behartzen du lanbide honek. 
Urte guzti horietako lana na-
bari du orain nire bizkarrak!

Jostun izatearen alderik one-
na berriz lana bera dela esan-
go nuke, hau da, lan polita 
da bai lanbide moduan eta 
baita denbora pasa moduan 
ere. Niri behintzat kontura-
tu ere egin gabe pasatzen 
zaizkit orduak josten hasten  
naizenean!

Nola ikusten duzu gaurko 
Zegama? Zerbait aldatuko 
al zenuke?

Niretzat Zegama herri bezala 
oso polita dago orain. Urte 
gutxian asko aldatu da herria 
eta onerako gainera. Ilobekin 
paseatzera joateko leku poli-
tak daude. Aldaketarik berriz 
ez nuke proposatuko, dene-
tarik dugu herrian (harategiak, 
arrandegiak…), beharrezko 
guztiaz horniturik gaudela iru-
ditzen zait.

EDURNE LUJANBIO

ITZIAR GARMENDIA

EGUN, LAN GEHIAGO DAGO 

KONPONKETAK EGITEN ARROPA 

BERRIA JOSTEN BAINO

FERMINA LEKUONA 
BERASATEGI

-
JOSTUNAREN LANAK, ORDU ASKO  

POSTURA BEREAN PASATZEA  
ESKATZEN DU ETA HORI NABARI  

IZATEN DU GORPUTZAK

-

Ferminak oraindik josten jarraitzen du etxerako
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Non eta noiz jaio zinen? 

1930eko abenduaren 17an 
jaio nintzen Olaberria auzoan. 
Aita Rafael Garcia zen eta 
ama berriz Matilde Larrea.

Noiz hasi zinen josten?

Oso gazterik hasi nintzen jos-
ten, zazpi urte nituela jadanik 
jantzi ederrak josten nizkien 
nire panpinei. Dena den, le-
hen arropa 9 urte nituela josi 
nion nire amonari, soine-
ko bat hain zuzen ere. Nire 
amonaren ilusioa, nik josten 
ikastea zen eta bere josteko 
makina niretzat izango zela 
esaten zidan.

Non egin zenituen  
ikasketak?

Oraindik eskolan nenbilela, 
12 urterekin, Teresa Letere-
kin hasi nintzen josten. Bera- 
rekin denetarik ikasteko auke-
ra izan nuen. Ni berarekin ikas-
ten ari nintzela gaixotu egin 
zenez, ikasketak bizkortu egin  
zitzaizkidan.

Gurasoak ere, konforme  
zeuden nik josten ikastea-
rekin eta honela, Ordizian 
jarraitu nituen joste ikaske-
tak Burgosko “maistra”rekin. 
Bertan, kortea ikasi nuen, 
eskola orduetatik kanpo ere 
aritzen nintzen bertan josten 
eta gerora, irakasle moduan 
ere aritu nintzen lanean. 

Kanporako josten hamalau 
urterekin hasi nintzen eta nire 
lehen soinekoa nire lagun  
Mariatxo Ormazabal Berun-
tze-Txikikoari josi nion. 

Jostuna eta kosturera ez 
omen dira gauza bera, 
zein ezberdintasun dago 
bien artean?

Jostunek, tela moztu eta josi 
egiten dute, hau da, bezeroek 

eskatutako edozein modelo 
moztu eta josten dute.

Kosturerek aldiz, josi soilik 
egiten dute, hau da, tela 
dagokion eran moztuta era-
man behar zaie beraiek josi  
dezaten.

Non erosten zenuen tela?

Bezero batzuk eurak ekartzen 
zidaten tela baina ekartzen ez 
zuten kasuetan, neuk eska-
tzen nituen katalogo bidez. 
Saltzaile bat etortzen zitzai-
dan etxera eta hari eskatzen 
nizkion telak.

Botoiak berriz Beasaingo 
“La Perla” dendatik erosten  

nituen. Aitak Beasainen lan 
egiten zuenez, berak ekartzen 
zizkidan etxera botoiak.

Zein arropa mota josi izan 
duzu?

Denetik josi izan dut, blusak, 
gonak, trajeak… Arropak jos-
teaz gain, konponketak ere 
asko egin ditut. Gaur egun 
ez da horrelakorik egiten bai-
na ni josten aritu nintzenean, 
abrigoekin txaketak ere egin 
izan nituen.

Hala ere, ohiko arropez gain, 
joste lan bereziagoak ere egin 
ditut, ezkontza soinekoak 
esaterako. 

Noiztik datorkizu jostun 
bokazioa?

Txiki txikitatik izan dut jos-
tun bokazioa, baina nire jos-
tun sena, Donostiako Maria 
Kristina hotelean lanean aritu 
nintzenean piztu zen. Bertan 
lanean aritu nintzen bost uda-
retan, hotelean ostatu hartzen 
zuten aberatsen Balentziagak 
diseinaturiko arropak ukitu 
eta nola josita zeuden ikuste-
ko aukera izan nuen. 

Maria Kristinan lanean egon 

nintzenean, jostun gisa Pari-
sa lanera joateko aukera ere 
izan nuen. Etxekoek ordea 
ez zuten begi honez ikusi 
eta beraz, etxean gelditu nin-
tzen Parisa joan gabe. Gero, 
ezkondu eta Gabiriara joan 
nintzen bizitzera.

Ilusio bat ere ba omen 
zenuen…

Bai, nire ilusiorik handiena 
denda bat edukitzea zen bai-
na ezkondu eta Gabiriara joan 
nintzenez bizitzera, ez zen 
posible izan.

Oraindik josten jarraitzen 
al duzu? 

Etxerako oraindik ere jos-
ten dut nahiz eta etxekoek 
ez duten begi onez ikusten. 
Urte askoan aritu naiz josten 
eta nire bizkarrak nabari du. 
Dena den, nik egunero josten 
dut, bizio handi bat da nire- 
tzat jostea! 

Zein aldaketa azpimarra-
tuko zenituzke josten hasi 
zinenetik gaur egunera? 

Asko aldatu da jostunen 
lana lehendik gaur egunera. 
Ni jostun lanean aritu nin- 
tzenean, joste lana sinpleagoa 

zen nolabait esateko. Lehen 
konponketa gehiago egiten 
ziren eta arropa berri gutxiago 
josten zen. Dena den, arropa 
onak ere josten zirela esan 
behar da. 

Zegama herri txikia da, 
jostunentzat arazorik ba al 
zekarren horrek?

Bai, Zegama bezalako herri 
txiki batean jostea nahiko zai-
la zen. Ezin ziren modelo ber-
dineko jantzi asko egin, mo-
delo ezberdinak egin beharra 
zegoen eta horrek, kanpora 
irten eta arropa ezberdinak 
ikusi beharra eskatzen zuen. 

Gabiriako Ostatua ere izan 
zenuten zuen esku, nola 
moldatu zinen ostatuan 
lana egin eta aldi berean 
jostun lanak egiteko? 

Gabiriako Ostatua hartzerako 
kanporako josteari utzita nen-
goen baina orduan ere tarteka 
egin nituen joste lan batzuk, 
ezkontza soinekoak baitik 
bat. Gogoan dut nola emaku-
me batek haurrak zaindu  
zizkidan ezkontzeko soinekoa 
egitearen mesedearen truke. 

Artista guztiek omen 
dituzte beraien mania edo 
ohitura bitxiak, ba al duzu 
zuk horrelakorik?

Arropa bat moztu eta josten 
hasi aurretik, beti errezatzeko 
ohitura izan dut. Ezkontza soi-
nekoa egin nien andregaien 
alde kandela pizteko ohitura 
ere izan dut.

Josi duzun arroparik 
bitxiena…

Ez dakit bitxia ote den baina 
Zegamako erraldoien jantziak 
neronek josiak dira.

EDURNE LUJANBIO  
ITZIAR GARMENDIA

MARIA JESUS
GARCIA LARREA

-
BALENTZIAGAK DISEINATURIKO  

ARROPAK UKITU ETA NOLA JOSITA  
ZEUDEN IKUSTEKO AUKERA IZAN NUEN

-

ZAZPI URTE NITUELA JADANIK 

JANTZI EDERRAK JOSTEN  

NIZKIEN NIRE PANPINEI

JostunaELKARRIZKETA

Jesusak jositako bi ezkontza 
soineko
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Non eta noiz jaio zinen?

Zegaman jaio nintzen Ariz-
timuño baserrian 1948ko  
urriaren 26an.

Nola hasi zinen jostun 
lanetan?

Eskolatik irten eta Olaberrira 
joaten nintzen Rosarito Uriza-
rrengana josten ikastera. Hiru 
bat urte egingo nituen bertan 
eta gero Iruñera joan nintzen 
akademi batera titulua atera-
tzera, bertan sei-zortzi hilabe-
te pasa nituen. 

Handik etorri eta josten 
hasi zinen, ezta?

Bai, Iruñetik etorri eta etxean 
hasi nintzen kanporako jos-
ten, 18 urtetatik 25 urtetara 
hain zuzen ere. Gero, ezkon-
du eta utzi egin nion josteari.

Nola konpontzen zinen 
josi eta etxeko lanak egin 
ahal izateko?

Gurasoak baserrian bizi ziren 
eta nik kaleko etxean josten 
nuenez bakarrik egoten nin-
tzen eta beraz, erraza egiten 
zitzaidan etxea gobernatzea. 

Ezkondu zinenean  
kanporako josteari utzi 
zenion, baina etxerako 
josten jarraitu zenuen?

Ezkondu nintzenean kanpo-
rako josteari utzi banion ere 
etxerako beti josi izan dut. Ge-
hien bat arropen konponketak 
egin izan ditut baina aldian 
behin arroparen bat ere josi 
izan dut (gonak, blusak…). 

Etxean dudan josteko maki-
na oraindik ere erabiltzen dut 
arropen konponketak egin 
ahal izateko. 

Urteko zein garaitan jos-
ten zenuen gehien?

Uda partean gehiago josten 
nuen, soineko asko egiten 
nituen, festa eta ospakizun 
gehiago baitzeuden.

Ikaslerik izan al zenuen? 

Bai, izan nituen zazpi-zortzi 
bat ikasle. Bakoitza bere or-
duan etortzen zen eta josten 
eta “kortea” erakusten nizkien. 
Garai hartan, joste lanak gutxi 
ordaintzen ziren eta ondorioz, 
ikasleak hartu behar izaten  
ziren soldatatxo bat atera ahal 
izateko. Lan asko egin behar 
izaten genuen jostunok garai 
hartan soldata ateratzeko! 

Norentzako josten  
zenuen?

Emakume nahiz gizonez-
koentzako arropak josten 
nituen: galtzak, soinekoak, 
batak, blusak, gonak…

Asmatzea erraza al zen?

Ez, ez zen erraza izaten jen-
dearen gustura jostea. Denok 
gustu ezberdinak ditugu eta 
beraz, zaila da denei gustuko 
arropa egitea. Ordaintzen 
duena beti da zorrotza!

Josten aritu zinen garaian, 
zein tela denda zeuden 
Zegaman?

Mª Lurdesenean eta Mª  
Pazenenean saltzen ziren  

telak, baina niri bezeroek 
ekartzen zizkidaten. Botoiak 
eta “entretelak” erostera Bea-
saina joaten nintzen.

Zein aldaketa  
azpimarratuko zenituzke 
lehendik oraina jostunen 
lanari dagokiola?

Asko aldatu da dena. Moda 
asko aldatu da eta beraz,  
aldaketa nabarmena da. 
Egun, denda gehiago dago 
eta ondorioz jositako arropa 
lehen baino askoz gehiago 
saltzen da. Hori dela-eta, nire 
ustetan, jostunek egun lan 
gutxiago izango dute garai 
batean baino. Dena den, jos-
tun onek izaten dute egun ere 
lana ospakizun berezietarako 
arropak josten. 

Zein etorkizun ikusten 
diozu jostun lanbideari?

Ez diot etorkizun handirik 
ikusten lanbide honi. Jostun 
moduan dihardutenek, pres-
taketa handia izan beharko 
dute, izan ere, egun jostuna-
rengana joaten dena arropa 
ona edo berezia nahi duelako 
joaten baita. 

Orokorrean, jendeak lehen 
baino arropa gehiago 
erosten duela uste duzu?

Egun, konfekzionatutako 
arropa saltzen duten denda 
asko dago eta beraz, jositako 
arropa erosten du jendeak. 
Jostunengana egun berezie-
tarako arropak egitera soilik 
joaten da jendea nire ustez. 

Zein izan da jostun izatea-
ren alderik gorrena? Eta 
onena?

Niretzako, jostun izatearen 
alderik gorrena bezeroek  
jositako arropa gustuko izan-
go ote zutenaren ardura sen-
titzea izaten zen. Onena aldiz, 
arropa bukatu eta gustukoa 
izaten zutenean sentitzen 
nuen poza izaten zen. 

Zein zen josteko zailen 
egiten zitzaizun arropa?

Bezero bat sarritan gizo-
nezkoen galtzak egiteko 
eskatuz etortzen zitzaidan. 
Gizonezkoen galtzak josteak 
lan asko ematen zidan, izan 
ere, hauen mozketa emaku-
mezkoen galtzen ezberdina 
baita. Dena den, bezeroa 
gustura joaten zen eta neu 
ere hala gelditzen nintzen. 

Zein gomendio emango 
zenioke jostun izan nahi 
duen pertsona bati?

Lanbide gogorra izateaz gain, 
norberarentzako lan egi-
teak ardura handia eskatzen  
duela iruditzen zait. Bestalde, 
lan honek lan ordu asko sar-
tu beharra eskatzen du eta  
gainera, bezeroak gero eta 
zorrotzagoak dira. Erantzu-
kizun handia da norberaren-
tzat lan egin eta bizimodua  
aurrera ateratzea! 

EDURNE LUJANBIO

ITZIAR GARMENDIA

-
JOSTE LANAK GUTXI ORDAINTZEN  

ZIRENEZ, IKASLEAK HARTU  
BEHAR IZATEN ZIREN  

SOLDATATXOA ATERATZEKO

-

KANPORAKO JOSTEARI UTZI  

ONDOREN ERE ETXERAKO  

JOSTEN JARRAITU DUT

PILI LARREA
BERASATEGI

Pili bere joste makinarekin lanean
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JostunaELKARRIZKETA

Arantxak josteko erabiltzen duen mantala

Jostuna izan zaren  
bitartean ikaslerik izan  
al duzu? 

Bai, izan nituen, beti izaten 
nuen ikasleren bat. Negu par-
tean lan gutxiago zegoenez 
baserrietan, ikasle gehiago 
izaten nuen. 

Lanbide honetan hasi  
zinenetik gaur egune-
ra, zer aldaketa ikusten 
duzu? 

Aldaketa izugarria ikusten dut. 
Lehen, josteak ordu gehiago 
eskatzen zuen, nik adibidez, 
bi proba gutxienez egiten  
nizkien bezeroei. Egun berriz 
arropa askoz errazago josten 
da dauden makinei esker.

Bestalde, ni lanean hasi 
nintzenean, arropa orain 

baino gutxiago izaten zuen  
jendeak. 

Jostun lanbideari zer 
etorkizun ikusten diozu?

Nire ustez aurrerantzean ere 
jostunen beharra izango da 
eta beraz, jostunak izango 
direla. Hala ere, ez zait iru-
ditzen lehengo garaietara  
itzuliko garenik, izan ere, 
egun ia arropa guztia josita 
erosten baita. Gainera egun, 
garestiagoa da arropa neu-
rrira egin araztea, dendetan 
josita erostea baino.

Egin al duzu konpoketa 
edo jostelan bitxirik?

Garai hartan konponketa 
asko egiten zen eta gogoan 
dut nola gizon txaketekin 
emakume txaketak egin  
nituen. 

Bestalde, josten ikasten aritu 
nintzenean ez nuen galtzarik 
josten ikasi eta beraz, nire 
lehen emakume galtzak ni-
retzat josi nituen proba gisa. 
Horretarako, gizon galtzak 
askatu eta hauen patroia 
erabili behar izan nuen lehen 
emakume galtzak egiteko.

EDURNE LUJANBIO

ITZIAR GARMENDIA

Non jaio zinen?

Zegamako Ibarreta etxean 
jaio nintzen.

Non egin zenituen ikas-
ketak?

Isabel Arizkorretarekin hasi 
nintzen jostun ikasten hama-
sei urte nituela. Berarekin urte 
eta erdi pasa nituen ikasten 
gutxi gorabehera eta gero, 
ikasketak jarraitu asmoz Tolo-
sara joan nintzen. 

Norekin aritu zinen josten 
ikasten Tolosan?

Bertan, Irene Mugarzarekin 
aritu nintzen josten ikasten 
bi-hiru urtez. Tolosan, eskuz 
josten ikasteaz gain makinan 
bordatzen ere ikasi nuen. 

Egunero joaten al zinen 
Tolosara Zegamatik josten 
ikastera?

Ez, joste ikasketak egin bitar-
tean, Ibarrako izeba-osaben 
etxean bizi izan nintzen, nire 
amaren jaiotetxean hain zu-
zen ere. Hasiera batean Iba-
rratik Tolosara oinez joaten 
banintzen ere, gero amak 
bizikleta bat ekarri zidan eta 
bertan joaten nintzen josten 
ikastera. 

Zein arropa mota jostea 
zenuen gustukoen?

Jostun lanean aritu nintzen 
bitartean arropa asko josi 
nuen: ume-arropak, gazteen-
tzakoak, edadekoentzat… 

denetik! Garai hartan diru gu-
txi zegoenez, “prenda” zaha-
rrak aprobetxatuz eta hauek 
konponduz, beste arropa 
batzuk egiten ziren.

Dena den, nire joste-lanik 
gustukoena, ume-arropak 
egitea zen, “nido de abeja” 
delakoa hain zuzen ere. Ho-
nek, esku-lan eta lan-ordu 
asko eskatzen zituen baina 
hala ere oso gustuko nuen.

Nola finkatzen zenituen 
prezioak?

Joxepa Mazkiarangoa oso 
laguna nuen, hau ere jostu-
na zen eta bera hartzen nuen 
erreferentzi gisa prezioak 
finkatzerakoan.

Noiz utzi zenion jostun 
izateari?

Ama gaixotu zitzaidanean utzi 
nion josteari, denera hogei 
bat urte pasa nituen josten.

Jendearekin asmatzea 
erraza al zen?

Beti ez zen erraza izaten, gor-
puzkeraren arabera diferen-
tzia izugarria baitago.

Telak non erosten zeni-
tuen? 

Jendeak berak ekartzen zidan 
tela eta beraz, nik ez nuen tela 
erosi beharrik izaten. Botoiak 
bai, hauek Donostian erosten 
nituen.

NIRE USTEZ, AURRERANTZEAN 

ERE JOSTUNEN  

BEHARRA IZANGO DA

ARANTXA 
ARAKAMA ZUBELZU

-
JOSTE IKASKETEN LEHEN URRATSAK 
ZEGAMAN EGIN NITUEN ETA GERO,  

TOLOSARA JOAN NINTZEN  
IKASKETAK JARRAITZERA

-
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Non eta noiz jaio zinen?

Zegaman, Biana-Etxean 
1937ko azaroaren 10ean. 

Nola hasi zinen jostun 
lanetan?

Ogibide bat izateaz gain asko 
gustatzen zitzaidan lanbide 
bat zen jostea. Amak Gas- 
teizera bidali ninduen esko-
la batera baina nik Zegaman 
egon nahi nuen eta josten 
ikasi.

Nork erakutsi zizun  
lanbidea?

Lehenengo pausuak Jexusa 
Garciak erakutsi zizkidan Ze-
gaman. Gero, Arronan nire 
anaia Teles apaiz zegoenez, 
bertara joan nintzen “kortea” 
ikastera.

Zenbat urte pasa zenituen 
josten?

Gutxi gora behera bost sei 
urte egin nituen josten. Gero, 
1962. urtean, “Perfektane” 
denda hartu genuen eta ezin 
izan nuen joste lanekin jarrai-
tu. Hurrengo 40 bat urtetan 
zehar dendan aritu nintzen 
lanean. 

Telarik saltzen al zenuen? 

Bai, saltzen genituen telak 
dendan. Hala ere, dendan 
telak izateaz gain, katalogo 
bidez bezeroak nahi zuen tela 
eskatzeko aukera ere eskain-
tzen genuen. 

Garai hartan asko saltzen zen, 
ez baitzegoen gaur egun be-
zalako garraio aukerarik (ko-
txea, autobusa…) Autobusak 
eta autoak hasi zirenean Ze-
gama herriak aldaketa handia 
izan zuen eta jendea kanpora 

joaten zen horrelako gauzak 
erostera.

Nola moldatzen zinen  
jostun lanak egin eta  
etxeko lanak egiteko? 

Ama eta ahizpa etxean  
neuzkanez erraza izan  
zitzaidan bi lanak aurrera 
eramatea. Gainera, jostun 
izan nintzen bitartean ezkon-
du gabe nengoen eta beraz 
ez nuen arazorik izan alde  
horretatik. 

Zer josten zenuen?  
Jendearekin asmatzea 
erraza al zen?

Nagusiki gonak, blusak, 
trajeak eta abrigoak josten  
nituen. Jendea berriz egun 
baino errazagoa zen konfor-
matzen eta beraz, errazagoa 
zen jendea gustura uztea ere.

Zein zen gustukoen josten 
zenuen arropa?

Gustukoen josten nituen 
arropak gonak izaten ziren, 
orokorrean ez nuen arazorik 
bestelako arroparik josteko 
baina agian gonak erraza-
go josten nituelako nituen  
gustukoen. 

Zerk ematen zizun buruko 
min handiena josterako 
orduan?

Gogoratzen dut, nire kontura 
josten hasi berri nintzenean, 
urduritasun handia izaten nue-
la arropa josten hasi aurretik 
nola geratuko zen pentsatuz. 

Denda hartu zenuenean 
utzi al zenion guztiz  
josteari?

Denda hartu nuenean kanpo-
rako josteari utzi nion baina 

etxerako josten jarraitu nuen, 
batez ere ama eta ahizpa  
Isabelentzako. Baina kon-
fekziozko dendak zabaltzen 
hasi zirenean etxerako ere 
josteari utzi nion. 

Josten hasi zinenetik gaur 
egunera zer aldaketa  
azpimarratuko zenituzke?

Garai batetik gaur egunera 
asko aldatu da egoera jos-
teari dagokionean. Orain, 
garai haiekin alderatuz gutxia-
go josten da, “konfekziozko” 
denda gehiago baitaude. 
Gaur egun hala ere badago 
jostunek jositako arropak era-
biltzen jarraitzen duen jendea, 
edadeko pertsonak batez 
ere.

Egun oraindik, ospakizun be-
rezietarako arropak egiten lan 
asko izaten dute jostunek, 
ezkontzetarako adibidez. 
Hala ere aldaketa nabarmena 
da.

Urteko zein garaitan  
izaten zenuen lanik  
gehien? 

Inmakulada eguna, Aste 
Santuak eta San Bartolo-

meak egun seinalatuak iza-
ten ziren orduan. Inmakula-
da egunerako abrigoa, Aste 
Santutarako trajea eta San 
Bartolometarako soinekoa 
estreinatzen ziren. Beraz, 
egun horiek inguratzean, lan 
asko izaten genuen jostunok.

Ikaslerik izan al zenuen? 

Josten ez nituenez urte asko 
egin ez nuen ikasle askorik 
izan, baina bitartean bai. 

Zein izan da jostun  
izatearen alderik gorrena? 

Jostun lanbidea ez da ogibide 
erraza, ordu lan asko eska-
tzen dituen lana da. Niretzat 
zailena bezeroekin asmatzea 
izaten zen, bezeroa eskaria-
ren bila etortzen zenean egin-
dako lanak balio ote zuen ja-
kiteko urduri egoten nintzen. 

Nola ikusten duzu gaurko 
Zegama? 

Garai bateko Zegamak ez du 
zerikusirik gaur egungoarekin. 
Egun, oso polita ikusten dut, 
paseorako leku asko ditugu, 
erosoagoa aurkitzen dut, as-
kotariko dendak ditugu eta 
garraio aldetik ere ondo hor-
niturik gaudela iruditzen zait. 

Etorkizunik ikusten al  
diozu jostun lanbideari? 

Etorkizuna ikusten diot jostun 
lanbideari, jostun onek lan 
asko izaten dute, eskari asko 
izaten dituzte, egun berezie-
tarako gehien bat, eta eza-
gutzen ditudan hainbat jostun 
lanez gainezka ibiltzen direla 
ziurtatzen dizut! 

EDURNE LUJANBIO

ITZIAR GARMENDIA

MARI LOURDES  
GARMENDIA ZABALETA

OGIBIDE BAT IZATEAZ GAIN 

ASKO GUSTATZEN ZITZAIDAN 

LANBIDE BAT ZEN JOSTEA

JostunaELKARRIZKETA

-
INMAKULADA EGUNERAKO ABRIGOA,  

ASTE SANTUTARAKO TRAJEA ETA  
SAN BARTOLOMETARAKO SOINEKOA  

ESTREINATZEN ZIREN

-

Mari Lourdesek Eliz-Ondo etxean izan zuen bere denda
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Non eta noiz jaio zinen?

Zegaman jaio nintzen 1942ko 
irailaren 13an Zatizalier–Txiki 
baserrian egun, Beasainen 
bizi banaiz ere.

Nola hasi zinen jostun 
lanetan?

Nik eskolan jarraitu nahi izan 
banuen ere, etxean dirua 
behar zen eta hori dela eta, 
ikasketak utzi eta josten ikas-
ten hasi nintzen. Papeleran 
lanean hasteko aukera ere 
hor nuen baina lanbide hori ez 
nuenez gustuko, Beasainen 
bizi zen izeba Margarirengana 
joan nintzen josten ikastera. 
Bi urte inguru pasa nituen 
izebarekin josten ikasten eta 
ondoren, Iruñeko akademia 
batetara joan nintzen “kor-
tea” ikastera. Han sei-zortzi 
bat hilabete pasa nituen jos-
ten ikasten eta jostun titulua  
ateratzen.

Zenbat urte igaro dituzu 
josten?

Bost urte pasa nituen jostun 
lanetan, 17 urterekin hasi eta 
22 urte bete nituen arte, hau 
da, ezkondu nintzen arte. 
Senarrari, bere lantokian ge-
higarri edo “plus” bat ematen 
zioten emazteak lanik egiten 
ez bazuen. Ondorioz, errenta-
garriagoa zitzaigun gehigarri 
hori kobratzea josten lanean 
jarraitzea baino eta hori dela 
eta utzi egin nuen lanbidea. 

Norentzat josten zenuen? 

Gehienbat emakumezkoen-
tzako arropa josten nuen, 
gizonezkoentzako oso gutxi. 
Arropa motari dagokionez 
denetarik josten nuen, soine-
koak, blusak, abrigoak… 

Ezkontza soinekoak ere jos-
ten nituen, gehienak beltzak 
gainera, orduan aberatsak 
bakarrik ezkontzen baitziren 

soineko zuriarekin. Nik jostea-
ri utzi baino bi bat urte lehe-
nago hasi ziren emaztegaiak 
zuriz ezkontzen. Zegama be-
zalako herri txiki batean ohi-
tura horiek aldatzea gehiago 
kostatu zen. 

Bezeroekin asmatzea 
erraza al zen? 

Ez zen zaila, batzuk bazeuden 
berezi xamarrak baina oroko-
rrean gustura aritzen nintzen 
josten eta bezeroak ere hala 
geratzen ziren. Garai hartan, 
jendea ez zen gaur bezain 
zorrotza, orduan telebistarik 
ez zegoen eta beraz, jendeak 
ez zuen modelorik ikusten. 
Ondorioz, jostunok erosten 
genituen “figurinetatik” auke-
ratzen zituzten modeloak. 

Zer ziren figurinak? 

Figurina katalogo moduko 
bat zen, bertan gona, blusa… 
modelo ezberdinak egoten 

ziren aukeratzeko. Bezeroak 
bertatik aukeratzen zuen nahi 
zuen modeloa. Figurinak urta-
roka erosten genituen honela, 
bezeroek aukera zabalagoa 
izan zezaten.

Zein tela denda ezagutu 
dituzu Zegaman? 

Telak saltzen zituzten denda 
bakarra ezagutu dut nik Zega-
man, Mari Lourdes Garmen-
diaren denda alegia. Botoiak 
adibidez leku gehiagotan sal-
tzen zituzten: Sakristauenean, 

Mari Pazenean, Maximare-
nean eta Bernardinarenean. 

Dena den, nik ez nuen telarik 
erosi behar izaten, nor-

malean bezeroek eurek 
ekartzen baitzidaten. 
Botoiak eta hariak berriz, 
etxera etortzen zitzaidan 
saltzaile bati erosten  
nizkion. 

Nola finkatzen  
zenituen prezioak? 

Iruñean ikasten ari-
tu nintzenean taula 
bat eman zidaten pre- 
zioekin eta hau erabiltzen 
nuen orientagarri pre- 
zioak finkatzerako or-
duan. Blusa bat egitea 
garai hartan 75 pezeta 
inguru kobratzen ge-
nuen eta gona bat egitea 
berriz 50 pezeta.

Zein aldaketa  
azpimarratuko 
zenituzke lehendik 
oraina? 

Garai hartatik hona izu-
garri aldatu da jostunen 

lana. Egun, patroiak erosi egi-
ten dituzte jostunek eta “oja-
leak” eta ertzak ere makinaz 
josten dituzte. Lehen aldiz, 
dena eskuz egin behar izaten 
zen eta horrek lan handia su-
posatzen zuen. Makinak ere 
izugarri aldatu dira garai har-
tatik hona. 

Telei dagokienez ere gauza 
bera esan genezake, egungo 
telak lehengoekin alderatuta 
askoz leunagoak eta finagoak 
dira.

Jostunei enkargatzen zizkigu-
ten joste lanak ere ezberdinak 
ziren garai batean. Gogoan 
dut nola Papeleran eman-
dako manta zaharrak tindatu 
eta abrigoak josten genituen 
manta zahar haiekin. 

Ikaslerik izan al zenuen? 

Ikasle asko izan nituen, solda-
ta osagarri bat izateko aukera 
eskaintzen baitzuen horrek. 
Ikasleak, Papeleratik 6etan 
irteten zirenean etortzen zi-
ren josten ikastera. Bi orduz 
aritzen ziren nirekin josten eta 
“kortea” ikasten. 

Nolako etorkizuna ikusten 
diozu jostun lanbideari? 

Ez diot etorkizun askorik 
ikusten lanbide honi. Egun, 
jositako arropa saltzen da  
gehien, politak eta merkeak 
baitira. Gainera gaur egun 
garestiagoa ateratzen da jos-
tunari arropa josteko enkar-
gatzea denda batean erostea 
baino. 

Anekdotaren bat  
gogoratzen? 

Gogoan dut nola Zegamako 
gizon bati festetarako txapel 
bat egin nion. Txapelak dia-
metro oso handia zuen eta on-
dorioz, txapelari buelta osoan 
alanbre bat jarri beharra izan 
nion erori ez zedin. Ondoren, 
buelta guztian zehar kotoiez 
beteriko izarrak josi nizkion. 
Ez dakit nola ibiliko zen festa 
haietan!

EDURNE LUJANBIO

ITZIAR GARMENDIA

ROSARIO
URIZAR BERASATEGI

EGUN, JOSITAKO ARROPA  

SALTZEN DA GEHIEN, POLITAK 

ETA MERKEAK BAITIRA

JostunaELKARRIZKETA

-
BLUSA BAT EGITEA 75 PEZETA  

KOBRATZEN GENUEN ETA GONA  
BAT BERRIZ 50 PEZETA

-

Rosario bere ezkontza egunean,  
berak jositako soinekoarekin
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Non eta noiz jaio zinen?

Zegamako Aztiñe baserrian 
jaio nintzen 1948ko aben-
duaren 26an

Noiz hartu zenuen 
lehenengo aldiz 
jostorratza? Zein izan zen 
egin zenuen lehen joste-
lana?

Sei urterekin hartu nuen lehen 
aldiz jostorratza eskolan. 
Arratsaldeetan neskok eskolan 
laboreak egiten genituen eta 
orduan hasi nintzen josten 
zertxobait ikasten. Egin nuen 
lehen joste-lana “kostureroa” 
izan zen, hau da, tela zati 
bat puntu mota ezberdinak 
ikasteko.

Zergatik hartu zenuen 
jostun ofizioa? Soldata 
hobea irabazten al zen 
jostun izanda beste 
lanbideetan baino?

Jostea gustuko nuelako hasi 
nintzen josten ikasten. Inpren-
tako, Papelerako edo eta 
neskame lana ez zitzaizkidan 

gustatzen eta beraz, ez nuen 
zalantza handirik izan nire ofi-
zioa aukeratzerako orduan. 

Soldatari dagokiola berriz, 
neskame gisa edo fabrikan 
lan eginez gero hilabetearen 
amaieran soldata ziurtatuta 
izaten zen, jostun lanean 
berriz ez, baina hori berdin 
zitzaidan, niri jostea gustatzen 
zitzaidan eta horixe hartu 
nuen ofiziotzat.

Zein izan zen gurasoen 
erantzuna jostun ikasi 
nahi zenuela esan 
zenienean?

Ongi iruditu zitzaien, josten 
jakitea bizimodurako ere 
erabilgarri izango zitzaidala 
esan zidan amak eta beraz, 
ez zidaten inongo trabarik 
jarri nire asmoen berri eman 
nienean.

Eskola utzitakoan, non 
jarraitu zenuen josten 
ikasten?

12 urterekin eskola utzitakoan, 
Rosario Urizarrekin jarraitu 
nuen josten ikasten bi urtez. 
Berak, Olaberri auzoan 
“Larreaneko” etxean josten 
zuen eta harantz joan nintzen 
nire ikasketak jarraitzera. 
Bertan, “kortea” eta josten 
ikasi nituen, hau da, tela 
moztu eta josten. 14 urterekin 
berriz, Iruñera joan nintzen 
ikastera.

Zer dela-eta joan zinen 
Iruñera ikasketak 
jarraitzera?

Rosario Urizarrek ere 
Iruñean atera zuen titulua 
eta harremana zuen Iruñeko 
akademia horrekin. Ondorioz, 
ni ere bertara joan nintzen 
jostun ikasketak jarraitzera 
Maritxu Urbizu eta Arantxa 
Arrondorekin batera.

Zer ikasi zenuten Iruñeko 
akademian? Zenbat 
denbora pasa zenuen 
bertan?

Ni urtarrilean hasi nintzen 
Iruñean eta bost hilabetez 
aritu nintzen bertan ikasten. 
Bertan, patroiak egiten, 
tela mozten eta josten ikasi 
genuen.

Jostun titulua lortu ahal 
izateko, traje bat eta ezkontza 
soineko bat egitea eskatzen 
zuten eta bost hilabeteren 
buruan lortu nuen titulua 
ateratzea. Aurrez geroz eta 
gehiago jakin josten, orduan 
eta azkarrago ateratzen zen 
titulua eta beraz, merkeago 
ateratzen ziren ikasketak ere.

Iruñean ikasten aritu 
zineten bitartean, non bizi 
izan zinen?

Arantxa Arrondo eta biok 
ostatu batean egon ginen 
ikasketak egin bitartean. 

Titulua eskuratu eta 
nola ekin zenion jostun 
lanbideari?

Hasiera batean, Aztiñen 
bertan hasi nintzen lanean 
baina bezeroentzat urrun 
gelditzen zenez gure etxea, 
Emilia Goiaren etxean jarraitu 
nuen lanean. 

Emiliak bere etxeko sala uzten 
zigun josten aritzeko, jendeari 
probak egiteko…eta bertan, 
herriko zenbait neska ere aritu 
ziren nirekin josten ikasten.

Gerora, Baztartxo gaineko 
etxebizitza bat alokatu eta 
bertan jarraitu nuen josten 
nire ahizpa Nati laguntzaile 
nuela 21 urte bete nituen arte. 
Gero, Zegamatik Donostiara 
joan nintzen lanera.

Bertan, herritarrek eskatutako 
arropak josten aritu nintzen 
batez ere.

Donostian, non egin 
zenuen lan?

Donostiako tailer batean aritu 
nintzen gero lanean, bertan, 

abrigoak josten genituen 
Donostiako denda baterako. 
Hala ere, ez zitzaidan oso 
errentagarria irten tailer hartan 
lanean aritzea, izan ere pentsio 
batean pasa behar izaten 
bainuen aste osoa. Ondorioz, 
tailerra utzi eta Donostiako 
beste denda batzuetarako 
abrigoak josten jarraitu nuen 
Zegamako etxetik. 

Astean zehar egiten genituen 
joste lanak errekadistarekin 
bidaltzen genituen Donostiako 
dendara.

Gero berriro Donostiara itzuli 
nintzen denda baterako 
gonak jostera. Kasu honetan, 
astea alokatuta genuen pisu 
batean pasatzen nuen. Tailer 
hura itxi zenean berriro etxera 
itzuli nintzen. 

Baina ez zenion utzi 
josteari ezta?

Ez, gero Zumaiara ezkondu 
nintzen eta geroztik duela urte 
gutxira arte bertan aritu naiz 
josten. Etxeko gela batean 
nire josteko gela jarri nuen eta 
bertako jendeak eskatutakoa 
josten aritu naiz orain arte. 

Egun, etxekoentzat soilik 
josten ditut arropak, gustukoa 
duzun ofizioa zaila da erabat 
uztea. Gainera etxekoek ere 
eskertzen didate lanbidea 
erabat ez uztea!

Zein aholku emango 
zenioke jostun ikasi nahi 
duela esanez etorriko 
balitzaizu norbait? 
Gomendatuko al zenioke 
lanbide hau hartzea?

Noski baietz! Lanbide oso 
polita da jostunarena eta 
animatuko nuke ofizio hau 
hartzera. Dena den, bokazio 
handia beharreko lanbidea da 
gurea eta beraz, lanbidea oso 
gustuko dutenei soilik emango 
nieke gomendio hori. 

OIHANA ZUBIZARRETA

JESUSA OTAEGI 
BERASATEGI

JOSTEA GUSTUKO  

NUELAKO HASI NINTZEN  

JOSTEN IKASTEN 

JostunaELKARRIZKETA

-
DONOSTIAKO TAILER BATEAN ARITU 
NINTZEN LANEAN ABRIGOAK JOSTEN

-

Zegamako jostunek eta ikasleek Santa Luzia egunean egin zuten 
afarian ateratako argazkia.
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Non eta noiz jaio zinen?

Ibuzteta baserrian jaio nintzen 
1962ko urtarrilaren 24ean.

Nola hasi zinen jostun 
lanetan?

12 urte nituela eskolatik irten 
eta Maritxu Urbizu jostunarekin 
hasi nintzen josten ikasten 
egunean 2 orduz. Berarekin 
25 urte bete arte aritu nintzen 
ikasten eta gero, Iruñeko 
akademi batera joan nintzen 
ikasketekin jarraitzera eta 
jostun titulua ateratzera. 
Zegamako emakume asko 
joaten zen akademi hartara 
jostun ikastera.

Iruñean jostun titulua 
atera eta gero, non 
jarraitu zenuen josten?

Iruñetik itzuli nintzenean, 
Txarapen dugun pisuan osatu 
nuen nire josteko tailertxoa eta 
bertan aritu naiz josten duela 
bost urte Eredurako hamakak 
josten hasi nintzen arte.

Zenentzat josten zenuen 
gehien?

Gehienbat emakume arropak 
josten nituen baina tarteka  
gizonezkoei ere josten niz-
kien galtzaren batzuk. Bezero 
gehienak herritarrak izaten 
baziren ere, inguruko he-
rrietako jendea ere etortzen  
zitzaidan. 

Gehienbat edadeko emaku-
meak etorri izan zaizkit baina 
bezero gazteak ere izan ditut 
tarteka. Modeloren bat gus-
tatu, dendan halakorik aurki-
tzen ez eta etorri izan zaizkit 
modelo hori egingo niekeen 
esanez. 

Zer eskatzen zizuten 
bezeroek?

Urtaroaren arabera izaten 
zen hori. Lehen esan bezala 
emakume arropak izaten ziren 
eskatzen zizkidatenak: gonak, 
blusak, soinekoak, abrigoak 
eta galtzak ere asko.

Zein garaitan izaten 
zenuen lan gehien?

Udara partean izaten nuen lan 
gehien, bataioak, jaunartzeak, 
ezkontzak… urteko garai ho-
rretan izaten baitira gehienak.

Gabonak aurretik ere izaten 
nuen lana, baserritar jantziak 
ere egiten bainituen. Hilabe-
terik lasaienak urtarrila eta  
otsaila izaten ziren.

Telak non erosten 
zenituen?

Zegaman bazeuden tela 
dendak bai, baina bezeroek 
eurek ekartzen zuten tela 
erosita eta honenbestez nik 
ez nuen telarik erosi behar 

izaten. Nire lana bezeroarekin 
modeloa zehaztu eta jostea 
izaten zen.

Eta bezeroekin asmatzea 
erraza al zen?

Batzuekin bai eta beste 
batzuekin berriz ez. Denekin 
asmatzea ez zen erraza 
izaten. Baina itzultzen zirenak 
gustura zeuden seinale ezta?

Jarraitzen al duzu jostun 
lanetan?

Oraindik ere jarraitzen dut 
josten baina lehen baino 
askozaz ere gutxiago. 
Duela bost urte Eredu 
enpresarentzako lanean hasi 

nintzen hamakak josten eta 
beraz, 8 ordu bertan lan egin 
eta gero gogo gutxi izaten da 
bestelakorik josteko. Baina 
esan bezala, oraindik ere 
josten dut, beti izaten baita 
konpromisoren bat!

Josten hasi zinenetik gaur 
egunera zein aldaketa 
azpimarratuko zenituzke?

Asko aldatu da ni ikasten 
hasi nintzenetik gaur egunera 
josteko modua eta baita 
modeloak eta makinak eurak 
ere. Ni josten hasi nintzenean 
lan guztia eskuz egiten zen 
eta beraz, joste lan guztiak 
ikasi behar izaten ziren eskuz 
egiten. Ordu askoko lana 
izaten zen, arropa bat egiten 
hasten zenetik bukatzen 
zenera ordu asko pasatzen 
ziren. Egun ordea, makinekin 
egiten da lanik gehiena. 

Bestalde, egun aukera 
gehiago dago arropa erosteko 
ere, denda gehiago daude eta 
taila handiko arropa dendak 
ere gehiago dira. Horregatik 
jendeak jositako arropa 
erosten du dendetan.

Ikasleak ere izan dituzu 
ezta?

Bolada batean 12 ikasle 
ere izan nituen. Txandaka 
etortzen ziren, batzuk goizez 
eta beste batzuk arratsaldez, 
egunean bi orduz etortzen 
zen bakoitza. Norberak 
bere tela ekartzen zuen eta 
norberarentzat arropak eginez 
ikasi zuten josten, ilusio 
handia egiten zien horrek. 

Larrialdiren bat ere 
pasako zenuen noiz edo 
noiz!

Behin emakume bat, erakus-
leiho batean ikusi zuen soi-
neko baten berdina egite-
ko eskatuz etorri zitzaidan, 
ezkontza baterako soinekoa 
alegia. Ikusi zuen soinekoaren 
azalpen txiki batzuk eman 
zizkidan eta nik ulertu niona-
rekin soinekoa egiteari ekin 
nion. Lehenengo proba egin 
aurreko gau osoa, berak nahi 
zuen moduan egin ote nion 
pentsatuz pasa nuen. Pro-
batzera etorri zenean emaku-
mea, izugarrizko poza hartu 
zuen, berak nahi zuen beza-
lakoxea egin omen nion-eta. 
Hura lasaitua hartu nuena!

Etorkizunik ikusten diozu 
jostun lanbideari? 

Makinistek eta dendariek 
diotenez bukatzen ari omen 
da lanbide hau, oso zaila 
omen da jostun bat aurkitzea. 
Lehengo gazteek denek 
ikasten zuten josten, barrenak 
hartzen behintzat denek 
ikasten zuten. Egungo gazte 
gehienek ordea ez dakite 
batere josten eta hori tristea 
iruditzen zait.

EDURNE LUJANBIO

ITZIAR GARMENDIA

ARANTXA
LARREA GALARZA

UDARA PARTEAN IZATEN  

NUEN LAN GEHIEN, BATAIOAK,  

JAUNARTZEAK, EZKONTZAK… 

JostunaELKARRIZKETA

-
12 URTE NITUELA ESKOLATIK IRTEN 

ETA MARITXU URBIZU JOSTUNAREKIN 
HASI NINTZEN JOSTEN IKASTEN

-

Arantxaren bere lehenengo joste makina



Non eta noiz jaio zinen?
Sorabilan (Andoainen) jaio 
nintzen 1950eko abenduaren 
11an.

Nolatan hasi zinen josten 
ikasten?
Nire ama jostuna zenez, txiki 
txikitatik izan nuen ofizio 
horren berri. Gustukoa nuen 
gainera, beraz, 14 urte inguru 
nituela Andoaingo jostun 
batengana joan nintzen josten 
ikastera.

Zeure ama ere jostuna 
izanik, bera izan al zen 
josten ikastera animatu 
zintuena?
Jostea gustuko nuen eta ho-
rregatik hasi nintzen ikasten. 
Amaren iritziz, etorkizunean 
jostun lanbidea ogibidetzat ez 
hartuta ere, bizimodurako oso 
baliagarria izango zitzaidan. 
Hasieratik izan nuen etxekoen 
oniritzia eta bultzada.

Laburbilduko al diguzu 
zure jostun ibilbidea?
Esan bezala, Andoainen 
hasi nintzen josten ikasten 
14 urte nituela. 16 urterekin, 
“kortea” ikasten hastekotan 

nintzela, ama hil zitzaigun 
eta etxeko emakume bakarra 
neu nintzenez, ikasketak utzi 
eta etxeko ardura hartu behar 
izan nuen. Dena den, ez nion 
josteari erabat utzi, eta tarteka 
etxerako bada ere egiten 
nituen joste lan txikiak. 
Handik urte batzuetara, La-
sarteko arropa denda ba-
tean hasi nintzen lanean. Nire 
lana batik bat konponketak 
egitea zen baina jende asko  
zebilenean dendari gisa ere 
aritu behar izan nuen. 
Zegamara ezkondutakoan 
Lasarteko lana utzi eta  
Magdalena Minguez-ekin 
“kortea” ikasten hasi nintzen. 
Berarekin nenbilela, Aizkorpe 
Dantza Taldea sortu zen eta 
talderako dantzari-arropak 
jostea izan zen kanporako 
egin nuen lehen lana.

Aizkorpe dantza taldea 
sortzearekin batera hasi 
zinen beraz kanporako 
josten. 
Bai, Aizkorpe dantza taldea 
sortu zenean, talderako dan-
tzari-arropak egiteko eskatu 
zioten Magdalenari. Dantzari 
arropa asko ziren josi beha-
rrekoak denbora laburrean 
eta berak guztiak josi ezin 
zituenez, neuk josi nituen ba-
tzuk. Orduz geroztik jostun 
lanean dihardut.

Besteentzat josten hasi 
zinenetik zein arropa mota 
josi duzu?
Nagusiki dantzari-arropak, eta 
oraindik ere, herriko jendeak 
eskatzen dizkidaten joste-lan 
txikiez aparte, arropa mota 
hori josten izaten dut lan 
gehien. 

Beraz, zure bezero eta 
lan eskari asko dantza 
mundutik datoz…
Bai, Xabier Azurmendi he-
rritarra dantza sueltoan hasi 
zenean, neuk josi nion dan-
tzari jantzia eta hortik, beste 
dantzari batzuk ere niregana 
etortzen hasi ziren. Horien 
artean, Joseba Juarez, egun 
Beasaingo Aurtzaka taldeko 
arduraduna dena. Poliki poliki 
horrela sartu nintzen mundu 
horretan eta orain, Beasaingo 
Aurtzaka dantza taldekoen-
tzat eta Ordiziako Jakintza 
dantza taldekoentzat arro-
pa ugari josten dut eta baita 
sueltoko dantzetan aritzen 
diren dantzarientzat ere. 

Sueltoko dantza 
txapelketetan jantziei ere 
ematen zaie saria. Saritu 
al dute inoiz zuk jositako 
jantziren bat?
Bai, duela urte batzuk, 
neronek egindako jantziak 
zeramatzaten bikote bat saritu 
zuten txapelketa batean.

Nondik hartzen dituzu 
modeloak dantzari 
arropak egiteko?
Dantzari arropei buruzko  
liburuetatik eta tarteka anto-
latzen diren antzinako arropen 
eta dantzari-arropen erakus-
ketetatik hartzen ditut ideiak 
nagusiki. Hala ere, dantzariak 

eurak ere ekarri izan dizkida-
te antzinako arropak modelo 
gisa.

Josten hasi zinenetik asko 
aldatu al da moda?
Bai, asko! Garai batean 
baserritar jantziak txuri beltzak 
izaten ziren eta diseinu aldetik 
ere guztiak oso antzekoak. 
Egun berriz tela oso 
koloretsuak erabiltzen dira 
eta diseinuari dagokiola ere 
askoz jantzi landuagoak eta 
originalagoak egiten dira.

Eta kaleko arropei 
dagokienean? 
Kaleko arropan berriz zer  
esanik ez! Adibide bat jar-
tzearren, Lasarten arro-
pa dendan lanean egon  
nintzenean apenas saltzen 
zen tiradun soinekorik! Era 
honetako soinekoak Euskal 
Herrian bizi ziren andaluzia-
rrek, extremadurarrek…eros-
ten zituzten. Udaran opo-
rretara beren herrira joateko 
arropa berriak erosteko ohitu-
ra zuten. Egun berriz, tiradun 
soineko asko ikusten da nahiz 
eta eguraldia ordutik hona ez 
den hainbeste aldatu.

Eta koloreari dagokiola 
sumatu al duzu ordutik 
hona aldaketarik?
Arropa dendara etortzen ziren 
saltzaileek esaten zigutenez, 
Euskal Herriko dendetara 
kolore diskretuko arropak 
soilik ekartzen zituzten, 

urdinak, berdea…izan ere, 
kolore deigarriko arropak ez 
baitziren hemen saltzen. Orain 
berriz, kolore deigarri nahiz 
diskretu, guztiak erabiltzen 
ditu jendeak.

Moda hizpide dugula, 
diseinatzaile bat 
aukeratzekotan nor 
aukeratuko zenuke?
Bat aukeratzekotan, Armani 
bera aukeratuko nuke. Oso 
arropa polita egiten du nire 
gusturako, berak diseinaturiko 
arropek zerbait apartekoa 
dute!

Zein iritzi duzu saltoki 
handietan saltzen den 
arropaz?
Mota horretako saltokietan 
arropa nahiko merke saltzen 
da eta beraz, horrek arro-
pa gehiago erosteko aukera 
ematen du. Egungo gazteei 
arropa aldatzea gustatzen 
zaienez, egokiak dira denda 
horiek beraientzat.
Dena den, kalitateari begira 
nahiko gaizki jositako arropa 
saltzen da eta erabiltzen den 
telen kalitatea ere nahiko 
kaxkarra da.

Josi duzun arropa 
bereziena?
Denetik josi izan dut baina 
berezienen artean, bi apai-
zentzat josi nituen kasulak 
(meza-jantzia) eta Beasaingo 
Loinazko San Martinen parro-
kian urtero egiten duten pro-
zesiorako jantziak aipatuko 
nituzke. 

Izan al zara inoiz moda 
desfile batean?
Lasarten arropa dendan 
lanean aritu nintzen garaian, 
moda etxeetako saltzaile 
batzuk desfileak antolatzen 
zituzten Donostiako Maria 
Kristina hotelean. Dendari 
bakoitzak hitzordua hartzen 
zuen eta bertan, saltzaileak 
ekarritako jantziak ikusteko 
aukera izaten zen. Jarraian, 
dendariaren gustuko jantzi 
horiekin modeloek desfilea 
egiten zuten gorputzean 
nola geratzen ziren ikusteko 
aukera emanez.
Horretaz gain, Donostian eta 
inguru honetan egin diren 
beste desfie pare batean 
ere izan naiz; baina lan 
kontuengatik baino gehiago, 
gustuz.

Etorkizunari begira…
Etorkizunari begira… ahal 
dudan bitartean behintzat 
josten jarraitzeko asmoa dut.

OIHANA ZUBIZARRETA

DANTZARI ARROPAK  

JOSTEN DITUT NAGUSIKI

JostunaELKARRIZKETA

JUANI  
AMEZTEGI ITXASO

-
AIZKORPE DANTZA TALDERAKO EGIN 
NITUEN LEHEN DANTZARI ARROPAK

-

Juanik jositako dantzari arropa bat
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Zein izan ziren joste 
lanean egin zenituen 
lehen urratsak?

Nire izeba bat, Maria Jesus 
Iturrioz, jostuna zen eta 
izugarri gustatzen zitzaizkidan 
berak josten zituen arropak. 
Izeba Legazpin bizi zen eta 
bere etxera joaten ginenean, 
joste-lan txikiak egiten 
erakusten zidan. Horiek izan 
ziren nire lehen urratsak. 

Noiz ekin zenion jostun 
ikasteari?

Hemezortzi urte nituela, Ze-
gamako Rosario Urizarren-
gana joan nintzen josten 

ikastera herriko beste hainbat 
neskarekin batera. Bertan 
josten ikasi genuen eta ondo-
ren, Iruñeko Urrutia Pamplo-
na akademiara joan nintzen 
ikasketekin jarraitu eta jostun 
titulua ateratzera. 

Behin titulua aterata, 
non ezarri zenuen jostun 
tailerra?

Titulua atera nuenean, egun 
nire ama bizi den Toki Goxo 
etxeko pisuan hasi nintzen 
josten. Garai hartan, herriko 
jendea nuen bezero eta 
beraiek eskatutako jantziak 
eta konponketa-lanak egiten 
nituen. Hainbat ikasle ere izan 
nituen josten ikasten garai 
hartan. Geroago, ezkondu 
nintzenean, orain bizi garen 
Aseginolaza Anaiak kaleko 
pisuan jarraitu nuen josten.

Titulua atera eta gero, 
egin al duzu beste 
ikastarorik?

Zegaman josten nenbilela he-
rriko emakume batek, moda 
munduan sartuta zegoen 
emakume baten helbidea 
eman zidan eta berarekin 
harremanetan jartzeko go-

mendioa luzatu. Honi kasu 
eginez, Gasteizko emakume 
harekin harremanetan jarri 
nintzen eta berak, Bartzelo-
nan moda eta jostun mun-
duan zebiltzan hainbat jostun, 
moda etxe etab.en helbide 
eta kontaktuak eman zizki-
dan. Hura izan zen moda eta 
goi mailako joste munduan 
sartzeko giltzarria.

Konta iezaguzu 
Bartzelonako berri…

Bartzelonan, Gasteizko 
emakume horrek eman zizki-
dan kontaktuei esker, hainbat 
moda desfiletara joaten has-
teko aukera izan nuen. Bar-

tzelonako Gracia pasealekuan 
Santa Eulalia izeneko moda 
etxe bat zegoen eta bertan, 
oso desfile onak antolatzen 
zituzten. Desfile hauek ikusiz 
izugarri ikasi nuen! Tela mun-
duan sartu nintzenean berriz, 
tela etxeek Bartzelonako Ritz 
hotelean antolatzen zituzten 
moda desfileetara joateko 
aukera ere izan nuen, bertan, 
Pariseko Channel…eko arro-
pak izaten genituen ikusgai. 

Eta zer ikasi dezake jostun 
batek desfile batean?

Bai Santa Eulaliako desfi-
leetan, bai Ritz hotelekoetan, 
lehenik desfilea ikusten ge-
nuen eta jarraian, tailerrean 
sartu eta desfilean aurkeztu-
tako arropa horiek nola josita 
zeuden ikusteko aukera iza-
ten genuen. Desfile hauetara 
joatea ezinbestekoa izan zen 
pertsona bakoitzaren gor-
putzera jantziak nola egokitu 
ikasteko. Urtean bi desfile 
izaten ziren, bata udaberri-
udara denboraldiko arropa 
aurkezteko eta bestea berriz, 
udazken-negu denboraldikoa 
aurkezteko.

Jarraitzen al duzu 
Bartzelonako desfile 
hauetara joaten?
Ez, Bartzelonan jadanik ez 
da moda desfilerik egiten. Gu 
joaten ginen desfile horiek 
orain Madrilen burutzen dira 
baina ez dute desfile ondoren 
arropa bertatik bertara ikusi 
eta ukitzeko aukerarik ematen 
eta beraz, ez da gauza bera. 
Gure lanbiderako askozaz 
interesgarriagoak ziren 
Bartzelonako desfileak. 

Zure jostun ibilbidea 
berriro hizpide hartuz, 
Zegamako etxean zenuen 
tailerra utzi eta Beasainen 
ireki zenuen josteko 
tailer berria. Zer dela eta 
aldaketa hori?
Zegama oso herri txikia da eta 
nire ogibidean aurrera egin 
nahi banuen ezinbestekoa 
nuen herri handiago batera 
joatea eta neure burua 
ezagutzera ematea. Ondorioz, 
Beasainen tela denda eta 
joste tailerra jartzea erabaki 
nuen eta bertan dihardut 
lanean 1987az geroztik. Egia 
esan, apustu ona izan zela 
uste dut!

Garai batean denetarik 
josten bazenuen ere orain 
arlo batean espezializatu 
omen zara.
Bai, orain “janzteko arropa” 
josten dut, okasio berezieta-
rako arropa hain zuzen ere, 
ezkontza soinekoak, amabi-
txientzako arropak…Duela 
urte batzuk, Bartzelo-
nan ezagutu nuen gi-
zon batek gomendio 
horixe eman zidan, 
hau da, niri gehien 
gustatzen zitzaidan 
arropa motan es-
pezializatzea. Halaxe 
egin dut eta ez naiz 
damutzen, gizon hark 
urte asko zeramatzan 
lan honetan eta baze-
kien zer zioen!

Ba al duzu zerbait 
eginaren edo egin 
ezaren damurik?
Egindakoaren damu-
rik ez dut baina bada 
faltan botatzen du-

dan zerbait, buruan ditudan 
jantziak paperean islatzeko 
gaitasun eza hain zuzen ere. 
Maniki batean telarik moztu 
beharrik gabe orratzen bidez 
nik buruan dudan modeloa 
adierazteko ez dut inongo 
arazorik baina modelo hori 
bera paperean marrazteko 
ez nahiz gai eta horretan ikasi 
ez izana da nire gabezietako 
bat.

Josteaz gain telak ere 
saltzen dituzu dendan…

Bai, saltzen ditut telak ere. 
Dena den, duela urte batzue-
tatik hona asko jaitsi da tela 
salmenta. Egungo gazteek ez 
dute josten ikasten eta ondo-
rioz, lehen baino askoz tela 
gutxiago saltzen da orain. 

Diseinatzaile bat 
aukeratzekotan, nor 
aukeratuko zenuke?

Bat aukeratzekotan Elie Saab 
diseinatzaile libaniarra auke-
ratuko nuke baina Valentino 
bera ere oso gustuko duda-
la esan behar. Diseinatzaile 
hauek zerbait apartekoa dute, 
zoragarriak dira beraiek disei-
naturiko arropak.

 Zein da lan gehien izaten 
duzun urte sasoia?

Lanik gehieneko urte sasoiak 
udaberria eta udara izaten 
dira, martxotik hasi eta uztai-
lera bitartean lan asko izaten 
da eta baita irailean eta urrian 
ere. Batez ere garai hauetan 
izaten baitira ezkontza, jau-
nartze eta horrelako ospaki-
zun bereziak. 

 Etorkizunari begira…

Osasunak laguntzen didan 
bitartean josten jarraitzeko 
asmoa dut. Zorionekoa 
sentitzen naiz gustatzen 
zaidan lanean aritzeko aukera 
izan dudalako.

OIHANA ZUBIZARRETA

MARITXU  
URBIZU ITURRIOZ

EGUN, OKASIO 

BEREZIETARAKO ARROPA 

JOSTEN DUT BATIK BAT

JostunaELKARRIZKETA

-
BARTZELONAKO MODA  
DESFILEETARA JOANEZ  
IZUGARRI IKASI NUEN

-

Maritxuk Beasainen 
duen Maiur dendan 
jarritako modelo bat
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Non eta noiz jaio zinen?

Albaceteko Hellin izeneko 
herrian jaio nintzen 1945eko 
urriaren 3an.

Noiz etorri zinen 
Zegamara?

Ni Tenerifen bizi nintzela, egun 
nire senarra dena ezagutu 
nuen. Berarekin 1971ko uz-
tailaren 24ean ezkondu nin-
tzen eta orduan etorri nintzen 
Zegamara.

Zergatik aukeratu zenuen 
jostun lanbidea?

Odolean daramadan zerbait 
izan da betidanik. Nire ama 
jostuna zen, txikitatik josten 
ikusten nuen eta egiten zituen 
lanei begira egoten nintzen 
ikasteko.

Nire amak esaten zidan jos-
ten ikastea ongi etorriko  
zitzaidala ogibide bezala har-
tzen ez banuen ere, etxeko 
arropa konponketak egiteko 
posibilitatea izango nuela.

Noiz hasi zinen josten? 
Zenbat urte egin 
zenituen?

20-21 urterekin hasi eta 
1996an utzi nion josteari.
Egun josten jarraitzen dut bai-
na beste maila batean, orain 
etxekoentzako egiten dut.

Noiz hasi zinen jostun 
ikasketak egiten? Zenbat 
denbora pasa zenuen?

Tenerifen modista batekin 
hasi nintzen ikasten. Ondoren 
21 urterekin akademiara joan 
nintzen titulua ateratzera eta 
5 hilabetean eskuratua nuen.

Behin titulua eskuan 
zenuela, non hasi zinen 
josten?

Etxean josten nuen. Hasiera 
batean etxekoentzat, ondoren 

bezeroekin hasi nintzen, lan 
asko izan nuen, Tenerifeko 
gazteek arropa asko egiten 
baitzuten. 4 urtez josi nuen 
Tenerifen.

Ondoren Zegamara etorri 
nintzen 1971.urtean ezkon-
du nintzelako, niretzako izu-
garrizko aldaketa suposa-
tu zuen, Tenerifen gazteek 
asko zaintzen zuten beraien  
janzkera eta aldiz Zegaman 
ez zen halako ohiturarik. Bai-

na denborekin, jendea jantzi 
berri gehiago egiten hasi zen. 
Bertan 25 urte pasatu nituen 
josten.

Zer izan zen lehenengo 
josi zenuena?

12 urterekin hasi nintzen pan-
pinak telaz egiten. Ondoren 
panpin hauei hilea eta jantziak 
(soinekoak, gonak, haurdu-
naldiko soinekoak…) josten 
nizkien.

Noiz josten zenuen 
gehien?

Esan udan tiradun soinekoak, 
blusak, gonak egin izan nituen 
eta neguan trajeak, txake-
toiak, abrigoak egiten nituen.

Lan gehien Aste Santue-
tan, San Bartolometan, 
Gabonetan egiten nuen, 
bezeroei egun horietan arro-
pa estrenatzea gustatzen  
baitzitzaien.

Norentzako josten zenuen 
gehien?

Gehienbat ospakizun be-
rezietarako josten nuen, 
ezkontzako soinekoak, ama-
bitxien jantziak, ezkontzetan 
laguntzen joaten ziren umee-
nak ... Adibidez: nire ahizpa 
eta ni ezkondu ginenean bion 
ezkontzako soinekoak nik 
egin nituen, azkena josi nuen 
ezkontzako soinekoa nire ala-
barentzako izan zen.

Erreza al zen bezeroen 
gustuak jostea?

Niri oso erraza egiten  
zitzaidan bezeroei gustuak 
asetzea. Gogoko lana zenez 
asko saiatzen nintzen, gehie-
na kostatzen zitzaidana gor-
putzen forma ematea zen.

Telak non erosten 
zenituen?

Bezeroek ekartzen zidaten 
tela edo bestela nik Beasai-
nen, Ordizian edo Donostian 
erosten nituen.

Josten irakasten ere ibili 
omen zinen, ikasle asko 
izan al zenituen? Erraza al 
zen haiei irakastea?

Niri erraza egiten zitzaidan 
irakasle izatea. Tenerifen 25 
ikasle edukitzera iritsi nintzen. 
Bi geletan banatuak, ezer ez 
zekitenak eta bestean ideia 
bat bazutenak. Ikasketak 
amaitu eta gero titulua ematen 
nien. Zegaman ere izan nituen 
ikasleak hamabost bat.

Nola moldatzen zinen 
etxeko lanak egin eta 
jostun lanak egiteko? Nahi 
adina josteko denbora 
izaten al zenuen?

Antolatu beharrean aurkitzen 
nintzen, 2 ume txiki nituen, 
gizonak Papeleran lan egiten 
zuen eta ezin zidan lagundu 
etxeko lanetan. Gelditzen zi-
tzaizkidan ordu libreetan jos-
ten nuen. Zenbait lan egiteko 
denboraz eskas ibiltzen nin-
tzenez, gauari orduak kendu 
beharrean aurkitzen nintzen.

Josten jardun zenuen 
urteetan aldaketa handiak 
sumatu al zenituen?

Aldaketa handiak ikusi nituen 
bezeroen eskarien aldetik 
gehienbat, baita telen kali-
tatean (fantasi handia dute 
telak, dirdira gehiago, ko-
lore nahasketa gehiago…). 
Egun egindako arropa eros-
ten da gehienbat. Ospakizun  
berezietarako egiten dela 
neurrira arropa iruditzen zait.

Zer zenuen gustukoen eta 
ez horren gustuko?

Jantzigintza asko gustatzen 
zitzaidan nahiz eta ordu asko 
ziren lan egin beharra izaten 
nuena.

Aldiz gutxien gustatzen zitzai-
dana lisaketa zen, ongi egin 
beharrekoa zenez denbora 
asko kentzen zidan josteko.

Lanean pasa dituzun urte 
horietan istorio berezirik 
pasa al zaizu?

Lanbide honetan urte asko 
lan egin ostean anekdota 
asko ditut, hauek dira gogoan 
ditudan batzuk:

1975.urtean Zegamako gura-
so elkartetik buruhandientzat 
arropak (blusoiak eta galtzak) 
egiteko eskatu zidatenekoa 
gogoan dut zer ilusioa egin 
zidan.

Alabari ezkontzako soine-
koa nik josi nion. Ezkontzako 
gonbidatu bati asko gustatu 
zitzaion soinekoa, ezkontze-
tako soinekoak egiteko kon-
tratatu nahi izan zidaten. Nik 
ordurako utzia nuen lanbidea 
eta ezezkoa esan nion.

Ezberdintasunik aurkitzen 
al duzu etorri zineneko 
Zegamatik egungora?

Erabateko aldaketa eman du. 
Asko osatu dela iruditzen zait 
herria eraikin berriekin (etxeak, 
lorategiak eta igerilekua).

Aipatu, herriko jendeak duen 
jarrera kanpoko jendearengan 
ikusgarria izan dela, oso ongi 
hartuak izan baikara eta 
egun nik ezagutzen dudan 
kanpoko jendeak ere eritzi 
berdina dute.

Zer eskatzen diozu urte 
berriari?

Osasuna, lana eta zorionta-
suna izan dezala mundu guz-
tiak eskatzen dut.

ITZIAR GARMENDIA
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MAGDALENA
MINGUEZ MUÑOZ

JOSTUN OGIBIDEA  

TENERIFEN HASI NUEN

JostunaELKARRIZKETA

Magdalenak alabari bere ezkontza 
egunerako jositako soinekoa

-
EZKONTZETAKO SOINEKOAK EGITEKO 

KONTRATATU NAHI IZAN NINDUTEN

-
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Z E G A M A R R A K  B E H O B I A N
Azaroaren 8an Donostiako Fortuna Kirol Elkarteak 
antolatutako Behobia-Donostia lasterketa herrikoi 
entzutetsua hamahiru zegamarrek bukatu zuten. 
Eguraldiak ez zuen lagundu eta 18.000 partaidetatik 
14.918 korrikalari iritsi ziren helmugara. Rafael 
Iglesias eta Mª Jose Pueyo espainiarrak izan ziren 
probaren irabazleak. Hona hemen proba amaitu 
zuten zegamarren sailkapena:

IZENA   DENBORA SAILKAPENA

GILLERMO PINILLOS RODRIGUEZ 1:15:06 238

IKER ELORTZA UGARTEMENDIA 1:16:46 358

XABIER MORILLO MENDIZABAL 1:18:19 556

JON ELORTZA UGARTEMENDIA 1:20:01 819

IÑAKI LASA AGIRRE 1:22:31 1.265

JESUS Mª ZABALETA LEKUONA 1:26:49 2.411

J. MIGUEL ENCINAS SANCHES 1:27:41 2.678

IGOR ELIZEGI ARRIZABALAGA 1:31:55 4.227

IKER ALZELAI ARAKAMA 1:35:04 5.490

ASIER BERASATEGI URDANGARIN 1:59:52 7.505

JUAN LUIS URCELAI UGARTE 1:43:25 8.910

J.FRANCISCO ALUSTIZA AZURMENDI 1:51:08 11.535

IZENA   DENBORA SAILKAPENA

JOSEBA ARAKAMA APAOLAZA 4:36:25 1318

IBON ZABALETA URBIZU 4:36:35 1320

OIER IRASTORZA LARREA 4:36:35 1321

BORJA URCELAI LARREA 4:36:35 1322

Ekainaren 20an ospatu ziren Pirinioetako Sabiñanigo herrian 
Quebrantahuesos eta Treparriscos txirrindu probak. Quebran-
tahuesos proba 205 kilometrotakoa da eta 8.500 txirrindularik 

parte hartu zuten. Treparriscos proba aldiz 90 kilometrotakoa da 
eta 1800 lagunek hartu zuten parte bertan. Proba hauetan parte 
hartu zuten zegamarrak hauek dira: 

IZENA   DENBORA SAILKAPENA

ANDER PEREZ ARRIETA 6:04:46 25

ARITZ IRASTORZA ARRIETA 6:42:01 715

ARKAITZ AIZPEOLEA ARRIETA 7:27:29 2.543

MIKEL LARREA ETXEBERRIA 9:39:49 6.480

RUBEN ZABALETA APAOLAZA - -

MIKEL GOIBURU GOIA  - -

PEDRO LUIS ARIZKORRETA - -

Q U E B R A N TA H U E S O S T R E PA R R I S C O S

Quebrantahuesos eta 
Treparriscos probetan parte hartu 

zuten zegamar gazteak 

Behobia-Donostia lasterketan parte hartu zuten 
zegamar batzuk 
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ABUZTUAK 22, LARUNBATA

SAN BARTOLOME
JAIAK

Uxue Elorza, Irati Arizkorreta eta Eneritz Kortabarria podiumean

Umeek ilusio handiarekin parte hartzen dute txirrindu lasterketan

Ezkerreko argazkian txirrindulari 
bat Apeaderoko bidean 
eta eskuineko argazkian 
partaide guztiak sari 
banaketan ikus daitezke

7 urtetik beherakoak

NESKAK

12 3

Irati Arizkorreta

Uxue 
Elorza

Eneritz 
Kortabarria

MUTILAK

12 3

Odei Barbarin

Egoi 
Telleria

Manex  
Ormazabal

12 eta 13 urtekoak

NESKAK

12 3

Oihane Mendia

MUTILAK

12 3

Aitor Oiarbide

Iban
Matxinandiarena

Joseba 
De la Hera

XXXIX. Apeaderora Igoera

12 3

Unai Agirre

Urtzi 
Etxeberria

Ander 
Perez

10 eta 11 urtekoak

NESKAK

MUTILAK

12 3

Eñaut Mendia

Mikel
Rey

Aitor 
Txurruka

12 3

Sara Irastorza

Ainhoa Saez  
de Maturana

Arantxa
Ortiz

7-8 eta 9 urtekoak

12 3

Eider Berasategi

Jone
Oiarbide

Itxaso
Berasategi

NESKAK

MUTILAK

12 3

Jon ArakamaJuan 
Gerardo 
Ramirez

Gorka
Arizkorreta

Lainorik batere gabe eta argitsu esnatu 
zen 2009ko San Bartolome jaietako lehen 
eguna. Aurten ere, urtero legez, herriko 
gaztetxoen txirrindu probek eman zioten 
hasiera jaiei. Plaza haurrez eta txirrinduz 
beteta, ilusioa eta festa gogoa nagusi 
zen herriko txoko guztietan.

Aurten ere, aurreko urteko ildoari 

jarraituz, txirrindu probak neskentzat eta 

mutilentzat izan ziren eta honako hauek 

izan ziren adinez adin neskek eta mutilek 

lortutako emaitzak:
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Behin txirrindu probak 
amaituta, mozorrotutako  
koadrilek hartu zuten plaza 
beleari ongi etorria emateko 
eta honekin batera, festei ofi-
zialki hasiera emateko. Kaba 
zipriztin artean eta Izadi txa-
rangaren doinuen erritmoan 
jaitsi zen belea Udaletxeko 
balkoira beste urte batez 
ere.

Neska eta mutil, zahar eta 
gazte, jende ugari mozorro-
tu zen aurten ere. Denetik 
ikusi ahal izan zen herriko  
kaleetan: Segurako Talo-
gileen taloak dastatze-
ko aukera izan zen, Las  
Beckam taldeko nesken 
dantzak ikusteko aukera izan 
zen eta Zegamako Sokatira 
taldearen erakustaldia ere 
izan zen besteak beste.

Eguerdi aldera, mozorrotu-
tako koadrilek bazkaria egin 
zuten Elizondoko plazan eta 
arratsaldeko 17:00etan, He-
rritarren arteko bolo-jokoari 
eman zitzaion hasiera. Ohi-
turari jarraituz, herriko agin-
tariak izan ziren boloa bota-
tzen lehenak. 

Gaztetxoen atalean, Luis 
Malkorra izan zen birla ge-
hien bota zituena eta beraz, 
irabazlea. Bigarren postuan 
berriz Josu Oiarbide gelditu 
zen eta hirugarren postuan 
Ibai Arrizabalaga.

Helduen sailean, Joanjo  
Balerdi izan zen garaile 
erakustaldia emanez eta  
bigarren postua Imanol Ruiz 
de Eginorentzat izan zen.

Bolo jokua amaitu aurretik, 
jokoan zen XXXII. Zegamako 
herritarren arteko Futbito 
Txapelketako finala. Bertan, 
Dream Team taldeko gaz-
teek eta Shalkyko jadanik 
beteranoek lehiatu zituzten 
indarrak eta aurten, Dream 
Team taldeko gazteak suer-
tatu ziren garaile 6 eta 3ko 
emaitzarekin lehia biziaren 
ostean. Partidan epaile lane-
tan Joanan Auzmendi izan 
zen aurten ere. Pitxitxiaren 
saria berriz, Unai Armenda-
rizentzat izan zen eta ate-
zain onenaren saria Aritz 
Olaziregirentzat.

Zegamako bi sokatira taldeak lehian

Segurako talogileak ere bertan izan ziren

Zegamako hondartzara hurbildu ziren hainbat “domingero”

Irudimena da nagusi mozorro 
egunean

Mozorrotutako hainbat koadrila herriko plazan belearen jaitsieraren zain
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Futbitoko finala jokatu zuten bi taldeak, Dream Team eta Shalky taldeak

Sant Sadurni d´Anoiako “Tamboriladako” kideek herriko kaleak alaitu zituzten

Ezkerreko argazkian Denis Perez 
mozorro lehiaketako bakarkako saria 
jasotzen eta eskuineko argazkian 
aldiz, gazteen mailan sarituak izan 
ziren Las Beckam

Futbitoko finala amaituta, 
buruhandi eta erraldoien 
kalejiraren txanda izan zen. 
Haurrek hainbeste desio zu-
ten unea iritsi zen, buruhan-
dien aurretik korri egiteko 
unea! Aurten gainera, feste-
tako lehenengo kalejira hone-
tan, gonbidatu berezi batzuk 
hartu zuten parte: Mallor-
cako San Sadurni d´Anoiako 
“Tamborilada”ko kideak hain 
zuzen ere. Hauen danbor 
doinuen erritmora egin zuten 

dantza lehen egun honetan 
bi erraldoiek.

Kalejira amaituta, iritsi zen 
2009ko mozorro sarituak zein 
ziren jakiteko unea. Aurtengo 
mozorro sarituak hauek izan 
ziren:

12 eta 16 urte bitartekoen 
artean “Las Beckam” 
izan ziren garaileak. 
16 urtetik gorakoetan 

berriz hauek izan ziren 
sarituak:

Giro gehien sortu zuen tal-
dearen saria “Irutxetako 
Ama” itsasuntziko arran-
tzale eta sirenentzat izan 
zen.

Disfraz landuenaren saria 
Segurako talogileentzat 
izan zen eta bakarkako 
saria berriz, Laureano Te-
lleriaz mozorrotu zen talde 
bereko Denis Perezentzat.

Gau aldera, Sant Sadurní 
d´Anoiako deabruek beste 
ikuskizun bat eskaini ziguten 
Kultur Etxeko plazan. Sua 
ardatz izan zuen “Els Diables” 
ikuskizunak hain zuzen ere.

Jaietako lehen egunari Triki-
zio taldearen dantzaldiarekin 
eman zitzaion amaiera.
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ABUZTUAK 23, IGANDEA

Jaietako bigarren eguna ere, 
fresko baina argi esnatu zen 
herriko trikitilariek alaiturik. 

Trikitilarien saioa amaitzeare-
kin batera, goizeko 10:00ak 
aldera, han ziren plazan he-
rriko bost elkarteetako 10  
kideak paella lehiaketari ekite-
ko prest. Lehiaketan honoko 
elkarteek hartu zuten parte: 
Kasinoa elkarteak, Txarape 
elkarteak, Jubilatuen elkar-
teak, Tartaloetxe elkarteak 
eta Amezti elkarteak. Nahikoa 
meritu izan zuten hogei sukal-
dariek! Izan ere, goiza fresko 
esnatu bazen ere eguerdi  
aldera eguzkiak gogor berotu 

baitzituen bazterrak.

Aurten, 10 paellak epaitzen 
Eugenio Galdos eta Ostatuko 
sukaldaria den Miguel Fer-
nandez izan ziren. Paellaren 
hainbat ezaugarri ezberdin 
izan zituzten kontuan paella 
epaitzerako garaian: itxura, 
arrozaren puntua eta zapo-
rea besteak beste. Adituen 
epaiaren arabera, hauek izan 
dira aurtengo bi paella hobe-
renak prestatu zituztenak:

1. Jubilatuen elkarteko: 
Begoña Etxezarreta eta 
Javier De Prado

2. Amezti Elkarteko:  
Joan Mari Ormazabal eta 
Patxi Arrizabalaga.

Elkarteetako kideak sukalda-

ri lanetan zebiltzan bitartean, 

herriko haurrak Kultur Etxeko 

plazan bildu ziren Haurren 

Eguna ospatzeko. Mozorrorik 

apainenak soinean zituztela, 

Gazte Herexa Elkartekoek an-

tolatu zituzten jolasetan parte 

hartzeko aukera izan zuten 

eta jolasen amaieran, denek 

izan zuten beren oparitxoa. 

Haurren jolasak amaituta eta 

paella lehiaketako sariak ba-

natuta, paella dastatzeko ga-

raia iritsi zen. Aurten ere jen-

de ugari hurbildu zen ekintza 

honetara lehiaketa honen 

arrakasta berretsiz. 

Arratsalde partean, haurren-

tzat zuzendutako “Ipuin-

Lapurrak” txontxongilo saioa 

izan zen Kultur Etxeko pla-

zan eta San Bartolome ba-

selizan berriz, “Bezperak” 

ospatu ziren urtero egin ohi 

denez. Iluntzean berriz erral-

doi eta buruhandien txanda 

izan zen herriko txistulariek  

lagundurik. 

Gauean, Garrasi taldearen 

musika lagun, dantzaldia 

izan zen plazan 21:00etatik 

22:00etara eta 00:00etatik 

ordu txikiak arte.

Paella lehiaketako irabazleak sari banaketan

Gauean musika lagun zutelarik, adin guztietako lagunak herriko plazan 
dantzan

Eugenio eta MIgel sukaldariak paella onenaren bila
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ABUZTUAK 24, ASTELEHENA

Goibel esnatu zen San Bar-
tolome eguna aurreko egu-
netako beroak atzean utzita.

Urtero bezala, alkateak Uda-
laren izenean, Segurako III. 
Adinekoen Egoitzara paste-
lak eta kaba eraman zituen 
bertakoei ere San Bartolo-
me eguna ospatzeko aukera  
eskainiz.

Bien bitartean, herriko txis-
tularien goiz eresia izan ge-
nuen herriko kaleak alaituz 
eta 11:00etan San Bartolo-
me baselizatik abiatuta San 
Bartolome eguneko ohiko 
prozesioa. San Bartolomek 
txistulari, dantzari, zegamar 
eta herriko agintariekin bate-
ra egin zuen San Bartolome 
baselizatik parrokiarako bi-
dea. Prozesioaren ondoren, 
ohiko San Bartolome egune-
ko meza ospatu zen elizan.

Meza ostean, dantza saioek 
hartu zuten leku. Herriko 
agintariak izan ziren dantza 
egiten lehenak, herritarren 
begirada zorrotzen aurrean. 
Hirugarren soka-dantza 
saioa badute ere aurtengoa, 
ez zen erronka erraza izan 
korporazio kideentzat!

Agintarien dantza saioa 
amaitzeaz batera, Tobera 
Musika Eskolako dantzariek 

ekin zioten dantza egiteari 
eta tartean, aurtengo balkoi, 
leiho eta lorategi apainen 
sariak banatu ziren. Aurten, 
balkoi eta leiho apainenaren 
saria Mari Jose Larrartek ira-
bazi zuen eta lorategi apai-
nenaren saria berriz, Kristina 
Gorospek Ondar Etxeberri 
baserrian dituen loreak direla 
eta.

Arratsalderako ere hainbat 
ekintza antolatu ziren. Txi-
kienen gozamenerako puz-
garriak izan ziren Elizondoko 
parkean eta pilota zaleentzat 
berriz, 3 pilota partida fron-
toian. Lehenengo partida 
Xabier Azurmendi eta Mikel 
Oriak jokatu zuten Iban Ma-
txinandiarena eta Josu Oiar-
bideren aurka. Azken bikote 
hau izan ziren garaile 11 eta 
18ko emaitzarekin. Bigarren 
partida lau t´erdian jokatu zu-
ten Unai Atxa eta Erostarbek 

eta hirugarrena Eñaut Alber-
di eta Iker Alustizak jokatu  
zuten Unai Agirre eta Estebe 
Ariznabarretaren aurka. Lau 
t´erdiko partidan Erostarbe 
izan zen garaile 12 eta 18 
emaitzarekin eta hirugarren 
partidan berriz Eñaut Alberdi 
eta Iker Alustizak osatutako 
bikotea 22 eta 19ko emaitza-
rekin.

Pilota partidak amaitu ostean, 
erraldoi eta buruhandien 
txanda izan zen. Hirugarren 
egunez, herriko gaztetxoek 
korrikaldi galantak egin zituz-
ten buruhandiei ihesi.

Gau aldean, egunero bezala, 
dantzaldia izan zen plazan, 
eta San Bartolome egunean 
Joselu Anaiak taldearen 
txanda izan zen. 

TOBERA musika eskolako dantzariak herriko plazan dantzan

Gaztetxoen pilota partidak frontoian

Balkoi eta leiho apainenaren sariak jasotzen

Udal agintariak soka dantzan
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ABUZTUAK 25, ASTEARTEA

Goibel esnatu zen San Barto-
lome bigarrena zirimiri artean. 
Dena den goizean goizetik ez 
zen alaitasunik falta izan ka-
leetan Xabier Arakama eta 
Iñaki Larrañagaren trikiti doi-
nuei esker.

Goizeko hamarretan, urtero 
egin ohi denez, urteko hil-
dakoen aldeko meza ospatu 
zen San Bartolome ermitan 
Bittorioren gidaritzapean. 

Eguerdi aldera, Olaberriko 
auzokideek antolaturik, toka 
txapelketa izan zen herrita-
rrentzat. Urtero bezala jende 
mordoxka hurbildu zen le-
hiaketan parte hartzera eta 
aurtengo hiru hoberenak 
hauek izan ziren: Aquiilino 
Perez (Kelo) 7 tantorekin, 
Imanol Azurmendi 6rekin eta 
hirugarren postuan Tomas 
Lasa 5 tantorekin.

Toka txapelketa amaitu-
ta, bertsolarien saioari ekin  
zitzaion. Aurten Iñaki Murua, 
Andoni Egaña eta Anjel Mari 
Peñagarikano izan ziren 
kantari eta gai-jartzaile gisa 
Joseba Albizu aritu zen. Egu-
raldi txarra zela medio, Uda-
letxeko arkupean egin behar 
izan zuten saioa. 

Jarraian, bertso gosez gel-
ditu zirenak, Ostatun egin 
zen bertso-bazkarian parte 
hartzeko aukera izan zuten. 
Bazkari eder baten ostean, 
bertsolariek beste saiotxo 
bat egin zuten. 

Arratsaldeko ekitaldiei, ber-
tsolarien bigarren saioak 
eman zien hasiera eta ja-
rraian, jaietako laugarren 
erraldoi eta buruhandien  
kalejira izan zen Xabier 
Arakama eta Iñaki Larrañaga 
trikitilariek lagundurik. 

Kalejira amaitzerako, prest 
ziren frontoian Herri Afarirako 
lumagorri oilaskoa, entsalada 
eta Sant Sadurní d´Anoiako 
kaba botilak. Frontoia bete-
bete egin zen urtean baino 
urtean arrakasta handiagoa 
duen afaria dastatzeko. Giro 
paregabea izan zen afarian 

eta baita afaria amaituta 
gero Joselu Anaiak taldearen 
dantzaldian.

Ekitaldiz beteriko bost egun 
hauen ostean, atseden har-
tzeko garaia iritsi zen. Pare 
bat egun indarrak berritzeko 
eta hurrengo asteburua go-
gotsu eta kementsu hasteko. 

Toka txapelketako irabazleak

Aparteko giroa izan zen herri afarian Eguraldi txarrari umorea jarri zioten bertsolariek

ABUZTUAK 29, LARUNBATA

Urantzu dultzaina-joleen doinuekin eman  
zitzaion hasiera San Bartolome jaien bigarren 
txanpari. Indarrak berriturik, prest zegoen  
jendea azken festa egunak goizetik gaueraino 
aprobetxatzeko.

Goiz eresia amaitzean, Txarapeko bola lekuan, 
Probintziko Bolo Txapelketaren goizeko jar-
dunaldiari eman zitzaion hasiera. Maila bikai-
na erakutsi zuten bertara hurbildutako bolo  
jokalariek.

Probintziako bolo txapelketako 
partaideak txarapen
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Arratsalde aldera ere kirola 
izan zen festaren ardatza. 
17:00etan Probintziko bolo-
txapelketaren bigarren saioa 
izan zen Txarapen eta aurten-
go irabazleak honoko hauek 
izan ziren: Antonio Alustiza 
zeraindarra, Joango Alberdi 
zegamarren artean eta Jose-
ba De La Hera gazteetan.

Bolo txapelketa amaitu on-
doren, frontoian jarraitu zuen 
kirol festak. Aizkoran erakus-
taldia emanaz Ruben Sara-
legi, Eneko Saralegi, Ander 

Erasun eta Jose Mari Esnao-
la herritarra izan genituen eta 
harria jasotzen berriz Goena-
txo II.a (Joan Jose Unanue). 
Jende ugari bildu zen frontoi-
ra aizkolari eta harri jasotzai-
leen jarduna ikustera.

Herri kirolen saioa amaitze-
rako, sardina usaina zerion 
herriko plazak. Bertan ziren 
sardinak erretzen herriko 
hainbat boluntario eta sagar-
dorik ere ez zen falta izan sar-
dinen lagungarri. Bederatzi 
sagardotegi ezberdinetako 

sagardoa dastatzeko aukera 
izan zen: Zabala, Aburuza, 
Isastegi, Aulia, Artzai-enea, 
Oiharte, Otatza, Begiristain 
eta Urbitarte sagardotegie-
tako sagardoa hain zuzen 
ere. 

60kg sardina ziztu bizian jan 
ziren!

Gau aldean, Gazte Herexak 
azken urteotan bezala, Gaz-
te Afaria antolatu zuten fron-
toian, aurten seigarrena eta 
jende ugari hurbildu zen ber-
tara ere.

Ondoren dantzaldia izan zen 
plazan Beste Bat taldearekin 
ordu txikiak arte.

Goenatxo II.a harria jasotzen

Sagardo eta sardina dastaketa jendetsua izan zenAizkolariek erakustaldi bikaina eskaini zuten

ABUZTUAK 30, IGANDEA

Festetako azken egunean 
txirrindulariak izan ziren  
Zegaman ikuskizuna eskaini 
zutenak.

Goizeko hamarretarako prest 
ziren guztiak probari hasiera 
emateko. 117.40 km-tako 
ibilbide luzea egin ostean 
eta Goierriko hainbat herri 
pasa ostean, eguerdiko ordu 
bata aldera iritsi ziren lehe-
nak Zegamako helmugara. 
Irabazlea lau txirrindulari-
ren arteko sprint-ean ebatzi 
zen eta lauretan azkarrena 
David Gutierrez Camargo- 
Ferroatlantica taldeko txi-
rrindulari kantabriarra izan 
zen. Bigarren postua Carlos 

Juez Cafes Baque taldeko 
txirrindulariarentzat izan zen 
eta hirugarren postua be-
rriz Bidelan kirolgi taldeko  
Xabier Iriarterentzat.

Mendiko saria David Gutie-
rrezentzat izan zen eta tal-
dekako sailkapenean berriz 
Bidelan kirolgi talde euskal-
duna izan zen nagusi.

Hau izan zen 2009ko San 
Bartolome Jaiei amaiera 
eman zien azken aurreko 
ekitaldia.

Festei amaiera egun hone-
tan bertan eman zitzaien 
gaueko hamabietan, urtero 
legez Beleari adio eginez.

LXXVI. San Bartolome Txirrindu 
probako irabazleak
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Non eta noiz jaio zinen?

1958.urtean jaio nintzen 
Huesca-ko Tardienta izeneko 
herri txiki batean.

Noiztik bizi zara 
Zegaman?

Zegamara orain dela 22 urte 
etorri ginen bizitzera. San 
Martin jaiaren inguruan izan 
zen gainera! Azoka egun 
euritsua izan bazen ere giro 
alaia zegoen herrian eta guzti 
hark sentipen ona sorrarazi 
zidan herriaz.

Non egin zenituen 
ikasketak? 

Zaragozako unibertsitatean 
egin nituen medikuntzako 
ikasketak. Betidanik gustatu 
izan zait medikuntza eta behin 

honetan sakondu nuenean 
are eta gehiago! Ikasteko na-
hiz praktikan jartzeko lanbide 
polita da. 

Unibertsitatean medikuntza 
ikasketak amaitu eta gero, 
ikasketak osatu aldera hainbat 
ikastaro egin nituen. Lehenik 
akupunturako ikastaroa egin 
nuen, ondoren Iruñean diete-
tika eta nutrizioari dagokiona 
eta jarraian Madrilen homeo-
patiako ikasketak. 

Noiz ireki zenuen 
Zegaman duzun osasun 
zentroa? 

Zegamara etorri aurretik 
jadanik akupuntura teknika 
erabiltzen nuen nire lanean 
eta hona etorri nintzenean 
ere teknika bera erabiltzen 
jarraitu nuen. Aldi berean, 
Osakidetzan aritu nintzen 
mediku lanean. 

Zegamako kontsulta, duela sei 
urte ireki nuen Olaran auzoan 
eta ordutik, akupuntura, 
dietetika eta homeopatia ditut 
nire lanean oinarri. 

Kontaiguzu zertan datzan 
zure lana 

Akupunturak eta homeopa-
tiak tratamendu arlo oso za-
bala hartzen dute bere baitan. 
Hauen artean, artrosi, ziatika, 
kontraktura eta zaintiratu 
moduko minak nahiz zirku-
lazio edota zefalea bezalako  
arazoak.

Dietetika arloari dagokionean, 
obesitatea, gehiegizko pisua 
eta zelulitisari aurre egite-
ko tratamenduak erabiltzen  
ditut.

Kanpotik bezero asko 
etortzen al zaizkizu? 

Nagusiki Goierri, Urola,  
Tolosaldea eta Nafarroatik  
etortzen zaizkit bezeroak.

Zein tratamendu mota 
erabiltzen dituzu? 

Akupuntura eta homeopatia 
tratamenduez gain, ultra-
soinuak eta laserra erabiltzen 
ditut analgesiko eta antinfla-
matorio gisa. Bena- eta linfa-
drenaia hobetzeko presotera-
pia deritzon teknika erabiltzen 
dut eta zelulitisari aurre egite-
ko berriz bestelako korronte 
mota batzuk.

Akupunturaren onurak 
kontaizkiguzu. 

Akupuntura gure organis-
moaren oreka lortzeko era-
biltzen da. Esate baterako, 
gaixo batek belauneko mina 
badu, akupunturak min hau 
arintzeaz gain, min honen 
ondorioz bere gorputzean 
ondoeza eragingo duten bes-
te hainbat arlo ere tratatzen 
ditu: arlo emozionala (minak 
eragindako antsietatea gutxi-
tuz) eta zirkulazioa adibidez. 
Hau da, ongi sentitzeko be-
harrezkoa duen guztian la- 
guntzen dio akupunturak 
gaixoari.

Zein motatako makinak 
erabiltzen dituzu mina 
tratatzeko?

 Lehen esan bezala, laserra, 
ultrasoinuak, presoterapia eta 
elektroakupuntura erabiltzen 
ditut mina tratatzeko.

Zer da zure lanetik 
gustukoen duzuna? Eta ez 
duzuna hain gustuko?

Medikuaren eta gaixoaren 
artean sortzen den harremana 
oso aberasgarria da niretzat. 
Gainera, gaixoari bere bizi-
kalitatea hobetzen laguntzea 
pozgarria da niretzat. 

Erreza al da bezeroekin 
asmatzea? 

 Orokorrean bai, gaixoa tra-
tatzerakoan urteetako eskar-
mentua oso baliagarria dela 
uste dut. 

Zuk eskaintzen dituzun 
estetikako zerbitzuen 
bezeroak emakumezkoak 
al dira gehienak? 

Nagusiki nire bezeroak 
emakumezkoak dira, baina 
gaur egun geroz eta gizo-
nezko gehiago dira itxuraz 
arduratzen direnak. Nire ka-
suan, obesitateak kezkatuta, 
gero eta gizonezko gehiago 
etortzen zaizkit kontsultara.

 Etorkizunari begira zein 
erronka dituzu? 

Etorkizunari begira dudan 
erronka nagusia, nire ezagu-
penak sakontzen jarraitzea 
da ikastaro eta kongresuetara 
joanez eta medikuntza-argi-
talpenak eskuratuz. Bestal-
de, orain ditudan teknologiak 
osatu aldera, teknologia be-
rriak sartzeko asmoa ere  
badut.

Urteko zein denboralditan 
izaten duzu lanik gehien?

 Urte guztian zehar gaixo 
kopuru berdintsua izaten dut, 
baina udaberri inguruan lan 
gehiago izaten dut dietetika 
arloari dagokionez. 

Krisiaren eraginik nabari 
al duzu? 

Jendea bere osasunaz geroz 
eta gehiago arduratzen den 
gizarte batean bizi garenez 
ez dut krisiaren eraginik 
nabaritu.

EDURNE LUJANBIO

ITZIAR GARMENDIA

-
AKUPUNTURA, DIETETIKA ETA  

HOMEOPATIA DITUT NIRE  
LANEAN OINARRI

-

Rakel, Olaran auzoko 
bere kontsultan

ELKARRIZKETA

RAQUEL
ASO RICOL

GAIXOARI BERE BIZI-KALITATEA 
HOBETZEN LAGUNTZEA  

POZGARRIA DA NIRETZAT
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GATZ
LANTEGIA

Zegaman jakina 
dugu, Erdi Aroan, herriko eko-
nomiaren ardatz nagusietako 
bat “burdinaren industria” 
izan zela eta gerora, hauek 
gainbeheran etortzean, bes-
te industria mota batek hartu 
zuela honen lekukoa, paper-
gintzak alegia. Aipatu berri di-
tugun bi industria mota hauez 
gain, badakigu Zegaman 
errota ugari ere bazirela mar-
txan eta abeltzaintzak, neka-
zaritzak eta zeramikagintzak 
ere izan zutela garrantzia.

Dena den, bazen Zegaman, 
orain arte ezezaguna izan du-
gun beste industria mota bat 
ere, Gatzaren industria alegia. 

Ezaguna dugunez, Asemen-
di inguruan, badira ur gazia  
darien iturburu batzuk eta 
hori nabari da iturburu eta 
erreka hauen izenetan ere: 
Errekabeltz (honek iturburu 
hauen inguruan egoten den  
belztasuna adierazten du), 
Gesala, Gesaltxo, Errekazu-
ri… XIX. mendean, ur gazi 
hauek ustiatuz, gatza atera-
tzeko lantegi bat jarri zen 
martxan Zegaman, Azurmen-
diko gatz lantegia hain zuzen 
ere.

Zegaman, Azurmendiko ga-
tzagetan gatza ateratzen ze-
naren lehen notizia 1814koa 
dugu. Hala ere, jadanik 
1788rako zegamarrek bazu-
ten herrian zeukaten lehengai 
honen berri. Hori hala izanik 
ere 1814. urtera arte ez ziren 

gatza ateratzen hasi, izan ere 
ez baitzuten ordura arte gatza 
modu errentagarrian ekoizte-
ko baliabide tekniko egokirik 
aurkitu.

Garai hartan, ezaguna dugun 
Añanako gatzagetan eguzkia-
ren energia erabiltzen zuten 
lurrunketa bidez uretik gatza 
erauzteko. Zegaman ordea 
teknika honek ez zuen balio, 
izan ere, ez baitzegoen behar 
adina eguzki. Ondorioz, 1814 
aldera, errentagarri suerta  
zitekeen teknika berri bat 
ekarri zuten Zegamara, sua-
ren bidezko lurrunketa hain 
zuzen ere. Teknika hau, ur ga-

zia galdaretan sartu eta sua-
ren bidez uraren lurrunketa 
eragitean zetzan. Dena den, 
metodo hau erabiltzeak kostu 
handiagoa zuen eguzkiaren 
bidezkoak baino, izan ere, 
sua egiteko lehengaia behar 
baitzen.

Lurrunketaren ondoren gal-
daretan geratzen zen gatza, 
7 bat egunez biltegian eduki 
behar izaten zen eta gero, 
zaldi edo gurdiz kostaldera 
garraiatzen zen. Garai hartan, 
gatza batez ere kostalde-
ko portuetan erabiltzen zen  
arraina kontserbatzeko. 

ZEGAMAN, ASEMENDI ALDEAN, GATZA 
ATERATZEN ZEN LANTEGI BAT EGON 
ZEN MARTXAN XIX. MENDEAN

Zegaman gatza ateratzeko erabiltzen zuten suaren bidezko lurrunketan 
oinarritutako teknikaren adierazpen grafikoa
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Gesal iturriak, ur gazia jaiotzen den lekuak 
dira eta garai batean Zegama eta inguruko 
lurrak itsaso azpian egon zirenaren seinale 
dira.

Urak dakarren gazitasun hori, bere 
ibilbidean zeharkatzen dituen harkaitzen 
konposatu gaziak bereganatzean hartzen 
du. Harkaitz hauek, garai batean itsasoak 
atzera egin ondoren, inguru honetan 
gelditu ziren ur gaziko lakuak lurruntzean 
sortu ziren. Lakuetako ura lurruntzearen 
ondorioz, urak zuen gatza metatu egin zen 
harkaitz gaziak eratuz. 

Ur hauek duten gatz kantitate handia 
dela-eta, gesal-iturri hauen inguruan ez da 
landarerik hazten eta beraz, orban beltz 
bat eratuz agertzen dira.

Antzina, gatza aberastasun iturri izan zen, izan ere, diru 
moduan ordainketak egiteko erabili izan zen garai batean. 
Zegamak ere ez zuen aberastasun iturri hau alferrik galdu 
eta gesal iturrien inguruan, gatz fabrika bat egon zenaren 
berriak baditugu. 

Gatza erauzteaz gain, beste zeregin batzuetarako ere 
erabili zuten ur hau inguruko baserritarrek, gaztainak 
egosteko eta ogia egiteko adibidez.

Zegamako gatzagak, Don 
Trinidad Porcel gasteizta-
rrarenak ziren eta honek, 
Zegamako Juan Antonio 
Ariztimuino eta Pedro de 
Olabegoitiari alokatu zizkien. 
Alokairu kontratuan, nagusiak 
errentariei 2000 anega gatz 
ekoitzi eta Aitamarrenen zuen 
biltegira eramateko baldintza 
jarri zien. 2000 gatz anega,  
Zarautz, Getaria, Zumaia eta 
Mutrikuko gatz beharrizanak 
asetzeko adinako gatz kan-
titatea zen. Nagusiak anega 

bakoitzeko 12 erreal ordaindu 
behar zizkien kontratuaren 
arabera errentariei. 

Dena den, gatz hori guztia 
kostaldera garraiatzeak kostu 
handia zuela eta, 16 errea-
letan saltzen zen Zegamako 
gatza kostaldean, Cadizetik 
ekartzen zena baino garestia-
go. Ondorioz, Cadizeko ga-
tzaren konpetentzia saiheste 
aldera, 2 errealeko zerga jarri 
zioten Cadizetik ekartzen zen 
gatzari.

Zegamako industriari buruz 
1821ean eginiko inbentario 
batean jadanik ez da aipa-
tzen gatz lantegirik eta beraz, 
honen arabera garai harta-
rako jadanik itxita egongo 
zela pentsa dezakegu. Hala 
ere, Jose Maiorak ez zuen 
etsi eta 1847an Foru Aldun-
dira eskutitz bat idatzi zuen 
gatzagak berriro martxan 
jartzeko eskatuz. Foru Aldun-
diak eskaera horri erantzu-
nez, azterketa bat egin zuen.  

Azterketa honetan, Zegamako 
gatzagek Nafarroako Oroko 
gatzagetan ateratako gatza-
ren salneurriarekin ezin zutela 
lehiatu ikusi zen. Dirudienez, 
Nafarroa eta Arabako ga- 
tzagetan merkeago ekoizten 
zuten gatza eta hau izan zen 
Zegamako gatzagak istearen 
arrazoia. Ondorioz, bertan 
behera gelditu zen betirako 
gatz lantegia berriro martxan 
jartzeko asmoa.

OIHANA ZUBIZARRETA

GESAL ITURRIAK, GATZ ITURRI
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2009ko AZAROAREN 14an

SAN MARTIN
FERIA

Askotan ez be-
zalako eguraldia lagun, 
azaroaren 14an, San Mar-
tin azoka ospatu genuen  
Zegaman. Aurten ere, egita-
rau bete betea izan genuen 
eta adin guztietako jendeari 
egokitutako ekitaldiak antola-
tu ziren.

Azaroaren 5ean izan genuen 
San Martinei loturik antola-
tutako lehen ekintza, Fermin 
Leizaolaren “Partzuergoko 
Saroiak” hitzaldia hain zu-
zen ere. Artzainen men-
diko eraikuntzak izan zituen  
Ferminek hizpide hitzaldian 
eta artzainek utzi diguten on-
darea babestearen garrantzia 
azpimarratu zuen. konturatu 

gabe pasa zitzaizkigun hitzal-
diak iraun zituen bi orduak. 

Azaroaren 7an berriz, bi eki-
taldi nagusi izan genituen. 
Arratsaldeko 17:00etan po-
likiroldegian Aizkorri Guraso 
Elkarteak eta Udalak antola-
turik Pirritx eta Porrotx paila-
zoak izan genituen “Piratak” 
ikuskizuna eskaintzen eta 
bertan, Zegamako Tobera 
Musika Eskolako kideek har-
tu zuten parte koreografiak 
eginez. Urteko ekintza hau 
San Martin azokaren ondo-
rengo egunean egin ohi bada 
ere, aurten, pailazoen agen-
da arazoak tarteko, aurreko 
larunbatera aurreratu behar 
izan zen ekintza hau.

Pailazoak amaitu ostean, Kul-
tur Etxean izan zen zita. Jose 

Antonio Fermin Gorosabelen 
erakusketaren inaugurazio 
ekitaldia hain zuzen ere. Jose 
Antoniok, berak egindako 
hainbat oleo, marrazki eta 
grabatu jarri zituen ikusgai 
“Zegamak sortuak” izen-
burupean. Erakusketa hau, 
azaroaren 22ra arte izan zen 
ikusgai Kultur Etxean.

Azokaren ildora, azaroaren 
10, 11 eta 12an, Leintz 
Gatzagan kokatua dagoen 
Jakion enpresako kudea-
tzaile den Susana Aiastuiek 
“Kontserbagintza ikastaroa” 
eman zuen Amezti elkartean. 

Ikastaroko lehen egunean, 
kontserbagintzaren alderdi 
teorikoa landu zen eta hu-
rrengo bi egunetan, ikasitako 
kontzeptu teorikoak praktikan 
jartzeko aukera izan zen. Bi-
garren egunean fruituak jarri 
ziren kontserban (ur-azukre-
tan, mermelada moduan eta 
purea eginda) eta hirugarre-
nean barazkiak eta babarru-
nak. Ikastaroan parte hartu 
zuten 20 lagunak gustura  
aritu ziren saltsan!

San Martin azoka bezperan 
berriz hainbat aldaketa izan 
dira aurtengo urtean aurreko 

Kontserba ikastaroan herritar askok hartu zuten parteArdo kata itsuak arrakasta itzela izan zuen

Fermin Leizaola hitzaldia ematen Udaletxeko arkupean herritar ugari bildu zen, ardoa, txakolina eta gazta dastatzera

Hiru gazta sarituak
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urteekin alderatuz. Aurten, 
profesionalen pilota partiden 
ordez “Ardo kata itsua” izan 
dugu eskolako gimnasioan. 
Bertara hurbildu zirenek, ardo 
kata egiteko irizpideak zein di-
ren eta kata nola egiten den 
ikasteko aukera izan zuten 
Iban Mate Dolarea jatetxe-
ko jabe eta dastatzailearen 
gidaritzapean eta 6 jatorri 
izendapen ezberdinetako  
ardoen ezaugarriak ezagu-
tzeko aukera izan zuten. 
Iban Materen azalpenak adi-
tu ondoren, probatu zituzten 
ardo ezberdinak zein jatorri 
izendapeni zegozkien asmatu 
behar izan zuten bertaratuek, 
lan zaila parte hartu zuten ba-
tzuen iritziz behintzat! 

Ardo kata itsuaren ostean, 
Udaletxeko arkupeetan, ar-
doa, txakolina eta gazta pin-
txoak banatu ziren trikitilarien 
doinu alaiak lagun.

Haizetsu esnatu zen aza-
roaren 14a, goizeko lehen 
orduan euri tanta batzuk bota 
bazituen ere, eguzkia nagusi-

tu zen eguerdi aldera eta giro 
paregabea bizi izan genuen 
beste urte batez ere Zega-
man hain estimatua dugun 
San Martin ferian.

Goizean goiz behien marruak 
eta ardien zintzarri hotsa  
nagusitu zen kaleetan eta 
geroxeago, artisauen postuz 
hasi zen hornitzen herri gu-
nea. Aurten iaz baino artisau 
postu gehiago izan ditugula 
aipatu behar.

Urtero bezala, aurten ere 
fin-fin aritu ziren Udaletxeko 
arkupean Jabier Arrieta tai-
lagintzan, Eulogio eta Jose 
Albizu anaiak artilearekin hari 
eta galtzerdiak egiten, Arizti 
Zaharra baserriko bi neskak 
xaboiak saltzen eta berrikun-
tza moduan, Ramon Arriza-
balaga eta bere biloba Uxue 
Arrizabalaga buztinezko on-
tziak egiten.

Era berean, Tolosako baba-
rrunak eta taloak dastatzeko 
ere aukera paregabea izan 
zen Udaletxe azpian.

Polikiroldegitik Urgainberrirako 
eremuan, abereak izan ziren 
nagusi. Herriko abeltzainek 
San Martin azokaren arima 
diren abere ederrak ekarri 
zituzten herrira eta hauek 
izan ziren aurten sarituak:

Ardietan 
Joxe Etxeberria

Bildotsetan 
Ioritz Etxeberria

Pirenaika behietan 
Iñaki Labaka

Behi mestizoetan 
Juan Kruz Arrizabalaga

Behi suizoetan 
Jose Migel Azurmendi

Zezenetan 
Eugenio Katarain

Zaldietan 
Ibai Urbistondo

Etxe behorretan 
Xabier Arrondo

Mendi behorretan 
Xabier Azurmendi

Joxe eta Eulogio Albizu aurten ere San Martin ferianTolosako labeldun babarrunak dastatzeko aukera izan zen

Abere ederrak ikusgai azokan

Jabier Arrieta egurra lantzen

Ramon eta Uxue buztinezko 
ontziak egiten

Abere ederrak ikusgai azokanHerritarren arteko abere lehiaketako sarituak
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Ezin ahaztu San Martin 
azokaren barruan ospatu 
den hamaikagarren Aizkorri 
eta Urbiako artzainen arteko 
gazta lehiaketa ere. Aurten 
ere artzainek ez zuten hutsik 
egin eta 14 gazta izan geni-
tuen nor baino nor lehiake-
tan. Hauek dira aurtengoan 
lehiaketara aurkeztu zirenak: 
Aixtra S.C. (Araia), SAT. Olano 
(Egino), Felix Etxezarreta (Gor-
doa), Jose Mari Jauregi (Ilar-
duia), Jabier Muñoa (Zerain),  
J. Aranburu Elkartea (Idiaza-
bal), Jose Igancio Gonzalez 

de Heredia (Larrea), Go-
miztegi Koop. Elk. (Oñati),  
Aizpea gaztandegia (Olaberria),  
Ramon Ugarte (Oñati),  
Arantxa Segurola eta Juan Jose  
Aranguren (Legazpi), Gaspar 
eta Mari Puy Arrieta (Araia), 
Mari Paz Oiarbide (Zegama) 
eta Unai Lekuona (Araia). 

Epaimahaikideak ere ez ge-
nituen nolanahikoa izan aur-
tengoan. Hauek izan ziren 
gaztak epaitzen aritu zirenak 
aurtengoan: Joan Amat (San  
Sadurni d´Anoiako alkatea), 
Alfredo Fernandez eta Iña-

ki Etayo (Idiazabal jatorri 
izendapeneko dastatzaileak), 
Jose Luis Fernandez de  
Juvera (Grupo Faustinoko  
zuzendari kudeatzailea), Ivan 
Mate (Beasaingo Dolarea ja-
tetxeko arduradun eta dasta- 
tzailea), Miquel Caminal  
(la Seu d´urgell-eko turismo 
zinegotzia) Luis Estaun (Bies-
casko alkatea) eta Mikel Goñi 
(Goñi II pilotaria).

Beren epaiaren arabera, 
hauek izan dira XI. edizio 
honetako gaztarik onenak  
hurrenez hurren:

TXAPELDUNA:

Arantza Segurola eta Juan 
Jose Aranguren (Legazpi)

2. Postuan:

J. Aranburu Elkartea 
(Idiazabal)

3. Postuan:

Jose Ignacio Gonzalez 
de Heredia (Larrea)

Gazta lehiaketako txapeldu-
nak ezagutu ostean, herriko 
elkarteetako ordezkariek le-
hiaketara aurkeztu ziren gaz-

Luis Estaun, Alfredo Fernandez, Joan Amat eta  
Jose Luis Fernandez de Juvera

Lehiaketara aurkeztutako gaztak jendeari banatu zitzaizkion

Herriko artisauak eginiko xaboi eta olioak Udaletxeko arkupean Gozoa dastatzeko aukera ere izan genuen

Gazta lehiaketako sarituak

Iban Mate, Iñaki Etayo, Mikel Goñi eta Miquel Caminal
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Arakama anaiek euren mintegiko landareak erakusgai jarri zituzten
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tak jende artean banatu zituz-
ten ohitura denez. 

Arratsaldean berriz, buruhan-
diek eman zioten festari jarrai-
pena. Txistularien doinuak eta 
eguraldi ederra lagun, buru-
handiek beren ohiko kalejira 
egin zuten herrian zehar txi-
kienen gozagarri. Hauek beren 
lana amaitu ostean, frontoian 
jarraitu zuen festak. 

Arratsaldeko 18:00etan hasi-
ta, herritarren arteko XI. San 
Martin pilota torneoko finalak 
jokatu ziren frontoian. Hona he-
men aurtengo emaitzak mailaz 
maila:

Benjaminetan:

Unai Berasategi 
Iñaki Galdos  9

Aitzol Arrondo  
Gorka Arizkorreta 16

Alebinetan:

Alvaro Ramos 
Mikel Rey  13

Euken Olaziregi 
Luis Bautista  16

Infantiletan: 

Joanes Etxaide 
Josu Oiarbide  11

Xabier Azurmendi 
Iban Matxinandiarena 18

Frontoiko pilota partidak amai-

tzean, kalean jarraitu zuen fes-

tak ordu txikiak arte.

Igandea ere larunbataren pare-

ko esnatu zen, eguraldi ederra 

eta giro epela. San Martinetako 

ekitaldi nagusiak paseak bazi-

ren ere, igandean ere izan zen 

zertaz gozatu.

Goizeko hamaiketan XVIII. DV 

torneoko kanporaketa izan zen 

frontoian. Bertan lau bikote ari-

tu ziren lehian eta hauek izan 

ziren lortu zituzten emaitzak:

Promesa mailan

Ansotegi – Lana 13

Ezkurdia – Arratibel 22

Senior mailan

Yoldi – Galarraga 22

Armendariz – Gorrotxategi 17

Arratsaldean, Aizkorri Guraso 

Elkarteak antolaturik haur jo-

lasak izan ziren frontoian, ja-

rraian mokadutxo bat egiteko 

beta ere izan zen eta ondoren, 

festari behar bezala amaiera 

emateko, buruhandiak!

XVIII. DV torneoko kanporaketa jokatu zen frontoian

Herriko gaztetxoenek ere erakutsi zuten etorkizun handiko pilotariak direla 

Egun, San Martin eguneko ekitaldi nagusienetako bat Aizkorri 
eta Urbiako Artzainen arteko Gazta Lehiaketa izaten da. Gazta 
lehiaketa hau 1999. urtean hasi zen antolatzen eta orduz geroztik, 
urtero urtero San Martin azokaren egitaraua biltzen duen esku-
programa kaleratu du Udalak. Lehen bi urteetan, artzaintzari 
lotutako bi argazki orokor jarri ziren programaren azalean. 2001. 
urteaz geroztik ordea, herriko artzainei protagonismoa eman 
nahirik, argazki generikoen ordez herriko artzainen argazkiak 
jarri dira. Honekin, Udalak bere esker ona adierazi nahi izan die 
artzain hauei eta bide batez, herriaren arima izan den lanbide 
honi eskaini dizkien urteak goraipatu eta lau haizetara zabaldu. 
Hauek izan dira 2009a bitartean urtez urte San Martinetan atera 
diren triptikoen azalak eta bertan agertu diren artzainak:

2001ean 
Kandido Aizpeolea 
Muñoa eta Jose Migel 
Asurmendi Aia

2002an  
Jose Mari Azurmendi 
Gorostizu-Orkaiztegi

2003an
Patxi Katarain 
Apaolaza

2004an 
Joxe Mari Oiarbide 
Olabide

2005ean
Joxe Larrea Aldasoro

2006an  
Mari Paz Oiarbide 
Larrea

2007an
Santi Katarain 
Apaolaza

2008an 
Pablo Berasategi 
Azurmendi

2009an 
Fermin Arrieta 
Otaegi eta Lorenza 
Etxezarreta Oiarbide 
senar-emazteak
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Urtero bezala, 
apirilaren lehen igandean, 
ERLEZAIN EGUNA ospatu 
zen Zegaman. Eguraldi ederra 
lagun, Eztia eta Erlezainak 
ardatz dituen egun honek, 
jende mordoxka erakarri zuen 
Zegama aldera. 

Erlezain Eguna apirilaren 5ean 
ospatu bazen ere, aurreko 
astean zehar hainbat jarduera 
burutu ziren egun hau aitza-
kiatzat hartuta:

Apirilaren 1ean, erlezainaren 
lana eta eztia Zegamako gaz-
tetxoei hurbiltze aldera, Gi-
puzkoako Erlezain Elkarteko 
Julian Urkiola eta Maria Iraola 
bere emaztea, Aitxuri Herri 
Eskolan izan ziren. Bertan,  
erleari eta erlezaintzari 
buruzko azalpenak emateaz 
gain, ezti mota ezberdinak 
dastatzeko aukera izan zu-
ten gaztetxoek. Amaitzeko, 
ezti potetxo bana oparitu zien 
Julianek ikasleei Gipuzkoako 
Erlezain Elkartearen eta  
Zegamako Udalaren izenean. 

Ea erlezaintzarekiko arra piztu 
eta erlezain gazterik sortzen 
dugun Zegaman!

Apirilaren 4ean, Erlezain Egu-
naren bezperan, bi ekitaldi 
burutu ziren: “Eztia eta Erleen 
Osasuna” hizpide izan zuen 
hitzaldia eta 2009ko Urrezko 
Aizkolarien Txapelketako kan-
poraketak.

Hitzaldia, Antonio Gomez 
Pajuelo biologo eta erlezain-
tzan adituak eman zuen Kul-
tur Etxean. Hiru orduko irau-
pena izan zuen hitzaldi honek, 
arrakasta itzela izan zuen. 60 
bat pertsona inguru hurbildu 
ziren Pajueloren azalpenak 
entzutera eta bide batez,  
zituzten zalantza eta arazoak 
Pajuelo adituarekin ezta-
baidatzeko aukera ere izan  
zuten. 

Hitzaldia amaitu ondoren, 
iluntzeko 8ak aldera, Urrezko 
Aizkorako kanporaketa-
ri eman zitzaion hasiera. 
Bertan, zortzi aizkolari aritu  
ziren lehian: Eraso, Llanos,  
Urteaga, Rodriguez II.,  
Elorriaga, Zubizarreta,  
Mugerza III eta Esnaola zega-
marra. Lehia biziaren ostean, 
Jon Rodriguezek eta Aratz 
Mugerzak lortu zuten hurren-
go kanporaketara pasatzea.

Igandean, apirilak 5ean, os-
patu zen erlezainen egun 
handia, eta urtero lez, egun 
honen ekitaldi nagusietako 
batekin eman zitzaion hasiera 
egunari, Gipuzkoako XI. Ezti 
Lehiaketarekin hain zuzen 
ere. Bertan, Gipuzkoako ez-
tirik hoberenak lehiatu ziren 
elkarren aurka hiru modalita-
tetan: milalore eztia, ezti argia 
eta ezti iluna. Eztiak epaitzen,  

2009ko APIRILAREN 5ean

ERLEZAIN
EGUNA

 Erlezain ugari bildu zen Antonio Pajueloren hitzaldia entzutera.

Aurtengo ezti lehiaketako irabazleak saria jaso ondoren.

Zegamako Udalak eta Erlezain Elkarteak lau erlezain omendu zituen 
erlezaintzari eskaini dizkioten urteak eskertu asmoz. Erlezainak herria zeharkatu zuten beren erlezain jantziak soinean zituztela
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 Pastel erakusketa bikaina osatu zen jendearen gozagarri Marrazki lehiaketa irabazi zuten ikasleak Gipuzkoako Erlezain Elkarteko 
kideekin saria jaso ondoren

Antonio Gomez Pajuelo 
aditua, Lierni Aranburu Gi-
puzkoako Erlezain Elkarte-
ko kidea eta Amaia Zubiria 
abeslaria aritu ziren. Azken 
epaiaren arabera, hauek izan 
dira 2009ko Gipuzkoako ezti 
lehiaketako txapeldunak:

Milalore eztian:
Simon Nazabal (Elduain)

Ezti ilunean:
Simon Telletxea (Irun)

Ezti argian: 
Juan Galdeano (Hernani)

Ezti lehiaketaz gain, urtero 
bezala, 4 erlezaini merezitako 
omenaldia egin zitzaien egun 
honetan. Aurtengo omenduak 
hauek izan ziren: Antonio 
Mujika (Beasain), Juan Inazio 
Mendizabal (Tolosa), Asensio 
Ansorregi (Mutriku) eta 
Kandido Urreizti (Mutriku). 
Xabier Azurmendik agurra 
dantzatu zien Zegamako 
Txistulari taldeak lagundurik 
eta emozioz beteriko ekitaldia 
izan zen lau omenduentzat 
eta hauen familiartekoentzat.

Bi ekitaldi nagusi hauez 
gain, urtero bezala pastelen 
erakusketa eta dastatzea 
burutu zen.  Aurten ekitaldi 
hau aurrera eraman ahal iza-
teko gozoak bidali dizkiguten 
gozotegiak hauek izan dira: 
Adarraga (Hernani), Ezeiza 
(Tolosa), Gorrotxategi (Tolo-
sa), Unanue (Ordizia), Zega-
mako Okindegia (Zegama), 
Egaña (Azpeitia), Raizabal 
(Bergara), Oiartzun (Donos-
tia), Arruti (Andoain), Hawai 
(Irun-Hondarribia) eta Labeal-
de (Ordizia). Pastelak dasta- 
tzera hurbildu zirenak, ikus-
mena eta sabela biak goza-
tzeko aukera izan zuten!

Erlezainek “durrunba” egin 
zuten herriko kaleetan ze-
har beraien lanerako jantzia 
soinean zutela, eta jarraian,  
“erlakumearen bilketa” an-
tzeztu zuten polikiroldegian. 
Bestalde, hainbat artisau,  
erlezain eta gozogile izan zi-
ren frontoian beren produk-
tuak saldu eta Erlezain Egu-
nari itxura emanez. 

Urtero errepikatzen diren 
ekintza hauez gain, bi ekitaldi 
berri ere izan genituen:

Aitxuri Herri Eskolako 
haurrek, erlezaintza eta erleak 
gai hartuta egin zituzten 
marrazkien erakusketa egin 
zen polikiroldegian eta bide 
batez, maila bakoitzeko 
marrazki dotoreenak sarituak 
izan ziren. Hauek izan ziren 
aurtengo marrazki hoberenen 
egileak:

2 urtekoetan: 
Ander Ormazabal Urdangarin
3 urtekoetan: 
Naroa Otero Etxaide
4 urtekoetan: 
Lorea Agirre Berasategi
5 urtekoetan: 
Manex Ormazabal Apalategi
1 mailakoetan: 
Uxue Elorza Arsuaga
2. mailakoetan: 
Maialen Martin Goikoetxea
3. mailakoetan: 
Laida Arrondo Atxa
4. mailakoetan: 
Arantxa Ortiz Elorza
5. mailakoetan: 
Dikra JahJah El Ismaili
6. mailakoetan: 
Garazi Ormazabal Arizkorreta

Beste ekintza berritzailea, 
Antonio Gomez Pajuelok 
burutu zuen ezti dastatze 
gidatua izan zen. Dastatzean 
parte hartu zutenek, probatu 
zituzten ezti mota ezberdinei 
buruzko nondik norakoak 
ikasi ahal izan zituzten eta 
baita hauek gure osasunean 
dituzten onuren berri ere. 

Erlezain Eguneko ekitaldiei, 
arratsaldean Bertso Jaialdia-
rekin eman zitzaien jarraipe-
na. Bertan punta-puntako sei 
bertsolari aritu ziren kantari 
polikiroldegian bildu zen jen-
detzaren bertso gosea ase-
tu nahirik. Bertso sakonak, 
umorez betetako bertsoak, 
puntuak… mota guztietako 
gaiei erantzun behar izan 
zieten bertsolariek eta ez  
zuten hutsik egin! Aurten gure 
artean izan ditugun bertso-
lariak: Andoni Egaña, Amets 
Arzallus, Aitor Mendiluze, Iker 
Zubeldia, Amaia Agirre eta 
Jesus Mari Irazu gai jartzaile 
lanetan berriz, Egoitz Aizpuru 
izan zen.

Gipuzkoako Erlezain Elkarteko kideak Adarraga gozotegiko txokolatea 
banatzen

Marrazki dotoreak egin zituzten Aitxuriko ikasleek



Zegaman buztin-

gintzak izan duen garrantzia 

aintzakotzat hartuta, Zega-

mako Udalak, Zeramika Jar-

dunaldiak antolatu zituen EKG 

(Euskal Keramikagile Garaiki-

deak) taldearekin elkarlanean. 

Apirilak 25ean, larunbata, goi-

zeko 11.00etan eman zitzaien 

hasiera jardunaldiei. Edurne 

Albizu alkatea eta EKG talde-

ko Ines Gonzalez de Zarate 

izan ziren jardunaldiari hasiera 

eman ziotenak. 

Behin inauguratuta, Enrike 

Ibabe historialariaren txan-

da izan zen. Honek, euskal 

zeramikaren historian mur-

gildu gintuen eta batez ere 

Zegaman ofizio honetan jar-

dun ziren hiru familien nondik 

norakoak azaldu zizkigun:  

Arregi, Azurmendi eta Arriza-

balaga familienak hain zuzen 

ere. Bere adierazpenetatik  

jakin ahal izan genuen  

Intxaustiz gain bazirela beste 

ontzi lantegi batzuk ere, Aita-

marren Zaharra etxean, Zirku-

loa egon zen eremuan eta 

Mazkiaran Etxeberri etxean 

hain zuzen ere.

Enrike Ibabek Zegamako ze-

ramikaren inguruko azalpe-

nak eman ostean, Gregorio 

Aramendirekin garai berean 

zeramika lantzen aritu ziren 

sei ontzigilek hartu zuten 

hitza: Nikolas Agirrebeitiak, 

Federiko Garmendiak, Patxo 

Jauregik, Antonio Naharrok, 

Enrike Ibabek eta nola ez, 

Martin Catalinak. Moderatzai-

le lanetan EKG taldeko Ines 

Gonzalez de Zarate aritu zen. 

Mahai inguruan, garai hartan 

zeramika lantzeko erabiltzen 

ziren teknikak aztertzeaz gain 

eta eltzegileen bizimodua 

ezagutzeaz gain, Zegamako 

azken eltzegile izan zen Gre-

gorio Aramendi izan zuten 

gogoan. 

ZERAMIKA 
 JARDUNALDIAK

Enrike Ibabe Zegamako 
ontzigintzaren historiari 

buruzko azalpenak ematen

Zegaman ontzigintzak 
eta buztinaren erabilerak 
izan zuen garrantzia go-
goratuz eta lanbide honi 
merezi duen errespetua 
eta arreta adierazi nahi-
rik, Zeramika Jardunaldiak 
antolatu ziren Zegaman 
apirilaren 25 eta 26an. 

Zegama, ontzigintza eta tei-
lagintzari dagokiola, Euskal 
Herriko erreferentea iza-
tera iritsi da. Hau horrela 
izatearen arrazoia, egun 
arte gorde duen ondarea 
izan da. Euskal Herri mai-
lan bakarra den buztin eta 
berniz errota mantendu da 
Intxausti baserriko familiari 
esker eta Altziberren be-
rriz, inguru horretan garai 
batean egon ziren hiru tei-
lerietako batek zutik dirau 
oraindik, hau ere Euskal 
Herri mailan bakarretakoa. 

Ontzigintza eta teilagintza 
tailerrak herrian izateak, 
Zegamak garai batean izan 
zuen garrantziaren bes-
te lekuko batzuk ditugu. 

Intxaustiko errota

Intxaustiko zeramika tailerrean 
eginiko pitxarra

Altzibargo teileria
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Bai, Ibaberen hitzaldiak eta 

baita mahai inguruak ere, jen-

de ugari bildu zuten eta txiki 

gelditu zen Udaletxeko Batzar 

Aretoa.

Mahai ingurua amaituta, Os-

tatuan bazkari goxoa das-

tatzeko aukera izan zen eta 

jarraian, Intxaustiko errota-

ra bisita gidatua egin zen.  

Bazkarian, Gregorio Aramen-

diren lau seme-alabei, Uda-

leko kideek oroigarri bana 

eta zeramikari buruzko liburu 

bana oparitu zizkien esker 

onez, hauek mantendu baitu-

te Udalak erosi eta konpondu 

duen arte hain berezia den 

Intxaustiko buztin eta ber-

niz errota. Bisita gidatura ere 

jende ugari hurbildu zen eta 

Enrike Ibabe adituak, Grego-

rio Aramendiren seme-alaben 

eta Martin Catalinaren lagun-

tzarekin, errotaren funtziona-

mendua azaldu zien bertara-

tutako jendeari.

Errotako bisita amaituta, 

Egurraren museoan jarri zen 

zeramikari buruzko erakus-

keta inauguratu zen. Ber-

tan, bi erakusketa jarri ziren, 

bata zeramika tradizionalari 

buruzkoa. Bertan, Gregorio 

Aramendiren familiak utzitako 

piezak eta Gipuzkoako Foru 

Aldundiak jarritako piezekin 

osatu zen erakusketa. Bestal-

de, “Bilakaera” izenburupean, 

EKG taldeak beste erakus-

keta bat antolatu zuten egun 

lantzen duten zeramika ga-

raikidearen isla. Erakusketa 

ikustera ere jende ugari bildu 

zen museora. 

Igandean, apirilak 26, Zera-

mika Garaikidearen txanda 

izan zen. Goizeko 11etan, 

Ines Gomez de Zaratek, EKG 

taldekoek sortu zenetik egun 

arte burutu duen ibilbidea eta 

izan dituzten proiektuen berri 

eman zigun. Jarraian, Miquel 

Barceloren “Paso Doble” fil-

ma ikusi ahal izan zen eta 

ondoren, zeramika tradiziona-

lari buruzko beste bideo bat. 

Honenbestez, lehen zeramika 

topaketak amaitu ziren.

Topaketa hauen ildora, Ze-

gamako Udalak zeramika 

ikastaroa antolatu zuen eta 

Zegaman egindako hainbat 

piezaren erreplikak egin ditu 

zeina museoan dauden sal-

gai. Erreplika hauek, Blanka 

Gomez de Segura ontzigileak 

eginak dira bere Elosuko tai-

lerrean. Hauek dira aurki dai-

tezkeen erreplikak: Zegama 

pitxarra, Intxausti pitxarra, 

Azurmendi marmita, Arregi 

gantz-ontzia eta Aramendi 

gantz-ontzia.

Gregorio Aramendiren garai berean zeramikagintzan jardun ziren 
zeramikagileak bildu ziren topaketan

Gregorioren seme alabek hunkiturik jaso zuten Udalak emandako oroigarria.

Jende ugari Intxaustiko errota ezagutu nahirik.

Zegamako zeramika tailerretan 
egin ziren zenbait piezen erreplikak 
museoan eskuragarri.

Tradizionalki Zegaman eta inguruan buztinarekin egin diren piezen 
erakusketa.

EKG taldekoek buztinarekin egindako artelanek 
osatu zuten erakusketaren zati bat.
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guztiak Arriurdinen bildu ziren 
Udalak eskainitako bazkaria 
dastatzera: xerra bokadiloa 
tomatearekin, kafea, pastak 
eta pattarra banatu zen urtero 
egin ohi denez.

Arratsaldeko bostak aldera, 
indarrak berritu ostean Aran-
tzazurako bidea hartu zuten 
erromesek. 

Hurrengo egunean, aurreko 
egunetik Arantzazun zihar-
duten erromesak eta egun 
horretan bertan autobusez 
hurbildu zirenak Goiko Benta 
ostatuan egin zuten topo eta 
bertatik txistulariekin batera 
Arantzazuko elizaraino joan 
ziren erromes guztiak proze-
sioan meza entzutera. Meza 
ondoren, Arantzazun bertan 
bazkaldu eta berriro Zegama-
rako bidea hartu zuten erro-
mesek, batzuk autobusez eta 
beste batzuk berriz mendiz.

Mendiz zetozten erromesak 
18:00ak aldera iritsi ziren 
herrira eta hauei ongi etorria 
emateko jende ugari bildu 
zen San Bartolome ermitaren 
inguruan. Ermitatik proze- 
sioan eraman zen ohikoa  
denez Arantzazuko ama 
birjinaren irudia elizaraino 
eta bertan ospaketatxo bat  
eginez eta Arantzazuko ama-
ren abestia kantatuz eman 
zitzaion amaiera elizkizunari.

Elizakoak amaituta, herriko 
plazan Udalak ardoa eta otar-
tekoak banatu zituen eta ka-
sinoko ipuin lehiaketako sari 
banaketa burutu zen.

IDIAZABALDARREI 
HARRERA

Urtero legez, korpus Kristi 
aurreko igandean, ekainaren 
7an aurten, Idiazabaldarrei 
harrera egin zitzaien Gurutze 
Santuko ermitan eta Zega-
mako alkateak, Edurne Albi-
zuk, Zegamako aginte makila 
eman zion Idiazabalgo alkate 
den Ioritz Imazi, Idiazabalgo 

ardiak Zegamatik pasatzeko 
baimena berretsiz.

Gurutze Santutik herrigune-
rako bidea Zegamako txistu-
lariek lagundurik egin zuten 
agintariek eta ohitura denez, 
Idiazabalgo aguazilak, bidera 
hurbildu ziren haurrei goxo-
kiak bota zizkien. Txurrerian 
urtero Zegamako Udalak es-
kaintzen dien hamaiketakoa 
egin ostean, Segurarantz 
abiatu ziren idiazabaldarrak. 

SAN JUAN  
BEZPERA ETA  
SAN JUAN EGUNA

San Juan bezpera ere egun 
berezia izan ohi da Euskal 
Herrian eta beraz, baita Ze-
gaman ere. Neguko sasoi ilu-
na atzean utzi eta udarari eta 
eguzkiari ongi etorria emateko 
garaia da San Juan eguna. 

Zegaman, ekainaren 23an 
urtero bezala San Juan ar-
bola jarri zen kioskoko plaza 
alboan eta aurreko urtean 
bezala, arriskuak saiheste al-
dera, kamioi baten laguntzaz 
burutu zen zuhaitza jartzea. 
San Joan arbola bere lekuan 
ezarri ondoren, ohiko gazta, 
ogia eta ardoa banatu zituz-
ten herriko agintariek bertara-
tutakoen artean.

Gaueko hamarrak aldera piz-
tu zen San Joan sua, aurten 
berriro ere herriko plazan. Ba-
ziren jadanik urte batzuk San 
Joan sua Olaberrin egiten zela 
eta aurten, sua egiteko pla-
taforma batetan, berriro ere 
herriko plazan egiteko auke-
ra izan da. San Joan suaren 
inguruan dantzan, Tobera 
Musika Eskolako dantzariak 
aritu ziren herriko txistularien 
laguntzarekin

San Juan egunean, plazan 
agintariek ardoa banatu zuten 
buztinezko pitxarrez baliatuz 
katiluetan. Ondoren herri afa-
ria egin zen ohiturari jarraituz 
Udaletxe azpiko arkupean.

GABONAK

Euskal Herriko beste hainbat 
eta hainbat herrien antzera, 
Zegaman ere Gabon jaiek eta 
batez ere abenduaren 24ak, 
distira berezia dute. Olentze-
roren etorrera txikienentzat 
eta familia bildu, laneko ara-
zoak atzean utzi eta jai hauek 
familian eta lagun artean os-
patzeko garaia beste asko-
rentzat.

Aipatu bezala, Zegaman 
abenduaren 24a da egunik 
ospatuena. Goizean goizetik 
kantu hotsa nagusitzen da 
herriko kaleetan. Kalera ate-
ratzen lehenak Aitxuri Herri 
Eskolako ikasleak izaten dira 
herrigunea kantuz alaitzearen 
xedearekin. Bazkal ostean 
berriz, Gazte Herexa talde-
koak baserriz baserri ibiltzen 
dira kantari herriguneko alai-
tasuna baserrietara helarazi 
asmoz eta arratsalde iluntze 
aldera, Olentzeroren gida-
ritzapean, herri osoa biltzen 
da kantuz aritzeko iluntzeko 
9:00ak aldera arte.

Errege bezperak ere badu 
xarma, iluntzean ekialdetik 
datozen Errege Magoak iris-
ten dira Zegamara zaldi gai-
nean eta txikienek, beren es-
kariak egiteko aukera izaten 
dute gainera. Ongi portatu 
denak, jasoko du oparia erre-
ge egunean!

SANTA  
AGEDA BEZPERA

Santa Ageda bezpera,  
otsailaren 4an izan ohi da, 
aurten asteazkena. Urteetan 
zehar bizirik dirauen tradizioari 
jarraituz, aurten ere “Santa 
Eskean” atera ziren hainbat 
herritar makilak eskuan har-
tuta Santa Agedari ohore 
eginez bertsoak kantatuz. 
Zinearen aurrean egin zuten 
zita arratsaldeko 18:00etan 
kantu saioari ekiteko eta 
amaiera Udalak eskainitako 
luntx-a dastatuz eman zioten 
Ostatun. 

ARANTZAZURA 
PEREGRINAZIOA

Aurten ere, ez zaio hutsik 
egin Zegaman seguruenik 
sakonen errotuta dagoen tra-
dizioari, Arantzazurako erro-
mesaldiari hain zuzen ere. 
Aurten, maiatzaren 31an eta 
ekainaren 1ean ospatu zen 
zegamar guztiontzat hain be-
rezia den egun hau. 

Urtero bezala, jende ugarik 
parte hartu zuen erromesal-
dian. Oinezkoak maiatzaren 
31an abiatu ziren Apeade-
rotik Arantzazu aldera. Ba-
tzuk 8:00etan, beste batzuk 
9:00etan eta ibiltari azkarre-
nak 10:00etan abiatu ziren 
Zegamatik Apeaderora eta 
handik Arantzazura. Bidean 
ohiko mokadutxoa hartuz, 
ordu bata eta erdiak aldera 

TRADIZIOAK

Meltxor erregea elizarako bidean umeen eskariak entzuteko prest

San Joan bezperan plazan piztu zen sua, burdinezko plataforma bat egin 
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IRUETXETAKO 
ERMITA

Elurretako amaren egunean, 
abuztuaren 5ean hain zuzen 
ere, arratsaldeko 19:00etan 
meza ospatu zen Irutxetako 
amari ohore eginez. Ondoren, 
ohiturari jarraituz, mokadutxo 
bat egiteko aukera izan zuten 
bertaratu zirenek Udalaren 
kontura.

SAN BARTOLOME 
ERMITA

San Bartolome ermitan, he-
rriko jai nagusietan bi ospaki-
zun ospatu ziren. Abuztuaren 
23an Bezperak ospatu ziren 
eta abuztuaren 25ean berriz, 
urteko hildakoak gogoratuz 
meza izan zen. Abuztuaren 
24an, San Bartolome egu-
nean, San Bartolomeren 
irudia prozesioan eraman 
zen herriko elizara meza  
nagusira.

ERMITETAN 
MEZAK

OLABERRIKO 
GURUTZE 

SANTUAREN 
EGUNA

Aurten ere ermita honetan 
bi meza ospatu dira ohitura-
ri jarraituz. Bata maiatzaren 
4ean ospatu zen iluntzeko 
7:00etan Bittorio Zabalgo-
geaskoaren eskutik eta bes-
tea berriz irailaren 14an ordu 
berean eta hau ere Bittorioren 
gidaritzapean. 

SANCTI SPIRITU 
ERMITA

Aurten, Sancti Spirituko meza 
ekainaren 7an ospatu zen 
eguerdiko 11:30etan. Meza 
ematearen ardura aurten Se-
bastian Ugaldek hartu zuen. 
Meza amaitu ostean, urtero 
bezala Udalak hamaiketakoa 
eskaini zuen ermita inguruko 
zelaietan eta naturarekin bat 
eginik, goiz ederra pasa zuten 
bertaratuek.

SAN PEDRO 
ERMITA

San Pedro egunean bertan, 
ekainaren 29an alegia, urtero 
ohi denez meza ospatu zen 
San Pedro ermitan arratsal-
deko 7:00etan Bittorio Za-
balgogeaskoa apaizaren gi-
daritzapean. Meza ondoren, 
urtero bezala, bertaratuek 
mokadutxoa egin ahal izan 
zuten.

SAN ADRIANGO 
ERMITA

Ekainaren 21ean, goizeko 
11:00etan, San Adrianen 
meza ospatu zen, Bittorio 
Zabalgogeaskoa gidari zela. 
Ondoren, Udalak eskainita 
hamaiketakoa izan zen koban 
bertan. 

AIZKORRIKO 
GURUTZE 

SANTUA ERMITA

Ohiturari jarraituz, abuztuaren 
lehen igandean, abuztuaren 
2an aurten, Aizkorriko Gu-
rutze Santuaren ermitan meza 
ospatu zen Bittorio Zabalgo-
geaskoaren gidaritzapean.

Aizkorriko Gurutze Santuko 
ermitaren inguruan jende asko 
bildu zen meza entzuteko

Jende ugari hurbildu zen aurten ere San Adriango ermitara meza entzutera



Euskaltzaindiak BBK Fundazioarekin batera sortutako 
Resurreccion Maria Azkue literatur lehiaketan Libe 
Galdos Urbizu zegamarrak bigarren saria jaso zuen. 
Idazle gazteak literatura mundura erakartzeko 
asmoarekin sortutako Euskal Herri mailako lehiaketa 
garrantzitsu honetan 261 lanek parte hartu zuten. Libe 
Galdosek 11 eta 14 urte bitartekoen arteko narrazio 
lehiaketan, aurkeztutako 112 lanen artean bigarren 
saria jaso zuen “Tximiniako uso zuria” lanarekin. 

Sariak 2009ko martxoaren 16an Bilboko Plaza 
Barriko egoitza nagusian banatu zituen Andres Urrutia 
Euskaltzaindiako lehendakariak. Yolanda Arreita, Igone 
Etxebarria eta Antton Irustak osatu zuten epaimahaia.

Libe Galdos Urbizuk Beasaingo Loinazpe ikastetxean 
burutzen ditu ikasketak. Zorionak sarituari eta 
ikastetxeari.

E U S K A LT Z A I N D I A K  A N T O L AT U TA KO  
“ R E S U R R E C C I O N  M A R I A  A Z K U E ”  L I T E R AT U R  L E H I A K ETA N 

L I B E  G A L D O S  U R B I Z U K  B I G A R R E N  S A R I A

Otsailaren 14an eta 15ean Andoaingo Bastero Kulturgunean 
IV. Piano jaialdia ospatu zen. Bertan TOBERA musika eskolako 
16 ikaslek hartu zuten parte. Guztiek erakutsi zuten maila ona 
eta beraz, aipatzekoa da epaimahaikideen aldetik jaso zuten 
merezitako balorazio ona. 

Aipatu, erakutsitako mailaren arabera, partaide guztientzat 
izaten dela saria jaialdi honetan, brontzezko, zilarrezko, urrezko 
dominak eta aipamen bereziko sariak hurrenez hurren.

Zegamatik parte hartu zuten bi ikasle nabarmendu zituen 
epaimahaiak aipamen berezia emanaz, Idoia eta Josune 
Zubizarreta ahizpak hain zuzen ere. Jaialdira aurkeztutako 
1000 ikasleen artean beraiek izan ziren beste ikasle gutxi 
batzuekin batera klausurako kontzertuan parte hartzeko 
hautatuak. 

Beraz zorionik beroenak TOBERA musika eskolako piano 
joleei eta segi dezatela duten maila ona erakusten!

T O B E R A  M U S I K A  E S KO L A KO  K I D E E K  
M A I L A  B I K A I N A  E R A K U T S I  D U T E  

A N D O A I N G O  P I A N O  J A I A L D I A N
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Libe Galdos, Andres Urrutia Euskaltzaindiako kidearekin eta beste saritu batekin
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OSPAKETAK

Jarraian 2009an zehar izan 
ditugun bataioak, ezkontzak 
eta heriotzak aipatuko ditugu, 
aurten ez baitugu Jaunartze 
ospakizunik ospatu.

BATAIOAK

Bataioak hiru txandatan os-
patzen dira: Jesusen ba-
taioaren festan (Errege fes-
taren ondorengo igandean), 
Pazko bigarren igandean eta 
irailaren igandeetako batean 
(gurasoek eurek erabakitako 
igandean). Elkartean ospa-
tzeak garrantzi eta emozio 
berezia du beti, denok ardu-
radun garela adieraziz. Hauek 
dira aurten bataioa hartu du-
ten hamabi haurren izenak:

OIER ZEBERIO IRASTORZA

OINATZ OTAEGI OLARAN

ANE MORILLO MENDOZA

NAIARA IRAOLA RUIZ

MANU OTAEGI 
ARIZKORRETA

JUNE IZAGIRRE 
BERASATEGI

JESSENIA BROCHERO 
GIRALDO

KEMEN PIKASARRI ALZELAI

ARTEA ALZELAI 
MUGURUZA

KATIXA GALLEGO MONROY

IRATI TELLERIA MURUA

EKHI AIZPEOLEA MARTIN

IRAIA LARREA LUJANBIO

IZADI SAN SEBASTIAN 
IRIARTE

OINATZ MAIZKURRENA 
LARREA

ENETZ GOIBURU ARRIETA

Honelako ospakizunak beti 
dira alaiak, bizi berri baten ha-
sierak poz handia sortzen du 

familiengan eta guztiongan. 
Zorionak guraso guztioi!

EZKONTZAK

Parrokiaren inguruan (toki 
ezberdinetan) bost ezkontza 
ospakizun izan dira. Herritik 
kanpo ere izan dira ezkon-
tzak, baina ez dut horien ze-
rrendarik.

KARLOS ZUÑIGA 
GARCIA eta MARIA 
ARANA ARIZKORRETA

JOSEBA X. IBARBIA 
BELOKI eta MIRARI 
OIARZABAL ZABALA

ION AZURMENDI 
ORMAZABAL eta AINARA 
ZUBELDIA KATARAIN

URKO EGIMENDIA 
ARRONDO eta AINITZE 
AZURMENDI ALUSTIZA

ION URMENETA ALUSTIZA 
eta MARIA JESUS 
URBIZU MURGIONDO

Maitasunaren bidean zorion-
tsu izateko aukera ederrena 
da. Onena opa dizuegu eta 
zorionak guztioi!

HERIOTZAK

Aurtengo urtean ere hildakoen 
zerrenda gutxitu egin zaigu, 
hauek dira aurten hildakoak:

JESUS URBISTONDO 
GOIKOETXEA

MARIA TERESA LARREA 
ORMAZABAL

JUAN OTAEGI LARREA

SEBASTIAN ALZELAI 
IRIGOIEN

LUIS LASA INZA

MARIA MUJIKA ARRIETA

JOSE ARIZKORRETA 
LARREA

FELIX GORROTXATEGI 
MENDIZABAL

JUAN ARRIETA TOLOSA

JUAN JOSE BITARTE 
GORROTXATEGI

MARIA ISABEL 
GORROTXATEGI 
MENDIZABAL

Itxaropenak eta fedeak era-
ginda gero arte esanez os-
patu genuen gure senideen 
agurra. Jainkoak digun mai-
tasunaren zerrendan seguru 
daudela sinesten dugu! Agur 
eta bakean goza dezatela!

Eta honela bukatzen dira pa-
rroki inguruan izan ditugun 
ekintza eta ospakizunak. 
Barkatu norbait zerrendan 
jarri gabe edo zerbait gaizki 
idatzi badugu.

BAKE TA ON GUZIOI!

SAN MARTIN
PARROKIA

Maria Luisa Gorrotxategi 
eta Inaxi Urreagak elizako 
aldarean dagoen Iruetxetako 
ama birgina berriztatu eta 
atzealdean, Aizkorriko 
mendizerra irudikatzen 
duen murala margotu dute. 
Jarraian, Joseba Albizuk, 
irudia Aizkorriko harkaitzean 
kokatu du
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Hamar urte pasa 

dira dagoeneko lehenengo 

aldiz Aizkorriko Lagunen Egu-

na ospatu genuenetik eta ha-

margarren urte hau, berezia 

izan da gainera Aizkorri biho-

tzean daramagunontzat, izan 

ere, Aizkorriko aterpetxeak, 

uztailaren 8an 75 urte bete 

baitzituen. Pisuzko bi arra-

zoi beraz Aizkorriko Lagunen 

Eguna ospatzeko!

AIZKORRIKO
LAGUNEN EGUNA
2009ko UZTAILAREN 5ean

X. AIZKORRIKO LAGUNEN EGUNA

1934ko uztailaren 8an, 
aterpetxearen inaugurazio 

egunean Indalezio Ojangurenek 
ateratako argazkia.

Urteroko ohiturari 
jarraituz, Aizkorrin bildu 
ziren mendizaleek 
taldeko argazkia atera 
zuten elkarrekin

Etxeberri Erdiko Matias Gorrotxategi eta Larrekoko Maria Otaegi senar-emazteak izan ziren aterpetxea eraikitzea 
proposatu zutenak. Izan ere, behin Aizkorrin ardiak zaintzen zebiltzala, ekaitz bortitz batek harrapatu omen zituen 
ustekabean. Egoera hartatik ongi irteten baziren, Aizkorriko tontorrean aterpetxe bat eraikiko zutenaren promesa 
egin omen zuten, eta baita bete ere! Matias hil eta handik 9 urtera, berak herentzian utzitako 2000 pezeten laguntzaz, 
Aizkorrin aterpetxea eraiki zen. Aterpetxearen inaugurazioa 1934ko uztailaren 8an ospatu zen eta 2000 pertsona 
inguruk parte hartu omen zuten ospakizunean. Geroztik, mendizale eta artzain askori babesa eskaini dio aterpe honek. 

75 URTE BETE DITU AURTEN AIZKORRIKO ATERPETXEAK
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Maitane Gorrotxategik jarri zuen  Udalak ezarritako plaka agerian

Jende ugari hurbildu zen plazara hegaluzea dastatzera.

X. Aizkorriko Lagunen Egu-

nerako, iazko ildoari jarraiki, 

bi ibilaldi antolatu ziren. Bata, 

mendizale iaioenentzat ur-

tero egin ohi den Zegamatik 

Aizkorrirako txangoa eta bi-

garrena, mendian hainbes-

te zailduta ez daudenentzat  

Aizkorrondoko kanalean ze-

har igarotzen den ibilbidea. 

Aurten ere, nahiz eta egural-

diak ez gehiegi lagundu, laino 

eta lanbro artea, 60ren bat 

lagun igo ziren Aizkorriraino. 

Hauen artean bi mendizale 

berezi! Jabier Gorrotxategi, 

Matias eta Mariaren birbiloba, 

eta honen alaba Maitane.

Goizeko 9:30etan, mendiza-

leak Aizkorrira iristean, Ze-

gamako Udal ordezkariek, 

oroimen-plaka bat jarri zuten 

aterpetxearen 75. urteurrena 

gogoratuz eta bide batez, 

Matias eta Maria zegamarrei 

eskerrak emanaz. Ekitaldi 

hunkigarria izan zen batez 

ere Matias eta Mariaren fa-

milia artekoentzat! Maitane  

Gorrotxategi gaztetxoa izan 

zen Udalak jarritako plaka-

ri ikurrina kendu eta plaka  

agerian jarri zuena.

Omenaldi ekitaldiaz gain,  

urtero abestu ohi diren ho-

nako bertso hauek abestu  

zituzten Aizkorrin bildu  

zirenek:

AIZKORRIKO 
GURUTZEARI

Aizkorriko ekitaldiak amaitu 
eta Zegamarako bidea hartu 
zuten mendizaleek Eusko La-
beleko hegaluzea dastatzeko. 
Mendizaleez gain, herriko jen-
de ugari hurbildu zen plazara 
hegaluzea eta Gernikako pipe-

rrak dastatzera eta giro polita  
sortu ere!

Egunari, Poxpolo ta Mokolo 
pailazoen “Mekatxis Mariatxi” 
ikuskizunarekin eman zitzaion 
amaiera. Asko gozatu zuten 
haurrek eta bide batez, baita 
gurasoek ere!

HITZAK
BITTORIANO  
GANDIAGA

MUSIKA
PELLO  
ZABALA

Aizkorriko puntan,

puntaren puntako,

bi besoak zabal,

krabelin oparo,

kontsolagarria,

gurutzea dago.

Aizkorrin lau belar,

erruz haizkorria

ta, zutik loretan

hamabiorria,

bihotz asegarri

krabelin gorria.

Aizkorri maitasun,

aizkorri krabelin,

pentsamendua maiz

jartzea dut Aizkorrin,

kontsolagarria 

han baita ikurrin.

Zazpi haizetara

zazpi besarkada,

nik maite dudana

txit maitebera da,

amodio-zauriz

bizi den bera da.

Aizkorriko puntak

badu bere tira, 

krabelin finaren

bazkoa-dizdira

kontsolagarria

dut handik begira.

Arantzazun, 1994ko apirilaren 16an



Latsaenea

GURE 
BASERRIAK 
ETA 
PARAJEAK 

(III)

Arrizabalagaenea
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Muñoa

Egurtza
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VIII. ZEGAMA-AIZKORRI
MENDI MARATOIA
2009ko MAIATZAK 25a

KANTARI ETA GUZTI!

 Aurten ere ez genuen 
urruti euri-zaparradaren 
baten arriskua! Baina, 
eutsi egin zion, eta denak 
pozik Zegama-Aizkorri 
mendi-maratoiaren 
zortzigarren edizioak 
izan zuen martxarekin. 
Kantari eta guzti genion 
izenburuan eta, hala 
da, Mikel Erentxun 
kantariaren presentzia 
estimagarrirekin eta, 
nola ez, behin berritan 
lasterketak izan zuen 
primera-primerako 
kirol mailarekin.

 Maiatzaren 25ean goize-
ko 9etan lasterketa hasi 
aurretxoan Ascen Arizko-
rreta izan genuen gogoan.  
Alberto Aierbe gure zuzen-
dari teknikoaren emazte 
zenak mendi-lasterketa 
honen martxa onerako  
urtez urte egin zuen lana-
ren aitormen eta ordain 
xumea baino izan nahi 
ez zuen omenaldia. An-
tolakuntzarena ez ezik,  
Zezilionea Jatetxeko  

Juanito Rubio korrikalaria-
ren omenaldi propioa ere 
zeruratu genion Asceni 
Manu Olanok jarritako bi 
bertso ederrokin. Lehen-
bizikoa lasterketa abiatze-
rakoan kantatu genion: 

Aizkorripean, 
hara Zegama,

uda bero, negu hotza,

mendi maratoi 
baten lekuko

sufrimendu eta poza;

Santi Spiritun 
arnas estuka

lasterkarien gorputza,

helmugan berriz 
hor zeunden beti

maratoiaren bihotza,

zuretzat Ascen 
musu bat eta

hemen gaudenon 
aitortza.

 Bigarrena, Juanito Rubiok 
Albertori eta bi semeei, 
Gorkari eta Unairi, eskura 
eman zien, Aizkorraldeko 
enbor hustu baten kutxa 
itxurako oroigarri berezia-
ren barruan zetorren eta 

hantxe egon zen gordea 
Juanito Rubiok berak las-
terketa amaitu ostean ku-

txa zabaldu zuen arte:

Maratoiak eginez

daramat bizitza,

zeinen berezia den

gaurkoan baldintza;

Ascen gogoan eta

Albertori mintza,

egurra ta uztaia,

mezua ta giltza,

horrela bete nahi det

eman nion hitza.

 Gainerakoan, eguraldia, 
portatu egin zen behin 
berritan zegamarren, an-
tolatzaileen, bisitarien eta 
lasterkarien onerako eta 
atseginerako. Lainoak 
laino, ateri eutsi zion las-
terketa aldi guztian. Bez-
peratik inork gutxi espero 
zuena. Hala, aurten ere 
goi mailakoa izan zen kirol 
ikuskizuna. Orain arteko 
markarik hautsi gabe, ez 
baitzuen ibilbideko heze-
tasunak eta zoru umelaren 
egoerak horretarako auke-
rarik ematen, baina, partai-
detza eta denbora onekin:

Joanito Rubio, Edurne Albizu, Iñaki Galdos (Kiroletako eta Kanpo Ekintzako Foru Diputatua), Pako Iriondo (Euskal Mendi Federazioko Lehendakari ohia eta 
Ascenen sendia

Juanito Rubiok Alberto Aierberi eta bere bi semeei oroigarria eman zien
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EMAKUMEZKOEN 
SAILKAPENA

EMANUELA BRIZIO 
VALETUDO SKYRUNNING 
Italia 
4:38:19

ROSA MADUREIRA 
[SELECCION PORTUGUESA]
4:56:11

STEPHANIE JIMENEZ 
SALOMON-SANTIVERI 
OUTDOOR TEAM
5:02:14

ALIZIA OLAZABAL 
EUSKADI
5:04:07

OIHANA AZKORBEBEITIA 
[EUSKAL SELEKZIOA]
5:09:20

GIZONEZKOEN 
SAILKAPENA

RICKY LIGHTFOOT  
SAAB SALOMON 
OUTDOOR TEAM 
4:03:12

PAOLO LARGER 
VALETUDO SKYRUNNING 
ITALIA 
4:05:25

RICARDO MEJIA 
MEXIKO 
4:05:28

FERNANDO ETXEGARAI 
EUSKAL SELEKZIOA 
4:06:10

MIGUEL HERAS 
SALOMON-SANTIVERI 
OUTDOOR TEAM
4:07:34

 450 ziren guztira lasterketan 
parte hartzeko dortsal bana 
lortuak; lasterketa hasierara 
417 aurkeztu ziren eta 379k 
amaitu zuten. Azken azke-
neko, Mikel Erentxun kanta-
ria, zazpi ordu eta berrogei-
tabost minututan [7:44:52]. 
Antolatzaileok biziki eskertzen 
diogun ahalegina eta sasoi 

erakustaldia kantari ospe-
tsuari. Eta, badakizu, AUPA 
MIKEL!, 2010ko Zegama- 
Aizkorri mendi-maratoiak po-
zarren hartuko zaitu maiatza-
ren 16ko IX. edizioan ere!

 Gainerakoan, 2008ko txa-
peldun izan zen Kilian Jornet 
ikusteko aukerarik gabe gel-
ditu ginen, sasoi puntu egoki-
rik gabe aurkitzen zenez, uko 
egin zion aurtengo maratoian 
parte hartzeari. Aldiz, Ricardo 
Mejia mexikarra berreskuratu 
genuen urtebeteko etenal-
diaren ondoren, sasoi bete-
betean berreskuratu ere, 
ibilbidearen zati handi batean 

Korrikalari guztiak prest lasterketa hasi aurreko uneetan

VIII. Zegama-Aizkorri Mendi Maratoiko emakumeen podium-a Ricky Lightfoot izan zen gizonezkoen mailan irabazlea 



lasterketa-buru joan ondoren, 
hirugarren amaitu baitzuen. 
Ricky Lightfoot irabazlearen-
gandik bi minutu pasatxora, 
ia Paolo Larger bigarren sail-
katuaren denbora berean, 
hirugarren metaratu zen Ri-
cardo Mejia [hiru segundoko 
aldea besterik ez!], korrikalari 
beteranoen saria ere bere 
eginez.

Kirol ikuskizunaz beste, anto-
lakuntzaren alderdian betiko 
esku ona eta sendotasuna 
erakutsi zuen 250 laguneko 
boluntarioen lantaldeak. Ia 
lasterketa hasteko unera arte 
eguraldiak batere lagundu ez 
zuen arren, lokatzak lokatz eta 
bustiak busti, norbera bere 
lekuan, norberaren eginkizu-
netan erne eta arduratsu, VIII. 
edizioa ez baino, lehenbizikoa 
bailitzan, ilusio handia eta 
prestutasun ederra erakutsiz. 

Irailaren 27an elkartu ziren 
boluntario guztiak, urteroko 
ohitura den lez, lagunarteko 
afarian eta bertan kantatu 

ahal izan zituzten elkarrekin 
maratoiaren antolatzaile eta 
laguntzaile guztientzat pizga-
rri izan nahi luketen bi bertso 
hauek, Xabier Leteren Ha-
banera ezagunaren doinua  
erabiliz:

Zer gera ba zer gera gu

lanean gogoz hasita,

Zegama, Aratz eta Aizkorri,

gero Urbiara bisita;

Andraitz zeharkatu eta

Moano atzean utzita,

maratoi bat sortu gendun

falta zala ikusita.

Eztabil Zegama eztabil,

munduan batere aldrebes;

lana gogotik eginez

ia hirurehun bolondres;

arro esan dezake bai,

esan dezake nola ez,

munduko lasterketetan

Zegama onena baietz!

2010eko Zegama-Aizkorri 
maratoia bederatzigarrena 
izango da, aurten ere mun-

duko koparako baliagarria, 
eta, honenbestez, jarria dago 
eguna, maiatzaren 16a. 
Lasterkariak jakinaren gai-
nean daude eta izenematea  
otsailaren 18tik 29ra bitartean 
egingo da. Gero, dortsal- 
zozketa, otsailaren 26ko os-
tiral arratsaldean, beti beza-
la, Zegamako Udaletxeko  
batzar-aretoan. Denboraren 
gurpila bera aurrera doan 

eran, XIX. Zegama-Aizkorri 
mendi-maratoiaren antola-
kuntza ere bai. Ea ba, aur-
tengoaren pare, urte be-
rrikoan ere kantari eta guzti 
izaten garen! Kantu kantari 
eta kontu kontari, Urtebe-
rria osasunez urra dezazuela  
maratoizaleok!

JULIAN BELOKI GUERRA

Zegama, 2009ko abendua.
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Jon Elorza zegamarra eta beste bi korrikalari San Adriango kobatik irten 
berritan

Mikel Erentxun abeslaria helmugan sartzen

Iñaki Lasa zegamarra fin ibili zen lasterketan



N I KO L A S  Z A B A L ETA

100 URTE

Otsailaren 3an, San Blas egunean, Nikolas Zabaleta Ariztimuño zegamarrak 
100 urte bete zituen. Nikolas, Zegaman jaio zen 1909an Altziturri Azpikoa 
baserrian. Sei senidetatik zaharrena izan arren, bera da egun bizi den bakarra. 
Gazte denboran, hainbat lan desberdinetan aritu ondoren Irunen egon zen 
arozgintza ikasten eta handik itzultzean Aierdiko Bittorirekin ezkondu zen 
Altziturri Azpikoa baserrira. Nikolasek arotz lana oso gogoko bazuen ere, 
baserriko ogibideari ere heldu behar izan zion bere emazte eta seme-alabekin 
batera eta besteak beste, itzain ere aritua da jubilatu arte.

URTE ASKOTARAKO NIKOLAS ZEGAMARRON IZENEAN !

J O S U  H A R AT E G I A

Aurtengo maiatzaren 18an ireki zuen Andraitz kalean, Mutiloan bizi den Josu 
Aranburuk, harategi berria. Irekiera berri honekin jada bi harategi ditugu herrian. 
Gustura dagoela dio Josuk zegamarrekin, honela jarrai dezala eta zorterik onena 
opa diogu.

Edurne Albizuk herriaren izenean plaka bat oparitu zion eta Jubilatuen elkarteko Mari 
Carmen Calvoren eskutik ordulari bat jaso zuen

Zumaiako Udalak, Kutxaren 
laguntzarekin Julene Azpei-
tia ipuin lehiaketa antolatu du 
22. urtez jarraian eta aurten, 
Joseba Zubizarretak eskuratu 
du lehen saria.

Ipuin lehiaketa honek literatura 
sorkuntza sustatzea du hel-
buru eta gai librean, euskara 
hutsean idatzitako idazlanak 
onartzen ditu soilik. Aurten 
30 lan aurkeztu dira guztira 
eta horien artean 3 saritu ditu 
epaimahaiak.

Aipatu bezala, lehen saria 
Joseba Zubizarreta zega-
marraren “Epel” ipuinak jaso 
du. Epaimahaiaren esanetan,  
nahiz eta kontatzen den isto-
rioa ez den berria, oso ondo 
sartzen den ipuina da, labu-
rrean gauza asko kontatzen 
dituena eta oso zuzena. 

Bigarren saria, Xabier Aldayk 
idatzitako “Europa” idazlanak 
jaso du eta hirugarrena zu-
maiar ipuinik onenak, Asier 
Arakistainen “Langile baten 
gogoetak” ipuinak hain zuzen 
ere. Saritutako ipuin hauek, 
Zumaiako Udalak argitaratuko 
ditu epe laburrean irakurri nahi 
dituenarentzat.

Zorionak Josebari eta idazten 
jarrai dezala irakurleon goza-
menerako!

J O S E B A  
Z U B I Z A R R ETA K 

I R A B A Z I  D U  
J U L E N E  A Z P E I T I A 
I P U I N  L E H I A K ETA
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ERREGE
BIDEA

Historian zehar gi-
zartea arrastoak uzten joaten 
da, eta nahiz eta batzuetan 
ekintzak ezkutatu, lehenxeago 
edo beranduago nabarmen-
du egiten dira. Gehienetan 
ahalegin txiki baten ondoren 
antzinako hitza aurki dezake-
gu eta berak erakusten digu 
nola bizi zen jendea, nondik 
nora zebilen, azpikeriak eta 
egiatasunak, bizitzaren kora-
piloak...

Mendetan zehar gorde diren 
sekretuei tira eginez, antzi-
nako bidai batean murgiltzea 
lortzen da, garai bateko bi-
zibideak eta jokaerak, gaur 
egungo sortzaileak direnak 
ezagutzea lortuz.

Hau da Errege-Bidearekin 
gertatzen dena; batzuetan 
Done Jakue bidea, Jausmas 
bidea edo Santiago Bidea 
dena eta izan dena; bizipenez 
gainezka dagoen paraje des-
berdinez betetako lekua, den-

boraren eta aldaketaren gida-
ri, misterioz eta iluntasunez 
betetako istorioen erakusle 
erreala, herri edo komunitate 
txikien arteko loturarako balio 
duena.

Bidean informazio asko 
dago ezkutuan kontzentra-
tuta, pertsonai desberdinek 
garatua; idatziz edo era he-
rrikoian, ahoz-aho mendee-
tan zehar zabaldu dena eta 
gehiena deskubritzeko zain 
dagoena. Errege Bideak, 
funtzio desberdinak betetzen 
zituen: batzuetan garraiobi-
de bihurtuta ezagutzen da, 
kontrabandorako erabilia ere 
izan da, bide luzea edo mo- 
tza eginez leku batetik beste-
ra joateko baliagarria...; ibilta-
rien pentsamenduak eta sen-
timenduak islatu dira bertako 
harrietan, eta hauek informa-
zioa ematen digute.

Gaur egun sinbolikoa den bi-
dea, garai batean, Erdi Aroan 
bereziki, garrantzitsua izan 
zen ohiko komunikabidea 
zelako, Gipuzkoa zeharka- 

tzen zuen arteria garrantzi-
tsua zen, Gaztela eta Europa 
eta Gaztela eta itsasoa ere 
lotzen zituena. Bide nagusie-
netan gertatzen den eran, in-
fraestrukturaz betea zegoen, 
hau da, ostatuak, dendak, 
tabernak, jatetxeak, kartzelak 
eta baita ospitaleak ere nona-
hi aurkitzen ziren.

Azken hauek, hain zuzen ere, 
izango dira gaurko hizpide, 
Zegaman joan etorrian zebi-
len jendearentzat edo ber-
tan zeuden behartsuentzat  
zeuden ospitaleak.

Ospitale hitza latineko hospe 
hitzetik dator, ostatari edo 
arrotz esan nahi duen hitzetik. 
Hospes eletik hospitalia era-
torri zen “kanpoko jendeen-
tzako etxea” eta ondoren, 
hospital edo ospitalea, ba-
tez ere behartsuei, ezinduei, 
umezurtzei, babes gabeko 
emakumeei, edadeko per-
tsonei edo erromesei lagun-
tza eskaintzeko tokia.

XVI-XIXko epean ospitaleak 
ez zuen gaur egungo os-

pitaleen tankerarik, funtzio 
nagusia babesa edota os-
tatu ematea zelako. Inoiz ez  
zituzten herritar arruntek edo  
herritar gaixoek erabiltzen 
baizik eta herriko behartsuek. 
Ongintzako ekintza erakun-
deak kontsideratzen ziren.

Erromesei ere horietan babe-
sa ematen zitzaien eta kasu 
horietan ordea ospitalaren he-
lburu nagusia dohanik ostatu 
ematea zen, gehienez hiru 
egunetan, nekeak baretze-
ko lekua eskainiz edo gosea 
asetzen lagunduz lehenbai-
lehen bidean berriro jarri arte.

Bidean arriskua beti gertu ze-
goen, jendea bidean gaixotu 
egiten zen eguraldiagatik,  
bidearen luzeeragatik; gaizki-
leekin ere topo egin zitekeen 
eta horrez gain, bideak ez 
ziren gaur egungoak beza-
lakoak zabalak eta erosoak, 
baizik eta estuak eta askotan 
egin gabekoak, zulodunak 
eta definitugabeak, azken  
finean bidai luzea abentura 
bat besterik ez zen. Baina 
bide luzeetarako hornitu eta 
ostatu hartu beharra zegoen; 
xede hau zuten bideko horre-
tarako eraikita zeuden bentek, 
ostatuek edo ospitaleek.

Ospitale gehienak txikiak ziren, 
janaria eta edaria eskaintzea 
izaten zen leku hauen kezka 
bakarra. Otordua gehienetan 
ogia eta ardoarekin osatzen 
zen; ospitaleek baratza iza-
nez gero garaiko barazkiren 
bat ere eskaintzen zuten eta 
batzuetan haragia edo arrai-
na ere ematen zuten. Bidean 
urratzen ziren hankak garbitu 
ahal izateko ura ere eskain-
tzen zen.

Orokorrean gela bat besterik 
ez zuten eta batzuetan ohe-

XABIER AZURMENDI III. BEKA
2008ko ekainaren 9an, Udalbatzarrak Xabier Azurmendi bekaren III. Deialdia 
martxan jartzea erabaki zuen eta aldi berean, bekaren gaia “Erregebidea 
eta Done Jakue bidea” izatea. Deialdia lehiaketara atera ostean, Isabel 
Elorza Puyadenari esleitu zitzaion ikerketa lana eta orduz geroztik hor 
dihardu Zegama eta inguruko Erregebide eta Done Jakue bideari lotutako 
dokumentuak eta azpiegiturak arakatzen. Hona hemen, Isabelek orain arte 
egin duen lanaren zatitxo bat

Etxeraia Kalea 1930, gaur egun Juan Telleria bezala ezagutua
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ren bat ere aurkitu zitekeen 
ostatu emateko. Beste ba- 
tzuetan ezta hori ere; lurrean 
lasto gainean moldatu beha-
rrean egoten ziren.

Dokumentatuta dauden go-
mendioen artean, ospitaleko 
ohe berean bi pertsona bai-
no gehiago egotea, ez zela 
komeni esaten zen. Honek, 
leku hauen gabezia erakusten 
zuen. Hala ere, gehienek ka-
pilla edo ermitatxo bat zuten 
zainketa fisikoaz gain, karita-
te kristaua zela eta, zainketa 
espiritualak ere, behar beha-
rrezkoak kontsideratzen zi-
relako. Ospitale batzuk bere 
baratzea eta kanposantua ere 
izan ohi zuten.

Zaindariak gehienetan 
emakumeak izaten ziren; 
andre-serorak, ospitalerak 
edo matronak, eta ospitala-
ren kargua hartzen zuten, beti 
ere maiordomoaren menpean 
egonik. Hau, diru-kontuen 
arduraduna izaten zen, ospi-
taleek errendimenduak atera-
tzen zituztelako erosten edo 
saltzen zituzten zentsuak, lur 
jabetzak edo onuren menpe.

Bertan ez zen medikurik ego-
ten, eta askotan herrian ber-
tan ere ez. Zegaman zirujaua 
zegoen, bat edo bi gehiene-
tan, medikuaren presentzia 
berriz, ez da egonkorra izan. 
Askotan, Segurako medikuak 
betetzen zuen bi herritarako 
funtzioa 1800ean Zegamak 
medikuari eta maisuari or-
daindu ahal izateko Udal 
mendi eta lur batzuk salgai 
jarri zituen arte.

Orain arte deskribatutako 
ezaugarriak, Zegamako ospi-
taleetan identifika daitezke.

Hauek ezagutarazteko Xabier 
Azurmendi III bekaren Erre-
ge Bideko lanaren barnean,  
orain arte ospitalei buruz ja-
sotako datu batzuek eskai-
niko dizkizuet.

Zegaman ospitaleak 
zirela eta....
Zegamako ospitaleko aipa-
men zaharrenetakoa 1574an 
Juan Ladrón de Zegama y 
Gebarak egin zuen testa-
mentuan aurki daiteke. Ber-
tan dirua uzten du “para los 
pobres del ospital del dicho 
Çegama”.

Echerayko ospitalea
Zegamako ospitaleen artean 
historikoki gehien nabarmen-
tzen dena Nicolas de Aran-
buru Parrokiako erretoreak 
sortutakoa da. Hau, 1606ko 
maiatzaren 2an utzitako tes-
tamentuari eta memorialari 
esker ezagutzen da. Bertan 
argitzen dena zera da: aipatu-
tako erretoreak dituen ongin-
tzak, kreditoak eta zentsuak, 
umezurtzentzako, ikasleen-
tzako eta behartsuen ospi-
talea eraikitzeko izan behar 
zirela.

Baldintza gisa adierazi zituen, 
herriko behartsuen zerbitzura 
egon behar zela eta herriko 
patroiak izendatutako sero-
ra batek gobernatuko zuela. 
Gainera, etxea organistaren-
tzat izango zela adierazten 
zen, eta jaraunsle unibertsala 
Udala izendatu zuen beti ere 
bertan azaltzen ziren arauak 

jarraituz gero.

Memorial honetan, Nicolas 
de Aranburuk fundazioa era-
tzeko utzitako ongintzak azal-
tzen dira, hau da, berak utzi 
zituen: “la casa de Ugarcalde 
con su manzanal, la casa del 
barrio de Echeray donde tenia 
ordenado su hospital, la casa 
de Ugarte zarra, el castañal 
de Anzarsoro, las dos tercias 
y sextas partes de la Ferrería 
de Aurtenolea, la venta judi-
cial de la casa de piedra de 
Echeray y la casa de Larza-
guren”

Guzti honen balioa 41886 
errealetan tasatua geratu zen, 
eta adibidetzat 1779. urtean 
banatu ziren gastuak:

330 reales a las Beatas  
pobres de dicho Hospital

220 a los estudiantes nativos 
y pobres del lugar

330 a las doncellas  
Huerfanas de ella

Sortutako zentsuarengatik 
ateratzen ziren etekinak, sor-

tutako gastuak amortizatzeko 
baliagarriak izaten ziren. Urte 
honetan sortu ziren zorrak 
zentsualistak eta Udalak or-
daindu zituen 357 eta 522 
erreal hurrenez hurren jarri 
eta gero. Honen kobraketa 
Maiordomoaren esku gera-
tzen zen. Herrian kargu hau 
garrantzitsua izaten zen eta 
hauteskundeak egiten ziren 
hau aukeratzeko. Horrela ba-
dakigu, 1707an Juan Bautista 
de Irimo izan zela Maiordomo 
eta Juan Garcia de Olaran 
ordezkoa; 1725ean Juan de 
Otaegi Maiordomo izendatu 
zuten eta Tenientea Juan de 
Gorospe.

Bertako serorak edo ospitale-
rak bertan bizi ziren pobreak 
izaten ziren. Udaletxeko gas-
tuetan, beti ere, hauen or-
dainketaren agiriak azaltzen 
ziren. Horrela, 1761eko Udal 
kontuetan 242 erreal Mª  
Ramos de Aseguinolaza-
ri “serora del Hospital que 
fundo Nicolas de Aramburu” 
ordaindu zitzaizkion. Beste 

Santa Barbara kalea 2003. urtean.

“Guia –Album del Viajero en la Provincia de Guipúzcoa” libururako XIX. 
mendean L. Laurentek eginiko Zegama herriaren grabatua
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serora batzuk honako hauek 
izan ziren: 1704ean Anso-
la de Olaran, 1765ean bere 
alaba Mª Josefa de Goiburu-
rekin egoten zen Mª Teresa 
de Aseguinolaza. Azken ho-
nek pobre izateagatik jaso-
tako diruarekin ospitaleko 
konponketa batean ere parte 
hartu zuen.

Nicolas de Aramburuk sor-
tutako ospitalea, Echeray 
Kalean zegoena, Udalak erre-
gulatzen zuen eta herriko diru 
kontuetan ospitaleak sortzen 
zituen diru sarrerak eta gas-
tuak urtero nabarmentzen 
ziren.

Ez zen bertan edozein gera-
tzen; ospitaleek ez zuten 
prestigiorik. Argi zegoen bi-
daiariei alojamendua eskainiz 
gero hauek gaixo zeudelako 
bakarrik izango zela, “verda-
deramente Pobre enfermo”, 
inguruko ospitale batera joan 
arte. Gainera abiatu baino  
lehen limosna ematen zitzaien 
baina hau, beti alkatearen 
baimenarekin eman behar 
zen eta herriko tesoreroak 
honen berri ematen zuen 
Udaletxean.

Ospitale honen bukaera noiz 
izan zen ezin dugu ziurtatu 
baina ospitaleen eta ongin-
tzako ekintzen ondasunak 
besterentzeko eman zen 
errege dekretuarekin izan zela 
pentsatzea ez da oso hipote-
tikoa.

Andueza etxeko 
ospitalea
Hau da, dudarik gabe, zega-
marren artean ospitale gisa 
gehien ezagutzen den eraiki-
na. Dakizuenez, San Bartolo-
me baseliza edo ermita ingu-
ruan eraikia izan zen.

Hau XVI-XVII. mendeetako 
ohitura nabaria zen: ermita 
txiki gehienak bere “casi-
lla” zuen behartsuei babesa 
eman ahal izateko.

Baina, hau ez zen garai ho-
rretako ohiko ospitalea gaur 
egungo ospitaleen itxura  
gehiago zuelako baita eza-
guna. Sorrera 1794. urtean 
kokatu daiteke frontera  
babestera joaten ziren mutil-
soldaduen gaixotasunak  
zirela eta. Gomendioa beti, 
gertuen zuten ospitalera  
joatea omen zen, baina herri-

ra ondo sendatu gabeko ka-
suak gero eta gehiago iristen 
hasi ziren.

Egoera hau ezagutuz, Ze-
gaman Udalgizonek bilduta 
kutsadurak galerazteko, San 
Bartolomeko Kofrade etxean, 
errektore etxearen ondoan 
ohedun gela bat bere bainu 
eta guzti eskuratzea erabaki 
zuten, etortzen ziren gaixo 
kutsakorrak bertan egon zin-
tezen.

Honekin batera lau pertsona 
izendatu zituzten, bi elizakoak, 
errektorea eta kapilaua, eta 
bi sekularrak, alkatea eta 
alkateordea, bertako ordena 
eta erregela mantendu ahal  
izateko.

Zegamak zuen soldatapeko 
medikuaren bisitaldiak bi edo 
hiru egunez behin, pertsona 
hauek sendatu arte edo bere 
oinazea txikiagoa izan arte, 

erregulatu ziren. Hau dena 
gaixotasuna ez zabaltzeko 
asmoarekin egiten zen.

Baina Andueza ospitalea se-
guru asko hor jartzea, ohitura 
baten ondorioa izango zen, 
San Bartolomeko kofradiak, 
bazuelako aurretik honen 
ondoan “Otra que llaman Au-
zaechea en la que habitan los 
pobres” eta ospital de Auzae-
chea bezela azaltzen dena 
artxiboko dokumentu batzue-
tan. Behartsuen kokalekua 
izaten jarraitu zuen baita ezin 
izan zelako saldu, besteren-
ganaketa eman zenean.

1846ean honen egoera kas-
karra ikusita Udal agintariak13 
bildu ziren Auzaechearen 
egoera aztertzeko eta erabaki 
bat hartzeko: “esta abando-
nado y con pudridumbre..... 
y cuando la villa lo estime 
oportuno reedificar dicha 
caseta para los efectos que 
estime oportunos” Bertan bizi 
ziren hiru behartsuen eskae-
rari kasu eginez konpontzeko 
baimena eman zitzaien eta 
urtero zortzi dukat errentan 
ordaintzea agindu zitzaien.

Gaixotasun kutsakorrak zirela 
eta, Zegaman beste ospitale 
bat ere erabili zen:

Osina ospitalea. 1869an baz-
tanga edo nafarreria kasuak 
azaltzen hasi ziren Zegamako 
goiko auzoan. Lehenengoa, 
herritarra ez zen pertsona ba-
tena izan bazen ere, ondoren 
herritarren artean ere kasu 
batzuk ezagutu ziren. Gaixo-
tasunaren larritasuna ikusita 
Udaletxean 1869ko apirilaren 
20an bilduta baztangak jota 
zeuden eta behar zuen guz-
tiei kasu egitea komeni zela 
erabaki zen. Horretarako, 
baztanga pasata zuten hiru 
gizonezko izendatu zituzten 
“....el enfermero Francisco 
Antonio Mayora, .....los enfer-
meros Martin Irueta y Andres 
Urquiola”. Honekin batera 
gaixo hauengana erizainen 
salbuespenean, inor ezin zela 
gerturatu agindu zen, eta he-
rriko aguazila “Ascensio de 
Asurmendi” izango zela, jana-
ria eta medikamentuak gertu-
ratzeko arduraduna. Gainera 
Osina etxea behin behineko 

Jatorrizko dokumentuaren zati bat

Jatorriko dokumentuaren kopia
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alokatzea proposatu zen os-
pital izenez ezaguna zelako.

Santa Barbarako 
Ospitalea
Zegama, Santiago edo Done 
Jakue bidean betidanik egon 
dela entzun izan da. Batzue-
tan zaila egiten da hau si-
nestea, inguruan Santiagora 
doan esne bidea edo bide 
frantzesa askoz ere ezaguna-
goa delako.

Dena dela, nolabaiteko lotura 
bazegola demostratu daiteke 
1870ean Santiagoko alkateak 
idatzi bat bidali zuelako Zega-
mako Alkatearentzat, Casto 
Mendez Nuñez generalari 
monumentu bat egiteko bost 
peseta eskatuz. Zegamako 
Udaletxeko kideak bilduta 
erabaki zuten hamar peseta 
bidaltzea.

Santiago bidea eta Zegama-
ren arteko lotura beha daiteke 
baita ere, hainbat dokumentu 
badaudelako Santiagora joan 
etorrian ibiltzen ziren errome-
sei babesa emateko Santa 

Barbara ermita eta ondoan 
zuen etxea edo ospitalea be-
hin baino gehiagotan aipatzen 
direlako.

Ospitale honen berri 1644ean 
Maria Ana de Arruek sor-
tutako maiorazkoen erren-
tetan ematen da. Bertan  
Santa Barbarako Baselizak 
jai egun guztietan kaperautza  
zuela eta aldamenean erromes  
behartsuentzat ospitalea zue-
la aipatzen da.

Hau ez zen, herriko onda-
suna, ondasun edo jabego-
tasun pribatua zen baina hala 
ere, Santiago bidean zeuden 
erromesak hartzeko funtzioa 
betetzen zuen.

Dena dela, 1772an Udaletxe-
ra, baselizak kudeatzeko mo-
duari buruz galdetzen denean 
alkatearen erantzunean irakur 
daiteke: “En la hermita de 
Santa Bárbara destinada por 
un particular de esta villa para 
recoger a los peregrinos que 
viajan en romeria a Santiago”

Jabegotza aztertzerakoan, 
Irutxetako (Nuestra Señora 
de la Nieves) ermita bezalaxe, 
Marques de San Millanen 
esku zegoela 1785 badakigu. 
Biek aldamenean lekutxo bat 
zuten “para albergue de Pe-
regrinos que yban y benian 
de Santiago en Romeria y 
para el hospedaje de estos”. 
Ondoren, erabiltzeko pribi-
legioa Aitamarrengo Etxeari 
eman zion orduan, hango es-
kubidea berak zuelako.

Zegaman gaur egun ermita 
eta ospitale hau erabat eze-
zagunak badira ere, dauden 
datuak Aitamarren etxe ingu-
ruan egongo zela pentsatzera 
eramaten gaitu, Suposatze-
koa da baita ere, Santa Bar-
bara kalearen gaur egungo 
kokapena behatuta, izena 
bertatik etorriko dela, lerro 
zuzen bat besterik ez delako 
eta gainera Aitamarren bide 
inguruan kokatuta dago erro-
mesek behar izaten zuten 
moduan.

1805ean bai bazeliza eta bai-
ta ospitalea ere ez zeuden 
kondizio egokietan eta ar-
txiboko informazioan irakurri 
daitekeenez urte horretan  
aurrituta zegoen.

Erromesekin amaitzeko, aipa-
tu, 1799an Espainiko susta-
pen zuzendaritzak, hiribildua-
ren egoerari buruz egindako 
galderetan, ea ospitalerik ba-
dagoen eta zein mailatakoa 
den galdetu zuela, Zega-
mako alkatea zenak, Ignacio  
Larreak erantzun zuen bakarra  
zegoela esanez eta hau San-
tiagora doazen eta handik 
datozen erromesei ostatu 
emateko zela; ez zuela kapi-
lauik eta 50 urteko emaku-
me umezurtz bat besterik ez  
zegoela bertarako. Ez da 
identifikatzen zein zen ospita-
le bakar hori.

Zegaman badaude ospitale 
gehiago, Iruetxetakoa, Sancti 
Spiritukoa, baina hauek he-
rritik urruti samar daudenez 
hurrengo baterako utziko  
ditugu.

ISABEL ELORZA PUYADENA

X A B I E R  A R A K A M A

2008.urtearen amaieran, Estatu Batuetan 
TRIKIZIO taldearekin biran izan eta 
itzuleran, Xabier Arakamak talde berria 
jarri du martxan, ZE ESATEK! taldea hain 
zuzen ere. Aspalditik zuen gogoa Xabierrek 
horrelako talde bat osatzeko, Ska-Rock 
estiloak festarekin bat egiten duen disziplina 
bat alegia. ZE ESATEK! talde ezberdinetan 
aritzen diren 10 lagunek osatzen dute, 
SKUNK, TRIKIZIO, HARLAX, THE 
TXORTAINS…etakoek beste zenbaiten 
artean. Korrikaren aurkezpenean eman 
zuten beren lehen kontzertua urtarrilaren 
23an eta orduz geroztik, 50 kontzertu 
inguru eman dituzte, hauetariko asko leku 
oso esanguratsuetan gainera. Kontzertu 
gehienak Euskal Herrian eman badituzte 
ere, Katalunian ere izan dira eta giro 
paregabea sortzea lortuz gainera!

Taldeari, ZE ESATEk-ek sorturiko “Maite 
zaitut Miren Azkarate” abestiak eman 
dio arrakasta; interneten izugarri zabaldu 
zen abesti hau urte hasieran eta honen 
ildotik, leku asko eta askotatik deitu diete 
kontzertuak emateko, azarora arte ia 
asteburu guztiak beteta izan dituztelarik.

Taldeak jotzen dituen abestietako batzuk 
Xabierrek berak konposatuak dira eta 
konposatu dituzte urteko ekitaldi berezi 
batzuetarako kantuak ere, Nafarroa 
Oinez 2010erakoa, Donostiako Karmen 
jaietarakoa, Hitzetik Hortzera saiorakoa… 
Orain, beren lehen lana grabatzen 
dihardute buru-belarri Hazparneko 

Etxepare estudioan eta prest izango da 
diska berria 2010eko otsailerako.

TRIKIZIOrekin ere 90 kontzertu eskaini ditu 
Xabi Arakamak. Urtetik urtera talde honen 
arrakasta indartzen ari da eta datorren 
urtean bigarren diska ateratzekotan dira.

Bakarkako lanean ere gogor ibili da Xabier 
2009an, txalaparta eta trikitixa joaldi 
dezente egin ditu eta HITZAren 5. urteurrena 
ospatuz atera zen diskoan ere hartu zuen 
parte. Maitips talde kataluiniarrarekin 
eta Obrint Pas valentziarrekin ere aritu 
da kontzertu batzuetan gonbidatu gisa. 
Musikari ibiltzeaz gain, musika irakasle 
bezala ere badabil Xabier.

Honetaz gain, soinu eta argiztapen enpresa 
bat ere badu eta lan horretan, Su ta Gar, 
Gatibu, SA, Berri Txarrak, Zarama, Anje 
Duhalde, Mikel Urdangarin, Briganthya, 
KOP, Betagarri, Deskontrol…bezelako 
taldeekin aritu da lanean. 

2.010erako ere ba omen du buruan beste 
proiektu berritzaileren bat eta beraz, 
aurrerantzean ere segi dezazula lanean 
Euskal Herrian nahiz beste herrialdeetan 
alaitasuna zabaltzen! 
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Non eta noiz jaio zinen? 

Andoainen jaio nintzen orain 
dela 88 urte.

Nongoak ziren zure 
gurasoak? 

Ama zegamarra zen eta 
Agustina zuen izena, aita be-
rriz segurarra zen, Eilor base-
rrikoa zehazki eta Joakin zuen 
izena. Aita alpargatagilea zen 
eta amak berriz janari denda 
bat zuen. 

Zenbat senide zineten? 

Hiru ahizpa ginen, Maria 
Rosario 94 urte dituena eta 
gaur egun nirekin bizi dena, 
Justina, Seguran hezi zena 
eta 58 urterekin hil zena eta 
ni neu. 

Eta bi ahizpa zaharrenak 
zenekin hezi zineten? 

Amona Rosalia, izeba Josepa 
eta Osaba Demetriorekin hezi 
ginen Eliz Muño Berri etxean, 
gaur egun bizi garen etxean 
hain zuzen ere. 

Zuen aitak pilota partidu 
garrantzitsuren bat jokatu 
omen zuen Seguran ezta? 

Bai halaxe da, 1903.urtean 
aitak, 19 urte zituelarik 
Segurako frontoiaren 
inaugurarazio festan pilota 
partidua jokatu zuen. 

Andoaindik Zegamara 
etorri zineten, zergatik? 

Ama, umeak ginela hil zitzai-
gun, ahizpa zaharrenak 10 
urte zituen eta nik berriz 4 
urte. Biok Zegamara ekarri 
gintuzten bizitzera eta ahizpa 
gazteena berriz, 8 hilabete 
zituen, Segurara eraman zu-
ten bertako osaba – izebena 
bizitzera. 

Non ibili zinen eskolan? 

Gerra hasi baino lehentxeago 
etorri ziren monjetan ibili 
nintzen eskolan. 6-7 urterekin 
hasi eta bertan 10 bat urte 
inguru ibili nintzen. Papeleran 
lanean hasita gero ere, 
arratsaldetan eskolara joaten 
nintzen. 

Zein jolasetan ibiltzen 
zineten umetan?

Kaniketan, tabetan eta soka-
saltoan ibiltzen ginen gehien 
bat. Gogoan dut nola egun 
batez Karmentxu Aseginola-
za eta biok jolasean ibili eta 
eskolara berandu iritsi ginen. 
Hori dela eta, mojak zigortu 
egin gintuen, lehenik kapera-
ra eraman gintuen errezatzera 

eta ondoren eskailerak garbi-
tzera. Beste garai batzuk zi-
ren haiek!

Zein hizkuntzatan hitz 
egiten zenuten eskolan? 

Erdaraz asko hitz egiten ge-
nuen, bai eskolan bai lagu-
nartean. Kontuan hartu behar 
da garai hartan kanpotik jen-
de asko etorri zela Papelerara 
lanera eta gainera mojak ere 
erdaldunak zirela. 

Eskolan zenbiltzala gerra 
hasi zen, zein oroitzapen 
duzu? 

Gu gaztetxoak ginen garai 
hartan eta guretzat festa iza-
ten zen soldaduak herri bat 
hartzen zutenean, desfilea 
izaten baitzen eta gu haien 
bueltan ibiltzen baikinen. 

Beraz, familiakorik ez zen 
gerrara joan? 

Ez, ez zen familiakorik joan, 
baina gogoan dut soldaduak 

Nafarroatik sartu eta Zegama 
hartuta zutenekoa. Santiago 
bezpera batean herria tirokatu 
zuten, goizaldera. Hurrengo 
egunean Beasain hartu zuten 
soldaduek. 

Ba al duzu oroitzapenik 
“errazionamenduaz”? 

Litro bat olio izaten genuen 
familia guztiarentzat hilabete 
osorako. Gerra garaiko kon-
tua da “errazionamenduare-
na”, nahiz eta dirua izan jana-
ria erosi ahal izateko, jateko 
gutxi zegoen.

Gogoan dut behin nola ahiz-
pa eta biok San Bartolomee-
tarako mingain bat erostera 
joan ginen Anizetoren harate-
gira. Gaueko 10:00etatik goi-
zeko 6:00ak arte egon ginen 
bere atarian zain. Hau etorri 
zenean, aste hartako mingai-
na etxerako gordeta zutela 
esan zigun eta beraz, esku 
hutsik itzuli ginen etxera. 

Gaur egun krisian gaudela 
diote baina gerra bizi izan 
genuenok ezagutu dugu 
benetako krisialdia.

Argi indarra eta ura 
betidanik izan al 
duzue etxean? 

Bai betidanik ezagutu 
dut bai argi indarra eta 
bai ura. Bizimodu ona 
izan dudala uste dut, 
hain umetatik umezurtz 
geratuta, zortekoak izan 
garela deritzot, heziketa 
ona izan genuen eta ez 
genuen ezeren faltarik 
izan. 

Noiz erosi zenuten 
lehenengo irratia? Eta 
telebista?

Gogoan dut irratia gerra 
garaian ekarri zutela 
etxera. Bai irratia eta 
bai telebista izaten 
lehenengotakoak izan 
ginen herrian.

Arropa non garbitzen 
zenuten?

Bi garbitoki zeuden herrian, 
bata Konfitegiaren ondoan eta 
bestea Sakristauene etxearen 
ondoan. Nik etxean betitik 
ezagutu izan dut ura eta be-
raz, xaboitu arropa eta uretan 
eragitera konfiteri ondoko 
garbitokira joaten ginen.

Bizikletarik izan al 
zenuen?

Nire lagun Karmentxu Ase-
ginolazaren bizikletarekin 
ikasi nuen ibiltzen eta gerora 
aita zenaren bizikleta hartu 
nuen. Nobioak ginela bizikle-
taz txango bat egin genuen,  
Otzaurtera igo eta Etxegara-
tetik bueltan itzuli ginen Ze-
gamara.

Gabonetan eskean ibiltzen 
al zineten?

Ibarretatik hasi eta Guru-
tze Santuraino ibiltzen ginen 
koadrilatxoa kantari etxez 
etxe eskean. Egun politak 
izaten ziren. 

Nola gogoratzen dituzu 
San Bartolomeak? 

Hiru bat eguneko festa egu-
nak izaten ziren, baina kanpo-
tik musika banda San Barto-
lome egunean soilik etortzen 
zen. Gainontzeko egunetan 
gaiteroak eta bertako mu-
sikariak izaten genituen jai 
egunak alaitzeko. Niri plazan 
dantza egitea asko gustatzen 
zitzaidan!

San Bartolomeetan 
jan berezirik izaten al 
zenuten?

San Bartolomeetan bazkari 
ederra egiten genuen, oilasko 

-
GOGOAN DUT SOLDADUEK SANTIAGO 
BEZPERA BATEAN HERRIA TIROKATU 

ZUTENEKO EGUNA

-

JAIOTZEZ ANDOAINDARRA,  

IZATEZ ZEGAMARRA

ELKARRIZKETA

KARMEN 
ERAUSKIN 

AZURMENDI

Agustina Azurmendi, Karmenen ama, 
1920.urte inguruko argazkia.
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zopa, garbantzuak eta oilas-
koren bat ondoren, egun han-
dia izaten zen hura!

Aste Santuak nola 
ospatzen zenituzten?

Arropa berriak estreinatzen 
genituen egun haietarako, 
dotore-dotore janzten ginen. 
Geroz eta dotoreago orduan 
eta hobeto. Argentinako fa-
miliak arropak, oinetakoak… 
bidaltzen zizkidan noiz be-
hinka eta behin zetazko gal-
tzerdi batzuk bidali zizkidaten. 
Estreinatu nituenean neska 
gaztetxo guztiek galdetu  
zidaten ea nondik lortu nituen 
galtzerdi haiek! Gerra garaia 
zen eta ez ziren errez lortzen 
horrelako arropak!

San Juanak ere ospatzen 
al ziren?

Festa handia izaten zen egun 
hartan! Baserrietatik jaisten 

ziren gizonak San Joan arbo-
la altxatzera eta gero denen- 
tzako ardoa izaten zen pla-
zan, niri asko gustatzen zi- 
tzaidan egun hura. 

Igande arratsaldeetan 
plazara joango zinen 
dantzara ezta? 

Aste guztia zain egoten ginen 
igande arratsaldea noiz hel-
duko herriko plazan dantza 
egin ahal izateko. Etxeratu 
eta oraindik ere sukaldean 
dantzan jarraitzen nuen, asko 
gustatzen baitzitzaidan dan-
tza egitea!

Eta inguruko herrietara 
joaten al zineten? 

Gogoratzen dut behin, nik 19 
urte nituela San Migel egu-
nean nola Idiazabalera joan 
ginen lagun kuadrila festara. 

Lehen aldia zen bertara dan-
tzara joaten nintzela. Joan 
etorria oinez egin genuen 
noski! Itzuleran eliza ondotik 
ikusi nuen osaba Demetrio 
etxeratua zela eta beraz etxe-
ko atea jotzerik ez nuenez 
ahizparen leihora harritxoak 
botatzen aritu nintzen honek 
atea ireki zidan arte. Hurrengo 
eguna beldurrez pasa nuen 
osaba Demetriok zer esango 
ote zidan pentsatuz. Beste 
garai batzuk ziren haiek!

Eta inguruko herrietatik 
etortzen al ziren gazteak 
dantzara? 

Bai etortzen ziren, batez ere 
Goialdera. Bertako neskak 
oso politak ziren eta kanpoko 
mutil gazte asko etortzen zen 
bertara. Zegamako gazteek 
harrika bidaltzen omen zituz-
ten kanpotarrak! 

Bazen emakumeren 
bat Zegaman mutilekin 
dantzan ikusiz gero errieta 
egiten zizuena ezta? 

Emakume hura Eliz-Ondo 
etxean bizi zen Perfekta zen. 
Mutilen batekin dantzan iku-
siz gero kongregaziotik bota 
gintzaketen, hilean behin 
meza nagusi bat izaten zen, 
eta hobea zen ez joatea na-
barmenduta gelditzerik nahi 
ez bazenuen behintzat! 

Zuen etxe azpian zein 
denda gogoratzen dituzu?

Joxe Mari barberoak barbe-
ria izan zuen. Gero, ezkondu 
zenean gaur Txanton taber-
na dagoen etxean jarri zuen. 
Etxearen beste aldean, nire 
aiton-amonen janari denda 
zegoen, gerora Benardinak 
hartu zuena. 

Herrian zein denda 
zeuden gogoratzen al 
duzu?

Zegaman hainbat denda ziren 
Gerrikonetik hasi eta Olaberri-
raino: Gerrikone, Gure-Txoko 
taberna eta Benitoren harate-
giaren artean zegoen bodega 
(janari-denda eta estankoa 
zena), Hilarioren harategia eta 
Maxima emaztearen denda, 
Sakristauenea, Zapateria, 
Perfektak zuen tela-denda, 
gure aiton-amonek etxe az-
pian zuten janari-denda, 
Konfiteria (janari-denda eta 
estankoa izateaz gain paste-
lak egiten zituen Klaudio ze-
nak enkarguz). Olaberria au-
zoan ere baziren makina bat  
denda. 

Gerrikone etxea zure 
aiton-amonena al zen? 

Bai halaxe zen, bertan mante-
kila egiten zuten gero dendan 
saltzeko. Denda utzi zutenean 
etxea saldu zuten eta gero 
bertan janari-denda, taberna 
eta jatetxe bat jarri zuten. 

Erosketak non egiten 
zenituzten? 

Etxean denda genuenez 
bertan egiten genituen eros-
ketak baina hau itxi zenean 
Konfiterira joateko ohitura 
hartu genuen. Haragia berriz  
Anizetorenean erosten  
genuen betidanik (Anizeto 
Benito Gorospe harakinaren 
aitona zen) eta gaur egun  
harategia dagoen leku berean 
zuen orduan ere harategia. 

Botika ere zuen etxe 
ondoan ezagutu duzu 
beti? 

Bai halaxe da, 100 urtez egon 
zen botika gure etxe ondoan, 
baina botikaren bat behar 
izanez gero, orduan moduan 
ibiltzen zen autobuseko txo-
ferrari eskatzen genion enkar-
gua ekar ziezagun. 

Igandean zinera joaten al 
zineten?

Igandero joaten ginen zinera, 
lehenengo emanaldia hau-
rrentzako izaten zen arratsal-
deko 17:00etan eta gu bi-
garrenera joaten ginen, hau 
iluntzeko 20:00etan zen. Gero 
lagun taldetxoa biltzen ginen 
Kasino elkartean kafetxoa 
hartzera. Inguruko herrietatik 
jende asko etortzen zen zine-
ra, garai hartan herrian dene-
tarik genuen.

Arantzazura joaten al 
zinen peregrinazioan? 

Bai, joan izan nintzen, baina 
orduan eguerdiko 14:00etan 
abiatzen ginen Arantzazu 
aldera. Gurutze Santuraino 
prozesioan joaten ginen eta 
gero bakoitzak bere martxan 
jarraitzen zuen bidea. Oroi-
tzapen onak ditut Arantzazura 
iritsi eta sindikatuan lotan ge-
ratzen gineneko lagun taldea-
renak. Gaur egun ere orain- 
dik mantentzen da ohitura 
hau, pena da beste hainbat 
galdu izana.

Zein adibidez? 

Esan dudan bezala niri igande 
arratsaldetako dantzak asko 
gustatzen zitzaizkidan eta 
gaur egun igande arratsaldez 
Zegamako plaza hutsik ikus-
teak tristura sorrarazten dit, 
oso oroitzapen onak baititut 
garai hartaz. 

Neguak nolakoak ziren? 
Elur asko egiten al zuen?

Oraingo aldean elur asko egi-
ten zuen, kaletarrok desea-
tzen egoten ginen elurra egin 
zezan, orduan baserritarrek 
kalera jaisterik ez zutenez 
gu joaten baikinen kantinara  
bazkaltzera. 

-
GURE ETXE AZPIAN BAZIREN BI  

DENDA: JOXE MARI BARBEROARENA 
ETA BENARDINARENA

-

Karmen, Pedro eta Maria Rosario, Eliz Muño txiki etxeko sukaldean

Karmen eta Pedro, euren ezkontza egunean
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Nola ezagutu zenuen zure 
senar Pedro? 

Nire senarra Pedro zegama-
rra zen, Ikaitz-Etxekoa. Be-
tidanik ezagutu izan genuen 
elkar, baina bere anaiarekin 
erlazio handiagoa izan nuen 
gaztetan, lagun talde bere-
koak baikinen.

Noiz ezkondu zineten? 

1947ko otsailaren 15ean 
ezkondu ginen Lezon. Egoera 
berezi batean ezkondu ginen 
gainera, Pedroren anaia bat 
gerran tiroz hil zen, beste 
bi anaia gerraren ondorioz 
gaixorik hil ziren eta etxean 
geratzen zen beste anaiari 
soldadu joateko deitu zioten. 

Egoera horretan, Pedro eta ni 
ezkontzen baginen soldadu 
joateko deitu zioten anaia 
libratu egingo zen eta hori 
dela eta ezkondu egin ginen. 
Bazkaria Donostian egin 
genuen Pedroren izebaren 
etxean. Oroitzapen oso onak 
ditut. 

Nora joan zineten ezkon 
bidaian?

Bilbora joan ginen ezkon bi-
daian. Bilbon hiru egun pasa 
eta handik Zarautzera eta on-
doren Aiara joan ginen. Aian 
egun eta erdi pasa ondoren 
Zegamara itzuli ginen. Or-
duan laburragoak izaten ziren 
bidaiak!

Beltzez ezkondu al zinen?

Bai noski, orduan beltzez 
ezkontzen zen, zuriz ezkon-
tzen ziren bakarrak orduko 
aberatsak ziren. Nire soine-
koa Donostiako izebaren la-
gun batzuek egin zidaten. 

Eta gaur egun zer moduz 
bizi zara, ahizpa ere 
zurekin bizi duzu? 

Ahizpa urte askoan Argentinan 
bizi izan da. Duela hamazazpi 
urte ordea gaixotasun bat 
tarteko Zegamara etorri zen.
Hasera batean urte beterako 
etorri bazen ere, bistan denez 
hementxe gelditu zen. Egun 
94 urte ditu eta gustura bizi 
gara elkarri konpainia eginez. 

Beraz, bizitza zoriontsua 
izan duzula esango 
zenuke 

Denetik bizitzea tokatu zaigu, 
eta gogor borrokatu behar 

izan dugu bizitzan zehar, bai-
na orokorrean bizitza zorion-
tsua izan dut. Ez zaigu sekula 
ezer falta izan eta hori oso 
garrantzitsua da, senarrarekin 
50 urte baino gehiago igaro 
ditut ezkonduta, lau seme – 
alaba izan genituen eta bilo-
bak ere baditut, guztiak ikas-
ketekin eta beraz ezin nahiz 
kexatu. Ez dut gaur egungo 
gazte jendearen inbidiarik, 
ezta egun duten libertatearen 
inbidiarik ere, gu oso zorion-
tsu bizi izan ginen! 

Zein aldaketa ikusten 
duzu lehengo eta oraingo 
Zegamaren artean?

Niri lehengo Zegama gehiago 
gustatzen zitzaidan, beste er-
lazio mota bat genuen, estua-
goa zen, familiarragoa.

EDURNE LUJANBIO

ITZIAR GARMENDIA

-
AHIZPA URTE ASKOAN ARGENTINAZ BIZI 

IZAN DA, GAUR EGUN GUSTURA BIZI 
GARA ELKARRI KONPAINIA EGINEZ

-

Karmen eta Maria Rosario, bi ahizpak etxeko egongelan Eliz Muño Txiki, Karmen bizi den etxea
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Noiz eta non jaio zinen?

1941. urtean jaio nintzen 
Goialde auzoko Latsane ba-
serrian. Lau senide gara, 3 
arreba (Mariatxo, Ramoni eta 
Inaxi) eta neu naiz mutil baka-
rra.

Zu umea zinela nor bizi 
zineten Latsanen?

Dezenteko koadrila bizi gi-
nen gure etxean, gurasoak, 
lau senideak, aitona-amo-
nak eta osaba bat. Hala ere 
aita, Felipe, oso gazterik hil  
zitzaigun, nik bost urte beste-
rik ez nituela.

Zein oroitzapen duzu 
aitaz?

Esan bezala, oso gazterik hil 
zitzaigun aita, 38 urte besterik 
ez zituela eta ama alargun 
gelditu zen lau seme-alaba 
txikiren kargu. Nik bost urte 
nituen aita hil zenean eta 
beraz, ez dut oroitzapen 
handirik. 

Aita Opaintegi baserrian ha-
zia zen eta Papeleran egiten 
zuen lan. Ezkondu eta Latsa-
nera bizitzera etorri zenean, 
oso deseroso egiten zitzaion 
egunero Papeleraraino lanera 
jaistea eta ondorioz, Ezpa-
leoko zentralean eman zioten 
lana. Hala ere, ez zuen zorte 
handirik izan, bi urte geroago 
edo hil baitzen.

Aitak Papelerazo deretxoak 
galduta zituen jadanik eta 
Zentralekoak oraindik hartu 
gabe. Beraz, gure ama diru 
saririk gabe geratu zen alar-
gun.

Beraz, ama Tomasak badu 
meritua…

Bai, halaxe da. Lan asko egin 
behar izan zuen lau seme-
alabak aurrera ateratzeko. 
Aitona-amonek eta osabak 
ere laguntzen zioten, noski! 
Baina hala ere nahiko lan! 
Orduan, baserritik bizi ginen 
eta handik atera behar zen 
bizimodua!

Animaliak izango 
zenituzten ezta?

Bai noski, esne behi dezente 
genituen eta hauek ematen 
zuten esnea salduz diru 

pixka bat ateratzeko modua 
egiten genuen. Esneaz gain, 
txahalak ere saltzen genituen.

Bestalde, oiloak eta “kone-
juak” ere edukitzen genituen 
eta urteko bi txerri hil ere bai. 
Ardirik eta behorrik berriz ez 
genuen sekula izan.

Nori saltzen zenioten 
esnea?

Kutz-i saltzen genion esnea 
baina Zupitako Fernando 
ibil-tzen zen biltzen. Lau asto 
hartu eta Urtzelaietatik go-
rako baserrietako esnea be-
rak biltzen zuen. Esnea bildu 
ondoren, trenera eramaten 
zituen 40 bat litroko 8-10 bat 
marmita eta haiek Legazpira  
bidaltzen zituen.

Soroa eta baratza ere 
ezinbestekoak garai 
hartan ezta?

Bai, bagenuen haien beharra. 
Soroan indoaba, artoa eta 
garia egiten genuen eta bai-
ta arbi sail galanta ere. Garia, 

etxerako ogia egiteko ereiten 
genuen eta artoa berriz irina 
egin eta taloak egiteko na-
hiz animalien mantenurako. 

Txerriei, arto txikituarekin 
eginiko “arto zukua” ematen 
genien eta artaburuak berriz  
ganaduari. 

Saltzen al zenuten soroan 
jasotako gari, arto edo 
babarrunarik?

Ez, hauek guztiak etxeko 
mantenurako izaten ziren. 
Arrautzak bai, Maria Mur-
giondo errekadistari saltzen  
genizkion gero berak ferian 

saldu zitzan. Mariak dozenako 
hainbesteko bat ordaintzen 
zigun eta gero bera ardura-
tzen zen ferian saltzeaz.

Zein zen gutxien 
gustatzen zitzaizun 
baserriko lana? Eta 
gehien gustatzen 
zitzaizuna?

Baratzeko lana ez zitzaidan 
batere gustatzen eta oraindik 
ere ez dut gogoko, segituan 
aspertzen naiz lan horretan

Lanik gogokoena berriz segan 
aritzea dut eta baita zuhaitzak 
landatzea ere. Dena den, garai 
hartan zuhaitzak landatzeak ez 
zuen askotarako balio izaten, 
hesirik ez zegoenez, animaliek 
jan egiten baitzituzten landare 
txikiak.

Alertze baso bat ere 
landatu omen zenuen…

Bai, 15-16 bat urte  
nituela alertze baso bat lan-
datu nuen. Alertzeak, pos-
teak egiteko erabiltzen zituz-
tela eta poste bakoitza 1000 
pezeta ordaintzen zela esan 
zidaten. Nire artean zera 
pentsatu nuen, 3000 bat 
landare landatuz gero, 1000 
bat poste aterako nituela eta 
beraz, milioi bateko irabaziak 
izango nituela. Ondorioz, 
Joxe guardari 5 errealean lan-
dareak erosi eta baso batean 
alertzeak landatu nituen.

Eta jaso al zenuen basotik 
esperotako fruitua?

Ez, oraindik han daude zu-
tik! Espero baino gutxiago 
hazi ziren zuhaitzak eta garai 
hartan ezin izan nituen bota. 
Orain berriz alertzearen egu-
rrak oso estimazio txikia du, 
ez du paper pasta egiteko 
balio eta posterik berriz ez da 
behar. Dena den, orduko mi-
lioia baino hobea da egungo 
bizimodua!

Zu ere San Pedroko 
ikaslea izana zara ezta?

Bai, garai hartan San Pedro 
ermitan eskola zegoen eta 

JOXE URREAGA 
ARRIZABALAGA
OSO UMETAN GERATU GINEN  

AITARIK GABE ETA AMAK GOGO-

TIK EGIN BEHAR IZAN ZUEN LAN 

GU AURRERA ATERATZEKO

ELKARRIZKETA

-
BASERRIKO LANIK GOGOKOENAK,  
SEGAN ARITZEA ETA ZUHAITZAK  

LANDATZEA DITUT

-

 09 | ZEGAMAKO URTEKARIA | 111110 | ZEGAMAKO URTEKARIA | 09
Latsane baserria duela urte 
batzuk

Joxe Urreaga
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bertara joaten nintzen neu 
ere. Bost bat urterekin hasi 
eta nahiko berandura arte ibili 
nintzen eskolan, hamahiru 
bat urte bete arte edo. San 
Pedron, hiru maistra izan 
nituen, lehenengo urteetan 
Maria Morarekin ibili nintzen 
eta harekin dotriña ikasi nuen 
batez ere. Gero, abarkeroneko 
Bixenta izan nuen irakasle eta 
ondoren Beasaingo Pakita 
Gebara. 

Eta guztia erdaraz ezta?

Maria Morak eta Bixentak 
euskaraz hitz egiten zutenez, 
hauekin ez genuen arazorik 
izan. Pakita ordea erdaldu-
na zen eta guk ez genuenez 
erdaraz tutik ere ulertzen, ez 
genuen eskola gehiegi ikasi. 
Dena den, oso maistra ona 
zela esan behar!

Aitonak laguntzen omen 
zizun etxeko lanak egiten 
ezta?

Bai, gure aitona nahiko ondo 
moldatzen zen erdaraz eta 
berak laguntzen zidan esko-
lako lanak egiten. Berak erda-
ratik euskarara itzultzen zizki-
dan eta honela, erraz egiten 
nituen lanak.

Gerora eskola berria egin 
zen San Pedron…

Bai, 1954 inguruan eskola 
berria eraiki zen San Pedron. 
Ez zen nonbait leku egokiegia 
eskola erakusteko eta berria 
eraiki zuten. Eskola berrirako 

bidea auzolanean egin ge-
nuen auzokideek. Auzoko 
etxe bakoitzetik norbait joan 
behar izaten zuen auzolane-
ra eta gure etxetik neu joan  
behar izan nuen. 

Iluntzean, herriak “errazioa” 
ematen zigun bidea egiten ibili 
ginenei, ogia, gazta eta ardoa. 
Ni ordea “errazioa” hartzeko 
gazteegia nintzela eta etxera 
bidaltzen ninduten. Jango 
nuen bai nik gaztaia eta ogia 

baina, etxera joan behar eta 
isilik gainera! Horrek ez zidan 
grazi handiegirik egiten!

San Pedro egunean festa 
handia izaten omen zen 
Urtzelaietan ezta…

Bai, halaxe da. Sekulako fes-
ta egiten zen garai hartan San 
Pedron! Karamelu saltzailea 
bertan izaten zen, Demetrio 
Rubio ere bai gaseosare-
kin eta Roman Goenaga eta  
Urtzelaietako Patxi berriz 
soinuarekin. Musikaz gain  
Aizkora apustuak ere izaten  
ziren.  Urte  batean, Telleriko   
Roman Otaegi antolatzaile 
zela, Oilariko Santiago Araka-
ma eta Iritxoko Joan Agirre 
aritu ziren aizkoran eta korrika 
apustuan nor baino nor. Lehe-
nik bosna enbor moztu behar 
izan zituzten eta hura amai-
tutakoan, Urtzelaitatik abiatu 
eta San Pedrotik buelta egin 
behar zuten korrika. Santiago 
Arakama suertatu zen garaile  
apustuan.

Zein festa zenuen 
gogokoago, Santu 
Espiritukoa ala San 
Adriangoa?

Bietan egiten zen festa poli-
ta baina bat aukeratzekotan 
San Adriangoa aukeratuko 
nuke, egun horretan herriak 
“Praileen bolalekuan” arrau-
tza egosia ematen baitzuen! 
Gauza handia zen hori or-
duan!

San Pedrotik Latsane 
aldera itzuliz, ba al duzu 
zuen auzoan garai batean 
egon zen gatz fabrikaren 
berririk?

Bai, ba omen zen gatza 
ateratzeko lantegi bat gure 
auzoan. Dena den, nik harri 
dotorez eginiko arku txiki bat 
eta pareta zati batzuk besterik 
ez ditut ezagutu. Egun berriz 
ez da hori ere ageri!

Gure aitonak esaten zuenez 
(duela 140 bat urteko kontua 
izango da hori) mutikoa zela, 
familia bat ezagutu omen 
zuen bertan gatza ateratzen. 
Lantegi hura, Aitamarrengoa 
omen zen eta bertan lanean 
ziharduen familia horrek ur-
tean bi gatz zaku eraman 
behar izaten omen zizkien 
Aitamarrendarrei errenta gisa. 
Gatza eramateko, gure etxe-
ra etortzen omen ziren asto 
bila. Gatz lantegi hura egon 
zen eremuari Gatzetxe esaten 
diogu. 

Erabiltzen al zenuten ur 
gazia zerbaitetarako?

Ez, ez genuen ezertarako 
erabiltzen, izan ere, ur harekin 
erabilitako ontziak erabat 
herdoilduta gelditzen baitziren! 
Esaten zutenez, babarrunak 
egosteko ere ez omen zuen 
balio ur hark, ez omen ziren 
babarrunak egosten. 

Hamahiru urterekin 
eskolatik irten eta…

Eskolatik irtetean baserrian 
jarraitu nuen lanean 21 urte 

bete nituen arte. Orduan, 
Idiazabalgo lima fabrikan hasi 
nintzen lanean eta bertan ari-
tu nintzen 10 urtean zehar 
lanean. Gero, kaminero lana 
zela ona eta kaminero sartu 
nintzen. Jakin izan banu…
orain kaminero lana ona da 
bai, baina orduan ez zen oso 
ona! 

Kaminero nenbilen garaian, 
askotan lima fabrikan nen- 
bilela lanean egiten nuen 
amets. Goizean esnatzen 
nintzenean ordea, hura pena! 
Kaminero joan behar!

Nolakoa zen ba garai 
hartako kamineroen lana?

Bide bazterrak garbitu, brea 
bota… oso lan zikina zen. 
Udarako lanetako bat brea 
botatzea izaten zen eta hanka 
zoruan sekulako graba piloa 
itsatsita genuela bukatzen 
genuen eguna. 

Kaminero Zumarragan ibili 
nintzen, bertara trenez joaten 
ginen hasiera batean behintzat 
eta gero, Zumarragatik 
kamioiez joaten ginen lana 
zegoen lekura. Normalean 
Udana, Gabiri, Eskoriatza…
aldean ibiltzen ginen. 

Lan kontuak alde batera 
utziz, elizak ere berebiziko 
garrantzia zuen garai 
hartan ezta?

Bai, errespetu handia zitzaien 
apaizei orduan! Apaizak etxe-
ren batera Jauna eramatera 
zihoazenean, apaiza ikusi 
orduko belauniko jarri behar 
izaten genuen eta hau ezku-
tatu arte, hala jarraitu behar 
izaten genuen. Apaizek Jau-
narekin zihoazenean ez zuten 
hitzik ere egiten.

Garai hartan etxetik 
elizaraino bizkarrean 
ekartzen omen zen 
defuntua ezta?

Bai hala da. Lau pertsona iza-
ten ziren eramantzaile ofizia-
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-
GURE AITONA NAHIKO ONGI  

MOLDATZEN ZEN ERDARAZ ETA  
BERAK LAGUNTZEN ZIDAN  
ESKOLAKO LANAK EGITEN

-

Latsane baserriaren irudia negu gorrian

Joxe bere familiarekin Azpeitian.
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lak baina urrutiko baserrikoen 

kasuan, izaten ziren hauei 

lagunduz erreleboa egiten 

zietenak ere. Behin Gurutze 

Santura iristean ordea, he-

mendik kanposaturainoko 

bidea eramantzaile ofizialek 

egin behar izaten zuten. Era-

manatzaile hauek hildakoaren 

gertuko pertsonak izaten  

ziren. 

Hiletatik itzuleran, defuntua-

ren etxera iritsi bitartean zeu-

den bidegurutze guztietan 

aitagure bat errezatzeko ohi-

tura zegoen.

Trenbidea ere gertuan 
zenuten, ibiltzen al 
zineten trenean?

Bai, izan ere, gure osabak 
trenbidean lan egiten zuenez, 
familia guztiak doan genuen 
trenean ibiltzea. Amak joera 
handia zuen Altsasura joateko 
aguardienta eta bestelako 
zenbait produktu erostera eta 
bertara trenez joaten zen. 

Zenbait aldatu den ordutik 
Goialde auzoa ezta!

Bai, eta hobera gainera! Behar 
bada terrenoek ez zuten asko 
“mejoratuko” baina alde 
ederrean bizi gara orain! 

Hala ere garai batean 
askoz auzo alaiagoa omen 
zen orain baino…

Bai, esaten dutenez, etxez 
etxe ibiltzeko oso leku ona 
izan behar zuen Goialdeak. 
Etxean amonari entzuna  
diodanez, lanerako elkartu 
egiten omen ziren auzotarrak 
etxe berean. Garai hartan izan 
ere ez zuten argirik eta etxe 
guztietan kinka piztuta izan 

ordez, guztiak etxe berean 
elkartzen omen ziren haria 
egiten, ardatzean, josten…
aritzeko. Egun batean etxe 
batean eta hurrengoan beste 
batean elkartzen omen ziren. 
Garai hartan auzolanean lan 
asko egiten zen!

Afiziorik ba al duzu?

Bertso zaharrak irakurtzea da 
nire afizioetako bat. Bertsoak 
oso gustuko ditut eta hauek 
buruan hartzeko dezenteko 
erraztasuna izan dut. Garai 
batean Zegamara bertsolariak 
etortzen zirenean han izaten 
nintzen eta buruan hartutako 
bertsoak etxera bidean Urtze-
laietako tabernan kantatzen 
nituen.

Ba al duzu zerbait 
eginaren damurik?

Nahiago nuke segatan gu-
txiago egin izan banu! Hala 
ere egin beharreko lanak  
ziren eta…

OIHANA ZUBIZARRETA

A I T O R  P E R E Z  A R R I ETA
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Joxe jubilatu zen egunean bere lankide eta nagusiekin

Seigarren denboraldia du jada-
nik Aitorrek profesional mailan 
aurtengoa. 2003an Baque tal-
dearekin hasi zuen txirrindula-
ritza profesionaleko ibilbidea. 
Ondoren, Spiuk taldean pasa 
zituen beste bi urte eta handik 
Caisse d´Epargne talde entzu-
tetsura egin zuen salto. Pasa 
den denboraldia berriz Extre-
madura taldean egin du eta 
azken denboraldi hau etxeko 
talde batean, Contentpolis-
AMPO taldean hain zuzen ere. 
Ilusio handiarekin ekin zion Ai-
torrek aurtengo denboraldiari 
baina aurreko urtean izan zuen 
erorketa bat tarteko, ezin izan 
du berak nahi bezain pedal 
kolpe ona lortu aurtengoan. 

Dena den, aurten denboraldi 
osoa burutu ahal izan du Ai-
torrek arazorik gabe eta ikusi 
dugu bai Espainiako itzulian 
hainbat ihesalditan buru belarri 
sartuta ere. Hala ere, emaitzarik 
hoberenak bai Aitorrek eta bai 

Contempolis-AMPO taldeak 
Chiuahuako lasterketan lortu 
dituzte, hiru garaipen erdietsi 
baitzituzten lasterketa horretan 
Aitor eta bere bi taldekidek.

Datorren denboraldiari begira, 
taldea zehaztu gabe daukan 
arren, bere etorkizuna Con-
tentpolis-AMPO taldeari lotuta 
ikusten du Aitorrek. Ea ba da-

torren denboraldian pedal kol-

pe ona itzuli eta garaipen asko 

ekartzen dizkigun Zegamara! 

Zorte on!
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Non eta noiz jaio zinen?

1930eko apirilaren 24ean 
jaio nintzen Aminabarrena 
baserrian eta 9 senideetatik 
zaharrena naiz. Gainontzeko 
8 senideak Olaberria auzoko 
“Taberna – Zahar ” etxean 
jaioak dira.

Noiz eraiki zen ibai-ondo?

Gaur egun bizi naizen etxea, 
Ibai – Ondo, 1953. urtean 
eraiki zen. Garai hartan 
lanean nenbilen eta ez 
nintzen Ibai-Ondon bizi baina 
gerora bertara etorri nintzen 
bizitzera.

Nongoak ziren zure 
gurasoak?

Aita Pedro Zabaleta Eguzkitza-
Berri baserrikoa zen eta 
ama Josefa Zabaleta berriz 
Latxane-Txiki baserrikoa zen.

Zein zen zuen aitaren 
lanbidea? eta amarena? 

Nire aitak trenbidean lan egin 
zuen urte askoan eta gero 
Papereran ibili zen 30 urtez 
lanean. Amak berriz nahikoa 
lan zuen 9 ume hazten.

Nire gurasoak, ezkondu eta 
Aminabarrena baserrian jarri 
ziren bizitzen. Gero, esan 
bezala, Olaberria auzora etorri 
ziren bizitzera.

Olaberriako etxea saldu 
ondoren, Zegamako baserri 
ezberdinetan bizi izan ginen 
nire aitak gaur egun bizi garen 
etxeko lur-sailak erosi eta Ibai-
Ondo etxea egin zuen arte.

Ibai-ondo etxearen lur 
sailetan ba omen zen 
beste baserriren bat

Gure etxeko lur-sailetan ba-
zen Artiolea izeneko baserri 
bat. Bertan burdinola bat zen, 
eta honen inguruan ermita 
bat omen zen bertako auzoki-
deentzat. Dena den, hau txi-
ki geratu zela eta handiagoa 
egin omen zuten, gaur egun-
go Olaberria auzoko Gurutze-
Santu ermita hain zuzen ere.

Noiz eta non hasi zinen 
eskolan?

Olaran auzoko eskola nazio-
naletan hasi nintzen, baina 
eskolan hasi eta berehala 
eskolara joateari utzi egin 
behar izan genion, izan ere 
gerra hasi baitzen eta eskola 
kartzela bilakatu baitzuten. 
Ondorioz, gerrak iraun zituen 
hiru urteetan ezin izan ginen 
eskolara joan. 

Karmen Jauregi zen nire 
irakaslea, irakasle ona zen eta 
ez zigun errieta askorik egiten 
lagun artean euskaraz hitz 
egiten bagenuen ere. Dena 
den, bere ardura ikasleei er-
daraz hitz egiten irakastea 
zen eta ardura hori betetzen 
ez bazuen, berak ere zigorra 
izaten zuen.

Zer ikasten zenuten 
eskolan?

Eskolan irakurtzen, idazten 
eta aurreneko 4 erregelak 
ikasi nituen. Nahi izanez gero 
irakasleak gehiago ere ikaste-
ko aukera ematen zuen, oso 
gustura joaten nintzen es-
kolara eta 14 urtera arte ibili 
nintzen bertan.

Gogoan dut nola eskolan 
sartzerako egunero “Cara al 
Sol” kantatu arazten ziguten.

Zertan egiten zenuten 
jolas umetan?

Umetan marrotan, tabetan, 
sokasaltoan, kaniketan… jo-
las egiten genuen. Orduan 
orain baino sasoi hobea nuen 
eta majo egiten nuen korrika.

Nola gogoratzen duzu 
haurtzaroko zegama?

Zegaman baserri asko ziren 
eta kalean berriz etxe gutxi. 
Baserrietako bizi-giroa orain 
baino aberatsagoa zela uste 
dut, lehen orain baino jende 
gehiago bizi baitzen hauetan. 
Kalean ordea alderantzizkoa 
gertatzen zen.

Eskolatik itzuli eta zein lan 
egin behar izaten zenituen 
etxean?

Eskolatik itzuli eta etxean ere 
egoten zen zeregina, sasoian 
sasoiko lanak eginez, ba-
ratzean, gaztainak zirenean 
hauek biltzen, sagarrak bil-
tzen… Garai haietan mise-
ria handia ezagutu genuen, 
gerraren ondorioz. Gogoan 
dut izeba-osabena joaten 
ginenekoa, Eguzkitze Base-
rrira, udara partean base-
rriko lanak egiten laguntzera,  
bazkaltzen eta afaltzen ematen  
baitziguten.

Nondik erosten zenituen 
arropak?

Benardinak baserrirako arro-
pak josten zituen, soinekoak, 
mantelak… guk handik eros-
ten genuen. Ahal izanez gero 
San Bartolomeetarako soi-
neko berria egiten genuen, 
baina bestela uda eta negu 
soineko berberarekin ibiltzen 
ginen! Garai hartan, herriko 
tela-denda nagusia Perfekta-
rena zen.

Gerra garaian janaria 
nondik erosten zenuten?

Nagusiki baserrian ereiten  
ziren elikagaiekin mantentzen 
ginen, senideetan zaharrena 
nintzenez, neroni joaten nin-
tzen sorora aitari laguntzera.

AMINABARRENA BASERRIAN 

JAIO, OLABERRIA AUZOAN  

HEZI ETA IBAI-ONDO ETXEAN 

ERRETIRATU NINTZEN

-
ESKOLARA JOATEARI UTZI BEHAR IZAN 

GENION, GERRA HASI ETA ESKOLA 
KARTZELA BILAKATU BAITZUTEN

-

ELKARRIZKETA

MARIATXO  
ZABALETA ZABALETA

Donostiako Hoteleko lankideekin afari batean. Eskubitako emakumea da 
Mariatxo.

Mariatxo gaztetan
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Errazionamendu liburuxka 
ere bazen, baina nahikoa ez 
zenez eros genezaken janaria, 
kontrabandoa erabiltzen zen 
ahal ziren produktu guztiak 
lortu ahal izateko.

Betidanik ezagutu al 
zenituen argia eta ura 
etxean?

Olaberriko etxean ura beti 
ezagutu genuen baina ez 
zegoen argirik, kinkaren 
eta kandelen bidez egiten  
genuen argia.

Ura etxean bazenez arropa 
bertan garbitzen genuen.

Zer egin ohi zenuten zuen 
denbora librean?

Denbora libre gutxi izaten 
genuen, goiz etxeratu behar 
izaten baiginen, ez orain 
bezala! Orduan 10etarako 
etxean egon behar izaten 
genuen.

Elizara joaten al zinen?

Lehenengo meza goizeko 
6etan izaten zen eta gu meza 
horretara joaten ginen, gero 
eguna ongi aprobetxatu 
ahal izateko. Orduan meza-
nagusia goizeko 10etan izaten 
zen, ez orain bezala 12etan.

Noiz hasi zinen lanean?

16 urterekin joan nintzen Iru-
rako papererako zuzendaria-
ren etxera zerbitzatzera. Ber-
tan lanean nenbilela bizikletan 
ibiltzen nintzen leku batetik 
bestera. Han bost urtez la-
nean aritu ondoren etxera  
itzuli nintzen. 

Irurako lana bukatu eta 
nora joan zinen lanera?

Donostiako “Continental 
Hotel”-era joan nintzen lane-
ra. Nire lana kafetegiko sukal-
dean gosariak prestatzea 
zen. Hoteleko lana neketsua 
zen, uda garaian bezero asko 

izaten ziren eta zerbitzariak 
100dik gora izaten ginen. 200 
gosari inguru prestatu behar 
izaten nituen eta laguntzai-
lea jartzen zidaten lan gehien 
zegoen denboraldirako. Do-
nostian 16 urtez lanean aritu 
ondoren, Zegamara erretiratu 
nintzen. 

Frantzian ere lanean aritu 
omen zinen

Donostiako Hotelean lanean 
nenbilela, bertako bezeroa 
zen frantziar baten etxera 
joan nintzen neskame Borde-
le inguruko herri txiki batera. 
Bertan 3 urtez egin nuen lan 
familia aberats batean eta 
frantsesez hitz egiten ere ika-
si nuen. Hala ere, herri-minak 
jota, berriro ere Donostiako 
Hotelera itzuli nintzen.

Donostian lanean 
zenbiltzala zein jai egun 
zenuen gogokoen? 

Abuztuan, Amabirjina eguna 
nuen gustuko. Egun honetan 
aukera gehiago izaten nuen 
paseoan ibiltzeko paseale-
ku berrian eta gauen hote-

letik suziriak ikusten nituen  
gainera!

Lanean egon zaren 
lekuetatik zein izan duzu 
gustukoen?

Lan egin dudan leku guztiak 
izan dira ezberdinak eta 
bakoitzak bazuen bere xarma, 
baina ondoen eta gustukoen 
Donostiako Hotelean aritu 
nintzen lanean.

Oso bizimodu independentea 
nuen, lan-orduak egin eta 
bakoitzak bere bizimodua 
baitzuen, ezberdina da familia 
batentzako lan egitea.

Zegamako kontuetara 
itzuliz, gogoan al duzu 
azokarik egiten zenik?

Gerra aurretik azokak egiten 
ziren, San Martinetako eta 
ostegunetakoa adibidez, bai-
na gerra hasi zenean denak 
debekatu ziren eta gerora 
ohitura hauek herriak berres-
kuratu zituen.

Autorik ba al zegoen?

Auto gutxi zeuden garai har-
tan. Herrian autoa ekarri zu-
ten lehenak Papererako eta 
Inprentako zuzendariak izan 
ziren. Zegamako lehenengo 
kamioiak ere, papereraren-
tzat lan egiten zutenak zirela 
gogoratzen dut.

Noiztik ezagutzen duzu 
Otzaurtera doan bidea?

Gure etxe aurretik pasatzen 
den Otzaurteko bideak 100 
urte inguru izango ditu. Garai 

bateko bidea ez zen gaurkoa 
bezalakoa, egun pista – bidea 
izenaz ezagutzen ditugunen 
modukoa zen garai hartako 
bidea. 

Goialdean jaiotakoa zara, 
nola gogoratzen duzu 
auzoa?

Goialdean jaiotakoa naizenez 
oroitzapen politak ditut au-
zoaz, beharrezko lanen bat 
suertatu ezkero, denok elkar-
tu eta auzolana egiten baike-
nuen. Gogoan dut etxe eta 
baserri asko zeudela, herriko 
auzorik handiena zela esango 
nuke.

Noiz erosi zenituzten 
zuen lehenengo irratia eta 
telebista?

1957.urte inguruan erosi 
genuen lehenengo irratia, 
telebista ordea askoz ere 
beranduago erosi genuen. 

Koloretako telebista orain 
dela 26 urte ekarri nuen etxe-
ra neronek. Gogoan dut bi 
kate besterik ez zirela ikus-
ten. Ez zegoen gaur egungo 
aukerarik!

Irakurtzea oso gustuko 
omen duzu ezta?

Telebista ikustea baino gehia-
go gustatzen zait irakurtzea, 
historiako liburuak ditut gus-
tukoen. Honetaz gain egune-
ro irakurtzen dut egunkaria, 
oso gustuko baitut. 

-
DONOSTIAKO HOTELEAN LANEAN  

NENBILELA, OSO BIZIMODU  
INDEPENDENTEA NUEN, EZBERDINA DA 

FAMILIA BATENTZAT LAN EGITEA

-

Donostiako “Hotel Continental”-ean egin zuen lan Mariatxok

Iruran lanean zebilela ibiltzen zuen sarri 
bizikleta

Mariatxo Frantzian lanean egon zeneko etxea, Chateau de Carignan 



Kontaiguzu nola 
gogoratzen dituzun 
zegamako jai egunak:

San Bartolomeak adibidez, 
orain baino alaitsuagoak  
zirela uste dut, gazte eta hel-
du plazan dantzan ibiltzen 
baikinen. 

Zegamako inauteriez oroitza-
pen gutxi ditut, baina Tolo-
sakoak ditut gogoan, Iruran 
ibili bainintzen lanean. Gerra 
garaian inauteriak debekatzen 
saiatu ziren baina “Udaberriko 
jaiak ” izena emanez ez zituz-
ten debekatzerik izan. 

Arantzazuko 
peregrinazioan parte 
hartzen al zenuen?

13 urterekin joan nintzen le-
henengo aldiz oinez Arantza-
zura eta neskame joan nin- 
tzen arte ez nuen urte bat 
bera ere galdu. Aipatu, orduan 
kaletik abiatzen zela oinez  
Arantzazura.

Gabonetan etxez – etxe 
abesten ibiltzen al 
zineten?

Gogoan dut eskean ibiltzen 
ginela anaia eta biok. Kalean 
nahiz baserrietan abesten 
genuen, hator-hator, artzai-

buru txuribi…, oso gustuko 
nituen abesti hauek. 

Kontaiguzu gatz – iturriez 
dakizuna: 

Sancti Spiritu inguruan da-
goen Gesalberri baserriaren 
ondoan omen du sorburua ur 
gazi honek. 

Ur hau erremediotarako 
oso ona da, azaleko zauriak 
sendatzeko nahiz bainuak 
hartzeko edota hezurrak  
indartzeko.

Nola ikusten duzu gaurko 
zegama?

Oso ondo ikusten dut herria, 
asko handitu baita. Industrial-

de berria ere badago eta hori 
herriarentzat aurrera pauso 
handia dela uste dut, egun gi-
zarteak bizi duen krisialdiaren 
aurrean.

Zer eskatzen diozu  
urte berriari? 

Bakea, osasuna eta lana es-
katzen dizkiot urte berriari 
mundu guztiarentzako, inon-
go salbuespenik gabe!

ITZIAR GARMENDIA

EDURNE LUJANBIO

Mari Karmen eta 
Mariatxo ahizpak Ibai-
Ondo etxeko atarian
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Ibai-Ondo etxea



Iaz eta aurreko bi urteotan bezala Euskal Herriko deitura 
batzuez idaztea suertatu zait. Lehenengo aldiz gai hau 
landu genuenean azaldu nuen bezala gaur egun erabiltzen 
ditugun deiturak XVI. mendean finkatu ziren Trentoko 
kontzilio ezagunaren ondorioz. Lehenago, Euskal Herri 
osoan ohikoa zen patronimiko + toponimo egitura, baina 
begi bistakoa denez Zegaman, Gizpuzkoako herri guztietan 
bezala, aski da pertsona bat baserri izenaz erabiliz deitzea 
nor den jakiteko eta hori dela eta itsasaldeko Euskal Herrian 
desagertu zen ea erabat patronimikoa. Barrundian, berriz, 
etxeek ez dute izenik eta herrixken izen soilak erabiltzekotan 
jendea nahastuko litzateke. Horregatik, Lautadan ohikoa 
dira deitura luze eta korapilatsuak. 

ZEGAMAKO DEITURAK

Urtero bezala, eta dagoeneko XII 
edizio dira, Goiekik eskualde mailako 
enpresa ekimen berrien XII. sariketa 
antolatu du 2009. urtean. Sariketak 3 
maila ezberdin hartzen ditu kontutan, 
enpresan buruturiko ingurumen proiektu 
onenaren saria zeina Fundiciones del 
Estanda enpresak (Enrique Lartundo 
Fundazioa) 6.000 Erekin patrozinatzen 
duen. Sariketa honetako epaimahaia, 
eskualdeko enpresa handienetako 
ingurumen teknikariek eta hainbat 
entitatetako ordezkariek osatzen dute. 

Maila honetako lehenengo saria Talleres 
Kerejetak lortu du (“Filtrazio, txirbila 
zentrifugatu eta olio-lanbroa arazteko sistema bateratua jartzea”) 
eta 2. saria Zegamako Suministros Arrano (“Isurketak arazten 
dituen labe pirolitikoa jartzea.”) enpresak lortu du.

Suministros Arranok isurketak arazten dituen labe pirolitikoa 
jartzeko proiektua aurkeztu du. Proiektu honen garapena, labeen 
isurketak legalizatu beharrean du oinarria, eta instalatutako 
sistemak gaur egungo legediak ezartzen dizkion isuri kopurua 

nabarmenki gutxituko ditu. Labe pirolitikoaren instalakuntzak, 
sistemarik gabe egiten ziren partikula, Co eta COT-en isuriak 
%98an gutxitzen ditu. Bestalde, legediak ezarritako gehienezko 
isuri kopuruen azpitik egongo dira isuriak; %99an partikulak, %10 
Co eta %93an COT (labe ekoizleak emandako datuen arabera).

ZORIONAK ETA ESKERRIK ASKO ARRANORI 
INGURUMENAREN ALDE EGITEAGATIK!

S U M I N I S T R O S  A R R A N O ,  S . L .  E N P R E S A K 
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INGURUMEN PROIEKTU ONENAREN 2. SARIA IRABAZI DU

Saria, Arrano enpresaren izenean Maite Txoperenak jaso zuen

Agirre da Euskal Herriko dei-
turarik zabalduenetako bat, 
zabalduena ez bada. Mende-
baldean Agirre izeneko etxea 
dago Artzentalesen, mende-
baldeen dagoen euskal base-
rri izena eta Ekialdeen Santa 
Angrazin, Zuberoan dugu 
Agirre izeneko etxea. Hitz hau 
gaur egun erabiltzen ez bada 
ere agertu eta ageri hitzekin 
dago loturik eta leku altu eta 
ikusgarria adierazten du. Dei-
tura honen aldaerak dira Ipa-
rraldeko Agerre eta Agarre. 
Euskaraz idazterik ez denez 
egon era desberdinetan ageri 
dira euskal deiturak Aguirre, 
Aguerre, Daguerre, Dague-
rri, Daguer... Azken honetatik 
“dagerrotipo” hitza sortu zen 
gaztelaniaz frantsesa dela 
medio argazkiaren aitzinda-
ria izen hau Daguer deituriko  
gizonak asmatu baitzuen.

AGIRRE
Gorrotxategi deitura ez da Ze-
gamakoa, Legazpikoa baizik. 
Era zaharrean Gorritxategi zen 
eta badirudi esanahia “Gorri-
txoren etxea” dela. Dorretxe 
ederra zen, ibaiaren ondoan, 
Zumarragarako bidean. Ber-
tan jaio zen, besteak beste, 
Legazpi itsasgizon ezagunaren 
ama. Tamalez, XX. mendean 
fabrikak eraikitzeko lekua be-
har zen eta orduan Olaetxea 
izenez ezagutzen zen dorre 
eder hau bota zuten. Bere 
aztarnak, berriz, zutik dirau, 
antzinako lekua baino gorago 
egin zuten etxe berrian Erdi 
Aroko leiho gotikoak gorde 
baitzituzten. Hala ere, esan 
behar da aspaldian kokatu 
zela deitura hau Zegaman 
eta hainbat lekutan bertako 
zela esaten dela. Armarrian, 
haritz baten gainean lis lorea  
ageri da. 

GORROTXATEGI 

Otaegi deituraren jatorria Bei-
zaman dugula dirudi ez baita 
izen hau duen beste etxerik 
agertzen Gipuzkoan, bai be-
rriz Otegi. Hala ere, 1792an 
baziren Zalduondo herrian 
Otaegitarrak. 

OTAEGI
Goiburu izeneko lau baserri 
aurkitu ditut Euskal Herrian, 
laurak Gipuzkoan. Hiru ez 
daude Zegamatik oso hurbil 
Aian, Zumaian, Oikia auzoan, 
eta Zumarragan baitaude eta 
hori dela eta gure kasuan Idia-
zabalgotik etorri dela pentsatu 
behar dugu. Armarria urdina 
da eta urrezko hiru xingola 
daudegoitik behera ezkerretik. 
Xingolen artean hiru izar ageri 
dira. 

GOIBURU 

 (IV)
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Konta iezaguzu zer diren 

Konta iezaguzu zer diren 
arbaldak?

Arbalda, astoei asta-saskien 
azpian jartzen zaien tra-
mankulua da hauek astoari 
minik eman ez diezaioten  
bizkarrean.

Nolatan hasi zen zuen 
aita arbaldak egiten? 
Familiatik al zetorkion? 

Nire aita, Joxe Mari Bitarte 
Azkabide, 1940. urte inguruan 
hasi zen arbaldak egiten. Nire 
aitak Papereran egiten zuen 
lan eta diru-sarrera aparteko 
bat lortzeko hasi zen arbal-
dak egiten. Familiako kiderik 
ez zen ogibidez arbaldagilea 
eta beraz, lanbidea ikaste-
ra Beasaina joan behar izan 
zuen Rufino Jauregirengana. 
Papererako lana amaitzean 
joaten zen bizikleta hartuta 

ofizioa ikastera.

Arbaldak egiteaz gain, 
zuen aitak egiten al zuen 
bestelako tresnarik?

Nire aitak arbaldak egiteaz 
gain abereekin zerikusia zu-
ten beste hainbat tresna ere 
egiten zituen, hala nola, ko-
petakoak, gurtedeak, edeak, 
txintxak, batikulak, koilaronak 
eta erramalak.

Arbaldagilearen lana 
gogorra al zen? Esku lan 
handia al zuen?

Egiten zituen tresna guztie-
tatik gurtedea zen esku-lan 
handiena eskatzen zuena. 
Larruz egindako aro itxura du 
gurtedeak, uztarria eta gurdia 
batzen dituen tresna da.

Non egiten zuen lan?

Zupurruti kalean dagoen 
gure etxe ondoko etxola-txiki 

batean zuen bere tailerra ai-
tak, gaur ere mantentzen da 
eraikuntza hau.

Noiz hasi zinen aitari 
laguntzen?

Oso umetan hasi ginen aitari 
laguntzen. Zeraingo Etxote-
gi baserritik lastoa ekartzen 
zuenean, auzo-lanean ari-
tzen ginen lastoa ganbarara 
eramaten. Arbaldak egiten 
berriz, 18 urterekin edo hasi 
ginen anaia eta biok.

Zenbat urtean ibili zinen 
arbaldak egiten? Zergatik 
ez zenuen jarraitu 
lanbidearekin?

Urte gutxi egin nituen aitare-
kin lanean, bost urte inguru. 
Gero anaiarekin jarraitu nuen 
beste lau urtez edo. Gogoan 
dut Galarretara ere nola joan 
ginen biok artisau azoka ba-
tera arbaldak nola egiten zi-
ren erakustera. Baina arbal-
dak egiteaz gain Garmendia 
tailerrean ere egiten nuen lan 
eta zaila zen biak bateratzea. 
Aitak ordea 40 urtean zehar 
egin zituen arbaldak. 

Zein material erabiltzen 
zenuten?

Arbaldak egiteko erabiltzen 
den lehengai nagusia lastoa 
da eta honetaz gain zakua 
eta alanbrea ziren erabiltzen 
ziren materialak. Kopetakoak 
eta gurtedeak egiteko berriz 
larrua erabiltzen zen.

Materiala non erosten 
zenuten?

Behar genituen material guz-
tiak leku ezberdinetatik ekar-

JOXE MARI
BITARTE 

GORROTXATEGI 
ASTOA GARRAIOBIDE BEZALA  

ERABILTZEARI UZTEAK OFIZIO  

HONEN DESAGERTZEA EKARRI DU

ARBALDAGILEAELKARRIZKETA

-
ORDIZIAKO PERIRAKO 12 ARBALDA  

EGITEN GENITUEN ASTEAN

-

E gun, herriko baserri guztietara kotxez iritsi bagaitezke ere, garai batean egoera oso 
bestelakoa zen. Bideak, egungoekin alderatuz askoz eskasagoak ziren eta kotxerik ere apenas 
zegoen Zegaman.

Garai hartan, astoa zen “ibilgailu eta garraiobide” Zegamako baserritarrentzat. Bertan eramaten 
zuten garia errotara, bertan ekartzen zituzten perian saldu beharreko produktuak eta berau 
erabiltzen zuten herrian erositako produktuak baserrira eramateko ere. Produktu hauen garraiorako, 
astoei “astasaskiak” jartzen zitzaizkien eta hauek, arbalden gainean ezartzen ziren. Arbaldak, garai 
batean behar beharrezko tresnak ziren beraz. Egun ordea, astoak bestelako papera du gizartean, 
garai bateko asto garraiolari hauen lekukoa auto eta kamioiek hartu dute egun eta hauek, ez dute 
arbalda beharrik.

OFIZIO BATEN DESAGERTZEA • ARBALDAGILEA

Joxe Mari Bitarte eta bere emaztea Eugenia Gorrotxategi, Zupurruti etxeko 
atarian arbaldak egiten
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tzen genituen, zakua Pasaia-
tik, lastoa Zeraindik eta larrua 
berriz Altsasutik.

Non edo nori saltzen 
zenieten arbaldak?

Zegamako eta inguruko he-
rrietako bezeroei saltzeaz 
gain, Ordiziako Arizmendi  
ahizpei ematen genizkien 
tresna hauek azokan saldu 
zitzaten.

Neurrira egiten al 
zenituzten arbaldak? 

Esan bezala Zegama eta in-
guruko herrietako bezeroei 
neurrira egiten genizkien ar-
baldak. Hauek, astoa ekar-
tzen ziguten neurriak hartu 
ahal izateko. Ordiziako azokan 
saltzeko berriz bi neurritakoak 
eramaten genituen, handiak 
eta txikiak. Kopetakoak ere 
neurrira egiten ziren baina 
gurtedeak eta gainontzeko 
tresnak tamaina berekoak  
ziren.

Urteko zein sasoietan 
saltzen zen gehien? 

Udaberrian saltzen zen arbal-
da kopuru handiena, negua-
ren ostean eguraldiak onera 
egiten zuenez baserritarrak 

enkarguak egiteko herrira 
jaisteko erraztasun handiagoa 
baitzuten.

Ezagutzen al duzu 
arbaldagilerik?

Egun ez dut arbaldagilerik 
ezagutzen, garai batean astoa 
animalia ohikoa bazen ere 
gaur egun galtzeko arriskuan 
dagoen animalia da. Gainera 
baserrietaraino bideak eraiki 
dira eta autoak ditugu, beraz 
bizi garen gizarte honetan 
arbaldagile batek ez luke 
etorkizunik izango.

 Ba al zen Zegaman 
zure aitaz gain beste 
arbaldagilerik?

Ez, nire aita arbaldagile gisan 
aritu zen bitartean behintzat 
herrian ez zen beste arbal-
dagilerik, baina gogoan dut 
Idiazabalen bazela beste ar-
baldagile bat.

 Zenbat arbalda egiten 
zituen zure aitak astean?

 Ordiziako azokarako hamabi 
arbalda egiten zituen astero 
eta hauetaz gain Zegama eta 
inguruko herrietako bezeroek 
egindako eskariak ere bete 
behar izaten zituen.

Zein oroitzapen dituzu 
aitarekin lanean aritu 
zinen garaiaz? 

 Nire aita oso trebea zen ar-
baldak egiten eta baita lehen 
aipatu ditudan beste hainbat 
tresna egiten ere (gurtedeak, 
kopetakoak, txintxak…). Ar-
balda bat 20 minutuan egite-
ko trebetasuna zuen. 

Nola ikusten duzu gaurko 
Zegama? Zer aldatuko 
zenuke eta zer jarri? 

Zegaman jaioa naiz eta nire 
haurtzarotik gaur egunera 
asko aldatu da herria, asko 
handitu da eta nire iritziz oso 
polita dago, beraz ez nuke 
ezer aldatuko.

ITZIAR GARMENDIA

EDURNE LUJANBIO

Joxe Mari aita, Zegaman ospatzen den San Martin azokan arbaldak nola 
egiten ziren erakusten:

Arbaldak eta beste zenbait tresna egiteko erabiltzen ziren erremintak

KOPETAKOAK
 Idi eta behiei uztarriak minik 
egin ez diezaien kopetan 
jartzen zaien larru bigunezko 
zatia.

HEDEA
Zaldiak gidatzeko erabiltzen 
den uhal-multzoa.

GURTEDEA
 Uztarritik zintzilik joaten den 
gurdiaren pertika sartzeko 
larruzko koilare modukoa.

KOILARONA
 Behorrari lepoan tira egin ahal 
izateko jartzen zaion koilara 
modukoa. 

TXINTXAK
 Astoari arbalda bizkar gainean 
eusteko erabiltzen den larru 
bigunezko gerrikoa.

BATIKULA
 Astoari arbalda bizkar gainean 
aurrerantz irrist ez egiteko 
buztan azpian ipintzen den 
aro formako tramankulua. 

ERRAMALA
 Ganadua muturretik lotu eta tira 
egin ahal izateko soka. 

JOXE MARI  
ARBALDAGILEAK 
EGITEN ZITUEN 
BESTE ZENBAIT 
TRESNA

Joxe Marik Zupurrutiko etxean zuen arbaldak egiteko tailerra

1

2

3

1 Kopetakoa; 2 Gurtedea; 3 Arbalda



Noiztik zara San 
Bartolome baselizako 
zaintzaile?

Urte dezente daramatzat ja-
danik San Bartolome ermi-
ta zaintzen, 30 urte inguru 
esango nuke nik. Nire aurretik 

Azkonietako Joan Ormazabal 
aritzen zen lan honetan eta 
hau gaixotu zenean, neu hasi 
nintzen bere ordez ermita hau 
zaintzen San Bartolome egun 
batez. Zegamako erretore 
Don Klemente zegoen garai 
hartan.

Egun seinalatua aukeratu 
zenuen beraz ardura hau 
hartzeko.

Ni mutikoa nintzela San  
Bartolome egunean Roman 
Ormazabal erreroak, Teodoro 
Gereñu Beuntzekoak, Angel 

Aranza Murgikoak 
eta Azkonietako 
Joan Ormazabalek 
eraman ohi zuten 
San Bartolomeren 
irudia prozesioan 
ermita honetatik 
eliza nagusiraino. 
Urte hartan ordea, 
Juan gaixo zegoela 
eta, ni une horretan 
han nengoenez, niri 
esan zidaten bere 
lekua betetzeko. 
Orduz geroztik hu-

tsik egin gabe jarraitu dut San 
Bartolome eramaten.

Ermita honen zaintzaile 
izateak lan asko ematen 
al dizu?

Ez, ez dit lan gehiegi ematen 
ermita zaintzeak. Hiletetan, 
hildakoa lurperatu aurretik 
San Bartolome ermitaren ba-
rruan otoitzaldi txiki bat egite-
ko ohitura hartu da eta ondo-
rioz, hileten ondoren ermitako 
atea zabaltzea izaten da nire 
lanetako bat. Honez gain, 
egun seinalatuen aurretik er-
mita zertxobait txukuntzen 
ere izaten dut lana.

 Zein dira egun seinalatu 
horiek?

Egun seinalatuak aipatzen 
ditudanean, San Bartolome 
jaiei buruz ari naiz, garai ho-
rretan hiru ospakizun izaten 
baitira ermitan. Abuztuaren 
23an (San Bartolome bez-
peran) “Bezperak” ospatzen 
dira, abuztuaren 24an (San 
Bartolome egunean) berriz 
prozesioa egiten da eta abuz-
tuaren 25ean (San Bartolome 
bigarrenean) urtean hildakoen 
arimen alde meza ospatzen 
da.

Horrela izan al da beti?

Ez, gogoan dut garai batean 
nola San Bartolome egunean 
bertan ere prozesio aurretik 
meza ospatzen zen ermitan. 
Gero ordea, herrian apaiz 
bakarra gelditu zenean, ken-

PEDRO MARI
ALUSTIZA 

AZURMENDI 
SAN BARTOLOME EGUNEZ  

HASI NINTZEN ERMITA HAU 

ZAINTZEN ORAIN 30 URTE

ELKARRIZKETA

Z egaman, ahoz ahoko tradizioak dioenez, San Bartolome ermita Zegamako lehen parrokia izan 
zen. Dena den, dokumentu idatzietan San Bartolome ermitari buruzko lehen aipamena 1488. urtekoa 
dugu. Hala ere, erromaniko garaian jadanik Anduetzan eliza bat bazela uste da. Dirudienez, eliza hau 
erre egin zen eta orain daukaguna bere ordez eraiki zen ermita da.

Ermita hau, guztiok dakigun bezala San Bartolomeren ohoretan eraikia da eta bere egunean, 
abuztuaren 24an hain zuzen ere, bertan dagoen San Bartolomeren irudia herriko dantzari, txistulari, 
agintari eta herritarrek lagundurik eliza nagusiraino eramaten da prozesioan.

San Bartolome ermitak duen alderdirik deigarriena, duen egurrezko egitura berezia da, Antiguakoarekin 
batera Gipuzkoan bakarra. Bestalde, beste hainbat pieza garrantzitsu ere badira ermita honetan, egun 
ur bedeinkatu ontzi gisa jarrita dagoen XIII. mendeko kapitel erromanikoa eta mende berekoa den 
bataio pontea besteak beste. Bertan San Bartolomeren irudiaz gain garai ezberdinetako beste hiru 
erretaula ere baditugu: XVI. mendekoa den San Anton eta San Andresen erretaula, XVII. mendeko 
Santo Domingorena eta barroko estilokoa den sagrarioa.

SAN BARTOLOME ERMITA

Pedro Mari 
San Bartolome 
ermitaren aurrean
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du egin zuten meza hau eta 
meza nagusia soilik ematen hasi 
ziren, izan ere, San Bartolome 
ermitako mezara jende oso gutxi 
joaten baitzen.

Kanpairik jotzeko ardurarik 
ba al duzu?

Ez, orain ez da San Bartolome 
ermitan kanpairik jotzen baina 
Mariatxo serora zegoela, go-
goan dut Pazkoa egunean nola 
jotzen zituen kanpaiak. Arantza-
zuko erromesak iristear zeudela 
eliza nagusiko kanpaiak jotzen 
hasten ziren eta orduan, Maria-
txok San Bartolomekoak ere jo 
egiten zituen erromesen etorrera 
adieraziz.

Orain dagoen moduan 
ezagutu al duzu ermita 
betidanik?

Niri esan didatenez, 1959an 
zoru berria bota omen zen er-
mitan. Garai batean, zorua egun 
baino altuago omen zegoen eta 
obra egitean jaitsi egin omen zu-
ten beherago. Duela urte gutxi 
berriz teilatua konpondu zioten. 
Bestela, dena berdin berdin da-
goela esan behar.

Jende asko etortzen al zaizu 
ermita erakusteko eskatuz?

Ez zait jende asko etorri izan 
ermita erakusteko eskatuz. Gai-
nera orain turismo-bulegokoek 
ere badute ermitako giltza eta 
beraiek dute jendeari ermita 
erakusteko ardura.

Zein da ermitako pieza 
baliotsuena?

Nik ez dut arteaz ulertzen bai-
na behin Don Lorentzo apaizak 
ezezagunei ermitako atea ez ire-
kitzeko agindua eman zidan eta 
behar bada baloreko piezaren 
bat egongo zelako izango zen.

Lehen aipatu dituzun 
ospakizunez gain, egin izan 
al da ospakizun berezirik 
San Bartolome ermitan?

Urteroko ospakizun horietaz 
gain ezkontzak ospatu dira ermi-
ta honetan baina egia esan, nik 
ardura hau dudanetik behintzat 
oso gutxi. 

OIHANA ZUBIZARRETA

I K E R  Z U B E L D I A

IKER ZUBELDIA BERTSOLARI TXAPELKETA NAGUSIAN

Duela bi urte Gipuzkoako bertsolari 
txapelketako finalista izan ostean, Txapelketa 
Nagusian ere maila bikaina erakutsi du Iker 
Zubeldia herritarrak.

Zarautzen ospatu zen lehen kanporaketa 
(final laurdenetako saioetako bat) urriaren 
18an eta Oihane Perea, Joxe Munduate, 
Xabier Silbeira, Iratxe Ibarra eta Unai Agirre 
izan zituen bertan lehiakide Ikerrek. Bertso 
saio ederraren ostean, Iker suertatu zen 
garaile kanporaketa honetan 643 puntu 
lortuz eta beraz, finalerdietarako txartela 
eskuratu zuen zuzenean.

Bigarren kanporaketa Tolosan ospatu zen San 
Martin azokako egunean bertan, azaroaren 
14an hain zuzen ere. Bertan, Ikerrek Igor 
Elortza, Sustrai Colina, Uxue Alberdi, Iñaki 
Gurrutxaga eta Ainhoa Agirreazaldegi izan 
zituen lehiakide eta kanporaketa honetan 6. 
gelditu zen.

Txapelketa Nagusiko finalera iristerik izan 
ez duen arren, aurrerantzean ere izango 
dugu Iker bertsotan aditzeko aukera urtean 
zeharreko jaialdi eta bertso afarietan. Bejon 
deizula eta segi dezazula Euskal Herri osoan 
zehar irrifarrea ereiten!
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I B A I  U R B I Z T O N D O

EUSKADIKO ARRANTZA AINGURATUKO TXAPELDUN

Ibai Urbiztondori ere, txikitatik datorkio 
bere aitari bezalatsu arrantzarako 
zaletasuna, ikusi besterik ez dago 
aurten egin duen denboraldi bikaina! 
Lehorrekoa izanik ere, itsasoan ere 
trebeki moldatzen dela erakutsi digu 
Ibaiek. Hona hemen aurten burutu 
dituen lehiaketak arrantza ainguratu 
(pesca fondeada) modalitatean:

• Banakako euskadiko txapelketan 
1go postua lortu du.

• Espainiako txapelketan 31. postuan 
gelditu zen.

• Taldekako Espainiako txapelketan 
5. postuan gelditu zen Euskadiko 
Selekzioa eta bertan, Ibai eta bere 
aita Mikel izan ziren partaide.

Zorterik handiena opa diegu hurrengo 
denboraldirako eta ea datorren urtean 
ere txapela ekartzen diguten itsasotik 
lehorrera! 
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Non eta noiz jaio zinen?

Goialdeko Asemendi base-
rrian jaio nintzen duela 74 
urte. 

Zenbait senide zineten? 

Hiru senide ginen, Felipe zen 
zaharrena, ni bigarrena eta 
Lorentzo gazteena. Amak, 
Dominika zuen izena eta bera 
zen Asemendi baserrikoa. 

Aita Andres Egileor baserrikoa 
zen eta Asemendira ezkondu 
zen.

Zein zen zure aitaren 
lanbidea?

Aita itzaina genuen eta ingu-
ruko baserrietako lurrak gol-
datzen ibiltzen zen idiak har-
tuta. Horretaz gain baserria 
zen gure etxeko ekonomia-
ren ardatza, “labradiotik” bizi  
ginen. 

Zuen aita itzaina izanik, 
nondik ekartzen zituen 
idiak lotzeko uztarriak?

Esan bezala, aita itzaina ze-
nez, uztarriak sarritan behar 
izaten zituen eta hauek Urre-
txu edo Zumarrako gizon 
batek egiten zizkion, herrian 

ez baitzegoen uztarrigilerik. 
Uztarriak idien adarren for-
maren arabera egin behar 
dira eta beraz, Asemendira 
bertara etortzen zitzaigun uz-
tarrigilea uztarria egitera. Goi-
zeko 8etako trenean etortzen 
zen eta iluntzeko 8etakoan 
itzultzen zen etxera. Bitar-
te horretan, enbor bat hartu 
eta uztarria egiten zuen. Lan 

asko egin behar da gero hain 
denbora gutxian uztarri bat 
egiteko! Gerora, Zegaman, 
Txanberonen egon behar 
zuen uztarrigileren bat eta 
hark egiten zizkion uztarriak.

Baserria zenuten beraz 
ardatz…

Bai, ni mutikoa nintzela mendi 
behiak genituen etxean. Ba-
tzuk mendian ibiltzen geni-
tuen larrean eta beste batzuk 
berriz etxean izaten genituen 
lanerako. Behiez gain, oiloak 
eta txerriak ere izaten geni-
tuen. Hauek etxeko mante-
nurako izaten ziren.

Gerora, esne behiak jarri ge-
nituen eta esnea saldu egiten 
genuen. Esnearen bila Zupi-

tako Fernando etortzen zen. 
Urtzelaieta baserrian hasi eta 
baserriz baserri astoarekin 
esnea biltzen ibiltzen zen. On-
doren, oker ez banago, tre-
nean Zumarragara bidaltzen 
zituen esne marmitak. 

Baratzan eta soroan ere 
egingo zenuten lan ezta?

Bai, soroan artoa, indoabak 
garia eta patatak ereiten ge-
nituen batik bat eta geure ba-
ratzetxoa ere bagenuen. Hori 
izaten zen orduan baserriko 
janaria!

Ilargialdia kontuan izaten 
al zenuten uzta ereiterako 
edo jasotzerako orduan?

Ilargia zuhaitzak mozterako 
orduan izaten genuen kon-
tuan, ez baita berdin zuhaitz 
bat ilargi aldi batean edo bes-
tean moztea. 

Ilberrian pagoa, hurritza, sa-
hatsa, gereziondoa eta haltza 
mozten ziren eta ilbeheran 
berriz gaztainondoa eta ha-
ritza. 

Pagoa, gurdiak eta lerak egi-
teko erabiltzen genuen eta 
sutarako ere bai. Sahatsa, 
hurritza, eta gereziondoa be-
rriz erreminta girtenak egite-
ko erabiltzen genituen, egur 
bigunagoa baitute hauek. 

Beraz nahiko lan izango 
zen orduan baserrian!

Bai, udaran, garia heltzen ze-
nean ebaki egin behar izaten 
zen. Lan hori igitaiekin egiten 
zen ni mutikoa nintzela eta 
gerora sega erabiltzen hasi 
ginen zeregin horretarako. 
Ebaki ondoren garia jotzea 
izaten zen hurrengo lana eta 
azkenik, gari aleak errotara 
eramaten ziren irina egiteko.

Negu aldera berriz, beste lan 
batzuk izaten ziren baserrian, 
gaztainak morkotsetik apar-
tatu, indoabak eta artoak 
aletu…beti izaten zen lana 
baserrian!

Baserriko beste lan bat 
garoa biltzea izaten zen, 
zuek ere ekarriko zenuten 
ezta?

Bai, halaxe da. Ganadua ge-
nuenez garo asko ekartzen 
genuen. Hala ere, gu ez ginen 
Partzonerira joaten, etxeko 
terrenoetan garo sail handiak 
baikenituen. Etxerako behar 
zena baino gehiago biltzen 
genuen eta beraz, soberan 
zegoena saldu egiten genuen. 
Gogoan dut segurarrak ere 
nola etortzen ziren garo bila 
“Segurako Barrutie” esaten 
zitzaion lursail batera. 

Zein errotetara eramaten 
zenuten garia ehotzeko?

Oker ez banago, azkeneko 
aldietan Errotaberriko errota-
ra eramaten genituen garia 
eta artoa irina egiteko. Dena 
den, Axaineko errota berez 
gertuagoa zegoen gure etxe-
tik eta bertara ere eramaten 
zutelakoan nago. Etxe alda-
menean ere bagenuen errota 
bat, Asemendi Errota izenaz 
ezagutzen dena baina nik ez 
nuen ezagutu martxan.

Zer dakizu gehiago 
Asemendi errotaz?

Nire aiton-amonek ezagutu 
zuten martxan eta nire gura-
soek ere baietz esango nuke. 
Ni mutikoa nintzela behintzat 
jadanik geldirik zegoen eta 
nire aitak erosi zuen ukui-
lu bezala erabiltzeko. Errota 
hura, Aitamarrengo Polikarpo 
Agirrerena izan behar zuen, 
berari erosi zion behintzat nire 
aitak.

Eta zuen jaiotetxea 
noizkoa da?

Asemendi baserria gure aito-
na zenak eraiki zuen. Orain 
baratza dugun lekuan, etxea-
ren alboan, ba omen zen etxe 

JOXE AZURMENDI 
LARREA

GOIALDEKO BESTE  

FAMILIA ASKO BEZALA,  

“LABRADIOTIK” BIZI IZAN GARA

ELKARRIZKETA

-
ASEMENDI BASERRIA NIRE  

AITONAK EGIN ZUEN ALBOAN  
ZEGOEN ETXE ZAHARREKO HARRI  

ETA EGURRAK APROBETXATUZ

-

Joxe eta bere iloba Josu, honen 
jaunartze egunean

San Pedro ermita, Goialdeko garai bateko eskola.
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zahar bat eta haren egurrak, 
harriak…aprobetxatuz egin 
omen zuen aitonak etxe be-
rria. Esaten zutenez, etxe za-
har hura taberna eta ostatu 
izan omen zen trenbidea egi-
ten ibili ziren garaian.

Zu mutikoa zinela bidea 
ere ez zen oraingoa 
bezalakoa izango…

Ez, garai hartan askoz bide 
txarragoa genuen. Nik gure 
etxerako bidea dena lokatzez 
beteta ezagutu nuen, gurdie-
kin ibiltzeko txarra eta astoak 
ere askotan ezin irtenda ibil-
tzen ziren hankak lokatzetan 
sartuta, pentsa! Garai hartan, 
auzolanean konpontzen ziren 
bideak, urak hartu… Gerora 
eskoria bota zuten bidean 
eta orain porlana dago bota-
ta. Gure etxetik gorako bidea 
berriz, Renfekoek konpondu 
zuten trenbidea konpontzen 
ari zirela.

Zu mutikoa zinela ba al 
zenuten argirik eta urik 
etxean?

Argia bai baina urik ez nuen 
ezagutu. Etxeko zeregin 
batzuetarako behar genuen 
ura errekatik ekartzen genuen 
eta edateko ura berriz 
Antxakortako iturritik, errekako 
ura gazia baita! Antxakortako 
iturriko ura metala da eta 
ura ekartzen genuen ontzian 
marka gorrixka uzten zuen 
urak. Antxakortako iturria 
gure etxetik gertu dago, 
Egurtzerako bidea hartu eta 
zubia pasa ondoren segituan.

Gerra ondorena gogorra 
izan al zen? Gogoan al 
duzu “errazionamentua”?

Gu garai hartan ez ginen ge-
hiegi jabetu, umeak baikinen! 
Hala ere, gogoan dut aitak 
nola esaten zuen “erraziona-
menduan” emandako ogia 
behiek ere ez zutela jaten, be-
raz, ez zen oso ona izango!

Zuen etxetik gertu, gatz 
lantegi bat ere egon omen 
zen martxan ezta?

Zerbait entzuna badut baina 
ezin gehiagorik esan. Dena 
den, inguru horretan badira, 
gesaltxo, gatzetxe eta horre-
lako izenak eta beraz, posible 
da inguru horretan zerbait 
egon izana.

Eskolan ere ibiliko zinen 
ezta?

Bai, noski. Dena den, ikastea 
baino gustukoago genuen 
jolas egitea! San Pedron ibili 
nintzen eskolan Maria Mora 
maistrarekin eta bertara joa-
ten ginen Ikaitzez goitik bizi 
ginen ume gehienak. Ezpaleo 
baserritik behera bizi zirenak 
berriz kaleko eskolara joaten 
ziren.

Nolakoa zen San Pedroko 
eskola?

Geroago eskola berriak egin 
bazituzten ere, gu, San Pedro 
ermitan bertan ibili ginen 
eskolan. Ermitaren barruan, 
mahai txikiak egoten ziren 
ilaran eta mahai bakoitzak, 
gora jasotzen zen aulki bana 
zuen. Ilaren artean pasillotxoak 
uzten ziren aurrera eta atzera 
ibili ahal izateko. Arbel bat ere 
bagenuen eskolan eta bertan, 
klarionaz eskribitzen genuen. 

Eskolan ikasteaz gain 
jolas ere egingo zenuten 
ezta?

Bai, eskolaren bueltan ibiltzen 
ginen jolasean: kanikatan, 
tabetan, marrotan…

Udaran oporrak izaten al 
zenituzten orain bezala?

Bai, oraingo moduan, udaran 
oporrak izaten genituen. 
Oporretan herriko Don Julian 
maisua etortzen zitzaigun 
eskolara eta “gozoak” 
ekartzen zizkigun gainera. 
Bakazioak iristeko deseatzen 
egoten ginen!

Festa zaleak izateko fama 
duzue Goialdean, egia al 
da hori?

Ez da gezurra izango ez! Ga-
rai batean Goialdeko jendea 
oso alaia omen zen! Oilari ba-
serritik gora joanda dagoen 
Aizpuru baserrian oso jende 
alaia omen zen eta bertan 
soinujole bat ere ba omen 
zen. Entzuna dudanez, Aiz-
purun soinua jotzen hasten 
zirenean, Irutxetako soinujo-
lea ere soinua jotzen hasten 
omen zen eta soinua lagun, 
Aizpuru aldeko gazteak eta 

Irutxeta aldekoak Ikaitzeraino 
jaisten omen ziren. Hemen 
elkartu eta ondoren, guztiak 
batera, Olaberri auzoan ze-
goen Rubioneko tabernara 
joaten omen ziren eta han se-
kulako “juerga” egiten omen 
zuten. Hori bai, iluntzerako 
etxera! Ez orain bezala!

Gabonak nola ospatzen 
zenituzten?

Gabonetan, janaria norma-
lean baino hobeagoa izaten 
zen. Aurretik, etxean ge-
nuen txerrikia jaten genuen 
eta ondoren piku lehorrekin 
eta “mahaxpaxekin” eginiko 
konpota. Turroia ere urtero 
jaten genuen, ez dut turroirik 
jan gabeko Gabonik gogoan! 
Afaldu eta gero, garai har-
tan telebistarik ez zegoenez 
jokuan aritzen ginen pixka 
batean eta gero ohera.

Erregeek bilatzen al zuten 
Asemendirako bidea?

Bai, orain bezain beste opari 
ez genuen jasotzen baina 

beti izaten zen opariren bat, 
alkandora berria adibidez.

San Pedro egunean 
eta Iruetxetako amaren 
egunean egiten ziren 
festak gogoan al dituzu?

San Pedro egunean Urtze-
laietan izaten zen festa. Ro-
man Goenaga “Kordionjolea” 
izaten zen bertan eta errome-
ria alaia antolatzen omen zen. 
Iruetxetan ere egiten zen festa 
abuztuaren 5ean, lehenengo 
errosarioa errezatu eta on-
doren urte batean behintzat  
aizkora apustua ere izan zen. 

Iruetxetako ama birjina 
harri erasoak gelditzeko 
ermitatik ateratzen omen 
zuten. Gogoan al duzu zuk 
horrelakorik?

Bai, neronen begiekin ikusia 
dut nola behin Aizkorrondoan 
harri erasoa sartu zuen. Hau 
ikusirik, Irutxetako ama birjina 
ermitatik kanpora atera omen 
zuten eta behean ez zuen 
batere harririk bota, beraz, 
zerbait izango da!

Zuen auzoa asko aldatu 
dela diote bertakoek, zuk 
zer diozu?

Asko aldatu da bai. Ni mu-
tikoa nintzela jende asko bizi 
zen gure auzoan, oso auzo 
alaia zen. Garai hartan ez  
zegoen pinudirik, gaztaina-
diak, soroak eta larreak ziren 
nagusi eta oso leku airosoa 
zen. Orain berriz, ez etxe, 
ez jende, “desierto” eginda  
geratu da.

OIHANA ZUBIZARRETA

-
GOIALDE AUZOKO JENDEA  

OSO ALAIA ETA FESTAZALEA ZEN

-

Asemendi baserria, Joxeren jaiotetxea

Egun, Joxe, Ormazabal Erdikoa baserrian bizi da bere koinata Maria Jesus 
Irazurekin
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Non eta noiz jaio zinen?

Zegamako Eguzkitze base-
rrian jaio nintzen, Aizkorri 
azpian, 1938ko garagarrilaren 
8an. 

Norekin bizi izan zinen 
Euzkitzen?

Nire guraso eta anaia-arre-
bekin bizi nintzen. Aitak Joxe 
Mari zuen izena eta bera zen 
Euzkitzekoa, ama berriz Sa-
bina zen, jaiotzez Pagotakoa 
eta ezkontzean etorri zen 
Euzkitzera. 

Guztira hamahiru senide gi-
nen, hamabi mutil eta neska 
bat: Joanito, Antonio, Maria, 
Pedro Mari, Martzelino, Anto-

nio, Fermin, Agustin, Frantzis-
ko (umetan hil zena), Jose Mi-
gel, ni neu Jabier, Frantzisko 
eta Jose Mari.

Kuadrila politta beraz. 
Zuek denok mantendu  
eta aurrera ateratzea ez 
zen lan erraza izango 
garai hartan ezta?

Ez horixe! Garai latzak ziren 
haiek. Gogoan dut nola nire 
anaia Joanito (ni baino 15 urte 

zaharragoa zen) Legorretan 
trenbidean aritzen zen lanean 
eta niri mutikoa, goseak, nola 
esaten zidan amak: “Lanea 
jun behar donandako da 
jana”. Aitak trenbidean lan 
egiten bazuen ere, nahiko lan 
denoi jaten emateko!

Zein oroitzapen dituzu 
baserriaz, zein labore 
ereiten zenituzten?

Euzkitze baserriak dezente 
soro zituen eta denak erabil-
tzen genituen. Garia, artoa eta 
babarrunak, patata, azak… 
izaten genituen soroan. Urte 
batean soro batean garia 
ereiten bagenuen, hurrengo 

urtean soro hartan beste zer-
bait ereiten genuen, artoa eta 
babarrunak adibidez. Hau da, 
urtetik urtera laboreak soroz 
aldatuz joaten ginen soroei 
errendimendu hobea atera-
tzeko.

Soroetan botatzen al 
zenuten ongarririk edo 
beste produkturik?

Bai, “harri infernala” deritzona 
nahasten zitzaion gari aleari 

erein aurretik. Urarekin na-
hastu eta lurrari botatzen ge-
nion mozorroak akabatzeko. 
Aurretik karea ere nahasten 
omen zioten lurrari, Zega-
mako karobietan eginiko ka-
rea hain zuzen ere.

Euzkitze ondoan bada 
karobi bat, ezagutu al 
zenuen zuk lanean?

Gure etxeko karobia ni jaio-
tzerako ez zen erabiltzen 
baina beste batzuk ezagutu 
nituen martxan. Lan nekeza 
eta neketsua izan behar zuen 
karea egitea! Trenbidea erai-
ki zuten garaian karobi ugari 
eraiki zituzten trenbide ingu-
ruan karea egiteko. Entzuna 
dudanez, karea, erretako lu-
rrari nahasten omen zioten tu-
neletako paretak eraikitzeko. 
Lehortzean, hormigoia baino 
gogorragoa gelditzen omen 
zen honela! Zerbait behar ho-
rrelako hormatzarrak egiteko! 
Horretaz gain, karea soroetan 
botatzeko eta etxeak erre-
bokatzeko ere erabiltzen zen.

Karea egiteko kareharria era-
biltzen zen eta hau, arkuak 

eginez sartzen omen zen la-
bera. Labeetan sua egiteko 
otea erabiltzen omen zuten. 
Behin kareharria erretzen ha-
sita karea lortu bitartean ezin 
omen zen labea itzaltzen utzi 
eta beraz, egun eta gau ari-
tu behar izaten omen zuten 
lanean. Nire aitak zioenez, 3 
egun eta 3 gau pasa omen 
zituen jarraian Txarakorta al-
dean karea egiten.

Beste zein lan egin behar 
izaten zenituen baserrian?

Koxkortzean, osabarekin itu-
lan aritzen ginen. Lana dena 
bizkarrez egiten genuen, ba-
genuen asto bat etxean bai-
na gu geu ibiltzen ginen asto 
lanetan. Gogoratzen naiz nola 
lehendabiziko aldian, 8 gari 
sorta eraman nituen etxera, 
bizkarrera jaso ezin eta ta-
rraka eraman behar izan ni-
tuen. 

Garai hartako beste lan bat, 
menditik egurra ekartzea 
izaten zen. Orduan egurra 
oso estimatua zen batez ere 
neguan eta makina bat aldiz 
joan ginen zarba bila Aizko-
rrondora!

JABIER ARAKAMA 
ARRIZABALAGA

ELKARRIZKETA

-
AMAK “APRETA” BERRIAK 

EROSTEN ZIZKIGUN SANTU  
ESPIRITUKO FESTARA JOATEKO

-

Jabier Arakama eta berarekin jaunartzea egin zuten lagunak 1949. urtean 
10 urte inguru zituztela.

Logroñon egin zuen 
soldadutza Jabierrek

HAMAIRU SENIDE GINEN GUZTIRA,  

12 ANAIA ETA ARREBA BAT. NAHIKO 

LAN IZAN ZUTEN GURE GURASOEK 

GU DENOK AURRERA ATERATZEN!

Zegamako eliza atarian Jabierrek 16-17 bat urte zituela bere aitarekin eta 
senideekin ateratako argazkia.
Beheko ilaran ezkerretik eskuinera: Fermin Arakama, Antonio Arakama, Maria 
Arakama, Joxe Mari Arakama (aita) eta Martzelino Arakama.
Goiko ilaran ezkerretik esquinera: Agustin Arakama, Jabier Arakama, Pedro 
Mari Arakama, Jose Migel Arakama eta Joanito Arakama
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Baratzean eta soroan 
lan egiteaz gain, izango 
zenuten animaliarik ere 
ezta?

Bai, txerrizain ibiltzea ere 
tokatu zitzaidan behin baino 
gehiagotan eta baita esne-
zaleari esnea eramatea ere. 
Esnezaleak Ikaitzen jaso- 
tzen zuen esnea eta bertara-
ino eraman behar izaten zen 
marmita. 

Hasieran anaiak egiten zuen 
lan hori baina hau Arabara 
joan zenean, nik hartu behar 
izan nuen lekukoa. Marmita 
10 litrokoa zen eta ezin 
eramanda ibiltzen nintzen. 

Bidea ere oso txarra genuen, 
lokatza asko egoten zen 
eta irristaka ibiltzen nintzen. 
Behin erori ere egin nintzen 
bidean eta esnezalea bera 
etorri zitzaidan laguntzera. 
Eskerrak amak marmitari 
tapan oihal bat jarri ohi zionik 
esnea ez erortzeko!

Ba al zenuten urik eta argi 
indarrik etxean? 

Ni jaiotzerako argi indarra 
bagenuen baina urik ez. Ur 
bila errekara eta Ikolako iturrira 
joaten ginen. Ikolako iturria, 
Uztaran baserritik nahiko 
gertu dago, Euzkitzetik muino 
bat pasa behar zen bertara 
joateko. Oso gazterik hasi 
ginen ura ekartzen iturritik, 
pitxarra tarraka genuela joaten 
ginen iturrira ur bila. Gauean 
ez genuen gogo handirik 
izaten iturrira joateko, otsoak 
zebiltzala pentsatzen genuen 
eta ikaratu egiten ginen. 
Hontzaren kantua otsoen ulua 
zela pentsatzen genuen eta 
hauek ez entzuteko belarriak 
itxita joaten ginen. Gero 
itzuleran pitxarra ekartzea 
eta aldi berean belarriak itxi 

beharra lan nekeza izaten 
zen!

Iturriak udaran oso ur gutxi 
ematen zuen eta denbora 
askoan egon behar izaten 
ginen zain, pitxarra noiz 
beteko. 

Eta iturriez ari garela, 
ezaguna izango duzu 
gesal iturria ezta?

Bai noski, aitak esaten zue-
nez garai batean gatza ate-
ratzen omen zuten handik eta 
ondoren, gatz hori Nafarroara 
eramaten omen zuten asto 
bidez. Guk berriz kolpeak 
sendatzeko erabiltzen ge-
nuen. Gesal urarekin zapi za-

harren bat busti eta kolpearen 
gainean jartzen genuen. Gatz 
urak asko tiratzen du eta se-
kulako bentaja egiten zuen.

Dena ez zen lana izango 
ordea, jolas ere egingo 
zenuten!

Jolas gutxi! Jai arratsaldeetan 
lagunak etorri ohi ziren Euzki-
tzera guregana jolas egin as-
moz baina askotan lana iza-
ten genuenez berriro etxera 
itzuli behar izaten zuten.

Bestalde, igande iluntzetan, 
lanak bukatzean, askotan 
trenbidera joaten ginen obrak 
ikustera. Txundituta ego-
ten ginen hango tunelei eta 
bestelako eraikuntzei begira. 
Izugarri gustatzen zitzaigun 
trenbidera joatea!

Eta eskolan ibili al zinen?

Eskolan gutxi, pena dut 
gehiago ikasteko aukerarik 
ez izana! Zortzi urterekin 
hasi nintzen eskolan eta “lau 
reglak”, irakurtzen, idazten 
eta dotrina ikasi nituen soilik. 

San Pedroko eskolan ibili 
nintzen eta Maria Mora 
genuen “maistra”. Askotan, 

etxean lana zegoelako 
ez ginen eskolara 
joaten eta horregatik 
sekulako “demandak” 
egiten zizkigun. 
Batzuetan atzamarka 
ere bai! oso atzazal 
zorrotzak edukitzen 
zituen Maria Morak!

Goizero lehendabizi 
legionarioen kantuak 
kantatzen genituen 
(Maria Moraren aita 
legionarioen teniente 
izan behar zuen) eta 
jarraian errosarioa. 
Astean behin, Don 
Jose Antonio joaten 
zitzaigun eskolara eta 
beldur handia ema-
ten zidan! “Ze pekatu 
dauzketzue” esaten 
zigun.

Aipatu diguzunez, 
trenbideko obrei 
begira egotea 
zenuen gustuko. Izaten al 
zenuen aukerarik trenean 
ibiltzeko? 

Gutxitan ibili nintzen baina bai, 
izan nuen aukerarik trenean 
ibiltzeko eta hura zoramena!

Nire anaia trenbidean fijo 
egin zutenean, “kilometrikoa” 
esaten zitzaion liburuxka 
bana eman ziguten etxeko 
guztiei. Liburuxka honek, tre-
nean ordaindu gabe 5000 km 
egiteko aukera ematen zuen. 
Liburuxka hau ateratzeko, 
argazki bat behar izaten zen 
eta argazkia ateratzera Zu-
marrara joateko hartu nuen 
trena lehenengoz gurasoekin. 
Hura poza! Zumarrako plazan 
zegoen argazki denda ba-
tean atera genituen argazkiak  
eta hainbat kopia eman zizki-
daten. 

“kilometrikoa” delakoa urtero 
berritu behar izaten zela-eta, 
hurrengo urtean aitari entzun 
nion esaten nola kilometriko 
berriak atera behar genituen. 
Nik orduan, aurreko urtetik 
soberan nituen argazki guz-
tiak puskatu nituen eta ho-
nela, argazkiak beharrezkoak 
zirenez, berriro ere trena hartu 
eta Zumarrara joan behar izan 
genuen argazkiak ateratzera. 

Zumarrarako bidaia hauez 
gain, ez genuen beste bidaia-
rik egingo ziurrenik urte osoan 
zehar!

Ibili al zinen baserritik 
kanpo lanean? Zertan?

Bai, hainbat lanbide izan ni-
tuen. 14 urterekin basoan 
hasi nintzen lanean nire anaia 
zaharrenarekin. Anaia eta biok 
idiak hartu eta hauen buru gai-
nean jarrita Arriarango basoe-
taraino joan ginen lanera. Han 

gaztainondo sastrakak biltzen 
aritu ginen. Gaztaina sastraka 
hauek, Matximenta eta Urres-
tilarako ziren.

Pinu zuloak egiten ere aritu 
nintzen eta baita soroak gol-
datzen ere. Mendian lan egi-
ten genuenean ere gauero 
etxera bueltatzen ginen, ba-
serrian lana baitzegoen. 

Legazpiko fabrikara joateko 
aukera ere izan nuen baina 
etxean lana zegoenez eta 
anaiak ere lanean zebiltza-
nez, etxean gelditu behar izan 
nuen.

Gerora, 24 bat urterekin ibi-
li nintzen kontratista baten 
peoi ere. Nire lana igeltseroiei 
laguntzea zen, masa egin… 
Iurre auzoko etxeak egiten 
ibili nintzen eta baita zenbait 
lantegitako mantentze lanak 
egiten ere kontratistarekin.

Zegamarrok festazaleak 
izatearen fama dugu, zu 
ere hala al zara?

Trinidade egunean izaten ziren 
niretzat festarik handienak. 
Trinidadetako festak, Santu 
Espirituko egunari esaten ge-
nion guk etxean. Egun hura 
inguratzen zenean hura poza!

Egun horretarako amak oi-
laskoa prestatzen zuen pipar 
handiekin eta sagardoa ere 
izaten zen. Gainera, “apre-
ta” berriak erosten zizkiguten 
egun horretarako eta pezeta 
bana ematen ziguten bakoi-
tzari egun horretan gastatze-
ko! Familia osoa joaten ginen 
Santu Espiritura egun ho-
rretan. Lehenengo amarekin 
arrosarioa errezatu eta ondo-
ren, erromeria izaten zen. 

Bost bat trikitilari etortzen zi-
ren soinua jotzera, gehienak 

-
LEHENGO GAUZA ZAHARRAK BILATU 

ETA ASPALDIKO GARAIETAKO  
ISTORIOAK EZAGUTZEA DUT GUSTUKO

-

Jabier bere emazte Kontxirekin eta hiru 
seme-alabekin (Xabier, Mari Jose eta Garbiñe) 
Xabierrek jaunartzea egin zuen egunean.

Jabier bere biloba Maialen eta Aratzekin eta bere iloba Egoiekin
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bizkaitarrak. Erromeriara 
dantzara sartu ahal izateko 
pezeta bat ordaindu behar 
izaten zen. Niri izugarri gus-
tatzen zitzaidan trikitixa eta 
trikitilarien ondo ondoan jar-
tzen nintzen hauek nola jo-
tzen zuten ikusi eta musika 
entzuteko. Hantxe ikusi nuen 
nik lehenengo aldiz trikitixa.

Musika entzuteaz gain limo-
nada ere hartu nahi izaten ge-
nuen eta hura ere pezeta bat 
kostatzen zen. Hura komeria! 
pezeta bakarra poltsikoan eta 
beraz, ezin musika entzun li-
monada edanez! 

Trikitixa gustuko zenuela 
diozu, gerora ez al zenuen 
jotzen ikasi?

Zertxobait nire kasa ikasi 
nuen baina gutxi. Nire anaia 
Agustinek mandazain batek 
zor zion diruaren truke soinu 
bat erosi zuen eta gure kon-
tura ikasi genuen soinua  
jotzen. Dena den, lan asko 
eta denbora gutxi genuen eta 
horretan gelditu zen gure soi-
nujole bidea. Euskal Herrian 
hiru omen ziren gurea beza-
lako soinuak eta oso ona izan 
behar zuen gainera!

Santu Espirituko egunaz 
gain, zein beste festa 
dituzu gogoan?

Irutxetan, Elurretako Amaren 
egunean ere izaten zen festa, 
abuztuaren 5ean alegia.

Hemen ere soinujoleak ego-
ten ziren eta baita bertsolariak 
ere. Gogoan dut Kalekoko 
Joxe Irigoras eta Altzukaran-
go Felipe, Irutxetako etxe za-
harrean leiho batetik bestera 
nola bertsotan aritu ziren. 
Jarraian, bertsolariek des-
kantsatzen zuten bitartean, 
zaku-karrera izan zen. Nire 
anaia Antonio eta Erlotxoko 
Donato aritu ziren zakuarekin 
lehian. 

Dena den, oker ez banago, 
nik hamar bat urte nituela an-
tolatu zen azken aldiz festa. 

Gabonetan ere ateratzen 
ginen eskean, Arrietalaldera 
eta Apeaderora ere joaten 
ginen kantatzera. Etxe 
bakoitzean gutxi gorabehera 
pezeta bat ematen ziguten eta 
hori diru asko zen guretzat! 
Urte hartan 11 pezeta bildu 
genituela gogoan dut. 

Amina Barrena baserrian 
gorakoan eta beherakoan, 
bietan abestu genuen ondoko 
abesti hau:
Goizeko hiruretan
txakurra zaunkaka,
pikuak iritsia,
hontza ohiuka,
katu arra eta emea
sukaldean burruka,
neska zaharra
ikuiluan doministikuka,
txerria eztulka,
behi zaharra marruka,
akerra marruka,
astoa ostikoka,
oilarra
esnatu eta kukurrukuka.

Gogoan dut Amina Barrene-
ko Gabrielek zer esan zigun: 
“Oaindiko goizeko hirurek ez-
tituk e! Baino nahiko berandu 
dek zuendako ta segi etxea!”. 
Behin ilunduz gero ez zegon 
gabon kantarik abesterik.

Karnabaletan ere ateratzen gi-
nen eskean Goialdeko base-
rrietan. Soinujolea izaten zen 
eta etxez etxe kantari ibiltzen 
ginen. Baserrietan arrautzak 
eta dirua ematen zizkiguten.

Herriko festetan ez al 
zenuten parte hartzen?

Umetan behintzat ez ginen 
herrira jaisten, ez baikenuen 
dirurik izaten. San Bartolo-

meetan mezatara joa-
ten ginen eta handik 
berriro etxera festan 
gelditu gabe.

Dena den, kalera jais-
terik ez izan arren, 
etxean egiten ge-
nuen guk festa: Etxe  
aurrean parra batzuk 
jartzen genituen eta 
hauetan paperen bat-
zuk etxeari festa itxura 
emateko. Gero, bidoi 
zaharren batzuk har-
tu, hauei buelta eman 
eta danborra jotzen 
aritzen ginen festak 
ospatuz.

San Bartolomeetako 
beste festa bat, Ara-
barrak Zegama alde-
ra pasatzen ikustea 

izaten zen. Hauek erdaraz 
hitz egiten zutenez, beraiekin 
erdara praktikatzeko aukera 
izaten baikenuen!

12 urtetik aurrera jadanik 
jaisten ginen herrira ere festak 
ospatzera.

Musikaz gain ba al duzu 
beste afiziorik?

Lehengo gauza zaharrak bi-
latu eta aspaldiko garaietako 
istorioak ezagutzea dut gus-
tuko. Xabier “Axaine” oso 
laguna nuen eta berarekin 
ibiltzen nintzen horrelako gau-
zetan. Berak bazituen ikaske-
tak eta berarekin konpartitzen 
nituen nire burutapenak eta 
zalantzak. Sekulako pena dut 
gehiago ez ikasi izana! Xabier 
hil geroztik, pixka bat utzia 
izan dut nire afizio hau. Dena 
den, badut gogoa Aizkorri 
alde horretan jadanik estalirik 
diren lehengo bide zaharrak 
berreskuratuta ikustekoa.

Zein dira ba lehengo bide 
zahar horiek?

Garai bateko Goialdeko bidea 
eta egungoa ez dira berdinak. 
Garai batean, bidea Ikaitz al-
boan zegoen zubi batetik ba-
rrena, Amina Barrena baserri-
tik Amina Goena eta Egurtze 
aldera zioan. Esaten dutenez, 
bide hau, oso arbolatsua eta 
zikina omen zen eta ondorioz, 
bertan, gaizkile asko ezkuta-
tzen omen ziren. Horregatik, 
gero bide hau utzi eta Langa-
netik egin omen zuten bidea.

Emendatza inguruan ere ba-
dira bi galtzada jende gutxik 
ezagutzen dituenak. Bata ka-
reharrizko harri handiz egina 
eta oso dotorea, ikusgarria 
benetan! Galtzada honetatik 
joaten ginen gu lehen Arabara 
aitarekin patata eta ardo bila.

Galtzada honetatik gertu 
bada beste galtzada bat ere 

“lurreko galtzada”. Metro eta 
erdiko sakoneran aurkitu ge-
nuen galtzada hau.

Non egin zenuen 
soldadutza?

Soldadutza egitera 21 urte-
rekin joan nintzen Logroñora. 
Petatea hartu (goian kan-
dadua zuen zaku moduko 
motxila bat zen petatea) eta 
trenez joan nintzen Logro-
ñora. Etxetik irten eta korrika 
larri-larri iritsi nintzen trena 
hartzera.

Ezkonduz geroztik 
Goialdea utzi eta  
herri-gunean bizi izan 
zara. Erreza egin al 
zitzaizun bizimodu berrira 
ohitzea?

Bai, ezkondu aurretik jadanik 
Olaran auzoan pisu bat erosia 
nuen eta han bizi izan naiz 35 
urtean zehar nire emazteare-
kin (Kontxi Ruiz de Egino) eta 
hiru seme-alabekin (Xabier, 
Mari Jose eta Garbiñe). Altue-
ran ohitu nintzen txikitan eta 
oraindik ezin etsi behean. 

Berriz jaio behar bazenu, 
non gustatuko litzaizuke 
bizitzea?

Ahal balitz baserrian ez be-
hintzat! Baserrian lan asko ze-
goen eta horrek, beste gauza 
batzuk ikasteko aukera kendu 
zidan. Hargintza oso gustuko 
nuen eta dut oraindik eta ez 
nuen aukerarik izan ikasteko, 
berdin gertatu zitzaidan mu-
sikarekin ere.

Zer eskatzen diozu urte 
berriari?

Joan den urtea baino okerra-
goa ez izatea, horixe eska-
tuko nuke. 

OIHANA ZUBIZARRETA

Jabier bere anaia Agustin eta bere lagun Iñaki 
Aranzadirekin Pirinioetan ziza bila joan ziren 
batean

Jabier eta bere emazte Kontxi Arantzazun zilarrezko ezteiak ospatu zituzten 
egunean.
Ezkerretik eskuinera: Begoña Alustiza, Jabier Arakama, Kontxi Ruiz de 
Egino, Martzelino Arakama, Fermin Arakama, Mariatxo Arakama eta Joxe 
Migel Arakama



 09 | ZEGAMAKO URTEKARIA | 127126 | ZEGAMAKO URTEKARIA | 09  09 | ZEGAMAKO URTEKARIA | 127

ZEGAMAKO KANA

Kana garai batean neurtzeko erabiltzen zen neurri mota bat zela?

Eta Zegamako San Martin elizaren iparraldeko horman badela kana bat?

Eta kana, altuera jakin batean kokaturiko eta luzera jakin bateko marra bat dela?

Eta kanak 0,837 metroko luzera duela?

Eta 2 kanei dagokien altueran kokaturik dagoela?

Eta elizan zegoen marra hau (kana), tratuetan erabiltzen zen kanaren neurria zuzena zen ala ez egiaztatzeko erabiltzen zela?

Eta San Martin elizako horman dagoen kana XVIII. mende ingurukoa dela? 

Eta Gipuzkoako kana eta Nafarroakoa ez zirela neurri berekoak?

Eta Gaztelako kanaren neurria eta Gipuzkoakoarena ia-ia berdinak zirela?

Eta hiru zati berdinetan banaturik dagoela marratxo batzuez, zeintzuek kana laurdena eta erdia neurtzea ere ahalbidetzen duten?

Eta kana honen zabalera hazbete bati dagokiona dela? 

Eta eliza nahiz Udaletxeetako hormetan zizelkatuta egoten zirela?

BA AL
ZENEKIEN?

Elizaren iparraldeko horman dago zizelkatuta kana



1895etik 1915. urte bitartean Gipuz-
koako Foru Aldundiko mikeleteek “Caja 
de Ahorros Provincial” izenarekin 32 
sukurtsal ireki zituzten Gipuzkoan 
eta haietako bat Zegaman. Hasierako 
sukurtsal hura duela gutxi arte Migel 
Goiburuk harategia izan duen Santa 
Barbara kaleko 2. zenbakian ireki 
zen hasiera hartan. Argazki hau, 
Zegamako sukurtsala inauguratu zuten 
egunean ateratakoa da eta bertan, Don 
Andres Oiarbide Zegamako apaiza, 
sukurtsaleko zuzendaria eta herriko 
zenbait dantzari agertzen dira.

Elizako arkupetik ateratako argazkia da honako hau.

Bertan 1972. urtean Juan Telleria musikariaren monolitoari 
egindako erasoaren ondorioz egiten ari ziren berriztapen lanak 
ikus daitezke.

Egungo Eliz Muño Txiki etxea berdin dagoela ikus dezakegu. 
Honen alboan garai bateko apaiz etxea dago, egun Juan Telleria 
kaleko 1A eta 1B etxebizitzak dauden lekuan zegoena. Argi 
indarraren kablea eta hauetatik zintzilik agertzen diren bonbilak 
ere aipatzekoak dira, dirudienez, farolak jarri aurretiko argazkia 
da beraz.

1962-63 ikasturtean Olaran auzoan 
kokaturik zegoen eskolan ateratako 
argazkia da. Lehen eskola zegoen lekuan, 
egun osasun zentroa dago. Argazkian, 
Don Tomas Cabezon maisuarekin eskolan 
ibili ziren hainbat ikasle ikus ditzakegu:

1. Jose Mª Urbizu Iturrioz

2. Antonio Katalina Criado

3. Jesus Mª Azurmendi Gorostizu-Orkaiztegi

4. Jose Mª Azurmendi Gorostizu-Orkaiztegi

5. Alberto Cabezón Ausin

6. Juan Mª Irastorza Mendizabal

7. Miguel Mª Mendizabal Oyarbide

8. Patxi Arrizabalaga Bidaola

9. Jose Arrieta Otaegi

10. Don Tomas Cabezon Arribas (maixua)
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Argazki honetan Zirkulo izenaz ezagutzen zen 
etxea ageri da. Zirkuloan, taberna bat zegoen eta 
bertan Lorenza Lopez eta Gabriel Urdangarinek 
egiten zuten lan. Taberna honetan ezkontzak, 
meriendak, antzerkiak… egiten ziren. Eraikin 
hau 1983. urtean bota zen, Andraitzeko etxeak 
eraikitzeko.

Kooperatiba ondoan aurkitzen den Jauregi 
Berri etxeak berriz ez du aldaketarik izan, aldiz, 
kooperatibako lokala berriztatua izan da.

Argazkian ikus dezakegun bidea, egun 
okindegiaren aurrean dagoen kioskoko plazatik 
pasatzen zen garai hartan. Kioskoko plaza egin 
zenean bide hau moztu eta Andraitz alderako 
norabidea soilik eman zitzaion bideari. Jauregi 
Errota etxeko kantoiaren ondoan, egun kioskoko 
plazara igotzeko arrapala eta ezkailuak daude.

Argazki honetan, Zegamako Papererako 
jangela ikus dezakegu. Zegamako Paperera 
1865. urtean ireki zuten eta 122 urteko 
ibilbidearen ostean, 1987. urtean itxi zen. 
Jangela hau, kalean bizi ez eta egunez lan 
egiten zuten Papererako eta inprentako 
langileek erabiltzen zuten. Bertan, zaindari bat 
egoten zen eta bera arduratzen zen langileek 
emandako janaria prestatu nahiz berotzeaz. 
Azken urteetan jangelako ardura Gorospela 
baserriko Josepa Luisak lehenik, Amiña 
Goenako Anestasi Berasategik ondoren, 
Arantzazako Maria Arrietak gero eta Zabaleko 
Pakita Larreak izan zuten.

1970. hamarkadan ateratako argazkia da hau. 
Bertan, bikoterik ez zuten herriko mutilek eginiko 
bazkarian parte hartu zuten kideak ageri dira 
Udaletxe aurrean zeuden eskaileran kokatuta. 
Atzealdean Nuklearrik? Ez eskerrik asko zioen 
pintada agertzen da. Egun, pintada hau jadanik 
ezabatua dago eta eskailerak ere berriztatuta 
daude, argazkia atera zen garaian hiru eskailera 
maila zeuden eta egun berriz bi daude.

Hauek dira argazkian ikus daitezkeen gazte taldeko 
kideak:

Zutik ezkerretik eskuinera: Juanjo Gorrotxategi 
Larrea, Jose Angel Otaegi eta Jose Luis Arrondo.

3. ilaran ezkerretik eskuinera: Jose Ramon 
Ormazabal, Jabier Garcia, Mikel Berasategi, Jose 
Mª Arakama, Jose Angel Arrondo, Joxe Agirre eta 
Miguel Urbizu.

2. ilaran ezkerretik eskuinera: Jose Luis Arrieta, 
Miguel Angel Larrea, Pello Alustiza, Roman Guridi, 
Juan Jose Arrieta, Jose Ignacio Agirre, eta Iñaki 
Azurmendi.

Lehenengo ilaran ezkerretik eskuinera: Pako 
Ormazabal, Manolo Ormazabal, Juan Ignacio 
Alzola, Patxi Katarain, Jose Antonio Etxeberria eta 
Miguel Mª Alustiza. 
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Elizaren atzealdeko sarrerako eskaileretan 
1954. urte inguruan ateratako argazkia da 
hau. Bertan lagun talde bat ikus daiteke 
mutikoa begira dutela:

Lehenengo ilaran: Santiago Arakama, Jose 
Mª Ormazabal, Felix Guridi, Julio Azurmendi.

Bigarren ilaran: Jose Mª Arizkorreta, Angel 
Gereñu, Victor Gorospe.

Hirugarren ilaran: Ignacio Arrieta, Imanol 
Pikasarri, Jose Antonio Arizkorreta.

Begira dagoen mutikoa: Ramon Otaegi da.

1971. urtean Zegamako mutil koadrilak eta Zeraingo 
neska koadrilak Urbitik mendi buelta egin ostean Pa-
perera aurrean ateratako argazkia. Gaur egun Paperera 
zegoen leku berean Urgain-Berriko etxebizitzak daude. 

Zutik ezkerretik eskuinera: Juan Mª Ormazabal, Axun 
Mendizabal, Gema Oria, Xanti Azurmendi, Mª Jesus 
Aizpeolea, Ana Mª Lasarte, Ramon Irastorza eta Jesús 
Ormazabal.

Makurtuta ezkerretik eskuinera: Joakin Irastorza,  
Bernardo Irastorza eta Jose Ramon Ormazabal.

Lurrean etzanda: Juan Jose Gorrotxategi

1965. urte inguruko argazkia da honakoa. Bertan, Ola-
berri auzoan gaur egun parkea dagoen lekuan zegoen 
presa ageri da zeina hasiera batean elektrokimika 
zentralerako erabiltzen zen. Elektrokimika desager-
tu zenean, presa udaran gazteak bainua hartzeko eta 
egoteko gune bihurtu zen. Gurutze Santuko Ermita 
eta Zatizalibar baserriak egungo itxura bera dute. Es-
kuinaldean berriz, argindarra eramateko posteak ikus  
daitezke. Argazkian ikusten diren gazteak ezkerre-
tik eskuinera: Sebastián Ormazabal, Juanjo Garaiar,  
Juango Gorrotxategi eta Andres Irulegi dira. 

1971. urtean Nieves Calvoren 
ezkontzan ateratako argazkia da 
hau. Hauek dira bertan agertzen 
direnak ezkerretik eskuinera: Isabel 
Garmendia, Maritxu Ormazabal, 
Kontxi Otaegi, Mª Dolores 
Urkizu, Nieves Calvo, Mª Dolores 
Arizkorreta, Mª Karmen Arizkorreta 
eta Isabel Urdangarin.
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Achilea millefolium

Landare hau ugaria dugu 
Zegama inguruan. Bide ertzetan 
eta zelaietan aurki dezakegu 
lore bete betean udara osoan 
zehar. Oso antzinatik erabiltzen 
da landare hau sendabelar gisa 
eta bere latinezko izena, grekoek 
jarri zioten “Akiles” famatuaren 
ohoretan.

Landare honek, hainbat 
propietate sendagarri ditu, 
hauen artean esanguratsuenak: 
zauriak sendatzea, inflamazioen 
kontrakoa izatea, odol 
jarioak gelditzea, beherakoa 
moztea, barizak eta zirkulazioa 
hobetzea...

UKENDUA NOLA EGIN
Loretan dagoen milorriaren 15g, 
90g gurin eta sasiaren 15g su 
baxuan eduki ordu erdiz. Bere 
horretan gau osoan zehar utzi 
eta hurrengo egunean iragazi 
egin behar da. Ukendua azaleko 
gaitz, zauri eta aknea sendatzeko 
erabil daiteke.

INFUSIOA
Landare zati gutxi batzuk ur 
irakinetara bota eta estalita utzi 
suaz kanpo 2-5 minutuz. Infusio 
hauek estalita izatea komeni 
da lurrunketan beren osagai 
sendagarriak gal ez daitezen. 

SENDABELARRAK

Plantago lanceolata

Landare hau ere oso arrunta 
eta ugaria dugu inguru honetan 
eta milorriaren antzera, bide 
ertzetan eta zelaietan aurki 
dezakegu udaberritik udazkenera 
bitartean. Zain belarra, jadanik 
historiaurretik da erabilia sendagai 
gisa idorgarri, toxinen aurkako, 
mikrobioen aurkako, hanturaren 
aurkako, espektoragarri, estiptiko 
eta diuretiko gisa.

Plantaiaren jarabea eztula eta 
bronkitisa sendatzeko erabiltzen 
da batez ere eta landare 
honekin eginiko ukendua berriz, 
zauri, ezema, barizak etab. 
sendatzeko.

XARABEA NOLA EGIN
200g zain-belar hosto su baxuan 
egosi ur pixka batekin eta honi 
100g azukre beltz eta 100g 
ezti gehitu. Gau osoan zehar 
nahasketa hau bere horretan utzi 
eta hurrengo egunean iragazi 
hosto zatiak kentzeko. Ondoren, 
ontzi txikietan gorde daiteke.

UKENDUA NOLA EGIN
50g gurin, plantaiaren hostoen 
zukuaren 20g eta plantaiaren 5g 
orri lehor su baxuan jarri. Ordu 
erdiz egosten egon ondoren 
bere horretan utzi eta hurrengo 
egunean iragazi egiten da hosto 
zatiak kentzeko.

Trifolium sp.

Landare hau, oso ezaguna 
eta arrunta dugu. Bere izenak 
dioen bezala, hiru foliolodun 
hostoak ditu eta espeziearen 
arabera, kolore ezberdineko 
lorea, moreak eta txuriak dira 
arruntenak. Landare hau zelai eta 
bide bazterretan topa dezakegu 
udaberritik udazken-negura 
bitartean.

Landare hau ere sendabelar 
moduan erabil daiteke honoko 
eritasun hauek sendatu 
edo arintzeko: bronkitisaren 
ondorio diren narritadurak eta 
eztula arintzeko, hilekoaren 
eta menopausiaren sintomak 
arintzeko eta dituen propietate 
diuretikoak direla-eta, 
gizentasuna, hezueria (gota) 
eta artritisaren aurka ere erabil 
daiteke. Oraindik ikertzen ari 
diren arren, dirudienez, baditu 
kantzerrari aurre egiteko hainbat 
propietate ere.

OHARRA: Sendabelarrak sendagai gisa erabiltzerakoan arretaz jokatu behar da, osasunerako kaltegarri suerta baitaitezke. 
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