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Herritar adiskidea agur!

Gabon jaiak gertu ditugu eta ondorioz, 2013 urteari agurra berehala emateko urte 
sasoian gaude. Gabon inguru hau urtean zehar egindakoak errepasatu eta datorren 
urterako promesak egiteko garai egokia izaten da eta guri dagokigunean, udaletxean 
behintzat, honako ekimen hauek azpimarratuko nituzke.

Alde batetik, Zegamako Udalak, Kutxarekin zuen zorra maiatzean kitatzeko modua 
izan du eta honek hurrengo urteetarako, lasaitasun ekonomiko handia emango dio 
Udalari. 

Bestalde, Zegamako udalerria partaide den Gipuzkoako eta Arabako Partzuergoan 
eta Zegamarekin mugan dagoen San Adriango kobazuloan, Aranzadi Zientzia Elkar-
teak aurkikuntza garrantzitsuak egin ditu eta, bertako materialak Zegamako Aizkorriko 
Ataria Interpretazio Zentroan ikusgai jartzeko modua izan dugu, honek, Zegamaren eta 
Partzuergoaren oihartzuna zabaldu duelarik lau haizetara.

Zegama-Aizkorri Mendi Maratoiarekin ere, berri onak izan ditugu eta International 
Skyrunning Federation-aren ebaluaketaren ondorioz, gure maratoia da, munduko 
maila gorenena duena, Zegamako frogan izaten baitira munduko korrikalari hoberen 
gehienak.

Azkenik, 2010. urteko urtekariaren sarreran idatzita utzi nuen Gipuzkoako Foru Aldun-
diaren esku zegoela Zegamari, Arantzazurekin batera, Aizkorri-Aratz Parke Naturaleko 
sarrera ofizialaren aitortza egitea eta azkenean Zegamari zor zitzaion erabakia hartu 
du Gipuzkoako Foru Aldundiak. Bide luzea izan da baina saria iritsi zaigu zegamarroi, 
beraz zegamarron izenean eskerrak ematea dagokit, 2000 urtetik hona, bide honetan 
lagun izan ditugun, Zegamako Udal ordezkariei, Eusko Jaurlaritzako ordezkari poli-
tikoei eta Gipuzkoako Foru Aldundiko Berrikuntzako, Landa Garapeneko eta Turis-
moko Departamentuko diputatu eta zuzendariei. Mila esker guztioi.

Ea 2014. urtea ere 2013a bezain emankorra suertatzen zaigun.

Bestalde, eskerrak eman baita ere urtekari hau egiten lagundu diguzuen Udal langile 
eta herritar orori. Lagun askoren lana eta aldekotasuna behar izan da hau guztia idaz-
teko. Eskerrak denoi!

Amaitzeko, Zegamako Udal ordezkari guztion izenean, Gabon jaiak ongi pasa eta 
2014. urte zoriontsua opa dizuegu.

AGURRA
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KUTXAri
GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIari
EUSKO JAURLARITZAko KULTURA 
SAILAri urte guztian zehar eman  
diguten laguntzengatik

Zegamako Urtekaria 2013
© Zegamako Udala
Lege-gordailua: SS-1324/13
Zegamako Udalak ez du bere  
gain hartzen Urtekarian adierazitako 
esanen eta iritzien erantzukizunik. 
Halaber, adierazi, argitaratutako 
argazkiak Elkarte bakoitzak  
Udalari utzitakoak direla.

Aitxuri Herri Eskola: 943 800 042
Haurreskola: 943 800 087
Tobera Musika Eskola: 943 801 570
Osasun Zentroa: 943 801 306 / 943 027 700
Eguneko Zentroa: 943 801 610
Udal Gimnasioa: 943 802 023
Udal Liburutegia: 943 802 137
Turismo Bulegoa: 943 802 187
Ostatua: 943 801 051
Sasieta Mankomunitatea: 943 161 590 / 943 161 555
Ertzaintza: 943 088 800
Zumarragako Ospitala: 943 035 000
Beasaingo Anbulategia: 943 027 700 / 943 027 701
Beasaingo Larrialdiak: 943 461 111 / 943 880 967
Gurutze Gorria: 943 161 010 / 943 162 150
Ur Zerbitzuak: 902 302 222
RENFE (Beasain): 902 240 202
SOS Deiak, Suhiltzaileak: 112
Taxia (Arantza Ormazabal): 645 006 737

Goierrialdea Autobusak: 943 885 969
Goitur: 943 161 823
Goieki: 943 161 537
Goimen: 943 161 244
Ordiziako Zerbitzu Forestala: 943 881 793
Goierri Beheko Industrialdea: 943 880 617
Goierritarra: 943 882 719
Goierriko Hitza: 943 160 056
Goierri Telebista: 943 085 477
Partzoneria: 943 801 560
Iberdrola: 943 884 654
Ikastolen Fundazioa: 943 160 089
INEM: 943 880 548
Langai: 943 884 401
Goierriko Herrien Ekintza Fundazioa: 943 886 600
Gazte informazioa: 943 805 634
Gipuzkoako Baso Elkartea: 943 652 900
Akabatutako animaliak biltzeko zerbitzua:  
943 112 348

BESTE TELEFONO BATZUK

AGENDA - TELEFONOAK
Idazkaritza: 943 801 115
Faxa: 943 800 073
Bake Epaitegia: 943 801 115 
Kultura, Euskara eta Ongizate saila:  943 801 115
Web orria: www.zegama.net
E-mail: zegama@udal.gipuzkoa.net
Aizkorriko Ataria / Turismo bulegoa: www.zegamaturismoa.net
Zegama-Aizkorri mendi maratoiaren web orria: www.zegama-aizkorri.comZEGAMAKO 

UDALA

2013KO HERIOTZAK
EUGENIA ARRIETA TOLOSA 2013/01/28

JOSE RAMON URBIZU ARRIETA 2013/02/07

JOSE MANUEL URREAGA ARRIZABALAGA 2013/02/11

FELIPA AGIRRE LARREA 2013/02/10

ANDER LIZARRAGA ETxEBERRIA 2013/05/24

GREGORIA GURIDI AIERBE 2013/06/21

CANDIDO OkAñA LARUNBE 2013/08/09

ENkARNA AZURMENDI OTAEGI 2013/08/24

ANTONIO GURIDI AIERBE 2013/09/04

MARTIN ARRIETA ARRIZABALAGA 2013/09/12

JOSEFA BERASATEGI AZURMENDI 2013/11/07

CARMEN IRASTORZA ARRIETA 2013/11/30

2013KO JAIOTZAK
GARAZI OTAEGI LEGORBURU 2013/01/05
MARkEL TELLERIA DE LOS MOZOS 2013/03/02
URkI ANTIA LABAkA 2013/04/05
xUBAN PEREZ AGIRRE 2013/05/03
INTZA LEkUONA GARMENDIA 2013/05/16
ANDOITZ ZABALETA GALARRAGA 2013/05/29
ABRAR JAHJAH 2013/07/08
EkHI ARAkAMA ARRIETA 2013/07/31
MOHAMMED NEMMASSI BOUCHTAOUI 2013/08/03
EDUARD ILBAN 2013/08/18
HARITZ EGIMENDIA AZURMENDI 2013/09/18
PAULA EGIMENDIA AZURMENDI 2013/09/18
UNAI SAN SEBASTIAN GARMENDIA 2013/10/18
AMIRA BENAZZI 2013/10/22

2012KO JAIOTZAK
JON NUñEZ DUBREUIL 2012/06/12

ENARA APALATEGI ALvIZ 2012/12/30

2012KO HERIOTZAK
DARIA LANDA ETxEBERRIA 2012/11/06

JOSE MARIA ZABALETA BERASATEGI 2012/12/27
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Nafarroako Areso herrian jaio nintzen. Nire 
guraso zintzoak Jose eta Klaudia ziren; 
eta beste anai-arrebekin Zegamara etorri 
ginen bizitzera 1940an. Nik zortzi urte 
nituen orduan. Eta gaur egunean sasipean 
dagoen Arantzaza Behekoa baserrian 
jarri ginen bizitzen beste bi anaia eta lau 
arrebarekin. 

NIRE ZEGAMAKO OROITZAPENAK

Zegamara iritsi eta berehala hasi nintzen 
eskolan eta dotrinan. Dotrina apaizak 
ematen zigun eta Aresokoa ez bezala, 
maisua euskalduna zen. Herriko semea 
Julian Aseginolaza. Oso ona zen eta asko 
saiatzen zen guri erakusten. Beti lortzen ez 
bazuen ere! 

Lau apaiz zeuden eta beren kontu zegoen 
haurrei dotrina ematea. Batez ere Don 
Andres parrokoarekin oroitzen naiz. Ehiza 
izugarri gustatzen zitzaion baina dotrina 
erakusten ere ez zen makala. Gogoan 
dut egun batean hankak gurutzatuta 
geneuzkalako nola esan zigun: - Ez egon 
hankak gurutzatuta bestela Jaungoikoa 
molestatu egiten da! – Txintxo-txintxo 
obeditu genion gure bizitzan dotrinak 
garrantzi handia zuen gurasoetatik hasi eta 
haurretaraino. 

Hamar urtetik behin, misioak izaten ziren 
Zegaman. Gogoan dut 1956an hiru 
frantziskotarren artean eman zituzten 
misioak. Horietako bat Aita Demetrio 
Garmendia zen eta bestea Aita Julian 
Alustiza. Hirugarrena uste dut Aita Gastesi 
zela baina honek erdaraz hitz egiten zuen. 

Gairik gogorrenak eta beldurgarrienak 
Julianek erabiltzen zituen eta sermoi 

beldurgarri horietako batean honela 
bota zigun: - Zegamarrok, kontuz gero, 
Jaungoikoaren sokor-mazoak kirtena luzea 
du…- Aita Garmendiak kaparekin aurpegia 
tapatuta barreari eman zion. 

Jolasak

Pilota zen nire gogoko jolasa beste guztien 
gainetik. Sekula ez nintzen aspertzen, 
ez haurtzaroan ezta gaztaroan ere. San 
Joanetan herriko plazan jartzen zuten 
zuhaitz irristakor bat. Haren puntara igo 
behar zen puntako saria eskuratzeko eta 
asko gustatzen zitzaidan jolas hau ere… 
eta sari batzuk irabazi nituen gainera!

Lana 

Areson oso ume nintzenetik hasi eta gaur 
arte ez dut lanaren krisirik izan. Lehenengo 
aitari laguntzen eta gero baserriari eutsiko 
bagenion anaiarekin ere bai eta baserritik 
presaka lanera. Izerdi ugari bota genuen 
gaurko aurrerapenik gabe. Zegamako 
papeleran eta ahal bazen auzoko 
baserrietara joan izan nintzen segara eta 
igitatzera. Lanean luze eta irabazietan 
motz, gehienetan. 

Arabatik estraperloan astoekin San 
Adrianetik zehar joan izan nintzen gauez, 
beldur ederrarekin gainera… baina ez otso 
beltzei, berdeei baizik! 

Gustura egindako lanak 

Urtean behin Arantzazura erromes etortzeko 
ohitura asko maite genuen zegamarrok. 
Mendiz etortzen ginen. Eta gaur egun ere 
zegamarrek halaxe maite dute eta talde 
handia etortzen da. Egun hori jai hartzen 
da Zegaman. 

Traste denak ekartzeko bi asto erabiltzen 
ziren eta bi asto zain. Niri urte batean lan 
hori tokatu zitzaidan eta lan hori nire kontu 
utzi zutelako, harro sentitu nintzen. 

Gizon bereziak 

Ezagututako gizon berezietako bat 
Atxukarro da. Bere txiste eta ipuin 
zoragarriekin hamaika barre gozo eginarazi 
ziguna. Bera Errezilen jaioa baina Zegaman 
txertatua. 

Bestea “Antonio gezur” famatua zen. 
Gogoan dut behin Arantzazutik joan nintzen 
Lasarteri herriak egin zion omenaldira eta 
berarekin topo egin nuen herriko sarreran. 
Elkar agurtu ondoren: - Zer moduz zabiltza 
ba? – Galdetu nion. – Gaur behintzat gaizki 
– erantzun zidan – Amuarrain batzuk eroriko 
ote diren itxaropenarekin arrantzara joan 
nauk eta kaka-zaharra! Hezetasun honekin 
denak zuhaitz gainetara igota zeudek eta 
ez diat bat bakarrik ere harrapatu -. Ez zuen 
lehenengo gezurra izango. 

Oso umetan gertatua baina beti 

buruan daukadan gertakizuna

Oraindik bost urte nituen eta Areson bizi 
nintzen. Gerra Zibila hasi berria zen. Hogeita 
hamar bat gazteko taldea, ezkerreko eskuan 
txapel gorria eta eskuinekoan fusila zutela 
igaro ziren gure baserri ondotik. Reketeak 
ziren eta izugarrizko ikara sortu zidaten. Ez 
ziguten ezer egin baina ez nuen berehala 
kendu burutik. Eta oraindik ere sarri-sarritan 
dator nire burua gertaera hura. 

ZEGAMAKO
OROITZAPENAK

Luis Arraiago
Ormazabal
Zegaman haurtzaroa 
eta gaztaroa
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BANDERA UDALETXEAN

Zegamako udaletxean, 90. hamarkadan 
onartutako ordenantza bat medio, herrian 
Jai eguna ospatzen zen egunetan bakarrik 
zintzilikatzen ziren Zegamako bandera 
eta ikurriña, gainerako egun guztietan, 
mastilak hutsik zirauten. Baina, Euskadin 
Espainiako Gobernadore lanetan ari den 
Urkijo jaunak ez du bake gure asko erakutsi 
eta, Estatu Espainoleko Konstituzioan 
jasota dagoen legea betearazten ari da 
Udaletxe guztiei besteak beste. Honela 
Zegaman ere banderarik ez genuela 
jartzen erreparatu ondoren, auzi bidea 
hasi zuen Udal honen aurka.

2012ko azaroaren 28an, Zegamako 
udalak Donostiako Administrazioarekiko 
Auzien 2 Zk.ko Epaitegitik, 20 eguneko 
epean, Espainiako bandera jartzeko 
agindua jaso ondoren Udal honek, 
urtarrilaren 13ko Udalbatzarren, aho 
batez, Zegamako udalaren borondatearen 
aurka eta agindua halabeharrez betez, 
udaletxeko balkoi batean lau bandera 
jartzeko erabakia hartu zuen: Zegamakoa, 
Europakoa, Espainiakoa eta Euskadikoa.

2013KO JAIEGUNAK 
FINKATU DIRA

Martxoaren 26ko udalbatzarrak, 2013 
urtean zehar, Zegaman izango diren jai 
egun eta festa egunen zerrenda onartu 
zuen, egun hauetan ostalaritzak eta 
elkarteek ixteko ordutegi berezia izan 
zezaten. Honela, ohiko ordutegia bi orduz 
luzatu zezaketen egun hauetan. 2013rako 
udalak onartutako jai egunak honako 
hauek dira:

Inauteriak (otsailak 8)

Zegamako Gazte Eguna (martxoak 23)

Olaberriko jaiak (maiatzak 4)

San Bartolome jaiak 
(abuztuaren 22tik 25era)

Zegama-Aizkorri Mendi 
Maratoia (maiatzak 26)

San Martin Feria (azaroak 9)

San Silvestre eguna (abenduak 31)

Honela, martxoaren 26ko batzarrean, egun 
hauek hurrengo urteetan ere, dagozkien 
egunetara egokiturik, jai eguntzat jotzea 
erabaki zen.

PEOIETARAKO LAN POLTSA

2013an udaletxean sor zitezkeen 
ordezkapen eta beharretarako, Udalak 
herritarren artean lan poltsa bat 
bideratzea erabaki zuen martxoaren 
26ko udalbatzarrean. Bertan lan poltsa 
honetan sartzeko oinarriak adostu ziren 
eta izenemate epea ireki zen. Gipuzkoako 
Foru Aldundiak ezarritako irizpideak ezarri 
ondoren, Joseba Gonzalez izan zen 
lanpostu honetarako proposatua.

KULTUR ETA KIROL 
ELKARTEEI DIRULAGUNTZAK

Maiatzaren 13ko Udalbatzarrak, 2012 
urteari zegokion diru-laguntza banatzeko 
oinarriak eta irizpideak onartu zituen, 
honela, herriko elkarteek behin eskaerak 
bideratu ondoren, uztailaren 29ko 
Gobernu Batzarrak, honako banaketa 
hau erabaki zuen:

Orkatz Abesbatza 3.600E  

Gazte Herexa Elkartea 1.500E  

Amezti mendi Elkartea 1.400E  

Elkartu Nahi Txirrindu Elkartea 1.750E  

Aizkorri Futbol Taldea 1.850E  

Tartalo Pilota Elkartea   1.400E 

BAKE EPAILEAREN 
ALDAKETA

Ekainaren 17ko Udalbatzarrean, Euskal 
Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko 
Gobernu Idazkaritzatik, Udal osoko 
bilkurari bake epaile titular eta ordezko 
berriak izendatzeko eskatu zitzaion. 
Izenemateko, Gipuzkoako Aldizkari 
Ofizialean argitaratu zenetik (ekainaren 
25a) hilabeteko epea ezarri zen; honezaz 
gain, udal iragarki taulan iragarkia jarri 
zen eta herriko famili bakoitzari honen 
berri emanaz ofizioa bidali zen. 1993 
urtetik bake epaile izan den Maria Isabel 
Ugartemendiak, ez aurkezteko erabakia 
hartua zuen eta ez zuen eskaerarik 
aurkeztu; bestalde lau herritarrek oinarriak 
hartu bazituzten ere ez zuten epe barruan 
eskaerarik aurkeztu. Honela legeak 
jasotzen duen moduan, epe barruan 

ZEGAMAKO 
UDALAUDALA

Lau banderak udaletxeko balkoian



eskaerarik ez balego, osoko bilkurak modu 

askean aukeratu dezake prozeduraren 

baldintza berdinekin, honen berri lehen 

Instantzietako epaileari jakinaraziz. Honela, 

urrian, Joseba Olaziregiren eskaera jaso 

zen Bake Epaile izendatzeko eta urriaren 

14ko Udalbatzarrak, aho batez, Joseba 

Olaziregi Albizuren izendapena onartzea 

erabaki zuen. Bestalde, Maria Isabel 

Ugartemendiari, Udal gorporaziokide 

guztion izenean eta herritarron izenean, 

eskerrak luzatu nahi dizkiogu 20 urteren 

buruan egindako lan zintzo eta herriari 

emandako zerbitzu leialarengatik.

EUSKARAREN ERABILERA 
AREAGOTZEN

2010eko martxoaren 15ean, 2010-
2012 epealdirako euskararen erabilera 
areagotzeko Plan Estrategikoa onartu 
zen. Honela, Plan estrategiko horretan 
jasota dauden helburuak mantendu 
eta garatu ahal izateko, uztailaren 29ko 
Udalbatzarrak, urte beterako luzatzea 
erabaki zuen.

KULTUR TEKNIKARIAREN 
LANALDIA LUZATZEA

Urtarrilaren 28ko Gobernu Batzarrak, 
kultur teknikari lanak egiten ditun Oihana 

Zubizarretaren lanaldia bost ordutatik sei 

ordutara luzatzea erabaki zuen. Esan, 

azken sei urte hauetan, Aizkorribidean 

enpresak, museoa eta turismo sustapen 

lanak egiten dituenak burutu dituela lan 

hauek (lanpostua jabetzan duen kultur 

teknikariak alkate kargua hartu zuenetik) 

eta kontutan hartuz, Aizkorribidean 

enpresaren ibilaldia Parketxearen 

onarpena ematen denetik amaitu egingo 

dela, lan hauek kultura teknikariaren 

zereginetara itzultzea erabaki da, honela, 

honi eguneko ordu betez lanaldia luzatuz 

zeregin hauei aurre egin ahal izateko.

Ekainaren 17ko Udalbatzarrak, Dicastillo-
Itxaso arteko argindar energia garraiatzeko 
aireko lineari buruzko adierazpena eta 
erabakiak, maiatzaren 29an Altsasuko 
bileran bertaratu ziren erakunde eta gizarte 
eragileekin adostutakoak, onartu zituen. 
Besteak beste, alegazioen epea luzatzeko 
eskaera bideratzea eta udaletxe guztietara 
bidali duten iragarkia Udal iragarki taulan ez 
jartzea.

Hala ere Zegamako udaletik, argindar 
posteak eta argindar kableak jartzea 
aurreikusten duten terreno jabeei honen 
berri ematea erabaki zen eta udaletxean 
ahalik eta informazio gehiena erraztea, 
bakoitzak ahal zituen alegazioak egin zitzan. 
Horrezaz gain, Udalak ere, batez ere herri 
bideei zegokionean alegazioak sartu zituen, 
kontutan hartuz, pista denetan terreno jabeek 
dirua jartzen dutela eta hauen izaera, publiko 
hutsa ez zela azpimarratuz.

Uztailaren 29ko Udalbatzarrean, jakinarazi 
zen, Dicastillo-Itxaso deituriko 44 KWko 
energia garraiatzeko aireko lineari dagozkion 
ingurumen inpaktuaren azterketa eta 
erreferentziazko aurre proiektuaren 
informazio publikoa Udal honetako 
idazkaritzan zegoela; bestalde, aurrean 
aipatutako Zegamako Udalaren alegazioaz 
gain, kaltetuen alegazioak ere Udalaren 
bidez bidali ziren. Gipuzkoako eta Arabako 
Partzuergotik, ehizaren babeserako egindako 
alegazioen berri eman zen Udalbatzarrean 
eta ezagutzera eman zen, 13.000 alegazio 
jaso zituela proiektu honek.

San Martin Feria 
egunean protesta-
ekitaldia egin zen 

tentsio altuko 
linearen aurka

DICASTILLO-ITXASO ARTEKO 
TENTSIO ALTUKO LINEA
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2011ko abuztua: Kontsultaren aurreko aurreproiektuaren aurkezpena.
2011ko iraila: Plataformaren sorrera eta 100 alegazioren aurkezpena.
2011/2012: Proiektuaren kontrako 216 mozioen onarpena.
2012ko apirila: Goierriko plataformaren osaketa.
2012ko urriaren 6an: Ordizia-Beasain manifestazio jendetsua.
2012ko abenduak 1: Mendi irteera Barbarira eta ondoren Mutiloan dokumentala.
2013ko martxoak 27: Hitzaldi zaratatsua 36 herritan.
2013 apirilak 27: Goi tentsioko linearen aurkako eguna Seguran.
2013ko maiatza: 172 alkatek tramitazioa gelditzea eskatuz idatzia.
2013ko ekaina: Proiektua Goierriko udaletara iritsi zen.
2013ko ekainak 24: Zegaman, herritarrek alegazio orriak betetzeko mahaia jarri zen.
2013ko uztaila: 13.050 alegazio aurkeztu ziren Gipuzkoako Gobernuan.
2013ko urriak 2: Ororbian Goi tentsioko linearen aurkako festa.
2013ko azaroak 9: San Martin azoka egunean kontzentrazioa Zegaman.
2013ko abendua: “Lur kide sarearen eraketa”.

Gai honekin sortu den plataformak bultzatuta ekimen ugari 
egin dira bai Zegaman eta baita inguruko herrietan ere:



HAZIREKIN HITZARMENA

Urteroko legez, eta 2013rako ere 
Hazik Zegama-Aizkorri Mendi Maratoia 
babesteko hitzarmena sinatu du 
Zegamako Udalarekin. Krisiak edozein 
erakunderengan eragin zuzena duen 
urteotan, Hazi fundazioak, beste laguntza 
batzuk bertan behera utzi baditu ere, 
Zegama-Aizkorri Mendi Maratoiaren  
aldeko apustua egin du. Hitzarmen honi 
esker Eusko Labeldun produktuekin 
hornitutako 550 motxila izan ditu udalak 
eta Zegamako Udalak urtean zehar 
antolatu dituen ekimenetan Eusko 
Labeldun produktuen promozioa egin du: 
Erlezain Egunean eztia, San Bartolometan 
Lumagorri oilaskoa eta tomatea, Aizkorriko 
Lagunen Eguenean hanburgesak eta 
oilaskoa eta San Martinetan babarruna. 

HAURRESKOLA 
OSAGARRIA ITXITA

2009 urtean, Ugarte Zelaiko haurreskola 
21 plazarekin jendaurrera ireki zen. 
Hala ere herrian izandako jaiotza tasa 
handiagoren aurrean eta ondorioz plaza 
gehiago behar zirela kontutan hartuta, 
2010ean, Udalak haurreskola modular bat 
ireki zuen, herrian zegoen eskaerari aurre 
egiteko (aurrez Saiatu S.L. enpresarekin 
Udalak adostua zuen lursaila uztea).

Honela 3 ikasturte irekita egon ondoren, 
aurtengo uztailean, matrikulak jaso eta 
gero, 2013-2014 ikasturtean zehar 
modular honen beharrik ez zegoela 
ikusita, uztailaren 29 Gobernu Batzarrak 
Algeko enpresarekin, alokairu hitzarmena 
etetea erabaki zuen.

Udalak, hilero 827Eko alokairua ordaindu 
du modular hori edukitzeagatik eta 

horrezaz gain, argindar, ura eta garbitasuna 
bere gain izan ditu.

Datorren ikasturtera begira, nahiz eta ez 
jakin modular honen beharrik gehiago 
izango den, Zegamako Udala eta Algeko 
enpresaren arteko adostasuna iritsi 
da Udalak modular hori 14.0000Etan 
(BEZ barne) erosteko. Haurreskolarako 
erreserbatua egongo da eta, bere ezean 
Udalak beste irtenbideren bat ematea 
erabakiko du hurrengo urteetan. Era 
honetara Udalak hileroko 827Etako 
alokairua ez du ordaindu beharrik izango. 

UDAL INSTALAKUNTZA 
ELEKTRIKOAK 
ZUZENDU DIRA 

Udal eraikinen aldikako instalakuntza 
elektrikoen azterketak ondorioztatu 
ondoren, Udaletxe, Anduetza museoa 
(Aizkorriko ataria), igerileku eta jubilatuen 
elkarteko instalakuntza elektrikoak legeak 
agintzen dituen oinarrizko baldintzak 
ez dituztela betetzen, urtarrilaren 28ko 
Gobernu Batzarrak, instalakuntza hauek 
egokitzeko lanak Piztu Elektrizitatea 
enpresari esleitzea erabaki zuen 4.000Etan 
(BEZ barne). Instalakuntza elektriko hauek 
egoera onean edukitzea ezinbestekoa da, 
edozein istriputan, Udalak kontratatuta 
dituen aseguru etxeek babesa emateko.

UDAL ERAIKINETAN 
ENERGIA AUDITORIA

Udal honen helburuetako bat energiaren 
kontsumoa murriztea da legealdi honetan. 
Horretarako, Udalak dituen eraikinetako 
energia kontsumoaren diagnosi bat 
bideratzea erabaki zuen, zuzenketak 
bideratu asmoz. Honela, apirilaren 8ko 
Gobernu Batzarrak Sematec enpresari 
14.659,15E gehi BEZa esleitzea erabaki 

zuen, Udal honen eraikinetan energia 
kontsumoaren ikuskaritzak egin daitezen. 
Ikerketa honen finantziazioa, Udal 
eraikinetan dauden plaka fotovoltaikoek 
sortu duten diru sarrerekin egin da. Plaka 
fotovoltaiko horiek Gipuzkoako Foru 
Aldundiak Udal honi eskuratu zizkioenean, 
baldintzetako bat, sortutako diru sarrerak, 
energia efizientzira bideratzea izan zen, eta 
proiektu honekin helburu hori bete da.

LAN ARRISKUEN PLANA

Udalak, bere eginkizunen artean, lan 
arriskuak ekiditeko plana eta Udal langileen 
osasun zaintzaren kontratua bideratzea 
du. Honela, martxoaren 11ko Gobernu 
Batzarrak, Fremap enpresari esleitzea 
erabaki zuen zerbitzu hau 2.714,17Etan.

KILOMETRO BAT 
EUSKARAREN ALDE

Korrikaren 18. edizioa dela eta. AEK-k 
Udal honi kilometro bat erosteko 

Haurreskola modularraEusko Labeldun produktuen promozioa egiten

Udala euskararen alde korrikan
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proposamenaren aurrean, otsailaren 
25eko Gobernu Batzarrak kilometro bat 
erosteko erabakia hartu zuen, 500E 

bideratuz ekimen honetara.

BIODIBERTSITATEA

Azken urteotan, Zegamako Udalak, 
diru ugari lortu du Eusko Jaurlaritzako 
Ingurumen eta Lurralde politika Sailetik. 
Besteak beste, herri terreno ugari erosi 
da, eta hauetan birlandaketak egin 
dira biodibertsitatea areagotu asmoz. 
Bestalde, Anduetzan ere, aurrez zeuden 
egur bildumaz gain, Aizkorri-Aratz Parke 
Naturaleko interpretazio zentroa eratu da, 
karobia erosi eta berreskuratu, Olaberriko 
Interes Bereziko Gunea berreskuratu, 
Errege Bidea moldatu e.a. Honela, 
2012-2013 urterako ere 150.000E 
lortu ziren lursail gehiago erosi eta 
landaketa berriak egiteko, Asier Galdos 
Arrondoren proiektuarekin. Honela, 
martxoaren 26ko Gobernu Batzarrak, 
“Biodibertsitatea eta Paisaia kulturala V” 
proiektua gauzatzeko zuzendaritza lanak, 
kontratu txikien prozedura erabiliz, Asier 
Galdos Arrondori esleitzea erabaki zuen 
12.850Etan (gehi BEZa 2.698,50Etan). 
Proiektu honen barnean, Andraitz aurreko 
arbolak ordezkatzea ere jasota zegoen 
eta lorategia berritzeko lana Goroldi 
enpresari esleitu zitzaion 5.915,35Etan 
gehi 1.242,20E BEZA.

KARPA BAT EROSI DA

Zegama-Aizkorri Mendi Maratoiaren 
antolaketan, azpiegitura ugari erabiltzen 
dira eta horien artean, helmugako 
azpiegituretan karpa bat jartzea urteroko 
beharra izaten da eta ondorioz urteroko 
gastua. Honela, urteroko gastu hau 
ekidin asmoz, karparen erosketa gehi 
garraioarena, apirilaren 22ko Gobernu 

Batzarrak, 3 X 3 m.ko karpa erostea erabaki 
zuen Dancover enpresari 2.386,74E BEZ 
barne. Honela, maratoiaz gain Udalak 
zein herriko edozein elkartek behar izanez 
gero, azpiegitura hau erabilgarri egongo 
da dohain.

LIBURUTEGIAN 
ORDEZKAPENA

Udal liburutegia eta gazte-lekuaren 
kudeaketa bere esku duen Udal 
langilearen, Ainitze Azurmendiren, 
amatasun baja aurreikusita zegoenez, 
honen ordezkapen lanak egingo zituen 

langilearen aukeraketarako prozedura 
abian jarri zuen ekainaren 3ko Gobernu 
Batzarrak. Honela, azterketa egitearen 
lana LKS enpresari esleitu zitzaion 
1.923,90Etan, eta ordezkapen lanetarako 
Olatz Iturrioz proposatua izan zen.

INTERNET ZERBITZUAK 
HOBETUZ

Interneten nabigatzeko edo lan tresna 
bezala ere, gero eta mega gehiagoren 
zerbitzua izatea ezinbestekoa da gaur 
egun. 2010. urtean, Txarapen dagoen 
armairuan Movistarrek, Gipuzkoako Foru 
Aldundiarekin batera inbertsio garrantzitsua 
egitea lortu zuen Udalak, izan ere herri 
gunera mega baten zerbitzua juxtu-juxtu 
iristen baitzen Seguran Telefonikak duen 
etxetik. Honela, eta 3 urte pasa direnean, 
Txarapeko armairuan kokatu ziren 10 
megako entxufe horiek agortu egin dira 
eta irailaren 16ko Gobernu Batzarrak 
Movistar (Telefonika) enpresari berriro 
eskaera luzatzea erabaki zuen, Txarapeko 
armairua azpiegitura gehiagoz hornitu 
zezan eta herritarrek mega gehiago duen 
zerbitzua kontratatzeko modua izan 
zezaten. Honela, azaroaren azken astean, 
Movistar enpresak, Udalaren eskaerari 
erantzunez, Txarapeko armairuan mega 
gehiago ematen dituen zerbitzua ezarri 
duela jakinaraziz idatzia bidali dio Udal 
honi.

AITAMARRENGO 
HARITZAK BOTA DIRA

Aitamarrengo biztanle batzuk Udal honi 
jakinarazi ondoren 5 haritz erortzear 
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Goroldi empresak burutu ditu Andraitzeko lorategia berritzeko eta zuhaitzak ordezkatzeko lanak



zeudela lehortuta zeudelako eta ondorioz, 
edozein haize boladaren aurrean sor 
zitezkeen arriskuaren aurrean, maiatzaren 
13ko Gobernu Batzarrak, zuhaitz hauek 
eraistearen lana Goroldi enpresari es-
leitzea erabaki zuen 823,19Etan BEZ 
barne.

JUBILATUEN SOINKETA

Gobernu Batzarrak, irailaren 16ko batza-
rrean, Joakin Elkoro Arruabarrenari, 
urtebetez jubilatuei soinketa emateko 
lan hitzarmena luzatzea erabaki zuen. 
Hitzarmen honen bidez Joakin Elkorok, 
hilean 180E jasoko ditu astean bi orduko 
klaseak emategatik.

IP INTZA-MAKALETA 
BARRENSORO PISTAN 
KONPONKETA

2013ko urte hasieran izandako euritearen 
ondorioz, gure Udalerrian ere kalte 
ugari izan dira pistetan. Horien artean 
Ipintza-Makaleta-Barrensoroko bidea 
ibilgailuentzat itxi egin zen izandako 
luiziarengatik. Honela, maiatzaren 
13ko Gobernu batzarrak, pista honen 
konponketa bideratzeko Iturrioz 
Eraikuntzak enpresari konponketa lana 
esleitu zion 26.365,78E gehi BEZa. 
Obrak hasi aurretik, pista horretan partea 

dutenekin 15.951,30Eko ordainketa egin 
zioten Udal honi. Esan, kasu honetan ere, 
Udalak, zorua konpontzearen kostuaren 
% 50ª Udalak bere gain hartu duela eta 
kuneta konpontzearen kostuaren % 65ª 
bere gain hartu duela.

KULTUR ETXEKO 
PLAZAKO LANAK

Neguko ur jasak medio, kultur etxeko 
plazako horma bat, Olaran errekara erori 
zen. Honela, behin euritea pasa eta gero 
eta, ur kantitatean gutxitu ondoren, horma 
konpontzeko erabakia hartu zen irailaren 
30eko Gobernu Batzarrean. Erreka 

2013 | ZEGAMAKO URTEKARIA | 98 | ZEGAMAKO URTEKARIA | 2013

Ipintza-Makaleta pista konpontzen

International Skyrunning Federation- ek 

egin duen ebaluaketa eta argitalpenak 

dionez, Zegama-Aizkorri izan da 2013. 

urtean mundu mailan mailarik altuena 

izan duen mendi maratoia Sky eta 

Ultra modalitatean. Federazio honek 

egiten dituen neurketen arabera, 

partaidetzari egiten dizkio neurketak 

eta Zegama-Aizkorrin, mundu mailan 

dauden 30 gizonezko korrikalari 

hoberenetatik 15ek parte hartu dute 

eta emakumezkoetan mundu mailan 

dauden 15 korrikalari hoberenetatik 

14ek Zegaman parte hartu dute. Beraz, 

munduko korrikalaririk hoberenak, 

Zegaman parte hartzeko grina 

azaltzen dutela adierazten du honek 

eta ondorioz, Zegamako Udal, eta 

herritarrok egin dugun lanarekin harro 

sentiarazi eta datozen urteetarako 

indarberritzen gaitu gauzak ongi egiten 

jarraitzeko. Zorionak guztioi !!!.

MARATOIA MUNDUKO

FROGA GORENENA

Kultur Etxeko plazako obrak



Zegama eta Aizkorri uztartu eta biak ere ezagutzaren lehen planora 

eramateko xedearekin, Zegamako Herriak 2000ko uztailaren 2an 

egindako ekitaldi publikoan Aizkorriko Lagunen Elkartea sortzen du. 

Geroztik gaurdaino uztailaren lehen igandean Zegaman Aizkorriko 

Lagunen Eguna ospatu zen.

2002ko uztailaren 7an, Aizkorriko Lagunen Egunarekin batera, lehen 

Zegama-Aizkorri Mendi Maratoia ospatu zen. Zegamako Udalak eta 
Amezti Mendi Elkarteak burututako lankidetza eta koordinazioaren 
eraginez antolatu zen lehen edizio hura eta geroztik urtero egin diren 
ekitaldi guztiak. Hala nola, Zegamako Udalak frogaren antolakuntza 
orokorraren ardura hartu izan du eta Amezti Mendi Elkarteak 
antolakuntza teknikoaren betebeharra eta ardura hartu izan du bere 
gain. Halaber, 200dik gorako herritar bolondresen antolakuntza eta 

koordinazioa ere bere eginbehar hartu izan du.

Zegama-Aizkorri Mendi Maratoiaren antolakuntzak dituen arlo eta 

gai ezberdinak uztartu, koordinatu eta zehaztuta jasota uzteko 

helburuarekin Zegamako Udalak eta Amezti Mendi Elkarteak 

lankidetza-hitzarmena adostu dute. Hitzarmena abenduaren 

3an sinatu zuten, Amezti Mendi Elkarteko presidentea den Jon 

Ormazabalek eta Zegamako alkateak.

AMEZTI MENDI ELKARTEAREKIN HITZARMENA

Edurne Albizu eta Jon Ormazabalek hitzarmena sinatu dute

Anatxeko pistaren konpontze-lanak
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horma konpontzearen lana, Iparragirre 
Eraikuntzak enpresari esleitu zitzaion 
8.470Etan (BEZ barne).

ANATXEKO PISTAN 
KONPONKETAK

Anatxeko pistan, 2013 urtean kalte 
handiak izan dira izandako euri jasen 
ondorioz. Aurrez pista konpontzeko 
Goimen elkartetik diru-laguntza ere jasota 
bazuen ere Udalak, urtarrilean presakako 
eskoilera bat egin behar izan zen, bide 
horretako erabiltzaileek pasorik gabe 
geratu ez zitezen. Ondorioz, presakako 
izaerarekin, 6.004,80E (gehi BEZ) tan 
Iturrioz eraikuntzari esleitu zitzaion 
eskoilera egitea. Eskoilera hau egiteko 
gastuei aurre egiteko % 50 Udalak jarri 
zuen eta gainerako % 50 pista jabeek.

Lehen konponketa hauek bideratu eta 
gero, eta pista jabeekin egin behar 
ziren obra eta konponketak adostu 
ondoren, Udalak aurreikusita zituen lanak 
bideratzeari ekin zion. Honela, urriaren 
28ko Gobernu Batzarrak, Anatxeko 
pistaren konponketa abian jartzea erabaki 
zuen. Mendi Batzordetik 2 aurrekontu 
aurkeztu ziren eta Oiarbide Exkabadora 
Txikiak S.L. enpresari esleitzea erabaki 
zuen 62.54853Etan BEZ barne. Lan 
honetarako Udalak Goimen Elkartetik 
21.000,00Etako laguntza lortua zuen eta 
kostu osoari kantitate honen kenketa egin 
zaio, auzoko pista jabeek, diru gutxiago 
jar zezaten. Jakina denez, zoruaren 
konponketaren kostuaren % 50 Udalak 
eta % 50 auzoko pista jabeek jartzen dute 
eta kuneten konponketaren % 65ª Udalak 
hartzen du bere gain eta % 35 pista 

jabeek. Honela, pista honetarako Udalak, 
23.214,27E jarri ditu.

ZABOR KUDEAKETARAKO 
LEHEN BILERA

Hondakinak bereiztea ezinbestekoa den 
garai honetan, urriaren 29an lehen bilera 
irekia egin zen kultur etxean gai honi buruz 
lehen hausnarketak egin asmoz. Bilera 
horretara Sasietako arduraduna den Iñaki 
Erauskin eta Spora enpresako Mario Oliver 
izan ziren. Hala nola, urriaren 22an Patxin 
eta Potxin pailazoak izan ziren Aitxurri Herri 
Eskolako patioan, haurrengan eta hauen 
bidez gurasoengana gai hau gerturatzeko 
asmoz eta urriaren 23an eta urriaren 
24an kioskoko plazan eta Maiora plazan, 
organikoaren birziklapena areagotzeko 
informazio puntuak jarri ziren.

Patxin eta Potxin birziklatzea sustatzen



Urte laskotan lan egin du Zegamako 
Udalak, Arantzazurekin batera Aizkorri-
Aratz Parke Naturaleko Parketxea izan 
zezan. 2.000. urtean hasi ziren lehen 
lanak Anduetza etxean, eta hasiera 
hasieratik helburua, Zegamari, Aizkorri-
Aratz Parke Naturalaren barnean zegokion 
errekonozimendua eta lekua ematea izan 
da. Ibilbide luzea eta askotan gogorra 
izan da baina, urte hauetako lanaren saria 
2014ko urtarrilaren 1etik aurrera jasoko 
dugu zegamarrok.

Joan den ekainaren 20an, Gipuzkoako 
Parketxen Sarearen Fundazioak, orain 
arte lau Udalerri eta lau parketxek osatua, 
(Ataun, Aia, Oiartzun eta Oñati) Zegama 
ere Fundazioan sartzea onartu zuen eta 
ondorioz, Aizkorri-Aratz Parke Naturalak bi 
sa rrera ofizial izatea onartu zuen, ondorioz, 
2014rako beharrezko pausoak abian jarri 
zituzten Fundaziotik (Gipuzkoako Foru 

Aldundia, Kutxa eta Ataun, Aia, Oñati eta 
Oiartzungo alkatek.), Zegama ere legez 
Fundazio honetan sar zedin. Honela, 
azaroaren 25eko Udalbatzarrak, behin 
eskaera onartua zegoela jakinik, eskaera 
formala bideratzea onartu zuen eta 
Fundazioari helarazi zion. Azaroran 27an, 
Fundazioak izan zuen urteko batzarrean, 
eguneko aztergaien artean sartuta zuen, 
Zegamaren eskaera onartzea eta estatutu 
eta Fundazioaren eskriturak aldatzea. 
Horrezaz gain 2014ko urtarrilaren 1etik 
aurrera Aizkorri-Aratz Parke Naturaleko 
parketxea izango den etxea kudeatuko 
duen enpresa aukeratzeko oinarriak ere 
batzar berean onartu zituen.

Honela, Zegamako Udalak aurrez jartzen 
zituen 30.000E jartzen jarraituko du 
baina Gipuzkoako Foru Aldundiak beste 
30.000E jarriko ditu enpresaren eta 
zerbitzuen kudeaketarako. Bestalde, 

gainerako parketxeen moduan, etxeko 
mantenimendu gastuei aurre egiteko, 
beste 20.000E aurreikusi beharko ditu.

Bestalde, parketxeko bisitarien sarreren 
dirua Zegamako Udalarentzat izango 
da eta, dendan Udalak jartzen dituen 
produktuen irabaziak ere Udalarentzat 
izango dira. Parketxea sareak, eraikinaz 
kanpo egiten dituen bisita eta ekimenetako 
sarrerak beretzat izango ditu eta bere 
produktuen salmentak emango lizkiokeen 
irabaziak ere beretzat izango dira.

Udalako ustez, Zegaman parketxea 
egoteak, lehenik eta behin Zegamari 
zegokion errekonozimendu aitortza 
gauzatzen du, eta bestalde, Zegamako 
parketxea sare ofizialean egoteak, bere 
sustapena erraztu egingo du, honek 
ondorioz gure herrira bisitarien kopurua 
areagotuz.

AIZKORRI-ARATZ  
PARKETXEA ZEGAMAN
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Honezaz gain famili bakoitzari birziklapena 
ongi egiteko liburuxka bat bidali zaio. Orain, 
errefuxaren edukinontzia, berdea, oso 
gutxi erabiltzea da erronka eta, organikoa 
marroia, urdina eta horia betetzea.

ARANTZELAI 
INGURUAN LUIZIAK

Euriteen ondorioz, luizi ugari izan da han 
eta hemen. Baserri bide bat itxi zen izan 
zen luizi handienaren ondorioz eta Udalak, 
bidea garbitzeko lanak bere gain hartu 
zituen. Zorionez, baserriak ez zuen kalterik 
izan, zelaietan ezik, eta eskabadoraz lurra 
erretiratu ondoren bidea irekita geratu zen. 
Uztarango pistaren bidegurutzean ere 
luizia izan zen eta kasu honetan Udala eta 
Gipuzkoako Foru Aldundiak hartu zituzten 
lan hauek bere gain.

SAN ADRIANEN INDUSKETAK

Aurtengo udan San Adrianen Arantzadi 
Zientzia Elkarteak indusketak egin ditu 

uztailaren 29tik abuztuaren 10 arte. Bertan 
Arantzadi Zientzia Elkarteko adituez gain 
Euskal Herriko Unibertsitateko arkeologia 
ikasleak ere aritu dira lanean. Lan talde 
honek, Zegamako gimnasioa izan du lo 
leku eta atseden hartzeko toki. Zegamako 
Udalak, San Adrianen indusketak 
dauden bakoitzean hartzen du bere 
instalakuntzetan ikertzaile talde hau, era 
honetara gure ahalegintxoa jarriz ikerketa 
hauen alde.

OLARANGO KONPONKETAK

Olarango urbanizazio lan berriak egin 
eta gero, hainbat etxeetan ezkotasuna 
ugaritu egin zela herritar batzuengandik 
kexa jaso ondoren, Udalak, bertako lanen 
ikuskapena egin zuen eta etxebizitzak 
ezkotasunetik babestu behar dituen 
oihalean akatsak zeudela ikusirik, irailean, 
akats hauek zuzentzeko lana Mikel 
Urbiztondo igeltseritzari bideratu zion 
3.720,14Etan. 
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Udalaren eta Kutxabanken arteko maileguaren kantzelazioa

Arantzelai bideko luiziak Arantzelai bidea irekita

UDALA ZORRIK GABE
2011 urtearen bukaeran udalak 200.000Etako mailegua eskatu 
zuen kontua orekatzeko, izan ere Gipuzkoako Foru Aldundiak 
egindako Aurrekontu eta izandako diru sarreren artean alde 
handia egon baitzen. 2012 urte hasieran, 2011ko Aurrekontu 
Ekonomikoa itxi eta gero, udalak 84.519Etako superabita 
izan zuen eta ia gehiena Kutxarekin hitzartutako mailegua 
murrizteko erabili zen. Honela, 2012an udalak Kutxarekin zuen 
zorra 122.697,82Etan utzi zuen. 2013ko maiatzaren 13ko 
Osoko Bilkuran, 2012ko Aurrekontu Ekonomikoko kontuak 
itxi eta gero, udalak 181.257,96Etako superabita izan zuen, 
ondorioz, Kutxarekin zuen zorra kitatzea erabaki zuen. Honela 
maiatzaren 30ean egin zuen zor osoaren ordainketa mailegua 
kenduz. Kantzelazio honetara Kutxako gai hauetarako 
arduraduna den Pello Agirrezabala etorri zen udaletxera 
kitapen txostena sinatzera. Beraz, 2013ko maiatzaren 30etik 
aurrera, Zegamako udalak EZ DU ZORRIK.

Olarango urbanizazio lan berriak



BIDEGORRIRA IRISTEKO 
BIDEA EGOKITU DA

Gero eta jende ugariagok egiten du 
Intxaustin abiatzen den bidegorrian 
ibiltzearen hautua. Intxaustira iristeko, 
errepidean dagoen arriskua medio, 
jende askok autoa hartzen du eta 
beste askok oinez egiten du bide 
zati hau. Honela, 2007an Zegamako 
Udalak abian jarri zuen herri bideen 
inbentarioaren barnean jasota dagoen 
bide bat garbituta jarri du bidegorria 
egin bitartean Intxaustira iristeko beste 
aukera bat eman asmoz herritarrei. Bide 
hori, Murgialdaiko bide bihurgunetik 
hasi eta Zupier baserriaren ondoan 
amaitzen da. 

OLABERRIKO INTERES 
BEREZIKO GUNEA

Olaberriko erreka ertza, Interes Bereziko 
Gune izaera du Europako naturaren 
alorreko irizpideen arabera. 2011ko 
Biodibertsitateko programan erreka 
inguru hau berreskuratzea proiektuan 
sartua zegoen eta lehenengo lanak, 
erreka ertzeko bidea berreskuratzen 
egin baziren ere, azken faserako utzi zen 

erreka inguruaren, hau da baratzak eta 
txakurtegiak zeuden tokia berreskura- 
tzea. Honela, behin bertako erabil-
tzaileekin, eremu hau husteko akordiora 
iritsi ondoren, erreka inguruko eraikinak 
bota eta berau garbitzea Otsailaren 
25eko Gobernu Batzarrak, Mikel 
Urbiztondo igeltseritzari esleitu zion 
9.849,40Etan BEZ barne. Garbiketak 
burutu eta gero, bertan proiektuaren 
barnean jasota zegoen, landareria 
arrotza eliminatu, sastrakak garbitu eta 
landari berria sartzearen lana, Arakama 
Anaiak S.L. enpresari esleitu zitzaion 
23.746,25Etan BEZ barne, otsailaren 
25eko Gobernu Batzarrean.

Bestalde, eremu hori Zegamako 
papertegiko ura gordetzen zen eremua 
izaki, eta papertegiaren aztarnaren 
bat eta azalpen panel bat jartzea 
ere proiektuan jasota zegoenez, hau 
jasotzen duen panela egitea eta bertako 
ekosistemaren unitate didaktikoak 
egitearen lana Aizkorribidean enpreasari 
esleitu zitzaion 5.010,91Etan BEZ 
barne.

Azkenik, Oria ibaiaren eremuan, 
azalpen panelak eta panel orokorrak 
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Papelerari buruzko panela jarri da Oria Ibaiko ibilbidean

Unitate didaktikoa
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Zegama landa eremuko herri bat izanik, 
kalean bizi diren askok ere baratze sail 
bat izateko joera dute. Herriaren bueltan 
hainbat baratze eremu izan dira aspaldi, 
baina gaur egun bat da nagusi, San 
Bartolome auzokoa alegia. 

Historikoki auzo hau, Zegamako Paper 
Fabrikak sortutako langile auzo bat izan da 
eta baratze sail hauek bertako biztanleek 
erabili izan dituzte. San Bartolome auzoko 
lur hauek Zegamako Udalarenak dira 
paper fabrika itxi zenetik. Denborarekin 
baratzeak uzten joan dira eta baratzeez 
gain, txakur txabola, untxitegi, depositu, 
eta abarrez andeatutako eremu bat izan 
da urteetan. Ordena falta honek eraginda, 
norbanakoak edozein lur sail bereganatu, 
itxi eta txabola edota lorategi gisa 
erabiltzeko eskubidea hartzera arte iritsi 
zen egoera.

Lur hauek publikoak izaki, eta herrian 
baratzea jartzeko gogoa duen jendea 
dagoenaren jakitun, Zegamako Udalak 
San Bartolomeko eremu hau parke gisan 
ordenatuz, herritar guztiei baratza izateko 
aukera zabalduz San Bartolome Baratze 
Parkea sortu du. 

Baratze parkea, herritarrek etxerako 
barazkiak ekoizteko baratze-sailak 
antolatzen diren gune berde irekia bezala 
ulertzen da. Eremu hauetan norbanako, 
familia edo talde bakoitzak sail bat izaten 
du. Erabiltzaileen artean elkarte bat osatuz 
lanabesak, aldagelak, ureztaketarako 
materiala, konposguneak eta abar 
elkarbanatzen dituzte talde antolatu gisa 
funtzionatuz. Udalak laguntza ematen 
die bai formazioa emanez eta lanabesak 
eskuratuz ere.

Baratze parkea sortzeko egindako 
lehengo lana bertako erabiltzaileekin 
biltzea izan zen. Bakoitzarekin banan- 
banan, erabiltzen zuen lur saila, txabola, 
erabilpena, eta abar argitu ziren. Behin 
egungo egoeraren diagnosia egin ondoren, 
herritarrek txabola eta txakurtegiak hustu 
eta garbiketa lanekin ekin zen.

GARBIKETA LANAK

Baratze parkea sortu den eremu gehiena, 
urteetan baratze izan denez, makina bat 
urtetan landutako lurra dago eta berriro 
baratze bilakatzeko lur ezin hobea da. 
Etxolak egondako lekuak berriz, lurra 
zabalduz egokitu dira eta eskonbro eta 
hondakinak errotik kendu dira.

Garbiketa lanek eraman dute baratze 
parkea sortzeko aurrekontuaren ia erdia 
baino gehiago. Izan ere urteetan metatutako 
zabor eta hondakinek ia 400 tona osatu 
baitituzte. Guzti hauek tentu handiz bildu, 
sailkatu eta zabortegira eraman dira, eta 
zabortegiari ere zabor eta hondakin hau 
jasotzeagatik kanona ordaindu behar izan 
dio Zegamako Udalak. Fibrozementuzko 
teilatuak desmuntatzeko Bilboko enpresa 
bat ekarri da eta teilatu hauek neurri 
bereziak erabiliz kendu dituzte.

BARATZE PARKEA SORTZEA

Zegamako San Bartolome baratze parkean 
60 baratze sail mugatu eta prestatu dira. 
Eremuan biltegi bat eta bilgune bat sortu 
dira; bertan etxola, mahai eta bankua 
eta fregadera eder bat daude. Biltegia 
erremintak, karretila, ureztontziak eta abar 
gordetzeko erabiliko da. 

Parkean zehar barreiatuta ureztaketa 
askak jarri dira. Aska hauek, herriko goiko 
depositu zaharrera datorren mendiko 
ura erabiliz beteko dira eta erabiltzaileek 
nahikoa ur izango dute baratza 
ureztatzeko. 

Konposta egiteko guneak ere sortuko dira 
baratze parkean. Hartara, bertan baratzeko 
hondakin organikoak konpostatuko da 
nagusiki eta berriro baratzea erabili ahal 
izango da ongarri gisara.

BARATZE PARKEA 
ARAUTZEKO ORDENANTZA

Zegamako Udalak baratze parkearen 
erabilpena erregulatu eta arautzeko, nahiz 
erabiltzaileen eta Udalaren arteko bete 
beharrak finkatzeko propio idatzitako 
ordenantza bat sortu du. Bertan, Udalak 
baratzezainei emango dien laguntza 
jasotzen da eta baita erabiltzaileek 
ordaindu beharko duten kanon sinbolikoa 
ere, 5E hileko.

BARATZE PARKEA DATUTAN

SORTUTAKO BARATZE KOPURUA 60 

BARATZE BAKOITZAREN 
AZALERA 60 m2

GARBIKETA LANETAN ATERATAKO 
HONDAKINAK 400 Tn

BERRESKURATUTAKO 
EREMUA 1 HEKTAREA

Proiektu hau exekutatzeko, Kutxa 
Ekoguneak 60.000E eman dizkio 
Zegamako Udalari. Obrak Mikel 
Urbiztondo Igeltseritzak egin ditu honako 
bi zati hauetan:

Baratzak garbitu, erabiltzaileek utzi 
zituzten zaborrak atera, eta txabolak 
botatzearen lana, 26.402,33Etan 
(21.820,61E + 4.582,33E BEZ) ekainaren 
3ko Udalbatzarrean, Mikel Urbiztondo 
Igeltseritzari esleitu zitzaion.

Ekainaren 17ko Gobernu Batzarrak, 
baratzak markatuta jarri, erabiltzaileentzat 
lanabesak gordetzako txabola egin, ur-
askak jarri, bidexkak moldatu eta abar, 
20.320Etan + BEZA 4.267,20E Mikel 
Urbiztondo Igeltseritzari esleitzea erabaki 
zuen

Baratzak lantzeko 14 pertsonek izena 
eman dute eta hauek Ekoguneak ezartzen 
duen baldintzetako bat, ikastaroa egitea 
denez ikastaroa egin dute eta urriaren 
23an egin zen zozketa erabiltzaile 
bakoitzari bere lursaila esleitzeko.

Udaberrian, hirugarren ikastaroa emango 
da eta izenemate berria irekiko da, 
interesatuentzat.

SAN BARTOLOME BARATZE 
PARKEA

San Bartolome auzoko baratze-parkea
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eraiki, hornitu eta jartzeko lanak, Mikel 
Urbiztondo igeltseritzari esleitu zitzaion 
8.288,50Etan BEZ barne.

Lan guzti hauek egin ondoren, 2011ko 
Biodibertsitateko programa bukatutzat 
eman da eta, orain, ea guztion artean 
eremu hau zaindu eta beretaz gozatzen 
dugun.

MARI KARMEN ORMAZABAL 
JUBILATU DA

Osasun egoerak bultzaturik, Udal langilea 
izan den Mari Karmen Ormazabalek, 
jubilatzeko eskaera luzatua zion Gizarte 
Segurantzako Ministerioari. Honela hiru 
urteko borroka luzearen ondoren 2012ko 
azaroaren 22tik aurrera “incapacidad 
permanente absoluta” errekonozitu 
dio Mari Karmeni Gizarte Segurantzak. 
Mari Karmenek 30 urte egin ditu lanean 
Zegamako Udalaren plantilan eta horietatik 
urte gehienetan Aitxuri Herri Eskola izan 
du lantoki, azken urteetan, mediku etxea 
eta Udaletxean ere aritu bada ere.

Azaroaren 15ean, Udal ordezkari, Udal 
langile eta Aitxuri Herri Eskolako irakasleen 
ordezkaritza batekin, urte luze hauetako 
lana eskertuz eta guztion eskerrona 
adieraziz, afaria egin zen Zegamako 
Ostatuan. Zorionak Mari Karmen eta zure 
bizitzako etapa berri honi ahal duzun kutsu 
gehien atera guztion izenean.

HAINBAT KONPONKETA 
HERRIAN

San Bartolome auzoan, eskailera batzuk 
egoera txarrean zeudelako, herritarren 
eskaera jaso ondoren, konponketa 
batzuk bideratu zituen Udalak. Bestalde, 

Udaleko zinegotzi eta langileak zein Aitxuri Herri Eskolako irakasleak Mari Karmeni egindako esker 
oneko afarian

2013 | ZEGAMAKO URTEKARIA | 1514 | ZEGAMAKO URTEKARIA | 2013

Uztailaren 29ko udalbatzarrak, Goierrin indarkeria matxista jasaten duten 

emakumeen egoera ezagutzeko diagnostikoa egin eta koordinaziorako 

protokoloa diseinatzeko prozesua martxan jartzeko konpromisoa onartu zuen, 

era honetara, Zegamako udalerrian sor daitezkeen indarkeriari aurre egiteko 

pauso zehatzak ezarriko dira, Goierriko gainerako herriekin elkarlanean egingo 

den diagnostikoa egiten denean. Egitasmo hau garatzeko Zegamako udalak, 

2013. urteari dagokionean 677,46 E jarri ditu eta 2014rako 597,79 E ko kostua 

aurreikusia du.

INDARKERIA MATXISTA
EKIDITEKO NEURRIAK

Olaran auzoan ere, Gipuzkoako Foru 
Aldundiak brea botatzen duen bakoitzean 
errepidearen maila gero eta gorago 
doanez, Olaran 7ko etxeen atzealdean 

dagoen aparkalekura iristeko auto batzuk 
zorua jotzen zutela jakinik, koxka kentzeko 
neurriak hartu ditu Udalak.
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LEHEN ETA 
ORAIN

Andraitz 
aurrealdeko 

zuhaitzak 
botata

Andraitz 
aurrealdeko 

lorategian 
heskaia 
kentzen

Zuhaitz 
berriak 

landatzeko 
guneak 

prestatzen

Andraitz 
aurrealdeko 

zuhaitzak 
eta lorategia 

eginda

Anatxera doan pista kaltetuta

Anatxeko pista konpontzen

Anatxeko pista konponduta
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Baratzeak egiten hasi aurretik

Baratzeak egiteko 
gunea prestatzen
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Ipintza-Makaleta pista kaltetuta

Pistako konpontze-lanak

Ipintza-Makaleta pista 
konponduta
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Konpontze-lanetan Pareta berreraikitzeko lanak

Kultur Etxeko plazako erreka ertzeko pareta erdi erorita

Konpontze-lanak amaituta
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LABELAN enpresa 1986an sortu zuten Juan Arañak eta bere 

hiru semek (Adrian, Ramon eta Inazioak “Axio”). Ni berriz 

1992an sartu nintzen nire aita jubilatzean. Ormaiztegiko 

industrialdean aritu gara orain arte baina hura zaharkituta 

gelditu zaigula-eta, Zegamako industrialdera etorri gara. 

ELKARRIZKETA

Noiz sortu zen Labelan 
enpresa? Zeinek sortu 
zenuten? Nondik datorkio 
Labelan izena?

Labe-Lan 1986an sortu zen.
Sortzaileak Juan Araña eta bere hiru 
semeak izan ziren (Adrian, Ramon 
eta Inazio “Axio”. Ni 1992an sartu 
nintzen enpresan jubilatzear zegoen 
nire aitaren lekua betez.

Zer lan egiten duzue Labelan 
enpresan?

Gure izenak ondo adierazten duen 
moduan, gure lana labe, galdara 
edo material erregogorra behar 
duen edozein estaldura egitea edo 
berritzea da.

AITOR
ARAÑA
IGOA 

Zegamako Labelan S.L-ko pabilioiaren barrualdea

INDUSTRIALDEA
BIZI-BIZIRIK
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Zein lan burutzen duzue 
Zegamako egoitzan?

Zegamako gure egoitzan (orain arte 
Ormaiztegin izan dugu) batez ere biltegi 
eta bulego lana beteko dugu. Gure lana 
gehienetan, bezeroaren instalakuntzetan 
burutzen dugu.

Zergatik sortu zenuten enpresa 
mota hau? Nola eta non hasi 
zineten lehen urratsak ematen? 
Zaila izan al zen hasiera hura?

Lanbide honen ataria, gure aitak 
zabaldu zigun. 1960az geroztik gure 
aita lantegietako tximiniak eta labeak 
eraikitzen hasi zen eta pixkanaka, 
ikasketak amaitutakoan edo lehenago 
ere 4 anaiok bertan hasi ginen lanean. 
Gazteago ginenean ere opor garaia 
aitari laguntzen ematen genuen. Beraz 
esperientzia dezente dugula baieztatu 
dezakegu.

Orain Zegamako industrial-
dera etorri zarete. Zergatik 
Zegamara? 

Zegamara etortzea, kasualitate hutsa 
izan dela esan dezakegu. Ormaiztegiko 
gure egoitza nahiko zahartuta dago eta 
industrialdea garatzeko asmoa zegoela-
eta, horren zain egon gara baina Spri,rek 
bidalitako txosten batetan nabe honen 
argazkia ikusi genuenean, bertara etorri 
eta urratsa ematea erabaki genuen. 

Inbertsio handia eskatu al dizue 
Zegamako enpresa irekitzeak?

Bai, dezenteko inbertsioa suposatzen du 
egoitza berri bat martxan jartzeak. Krisi 

garaian egonagatik ere, aurrera pausu bat 
eman beharrean geunden gure bezeroei 
eskaintzen diegun zerbitzua hobetu eta 
eremu berrietara jo ahal izateko. Eta 
Zegamako egoitzak, handiagoa izateaz 
gain, 2 garabi, bulegoa , aldagela eta abar 
berri berriak ere baditu. Honek guztiak, 
gure eguneroko martxan laguntzeaz 
gain, gure enpresaren irudia ere asko 
hobetuko duela uste dugu.

Zein dira zuen bezeroak? 

Gure bezeroak fundizio, forja, tratamendu 
enpresak eta zenbait ingeniaritza enpresa 
dira. C.A.F., AMPO, FUNDICIONES DEL 
ESTANDA, EUSKAL FOGING, MEIN, 
ULMA FORJA, T.T.YURRE, FORJAS  
IRIZAR eta abar luze bat batzuk 
aipatzearren. 

Aurten Italiako GADDA ingeniaritza 
enpresarentzat ere burutu dugu lan handi 
bat (ULMAren enkarguz) eta datorren 
urterako badugu alemaniar batzuentzat 
beste proiektu bat egiteko aukera ere.

Zein bide erabiltzen dituzue zuen 
produktuak saltzeko edo zuen 
burua ezagutzera emateko? 
Joaten al zarete azoketara 
adibidez? Nora?

Egia esan, orain artean ez dugu gehiegi 
zaindu gure buru saltzeko atal hori. Gure 
ustez orain artean gure profesionaltasuna 
izan da gure aurkezpen-txartel hoberena 
eta horrekin batera, bezeroei eskaintzen 
diegun zerbitzua.

Konpetentzia handia al dago 
zuen lanbidean?

Hemen Gipuzkoan ez dugu konpetentzi 
gehiegirik. Bilbo aldean daude errotuta 
nagusiki gure konpetentzia izan 
daitezkeen enpresak. Haiek ordea, 
gehienak bederen, estruktura oso 
handiak dituzte eta horrexek motelago 
egiten ditu. Guk azkartasuna eta zerbitzu 
azkarra eskaintzen ditugu.

Zenbait langile aritzen zareten 
Labelan enpresan lanean?

Egun 14 langile gaude Labe-Lanen baina 
abuztu aldera 20 bat lagun izatera ere 
iritsi ohi gara.

Hurrengo urteetarako zein 
helburu dituzue?

Datorren urteetarako erronka, kanpora 
irekitzea izango dela aurreikusten dugu 
eta horretarako prestatzea. Eta noski, 
orain artekoari eustea ere bai.

Gustura al zaudete Zegamako 
industrialdean?

Etorri berriak bagara ere, oso gustura 
gaude hemen Zegaman. Guretzat 
aurrerapauso garrantzitsua izan da. 
Udalak ere bere esku zegoena egin du 
gure etorrera arintzeko. Industrialdeko 
beste enpresekin ere hasiak gara 
harremanak izaten eta orain artean 
behintzat dena ondo dihoakigu. 

Mila esker, zorionak eta urteberrion 
denoi.

OIHANA ZUBIZARRETA

Labelan enpresaren pabilioi berria Zegamako industrialdean
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Zegamako Udalak bere aurrekontutik 
2.870E banatu zituen giza elkarte ezber-
dinen artean. Banaketa bi multzotan egin 
da:

A. Gobernuz Kanpoko Erakundeak.

B. Elkarteak.

A. ERAKUNDE EZ 
GUBENAMENTALEI  
2013KO DIRU BANAKETA

1.- IZAKI: Asociación Chernobil 

Arduraduna: Axun Mendizabal Elizegi 
(Zegama).

Dirulaguntza: 815E

Helburua: Chernobil zentraleko honda-
mendi nuklearraren eta bestelako 
katastrofeen adin txikiko biktimei laguntza 
humanitarioa eskaintzea.

Non: CHERNOBIL. 

2.- SAHARAREN ALDE: Oporrak bakean

Arduraduna: Leider Agirre Katarain

Dirulaguntza: 815E

Helburua: 2013ko ekainaren 23tik 
abuztuaren 24ra arte, gutxi gorabehera, 
aurtengo udan zegamara haur saharauiar 
bat ekarri ahal izateko bidaiarentzat 
laguntza eskaera.

Non. SAHARA

Izaki: Asociación Chernobil  815E

Saharar haurraren etorrera  815E

GUZTIRA  1.620E

B. ELKARTEEI LAGUNTZAK

Zenbait  Giza Elkarteri, Zegamako Udalak 
2013 urteko aurrekontutik 1.250E 
laguntza banatu die, modu honetara:

Herriko Parrokia  800E

Odol Emaileak 450E

GUZTIRA    1.250E

JUBILATU ETA 
PENTSIODUNENTZAT  
SOIN HEZIKETA IKASTAROA

Urrian hasi eta ekainera arte, ikasturtean 
zehar ematen den ikastaroa da. 
Berezitasuna garbi dago, jubilatu eta 
pentsiodunentzat bideratua dago; hau da, 
soin heziketa bai, baina patxadaz. Astean 
bi egunetan biltzen dira, astearte eta 
ostegunetan eta Joakin Elkoro ordiziarra 
da ikastaroaren arduraduna. 

Urtez urte, ikasle ugari biltzen ditu, 2012-
2013 ikastaroan 26 pertsona zeuden 
izena emanda, 2013-2014 ikasturtean 
berriz 28. Zegamako adinduak geroz eta 
gazteagoak kontserbatzen dira, garbi 
dago.

JUBILATUEN EGUNA

Urtero bezala aurten ere, Udalak 
antolaturiko Adinekoen Eguna uztailaren 
14an izan zen. Urtero bezala, eguna 
txistularien kalejirarekin hasi zen; ondoren 
herriko Parrokian dantzarien arku ederra 
pasaz Meza entzun ahal izan zen, bertan 
Orkatz abesbatzaren kantuak lagun izan 
zirelarik. Meza entzun ondoren herriko 
Ostatu jatetxekoek polikiroldegian 
emaniko bazkari oparoa dastatu ahal 
izan zen, bazkalostean sari banaketa eta 
dantza saioa izan genuelarik.

Aurten, urteetan egun honetan lagundu 
izan duten bi bertsolarien hutsunea izan 
zen, Joxe Agirre, 2012ko abenduaren 15 
zendu zen. 

Joxe azpeitiarra eta Izarraitz auzoko 
Oranda Behea baserriko bertsolaria, 
Adinekoen Eguna ospatzera, hutsunerik 
gabe, etorri izan ohi zen. Gure doluminik 
sentituena eta eskerrik beroena adierazi 
nahiko genioke bere familiari eta baita 
bertso familia guztiari ere, Zegamako 
urtekari ale honen bidez.

Joxeren heriotza zela eta, Udalak 
bertsolarien saioa etetea erabaki zuen. 
Herriko kiroldegia oso gune desegokia 
delako bertsoak entzuteko, oihartzun 

ikaragarria dauka eta teknologia 

dezentekoa behar da baldintza onean 

entzun ahal izateko eta konkretuki egun 

honetan, bazkari ondorengo tertuliarekin 

baldintza horiek ez ziren betetzen, ez da 

gutxiagorik ere. 

Hau guztia kontutan izanik, Joxek beti 

bikote izan zuen Txomin Garmendiari ere, 

Zegamako Udalak zerbait berezia egiteko 

hautua egin zuen eta gure erabakiaren 

berri emateaz gain oroigarritxo bat egitea 

erabaki zen. Zegamako Udalaren izenean 

ordulari bat oparitu zitzaion eta honek, 

esker onez, Udalari eta Zegamako herriari 

bertso batzuk eskaini zizkigun.

ETXEBIZITZA BABESTUA  

2005eko urriaren 10ean Zegamako lehen 

onuradunarekin jarri zen martxan zerbitzu 

hau, konkretuki, Inazio Arrietarekin 

(Lartxaun). Aurten, Inazioren bat bateko 

heriotza izan genuen maiatzaren 27an, 

gizon estimatua benetan nahiz Etxebizitza 

Babestuan nahiz Eguneko Zentroan, bere 

itzalak gure artean dirau.

Momentu honetan, beraz, hiru gizonezko 

onuradun bizi dira elkarrekin. 

Bertan bizi ahal izateko, onuradun 

bakoitzak tasa bat ordaindu behar izaten 

du eta zerbitzu guztiekin aurtengo tasa 

honen zenbatekoa, hilean 715,72Ekoa 

izan da. Tasa hau, hala ere, Udaleko 

Gizarte Zerbitzuen balorazio baten 

ondoren zehaztuko da.

Ondorengo zerbitzuak eskaintzen ditu: 

Etxearen garbiketa, arropa garbiketa eta 

plantxa, Katering zerbitzua (otorduak), 

beharra izanez gero, mediku tratamenduen 

gestio eta kontrola, administrari lanak, 

autonomia eta laguntza beharrean 

gainbegiratzea.

GIZARTE
EKIMENAK
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ZEGAMARI ESKER ONEZ

Uztaillaren amaseia zan

da eguardi inguruan,

Zegama´n dagon Udaletxetik 

albiste bat jaso nuan.

Oparitxo bat merezi nula, 

nola zeukaten goguan;

bertsotara joan nintzelako

ainbat urteren buruan.

Nire erantzuna, orrelakorik

nik ez nuela merezi,

berenarekin jarraitzen zuten, 

ezin nezakela utzi.

Etxera etorri zitzaizkidan 

beren opari ta guzi;

bein da berriro Zegama´rekin

zorretan bearko bizi.

Urtero zintzo ospatzen zuten 

zarsaridunen eguna,

urte askotan Joxe Agirre

izandu nuen laguna.

Aurtengo ontan bertsorik gabe

ori da jakin deguna;

iruditurik alperrik zala 

bertsolari alarguna.

Uste ez nuan opari ederra 

iritsi da neregana,

aitortu bear badaukatela

eskerrak zeiñi emana.

Pentsamentuak Aizkorri azpiko 

erri orretara narama;

beti gogoan izango zaitut

eskerrik asko Zegama.

Zegama orrek berekin bazun 

guretzat ainbat grazita,

Joxe Agirrek aldegin zigun

 munduko lanak utzita.

Gu ere urte askoan noski

ezin gindezke bizita;

bertsoetara ez bada ere

egingo dizut bixita

(2013 irailean)

Txomin Garmendia

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 urteko 

lehen hiru hilabetetan plaza guztiak beteta 

izan ditugu, martxoan baja bat izan zen 

eta zazpi pertsona daude gaur egun. 

Aurten izan ditugun onuradunetik bost 

zegamarrak dira, segurarrak bi eta beste 

mutiloar bat.

ADINEKO EZINDUAK 

ZAINTZEN DITUZTEN 

FAMILIENTZAT 

PRESTAKUNTZA IKASTAROA

Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte 

Politikarako Departamentuko Sendian 

Programaren barruan eta Zegamako 

Udaleko Gizarte Zerbitzuen laguntzaz; 

“Nola zaindu” gaiari buruzko modulu 

bat antolatu zen, zaintzaileak bere burua 

zaintzeko ezagutza handiago bat izan 

zezan. Modulu hau lau sesioz osatu zen, 

maiatzaren 17, 21, 24 eta 30 eta Gloria 

Martín psikologoa izan zen gidari.

Zegamako Eguneko Zentroak hainbat erabiltzaile ditu.

Joxe Agirre zena eta Txomin Garmendia bertsolariak
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ZEGAMAKO HAUR, NERABE  
ETA GAZTEEN SUSTAPENEAN  
ESKU-HARTZEKO 
PLANTEAMENDUA

GAZTEMATIKA

Zegamako Udalak, Gipuzkoako 
gainontzeko herriekin batera, haur, 
nerabe eta gazteen sustapen 
programarekin aurrera jarraitzen du 
bosgarren urtez. Zerbitzua emaitza 
onak ematen ari da urte guzti hauetan 
zehar. Gaztematika garatuz doa 
Gipuzkoa mailan eta honi esker, 
gazteria arloan oinarri sendo bat 
konpartitzen dugu gainontzeko 
Gipuzkoako herriekin batera.

HAURRAK

Haurren atalari dagokionez, uda 
hasierarekin batera, udako udaleku 
irekiak antolatu dira aurten ere. Denera 
3 eta 10 urte bitarteko 79 haur izan 
dira udalekuetan parte hartu dutenak 
ekainaren 24tik uztailaren 30era 
bitartean, zortzi hezitzailerekin batera; 
Elixabet Inza, Amaia Berasategi, 
Edurne Lujanbio, Josune Zabaleta, 
Josune Azurmendi, Laida Ormazabal, 
Nelson Bautista eta Nerea Galdos. 
Ekintza ugari egiteko aukera izan 

zuten haurrek bost aste hauetan eta 
udalekuen gainean haurrek, gurasoek, 
hezitzaileek eta Udalak egindako 
balorazioa oso positiboa izan zen.

Bigarren urtez, gaztelekuko nerabe 
zaharrenek, Aitxuri Herri Eskolako 
Guraso Elkartearekin elkarlanean, 
kurtso amaierako festa antolatu 
zuten ekainaren 21ean, nerabeek 
egin zituztelarik haurrentzako jolasak. 
Bai gurasoek eta baita haurrek ere 
oso ondo baloratu zuten nerabeek 
egindako ahalegina eta lana.
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BELE GAZTE GAZTELEKUA

2013an, nerabeen zerbitzua, hau da, 
Bele Gazte gaztelekua sendotzen 
jarraitzea izan da erronketako bat. Hiru 
urte daramatza martxan eta Kultur 
Etxean aurkitzen den gaztelekua 
Zegamako nerabeentzako erreferentzi 
puntu izan dadila lortu da, hau da, 
12-18 urte bitarteko zegamarrentzat 
elkargune garrantzitsu bihurtu da. 
Gaztelekuan urtean zehar ekintza, 
dinamika eta ikastaro ugari antolatu 
dira nerabeei zuzenduta, beti ere, 
nerabeen iritziak eta nahiak kontutan 
hartuta. Guztion artean hiru hilabetero 
programazio erakargarri bat burutzen 
saiatzen gara eta bide batez igarotako 
hiru hilabetekoaren ebaluazio 
sakon bat egiten du suspertzaileak 
nerabeekin batera. Gaztelekua astean 
lau egunez irekitzen da; astelehen, 

asteazken eta ostiraletan 18:30etatik 
20:00etara eta larunbatetan 
16:00etatik 21:00etara. Bertan arreta 
zuzena eskeintzen duen gazteria 
suspertzailea egon ohi da nerabeekin 
batera. Aurtengo ekintzen artean, 
batzuk aipatzekotan, segidakoak egin 
dira: pintxo lehiaketa, taloak egitea, 
Olaberriako karting zirkuitora irteera, 
txapelketa desberdinak, etab. 

GAZTEAK

Atal honetan helburu nagusiak bi izan 
dira; batetik, gaztelekutik adinagatik 
irtendako gazteak, hau da, 18 urtetik 
gorakoak, herriko Gazte Herexa 
elkartean inplikatu daitezen sustatzea. 
Gazteek elkarte bezala funtzionatzen 
ikasi eta beraientzat ekintzak sortzea 
izan dituzte erronka aipagarrienak. 
Bestetik, udaleko gazteria arloa Gazte 
Herexa elkartearekin koordinatu da 

zenbait ekintza aurrera eramateko eta 
hainbat ekimen elkarlanean egin dira. 

BATZORDEA 

Urtean zehar, herri mailako gazte 
eragile eta udal mailan gazteria gaiekin 
lotura duten batzordearekin lanean 
jarraitu da. Gazteria batzordean haur, 
nerabe eta gazteekin lotura duten 
gaiak jorratzen dira eta urtean bitan 
egiten dira bilerak.

BERDINTASUNA 
ETA EUSKARA

Aurtengo urtean, gaztelekuan, neska 
eta mutilen artean berdintasun ba-
loreak sustatu ditugu eta honetarako, 
suspertzaileak, gazteekin indarkeria 
matxista prebenitzeko formazioa jaso 
du, ondoren nerabeekin gaia lantzeko. 
Emaitzak onak izan dira eta balorazio 
positiboa egin da. 

Olaberriako karting zirkuitora irteera

Aurtengo partaide berriei egindako harrera-ekitaldia

Taloak egiten

Gaztelekuan pelikula bat ikusiz txokolatea hartzen
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ZEGAMAKO  
EUSKARA PLANA 

Aurtengo planean gurasoen euskararen 
erabileraren inguruan jarraitu dugu. 

2012. urtetik, Gipuzkoako Foru Aldundiak 
antolatuta, hainbat lantalde osatu ziren. 
Taldeak herrika banatu ziren biztanle 
kopuruaren arabera.

Herri txikien taldean gurasoen euskararen 
erabilera aukeratu zen. Zegama bezalako 
herri txikiei euskararen arnasguneak 
deitzen zaie, euskarak bizitzeko behar 
duen arnasa topatzen duelako bertan. 
Zegaman azken urteetan lantzen ari garen 
gaia, hain zuzen ere, eta 2013an taldean 
parte hartzea erabaki zen.

Hauek dira lanerako aukeratu diren 
hipotesiak:

• Gurasoen arteko harreman hizkuntza 
erdalduntzen hasi da.

• Bikote hizkuntza (gurasoen artean 
erabiltzen duten hizkuntza) erdara 
duten familia euskaldunek kalean ere 
gainerako gurasoekin erdaraz egiteko 
joera dute.

2013an bi proiektu pilotu jarri dira martxan, 
Gabirian eta Anoetan. Bi herri hauetan bi 
ekintza hauek burutu dira:

Kale neurketa: Gurasoak biltzen diren 
lekuetan (parkeak gehienbat) euskara 
zenbat erabiltzen den neurtzen da. 
Elkarrizketa guztietatik ehuneko zenbat 
dira euskaraz.

Galdetegia: Galdetegi hau eskoletan 
bete dituzte irakasleen laguntzaz. Ume 
bakoitzari galdetu zaio bere gurasoek zein 

hizkuntza erabiltzen duten: euren artean, 
seme-alabekin, beste gurasoekin …

Kale neurketa egin ondoren, euskararen 
erabileraren datu objektiboa izango dugu, 
jakingo dugu zenbat elkarrizketa izan 
diren euskaraz eta zenbat beste hizkuntza 
batean.

Galdetegiarekin, aldiz, umeen pertzepzioa 
izango dugu, alegia, jakingo dugu umeek 
zer ikusten duten, euren ustez gurasoek 
zein hizkuntzatan hitz egiten duten. Jakina 
da umeek imitazioa asko erabiltzen dutela 
pertsona bezala garatzeko. Handitan 
bere gurasoak bezalakoak izan nahi dute, 
gurasoek egiten dutena egin nahi dute 
eta gurasoek hitz egiten duten bezala hitz 
egin. Hau dela eta oso garrantzitsua da 
jakitea umeen ustea zein den.

Kale neurketa eta galdetegiak bi aldiz 
egin dira Gabirin eta Anoetan, udaberri 
partean eta udazkenean. Oraindik ez 
ditugu datu guztiak baina badirudi gure 
lehen hipotesia betetzen dela, alegia, 
herri txikietako gurasoen arteko harreman 
hizkuntza erdalduntzen hasia dela.

Zegaman planteamendu berdina martxan 
jartzea erabaki dugu eta bi ekintza horiek 
egin ditugu. Kale neurketa egin dugu eta 
datuak aztertzen ditugunean parkeetan 
euskara zenbat erabiltzen den jakingo 
dugu. Galdetegiak esango digu zein den 
umeen pertzepzioa.

Ondorioak talde handi batean aztertuko 
ditugu eta hurrengo urteetarako helburuak 
markatuko ditugu. Datu hauek aztertzeko 
herriko eragile hauekin osatu nahi dugu 

taldea: eskola, Guraso Elkartea, Udala, 
elkarteak …

2014. urtearen hasieran deialdia egingo 
dugu taldea osatzeko.

MAILAKETAK

Udaletxean bi lanpostuetarako mailaketa 
frogak egin ditugu 2013an.

MATRIKULAZIO KANPAINA

Irailean kanpaina egin dugu eta 13 
lagunek eman dute izena. Ez da kopuru 
txikia baina ordutegi eta maila diferenteko 
ikasleak zirenez azkenean ez dugu talderik 
sortu herrian.

Hauetako lau Goierriko beste 
euskaltegietan hasi dira euskara ikasten 
edo hobetzen.

Nabarmendu behar dugu 13 horietatik 7 
beste herrialdeetatik etorritakoak direla.

EUSKARA IKASTEAGATIK 
EMANDAKO DIRU 
LAGUNTZAK

2012-2013. ikasturtean euskara ikasten 
ibili diren 8 herritarrek eskatu dituzte diru 
laguntzak. Orotara udalak 1.443,5 euroko 
partida erabili du horretarako.

JAURLARITZATIK ETA 
GIPUZKOAKO FORU 
ALDUNDITIK JASOTAKO 
DIRU LAGUNTZAK

Zegamako Euskara Plana garatzeko 
Eusko Jaurlaritzatik 2.561Eko diru 
laguntza jaso dugu.
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IZENA   DENBORA

Eñaut Alberdi Laskurain 4h41min

Ibon Zabaleta Urbizu 5h41min

Aritz Olaziregi Albizu ez zuen amaitu eroriko  
baten ondorioz.

Azaroaren 10ean, urtetik urtera arrakasta 
handiagoa duen Behobia-Donostia 
lasterketa ospatu zen eta aurten ere 
Zegamatik jende dezentek hartu zuen 
parte bertan, 14 lagunek hain zuzen ere. 
Hona hemen parte-hartzaile bakoitzak 
egindako denbora eta sailkapen nagusian 
lortu zuten postua.

BEHOBIA
DONOSTIA
LASTERKETA

Hona hemen, aurten Quebrantahuesos proban parte hartu 
duten zegamarrak eta egindako denborak:

 POSTUA  IZENA DENBORA

 1014 URTZI ETXEBERRIA IMAZ 01:20:51

 1285 MIKEL FRIAS REGUILLAGA 01:22:07

 1529 IÑAKI LASA AGIRRE 01:23:05

 1953 XABIER MORILLO MENDIZABAL 01:24:31

 3072 JOXE MIGEL ENCINAS SANCHEZ 01:27:33

 6914 IKER ALZELAI ARAKAMA 01:34:37

 8407 JOSE LUIS PEREZ EGIALDE 01:36:58

 8589 ARITZ TOLEDO ZURUTUZA 01:37:13

 9861 KARMELE ORMAZABAL ZABALETA 01:39:02

 11731 ASIER BERASATEGI URDANGARIN 01:41:55

 12164 UXUA BARANDIARAN ZURUTUZA 01:42:38

 14479 JOSE FRANCISCO ALUSTIZA AZURMENDI 01:46:30

 15497 AINARA MENDOZA NOGALES 01:48:21

 15382 JOSE LUIS HERRANZ GOMEZ 01:50:19

IZENA   DENBORA

 Aritz Irastorza Arrieta 6h23min

Gorka Lozano Arostegi   6h24min

 Iban Sanjuan Arrieta 6h28min

 Eneko Arratibel Aramendia 6h31min

 Xabier Morillo Mendizabal 7h22min

 Pedro Luis Arizkorreta Asurmendi 7h52min

 Arkaitz Aizpeolea Legorburu 7h59min

Jose Mari Agirre ez zuen amaitu eroriko  
baten ondorioz.

Hauek dira Treparriscos proba egiten duten zegamarrak:

TREPARRISCOS proba

Aurtengoan hainbat herritarrek “La Marmot” proban hartu 
dute parte. Hau, Alpeetan ospatzen den zikloturistentzako 
lasterketa bat da eta bertan, hainbat portu ezagun igotzen 
dira, Galibier esaterako. Amaiera berriz Alpe d´huez-en iza-
ten du.

Hona hemen bertan parte hartu zuten herritarrak:

 Pedro Luis Arizkorreta Asurmendi

Aritz Irastorza Arrieta

Gorka Lozano Arostegi

LA MARMOT proba

 Iban Sanjuan Arrieta

Eneko Arratibel Aramendia

XXIII.QUEBRANTAHUESOS
proba



Krisiak gogor astintzen ari gaituen 
honetan, Euskal Herri mailan turismoak ez 
du hainbeste pairatu krisiaren eragina eta 
Zegamako turismo bulegoan jaso ditugun 
datuek ere halaxe adierazten dute, urtean 
baino urtean bisitari gehiago ari gara 
jasotzen herrian.

2013an 6000 bisitari inguru izan ditugu 
gurean eta hauetatik 2000ak baino 
gehiagok bisitatu dute Aizkorriko Ataria 
Interpretazio Zentroa. Beraz, datu hauek 
erakusten dutenez, argi dago Zegamak 
ere bere lekutxoa egin duela turismo 
berdearen esparruan eta gero eta jende 
gehiago datorrela Zegamak eskaintzen 
dituen ibilbide eta eskaintza turistikoez 
gozatzera. Baliabide turistikoen artean 
izarra, Zegama-Aizkorri Mendi Maratoia 
dugu, jaso diren 1500 bat kontsulta nahiz 
bisita, maratoiari dagozkio. 

Arestian aipatu bezala urtetik urtera 
igotzen doa Zegamara datorren turista 
kopurua. 2012an 5180 bisitari etorri ziren 
gure herrira eta aurten ia 6000ko mugara 
iritsi gara. Igoera hau, Udalak turismo 
bulegoarekin batera burutu duen turismo 
baliabideen lanketaren eta promozio 
lanaren fruitu dela uste dugu. 

Erromesei dagokionean ere goranzko 
joera mantendu dugu aurten ere. 
Barnealdeko edo San Adriango tuneleko 
Santiago Bidea geroz eta hobeto 
hornitua dago alojamenduari dagokiola 
eta honenbestez, geroz eta gehiago dira 
Santiagora joateko bide hau aukeratzen 
dutenak. 2012an 284 erromesen bisita 
jaso genuen eta aurten jadanik 345 
pasa dira. Aurten, maratoi bezperan, 
Alemaniako erromes berezi baten bisita 
jaso genuen, Erdi Aroko erromesen 

gisara etorri zen jantzita eta batek baino 
gehiagok galdetu zigun ea Barnealdeko 
Santiago Bidea promozionatzeko geuk 
kontratatu genuen. 

Aurtengo urtean Aizkorriko Ataritik burutu 
ditugun ekintzen artean, hemen aipatzeko 
batzuk:

Aurreko urteetako bideari jarraibidea 
emanaz, aurten ere ikastetxeetan gure 
eskaintzen promozioa burutu da eta 
honi erantzunez, hainbat ikastetxetako 
bisitak jaso ditugu Aizkorriko Atarian. 
Baina ikastetxeetako haurrak ezezik, 
beste hainbat motatako taldeen bisitak 
ere jaso ditugu, helduen hezkuntzan 
aritzen diren taldeenak, euskaltegietako 
ikasleenak, kultur eta mendi taldeenak… 
Ikastetxeei dagokienean, bereziki aipatu, 
maila altuagoko ikasleen taldeak ere izan 

TURISMO BULEGOA
Aizkorriko Ataria 
Interpretazio zentroa
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San Adrian tunelean egin diren indusketak ikustera egindako irteera



ditugula aurten, izan ere, hauei egokitutako 
unitate didaktikoak ere prestatu baititugu 
hurrengo lerro hauetan azalduko dugun 
moduan.

Aurretik ere ikastetxeetako haurrekin 
lantzeko gai ezberdinen inguruan unitate 
didaktiko batzuk prest bagenituen ere, 
aurten, beste berri bat prestatu dugu. 
Unitate didaktiko berri honek Oria ibaia 
(Europa mailako babesa duena) eta 
Santiago bidea ditu oinarri eta adin tarte 
ezberdinetako haurrekin lantzeko egokitu 
ditugu, baita batxilergokoekin lantzeko 
ere. 

Bestalde, herrian urtean zehar burutzen 
diren ekintza edo jai berezietan ere hartu 
dugu parte; San Martin eta Erlezain 
Eguneko azoketan, maratoi egunean 
zein Aizkorriko Lagunen Egunean. 
Hauetan herriko produktuen eta baliabide 
turistikoen promozioa egin da.

Ohikoa dugunez, aurten ere zenbait 
erakusketa izan dira ikusgai Aizkorriko 

Atarian. Zuriñe Gredillak harrian zein 
egurrean eginiko taila eta eskulturen 
erakusketa, Anda anaiek eginiko taila-
lanak eta orain ikusgai dagoen Orkatz 
abesbatzaren erakusketa.

Aizkorriko Atariaren lan nagusietako bat 
Zegama lau haizetara zabaltzea bada 
ere, herritarrei zerbitzua ematea ere gure 
lehentasunetako bat da eta hori dela-
eta, aurten ere, Aitxuri Herri Eskolarekin 
elkarlanean jarraitu dugu. Arestian 
aipatutako erakusketak ikustera ekarri 
ditugu museora Aitxuriko ikasleak eta 
udako aisialdiko haurrak Oria ibaiaren 
ertzeko ibilbidea egitera eraman genituen 
udan. Halaber, uztailetik erakusgai dugun 
“Sandrati, denboran zehar igarobidea” 
erakusketa ikustera ere etorri dira 
Aitxuriko ikasleak. Bertako historia eta 
arkeologiarekin txunditurik, San Adriango 
kobazulora joateko interesa azaldu ziguten 
hango historia eta aztarnak bertatik bertara 
ezagutzeko gogoz eta honenbestez, 
eguraldiak laguntzen badigu behintzat, 
hurrengo egunetako batean bertara 
joango gara Aitxuriko ikasleekin.

Aurten Aizkorriko Atarian burutu 
den ekintzarik arrakastatsuena eta 
aipagarriena, “San Adrian, denboran zehar 
igarobidea” eraskusketaren irekiera izan 
da. Erakusketa, uztailaren 7an inauguratu 
zen, Aizkorriko Lagunen Egunean hain 
zuzen ere eta bertan, Alfredo Morazak, 
indusketetako zuzendariak, ikusgai 
jarri diren informazio-panel eta pieza 
arkeologikoen inguruan argibideak eman 
zituen. Uztailan, abuztuan eta irailean, 
erakusketa honi lotuta, turismo bulegotik 

San Adrianera hainbat bisita gidatu 
antolatu dira eta hauetako batzuetan, 
Aranzadiko arkeologoek indusketak 
nola burutzen dituzten bertatik bertara 
ikusteko aukera izan zen. Egun oraindik, 
erakusketa hau baliabide oso erakargarria 
da bisitariarentzat, izan ere, bisitari 
hauetariko asko koba honetatik paseak 
baitira noizbait. Beraz, oraindik erakusketa 
ikusi ez duzuen zegamarroi, Aizkorriko 
Atarira etorri eta erakusketa ikusteko 
gonbidapena luzatzen dizuegu, merezi 
du-eta!!

Hainbat baliabide eskaintzen dizkie Aizkorriko 
Atariak ikastetxeei

Ikastetxeetako haurrak Aizkorriko Atarian

Gero eta erromes gehiago iristen da Zegamara
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Indusketan 
aurkitutako 
higitai 
baten zatia. 
Suharrizko 
pieza hau 
Brontze Aroko 
higitai batena 
izango zen

(J.Tapia)

Brontze Aroko 
zeramika ontzi 
baten zatien 
marrazkia.

(A. Armendariz)

Brontze Aroko 

zeramika ontzi 

handi baten 

zatiak. (L. Teira)

Brontze Aroko 

zeramika 

ontzi baten 

marrazkia. 

(A. Armendariz)
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SAN ADRIAN DENBORAN ZEHAR IGAROBIDEA

Brontze Aroa (orain dela 3.600 urte)

BRONTZE AROA. NEKAZARI ETA ABELTZAINAK

Animaliak eta landareak milaka urte lehenago etxekotuak zituen gizakiak 
eta, areago, soberakinak ekoizten eta merkaturatzen hasia zen. Ordurako ez 
zegoen naturak zuzenean eskaintzen zizkion baliabideen mendean; aitzitik,

bere elikagaiak ekoizteko gauza zen. Elikagaiak ekoizteko gaitasuna, 
soberakinak eta merkataritza zirela-eta, hazkunde demografikoa izan zen, 
eta gizartea konplexuago bihurtu zen: ondasunen ekoizpena eta lurraldea 
kontrolatzen zituzten eliteak sortu ziren; azken batean, soberakinak 
kontrolatzeak botere handiagoa dakar.

BIZIMODU SEDENTARIOA

Nekazari eta abeltzainak ez ziren nomadak; aitzitik, nahiko bizimodu 
egonkorra zuten (gutxi gorabehera, lurralde jakin batean bizi ziren), eta 
lurraldea kontrolatzen zuten nolabait. Haien habitata herrixka finkoek eta 
baliabide jakin batzuk ustiatzeko gune logistikoek osatzen zuten. Alde 
horretatik, Lizarraten, abeltzaintza eta mendiko baliabideen ustiapena ziren 
jarduera nagusiak urtearen zati batean.

TEKNOLOGIA

Aro honetako berrikuntzarik bereizgarriena kobrea eta eztainua aleatzea 
izan zen, alegia, brontzea sortzea; izan ere, aurreko aroan, kobrea erabiltzen 
zuten. Gainera, beste teknika batzuk landu zituzten, hala nola zeramika eta 
harriaren zizelkatzea eta leunketa.

Garaiko ehiztari- biltzaile baten 
marrazkia. Zdenek Burian.

Orein adarrez arpoi bat egiten.
Historiaurreko tresnak 

erabiliz elur oreina 

larrutzen. Azala, 

haragia eta adarraren 

ustiapena ohikoa zen.

LEHEN TESTIGANTZAK
Ehiztari biltzaileak (orain dela 13.000-14.000 urte)

EHIZTARI ETA BILTZAILEAK AZKEN GLAZIAZIOAREN AMAIERAN

Urtearen zati handi batean, gizarteok talde txikietan banatzen ziren, bizirik 
iraungo zutela ziurtatzeko. Aldian-aldian, elkartu egiten ziren, trukeak egiteko, 
ezkontzak ituntzeko, zeremonia erritualak egiteko...

Horri esker, berrikuntza teknikoak elkarri ezagutarazten zizkioten, ez zuten 
odolkidetasun-arazorik eta taldearen kohesioa areagotzen zuten.

BIZIMODU NOMADA

Ehiztari eta biltzaileak zirela-eta, talde txikietan banatu behar zuten, lurraldean 
mugitu ahal izango zirela ziurtatzeko.

TEKNOLOGIA

Teknologiaren oinarria harri eta hezurrezko lanabes eta tresnak egitea zen. 
Lizarraten aurkitutako tresneria zizelkatutako suharrizko zati txikiak dira, eta 
ebakitzeko, zerratzeko, karrakatzeko... balio dute, eta, hartara, materialak 
(haragia, landareak, larrua...) eraldatzeko.

ADARREZKO TRESNEN PRODUKZIOA

San Adrianen aurkitutako jatorrizko pieza batzuk.

Hona hemen Aizkor r iko Atar ia Interpretazio Zentroan 
ikusgai dagoen erakusketan jasota dagoen informazioa:

SUHARRIZKO TRESNEN PRODUKZIOA ETA ERABILERA
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LEHEN TESTIGANTZAK
Arkeologia

LEHEN AZTARNAK

1990eko hamarkadara arte, historiaurreko gizakiak San Adrian okupatu 
zuenaren frogak ehorzketa leku bezala erabilera mugatzen da, eta Brontze 
Aroko aztarna sakabanatuak berreskuratzera.

Nabarmentzekoa da tunelaren alboetako galerietan giza hondakinak aurkitu 
dituztela, eta, hurbil, baita tumulu bat ere.

AZKENALDIKO LANAK

Azken urteotan tunelaren erdialdean egin dituzten 
arkeologia-lanei esker aurkitu dituzte historiaurreko hondar 
nagusiak. Hain zuzen ere, ermitaren sarreraren parean 
eta aldare nagusiaren aldean aurkitu dituzte historiaurreko 
gizakiak erabili zituen mailak.

Bi maila nagusi bereizi dituzte. Lehena Brontze Arokoa da, 
eta hauek ditu bereizgarri: eskuz egindako zeramikazko 
hondar ugari, suharrizko tresnen hondarrak, fauna, ikatza... 
Lurrean zulatutako silo eta egituretan aurkitu dituzte 
horrelakoak.

Brontze Aroko mailaren azpian, berriz, are antzinakoago 
bizileku bat aurkitu dute, Goi Paleolitoaren amaierakoa. 
Fauna-hondakin ugarik eta suharri landuzko hondarrek 
eratzen dute.

San Adrianen 
egindako tumuloaren 
indusketa (2010).

San Adriango 
indusketetan 
aurkitutako Brontze 
Aroko giza beheko 
masailezurra.

San Adriango 
indusketean 
aurkitutako Brontze 
Aroko giza ornoa.

San Adriango 
indusketetan 
aurkitutako giza 
besahezurra.

Brontze Aroko 
nibela, lurrean 
egindako beheratze 
lanak ikus daitezke. 
Oraingo ermitaren 
aurrealdean egindako 
zundaketa.

Brontze Aroko 
nibelean indusketa 
lanaren momentu 
bat, ermitaren 
aurrealdean egindako 
zundaketa.

Ermitaren 
aurrealdean egindako 
zundaketak.

Ermitaren 
aurrealdean dagoen 
esparrua. Hemen 
aurkitu dira Brontze 
Aroko materialik 
garrantzitsuenak.

SAN ADRIAN HISTORIAN SARTZEN DA
Gaztelua

GAZTELUAREN JATORRIA ETA FUNTZIOA

Brontze Arotik Erdi Arora bitartean ere mendikatean sartzeko atetzat 
erabili zuten Lizarrate. Inguruan gotorleku bat izan zen lehen aipua 
1294koa da, baina baliteke gotorlekua XI. mendekoa izatea eta Nafarroak 
eraiki izana.

1199 eta 1200 artean Gaztelako Erresumak Gipuzkoa eta Araba 
anexionatu izanarekin lotuta dago gaztelua. Izan ere, Gaztela Donostia 
eta Frantziarekin lotzeko bide bat sortu zuen Gaztelak, eta bidea egiten 
zutenek nahitaez pasatu behar zuten Lizarratetik.

DEFENTSA, BEHARREZKOA

Nafarroako mugatik hurbil egoteagatik ardatza hori zaintzeko 
sortu zen gaztelua. Izan ere, Berant Erdi Aroan, liskar ugari 
izan ziren han, gaizkile asko ibiltzen baitziren inguruan.

1512an Nafarroako Erresuma menperatuta eta inguruko 
ezegonkortasuna gutxituta, San Adriango gotorlekuak bere 
haserako betebeharra galduko du, eta pixkanaka pixkanaka 
utzi egingo dute.

Arabako Alaiza elizan dagoen Erdi Aroko gaztelu baten irudia.

Pamplonako 
Erresuma Sancho III 
Nagusiaren garaian 
(1004-1035).

Erdi Aroko gotorleku baten erasoa, 
Biblia Maciojewskiren arabera.

Erdi Aroko arkulari eta baleztariak 
tiro egiten, Salterio Luttrell arabera.
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San 
Adriango 
gazteluaren 
berregitea 
zeuzkan 
defentsa 
eraikinekin. 
Enrique 
Lekuona.

San Adrian 
gazteluaren 
planoa. 1592

SAN ADRIAN HISTORIAN SARTZEN DA
Gaztelua

GAZTELUAREN EZAUGARRIAK

Alkaideek gobernatzen zuten gaztelua. Koroak izendatzen zituen alkaideak, 
eta haiek alkaideordeen esku uzten zuten gobernatzekolana. Alkaideordeak 
arduratzen ziren bideko segurtasuna mantentzeaz eta bidesariak kobratzeaz. 
1294an dokumentatu zuten lehen aldiz gazteluan alkaideorde bat zela: 
Garcí Pérez de Orio. Gerora, lurraldeko jauntxo nagusien esku geratu zen 
alkaideordetza: XV. mendean eta XVI. mendearen hasieran, Ayalatarren 
leinuaren esku; 1521 eta 1536 artean, Diego Martínez de Álavaren esku; 
1536 eta 1569 artean, Fortún López de Escoriazaren esku; 1569 eta 
1615 artean, Luis Isunzaren esku; eta, azkenik, 1615etik aurrera, Aguirre-
Zuazotarren esku, “Lizarrateko gotorleku eta gazteluko alkaidetitulua” erantsi 
baitzioten maiorazkoari. Leizearen barnean zegoen gaztelua. Tunela harrizko 
hormek eta sarrerako ateek ixten zuten bi aldeetan, gezileihoek babestuta.

Pentsatzekoa da barnealdean zenbait gela mota (biltegiak, ukuiluak, ermita, 
soldaduentzako ostatuak) zeudela eta gaztelua zaintzen zuen soldatu 
taldea txikia zela: 1612an, asko jota, 100 soldadu kalkulatu zituzten. 
Esparru nagusia barrunbearen goiko plataforman zegoen. Hegal handi bat 
eta harrizko zimendudun egurrezko eraikuntza bat zeuden han,eta “Dorre 
Nagusia” esaten zioten. Sistema osatzeko, gazteluan sartzeko arrapaletan 
baziren beste defentsa batzuk.

Gaztelua-arkeologia

HONDAKIN ARKEOLOGIKOAK

Arkeologialanetatik ondorioztatu dutenez, gazteluaren hondakinak daude 
barrunbean eta inguruan. Bere hormetan egurrezko hegalari eusteko 
zizelkatutako zuloak dokumentatu dira, bertan ere eskailera-mailak, janguneak... 
Goiko plataforman (Dorre Nagusiaren inguruan), berriz,han egindako 
eraikuntzaren zimenduak aurkitu dituzte.

1964an, Erdi Aroko materialak bildu zituzten galeria batean, 
baita zaharragoak (Brontze Arokoak) eta modernoagoak 
(XVI. eta XVII. mendeetakoak): zeramika, balezta-puntak, 
krisketak eta gerriko-belarriak, eraztu-nak, giltzak eta 150 
bat txanpon. 

Ermitaren 
atzekaldean 
aurkitutako oinarria 
(XI-XII mendeak).

Sutegi edo 
errementari bezala 
erabilitako kubeta 
baten ebakidura.

Tuneleko sarreran 
kokatuta dagoen 
defentsarako 
erabiltzen den 
eraikuntzaren 
aztarnak.

“Omenaldia” 
zonaldean aurkitutako 
eraikuntzaren 
oinarriak.

Erdi Aroko 
gerriko belarri 
eta plaka, 
1964. urtean 
aurkitutakoa

Nolanahi ere, sarrerako egungo arkua da gaztelua gehien gogorarazten duen 
eraikuntza-hondarra. Zenbait aldiz berreraiki dute, eusten dion hormarekin 
batera, eta gotorlekuaren antzinako itxituraren lekuan dago.

Jakin badakigu egungo ermitaren azpian zenbait hildako 
ehortzi zituztela –seguruenik, Erdi Aroan–, baina oraindik 
ez dugu berretsi. Bestalde, egungo ermitaren ondoan 
egurrezko eraikuntza xume bat zegoela dokumentatu da; 
harrizko oinalde bat zuen euskarri, eta XI. eta XII. mendeetan 
erabili zuten.

Erdi Aroko 
giltzak, 
1964.urtean 
aurkitutakoak

Arropan 
erabiltzeko 
gerriko belarria, 
1964. urtean 
aurkitutakoa

Erdi Aroko 
gerriko plaka, 
1964. urtean 
aurkitutakoa

Erdi Aroko 
gerriko belarria, 
1964. urtean 
aurkitutakoa

Erdi Aroko 
gerriko plaka, 
1964. urtean 
aurkitutakoa

Alfontso VII 
Gaztelako dirua  
(1158-1214)

Sancho IV 
Nafarroako  
oboloa  
(1054-1076)
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Galtzada

Lizarrateko galtzada komunikabideen ikono bat da. Oker, erromatarrek eraiki 
zutela esan izan da, baina, egiaz, Erdi Aroan egin zuten.

JATORRIA

Hasieran, artzainek eta noizbehinkako bidaiariek erabiltzen zuten bide soil 
bat zen, inguruko mendi arteko beste igarobide batzuen (Biozkornakoaren, 
Gaboñukoaren) oso antzekoa. Gaztelak Gipuzkoa eta Araba konkistatu 
zituenean (1199 eta 1200 artean), ordea, Iberiar goi-lautada, Kantauri itsasoa 
eta Europa lotzeko ardatzetako bat bihurtu zen pasabidea. Hala ere, inguruko 
gatazkek (mugako bidelapurretak) haren garapena oztopatu zuen.

KOMUNIKAZIO-ARDATZ NAGUSIA

XV. mendearen bigarren erdialdetik aurrera, bidea lurraldeko komunikazio-
ardatz nagusietako bat bihurtu zen. Mendeetan, Arlabanekin lehiatu zen, 
Gipuzkoan sartzeko “ate” nagusi izateko eta, hartara, merkatari eta bidaiari 
guztiak erakartzeko. Lizarrate galtzaile gertatu zen ia beti; izan ere, bidea 
orografia konplexuagokoa zen Arlabangoa baino, altitude handiagokoa –

itsasoaren mailatik 1.100 metrora dago, eta Arlaban, berriz, 650 metrora–, 
jendeztatu gabea erabat, eta mantentzen garestiagoa. Abantaila bakarra 
zuen: motzagoa izatea; horregatik igarotzen zen Erregeren postabidea 
handik. Arlaban, berriz, erregegurdibidean zegoen.

Galtzada

BIDAIARIEN LEKUKOTASUNAK

Lizarrate nazioartean entzutetsua izan zen iraganean, bidaiarien kontakizunei 
esker. Izan ere, “haitz zulatutik” igarotzen zirenean, zirrarak hartuta gelditzen 
ziren, haien beldur guztien irudikapena baitzen: haizeak astintzen zituen 
zuhaitzek osatutako baso sarriak, bazter bakarti eta isilak, bidelapurrei 
ostatu ematen zieten leizeak, amildegiak... Lizarraten, Naturak gizakia 
menderatzen zuen, eta babes gabe uzten zuen erabat.

Gipuzkoatik igarotzen den Bide Errealaren trazatua 1780.

Garaian erabilitako 
garraio bide 
ezberdinak. 
(Zumalakarregi 
Museoa)

Mendiko portu bat 
igotzen ari den 
karabana bat.

Aro Modernoan 
galtzadan 
sartzeko bidearen 
berreraikuntza 
(Enrique Lekuona).

San Adriango 
tunelaren 
sarrera, Francis 
Hogenbergen 
grabadoaren 
arabera (1567).

1528 ANDREA NAVAGIERO, (1483-1529)

Veneziak Madrilgo Gortean zuen enbaxadorea

“Lizarratetik pasatu genituen Pirinioak. Oso latza da, igotzean zein jaistean, eta 
harri eta lokatz asko dago. Konpondu egin nahi izan duten tokietan, enborrak 
jarri dituzte trebeska, baina hobe zuketen ezer ez jartzea. Mendiaren gainaldean 
bada zulo handi bat, mendia aldez alde zeharkatzen duena eta balezta-tiro bat 
luze dena. Barruan bada goiko harkaitzen artean iragazten den iturburu bat, 
baita harkaitzetan bertan landutako ontzi bat hura biltzeko. Udan, bentari bat 
kokatu ohi da han, eta bada San Adrian ermita bat ere”.

1567 GEORG BRAUN (1541-1622)

Elizgizon eta geografo alemana

“Lizarraten eta Frantziara daraman bidean bada haitzulo bat, bidaiariek alde 
batetik bestera pasatzeko erabiltzen dutena [...]. Espainiako aldeko (Arabako) 
sarrera oso iluna da, eta behera egiten du pixka bat. Erdialdean ezkerretara 
okertzen da bidea, eta, izar bat balitz bestela, irteerako argi atsegina distiratzen 
hasten da. Frantziara ematen duen aldean badira horma bat eta itxi daitekeen 
ate bat. Hain egokia da galeria. Tunelera iristean bada ostatu atsegin bat, 
erromesei eta, bereziki, poltsa beteta dutenei otordu atseginak emateko. Bada 
zaldientzako pentsua ere, nahiz eta dirurik ez eduki. Gainera, debozioaren beroak 
otoitz egitera bultzatzen badu norbait, San Adrianen aldarea dago ondoan; hain 
zuzen ere, horregatik izena dute horrela mendiak eta tunelak. Pixkana-pixkana, 
harriz zolatutako bide batean behera egiten hasten da bidea, Via Appian bezala. 
Erromatarrek egin zutela esaten dute”.

1679 CONDESA DE AULNOy (1651-1705)

Frantses idazlea 1679, lau mirabek, bi esku-ohek eta 
dozena bat mandok lagunduta egin zuen bidea.

“Lizarraten eta Frantziara daraman bidean bada haitzulo bat, 
bidaiariek alde batetik bestera pasatzeko erabiltzen dutena 
[...]. Espainiako aldeko (Arabako) sarrera oso iluna da, eta 
behera egiten du pixka bat. Erdialdean ezkerretara okertzen 
da bidea, eta, izar bat balitz bestela, irteerako argi atsegina 
distiratzen hasten da. Frantziara ematen duen aldean badira 
horma bat eta itxi daitekeen ate bat. Hain egokia da galeria. 
Tunelera iristean bada ostatu atsegin bat, erromesei eta, 
bereziki, poltsa beteta dutenei otordu atseginak emateko. 
Bada zaldientzako pentsua ere, nahiz eta dirurik ez eduki. 
Gainera, debozioaren beroak otoitz egitera bultzatzen badu 
norbait, San Adrianen aldarea dago ondoan; hain zuzen ere, 
horregatik izena dute horrela mendiak eta tunelak. Pixkana-
pixkana, harriz zolatutako bide batean behera egiten hasten 
da bidea, Via Appian bezala. Erromatarrek egin zutela esaten 
dute. Pixkana-pixkana, harriz zolatutako bide batean behera 
egiten hasten da bidea, Via Appian bezala. Erromatarrek egin 
zutela esaten dute”.
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SAN ADRIAN HISTORIAN SARTZEN DA
Galtzada - arkeologia

Arkeologia-lanak egin bitartean, galtzadarekin zerikusia duten zenbait froga 
dokumentatu dituzte. Lehen tarte ezaguna XVI. mendearen erdialdekoa da. 
Oinezko eta zaldizkoak bakarrik ibil daitezke, oso malda nabarmenak baitaude, 
lurraldearen orografiarekin bat. Bideak leku askotan jarraitzen du zutik, eta 
lanen bidez haren diseinua dokumentatu dute. Harrizko bi zintarri eta harri-
koskorrezko bizkarrezurra ditu bereizgarri, eta kaskailuz beteta dago barnean. 
2,30 bat metro zabal da.

XVIII. mendearen hasieran, garraiosistema berrietarako 
(gurdientzako, kalesentzako) egokiagoa zen bide bat egiten 
hasi ziren. Hain zuzen ere, hark iraun du gaur arte, eta 
hura da ezagunena. Bide ezberdina egiten du, eta malda 
gozoago eta bihurgune zabalagoak ditu, oztopo naturalak 
eraldatu baitzituzten: arrokak leherrarazi, euste-hormak 
eraiki. Bidea soilagoa da: harrizko bloke handiek eratutako 
bi ilara ditu kanpoaldean, eta kaskailuzko betegarri bat 
barnealdean. 3,40-3,75 metro zabal da, eta hustubide 
ugari ditu. Gurdien lorratza ere nabari da.San Adrianen dokumentatu diren galtzada ezberdinen xehetasunak.

Bidearen gainbehera

XVIII. mendearen erdialdean Arlabango errege-bide berria ireki zuten 
eta, ordutik aurrera, Lizarrateko igarobidea bigarren mailara baztertu 
zuten. 1764., 1779., 1801., 1821. eta 1960. urteetan bidea biziberritzen 
saiatu ziren, baina ez zieten jaramon egin, eta, horren ondorioz, galtzada 
hondatu egin zen pixkanaka, eta erabiltzaileek are zailtasun gehiago izan 
zituzten. Azken erreforma-lan handia 1820 inguruan egin zuten: Sancti 
Spiritus ermitaren eta Urkabe gainaren arteko zatia konpondu zuten.

Nolanahi ere, iraganeko garrantziari eutsi zion igarobideak, eskualde 
barruan behinik behin. Areago, espainiar eta britainiar tropek erabili 
zuten, 1813an, frantsesei ihes egiten ez uzteko; izan ere, Gasteizen 
menderatuak zituzten. Azken mugarria 1855ean jazo zen: mikeleteen 
destakamentu bat bidali zuten tunelera, zergak kobratzea eta 
kontrabandoa kontrolatzea ziurtatzeko; “prakagorri” eta “txapelgorri” 
esaten zieten, janzkerarengatik. Graduaziorik gabeko bi kidek osatzen 
zuten destakamentua, eta bentaren ondoan eraikitako eranskin batean 
bizi ziren, senideekin batera. Hain zuzen ere, haiek izan ziren tuneleko 
azken biztanleak.

Tunelaren barrualdea 1940. urtean.

San Adrianen 
dokumentatu 
diren bi galtzada 
ezberdinen 
konparatiba. XVI. 
mendean egina 
(ezkerrean) eta 
XVIII. mendekoa 
(eskubian).

Laurent de Leonek egindako grabatua. 1867.

1820.urtean galtzadaren erreforma egiteko proiektua (GPAH. II/2850)

San Adriango igarobidea XX.mende hasieran.

Ostatuaren fatxada 
eta Mikeleteen Etxea 
1892. urtean, azken 
hau berreraiki baino 
lehenago. (San Telmo 
Museoa).

Mikelete destakamendua 
San Adriango tunelaren 
barruan beste bisitari 
batzuekin 1892.urtean. 
(San Telmo Museoa)
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Bidearen gainbehera

ARABA ETA GIPUZKOA ARTEAN

Lizarrateko igarobideak estrategikoa izaten jarraitu zuen, inguruko komunikazioen 
ardatza baitzen. 1794an Aldundiak tunela gotortu zuen, Konbentzioko tropa 
iraultzaileei aurre egiteko, Gipuzkoaren zati handi bat okupatua baitzuten, 
eta 40 bat soldadu bidali zituen. Lehen Karlistaldian (1833 eta 1839 artean), 
berriz, destakamentu karlista txiki batek okupatu zuen tunela. Kuartel bihurtu 
zuten benta izandakoa, eta beste lan batzuk egin zituzten hura gotortzeko. 
1837ko udan, ordea, alde egin zuten. Hirugarren Karlistaldian (1872 eta 1876 
artean) igarobidea gotortzea planteatu zuten berriro, baina azkenean baztertu 
egin zuten ideia. Espainiako Gerra Zibilean (1936 eta 1939 artean) maki talde 
txiki bat ibili zen inguruan. Bestalde, 1913an ezusteko sute bat izan zen, eta 
mikeleteen kuartela eta benta erabat suntsituta gelditu ziren. Abandonatuta 
zeuden ordurako, eta ordutik aurrera tunela behin betiko abandonatuta gelditu 
zen, eta eraikinak, ermita izan ezik, erortzear.

Ventura Caro 
generala, defentsa 
linearen sortzailea 
1794ean (Goyaren 
Kuadroa)

Ermita berria eraikita eta zaharraren hondakinak aurrean. Alboan 
Mikeleteen etxea berreraikitzen. XIX.mende bukaera (Fototeka Kutxa)

Ostatu eta mikeleteen Etxearen hondakinak 1946 urte bitartean (AGG.
Ojanguren Fondoa)

Tunelaren barrualdea 
1911 urtebitartean, 
aska eta Mikeleteen 
etxea atzekaldean. 
(Aranzadi. Ruiz de 
Arcaute Fondoa)

Pablo 
Sarralderen 
testua, San 
Adriango 
komandantea 
(1836ko urria) 
AGG.CA 97-1

Bidearen gainbehera

TUNELAREN AZKEN IRUDIA

Lizarrateko igarobidearen okupazioaren azken faseak han egindako eraikuntzen 
lekukotasun ugari utzi zizkigun. Ermita da zutik jarraitzen duen eraikuntza 
bakarra. 1893 inguruan berreraiki egin zuten, egun dagoen lekuan bertan, 
eta, horretarako, ermita zaharreko material batzuk erabili zituzten; parez pare 
zegoen ermita zaharra. Egungo ermita, berriz, kapera txiki bat zen –bi pertsona 
kabitzen zituen ozta-ozta–, eta aldare txiki bat zuen, egurrezko balaustrada 
batek itxita; gainera, kanpai bat zuen estalkian. 1955ean berriro zaharberritu 
zuten.

Edonola ere, eraikin nagusia ostatua da. Bidaiariek zioten garestia zela eta arreta 
ez zela ona. Antza, gazteluko alkaidearen etxearen lekuan zegoen, eta XVII. 
edo XVII. mendearen inguruan erabat berreraiki zuten, eusten zion hormarekin 
batera. Bi solairu eta leihate handiak zituen, eta barrunbeko hormaren kontra 
zegoen. XIX. mendearen amaiera aldean zutik zegoen artean, baina erabat 
abandonatuta zegoen. Ostatuaren zati baten gainean Mikeleteen Etxea egin 
zuten 1855ean eta mende bukaeran eraikin bera berreraikiko dute, hura izanik 
azkena biztanleak izaten.Gainera, beste eraikuntza batzuk izan ziren inguruan: 
biltegiak, ukuiluak, askak... Hau da, paisaia oso desberdina zen egungoaren 
aldean, tunelaren barruan zenbait eraikuntza baitzeuden eta galtzada bakarrik 
baitzegoen libre.

Tunelaren 
sarrerako 
arkua 1892an, 
lehen ermita 
atzekaldean 
(San Telmo 
Museoa)

1892.urtean ermita 
bota baino lehen 
egindakoerretaularen 
krokisa (San Telmo 
Museoa)

XIX.mende bukaeran tunelaren 
sarrera, eta mikeleteen etxea 
berreraikita (Zegamako Udala)

Tunelaren sarrera eta 
eraikinak suntsitutak, 
1930. urtea (Aranzadi. 
Fondo Jesús 
Elosegui)
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Arantzazura bidea erromesek eguraldi txarra 
izan zuten lagun

GABONAK

Gabonak jai bereziak izaten dira 
guztiontzat. Alaitasun kutsu berezia 
ematen diote negu hotzari, kaleak argiz 
apaindurik, plaza ingurua Eguberrietako 
musikaz alaiturik eta atseden hartzeko 
opor-egun batzuk lagunekin eta familian 
disfrutatzeko! Eta nola ahaztu Olentzero! 
Etxeko gaztetxoek eta hain gaztetxoak 
ez garenok ere ilusioz hartzen dugu bere 
etorrera. 

Gabon jaietan distira handieneko eguna 
abenduaren 24a izaten dugu Zegaman. 
Goizean goizetik kantu hotsa nagusitzen 
da herriko kaleetan. Kalera ateratzen 
lehenak Aitxuri Herriko Eskolako ikasleak 
izaten dira, amona eta aitona-zahar 
jantziak soinean, herri-gunea kantuz 
alaitzen dute . Bazkal ostean berriz, Gazte 
Herexa taldekoak baserriz baserri ibiltzen 
dira kantari herri-guneko alaitasuna 
baserrietara helaraziz. Iluntze aldera 
berriz, Olentzeroren gidaritzapean, herri 
osoa biltzen da kantuz aritzeko iluntzeko 
21:00etara bitartean.

Errege bezperak ere badu xarma, iluntzean 
ekialdetik datozen Errege Magoak iristen 
dira Zegamara zaldi gainean eta txikienek, 
beren eskariak egiteko aukera izaten dute 
gainera. Ongi portatu denak, jasoko du 
oparia errege egunean!

SANTA AGEDA BEZPERA

Santa Ageda bezpera, otsailaren 4an 
izan ohi da, aurten astelehena. Urteetan 
zehar bizirik dirauen tradizioari jarraibidea 

emanaz, aurten ere “Santa eskean” atera 
ziren hainbat herritar makilak eskuan 
hartuta Santa Agedaren ohorez idatzitako 
koplak kantatuz. 

14:30ak aldera, Aitxuri Herri Eskolako 
ikasleak izan genituen koplak kantatuz 
eta makilari kolpeka. Ordu batzuk 
beranduago berriz, helduen txanda 
izan zen. Zine zaharraren aurretik jende 
mordoxka abiatu zen 18:30ak aldera 
Tobera Musika Eskolako trikitilariak lagun 
zituztela. Dena dela, eguraldi txarrak hala 
behartuta, ohikoa baino ibilbide eta kantu-
saio laburragoa egin zuten aurtengoan. 
Santa Ageda bezperari amaiera, Udalak 
eskainitako luntxa dastatuz eman zioten 
Ostatuan . 

ARANTZAZURA 
PEREGRINAZIOA

Aurten ere, ez zaio hutsik egin Zegaman 
seguruenik sakonen errotuta dagoen 
tradizioari, Arantzazurako erromesaldiari 
hain zuzen ere. Aurten, maiatzaren 19an 
eta 20an ospatu zen zegamar guztiontzat 
hain berezia den egun hau. 

Urtero bezala, jende ugarik parte hartu 
zuen erromesaldian. Oinezkoak maiatzaren 
19an abiatu ziren Apeaderotik Arantzazu 
aldera. Batzuk 8:00etan, beste batzuk 
9:00etan eta ibiltari azkarrenak berriz 
10:00etan. Bidean ohiko mokadutxoa 
hartuz, ordu bata eta erdiak aldera guztiak 
Arriurdinen bildu ziren Udalak eskainitako 
bazkaria dastatzera: xerra bokadiloa 
tomatearekin, kafea, pastak eta pattarra 
banatu zen urtero egin ohi denez.

Aurten izan dugun udaberri euritsu eta 
makurrak ez zuen errespetatu Arantzazuko 
Peregrinazio eguna eta euritan eta laino 
artean egin behar izan zuten erromesek 
Zegamatik Arantzazurako bidea. Bazkaria 
dastatu eta arratsalde aldera, indarrak 
berritu ostean Arantzazurako bidea hartu 
zuten ohiko legez. 

Arantzazutik batzuk Zegamaranzko bidea 
hartu zuten, beste batzuk berriz, gaua 
bertan pasatzeko hautua egin zuten. 
Hauek afari eder bat eginez, eguneko 
hotzak atzean utzita, giro paregabean 
eman zioten amaiera peregrinazioaren 
lehen egun honi. 

Hurrengo egunean, aurreko egunetik 
Arantzazun ziharduten erromesak eta 
egun horretan bertan autobusez hurbildu 
zirenak Goiko Benta ostatuan egin 
zuten topo. Handik, txistulariekin batera, 
Arantzazuko elizaraino joan ziren erromes 
guztiak prozesioan meza entzutera. Meza 
ondoren, Arantzazun bertan bazkaldu eta 
berriro Zegamarako bidea hartu zuten 
erromesek, batzuk autobusez eta beste 
batzuk berriz oinez.

TRADIZIOAK

Zegamar askok parte hartu zuten Arantzazuko 
Peregrinazioan

Erregeak haurren eskaerak jasotzeko prest

San Pedro ermitan Meza eman zen urteroko 
moduan.
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Mendiz zetozen erromesak 19:00ak 
aldera iritsi ziren herrira eta hauei ongi 
etorria emateko jende ugari bildu zen 
San Bartolome ermitaren inguruan. 
Tradizioari jarraituz, gozokiak banatu 
ziren lehenik eta ondoren, San Bartolome 
ermitan prest zegoen Arantzazuko ama 
birjinaren irudia prozesioan eraman zuten 
Elizaraino. Bertan otoitzaldi bat eginez 
eta Arantzazuko amaren abestia kantatuz 
eman zitzaion amaiera ospaketari.

Elizakoak amaituta, herriko plazan Udalak 
ardoa eta otartekoak banatu zituen 
jendartean eta kasinoko ipuin lehiaketako 
sariak banatu ziren Kioskoko plazan.

ID IAZABALDARREI HARRERA

Corpus Christi aurreko igandea, 
idiazabaldarren eguna izan ohi dugu. Egun 
horretan, idiazabaldarrak San Adrianen 
Meza entzun ohi dute eta ondoren, 
Zegamara etortzen dira aspaldidanik 
datorren tradizioari jarraibidea emateko. 
Aurten, Corpus Christi aurreko igandean 
Zegama-Aizkorri Mendi Maratoia 
ospatu zen eta kirol-ekintza hau tarteko, 
larunbatez ospatu zuten idiazabaldarrek 
euren egun handia. 

Urteroko moduan, Zegamako alkate 
den Edurne Albizuk, Gurutze Santuko 
ermitan egin zien harrera eta Zegamako 
aginte makila eman zion Ioritz Imaz 
Idiazabalgo alkateari. Jarraian, txistulariak 
lagun zituztela herriko plazaraino jaitsi 
ziren guztiak eta eliza aurrean, herriko 
gaztetxo batek lore sorta eman zion 
Ioritzi. Txurrerian hamaiketakoa egin zuten 
jarraian eta Segurarako bidea hartu zuten 
ohikoa denez.

SAN JUAN BEZPERA ETA 
SAN JUAN EGUNA

San Juan bezpera ere egun berezia izan 
ohi da Euskal Herrian eta beraz, baita 
Zegaman ere. Neguko sasoi iluna atzean 

utzi eta udarari eta eguzkiari ongi etorria 
emateko garaia da San Juan eguna. 

Zegaman, ekainaren 23an urtero bezala 
San Juan arbola jarri zen kioskoko plaza 
alboan eta aurreko urteetan bezala, 
arriskuak saiheste aldera, kamioi baten 
laguntzaz burutu zen zuhaitza jartzea. Hau 
ohikoa denez, lizar adarrez eta lore sortez 
apaindu zen. San Joan arbola bere lekuan 
ezarri ondoren, gazta eta ardoa banatu 
zuten herriko agintariek bertaratutakoen 
artean.

Gaueko hamarrak aldera piztu zen San 
Joan sua herriko plazan. Sua pizteaz bat, 
San Joan suaren inguruan, Tobera Musika 
Eskolako dantzariak aritu ziren dantzan 
herriko txistularien laguntzarekin.

San Juan egunean, plazan agintariek 
ardoa banatu zuten buztinezko pitxarrez 
baliatuz katiluetan eta ondoren herri afaria 
egin zen ohiturari jarraituz.

ERMITETAN MEZAK

Olaberriko Gurutze 
Santuaren Eguna

Aurten ere ermita honetan bi meza ospatu 
dira ohiturari jarraituz. Bata maiatzaren 
3an ospatu zen iluntzeko 7:00etan Bittorio 
Zabalgogeaskoaren eskutik eta bestea 
berriz irailaren 14an ordu berean eta hau 
ere Bittorioren gidaritzapean. 

Sancti Spiritu Ermita

Aurten, Sancti Spirituko meza ekainaren 
2an ospatu zen eguerdiko 11:00etan. 
Meza ematearen ardura Iñaki Arrizabalagak 
hartu zuen. Meza amaitu ostean, urtero 
bezala hamaiketako goxoa eskaini zuten 
J.D. Ariztimuño eta Fermin Larreak. 
Horretarako Atxa familiak, Arbeltxo 
harategiak zein eurek emandako jakiez 
baliatu ziren. Ermita inguruko zelaietan 
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 arratsaldeko 7:00etan 
Bittorioren gidaritzapean. Meza ondoren, 
urtero bezala, bertaratuek mokadutxoa 
egin ahal izan zuten.

San Adriango Ermita

Ekainaren 16an, goizeko 11:00etan, 
San Adrianen meza ospatu zen, Bittorio 
Zabalgogeaskoa gidari zela. Ondoren, 
Udalak eskainita hamaiketakoa izan zen 
koban bertan. Jende ugari bildu zen 
aurten ere San Adrianen. 

Aizkorriko Gurutze Santua 
Ermita

Ohiturari jarraituz, abuztuaren lehen 
igandean, abuztuaren 4an aurten, 
Aizkorriko Gurutze Santuaren ermitan  
meza ospatu zen Bittorio 
Zabalgogeaskoaren gidaritzapean. 

Iruetxetako Ermita

Elurretako amaren eguna abuztuaren 5a 
izanik ere, aurreko egunean Aizkorriko 
Meza ospatu zela-eta, atzeratu egin zen 
Iruetxetako Meza. Aurten abuztuaren 
8an ospatu zen iluntzeko 19:00etan eta 
jarraian mokadutxo bat egiteko aukera 
izan zuten bertaratuek. 

San Bartolome Ermita

San Bartolome ermitan, herriko jai 
nagusietan bi ospakizun ospatu ziren. 
Abuztuaren 23an Bezperak ospatu ziren 
eta abuztuaren 25ean berriz, urteko 
hildakoak gogoratuz meza izan zen. 
Abuztuaren 24an berriz, San Bartolome 
egunean, San Bartolomeren irudia 
prozesioan eraman zen herriko elizara 
Meza Nagusira.

Aizkorrin Meza izan zen abuztuaren lehenean Ekainean, San Adrienen Meza entzuten
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2013 urtean hauek izan dira Zegaman 
burutu diren kultur ekintzak:

IPUIN KONTALARIA

Gabonetako oporretan, urtarrilaren 3an, 
ipuin-kontalaria izan zen Kultur Etxean 
3 eta 10 urte bitarteko haurrentzat. 
“Enaitzen abenturak euskal mitologian” 
ipuina entzun ahal izan zuten bertara 
hurbildu ziren haurrek. 

LIZTOR ASIARREI 
BURUZKO HITZALDIA

Erlezain Egunari lotuta, egun hain ezagun 
egin diren liztor asiarrei buruzko hitzaldia 
eman zuen Julian Urkiola Gipuzkoako 
Erlezain Elkarteko presidenteak Kultur 
Etxean. Liztor hauen bizi ohiturei buruzko 
informazio zabala jaso ahal izan zen 
hitzaldian eta era berean, liztor hauen 
presentziak guztiontzat dituen kalteez 
ohartzeko balio izan zuen. 

MARRAZKI ERAKUSKETA

Ekainaren 10etik 14ra, marrazki ikastaroko 
haurrek 2012-2013 ikasturtean eginiko 
marrazki eta eskulanen erakusketa jarri 
zen Kultur Etxean ikusgai. Harritzeko 
modukoa da gaztetxo hauek duten artea 
eta irudimena! 

XILOTEKAREN IREKIERA

Uztailaren 6an, Aizkorriko Lagunen 
Egunaren bezperan, Aizkorriko Ataria 
Interpretazio Zentroan dagoen xiloteka 
ireki zuen Imanol Artolak. Bere eskutik, 
xiloteka osatzen duten egurrak ukitu 
eta hauei buruzko azalpenak jasotzeko 
aukera izan zen. 

SAN ADRIANGO 
ERAKUSKETAREN IREKIERA

Aizkorriko Ataria interpretazio zentroan 
“San Adrian: Denboran zehar igarobidea” 
erakusketa inauguratu zen. Bertan izan 

zen San Adrianen indusketak burutzen 
ibili den Alfredo Moraza arkeologoa ere 
eta bere eskutik, San Adriango erakusketa 
honek gordetzen dituen pieza eta altxorrei 
buruzko informazio zabala jasotzeko 
aukera izan zen. 

MASAIA, ESKULAN, 
PINTURA, TAILA, 
MARRAZKETA ETA ARETOKO 
DANTZAK IKASTAROAK

6 ikastaro eskaini dira herritarrentzat, 4 urte 
osokoak eta bi laburragoak. Eskulanetako 
ikastaroa Inaxi Urreaga eta Itziar De la 
Granjak zuzendu dute aurtengoan ere 
eta betiko moduan, jende mordoxkak 
eman du izena ikastaro honetan. Bertan, 
hari lanak zein bestelako hainbat eskulan 
mota ezberdin egiteko aukera izan da.

Pintura ikastaroan berriz Maria Luisa 
Gorrotxategi izan da gidari eta ikastaro 
hau ere jadanik gurean ongi errotua 

Marrazketako ikasleek eginiko eskulanak

KULTUR 
EKINTZAK



dagoela esan behar. Taila ikastaroak ere 
urtean baino urtean arrakasta handiagoa 
duela aipatu behar, aurten inoiz baino 
ikasle gehiagok eman baitute izena. 

Haurrei zuzendutako marrazketa ikas-
taroak ere arrakasta ari du bereganatzen. 

Itziar De la Granjak zuzenduta, adin 
ezberdinetako haur ugarik utzi dute 
agerian barruan daramaten artista txikia. 

Aretoko dantza ikastaroak ere aurrera 
jarraitu du. Mikel irakaslearen esanetara  
5 ikasle izan dira aurtengoan.

Aurten, ikastaro berri bat egiteko aukera 

ere izan da, amei zuzendutako “Masaia 

ikastaroa” hain zuzen ere. Bertan, amek 

euren haurtxoa lasaitzen ikastekoa 

aukera izan dute beste zenbait gauzaren 

artean. 
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Marrazketako ikasleek eginiko marrazkien erakusketa Ipuin kontalaria izan zen urtarrilean Kultur Etxean

Aurten Jose Maria Santamaria eta 
Nekane landak egindako opari eder bat 
jaso zuen Zegamako udalak, Santiago 
Bideko erromesei lo lekua ematen 
diogun eraikinean jartzeko. Donostiar 
bikote hau, Santiago Bideko alberge 
ugaritan egoten da ospitalero moduan 
eta estatuko alberge gehienetan bikote 
honek egindako taulak daude jarrita. 
Zegamako kasuan eskolako gimnasioan 
dago jarrita eta bertan lekuan lekuko 
adierazgarriren bat egiten dionez, 
Zegamakoan San Adriango koba dago 
txertatua. 

SANTIAGO BIDEKO
PANELA

Santiago bideko lolekuan jarritako taila



Zegamako Igo SAN 
SILBESTRE LASTERKETA 
(2012ko abenduaren 31a)

Iazko abenduaren 31an, San Silbestre 
lasterketa antolatu zuen Udalak lehenengo 
aldiz zenbait herritarrekin elkarlanean. 250 
partehartzailek parte hartu zuten lasterketa 
honetan eta beraz, arrakasta itzela izan 
zuela esan behar. Egun haizetsua izaki, 
dezente gogortu zuen honek lasterketa 
baina ez zuen bertako giroa zapuztu. 
Herritar dezente animatu zen lasterketan 
parte hartzera eta baita lasterketa ikustera 
ere. Helmugako marra zeharkatzen lehena 
mutiletan Ruben Lanz legazpiarra izan 
zen eta nesketan berriz, Rosi Talavera 
hendaiarra. Herritarren artean , Unai Larrea 
izan zen azkarrena mutiletan eta nesketan 
berriz Uxua Barandiaran. Proba amaitu 
ondoren, hainbat opari zozketatu ziren 
partehartzaileen artean eta ez nolanahikoak 
gainera. Hauen artean desiratuenak 2013ko 
Zegama-Aizkorri Mendi Maratoirako hiru 
dortsal. Hauek izan ziren dortsala eskuratu 
zutenak: Joxe Mari Martin, Asier Oiarbide 
eta Iraitz Arruabarrena. Kirola eginez 
hasitako festari behar bezalako amaiera 
emateko, luntxa eman zen herriko Ostatuan. 
Ea denon artean lasterketa hau urteroko 
ohitura bilakatzea lortzen dugun eta herritar 
gehiago animatzen den aurtengoan parte 
hartzera!

SAILKAPENAK

Gizonezkoak

 Izena  Herria  Denbora

Ruben Lanz Alcelay Legazpi 0:16:48

Manu Hurtado Beasain 0:17:32

Koldo Agirre Mujika Beasain 0:17:51

Emakumezkoa

Izena  Herria  Denbora

Rosi Talavera Hendaia 0:20:35

Raquel Aperribay Ugarte Legazpi 0:20:49

Arantzazu Larrañaga Urien Uharte- 
 Arakil  0:21:22

X X XIX. ELK ARTU-NAHI 
SARIA

Elkartu-Nahi txirrindulari elkartekoek beste 
behin ere, elkartearen izena daraman 
txirrindu proba antolatu zuten, apirilaren 

20an hain zuzen ere. Aurtengoan, ibilbidean 
eginiko aldaketak izan dira protagonista 
lasterketa honetan, izan ere, helmuga lekuz 
aldatu baitute aurten. Orain arte Otzaurte 
gainean amaitzen zen lasterketa hau, 
herrigunean amaitzea erabaki dute baina 
lasterketari Otzaurte mendatea igotzeak 
ematen dion gogortasun hori galdu gabe. 
Horretarako, helmugatik gertu, ibilbidea 
zertxobait aldatuz, beste portu bat jarri 
dute, Barbaris portua alegia. Helmugan 
garaile Xabier San Sebastian izan zen eta 
Ibai Arrizabalaga zegamarrak ere lan bikaina 
burutu zuen helmugara 12. postuan iritsiz.

X I I I.  FRONTENIS 
TXAPELKETA 

Udal kirol batzordeak, udaberrian jadanik 
ohikoa duenez, Frontenis txapelketa 
antolatu zuen aurtengoan ere. Aurtengoan 
iaz baino 4 bikote gehiagok parte hartu 
zuten txapelketan, 14 bikotek hain zuzen 
ere. Martxoaren 16an ekin zioten bi taldetan 
banatuta eta 7 jardunaldiren buruan 
hauek izan ziren finalerdietara iritsi ziren 4 
bikoteak: Urko Egimendia eta Urko Agirre, 
Iban Matxinandiarena eta Ioritz Etxeberria, 
Aitor Perez eta Unai Agirre eta Iker Gereñu 
eta Asier Berasategi. Finalderdietan Urko 
Egimendia eta Urko Agirrek eta Aitor Perez 
eta Unai Agirrek osatutako bikoteek lortu 
zuten finalerako txartela eta maiatzaren 
18an ospatu zen finalean Urko Agirre 
eta Urko Egimendia bikoteak lortu zuen 
garaipena.

X I I.  ZEGAMA-AIZKORRI 
MENDI MARATOIA

Maiatzaren 26an, Zegama-Aizkorri Mendi 
Maratoia ospatu zen. Honek, Zegama 
herria, kirol albisteen lehen lerroan jarri 
zuen beste behin ere eta kirola zein mendia 
maite duen jende askoren jomuga izan 
zen gure herria egun honetan. Lasterketa 
azken urteetako moduan, Skyrunner 
World Series Race munduko txapelketako 
lasterketa puntuagarria izan zen eta bertan, 
munduko txapelketa irabazi zuen Kilian 
Jornet izan zen garaile beste behin ere. 
Emakumeetan berriz, Emelie Forsberg izan 
zen azkarrena. Ohiko ekitaldiez gain, Kilian 
Jorneti larunbatez egin zitzaion omenaldia 
aipatu behar aurtengoan. Txiki gelditu 
zen herri eskolako patioa bertara hurbildu 
zen jendetza hartzeko. Txapeldun handia 
bertatik bertara ikusteko aukera ez zuten 
korrikalariek eta herritarrek galdu nahi izan.

EUSK AL HERRIKO ITZULIA 
ZEGAMATIK BARRENA

Apirilaren 5ean, Euskal Herriko Txirrindulari 
itzuliko 5. etapa Zegamatik pasa zen. Etapa 
honi Eibarren eman zitzaion irteera eta 
helmuga berriz Beasainen. Etaparen azken 
kilometroetan Zeraindik barrena, Barbaris 
mendatea jaitsiz Kaleko auzora iritsi ziren 
txirrindulariak eta handik Beasaingo 
helmugara zuzendu ziren. Udaberrian bete 
betean murgilduta egonik ere, Barbaris 
gainetik Zegamara bidean euria eta elurra 
izan zuten bidelagun txirrindulariek eta 
honek, biziki gogortu zuen etapa hau.

HERRITARREN ARTEKO 
FUTBITO TXAPELKETA

Udara eta San Bartolome jaiak hurbiltze 
bidean zirela, Herritarren arteko Futbito 
txapelketa jarri zen abian. 6 talde izan ziren 
izena eman zutenak eta ekainaren 15ean 
hasita, 5 partidu jokatu zituzten elkarren 
aurka. Liga horretan bi talderik hoberenak 
Haizea eta Jaineken izan ziren eta ohikoa 
denez, kuadrilen egunean jokatu zuten 
finala, abuztuaren 22an aurten. Azken 
partida nagusi honetan Haizea izan 
zen garaile eta beraz, eurek lortu zuten 
futbito txapelketako kopa preziatua. 
Atezainik hoberenaren eta pitxitxiaren 
sariak berriz, Joseba Arakamarentzat eta 
Mikel Ganzarainentzat izan ziren hurrenez 
hurren.

I.  ZEGAMAKO GOIT IBEHERA 
TXAPELKETA

San Bartolome jaien barruan, zenbait 
herritarren laguntzari esker Udalak 
goitibehera txapelketa antolatu zuen. 
Ikusmin handia sortu zuen kirol proba 
honek herrian eta jende ugari hurbildu zen 
Murgizelai aldera goitibeherak ikustera. 
Herriko bi bikotek ere hartu zuten parte 
bertan. 

LX X XI I.  SAN BARTOLOME 
SARI NAGUSIA

Txirrindu probei dagokienez aldaketa urtea 
izan dela aurtengoa aipatu behar. Herriko 
jaietan egiten den San Bartolome txirrindu 
proban ere aldaketak izan ziren. Udako 
kriteriumeko proba izan baitzen aurten 
abuztuaren 25ean ospatu zen lasterketa. 
Kriteriuma osatzen zuten hiru etapetatik 
azkena izan zen Zegamakoa eta beraz, 
bertan osatu zen podiuma. Hirugarren 
etapa izaki, federazioak hala eskatuta, 
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KIROL EKINTZAK



ibilbidea laburtu egin behar izan zen eta 
hori dela-eta, zenbait aldaketa burutu ziren 
ibilbidean. Zegamako helmuga zeharkatzen 
lehena Imanol Estevez (Naturgas Energia) 
izan zen eta kriteriuma berriz Zamorako 
Jaime Rosonek (Caja Rural) irabazi zuen. 

IV. ZEGAMAKO BTT SARI 
NAGUSIA

Zegaman ospatu zen Euskadiko BTT 
Zentroen Open-eko azken proba 
aurtengoan ere, irailaren 14an hain 
zuzen ere. Eta honenbestez Zegamako 
lasterketan erabaki zen Euskadiko 
BTT Zentroen openeko podiuma eta 
baita gipuzkoar onena ere. Zegamako 
lasterketan Aitor Hernandez izan zen 
garaile eta bigarren eta hirugarren postuak 
EKley Marques brasildarrarentzat eta 
Asier Arregirentzat izan ziren. Laugarren 
postua berriz Alex Ordoñanarentzat izan 
zen eta honek irabazi zuen Euskadiko BTT 
Zentroak probako txapela. Emakumeetan 
berriz Esti Garcia izan zen lasterketako 
garaile eta berak jantzi zuen Euskadiko 
BTT Zentroak probako txapela ere. Hona 
hemen kategoria guztietako sailkapenak: 

ELITE MAILA GIZONEZKOAK 
Aitor Hernandez
ELITE MAILA EMAKUMEZKOAK 
Esti Garcia

JUNIOR MAILA 

Eneko Corrales

MASTER 30 MAILA 

Iker Esnal 

MASTER 40 MAILA 

Jesus Angel Espada

KADETEEN MAILAN 

Javier Sein

SAN MARTIN PILOTA 
TORNEOA

Urteko azken txanpan, pilota izan dugu 

aurten ere protagonista. XV. San Martin 

pilota txapelketa antolatu du Udalak 

Tartaloetxe Pilota Elkartearekin elkarlanean. 

Bertan, haur zein gazte ugarik hartu du 

parte eta hauexek izan dira azaroaren 

9an, txapela jantzi dutenak kategoria 

bakoitzean:

AURREBENJAMINAK

Txapeldunak:  

Ander Ormazabal -Ander Otegi 

BENJAMINAK

Txapeldunak:  

Eneko Olarte - Unai Barandiaran

NAGUSIAK

Txapeldunak:  

Aitor Zabaleta – Gorka Aierbe
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Aitor Hernandez eta Esti Garcia podiumean

 Zegamako Igo San Silbestre lasterketako irteera-unea Goitibehera lehiaketaren lehen edizioak arrakastaz ekin zion bideari

Frontenis txapelketako 4 bikoterik onenak sariak 
jasota
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ERLEZAIN 
EGUNA

Eztia mota ezberdinen ezaugarriak ezagutzera emateko xedez, ezti dastatze 
gidatua antolatu zen

Julian Urkiolak asiar liztorren inguruan eman zuen hitzaldiak jende mordoxka bildu zuen

Erlezaintzaren inguruko azalpenak eman zituen Julian Urkiolak Erlezain 
Egunera hurbildu zirenen artean
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Ainhoa Tolosa, Rafa Gorrotxategi eta Joxe Mari Jauregi eztirik onenen aukeraketanGozo erakusketa bikaina osatu zen

Aitxuri Herri Eskolako ikasleen marrazkiekin, erakusketa dotorea osatu zen
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Joxe Mari Jauregi, Migel Berridi, Aitor Barandiaran, Jose Mari Eizagirre eta Rafa Gorrotxategi sari banaketako unean

Erlezainek, durrunban herria zeharkatu zuten

Marrazki dotoreenak egin zituzten ikasleek jendearen txalo artean jaso zituzten merezitako sariak
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Azkenik, goizeko festari amaiera emateko, 
ezti lehiaketako sariak banatu ondoren, 
erakusketako pastelak banatu ziren 
bertara hurbildu zirenen artean. Estimazio 
handia izan zuten beste behin ere gozoek 

zegamarren zein kanpotarren artean. 
Arratsaldez berriz, bertso-jaialdi dotorea 
izan genuen entzungai Kasinoa elkarteak 
antolatuta. Punta puntako lau bertsolari 
aritu ziren kantuan, Iker Zubeldia herritarra, 

Anjel Mari Peñagarikano, Sebastian 

Lizaso eta Andoni Egaña. Bertso on asko 

entzuteko parada izan zen eta jendeak, 

gozatua hartu zuela zalantzarik ez dago.

Denetariko produktuak izan ziren azokan erosgai Jende ugari hurbildu zen erakusgai egon ziren pastelak dastatzera

Migel Joanikotena eta Fermin Zinkunegik merezitako omenaldia 
jaso zuten

Mahala jogurrak eta Adarraga gozotegiko txokolate beroa banatu zen doan
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AGUR ETA OHORE, KILIAN JORNET

Seigarren aldiz txapeldun, Zegama-
Aizkorri Mendi Maratoiaren XII. 
Edizioan

 Omenaldi giroan ekin genion bezperatik 
aurtengo maratoiari, maiatzaren 26an 
egin zen XII. Zegama-Aizkorri Mendi 
Maratoiari. Mundu zabalean Zegamako 
maratoia ezagun egin bada, bidelagun 
izan du bere ospearen zabalkunde 
horretan Kilian Jornet Baugada lasterkari 
kataluniarra. Gazte gazterik, 19 urte baino 
ez zituela iritsi zen estreinakoz Zegamara. 
Handiospeak zekartzan ia ordurako. 
Are eta handiago dira gaur, zazpi urte 
geroago. Mendiz mendi, eskiz, oinez eta 
korrika, bizimodu estilo propio eta berezia 
landu duen atleta.

 Kilian Jornetek ibilbide oparoa, aberatsa, 
azainaz betea egin du urteotan eta hala 
darrai mundu zabalean, eskiz, oinez eta 
korrika, mendi ibilaldi eta lasterketen 
esparruan egundokoak eginez. Ia 
sinesgaitz ere egin ohi zaizkigun ibilaldi 
eta denbora-markak ezarriz. Mont Blanc, 
Dolomitak, Pirinioak, Alpeak, Aizkorri…, 
horietan eta beste mendi-paraje askotan, 
bere zaletasuna bizimolde eta bizibide 
bihurtu ditu atleta kataluniarrak.

Bere kiroltasunean aurrera egin duen 
aldi horretan guztian lehial eutsi dio 

urteroko hitzorduari Zegama-Aizkorri 

Maratoian. Garaipenez garaipen eutsi ere, 

aurtengoarekin sei baitira gure maratoian 

lortu dituenak.

Horra ba, hitz gutxitan esanda, aurtengo 

maratoiaren bezperan eskaini genion 

omenaldiaren zergatia. Amezti Mendi 

Elkarteak, maratoiaren antolakuntzak, 

boluntarioek ordezkariak eta udaletxeak 

bat egin zuten omenaldi ekitaldi xumean. 
Aitxuri ikastolako jolaslekuan tranpaldo 
gainera igota, Edurne Albizu alkatearen 
babesean, antolatzaileengandik jaso 
zituen euskal makila eta oroigarria. Eta 
oroigarrian, Aizkorriko argazki eder 
baten oinetan, hitzok eskaini genizkion 
Kilian Jorneti, Zegamako herriaren 
miresmenarekin eta esker onarekin, 
betirako gorde ditzan:

ZEGAMA-AIZKORRI 
MENDI MARATOIA 2013

Kilian Jornet Burgada
Zegaman txapeldun: 2007 – 2008 – 2010 – 2011 – 2012
Bere bizitzaz eta kirol lorpenez jakin nahi izanez gero: http://www.kilianjornet.cat

Paso a paso, ligero,
como el aire sobre hojas de haya que acaban de brotar,
así tu aliento,
ligero.
Tus pies son alas
y tus alas corazón,
corazón…
enamorado del Aizkorri.
Muy ligero, paso a paso, Kilian Jornet

Pausoz pauso, arin,
pago hosto sortu berritan haizea nola,
zure hatsa hala,
arin,
eta oinak hegal,
hegalak bihotz,
eta bihotza…
Aizkorrimin. 
Arin arin, pausoz pauso, Kilian Jornet.

Zegama-Aizkorriko boluntario guztien izenean, Arantxa Ortizek eman zion oroigarria Kiliani

ZEGAMAKO HERRIAREN AITORMENA ETA ESKER ONA
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  GIZONEZKOAK

 1 JORNET BURGADA, KILIAN SALOMON 3:54:38 

 2 HERNANDO ALZAGA, LUIS ALBERTO ADIDAS TRAIL RUNNING 3:54:50 

 3 PIVK, TADEI  3:59:07

 4 AIT MALEK, ZAID  3:59:33

 5 ADELL ALBALAT, CRISTOBAL C.M.P. MUR I CASTELL 4:07:20

 6 LIZEAGA MITXELENA, JOKIN  4:08:40

 7 GIL GARCÍA, ALFREDO C.M.P. MUR I CASTELL 4:09:48

 8 AIT CHAOU, HASSAN SESTAO ALPINO GRAFSESTAO 4:15:39

 9 CAPPELLETTI, DANIELE VALETUDO SKYRUNNING ITALIA 4:16:09

10 EGEA CACERES, ARITZ  4:17:24

  EMAKUMEZKOAK

 1 FORSBERG, EMELIE SALOMON 4:48:12

 2 PICAS ALBETS, NURIA FEEC 4:49:55

 3 KREMER, STEVIE SALOMON 4:49:58

 4 BRIZIO, EMANUELA VALETUDO SKYRUNNING ITALIA 4:56:10

 5 MAYORA ELIZONDO, MAITE  4:57:42

 6 SERAFINI, SILVIA SALOMON 4:59:33

 7 FRAILE AZPEITIA, UXUE ADIDAS TRAIL RUNNING 5:05:31

 8 DOMINGUEZ, NURIA  5:09:04

 9 LAFAYE, CELINE  5:15:33

10 CARDONE, DEBORA VALETUDO SKYRUNNING ITALIA 5:16:44

Esan gabe doa aitormen horretan 
aipatzen genizkion garaipen eta txapelak 
dagoeneko sei direla, irakurle horrek 
ondo dakizun bezala. Aurten ere bera 
izan baitugu garaile. Behin berritan, Kilian 
Jornet Burgada txapeldun Zegamako 
uzta partikularrari seigarren txapela 
gehituz. 

Ia 550 lasterkari elkartu ziren goizeko 
9etan irteerako mugan eta 437k osatu 
zuten ibilbide osoa, antolakundeak 
ezarrita daukan zortzi orduko langapetik 
pasata. Horrek berak ere ederki asko 
erakusten digu, zailtasunak zailtasun, 
prestakuntza maila goreneko lasterkari-
jendea biltzen dela Zegama-Aizkorri 
mendi lasterketa honetan. Ahalmen eta 
prestakuntza maila horri bere horretan 
eusten ahalegintzen dira maratoiaren 
antolatzaileak eta hala jarraituko dute 
aurrerantzean ere. 

Kiliak Jornet-ek, bere seigarren txapela 
janzterakoan, podio-kide eta lehenbiziko 
hamar sailkatuen zerrendan, lagun 
izan zituen honako lasterkari gizon eta 
emakumeok:

Kilian Jornet, Aizkorri gainean
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Aurten ere, bikaintasunari eutsi 
dio Zegama-Aizkorri Mendi 
Maratoiak bere-berezko dituen 
ezaugarrietan. Antolakuntza, 
erantzukizunez, arduratsu eta 
zuzen eramana. Jendearen 
atxikimendua, lasterketan zehar, 
tontor gain, jaitsiera, lautada 
eta nonahiko bidezidorretan, 
lasterkariak animatuz eta, 
noski, parte hartu zuten 
kirolarien maila. Markarik hautsi 
ez bazen ere, lehiakortasun 
handiko lasterketa izan zen, bi 
lehenbiziko sailkatuen arteko 
lehian batik bat. 12 segundo 
exkaxeko aldea hartu zion 
Andraiztik Zegamarako jaitsieran 
Kilian Jornetek Luis Alberto 
Hernandori, baina, azkeneko 
uneraino norgehiagokaren 
emozioari txinpartaz ateraz.

Forsberg, Emelie, emakumezkoetan garaile
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SKYRUNNING WORLD 
SERIES 2014 

1. SPAIN: Maratón Alpina Zegama-Aizkorri – 42 km - Zegama - May 25

2. ITALY: Dolomites SkyRace® - 22 km - Canazei – July 20

3. SWITZERLAND: Course de Sierre-Zinal – 31 km - Valais - August 10

4. SWITZERLAND: Matterhorn Ultraks – 46 km -Zermatt - August 23

5. ITALY: Limone Extreme SkyRace® - 23 km - Limone sul Garda - October 12

Maratoiaren XIII. edizioak ere, munduko 
mendi-lasterketarik ederren eta 
goraipatuenetako baten ezaugarriak 
izango ditu. Hala izan dadin, antolatzaileek 
ekin diote dagoneko lanari. Babesle eta 

laguntzaileak jakinaren gainean daude 
eta dortsal aukera baten bila dabiltzan 
lasterkariak galdezka hasiak dira. 
Beraz, gurean, badok hamairu! 2014ko 
maiatzaren 25ean.

Bien bitartean, Eguberriak ondo igaro eta 
Urte Berriari hasiera itxaropentsua eman, 
beste eginkizunik ez daukagu orain, 
irakurle. Halaxe opa dizkizut: Eguberri eta 
Urteberri on!

Eta, dagoeneko, ate joka 
datorkigu Zegama-Aizkorri 
Mendi Maratoiaren XIII. 
edizioa. Behin berritan, ISF, 
International Skyrunning 
Federation erakundearen 
babesean, munduko 
koparako puntuagarria 
izango den mendi maratoia. 
Maiatzaren 25ean izango 
da Zegamakoa eta 2014ko 
munduko kopan lehenbiziko 
proba izango da, hastear 
daukagun urte berri 
honetan:

Maratoiaren 
ibilbidearen profila

JULIAN BELOKI GUERRA



2012ko abenduaren 15ean Madrilen, kirolaren sustapenean 
Zegamarrok azken urteotan egindako lana dela eta, FEDME 
saria jaso zuen Zegamako herriak.

Saria jasotzera, Zegama-Aizkorri Mendi Maratoiko antola-
kuntza teknikoaren arduraduna den Alberto Aierbe, 
zuzendaritza lanetan aritzen den Ainhoa Txurruka eta 
Zegamako Alkatea izan ziren. Bertara, udal ordezkari eta 
herritar guztien izenean alkateak sinatutako ondoko idatzi 
hau eraman zen, ekitaldiak bertan irakurtzeko aukerarik 
eman ez bazuen ere, ondoren, Estatuko Mendi Federaziori, 
Zegamako Udalaren eta herritarren izenean, esker ona 
adieraziz helarazi zitzaion.

FEDMEREN SARIA ZEGAMA-AIZKORRI 
MENDI MARATOIARENTZAT

Edurne Albizu eta Ainhoa Txurrukak Fedmek emandako saria 
jaso zuten herritarren izenean
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Pako Iriondo, mendizaletasunari ertsiki lotutako gizona 

dugu, hainbat urte egin zituen Euskal Mendizale 

Federazioko buru eta egun berriz, Euskal Mendizale 

Federazioko ohorezko presidente dugu. Bera izan zen 

Zegama-Aizkorri Mendi Maratoiaren hastapenetan 

ekimen honen bultzatzaile nagusietako bat, Antton 

Bandres eta Zegamako Udalarekin batera. Orain arte 

urtero urtero izan dugu gure artean maratoi egunean.

ELKARRIZKETA

Pako, noiz eta non jaio zinen?

Elgoibarren jaio nintzen 1926ko 
urriaren 13an.

Esaguzu zure lehen urteak 
nolakoak izan ziren.

Umetan asko gustatzen zitzaidan 
jolastea, futbolean eta eskupilotan 
aritzen nintzen batez ere. Eskolatik 
atera bezain laster jolastera joaten 
ginen. Dena dela, 10 bat urterekin 
jadanik, lan pixka bat egitea ere 
tokatzen zitzaidan, aita eta amari 
baratzean laguntzen aritzen nintzen.

 Zertan egin duzu lan?

13 urterekin hasi nintzen lanean 
Elgoibargo “Arriola y Cia” enpresan 
pintxe edo laguntzaile moduan. 

PAKO
IRIONDO
LIZARRALDE
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Aroztegietarako makinak egiten ziren 
enpresa honetan. Geroago makina-
erremintan lehen mailako prestatzaile gisa 
aritu nintzen eta 1953ko abenduan Sigma 
fabrikan sartu nintzen. Han, prestatzaile 
eta josteko makinen muntaia sekzioko 
kontroleko arduradun izan nintzen 60 urte 
bete nituen arte. 60 urterekin aurrejubilatu 
egin nintzen. Guztira 49 urte eman ditut 
lanean.

Zein izan dira zure bizitzako 
ardatz nagusiak?

Nire bizitzako zutabe nagusiak nire 
familia eta mendizaletasuna izan dira. 
Mendizaletasunak muga guztiak hautsi 
ditu.

Nondik datorkizu mendiarekiko 
zaletasuna?

13 bat urte genituela, gu baino helduagoak 
ziren herriko ezagun batzuekin, herri 

inguruko mendietara joaten hasi 
ginen. Geroxeago, pixkat urrunxeago 
zeuden mendietara joaten hasi ginen, 
Durangaldeko mendietara, Aralarrera, 
Gorbeara, Aizkorrira... Kamioiean joaten 
ginen eta ez orain bezalako oinetakoekin! 
Albarkekin joaten ginen hasiera batean 
eta telazko katiuskekin geroago.

Irteera hauek, mendizaletasunarekiko 
harra sortu zuten nire barruan eta nuen 
futbol zaletasunari gailendu zitzaion 
mendia, futbolean ere aritzen bainintzen.

Noiz eta nola bilakatu zinen 
mendizaleen ordezkari?

Elgoibarko Morkaiko mendi klubeko 
presidente egon nintzen 6 bat urtez 
(1954tik 1960ra). Gero, Federazioan 
hasi nintzen kostako zonaldeko 
ordezkari bezala (1968-1971) eta 1971an 
Iruñean Euskal Mendizale Federazioko 
presidente izendatu ninduten. Garai 
hartan, “Federación Vasco-Navarra de 
Montaña” esaten zitzaion. 4 hautagai 
ginen eta honela gelditu ziren botazioaren 
emaitzak:

Nik, 556 boto lortu nituen, bigarrenak 
105, hirugarrenak 57 eta laugarrenak 24.

1986an, lagun batzuk Federazioko ardura 
hartzeko eskatuz etorri zitzaizkidan 
eta ezin izan nion eskaera horri ezetzik 
esan, izan ere, garai hartan nahiko 

egoera txarrean baitzegoen Federazioa. 
Printzipioz, aldi baterako izan behar 
zuen ardura, Federazioa berriro bideratu 
artekoa baina luzatu egin zen eta 14 urtez 
izan nintzen presidente karguan, 2000 
urtera artea alegia.

Euskal Herrian mendizaletasun 
handia dago. Zein da zure ustez 
arrazoia?

Nire ustez zerbait naturala da, Euskal 
Herria mendiz inguratuta dago eta 
beraz, mendia gure parte da. Mendia 
gure esentziaren parte da, hau da, 
gure izaeraren, gure bizitza ulertzeko 
moduaren eta disfrutatzeko moduaren 
parte. Natura maitatuz eta errespetatuz, 
gure borondatean sakonduz eta proba 
eta erronkak gailentzeko ahalmena 
ematen duena. 

NIRE BIZITZAKO BI 
ZUTABE NAGUSIAK 
FAMILIA ETA 
MENDIZALETASUNA 
IZAN DIRA

Pako Iriondo eta bere emazte Piedad Aizkorriko Lagunen egunean Zegaman Pako Zegama-Aizkorri Mendi Maratoiko sari banaketa batean

Pako bere emazte Piedad eta bere alaba 
Idoiarekin mendian

Gazte gaztetatik izan du Pakok mendia 
zaletasun
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Mendizaletasunak azkeneko 
hamarkadetan izandako 
bilakaeraren testigu izan zara. 
Nola definituko zenuke bere 
iragana, oraina eta geroa?

Momentu historikoaren arabera 
mendizaletasuna aldatzen joan da. Ni 
hasi nintzenean, arropa eta oinetakoei 
dagokienean, baliabide askoz 
kaxkarragoak genituen, errepideak ere 
zirenak ziren eta bidaiak oso luzeak egiten 
ziren. Ez genuen GPS eta mugikorrik ere 
baina ilusio eta ondo pasatzeko gogo 
izugarria genituen. 

Egun berriz, arropa eta motxilei 
dagokienean esaterako, izugarrizko 
material ona dago. Garai hartan ez nuen 
ametsetan ere imaginatuko horrelako 
materiala izango genuenik etorkizunean.

Zein erronka ditu 
mendizaletasunak egun?

Hori zaila da esaten baina beti izan 
behar da hobetzeko nahia. Beti egin 
daitezke gauzak hobeto baina hori bai, 
errespetutik. Jadanik dena badakigula 
eta ez daukagula ezer berririk ikasteko 
pentsatzea akats handia da. 

Badakigu oraindik lanean 
jarraitzen duzula. Zein da egungo 
zure lana Pako?

Bizitzaz zein egin ditudan lorpenez 
disfrutatzea, eta bide honetan egin 
ditudan lagunekin gozatzea. Zorionez, 
etsaiak baino lagun gehiago egin ditut. 

Nondik nora sortu zen 
Zegamarekin duzun harremana? 

Nik Zegamarekin izan nuen lehen 
harremana, Juan Inazio Galdosek 
Mendizale Federazioko Donostiako 
bulegora egin zuen bisita izan zen. 
Zegaman egin zitezkeen ekintza posibleei 
buruz hitz egitera etorri zen gurekin.

Gogoratzen zaitugu Zegaman, 
Piedad, zure emazte zenarekin. 
Gustura ikusi zaituztegu beti 
gure artean. Nola daramazu bere 
hutsunea?

Gogorra da hura gabe bizimodua. 
Hainbeste urtean berarekin bizitza 
konpartitu eta gero, zaila da orain bera 
gabe bizitzea. Ezin ahaztu! Hau da inoiz 
igo dudan aldaparik gogorrena.

Zegama eta Aizkorriren uztarketa, 
mundu mailako froga batean 
bilakatu da. Aurten hamabigarren 
edizioa burutu da, baina azaldu 
iezaguzu lehen urrats haiek, nola 
bizi izan zenituen.

Juan Inazio Galdos eta Julian Beloki 
Federaziora etorri ziren Zegaman 

ekintzaren bat antolatu nahi zutela eta zer 
egin zitekeen galdetzera. Nik, Zegama, 
Euskal Herriko Chamonix zela esan 
nien eta beraz, mendiko edozein ekintza 
aurrera eramateko eskenatoki perfektua 
zela. Garai hartan, mendiko lasterketak 
hasi berriak ziren oraindik, ezagutzeke 
zegoen mundu berri bat ziren. Eurek 
mendi lasterketa bat antolatzeko apustua 
egin zuten eta denborak erakutsi du ongi 
egindako lanak eman dituela fruituak. 
Egun Zegama-Aizkorrik sekulako 
arrakasta du, ongi sendotutako proba 
da eta prestigio handikoa. Batzuetan 
arriskatu eta adoretsua izan behar da 
arrakasta lortzeko eta Zegama herriak 
demostratu du hori. 

Garai batean esanez gero, 
mendian korrika egin behar zela? 
Badakigu arlo horretan ere zure 
iritziak erraztu egin duela egun 
hain arrakastatsua den kirol 
mota hau mendiaren munduan 
ahalbideratzea.

Bai bai, baina errespetatu egin behar 
da jendearen erantzuna hain handia 

denean. Gauzak behar den bezala egin 

eta laguntzea besterik ez da gelditzen.

Nola ikusten duzu Zegama? 
Azkeneko urte hauetan herriari 
jarraipen zehatza egiteko aukera 
izan duzu.

Zegamari buruz esaten dena gutxiegi da: 

Herri lehiala, langilea eta denak bat eginda 

burutu duten lana, herri oso batena,maila 

handiko lana da. Ohorezko matrikula 

merezi du eta denontzako ejemplo dira. 

Zegama bihotzean daramat. Asko gozatu 

dut lasterketari eman dioten mailarekin. 

Herri oso polita eta bertako jendea 

berriz “txapo”. Propagandarik onena 

korrikalariek eurek egiten dute.

Euskadiko Mendi Federazioko 
Ohorezko Lehendakaria zara. 
Iritzi eta ikuspuntu guztien 
gainetik dago zure pertsonaren 
aitortza eta errekonozimendua. 
Hau horrela izateko, zer egin 
duzula uste duzu? 

Lan, lan eta lan! Eta beti prest egon 

laguntzeko.

Zer esango zenieke Zegamako 
herriari eta beren herritarrei?

Eskerrak eman nahi dizkiet eta zorion 

bero-bero bat egin duten lanagatik. Eutsi 

gogor horretan eta betira arte!

OIHANA ZUBIZARRETA

ZEGAMA EUSKAL 
HERRIKO CHAMONIX DA 
ETA MENDIARI LOTUTAKO 
EDOZEIN EKINTZA  
AURRERA ERAMATEKO 
ESKENATOKI PERFEKTUA.

Pako Iriondo 2013ko Zegama-Aizkorri Mendi Maratoiko egunean Maite Maiora korrikalariarekin



2013 | ZEGAMAKO URTEKARIA | 5554 | ZEGAMAKO URTEKARIA | 2013 2013 | ZEGAMAKO URTEKARIA | 5554 | ZEGAMAKO URTEKARIA | 2013

Ohikoa denez, uztailaren lehen igandean, San Fermin 
egunez aurten, Aizkorriko Lagunen Eguna ospatu zen 
Zegaman. Eguraldi paregabea lagun, aukera ederra izan zen 
mendiaz gozatu eta Aizkorriri diogun begirunea lau haizetara 
zabaltzeko. 

Aurtengoan ere bi mendi ibilaldi prestatu ziren Aizkorrira. 
Bata goizeko 6:00etan Zegamako plazatik abiatzen dena 
eta bestea 8:00etan Aldaolatik irteten dena. Herritik abiatu 
zirenek, ohikoa denez Santu Espiritun zeozer jan eta 
ur tragoxka egiteko aukera izan zuten Udalak eskainita  
Aizkorriko azken malda gogorrari ekin aurretik. Goizeko 
10:00etarako tontorrean ziren mendizale guztiak Amezti 
Mendi Elkartekoen gidaritzapean eta egun honek merezita 
bezala, cava eta guzti ospatu zuten tontorrean bildu ziren 
mendizaleek.

Indarrak berritu ostean herriranzko bidea hartu zuten eta 
garaiz iritsi ziren plazara bertan dastagai jarritako Eusko 
Labeldun oilasko, hanburgesa eta sagardoa dastatzeko. 

Mendira joan ez zirenek ere izan zuten goizean zehar zer 
ikusi eta zer ikasi. Aizkorri mendiak gordetzen duen altxor 
bat gertutik ezagutzeko parada izan zuten, Sandrati kobak 
gordetzen duen altxorra alegia.

XIV. AIZKORRIKO 
LAGUNEN EGUNA

Jende ugari bildu zen Aizkorrin bere eguna ospatzeko
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Aranzadi Zientzia Elkarteak Sandratin burutu dituen in-
dusketa-lanetan topatutako piezak eta hauei esker bertako 
giza-okupazioari buruz egin diren aurkikuntzak ezagutzeko 
parada izan zen Alfredo Moraza arkeologoaren eskutik. 
Aizkorriko Atarian Sandratin topatutako hainbat pieza 
arkeologiko jarri ziren ikusgai (hezurrak, industria litikoari 
dagozkion piezak, zeramikak, argazkiak…) eta honekin 
batera, bertako historia jasotzen duten hainbat panel ere bai. 
Herritar ugari hurbildu zen Sandratiko historiak erakarrita eta 
Alfredoren azalpenekin Sandrati hobeto ezagutzeko parada 
izan zuten.

Eta azkenik, egun eder honi amaiera emateko, plazan 
Eusko Labeldun oilasko, hanburgesa eta sagardoa jarri zen 
dastagai nahi zuenarentzat. Hasiera batean hegaluzea jartzea 
aurreikusita bazegoen ere, Eusko Labeldun hegaluzerik ez 
zegoela-eta, aipaturiko produktuak jarri ziren. 

Festa polita osatu zen aurtengoan ere Aizkorriren bueltan eta 
jendearen erantzuna, paregabea. 

“San Adrian, denboran zehar igarobidea” erakusketaren inaugurazioa Aizkorriko Atarian

Eusko Labeldun Lumagorri oilaskoa eta hanburgesak izan ziren dastagai

Eusko Labeldun sagardoa banatu zen egarria asetzekoElkartetako kideak fin aritu ziren lanean pintxoak prestatu eta hauek 
banatzen



Ohikoa baino egun bat lehenago ekin 

genien aurten San Bartolome jaiei. 

Mota guztietako ekitaldiz betetako lau 

egun genituen aurretik jaiez gozatzeko. 

Jaiei, urteroko belearen jaitsierak eman 
bazien ere hasiera ofiziala ostegun 
eguerdiko 12:00etan, 9:30etan eman 
zitzaion hasiera jaietako lehen ekintzari, 
herritarren arteko txirrindu probari hain 
zuzen ere. Neska eta mutiko ugarik hartu 

zuen parte ekintza honetan, 80 izan ziren 
adin-tarte ezberdinetan sailkatuta bizikleta 
gainean indarrak neurtu zituztenak. 
Helduetan ere arrakasta handia duen 
proba da Apeaderora igoera eta 30 parte-
hartzaile izan ziren aurtengoan lehian.

ABUZTUAK 22
Osteguna

Jessenia Brochero

Neskak

Ane 
Moran

Nora 
Elizegi

7 URTETIK BEHERAKOAK

Hona hemen, txirrindu proba hauetan irabazle izan zirenak:

Aritz Murua

Enaitz 
Landa

Anje 
Kortaberria

Mutilak

Saioa Berasategi

Neskak

June

Ormazabal

Eneritz 
Kortaberria

7, 8 ETA 9 URTEKOAK

Miguel Anjel Ramirez

Egoi 
Telleria

Ander 
Otegi

Mutilak

Irati Arizkorreta

Neskak

10 ETA 11 URTEKOAK

Alain Joseba Garzarain

Xabier 
Intxausti

Hodei  
Barbarin

Mutilak

Eider Berasategi

Neskak

12 ETA 13 URTEKOAK

Gerardo Ramirez

Jon 
Arakama

Mutilak

Nayem

Ainhoa Intxausti

Neskak

APEADERORA IGOERA

Ander Perez

Aritz 
Irastorza

Unai 
Agirre 

Mutilak

Tarteko helmuga: Ainhoa Intxausti

Oihane 
Mendia

Tarteko helmuga: Ruben Zabaleta
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SAN BARTOLOME 
JAIAK

Abuztuak 22-23-24-25

San Bartolometako txirrindularitza proba arrakastatsu izan zen Neskak podiumean jendearen txalo artean

Aurtengoan, San Bartolome 
jaietako programaren 
azalari itxura berria eman 
nahian, Itziar De la Granja 
herritarrarengana jo 
genuen laguntza eske eta 
berak egina da jaietako 
programaren azaleko 
marrazkia.



Txirrindu probako sari banaketa amaitu 
eta handik gutxira, 12:00etako kanpaiekin 
batera eta Akelarre txarangaren doinuak 
alaituta, beleari ongi-etorria eman zioten 
plazara gerturatu ziren herritarrek. Cava 
zipriztinek eta mozorroen kolore biziek 
festa-giro paregabea jarri zuten plazan 
beste behin ere.

Koadrila ugari izan ziren eguneroko jantziak 
alde batera utzi eta mozorrotzera animatu 
zirenak. Mozorroak ezezik, karroza txukun 
askoak ere prestatu zituzten zenbait 
koadrilak eta barre algara bat baino 
gehiago ere sortu zuten jendearen artean.

FBIkoak Zegaman kartzelan eta guzti badaezpada ere Kolorea ez zen falta izan jaien lehen egunean

Erromesak eta euren maskota ere festan murgildu ziren Santiago Bidea utzita

Apeaderoko igoerari ekin aurretik Kortaberrin txirrindulariak

Udaberriko lore sorta
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12:00ak puntu puntuan, festa lehertu zen herriko plaza nagusian

Neskak podiumean jendearen txalo artean
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Kalean zehar bueltatxo bat eman ondoren, 

Elizondo plazan koadrilen bazkaria egin 

zen eta arratsaldean berriz, futbitoko 

finala jokatu zen kiroldegian. Aurten 

Haizea eta Jaineken taldeak iritsi ziren 

finalera eta Haizea izan zen garaile 6 eta 

2ko emaitzarekin. Pitxitxi saria berriz Mikel 

Ganzarainentzako izan zen eta atezainik 

onenaren saria Joseba Arakamarentzat. 
Urteroko moduan, jende ugari hurbildu 
zen futbol partiduak erakarrita eta Akelarre 
txarangaren doinuek lagunduta, giro 
bikaina izan zen. 

Partiduak amaituta buruhandi eta 
erraldoien txanda iritsi zen. Akelarre 
txarangarekin batera, herrian zehar kalejira 

egin zuten erraldoiek eta buruhandiek 
berriz, herriko txikienen atzetik korrika 
saio ederrak egin zituzten. 

Erraldoiak eta buruhandiak udaletxeko 
atarira erretiratu bezain laster, disfraz 
lehiaketako sariak banatu ziren. 
Epaimahaiaren arabera, hauek izan ziren 
aurten saria merezi izan zutenak:

Galiarrak izan ziren disfraz landuenaren saria jaso zutenak

TXAPELDUNAK
12 eta 16 urte bitartekoetan:
Egiptoarrak
16 urtetik gorakoetan:
Disfraz landuena: 
Asterix, Obelix eta galiar herriak
Giro hoberena sortu zutenak:
Chuecako mutilak
Bakarkako saria: 
Aritz Irastorza

Dena dela, mozorrotu ziren guztiek izan zuten 
euren saritxoa. Urtero bezala, oilasko eta cava edo 
freskagarriak dastatzeko aukera emango zien txartelak 
banatu ziren euren artean.

Eta egunari amaiera emateko, zer hobe musika pixka 
bat baino gorputza mugitzeko. Laket taldea aritu zen 
plazari erritmoa emanaz eta jende ugari hurbildu zen 
plazara euren musika entzun eta dantza egitera.

Futbito txapelketako finalistek 
partidua amaitu eta giro 
bikainean ospatu zuten

Haurren izarrak, 
buruhandi eta erraldoiak 
Bide Batez taldeko 
trikitilariekin batera

Bolo txapelketan parte hartu 
zuten gaztetxoen artean, 

Aitzol Arrondo nagusi

Bolo txapelketan 
helduen mailan 
Mikel Goiburu 
izan zen 
txapeldun
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San Bartolome bezpera ere bete betea 
izan zen. Umeen eguna ospatu zen egun 
honetan eta horren ildotik, aspalditik egin 
ohi denez, ume-jolasak prestatu ziren 
hauentzat. Lan horretan, Gazte Herexa 
elkarteko kideak aritu ziren eta haurrek 
bikain pasatu zuten. Jolasak amaitzean, 
jolasetan garaile suertatu edo ez, 
denentzat izan zen oparitxoren bat. 

Haurrek Kultur Etxeko plazan jolasean 
ziharduten bitartean, Aitxuri Herri Eskolako 
patioan Amezti, Tartaloetxe, Txarape, 
Kasinoa eta Jubilatuen elkarteko bina 
bikotek paella sukaldatzen ziharduten. 
Goizeko 10:00etan ekin zioten lanari eta 
13:00etara bitarteko tartea izan zuten 
paella egiteko. 

Guztiek osagai berak izan bazituzten 
ere paella egiteko, bakoitzak bere 
errezeta erabili zuen eta hauexek izan 
ziren epaimahai lanetan ibili zen Eugenio 
Galdosen arabera hoberenak:

1. saria: Mari Paz Ormazabal eta Axun 
Mendizabal (TXARAPE ELKARTEA)

2. saria: Iñaki Saldaña (TARTALOETXE 
ELKARTEA)

Sari banaketa amaitu ostean, prestatutako 
10 paellak jendartean banatu ziren eta 
jende ugari hurbildu zen hauek dastatzera 
ohikoa denez. Arrakasta itzela izan zuen 
aurten ere ekintza honek.

Udaletxe aurreko plazan berriz, 11:00etan 
hasita toka-txapelketa izan zen Olaberriko 
auzokideek antolatuta. Jende mordoxka 
bildu zen ekintza honetan ere, hona 
hemen aurtengo irabazleak:

EMAKUMEETAN
1. postuan: Garbiñe Arakama
2. postuan: Mila Alustiza
3. postuan: Miren Apaolaza

GIZONEKOETAN
1. postuan: Augusto Rodriguez
2. postuan: Kelo Perez
3. postuan: Karlos Moran

Arratsalde partean berriz, haurren txanda 
izan zen berriro ere. Kultur Etxeko plazan 
apar-jaia izan baitzen. Eguraldi beroa 
izan ez bazen ere, euririk ez zuen egin 
eta ez zuen zapuztu haurrak hain ongi 
pasatzen duten ekintza. Gozatu ederra 
hartu zuten apar artean murgilduta herriko 
gaztetxoek.

Eta San Bartolome bezpera izanik, 
arratsaldeko 17:00etan, Bezperak ospatu 
ziren San Bartolome ermitan. Jarraian, 
agintariak Txarapeko bolalekura joan ziren 
tradizioari jarraituz herritarren arteko bolo 
txapelketari hasiera emateko. Alkateak 
bota zuen lehenik bola eta jarraian 
zinegotziek. 

Hauek amaitzean, lehenik gaztetxoen 
txanda izan zen. 21 izan ziren izena 
eman zutenak eta guztien artean garaile 
Aitzol Arrondo suertatu zen 7 birla botata. 
Hauexek hurrenez hurren hiru irabazleak:

1.postuan:  
Aitzol Arrondo

2. postuan:  
Gorka Arizkorreta

3. postuan:  
Andrei Filip

Gaztetxoen maila-
ko lehiaketa amaitu 
eta helduenari eman 
zitzaion hasiera. 
Maila honetan ere 
dezente parte-
hartzaile izan ziren, 
15 guztira eta 

denetan birla gehien bota zituena, 13 
hain zuzen ere, Mikel Goiburu izan zen. 
Honenbestez, berak jaso zuen aurtengo 
txapelketako trofeoa.

Bolo jokoa amaitu ondoren 18:00ak aldera, 
pilota partidak jokatu ziren frontoian. Pilota 
San Bartolome eguneko ekintza izan ohi 
bada ere, aurten San Bartolome egunean 
herri afaria ospatzen zela-eta, egun bat 
aurreratu behar izan ziren pilota partidak. 
Bi partida izan ziren, lehenengoan Iban 
Matxinandiarena eta Erasunek Intxausti 
eta Xanet Imazen aurka jokatu zuten eta 
bigarren partiduan berriz, Azketa eta Unai 
Atxak, Ugalde anaien aurka. Ikuskizun 
polita jarri zuten frontoian beste behin 
ere.

19:30etan, egunero bezala, erraldoi eta 
buruhandien txanda izan zen. Hauek 
udaletxeko atetik noiz aterako zain 
berriz jende ugari plazan. San Bartolome 
bezpera egun honetan Bide Batez 
taldeko trikitilariak izan ziren kalejira alaitu 
zutenak. 

Eta gauean, Bide Batez taldearekin 
dantzaldia izan zen plazan goizaldeko 
3:00ak arte. Jende ugari hurbildu zen 
plazara hauen musika entzutera eta baita 
dantzatzera ere.

Haurrek bikain pasa zuten jolasean, eurei zuzendutako egun handian

ABUZTUAK 23 | 
Umeen eguna

Arratsaldea aparretan pasa zuten haurrek

Paella leihaketan parte hartu zuten herriko elkarteetako kideak euren lana 
amaitu ostean

Iñaki Saldaña, Axun Mendizal eta Mari Paz Ormazabalen paellak izan ziren 
aurtengo onenak

Toka txapelketako irabazleak saria jasota



Eguraldi goibelarekin esnatu zen 
zegamarrontzat hain handia den San 
Bartolome eguna. Goizean goizetik festa 
giroa nabari zen kaleetan, herriko txistulari 
bandak kalejira egin zuen herrian zehar 
San Bartolome eguna iritsi zela dei eginez 
herritarrei. 

11:00etan San Bartolome ermita inguruan 
bildu ziren txistulariak eta Tobera Musika 
Eskolako zenbait dantzari San Bartolomeri 
ermitatik elizara arteko bidean laguntzeko. 
Puntu puntuan ekin zitzaion urteroko 
prozesioari eta Zupurruti inguruan zituen 
zain herriko agintariak. 

Jarraian Elizan Meza Nagusia ospatu zuen 
Bittorio Zabalgogeaskoak eta ondoren, 
egitarauan agintarien soka-dantza 
programatuta bazegoen ere, ekintza hori 
zuzendu ohi duten dantzariek izan zuten 
azken orduko arazo bat tarteko, bertan 
behera gelditu zen aipaturiko ekintza. 

Honenbestez, hurrengo ekintza 2012ko 
San Bartolome egunetik 2013kora bitartean 
jaio ziren haurrei egiten zaien ongi etorria 
izan zen. 17 izan ziren aurten ongi-etorria 
jaso zutenak:

LIBE ELIZEGI yARZA

EKHI GOMEZ ERRASTI

INTZA ETXEBERRIA URBIZU

ADEI GOIBURU IRAZUSTA

ENARA APALATEGI ALVIZ

GARAZI OTAEGI LEGORBURU

MARKEL TELLERIA DE LOS MOZOS

EKAI INZA RODRIGUEZ

URKI ANTIA LABAKA

MANEX INZA DUMITRU

XUBAN PEREZ AGIRRE

INTZA LEKUONA GARMENDIA

ANDOITZ ZABALETA GALARRAGA

ABRAR JAHJAH

EKHI ARAKAMA ARRIETA

MOHAMMED NEMMASSI 

EDUARD ILBAN

Lehenik eta behin, Tobera Musika 
Eskolako haurrek agurra dantzatu zieten 
eta ondoren, herriko agintariek, ongi-etorri 
honen oroigarri, jaietako zapi bana jarri zien 
haurrei. Ongi etorri zegamar gaztetxoei!!

Jarraian, urteroko moduan, balkoi, lehio eta 
lorategi dotoreenak saritu ziren. Aurtengoan 
hauexek izan ziren irabazleak:

LEHIO ETA BALKOI 
DOTOREENAREN SARIA

Juncal Lopez 

LORATEGI DOTOREENAREN SARIA

Nieves Arratibel 

Sari gisa, “Zegama pitxarra”ren erreplika 
bana eta diru-saria jaso zuten udal 
zinegotzien eskutik.

Eta San Bartolome goiz-eguerdiko 
egitarauaren azken txanpan, Tobera 
Musika Eskolako dantzarien eta txistularien 
saioa izan zen. Dotore dantza egin zuten 
aurtengoan ere herriko dantzari gazteek 
eta jende mordoxka hurbildu zen hauen 
saioaz gozatzera.

Arratsaldea ere bete betea zetorren, 
arratsaldeko 16:00etan eman zitzaion 
hurrengo ekintzari hasiera, I. Zegamako 
goitibehera txapelketari hain zuzen ere. 
Ekintza hau burutzen den lehen urtea izaki, 
ikusmin handia sortu zuen proba honek eta 
jende mordoxka hurbildu zen Murgizelaiko 
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ABUZTUAK 24
SAN BARTOLOME EGUNA

Nieves Arratibel eta Juncal Lopez aurtengo lorategi eta balkoi dotoreenen irabazleak

17 haurrek jaso zuten herritarron ongi-etorria San Bartolome eguerdian



bidera goitibeherak ikustera. Goitibeherak 

2 kategoriatan banatuta lehiatu ziren, 

“Pneumatika” eta “Arinak” kategorietan hain 

zuzen ere. Euskal Herri osotik etorritako 

lehiakideak izan genituen bertan baita, 

Burgosetik etorri zen bat ere, izan ere, 

Goitibeheren Euskal Ligarako puntuagarria 

izan baita Zegamako Lasterketa. Eta 

hauen artean, herriko 2 bikotek ere hartu 

zuten parte, Joseba Berasategi eta Iñaki 

Labakak osatu zuten bata eta Unai Atxa eta 

Imanol Otaegik bestea. Herriko bi bikoteek 

“Pneumatika” kategorian hartu zuten parte 

eta X eta y postuetan sailkatu ziren hurrenez 

hurren.

Hauxe Zegamako lasterketan osatu zen 

podiuma bi kategoriatan:

“Pneumatika” kategorian

1go postuan: Julen Agirreburualde

2. postuan: Aritza Kastresana/Unai Paniagua

3. postuan: Asier Leizea

“Arinak” kategorian
1go postuan: Lander Mediavilla

2. postuan: Iker Mediavilla

3. postuan: Maddi Gutierrez

Goitibehera txapelketa amaitu bezain laster, 

plaza nagusian aizkora saioaz gozatzeko 

aukera izan genuen. Herritarrak izan 

genituen aurten ikuskizuna jarri zutenak 

eta jende ugari hurbildu zen plazara hauen 

aizkora saioa ikustera.    

Aizkora-saioa amaitzeaz bat, egunero 

bezala, buruhandi eta erraldoien txanda 

izan zen. Hauek, herriko txistulari banda 

izan zuten bidelagun herrian zehar egin 

zuten kalejiran eta ohikoa denez, arrakasta 

itzela izan zuten.

Ekintza hau amaitzerako, frontoia prest 

zen jada Herri Afarian izango zen jendetza 

hartzeko. 500dik gora lagun izan ziren 

bertan afaltzen eta giro bikaina sortu zen 

beste behin ere. Aurtengoan, aldaketa 

txiki batzuk izan ziren menuan eta afaria 

antolatzeko moduan. Oilaskoa kanpotik 

erreta ekarri ordez, Euskal Parrilla enpresak, 

bertan erre zituen oilasko zatiak parrillan. 

Arratsalde osoa eman zuten lan horretan 

frontoiaren albo batean. Bestalde, oilaskoaz 

gain Eusko Labeleko tomatearen entsalada 

izan zen dastagai eta postrean kremaz 

beteriko “brazo jitanoa”. Edateko berriz, Sant 

Sadurní d´Anoiako kaba.

Eta gau erdian, afarian sortutako giro eder 

horri jarraibidea emanaz, Oihan Vega 

DJaren disko-jaia izan zen plazan. Haur, 

gazte eta heldu, guztiak jarri zituen dantzan 

Oihanek eta giro bikaina sortu zen plazan.
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Frontoia bete egin zen herri afarian beste behin ere

Eskulanen eta margolanen erakusketa dotorea izan zen ikusgai Kultur Etxean

Neumatika atalean azkarrenak Arinen kategorian hiru irabazleak
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ABUZTUAK 25
SAN BARTOLOME BIGARRENA

Eguraldi ederra lagun eman genion hasiera 
aurtengo San Bartolome jaietako azken 
egunari. Goizeko lehen ekintza 10:00etan 
hasi zen Txarapeko bolalekuan. Probintziko 
bolo txapelketa jokatu zen bertan eta 
jende ugari hurbildu zen probintzia osotik 
bertan parte hartzeko. Hauexek izan ziren 
aurtengo irabazleak:

1. saria: Joanes Agirre

2. saria: Marcelino Agirre

3. saria: Antonio Agirre

4. saria: Migel Arrospide

5. saria: Iosu Lazkano

Gazteen mailako saria: 
Joanes Agirre

Lehen herritarraren saria: 
Martin Retegi

Ohikoa baino beranduxeago, 10:30etan 
eman zitzaion hasiera 80. San Bartolome 
Txirrindu Probari. Honetan ere aurtengoan 
zenbait berritasun izan ziren, izan ere, 
San Bartolome txirrindu proba “Udako 
Kriterium”eko azken etapa izan baitzen. 
Hiru etapaz osatu zuten kriteriuma, lehena 

Elgoibarren jokatu zen abuztuaren 23an, 

bigarrena Gernikan abuztuaren 24an 

eta hirugarren eta azkena Zegaman. 

Honenbestez, Zegamako San Bartolome 

lasterketan erabaki zen kriteriumeko 

podiuma.

Hirugarren etapa izanik Zegamakoa, pixkat 

laburtu egin behar izan zen aurtengoan 

ibilbidea eta beraz 2 ordu eta erdiko 

iraupena izan zuen lasterketak gutxi 

gorabehera. Espainia osotik etorritako 

txirrindulariek hartu zuten parte Zegaman 

eta kriteriumeko hiru lehen postuetan 

gaztelar bat, madrildar bat eta andaluziar 

bat izan genituen. Taldekako sailkapena 

berriz euskal talde batentzat izan zen. Hona 

hemen kriteriumeko irabazleak:

1go postuan: Jaime Roson 
(Caja Rural) Zamora

2. postuan: Juan Antonio Lopez-
Cozar (Cajamar) Granada

3. postuan: Eddy Valdespino 
(Ibaigane Opel) Madril

Taldekoko saria: Ibaigane Opel

Zegamako San Bartolome lasterketan 
berriz azkarrenak hauexek izan ziren:

1go postuan: Imanol Estevez 
(Naturgas Energia)

2. postuan: Jonathan Lastra 
(Grupo Hirumet)

3. postuan: Jaime Roson (Caja 
Rural)

Ohiko ekintza hauez gain, beste berritasun 
bat izan genuen jai-egun honetan, Zegama 
txorien ikuspegitik behatzeko aukera hain 
zuzen ere. Egun osoan zehar, helikoptero 
bat izan zen Zegama gainean bueltaka 
herria zerutik ikusi nahi zutenen eskura. 
Arrakasta itzela izan zuen ekintza honek ere, 
goizeko 10:00etatik eguerdiko 14:00etara 
eta arratsaldeko 16:00etatik 20:00etara 
bitartean, gelditu ere egin gabe ibili baitzen 
helikopteroa. Egun dotorea lagun, bertara 
hurbildu zirenek, herriko txokoak, etxeak… 
beste ikuspegi ezberdin batetik ikusteko 
aukera izan zuten honenbestez.

Bestalde, abuztuaren 25ean izan ohi 
dugunez, bertso-saioa izan zen eguerdian 
udaletxeko arkupean. Aurtengoan Andoni 

San Bartolome bigarrenean Andoni Egaña eta Anjel Mari Peñagarikano bertsolariak izan genituen Aitor Zabaletaren esanetara

San Bartolome arratsaldean Aizkora saio ederra izan zen ikusgai plazan
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Egaña eta Anjel Mari Peñagarikano 
bertsolariak aritu ziren Aitor Zabaletak 
ezarritako gaiak ahotan eta urteroko 
moduan jende mordoxka hurbildu zen 
hauen saioa ikustera. Jarraian, Ostatuan, 
bertso gosez gelditu zirenek, bertsolariekin 
bazkaltzeko aukera izan zuten eta 
bazkalosteko bertso-saioa entzuteko ere 
bai. Arratsaldean, bigarren bertso-saioa 
eman zuten berriro ere udaletxe arkupean 
eta baita jende mordoxka biltzea lortu ere!

Iluntzeko 19:00etan, ohiko ekintza bihurtu 
den sagardo eta sardina dastatzea egin zen 
Kultur Etxe aurreko plazan. 60Kg sardina 

banatu ziren jendartean eta Gipuzkoako 

9 sagardotegitako sagardoa dastatzeko 

aukera izan zen: Otatza, Oiharte, Urbitarte, 

Isastegi, Zabala, Aburuza, Añota, Eula eta 

Lizeaga.

Haurrei zuzendutako ekintzarik ere izan zen 

San Bartolome bigarren egun honetan. 

Arratsalde osoan zehar, Elizondo plazan 

puzgarriak eta jokoak izan ziren haurren 

gozagarri eta 19:30etan, eguneroko ohiko 

zita, buruhandi eta erraldoien kalejira! Azken 

egun honetan Muxika Gaiteroak izan ziren 

kalejira honi musika jarri ziotenak. 

Eta jaiak amaitzeko, Adio egin zitzaion 

beleari. Beltzez jantzi eta kandela argitan 

iritsi zen belea plazara eta udaletxeko 

balkoitik, etorri zen zuhaitz berera bidali 

zen datorren urtean berriro ere etorriko den 

itxaropenari eutsiz.

Eta San Bartolomeei merezi duten festa 

giroko amaiera emateko, Joselu Anaiaken 

doinuak lagun dantzaldia izan zen plazan. 

Eguraldiak asko lagundu ez bazuen ere 

jaien azken txanpa honetan, ohikoa denez, 

giro ederra jarri zuen Araiako taldeak 

gurean.

Juan Antonio Lopez, Jaime Roson eta Eddy 
Valdespino Udako Kriteriumeko irabazleak

Imanol Estevez izan zen Zegamako etapa irabazi 
zuena

Zegama txoriek bezala ikusteko aukera izan zen 
helikoptero honetatik

Beleari adio eginez amaitu ziren San Bartolome jaiak Probintziko bolo txapelketako irabazleak Txarapeko bolalekuan
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Azaroaren bigarren larunbata egun handia 

izan ohi dugu zegamarrok, izan ere, egun 

horretan ospatzen baitugu San Martin 

eguna. Goizean goizetik izaten da zer 

ikusi eta zer dastatua herriko kaleetan 

eta horrek erakarrita, jende ugari hurbildu 

zen aurtengoan ere Zegama aldera, bai 

herritarrak, bai kanpokoak.

Dena dela, San Martin Feria egunaren 

bezperan ere izan zen zertaz gozatua. 

Arratsaldeko 18:00etan, Kultur Etxean, 

“Iragana argitzen: San Adriango 

pasabidea” hitzaldia eman zuen Alfredo 

Moraza Aranzadiko arkeologoak. Bertan, 

2008tik aurtengo urtera arte San Adriango 

tunelean egin dituzten indusketetan 

eginiko aurkikuntzen berri eman zuen 

eta gure arbasoen bizimodua nolakoa 

izan zen hobeto ezagutzeko parada izan 

genuen. Herritar ugari bildu zen bertan 

gure historiaren berri ezagutu nahian eta 

baita inguruko herrietako zenbait pertsona 

ere. Jendeak agertu zuen interesa tarteko, 

ordu beteko hitzaldia bi ordura luzatu 

zen.

Iluntzeko 20:00etan izan zen eguneko 

beste ekitaldi nagusia kiroldegian. 

Zegamako Imanol Berasategi eta Jose 

Mari Esnaolaren eta Zeraingo Xabier 

Dorronsoro eta Zumarragako Xabier 

Zalduaren arteko aizkora apustua alegia. 

500 bat lagun hurbildu ziren Zegamako 

kiroldegira apustua ikustera eta Xabier 

Dorronsoro eta Xabier Zaldua izan ziren 

nagusi bertan.

San Martin Feria egunean, urteroko 

moduan, herritarren arteko abere 

erakusketa eta lehiaketa zein Aizkorri-Aratz 

Parke Naturaleko XV. Gazta Lehiaketa 

izan ziren protagonista artisau azokarekin 

batera. Urteroko moduan, kiroldegitik 

Ugarte Zelai auzorako tartean, abere 

erakusketa jarri zen, ardiak, bildotsak, 

ahuntzak, antxumeak, behorrak, zaldiak, 

zezenak, arraza ezberdinetako behiak… 

eta basurde bat ere ikusgai izan zen. 

Jende ugari hurbildu zen ganadu feriak 

erakarrita, izan ere, gero eta urriagoak 

baitira abere erakusketa barneratzen 

duten azokak. 

Kiroldegian berriz, Aizkorri-Aratz Parke 

Naturaleko XV. Gazta lehiaketa ospatu zen. 

Aurten, honi dagokiola hainbat berritasun 

izan ziren, parke naturaleko artzainei 

eta gaztari berari bultzada bat emateko 

xedez. Frontoian, gazta produktoreen 

postuak soilik jarri ziren eta hauen artean, 

10 Aizkorri-Aratz Parke Naturaleko 

artzainenak. Hauek izan ziren postuak jarri 

zituzten Aizkorri-Aratzeko produktoreak: 

Mari Paz Oiarbide (Zegama) , Aizpea 

Elkartea (Olaberria) , Felix Etxezarreta 

(Gordoa) , Azkarra S.C. (Galarreta) , J. 

Aranburu Elkartea (Idiazabal), Etxezuri E.Z. 

(Aretxabaleta), Sat Olano (Egino), Unai 

Lekuona (Araia) , Zabaleta S.C. (Munain) 

eta Olalde artegia (Legorreta). 

Gazta lehiaketari dagokiola berriz, inoiz 

baino gazta gehiago aurkeztu ziren 

txapelketara, 20 guztira. Eta hauek 

epaitzeko, luxuzko epaimahaia izan zen 

aurtengoan ere: Jose Ramon Agiriano, 

Alfredo Fernandez eta Jose Maria Ustarroz 

etorri ziren Idiazabal Jatorri Izendapenaren 

izenean lehiaketa zuzentzera eta hauekin 

Alfredo Morazak San Adriango altxorren berri 
eman zuen Kultur Etxean

SAN
MARTIN 
FERIA

La Seu d´Urgell-en urrian egin zen Pirinioetako 
artisau gazten lehiaketan saritutako gaztak 
erakusgai

Jabier Arrieta taila erakustaldia egiten Gazta saltzaileak izan dira protagonista aurten 
frontoian
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batera San Sadurní d´Anoiako alkateorde 

den Josep Maria Ribas, Seu d´Urgelleko 

gazteriko eta jaietako zinegotzi den 

Maritxell Planes, Maider Unda artzaina eta 

borrokalaria eta Xabier Solano musikaria 

izan ziren.

11:00etan ekin zioten gaztak probatzeari 

eta horretan aritu ziren 13:30ak aldera 

arte. Lan zaila izan zuten gazta onena 

aukeratzen, izan ere, oso maila altuko 

gaztak aurkeztu baitziren lehiaketara. 

Azkenean epaimahaiaren arabera hauexek 

izan ziren aurtengo hiru gaztarik onenen 

egileak:

TXAPELDUNA 

ZABALETA S.C. (MUNAIN)

TXAPELDUNORDEA 

AIZPEA ELKARTEA (OLABERRIA)

HIRUGARREN POSTUAN 

LA LEZE (ILARDUIA)

Gazta lehiaketa ezezik, abere lehiaketa ere 

egiten da San Martin ferian eta hauexek 

dira aurtengoan saritu ziren abeltzainak:

ARDIETAN 

MARI PAZ OIARBIDE

BILDOTSETAN 

JOXE MIGEL AZURMENDI

AHUNTZETAN 

INAZIO KATARAIN

ANTXUMEETAN

ANDER LASA

PIRENAIKA BEHIETAN

IñAKI LABAKA

BEHI MESTIZOETAN

JUAN KRUZ ARRIZABALAGA

BEHI SUIZOETAN

JUAN AZURMENDI

ZEZENETAN

JOSE INAZIO LABAKA

ZALDIETAN

JOSE MARI ESNAOLA

ETXE BEHORRETAN

JOXE AZURMENDI

MENDI BEHORRETAN

IKER ZUBELDIA

Zorionak denoi eta ea datorren urtean 

ere horrelako azoka dotorea osatzeko 

modurik dugun!

Erakusketa berezi bat ere izan zen ikusgai 

kiroldegian goiz osoan zehar, La Seu 

d´Urgellen urrian egiten duten pirinioetako 

artisau gazten lehiaketa irabazi zuten 

gazten erakusketa alegia. Bertan, modu 

ezberdinean ekoitzitako, ardi, behi eta 

ahuntz gaztak egon ziren ikusgai.

Gazta eta abereez gain, izan zen zer 

ikusia herriko kaleetan ere. Kultur Etxeko 

plazan, udaletxeko plazan, kioskoko 

plazan eta eskolako patioan denetariko 

postuak jarri ziren ikusgai. Bitxiak, 

osagarriak, denetariko jakiak… eta hauen 

artean eskulangintza erakusketak ere 

bai. Ez zuten aurtengoan ere hutsik egin 

herriko artisauek, Joxe eta Eulogio Albizuk 

artilearekin haria nola egiten den erakutsi 

zuten jendartean eta Jabier Arrietak berriz 

taila erakustaldia eman zuen urteroko 

moduan. Ferminek ere ez zuen hutsik egin 

eta gaztainak antzinako erara danbolinean 

erre zituen gero, jendartean banatzeko. 

Frontoian berriz, gazta produktoreen 

artean, Eugenio Mendizabal izan genuen 

antzina gazta nola egiten zen jendeari 

erakusteko. Garbi xaboi naturalak eta 

Uher Aike tailerrak ere bertan izan genituen 

euren artisau produktuak saltzen.

Eguraldiak ateri eutsi bazion ere azokak 

iraun zuen bitartean, eguerdi aldera haizea 

Josep Maria Ribas, Jose Ramon Agiriano eta Maider Unda gaztak probatzen Jose Mari Ustarroz, Xabier Solano, Alfredo Fernandez eta Maritxel Planes
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harrotu zen eta honek hala behartuta, 
hainbat artisauk euren postuak kendu 
egin behar izan zituzten. 

Bestalde, bertako hainbat produktu ere 
izan ziren dastagai azokan. 11:00etatik 
aurrera eskolako patioan Tolosako Eusko 
Labeldun babarrunak eta ardikia banatu 
ziren dohain jendartean eta jendeak 
gustura dastatu zituen jaki hauek, ez zen 
batere sobratu behintzat!

Eta eguerdiko gazta eta abere 
lehiaketetako sari banaketaren ostean, 
lehiaketara aurkeztutako gaztak eta 
erakusgai jarri ziren La Seu d´Urgelleko 
gazta sarituak banatu ziren dastatzeko. 

Urteroko moduan, jende ugari bertaratu 

zen gaztak dastatzera.

Arratsaldean berriz, XV. San Martin Pilota 

txapelketako finalak jokatu ziren frontoian 

18:00etan hasita. Aurrez, 17:30etan 

buruhandiak ateratzekoak baziren ere, 

eguraldi txarrak eraginda, bertan behera 

utzi behar izan zen ekintza hau. Jende 

ugari bildu zuen aurtengoan ere pilota 

txapelketak, hona hemen aurtengo 

emaitzak:

AURREBENJAMINAK

Txapeldunak:  

Ander Ormazabal - Ander Otegi 

 AzpitxapeldunaK:  

Xabier Barandiaran – Aratz Izeta

 BENJAMINAK

 Txapeldunak:  

Eneko Olarte - Unai Barandiaran

AzpitxapeldunaK:  

Markel Arrondo - Egoi Telleria

 NAGUSIAK

Txapeldunak:  

Aitor Zabaleta – Gorka Aierbe

 Azpitxapeldunak:  

Ioritz Etxeberria – Luis Malkorra

Behi, antxume, ahuntz, behor, zaldi, zezen, basurde, ardi etab. ikusgai abere azokan

Ardikia eta Eusko Labeldun babarrunak dastagai patioan Denetariko postuak izan ziren ikusgai azokan
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Aurtengo herritarren arteko abere lehiaketako irabazleak saria banaketaren ostean

Gazta lehiaketako sariak jasota aurtengo hiru gazta onenen egileak. Sariak banatzen, Udal gorporaziokideekin batera Haziko zuzendari den Asier Arrese 
eta Eusko Jaurlaritzako Nekazaritza, Arrantza eta Elikagaien politikako sailburuorde den Bittor Oroz izan ziren

XV. San Martin pilota txapelketako pilotaririk onenak sariak jasota
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Ondoan, 2013an zehar Gipuzkoako eta 
Arabako Partzuergoan hartutako erabaki 
garrantzitsuenen aipamena egin da. Egun 
horietako aktak eskuartean izan nahi 
dituenak, Zegamako udaletxean eska 
ditzake.

URTARRILAREN 
17KO BATZARRA

Gipuzkoako eta Arabako Partzuergoak bi 
gestore kontratatu zituen Partzuergoko 
lanak bideratzeko (Arantxa Ariztimuño 
zegamarra eta Pako Zubiaur asparrendarra) 
eta, hauen lan jarraipena egin asmoz eta 
gaien kudeaketa arinagoa izan zedin 
Partzuergoa osatzen dugun udalerri 
bakoitzeko pertsona batek osatutako 
batzordea osatzea erabaki zen.

PRUGari alegazioak aurkeztu zaizkio. 
Besteak beste, Gipuzkoako eta Arabako 
Partzuergoak, Otzaurtetik Urdalurgo 
buelta, edonorentzat irekia izan behar 
duela azpimarratzen die Gipuzkoako 
Foru Aldundiko ordezkariei. Bestalde, 
PRUGean jasota dauden edukiak hobeto 
aztertu asmoz, Gipuzkoako Foru Aldun-
diko ordezkariei, alegazioak aurkezteko 
epea luzatzeko eskaera bideratu zitzaien.

URTARRILAREN 
30EKO BATZARRA 

Aurtengo egutegia berezia dela eta, 
iraileko lehen igandea, irailaren 1 
delako, Partzuergoko juntak, aurten ehiz 

enkantea irailaren 15ean egitea erabaki 
zuen, astebete gehiago emanaz ehiztariei 
eskaintzak sartzeko.

• Arantzadi Zientzi Elkarteko kideen bisita 
jaso zen, bertan egindako indusketen 
berri eman asmoz eta aurkitutako piezen 
erakustaldi bat eginaz batzarkideei. 
Gipuzkoako eta Arabako Partzuergoari 
indusketa hauek egiten jarraitzeko diru-
laguntza eskara formala egingo ziola 
adierazi zuten bilera honetan.

• Arantxa Ariztimuño eta Pako Zufiaur 
gestore berrien funtzioak definitzearen 
beharra azpimarratzen du gestoreen 
jarraipen batzordeak. Batez ere, aurrez 
Partzuergoaren funtzionamendurakorako 
lan egiten duten pertsonak daudelako 
eta bi langile berri hauen sarrerarekin 
bakoitzaren funtzioak definitzea behar 
beharrezkoa delako. 

OTSAILAREN 13KO 
BATZARRA

• Gipuzkoako Foru Aldundiak, Partzuergo 
honek, PRUGari egindako alegazioei 
erantzuna eman die. Erantzun hauetan 
Partzuergoak proposatutako alegazioak 
onartuak izan dira. Besteak beste, 
PRUGean, jasota zegoen Aizkorri-Aratz 
Parke Naturaleko sarrera ofizial bakarra 
Arantzazukoa izatea, eta gai honetan, 
Zegamako sarrera ere jasotzeko egindako 
eskaera onartua izan da. 

MARTXOAREN 14KO 
BATZARRA

Gipuzkoako eta Arabako Partzuergorako, 
azken urteetan, Gipuzkoako Foru 
Aldundiko basozainak diren Inazio Urbizu 
eta Jose Manuel Oriarekin zegoen lan 
harremana etetea erabaki zuen batzarrak, 
lan bateraezintasun arrazoiengatik.

Zegamako ordezkariak, idatzi baten 
bidez, besteak beste Gipuzkoako eta 
Arabako Partzuergoko bileretako akta 
guztiak, Partzuergoa osatzen dugun sei 
udalerrietara ofizioz bidaltzeko eskaera 
luzatu zuen.

Partzuergorako, Gipuzkoako Foru 
Aldundiak salgai zuen auto bat erostea 
erabaki zen. 

EKAINAREN 4KO BATZARRA

San Adriango kobazuloa neguan oso 
irristakor jartzen delako, koba zuloko 
horman kable bat jartzeko eskaera 
ugari jaso ondoren, Mikel Urbiztondo 
igeltseritzaren 1.166,66Etako (BEZ) 
aurrekontua onartu zen kablea jartzeko. 
Hala ere, kablea jarri aurretik, Gipuzkoako 
Foru Aldundiko Kultura Departamentuari, 
honen egokitasunari buruz kontsulta 
egitea erabaki zen.

Gazteluberriko egurra saltzeko Gipuz-
koako eta Arabako Partzuergoak pleguak 
argitaratu ondoren bi eskaintza izan ziren 

Aranzadiko arkeologoak San Adrianen indusketa-lanetan

GIPUZKOAKO 
ETA ARABAKO 
PARTZUERGOA
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egur hauek erosteko. Batak, Maderas 
Leonet, estereoko 7E eskainiz eta bestea 
Etorki enpresa estereoko 8,15E eskainiz. 
Partzuergoko batzarrak, salmenta ez 
egitea erabaki zuen, gutxieneko salneurria 
estereoko 15Etan jarrita baitzuen.

Gipuzkoako Foru Aldundiak, Mendi 
Zuzendariaren eskutik Mikelete etxea 
konpontzeko bere laguntza eskaini dio 
Partzuergoko batzar honi. Honela, hau 
bideratzeko etxe honen funtzioak eta 
eman behar dituen zerbitzuei buruzko 
hausnarketan hastea erabaki zen.

Larre eta basoen ordenaziorako plan 
bat egitearen beharra landu zen eta 
Gipuzkoako Foru Aldundiak burutuko ez 
balu, Partzuergoko batzarrak bere gain 
hartzea mahai gainean jarri zen.

Ehizarako Egitasmo teknikoa onartzeko 
oinarriak lantzea erabaki zen. Puntu 
honetan, Partzuergoan orain arte 3 
eskopeta postuko erabili ahal izatearen 
gaia mahai gainean jarri zen eta 
Gipuzkoako Foru Aldundiko teknikoek, gai 
hau ez dutela gustuko ere mahai gainean 
jarri zen, Gipuzkoa osoan, bi eskopeta 
bakarrik eduki baitaitezke. Gure planean, 
hiru eskopeta, eskubidez, erabili ahal 
izatearen aukera idatzita jartzea erabaki 
zen.

UZTAILAREN 4KO BATZARRA

Presidente aldaketa burutu zen, Kelo 
Perez zegamarrak kargua utzi eta, Ioritz 
Imaz idiazabaldarrak hartu zuen.

Gipuzkoako Foru Aldundiko teknikariek, 
Partzuergoko teknikariei bilera batean 
jakinarazi zien, Foru Agindu berri bat 
onartzekotan zirela, bertan ehiza lerro 
guztietan bi eskopeta onartuko zirela 
jasotzeko asmoa zegoela jakinaraziz. 
Honela, Partzuergoaren kasuan 
salbuespen bat egiteko prest agertu 
ziren, hiru eskopeta erabiltzen utziz. 
Partzuergoaren batzarrak, Foru Agindu 
honetan, behin betiko era egoki eta 
zuzenean, Partzuergoan 3 eskopeta 
erabiltzeko izan dugun eta etorkizunean ere 
izan nahi dugun eskubidea bermatzeko, 
Juan Luis Moragues legegizonari, testu 
egokia idazteko eskatzea erabaki zuen. 
Hala nola, Ehizerako Foru Araua argitaratu 
aurretik, testua Partzuergoarekin adostea 
erabaki zuten.

UZTAILAREN 22KO 
BATZARRA

Ehizarako Plan Teknikoa onartu zuen 
Partzuergoko batzarrak eta plan hau 
Gipuzkoako Foru Aldundira bidaltzea 
erabaki zuen.

• 2013k denboraldirako ehiz postuen 
konponketak bideratzeko eta aparka-
lekuak egiteko lanak adjudikatu asmoz, 
baldintzen plegua onartzea erabaki 
zen. Guztira, 9.120E gehi BEZeko 
kostuarekin.

• Ehiz postuen enkantetik Partzuergoak 
jasotzen duen diruaren BEZ a Gipuzkoako 
Foru Aldundiko Ogasunari ordaintzea 
dagokion kontsulta egitea erabaki zen.

• Ohian enpresaren aholkularitza hitzar-
mena, errebisatu egin behar dela onartu 
zuen Partzuergoaren batzarrak.

URRIAREN 7KO BATZARRA

Gipuzkoako Foru Aldundiak, onartu duen 
Ehizaren Foru Arau berrian, Partzuergoan 3 
eskopetekin ehiza egiteko testua jasotzen 
bada ere, Partzuergoarekin adostua 
izan ez denez, Gipuzkoako eta Arabako 
Partzuergoak Ehizerako Foru Arau honi 
errekurtso kontentzioso-administratiboa 
jartzea erabaki zuen.

2013k ehiz denboraldirako, Guteme S.C 
enpresari 2 guarda kontratatzea erabaki 
zen. Partzuergoak, ehizaren kudeaketa 
bere gain hartzen duenez, ezinbestekoa 
du, bere langileak izatea zeregin 
honetarako ehiz garaian.
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KZ GUNEA

Herritarrek, KZguneko Trebakuntza 
Moduluak egiteko aukera izango 
dute, ikastaro bloke horietan hainbat 
gairi buruzko oinarrizko ezagutzak 
eskuratzeko aukera izango dutelarik. 
KZgunera hurbiltzen bazara, gehien 
interesatzen zaizkizun banakako 
ikastaroak edo modulu osoak egin 
ahal izango dituzu, moduluak hu-
rrengoak izanik:

e-Administrazioa 

On line kudeaketa administratiboak 
Eusko Jaurlaritzarekin, Foru Aldun-
diekin, Udalekin edo Administrazio 
zentralarekin egin itzazu.

Google Apps

Zure antolaketa pertsonala edo 
enpresakoa erraztuko dizkizuten 
Google tresnak zeintzuk diren ikas 
ezazu.

Oinarrizko  
Internet

Internet munduan sar zaitez, pc bat 
zer den ezagutu, nabigatzen eta 
posta elektronikoa erabiltzen ikasi 
beste ezagutza batzuen artean.

Irudia eta Soinua

Sormena askatu GIMP, Audacity eta 
bestelako tresnak erabiliz.

Sare Sozialak 2.0

Harremanetan jarri eta dokumen-
tuak partekatu ezagutzen dituzun 
pertsonekin sarearen bidez.

Software Librea

Software librearen baldintzak, bai-
men motak, abantailak eta desa-
bantailak... KZnux-era sarrera.

Beste ezagutza  
batzuk

Zure trebakuntza osatzeko tresnak 
eta zerbitzuak erabiltzen ikas ezazu.
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Zegamako odol-emaileen elkarteak 2013ko urtean odol emate hauek 
izan ditu:

Urtarrilaren 11n, 46 odol emate, maiatzaren 6an, 48 odol emate eta 
irailaren 16an, 41 odol emate.

25 aldiz odola eman duelako Juan Mari Apaolaza Estensorok 
intsignia eta diploma jaso zituen Idiazabalen ospatu zen Goierriko 
odol emaileen egunean. 

Eskerrik asko odol emaile guztioi eta odol-emaile ez zaretenoi odola 
emateko gonbitea luzatzen dizuegu odol emaileen elkartetik.

ODOL EMAILEEN
ELKARTEA

Juan Mari Apaolazak Juan Mari 
Ormazabalen eskutik diploma 

eta oroigarria jaso zituen
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Erreala jarraituz Donostiatik kanpora egin 
ohi dugun bisita, aurtengoan, Madrid 
aldera egin dugu, Rayo Vallecano-
ren  aurkako norgehiagoka ikustera hain 
zuzen ere. 

Aukera ezberdinak aztertu ondoren, 
egokiena, Beasaingo Elustondo 
Peñakoekin batera autobusean joatea 
zela erabaki genuen. Honela, larunbat 

eguerdian Madrilera iritsi, hotelean 
maletak utzi, eta hiriko leku aipagarrienak 
ikusteko aprobetxatu genuen arratsaldea. 
Gau partean, nahi zuenak parrandatxoa 
egiteko aukera ere izan zuen. 

Igande goizean jokatu zen partidua eta 
Vallecasera iritsi bezain laster “etxean” 
bezala sentitu ginen; alde batetik 
Gipuzkoatik joandako 2000 errealzale- 

rekin elkartu ginelako eta bestetik  
bertakoek ikaragarri ondo hartu 
gintuztelako. A zer nolako diferentzia 
hiri bereko beste taldeekin alderatuz. 
Izugarrizko giroa egon zen, bai zelai 
kanpoan bai barruan, eta zer esanik 
ez partidua 0-2 irabazi ondorenean. 
Garaipen honek, azkenean lortu genuen 
“Txampions-eko saria” gero eta hurbilago 
zegoela ikusteko balio izan zigun.

ZEGAMA 
ERREALAREKIN
PEÑA

“Eman Euskara Elkarri” lelopean, martxoaren 14an Korrika abiatu zen Andoaindik 
eta Euskal Herriko txoko ugari zeharkatu ostean, martxoaren 24an amaitu zen 
Baionan. Korrikak igaro zituen txoko horien artean, Zegama izan dugu aurtengoan. 
Martxoaren 14eko gauean iritsi zen Zegamara eta jende ugari elkartu zen euskararen 
alde korrika egiteko.

Korrika Zegamatik pasatzekoa zela-eta, 2012ko abenduan Korrika Batzordea 
osatu zen eta bertan herriko elkarte eta entitate askotako jendeak hartu zuen 
parte. Batzorde honek, Korrikarekin lotuta hainbat ekintza antolatu zituen: mus 
txapelketa (Jose Luis Azurmendi eta Migel Azkona izan ziren garaile), korrikako 
arroparen salmenta eta korrika pasatzen zen egunean bertan, korrika txikia, haur 
jolasak, buruhandiak, musika kantu poteoa eta herri afaria. 

Zegaman guztira 8Km saldu ziren. Kilometro bakoitzak 400 E balio zuen. Hauexek 
dira kilometroak erosi zituztenak: Orkatz abesbatza, Kasinoa elkartea, Aitxuri Herri 
Eskola eta Guraso elkartea, Elkartu Nahi txirrindulari elkartea, Tartaloetxe eta Ezker 
Abertzalea, Amezti eta Amezti Mendi Elkartea, Tobera Musika Eskola, Aizkorri 
Futbol Taldea eta Udala. 

Zegamako 
errealzaleak Madrila 

egin zuten irteeran

KORRIKA 18 ZEGAMAN
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Ohikoa denez, Aizkorri Guraso Elkartean, 
atzera begirada bat botaz, urtean zehar 
egindako ekintzen laburpen bat egiteko 
garaia iritsi da 2013ko urte honetan.

Inauterietako ostiralekoa izan 
da lehena. Bertan haurrak ikastolan 
mozorrotu ondoren, txokolatada 
antolatzen da bertaratutako guztientzat. 
Jarraian, haurrak horren gustuko dituzten 
buruhandiak izaten dira.

Kurtso amaierako festak ere izaten 
du bere xarma, opor luzeak iritsi baitira. 
Herriko kiroldegian haur jolasak antolatu 
dira, aurpegiak margotuz eta ohikoak 
diren taldeko jokoak eginez.

Kurtso hasieran, “kirol festa” egiten 
da irailaren azkeneko larunbatean 
Xabier Intsaustik antolatuta gurasoen 
laguntzarekin. Aurtengoan ere ikastolako 
bazkaria antolatu da. Jokoen ondoren, 
ikastolako gimnasioan, ikasle, guraso eta 
irakasle artean 160 lagun elkartu gara. 

Guraso Elkartea oso pozik dago festa 
honek duen arrakastarekin.

San Martin ondorengo igandean ere, 
bada haurrentzat pozgarri. Aurtengoan 
jolasak izan dira kiroldegian. Ondoren 
txokolate beroa banatu delarik.

Dakizuen bezala, eskola orduetatik 
kanpoko zaintza zerbitzuak ere, aurrera 
jarraitzen du goizeko 8:00etan 9:00etara 
bitartean ikastolako jangelan Marian 
Telleria begirale bezala delarik. Bere 
ordezko bezala Mª Karmen Laskurain eta 
Juani Arzelus aurkeztu dira.

Negu partean, igandetako bideo 
emanaldiak ere jarri dira kultur etxean, 
igande arratsalde hotzak pasatzeko 
aukera paregabea izanik.

Aurten korrika ere izan da, berandu pasa 
zen Zegamatik baina parte hartzea ona 
izan zen. Korrika-txikia ere antolatu zen 
arratsaldez eta bertan ikasleek ezezik 
irakasle eta gurasoek ere hartu zuten 
parte.

Elkarteko partaide guraso denak izan 
arren, hauteskunde bidez aukeraturiko 
ordezkaritza bat arduratzen da elkartearen 
betebeharrak kudeatzeaz eta aurrera 
eramateaz. Bi urtero ordezkaritza horren 
erdia berritzen da. 

Beste behin gogora arazi nahi genuke 
elkartearen egitekoa seme-alaben 
heziketan eskolako Irakasle Klaustroari 
laguntzea dela, eskola orduz kanpoko 
aktibitateetan eta aktibitate osagarrietan 
gehienbat. 

Bestalde, finantziazioari dagokionean, 
gurasoen ekarpen eta Udal zein Foru 
Aldundiaren ohiko diru-sarrerak jasotzeaz 
gain, inguruko enpresa batzuen laguntza 
ere jasotzen dugu. Jakin badakigu, 
aurtengoan, krisia dela-eta enpresa hauek 
esfortzu berezia egin behar izan dutela eta 
hau hala izanik, eskerrik beroenak luzatu 
nahi genizkieke guztiei Aizkorri Guraso 
Elkartearen izenean.

AIZKORRI GURASO 
ELKARTEA

Zegamako gaztetxoak korrika txikiari ekiteko prest Mari Domingi eta Olentzero 

Haurtzaindegia ere ez zuten ahaztuta utzi Olentzero eta Mari Domingik Olentzero eta Mari Domingiren bisita 
jaso zuten Aitxuri Herri Eskolan
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AITXURI
HERRI ESKOLA

Agenda 21 programaren barruan Donostiako 
Cristina-Enea natur interpretazio zentrora joan 
ginen. Irteera honetan haur hezkuntzako 3, 4 
eta 5 urteko ikasleak eta lehen hezkuntzako 1. 
eta 2. mailak parte hartu genuen. 

Bertan, munduko landare eta abereen 
ezaugarriak ezagutzea eta non eta nola bizi 
diren aztertzea izan genuen helburu. Oso modu 
entretenigarrian aritu ginen lanean.

Cristina
Enea ARAMAN

Urte bukaeran 2 urteko gelakoak Aramako 
parkean izan ginen. Beste herri bat ezagutu 
genuen, eta parkera inguratu ziren beste 
herrietako umeekin jolastu genuen.

2 urteko gela

MURGIZELAI

Urtaroek paisaia nola aldatzen duten ikusteko, 
Murgizelaira joan ginen bitan, zuhaitzetako 
hostoen koloreak aztertzeko, zelaiko loreak 
nola hazten diren ikusteko, eta Agenda 21 ekin 
lotuta ( aurten gai hori ez dagokion arren) , nola 
zaindu behar den mendia landu genuen, zaborra 
lurrera ez botaz…



2013 | ZEGAMAKO URTEKARIA | 7574 | ZEGAMAKO URTEKARIA | 2013

Ikasturte bukaera guztietan ingurumenarekin 
lotutako irteera egiten dugu, ikasleek 
aukera izan dezaten paraje edo ekosistema 
ezberdinak ezagutzeko. Besteak beste, toki 
hauetan izan gara: Lekeitio, Getaria, Zumaia, 
Zuhatza, La Arboleda… Azkeneko txangoa 
Aiako Harrietako parke naturalera egin 
dugu, Arritxulo aterpetxera. Baso ekosistema 
ezagutzeaz gain, jolas kooperatiboekin 
elkarbizitza sendotu nahian ere aritu ginen.

Arritxulo
Aterpetxea

Irakurzaletasuna bultzatzeko asmoarekin 
urtero euskal idazle bat gonbidatzen dugu 
Aitxuri Herri Eskolara. Hainbat izan dira gure 
artean, Joxe Antonio Ormazabal, Arrate Egaña, 
Txiliku, Katixa Agirre, Jose Mari Iturralde… Iaz 
Alaitz Olaizolaren txanda izan zen eta “Mikel 
eta Mikaela” liburua irakurri ondoren solasaldi 
atsegina izateko parada eduki genuen.

Alaitz Olaizola
idazlea

Osasunarentzat kirolak daukan onura kontuan 
izanda gure ikasleei aukera ematen zaie kirol 
ezberdinak ezagutzeko eta praktikatzeko.Era 
berean, elkarren arteko harremanak indartu 
eta beste herrietako ikasleak ezagutzen 
dituzte. Ohikoak ez diren kiroletan ere aritu 
dira kanpoko federazio ezberdinetako 
monitoreekin, hala nola: esgrima, xakea, 
eskalada, errugbia … 

Kirola

Udaberrian, LH 1. eta 2. mailakoak agenda 21 
programaren barruan ikasitakoa lantzeko, 
Donostiako Zientzia Museora joan ginen. 
Bertan, energiaren gaia lantzeko zenbait 
esperimentu egin genituen eta planetei 
buruzko informazio ere jaso genuen (pelikula, 
planetarium txikia...). 

Zientzia
Museoa

(1. eta 2. maila)



TOBERA HOBERA
Urtekari hau esku artean izateak, urte 
berriaren atari-atarian gaudela adierazi 
digu. Eta urtealdi zaharra atzean utzi 
dugula, honenbestez. Itxaropenaren 
eta nostalgiaren arteko muga lausoan 
gaude orriok irakurtzen. TOBERA Musika-
eskolak 2013an jendaurrean egindako 
ekintzak gogoratzera goaz jarraian, baina 
ez oroiminez, aurrerako indarra hartzen 
laguntzeko baizik. 

Duela urte batzuekiko, nabarmen aldatu 
dira joerak Aizkorpe bailarako musika-
eskolaren emanaldietan. Musika-tresnen 
ugaritasun handiagoa, errepertorio 
zabalagoa, musikaren aspektu gehiago 
uztartzea piezatan, eta, azken batean, 
ikuskizun beteagoak dira gaur egun 
TOBERAk plazaratzen dituenak. Esan 
bezala, joan den ikasturte honetan 
egindakoetako zenbait aipatuko ditugu 
jarraian, musika-eskolaren bolumenaren 
eta sasoiaren adierazgarri (segidako askok 
hedabideetan ere izan dute zabalkunde 
nabarmena: Goierriko Hitzan, El Diario 
Vascon, Goierri telebistan, Goierriko 
Gidan, webguneetan, facebooken, e.a.):

IKASTARO IREKIAK 
Txalapartan, baterian eta perkusio etnikoan 
trebatzeko ikastaroan jende ugarik eman 
zuen izena eta bi talde eratu dira 2013an, 
Seguran. 2014an jarraipen-urtea izango 
da, eta txalapartako hastapen-kurtsoa 
emateaz gain, maila aurreratuxeagoa 
dutenentzat ere sakontzeko aukera 
eskainiko da. Aste Santuaren ondoren 
hasteko, berriz, helduentzako euskal 
dantzen ikastaroa zegoen prestatuta, 

Zegaman, baina ikasle-kopuru nahikorik 
apuntatu ez zela eta, bertan behera utzi 
behar izan zen hasi eta gutxira. Azaroan, 
berriz, musika-informatikari buruzko doako 
ikastaroa abiatu da. Partitura polifonikoak 
Finale programarekin idazten eta modu 
erraz eta azkarrean editatzen eta aldatzen 
ikasten dihardute harrezkero izena 
emandakoek. Abestiak Midi formatutik 
partiturara inportatzen eta esportatzen 
ere bai. Audacity programarekin abestiak 
nahasten eta manipulatzen trebatzen ari 
dira. Eta grabaketak egin eta grabatutakoa 
editatzeko gai izango dira ikastaroa 
bukatutakoan. Formazio presentziala 
–Zegaman bertan– eta urrunekoa –on-
line– uztartu dira ekimen didaktiko 
honetan.

SANTA ZEZIL IA, 
MUSIKARION ZAINDARI
Azaroaren 21ean izan zen Zegamako 
kontzertua gimnasioan, bezperan Seguran 
eginda. TOBERA Musika-eskola bazkide 
duen Euskal Herriko Musika-eskolen 
Elkarteak antolatutako Musikalean 
egitasmoaren barruko saioa izan zen 
Zegamakoa. Egitasmo honen seigarren 
edizioa izan zen 2013koa; 40 musika 
eskolatako 1.700 ikasle eta irakasle baino 
gehiagok hartu genuen parte ekimen 
horretan, bakoitzak bere herrian musika 
jendaurrera ateratzen.
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TOBERA MUSIKA  
ETA DANTZA ESKOLA

Gaztetxoak publikoaren aurrean jartzen 
ohitzea garrantzitsua da.

Musika-hizkuntzak musika ulertzeko, interpretatzeko eta horrekin gozatzeko ezinbesteko oinarria eskaintzen die ikasleei. 5 ikasle heldu dabiltza 2013/2014 
ikasturtean musika-hizkuntzako eskoletan.



DANTZA-IKUSKIZUNAK
iristear zen ikuskizun baten berri ematen 
amaitu genuen 2012ko Urtekarirako 
artikulua. Halaxe izan zen, eta urteari agur 
esateko, eguberri-jaialdi berezia prestatu 
zen abenduaren 28 iluntzean Gaztainak 
erre artian izenburupean. TOBERA 
Musika-eskolako dantza-taldeetako 
bi izan ziren protagonista emanaldian, 
eskolako txistulariek lagunduta. 175 lagun 
bildu ziren Zegamako gimnasiora. Euskal 
dantzaren bilakaeraren berri izan zuten 
bertaratutakoek; Gipuzkoaz besteko 
euskal herrialdeetako dantza-erak ere 
ikusi zituzten. Ez zen, ordea, dantza 
tradizionalek osatutako emankizuna soilik 
izan, areago, koreografia garaikideak, 
janzkera modernoa eta egungo musika 
izan ziren osagai nagusiak eguberriko 
herri-kutsuko ekintza berezi honetan.

Ekainaren 13an, bestalde, Zegamako 
patio estalian, 50 ikasletik gora bildu zituen 
dantza-saioa eskaini zen. Edo ekainaren 
23an, Zegamako San Joan suaren 
inguruan aritu ziren eskolako hainbat 
dantzari eta txistu-banda. Edo Zegamako 
herriko jaien barruan, abuztuaren 24an, 
San Bartolome egunez, ohiko emanaldia 
plazaratu zen. Irailaren 22an, bestalde, 
Urretxuko Euskal Jaiko desfilean Nagusien 
Dantza-taldea aritu zen. Asko izan dira, 
beraz, eskolako dantza-ikasleek egin 
dituzten irteerak.

MUSIKA-ASTEA
Musika-hizkuntzako ate irekiko egunak 
eta musika-tresnatako entzunaldiak 
eskaini dira aurten Musika-astea ekimen 
berriaren barruan, Seguran eta Zegaman. 
8 musika-hitzordurekin osatutako 
astebeteko egitaraua ondu zuen eskolak 
martxoan (erakustaldi didaktikoak, 
irakasgaikako saio espezifikoak…), egun 
osokoak horietako zenbait.

KOLABORAZIOAK
Aizkorpeko herrietan beste taldeek eta 
elkarteek antolatzen dituzten hainbat 
ekintzak musika-laguntza behar izaten 
dute. TOBERAren zereginen artean 

dago lankidetzan kultura-jarduerak 
aurrera ateratzea. Adibidez, alde batetik, 
Santa Ageda bezperan, Zegamako 
eskolakoekin batera irten ziren kantu-
eskean musika-eskolako txistulariak, eta 
herritarrekin batera trikitiko eta panderoko 
ikasleak. Beste alde batetik, apirilaren 
7ko Zegamako Erlezainen Egunean hartu 
zuten parte musika-eskolako txistulariek 
eta zenbait dantzarik (omenaldia egiteko 
erlezainei), ohi duten eran. Uztailaren 14ko 
Zegamako jubilatuen egunean lagundu 
zen, arkuak egin ziren Jaunartzeetan eta 
Zegamako zaindariaren egunean, lore-
sortaren ematea egin zen Idiazabalgoen 
erromesaldian, e.a.

Inguruarekiko kezka ere badu TOBERAk. 
Horregatik, martxoaren 14an, Korrikari 
ongi etorria egitera irten ziren kalera 
eskolako musikariak, eta, gainera, musika-
eskolak euskararekiko duen konpromisoa 
berresteko, ibilbidearen kilometro-
erdia erosi zuen. Edo maiatzaren 4an, 
Lazkaoko Areria antzokian, Gipuzkoako 
eskola txikien alde antolatutako ikuskarian 
lagundu zuten TOBERAko dantzariek 
(Lazkao-Olaberria epaiketa izeneko 
antzerki musikatuaren bi paseetan).

IKASTURTEAREN AMAIERA
Ekainaren 20an Zegamako plazan 
egindako musika-jaialdia 150 ikusle 
pasak jarraitu zuten adi-adi ordu eta 
erdiz. Musika-hizkuntzaren zikloa amaitu 
duten ikasleei egiaztagiria banatu zitzaien 
kontzertuan, eta bigarren nibeleko 
azterketa gainditutakoei diploma luzatu 
zitzaien. Gero merienda eskaini zen 
Udalaren eskutik. 

ANDOAINGO PIANO-
JAIALDIA
Otsailaren 23ko eta 24ko asteburuan 
egindako Andoaingo 8. piano-jaialdira 6 
ikasle joan ziren TOBERAtik –Zegamakoak, 
Segurakoak eta Mutiloakoak–, eta 
horietatik 4k zilarrezko domina eskuratu 
zuten eta 2k brontzezkoa. Denak 
bakarkako modalitatean aritu ziren. Jaialdia 
sortu zenez geroztiko urte guztietan aritu 
izan da jaialdian TOBERAko ordezkaritza. 
2014an 7 ikasle aurkeztuko dira.

Irteerei dagokienez, 2002an hasi zuen 
TOBERAk beste musika-eskola batzuekiko 
elkartruke-zikloa. 2011n 10 urteko zikloa 
egin zuen, beste horrenbeste musika-
eskola ezagututa, eta 2012an Goierriko 
Musika-eskolen lehenengo Alardea 
antolatu zuen, arrakasta itzelarekin. 
2014ko martxoan, txanpa berri bati 
hasiera emanez, Usurbilera joango dira 
Zegamako ikasleak.

MUSIKATIK APARTEKO 
EKINTZAK ERE BAI
www.tobera.org webgunea erabat 
itxuraldatuta egongo da kontsultatzeko 
moduan laster. Zegamako Errege 
Magoen Kabalgata TOBERAk prestatzen 
du urtero, herriko Udalaren diru-
laguntzarekin. Otsailaren 26an, berriz, 
musika-eskolako Zuzendaritza-batzordea 
berrituta, Gurasoen Batzar Orokorra 
egin zen Zerainen, besteak beste.
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Nagusien Dantza-taldeak ibilbide oparoa egin du ikasturte honetan etena egitea erabaki duen 
arte. ‘Gaztainak erre artian’ ikuskizuna eta Urretxuko Euskal Jaia izan dira azkeneko urteko ekintza 
aipagarriak.

Zegaman eta Seguran bina txistu-talde dituzte aukeran ikasleek; mailaz aurrera egindakoan, Txistu-
bandan sartzeko aukera dute.
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Bukatzear dugun urte honetan, Xabi 
Arakama aurreko urteetan bezala 
topera ibili da bere musikari lanetan. 
Valentziako Obrint Pas taldearekin 
dabil hara eta hona. 20 urteko ibilbidea 
daraman talde honetan, Xabik 7 
urte daramatza ska-rock doinuak 
jotzen bere trikitixarekin munduko 
nazio ezberdinetan. Aurten bereziki, 
kontzertu denak oso arrakastatsuak 
izaten ari dira taldearentzat. 

Obrint Pas taldeak, urte hau 
bukatzearekin batera, behin behineko 
geldiune bat egingo du. Geldiune 
horren aurretik ordea, Xabik bere 
taldearekin batera bira berezi bat egin 
du Europa eta Ameriketatik zehar: 
Berlin, Kiev, Hamburgo, New york, 
San Francisco eta Mexikon eskaini 
dituzte kontzertuak. Hilabete oso bat 
eta 30.000 kilometro egin ondoren, 
balorazio eta esperientzia ezin hobea 
ekarri dute gure mugez kanpotik. 
Oraingoz merezitako atsedena 
hartuko dute, etorkizunean gauza 
bereziak egiteko intentzioarekin. 

Geldiune hau aprobetxatuz, Xabik 
talde berri bat sortu du Euskal Herri 
mailan oso ezagunak diren talde 

batzuetako musikariak aukeratuta. 
Urtarrilean grabatuko du diskoa eta 
martxoan aurkeztuko du. Handik 
aurrera kontzertuak eskainiko ditu 
bai Euskal Herrian eta baita kanpoan 
ere. Aipatu beharra dago diskoko 
14 abestiak Xabik eginak direla eta 
horietako baten hitzak Iker Zubeldia 
bertsolari zegamarrarenak direla. 
Talde honekin, Xabik gure inguruetan 
oso gutxi entzundako estilo berri bat 
jorratuko du.

Herrialde Katalanetako Ebri Knight 
folk talde ezagunarekin bi abestitan 
ere kolaboratu zuen Arakamak 
udaberrian. Aurreko diskoan bezala, 

Los Zopilotes Txirriaosen lan berrian 
ere txalaparta grabatu du. 

Aurten ere iazko moduan Zegamako 
Tobera Musika Eskolan eta 
Ormaiztegiko musika eskolan dabil 
trikitixa, txalaparta, pandero eta 
perkusio klaseak ematen. Bere 
emazteak Beasainen urte hasieran 
irekitako Partisano EH musika 
taldeen merchangdising-ean 
espezializatutako dendan ere parte-
hartzaile zuzena dugu Xabi. Kaotiko, 
Su ta Gar, Esne Beltza, Obrint Pas, 
Bizardunak… bezalako taldeen 
kontzertuetan materialaren saltzaile 
ofiziala da Partisano EH. 

Xabier  
Arakama
Ruiz de 
Egino

ZERBITZUA HOBETZEN
4 urtetik aurrerako neska-mutikoekin 
hasten du lana TOBERAk, eta 
helduenganaino iristen da. Hauek dira 
TOBERA Musika-eskolaren irakaskuntza-
eskaintza osatzen duten gaiak gaur 
egun: Musika-tailerra eta -hizkuntza (8 
maila 2 ziklotan: aurrenekoan 3 maila 
eta bigarrengoan 5), euskal dantzak, 
txistua eta danbolina, trikitia, panderoa, 
perkusioaren hastapenak (txalaparta, 
bateria, etnikoa…), gitarra klasikoa zein 
elektrikoa, baxu elektrikoa, saxofoia, 
klarinetea, pianoa eta orotariko musika-
taldeak.

Joan den ikasturtean, lanketa berezia 
egin dugu eskolara sartzeko baldintzak 
berrikusten eta gaurkotzen. Hala, 
berrikuntza nabarmenak ekarri dituzte 
TOBERA Musika-eskolan 2013/2014 

ikasturtean aritzeko irakasgaien 
egituraketak eta sarrera-baldintzak 
arautzeko moduak. Aldaketa hauek, batez 
ere, lehenengo nibelean eman dira, eta, 
beraz, haur gazteenei eta musika ikasten 
hasi nahi duten horiei ekarri dizkiete 
abantailak. Eskolako Klaustroak beste 
musika-eskola batzuetako prozedurak 
ezagututa moldatu du Plan Pedagogikoa, 
TOBERAko erabiltzaileentzako egokiagoa 
eta erosoagoa izateko helburuarekin, 
eta eskolako Zuzendaritza-batzordeak 
eman dio oniritzia azkenean zabaldutako 
bertsioari. Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza-
sailak ere berretsi du.

Adin guztietako ehun eta hogeita hamabi 
ikasle dira 2013/2014 ikasturtean gure 
gelatan musika ezagutzen, lantzen eta 
gozatzen dabiltzanak (77 zegamar), 
berrehun eta hamabost matrikula eginda 
(128 Zegaman).

Hezkuntzak pertsona eta profesional 
modura eratzen gaitu. Familiak babesa 
eta baloreak ematen dizkigu. Lanak 
aberastasuna ahalbidetzen digu. Baina 
arte-diziplinak dira, eta musika batez 
ere, komunitate-pertenentzia eragin 
–kulturarekin eta hizkuntzarekin batera–, 
eta ongizatea transmititzen digutenak. 
Areago krisi-garaiotan. Zatoz musikara. 
Zatoz TOBERAra. Zoriontsuago izango 
zarenik ezin dizugu bermatu, baina… 
boleto gehiago izango dituzu.

Urte berri on!

Iker Gómez de Segura

TOBERA Musika-
eskolaren izenean
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Konturatu orduko iritsi gara 2013. urtearen 
amaierara ere eta honekin batera urtean 
zehar Batasun Kasinoan egin ditugun 
ekintzen berri zuenganatzen saiatuko 
gara. Ekintza guzti hauen helburua, 
herrian giroa sortu eta herritarrok aktibitate 
ezberdinetan parte hartzeko aukera izatea 
da.

Horrela bada hemen doakizue egindako 
ekimen garrantzitsuenen aipamena:

BERTSO SAIOA

Aurtegoan Erlezain Eguna apirilak 7an 
ospatu genuen eta egitarauaren barnean, 
bertso saioa antolatu genuen herriko 
kiroldegian, herriko Udalaren laguntzaz.

Bertan ez zen adar jotzerik falta izan eta 
giro ederra sortu zuten bertan bildutako 
entzuleen artean Sebastian Lizaso, Andoni 
Egaña, Anjel Mari Peñagarikano eta Iker 
Zubeldia herritarrak. Saioko gai-jartzailea 
Unai Elizasu izan zen.

KASINOKO XXV. IPUIN 
LEHIAKETA - I I .  JOXANTONIO 
ORMAZABALEN OROIMENEZ

Dagoeneko XXV. urteurrena osatu dugu 
eta beraz, Zilarrezko ezteiak, urtez herriko 
gaztetxoenek aurkeztutako ipuinen 
lehiaketa, Arantzazuko peregrinazioaren 
bueltarekin batera, maiatzaren 20an. 
Iazkoan hasitakoaren ildotik jarraituz, ipuin 
lehiaketa Joxantonio Ormazabal “Aierdi” 
herritar idazlearen omenez egin da. 
Bertan parte-hartzaile guztiek bere saria 
izan zuten, eta sari bereziak ondorengoek 
jaso zituzten:

SARIDUNAK

1.MAILA
1. postua: Haitz Alzelai
2. postua: Ainitze Maizkurrena
2. MAILA
1. postua: Mikel Ormazabal

2. postua: Unai Lekuona
3. MAILA
1. postua: Lorea Agirre
2. postua: Maialen Errasti
4. MAILA
1. postua: Irati Goiburu
2. postua: Manex Ormazabal
5. MAILA
1. postua: Leire Berasategi
2. postua: Andrei Joan Filip
6. MAILA
1. postua: Maialen Martin
2. postua: Iñaki Galdos

Irabazle izan direnei, zorionak eta aipamen 
berezi bat lehiaketa honetan parte hartzen 
beti saiatzen diren beste guztiei, nahiz 
eta, sari berezirik jaso ez. Gure aldetik 
zoragarria da haur talde horri sariak 
banatzea.

ELKARTEEN ARTEKO 
MUS TXAPELKETA

Lau urtez behin bezala, aurtengoan 
Kasinokoei suertatu zaigu herriko lau 
elkarteetako (Jubilatuak, Tartalo, Amezti 
eta Kasino) mus txapelketako txapeldun 
eta txapeldunordeek jokatzen duten 
“museko txampions”-a antolatzea. Bera, 
apirilaren 13an burutu zen eta lehia 
gogor baten ondoren Joxe Anjel Otaegi 
“Moxo” eta Juan Zabaleta “Pitis” suertatu 
ziren garaile, finalean Aitor Azurmendi 
“Rocky” eta Koldo Otaegiri gailenduz. 
Ondoren 8 bikoteek Kasinoko juntakideek 
prestaturiko jaki ederrak dastatzeko 
aukera izan zuten.

AMPO-ORDIZIA ERRUGBI 
TALDEKOEKIN ELKARTZEA

Azken bolada honetan Zegaman errugbiak 
zaletasun eta ikusmira ugari sortu duela 
ikusirik eta herrian zenbait taldekide 
ditugula aprobetxaturik, bertako hainbat 
jokalarirekin hitzaldia antolatu genuen 

ekainaren 14an eta ondoren elkarrekin 
afaldu genuen. Aipatu beharra dago 
lagunarteko giro ederra sortu zela denen 
artean eta zaletu dezente inguratu zela 
bertara.

AIZKORRIKO 
LAGUNEN EGUNA

Uztailaren 7an, herrian Aizkorriko eguna 
ospaturik, elkarteak plazan egin zen 
Eusko Labeleko produktuen dastatzean 
(sagardo, oilasko eta hanburgesa) parte 
hartu zuen. 

SAN BARTOLOMEETAN, 
PAELLA LEHIAKETA

Urteroko legez, herriko elkarteen artean 
ospatzen den paella lehiaketan ere 
izan zuen Kasino Elkarteak bere tartea. 
Festetako egun honi ekarpena egin, eta 
hainbat herritar zein kanpotarrentzat 
tripabarrenak pozteko ahaleginak eginez.

SAN MARTIN FERIA

Azaroaren 9an ospatu zen San Martin 
Feria herrian, eta bertan ohiko bihurtu den 
gazta lehiaketa. Lehiaketan parte hartu 
zuten gaztak bertaratuen artean banatzen 
parte hartu zuten elkarteko kideek beste 
zenbait herritarrekin batera.

KASINOKO MUS 
TXAPELKETA

Azaroko 2 ostiraletan jokatu zen Kasinoko 
mus txapelketa, guztira 28 bikotek hartu 
zuten parte eta guztien artean Mikel 
Goiburu eta Aitor Arakamak osaturiko 
bikotea nagusitu zen. Finalean, Jesus 
Zabaleta eta Joxe Arizkorreta izan zituzten 
aurkari. Elkartearen izenean zorionak 
sarituei eta eskerrik asko laguntza eman 
duten herriko taberna eta dendei.

Ekintza hauekin bukatzen du elkarteak 
urtea, beti ere herritar guztiei Gabon 
festa zoriontsuak eta 2014. urte dotorea 
opatuaz.

ZEGAMAR 
BATASUN
KASINOA

Piperraren eguna ospatu zen udazkenean

Aitor Azurmendi, 
Jose Anjel 

Otaegi, Pello 
Arrizabalaga, 

Juan Zabaleta 
eta Koldo Otaegi 

elkarte arteko 
mus txapelketako 

sari banaketan

Ampo-Ordizia Errugbi taldekoak Kasinoan eman zuten hitzaldia



AIZKORRI
FUTBOL TALDEA

Hemen dituzue 2012ko azarotik 2013ko urrira 
bitarteko metereologiari buruzko datu batzuk. Datu 
hauek, www.euskalmet.euskadi.net web orritik 
eskuratu ditugu:

ARGIBIDEAK

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

 

 

Azaroa 2012

Abendua 2012

Urtarrila 2013

Otsaila 2013

Martxoa 2013

Apirila 2013

Maiatza 2013

Ekaina 2013

Uztaila 2013

Abuztua 2013

Iraila 2013

Urria 2013

Prez.
(l/m2)

182,50

150,10

460,90

330,70

196,20

140,10

170,30

153,80

18

13,8

45

68,90

T. max.
(ºC)

19,7

21,5

18

16,1

18,5

28,7

25,2

32

35,7

36,2

32,4

27,9

T. min.
(ºC)

0,4

-1,5

0,7

-3,6

-1,1

0,5

2,7

7,6

13,1

11,7

9,8

4,8

Haizearen 
abiadura 

(km/h)

79,7

86,8

98,8

88,9

177,1

84

78,7

68,8

69,8

69,5

64,5

113,6

Hezetasun 
erlatiboa

(%)

93

93

94

94

95

94

95

95

94

95

94

92

PREZIPITAZIO GEHIEN EMAN ZEN EGUNA 
2013-01-15 • 70,6 l/m2

T. MAXIMOA EMANDAKO EGUNA  
2013-08-01 • 36,2º

T. MINIMOA EMANDAKO EGUNA 
2013-02-23 • -3,6º

HEZETASUN ERLATIBO HANDIENA EMANDAKO EGUNA 
2013-03-27an 2013-05-09an, 2013-06-08an eta 2013-08-06ean • %95

HAIZEAK ABIADURA HANDIENA HARTU ZUEN EGUNA
2013-03-26 • 177,1 km/h

ZENTRO METEOROLOGIKOA
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Aizkorri Futbol Taldeak, azkeneko urteetan 
egindako lanaren fruituak, pixkanaka, 
jasotzen ari dira. Bukatutako denboraldian 
3 talde federatuekin hartu du parte 
Gipuzkoako lehiaketetan:

1. MAILAKO KADETEAK, 19 jokalarirekin, 
31 partida jokatu dituzte, ligan 6. postuan 
sailkatuz eta 4. postuan kopan.

1. MAILAKO INFANTILAK 22 jokalari erabili 
ditu, 5. postua lortu dute ligako fasean eta 
4. postua kopan sailkatuz.

INFANTIL TXIKIAK 18 jokalarirekin aritu dira, 
eta emaitza ezin hobea izan da: 3. postuan 
gelditu dira ligako fasean eta 8. postuan 
Txapeldunen fasean. Beraz, aurten 
Ohorezko Mailan aritzeko eskubidea irabazi 
dute, Gipuzkoako talde nagusiekin.

Gaur egun, Aizkorri Futbol Taldearen atzetik 
140 pertsonak osatutako kolektiboa dago 
(jokalari, eskolako ikasle, entrenatzaile, 
delegatu eta juntakideen artean), jende 
asko beraz, baina bere lana eta ekarpena 
eman nahi duten zegamarrendako, beti 
dugu leku bat. 

A IZKORRI-GOIERRI FUTBOL 
ESKOLA

Orain dela 3 urte, AIZKORRI F.T.aren 
babesean eta guraso talde baten eskutik, 
Futbol Eskola bere lehenengo pausoak 
hasi zen ematen.

3 urte pasa ondoren, Futbol Eskola proiektu 
tinko bat dela esan dezakegu, berezko 
nortasunarekin eta helburu argiekin. Bere 
atzetik gaitutako entrenatzaile eta monitore 
konprometituak daude, alebin eta benjamin 
mailarako Errealak prestatutako material 
didaktikoa erabiliz.

Beste aldetik, futbola edo beste edozein 
kirolen alderdi fisikoa oso agerikoa da: 
osasuna, sasoia, aisia,… Giza-heziketaren 
ekarpenak berriz, askotan ez dira hain 
nabariak, eta kirolak, taldeko kirolak gehien 
bat, badu alde horretan zeresan handia.

Heziketa, Futbolean aritzeko baliabideak 
erraztea baino inportanteagoa da. Kirola, 
eta bereziki futbola, “bizitzarako eskola” bat 
dela uste dugu eta bertan bizitzan zehar 
aurkituko ditugun arazoei (ikasketatan, 
lanean, harremanetan, e.a.) aurre egin eta 
haiek gainditzen ikasiko dugu. 

Horretarako kirolak berez dituen balore 
pedagogikoak lantzen dira Futbol Eskolan. 
Hauek bereziki:

LAN TALDEA
KOMUNIKAZIOA
ARAUAREKIKO ERRESPETUA
ARAZOEN KONPOBIDEA
HARREMANAK
LIDERGOA
AURKARI ETA EZBERDINAREKIKO 
ERRESPETUA
AHALEGINA ETA DIZIPLINA
IRABAZTEN IKASI
GALTZEN IKASI
ERRONKARAKO PRESTATZEA
JOKO GARBIA
PARTEKATZEA
AUTOESTIMUA

Eta bukatzeko, Futbol Eskolako heziketa ez 
da futbol zelaiaren gainean soilik ematen, 
ikasgelatan ere. Aurtengo denboraldian 
jokalari eta gurasoendako 3 hitzaldi 
burutuko dira, eta gaiak kirolaren esparrua 
gaindituz:

KIROLA – ELIKADURA
OHITURA OSASUNGARRIAK
GIZABIDEZKO PORTAERAK



ELKARTU NAHI
Elkartu Nahi T.E.an, 2013. urtean, urte-
roko ekintzak aurrera ateratzen jarraitu 
dugu. Beste behin ere, junior mailako eta 
afizionatu mailako probak antolatu ditu-
gu, azken urte hauetan ohikoa den be-
zala. Hala ere, hauetan aldaketa batzuk 
sartu ditugu ondoren azalduko dizuegun  
bezala.

Bestalde, aurtengoan ekintza berri ba-
tzuen antolakuntzaren ardura ere hartu 
dugu. Esaterako, herriko txirrindu zaleok 
elkartzeko egun bat antolatu genuen mar-
txoan eta abenduan ospatuko den San 
Silvestre probaren II. ekitaldia antolatzeko 
lanetan ere bagabiltza.

Besterik gabe, 2013. urtean burutu ditu-
gun ekintzak hauek izan dira:

I .  ELKARTU NAHI EGUNA

2013ko martxoaren 2an, herriko txirrindu 
zaleok elkartzeko asmoz, bizikletaz, kilo-
metro gutxiko ibilbide bat prestatu genuen 
elkarrekin egiteko. Bi aste lehenago, he-
rriko tabernetan oharra jarri genuen jen-
deak jakin zezan.

Horrela ba martxoaren 2an, larunbata iza-
nik eta eguraldia lagun genuela hainbat 
herritar elkartu ginen herriko plazan eta 
Aitor Perez txirrindulari profesional ohiare-
kin 50km inguruko ibilalditxo bat egin ge-
nuen. Itzuli hau egin eta gero herritik poteo 
bat egin eta azkenik Zeraingo Ohiarte sa-
gardotegian afari batekin amaitu genuen 
eguna. 

Egun hau aprobetxatu genuen baita ere, 
Aitor Perez Arrieta, herritarrari, omenaldi 
bat egiteko, profesional mailan pasa di-
tuen urte guztiengatik. Afarian, arratsal-
deko txirrindu itzulia egin genuenoz gain 
bere familia eta lagunak ere elkartu ginen 
beraz.

XXIX. ELKARTU NAHI SARIA

Proba hau 2013ko apirilaren 20an burutu 
zen junior mailako txirrindu proba da. Aur-
tengoan, aldaketatxo bat gauzatu genuen 
proba honen ibilbidean. Azken urteetan 
helmuga Otzaurteko mendatean izaten 
zen baina aurten hau herrian bertan iza-
tea erabaki genuen. Hala ere, ez genion 

probari gogortasunik 
kendu, izan ere, Barbari 
mendatea sartu baike-
nuen helmugarako kilo-
metro gutxira. 

Aipatutakoaren ondo-
rioz, ibilbidea honela 
gelditu zen: Zegamako 
plazaren ondoan ir-
teera eman ondoren, 
Seguratik bi itzuli egin 
zituzten txirrindulariek. 
Gero, Beasaindik pasa-
tuz, Ormaiztegi herrira iritsi eta Lierniako 
mendatea igo behar izan zuten. Mutiloara 
jaitsi ondoren, berriro Beasaindik pasatuz, 
Lierniako igoera egin zuten bigarrengoz. 
Jaitsieraren ondoren berriz Segurako erre-
pidera atera ziren eta bertan Zerain alde-
ra bidegurutzea hartu eta Barbari portua 
pasatuz helmugaratu ziren. Azken portu 
hau, helmugatik 5 km-tara zegoen.

Proba honetan, Xabier San Sebastian ize-
neko, Limousin taldeko txirrindularia izan 
zen garaile. Ibai Arrizabalaga herritarrak 
12. postuan amaitu zuen proba.

LXXXI I .  SAN BARTOLOME 
SARIA

2013ko abuztuaren 25ean gauzatu zen 
afizionatuen mailako lasterketa. Urteroko 
moduan herriko jaietako azken igandean 
ospatu zen eta Naturgas Energia taldeko 
Imanol Estevez izan zen garaile. 

Proba hau, Torneo Euskaldun izeneko 
txapelketarako puntuagarria izan da aur-
tengo urtera arte. Aurtengoan ordea, Eus-
kal Herriko Txirrindularitza Federazioaren 
ideia bat dela eta, Lehendakari txapel-
ketarako puntuagarria izan da. Aldaketa 
honengatik 23 urtez azpiko txirrindulariek 
bakarrik parte hartu zuten.

Federaziotik, gonbidapena pasa ziguten, 
beste bi herrirekin eskulanean 3 etapaz 
osaturiko lasterketa bat antolatzeko. Ideia 
interesgarria iruditu zitzaigun eta hortik 
Udarako kriteriuma izeneko itzulitxoa sor-
tu zen. Zegamakoa azken etapa izan zen, 
beraz aurreko bi egunetan txirrindulariek 
ibilbide gogorrak izan zituztelako, gure 
ohiko ibilbidean aldaketa batzuk gauzatu 
behar izan genituen, hau laburtzeko. 

Azkenik, ibilbide labur baina amaiera go-
gorreko eta denon gustukoa zen bat di-
seinatu genuen: Aurreko urteetan bezala, 
Zegaman irten eta bi itzuli egin zituzten 
Idiazabalgo herritik eta ondoren junior 
mailan bezala, Lierniako igoera izan zuten 
Ormaiztegiko aldetik igota. Jaitsieraren 
ondoren Zegamara itzuli eta berriro Mu-
tiloara joan ziren Minetako igoera gauza-
tzeko. Honen ondoren Zeraina jaitsi ziren 

eta bertatik Barbarisko portutik helmuga-
ra iritsi ziren. 

IV.  ZEGAMAKO MENDI  
BIZ IKLETA LASTERKETA

Laugarren urtez, 2013ko irailaren 14an 
Zegamako mendi bizikleta lasterketa izan 
zen. Ibilbidean aldaketa txiki batzuk izan 
ziren lurjauzien ondorioz. Proba hau mai-
la ezberdinetako txirrindularientzat izaten 
da, eta partaide bakoitzak, dagokion ka-
tegoriaren arabera, itzuli kopuru ezberdina 
eman behar izaten dio zirkuituari. Mailarik 
gorenean Aitor Hernandez Ermuarra izan 
zen garaile aurtengoan ere. 

I I .  SAN SILVESTRE PROBA

Korrikako proba honetan, iazko edizioan 
ere antolakuntza lanetan aritu zen Elkartu 
Nahi T.E.. Aurtengoan ordea, antolakun-
tza geure kargu hartzea erabaki genuen, 
beti ere iaz proba aurrera atera zutenen 
laguntza eta oniritziarekin. 

Proba hau, gainontzeko herrietan bezala, 
abenduaren 31an izaten da eta helduen-
tzako probaz gain, haurrentzako, ibilbide 
laburragoko lasterketak egoten dira adi-
naren arabera. Helduen probako ibilbi-
dea, ia herri guztitik zehar pasatzen den 
zirkuitu bat da eta proba, zirkuitu honi 3 
itzuli emanaz osatzen da. Hasiera udale-
txe ondoan izaten du probak eta amaiera 
udaletxe haurreko plazan. 

Aurtengo ediziorako proba honek ere izan 
du aldaketa bat, baina aldaketa hori iazko 
edizioaren izugarrizko arrakastak eragin-
dakoa izan da. Arrakasta horrek itsutu 
gabe eta gure zirkuituaren luzera ez dela 
luzeegia kontuan hartuz, partaide kopurua 
300era igotzea erabaki da, iaz baino 50 
gehiago. 

Aipatutako ekintzez gain, Elkartu Nahi 
T.E.ak beste ekintza batzuetan ere lagun-
du du, esaterako herriko jaietan, herrita-
rrentzat antolatzen den, Apeaderorako 
txirrindu igoeran.

Amaitzeko Elkarte honetako kideen ize-
nean eskerrak eman nahi dizkiegu proba 
hauek egiten laguntzen dizkiguten herritar 
eta lagun guztiei. Mila esker!!

Aitor Perezi omenaldia egin zion Elkartu Nahi txirrindulari 
elkarteak

Ibai Arrizabalagak maila bikaina eman zuen Elkartu Nahi Sarian
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ORKATZ
ABESBATZA

2013. urtean iaz esan genuen bezala 
abesbatzaren hogeitabost urteak 
ospatzeko asmoa adierazi genuen eta 
horrela izan da. Era honetan elkarteko bi 
abesbatzek hainbat ekimen eta emanaldi 
eman dituzte aurrera, ohiko ekintzak eta 
ekintza berritzaileak barne. Ondoren bildu 
ditugu hurrenez-hurren urtean jorratzen 
joan garen ekintzak kronologiari jarraituz.

Urtea abestuz hasi zuen Orkatz Txikik urte 
berriko meza nagusian parte hartuz.

Ohitura zahar eta usadioei jarraituz, 
herritarrekin batera ospatutako Santa 
Ageda bezperako kopla eta bertso saioa 
izan zen herrian zehar, otsailaren 4an. 
Eguraldi hotzari aurre eginez kaleak 
girotu ondoren afaritxoa egin zuten parte 
hartzaileek herriko Ostatuan.

Hurrengo ekintza elkartearen urteko 
Batzar Orokorra izan zen, otsailaren 
22an. 2013ko plangintza eta aurrekontua 
onartzearekin batera, lan hauen guztien 
ekintzaile eta arduradun nagusi den 
Gida Batzordea berritu zen, Iñigo Atxa 
eta Jaione Gorrotxategik beraien lana 
amaiturik, Janire Matxinandiarena eta 
Oihana Arizkorretak ordezkatu zituzten. 

Aste Santuetan ohikoa den bezala, 
martxoaren 29an Ostiral Santu egunez, 

San Martin Parrokiko Aste Santuko 
ospaketetan ohi bezela parte hartu zuen. 
Horrela, ohiturazko “Hil da Jesus” abestia 
abestu zuen, beste zenbaiten artean.

Datei jarraituz apirilaren 27 eta 
28an, Orkatz Txikik, urteko asteburu 
interesgarrienetakoa bizi izan zuen. 
Ostiralean 27an, Orkatz Txikiko kideek 
Tolosako Leidor Antzokian Kilometroak 
2013 kultura programaren barnean, Et 
Incarnatus Orkestra, Gasteizko Haur 
Abesbatza, Laskorain Abesbatza eta 
Baigorri, Hendaia eta Donibane Garaziko 
abeslariekin batera, Benito Lertxundiren 
lan esanguratsuenak plazaratu zituzten, 
Lertxundi & Abesbatza lelopean. Zu-
zendaria Miguel Zeberio izan zen. 
Kontzertuaren amaieran Benito Lertxundik 
berak, Balearen Bertsoak abesti ezaguna 
abestu zuen kide guztiekin batera.

Ondoren Baigorri, Hendaia eta Donibane 
Garaziko abeslari gazteek Segura eta 
Zeraingo aterpetxeetan gaua pasaturik, 
Zegama herria ezagutu eta Orkatz Txiki 
zein Orkatzeko kideekin eguna pasatzeko 
aukera izan zuten. Senidetze bazkaria izan 
zen herriko kiroldegian eta arratsaldean 
kontzertua guztiek Et Incarnatus 
orkestrarekin San Martin Parrokian. 
Guztiak eguneko protagonista eta musika 
emanaldi ezin hobea. Eguneko beste 

protagonista garrantzizkoak Orkatz Txiki-
ko gurasoak izan ziren, antolaketa lanetan 
boluntario lan bikaina egin zutelarik. 
Ekitaldi hau XI. Haur Abesbatz Jaialdia 
izan zen. Zorionak partaide denei!

Orkatz Txikik, maiatzaren 5ean ospatu-
tako Jaunartzeko Mezan parte hartu 
zuen.

Hurrengo ekitaldian ere Orkatz Txiki 
abesbatza izan zen protagonista. 
Ekainaren 8an Alegiako elizan eman 
zuen kontzertua Alegiako Txintxarri Txiki 
eta Ordiziako Oroith Txikirekin batera. 
Kontzertu honekin eman zitzaion amaiera 
ikasturteari.

Herrian eginiko hurrengo ekimena urtero 
egiten den Adinekoen Eguneko mezan 
abestea izan zen, uztailaren 14ean. 
Orkatz Abesbatzak parte hartu zuen 
elizkizunean.

Udarekin batera oporraldia eta ondoren 
herriko festetan, San Bartolome egunean, 
abuztuak 24an, meza nagusian parte 
hartu zuen Orkatz abesbatzak.

Hurrengo egunean, irailak 28, larunbata, 
XVIII. Kantu Festa ospatu zen herrian. 
Aurreko urteko legez, goizean Aitxuri 
Herri Eskolako kirol festa eta bazkariaren 
ondoren, kantuaren inguruko festa hasi 

Santa Zezilia 
eguneko 
kontzertua
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zen: jokuak, buruhandiak, txokolate 
beroa eta bigarren aldiz, Zegamako Kantu 
Jira. Herriko kaleetan zehar abestuz eta 
trikitilarien laguntzarekin girotuz.

Orkatz Txikiko kide taldetxo batek 
esperientzia berria bizitzeko aukera izan 
zuen urriaren 27an. Maddi Ormazabal, 
Garazi Ormazabal, Sara Irastorza, Uxue 
Arrizabalaga, Arantxa Ortiz, Elorri Rivas, 
Laida Arrondo, Jone Oiarbide, Izaskun 
Malkorra, Egoitz Rivas, Iñaki Galdos eta 
Maialen Martin abeslari gazteek, Elkarreko 
Grabaketa Estudioetan, Juantxo Zeberiok 
zuzendutako diska grabaketa batetan 
parte hartu zuten. Gabon kanta diska da, 
entzungai ditugu beraz beraien ahotsak 
diska berri batean!

Hasieran aipatu bezala hogeitabost urteen 
laburpena egiteko unea izan da aurtengoa. 
Ildo honetatik, urte horietan guztietan bizi 
eta bildutakoa antolatu, eta erakusgai 
izan da Aizkorriko Ataria Interpretazio 
Zentroan. Erakusketa honetan komisario 
lanetan Isabel Elorza herritar eta Orkatz 
Txikiko gurasoa izan da. Bere denbora 
eta lana eskaini dio abesbatzaren historia 
bildu, antolatu eta erakusteari. Berarekin 
batera bere alaba Orkatz Txikiko partaide 
Arantxa Ortiz ibili da lan eta lan. Tarte 
hau aprobetxatu nahi dugu ordainik ez 

duen lan hau txalotu eta eskertzeko 
Orkatz Abesbatza osatzen dugun guztion 
izenean. Erakusketa azaroaren 9an ireki 
zen eta Errege Egunera bitartean ikusgai 
izango da.

Urteari bukaera emateko azken bi 
hilabeteetan ere musika eta abestiz bete-
riko ekintzak izan dira. Santa Zeziliaren 
omenez bi abesbatzek eta asteburua 
Zegaman pasatako Benasqueko 
abesbatzak eman zuten kontzertua. 
Bakoitzak azken hilabeteetako lana 
plazaratuz eta Orkatz Txikin hasi berriei 
ongi etorria emanaz (Adur Arrizabalaga, 
June Collado, Ainitze Maizkurrena, Arene 
Martin, Elene Matias, Ander Ormazabal, 
Ander Otegi, Marla Regil, Ugutz Sudupe).

Gainera, Orkatz Txikiko zaharrentxoenek 
eta Orkatzeko gazteenek, Gipuzkoako 
Abesbatzen Federazioak antolatutako 
Gazte Koruen VI. Tailerrean parte hartu 
zuen Zarauzko aterpetxean azaroaren 30 
eta abenduaren 1eko asteburuan. 

Gabon egunen inguruan, urtero bezala, 
Orkatz Txikikoak Segurako Zaharren 
Egoitzan eta Orkatzekoak Beasaingo 
Zaharren Egoitzan izan dira bertakoekin 
arratsalde bat pasa eta elkarrekin gozatu 
asmoz. Era berean Orkatz Txikikoak 
Zegamako Eguneko Zentruan ere izan 

ziren kantari, bertakoei gabon kantuak 
eta zorion asmoak opatuz. Bisita hauetan, 
olentzero eskean jasotako diruarekin 
erositako opari bana ematen zaie zentru 
hauetan daudenei.

Abenduaren 25ean, Eguberri egu-
neko mezetan abestu zuen Orkatz 
Abesbatzak.

Gainera, herrian ematen den kontzerturik 
esanguratsuena izan zen abenduaren 
29an, hain zuzen ere XXIX. Eguberri 
Jaialdia. Bi abesbatzek parte hartu 
zuten, musika laukote eder baten girotze 
paregabearekin. Hogeitabost urteen os-
paketa amaitzeko ekitaldi berezia.

HOGEITASEIGARRENA 
HAUXE IZAN DA!

Aurrera egiteko gogoak mantentzen gaitu 
eta kide diren eta izan diren, lagun diren 
izan diren edo zeraten asko eta askoren 
bultzadarekin ea horrelako ekimenak 
egiten jarraitzen dugun. Elkarteak guztion 
beharra du eta eskerrik beroenak emateaz 
gain, korukide bezala zein lagun bezala 
parte hartzeko gonbitea luzatu nahi dizue 
herritar orori. Horrela bada eskerrik asko 
denoi eta Urte Berri On!

Lertxundi & Abesbatza



2013. ere amaitzear den honetan, urtean 
zehar burututako ekimen eta jardueren 
gogorapena eta idazketa prestatzea 
dagokio Amezti Elkarteari. Egia esan 
hainbat gai urtero errepikatzen badira ere, 
ilusio berrituarekin eta gogo betez egiten 
direla azpimarra behar da. Herrigintza 
guztion zeregina dela garbi izanik eta 
Amezti Elkarteak ere filosofia horrekin bat 
eginik, eragile xume moduan, eguneroko 
lanean dihardu, Zegama eraikitzen, 
gorpuzten. Honenbestez, urtean zehar 
izandako albiste eta aipagarrien laburpena 
jasotzen da jarraian.

ZUZENDARITZA 
BATZORDE BERRIA

Ekainaren 1ean ohiko batzarra egin zen. 
Bertan, besteak beste, zuzendaritza 
batzordeko bi kideen aldaketa ebatzi 
zen. Hain zuzen ere, Antonio Morillo eta 
Xanti Azurmendi aukeratuak izan ziren 
zuzendaritza batzordea utzi duten Ignacio 
Otaegi eta Nikolas Zabaleta ordezkatzeko. 
Ion Ormazabal, Eli Arrieta eta Juan 
Inazio Galdosek osatzen dute egungo 
zuzendaritza batzordea. 

BAZKIDEEN ARTEKO 
AFARIAK

Uztailaren 27an eta azaroaren 30ean egin 
ziren elkarteko bazkideen arteko afariak. 
Bazkide ugari elkartu zituen anaiarteko 
giro ezinhobean egin ziren bi otorduek eta 
solasaldi atsegin eta dibertigarriak egiteko 
aukera eder bilakatu ziren. 

ELKARTEAN OBRAK

Maiatzaren 27an hasita Amezti elkartean 
sortzen diren hondakinak sailkatzeko 
xedez, obrak burutu dira. Hain zuzen ere, 
zaborrak gaika sailkatzeko (organikoa, 
papera, plastikoa eta errefusa) modua 
egokitu da elkartean. Halaber azpimarratu 
behar da orain arte sailkapen hau ere modu 
boluntario batean bazkide askok egiten 
bazuten ere, egindako lanen ondoren 
nahitaezkoa dela sailkapena egitea. Modu 
berean gogoratu behar da erabilitako 
olioa ere bereiztu egiten dela eta Sasieta 
Mankomunitateari ematen zaiola dagokion 
tratamendua eman diezaion.

Egindako lanei esker, Amezti elkartean 
sortzen den zabor guztia bereiztu 
ondoren, birziklatzeko bidean jartzen dela 
azpimarra daiteke. 

HERRIGINTZA

Herrigintza helburu hartuta, Amezti 
Elkarteak hainbat ekitaldietan parte hartu 
du urtean zehar. Hain zuzen ere, Erlezain 
Egunean bertaratzen diren erlezainei 
gosaria prestatu eta zerbitzatzen 
zaie, San Bartolome jaietako paella 
lehiaketan bi bikoteekin parte hartzen 
du (aurtengoan Patxi Arrizabalaga eta 
Juan Mari Ormazabalek osatu dute 
bikote bat eta Andres Lucas eta Iñigo 
Aizpeoleak bestea), goizetan Udaleko 
kalegarbitzeaz arduratzen den lantaldeari 
gosaria prestatu eta zerbitzatzen zaie eta 
afizionatuentzat antolatzen den txirrindulari 

frogako antolatzaileentzat luntxa prestatu 
eta zerbitzatzen zaie. Halaber, Aizkorriko 
Lagunen Egunean, Zegamako beste 
elkarteekin batera, baserriko oilaskoa 
parrilan erretzen eta herritarren artean 
banatzen laguntzen du eta San Martin 
ferian ere gazta eta ardoa banatzen ditu. 

ZEGAMA-AIZKORRI 
MENDI MARATOIA

Maiatzaren 26an, Munduko Koparako 
puntuagarria izan zen Zegama-Aizkorri 
Mendi Maratoia ospatu zen. Frogako 
zuzendaritza teknikoaren ardura izanik, 
Alberto Aierbe eta Ainhoa Txurrukaren 
zuzendaritzapean, 300 bolondresen lana 
koordinatu zuen aurtengoan ere Amezti 
Elkarteak. 

Zegama-Aizkorri Mendi Maratoia lehen 
aldiz ospatu zen 2002. urtetik gaurdaino 
Amezti Elkarteak Zegamako Udalarekin 
lankidetzan burutu du antolakuntza lana. 
Testuinguru honetan, Zegamako Udalak 
eta Amezti Elkarteak lankidetza-hitzar-
mena adostu dute, funtsean, koordinazioa 
eta eraginkortasuna helburu izanik. 

ELKARTEKO BAZKIDEEN 
ARGAZKIA

Ekainaren 1ean, urteko ohiko batzar 
nagusiarekin batera, Amezti elkarteko 
bazkideen argazkia atera zen. Elkarteak 
une horretako bazkide guztiak osatzen 
duten argazkia Fotoetxe argazkilari etxeak 
atera zuen eta Amezti mendia jasotzen du 
argazkiaren atzealdean. Bazkide izan eta 

AMEZTI 
ELKARTEA

JOXE URREAGARI 
(LATXANEKOARI)  AGUR

Neguaren bihotzean, otsailaren 
11n, ustekabean, Joxe Urreaga 
Arrizabalagak (Joxe Latxanek) utzi 
gintuen 71 urte zituela. Latxane 
baserrian jaio eta bizi zen Joxe. Agur 
esateko astirik gabe, bat-batean joan 
zitzaigun. Gizon ixila, langilea eta alaia. 
Bazkideen arteko hainbat afarietan eta 
elkarteko ekintzetan parte hartu zuen 
eta inoiz ez zuen hitz bat bestea baino 
altuagoa esan; lagunen laguna eta 
solaskide goxoa zen Joxe. Goian Bego 
Joxe. Ez adiorik.

Aizkorri barrena ilun,
hotzez eta nahigabe,
Latxaneko semeak
agur esan baitie.
Bideen eta lagunen 
zaindari zinen Joxe
zure izanak gurekin iraungo du

agur eta egun handirarte!

Amezti Elkarteko zure lagunak
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2013. urtean ere ez gara geldirik egon 
Amezti Mendi Elkarteko kideok, hilabetero 
mendi irteerak antolatu ditugu; gehienak 
Euskal Herrian zehar eta beste batzuk berriz 
aldameneko lurraldeetan.

Urteari hasiera emanaz, Urtarrilean, Eibar 
aldean izan ginen. Ixua gainetik abiatuta, 
Urko eta Kalamua tontorrak egin ondoren, 
Arrateko Santutegira jaitsi ginen. Handik 
berriz, eta errepidez oraingoan, kotxeak 
hartzera Ixuako gainera. Eguraldi kaxkarrak 
eta tarteka mara-mara aritu zen elurrak ez 
gintuzten kokildu ibilbide osoa egiterako 
orduan.

Astebete geroago, Aitxuri Herri-Eskolako 
ikasleak zein gustora ibiltzen diren jakinik, 
eta aurreko urteetako esperientzia 
errepikatuz, Iruñeko “Rokopolis” eskalatzeko 
rokodromora joan ginen.

Otsailean berriro ere Deba bailaran barrena, 
Eskoriatzatik Aitz-Zorrotz puntara, eta 
bertatik Dorletako Santutegira doan bidea 
egin genuen. Leintz Gatzagan, gatzaren 
museoa ezagutzeko aukera ez genuen 
alferrik galdu. Bertan ikusi ahal izan genuen 
ur gazia irakin, eta ura lurruntzean, gatza 
nola lortzen duten.

Martxoan Nafarroako hegoaldean izan 
ginen, Errege Bardeetan hain zuzen ere. 
Basamortu itxura duen lurralde honetan 
egiten dituzte Euskal Herri mailan, Amerikako 
mendebaldea irudikatzen duten pelikulak; 
bertan ezagunak diren Castildetierra eta 
Artzainaren omenez eginiko monumentua 
dagoen arteko bidea egin genuen, 20 km 
denera, Erronkariko artzainen igarobide-
erreala deitzen den horretan. Ondoren, 
Carcastillon bazkaldu eta etxera bidean 
Oliten sartu-irten bat egin genuen, bertako 
gaztelua ikusi, eta taldeko zenbaitzuk 
gaztaroan bertan pasatako udalekuetako 
garaiak gogoratzeko.

Apirilean Zalduondon izan ginen Aitxuri 
Herri Eskolako ikasle eta gurasoekin 
batera. Herritik basorantz bidetik abiatu eta, 
Garazteko urtegitik gora jarraituta, haritz 
ikusgarri batzuetaraino iritsi ginen. Aspaldiko 
haritzak ziren haiek, bereziak, izan ere, 
enborraren erdian, norbera barrura sartzeko 
adinako zuloa zuten. Horrela, dozena bat 
lagun inguru batera sartzeko aukera izan 
genuen. Baso sorgindua zirudien leku eder 
hark.

Maiatzean Baztan aldera bideratu genuen 
ipar-orratza, Saioa mendira hain zuzen 

ere. Kaminoz Eugi eta Irurita lotzen dituen 
errepidean dagoen Artesiagako gainetik 
abiatu ginen ibilian eguraldi eder batek 
lagunduta. Bueltakoan bide hori egin zuten 
1756 gerra-presoen omenez jarritako 
“AHAZTUAK 1936-1977” edo Bidegabeko 
Bidea (“Camino de la Injusticia”) izeneko 
monumentua ikusi genuen aurrena, 
geneukan ideari jarraituta Oronoza jaitsi 
ginen, Bertizeko parkean geldiune bat egin 
eta Infernuko errotara azaldu ginen. Errota 
hau, Oronoz eta Etxalar elkartzen dituen 
bidetik joanda dago, eta nahiko leku bakarti 
eta ezkutuan dago kokatua, hortik datorkio 
bere izena.

Baita maiatzaren 26an eta urtero bezala, 
honekin hamabigarrenez, Zegama-Aizkorri 
Mendi Maratoia ospatzeko beharrezko 
antolakuntzan, Amezti Mendi Elkartekook 
beste 240 boluntarioekin batera ezinbesteko 
laguntza eskaini genuen aurtengoan ere. 
Dihoakie eskerrik zintzoena gure aldetik 
laguntzaile guztiei.

Gasteizko Mendaur eta Sabiñanigoko 
mendi-taldeekin batera urtero egiten dugun 
irteera, aurtengoan Ekainean egin genuen. 
Antolaketa lanak aragoitarren esku zeuden, 
eta Boltaña aldera eraman gintuzten. 
Goizean goiz jaiki beharrik gabe ibiltzeko, 
larunbat iluntzean joan eta gaua Jacan 
igaro genuen. Hurrengo egunean, igandean, 
mendi ibilaldia honakoa izan zen: Janovas, 
Silves, Boltaña, eta hemendik autobusez 
Fiskal-era. Azkeneko honetan, bazkari goxo 
bat egin ondoren, 2014. urterako lekukoa 
gasteiztarrei pasa eta agurtu ginen.

Sanjoan bezperan, iparraldera joan ginen. 
Baxenafarreko Bidarrai herritik irten eta 
Iparla mendi-gainera igo ginen. Ez zen giro 
ederra suertatu ogitartekoa jateko orduan. 
Euria, haize bolada indartsuekin batera eta 
non babesturik ez han goiko tontor haietan. 
Beherakoan, “bide-maisuei” oraindik nekatu 
gabe geundelakoan edo...., ia ia eramaten 
gaituzte Urritzateraino, errepide estu baten 
4 km egin ondoren iritsi ginen noizbait 
irteera puntura, eskerrak bazkaria kotxean 
geneukanik …. Itzulerakoan, etxera bidean, 
Kanbo eta Ezpeleta bisitatu genituen.

Uztailari hasiera Aizkorriko Lagunen 
Egunarekin eman genion. Batzuk kaletik 
oinez abiatuta eta beste batzuk Aldaolatik, 
Aizkorrin elkartu ginen denok, argazkiak 
atera, zerbait jan eta kaba koparekin “txintxin 
egin ondoren beherako bidea hartu genuen.

Santiagotan, berriz, urteroko hitzordua, 
“Orhitik itsasora”, 2010an hasitako hamabi 
etapako zeharkaldiaren jarraipena egin 
genuen hurrengo bi etapekin.

Larunbatean Urkiagatik abiatu eta Berdaizko 
lepoan bukatu genuen. Bertatik oso hurbil, 
Beartzun auzoan, Urruska baserrian gaua 
pasatzeko erreserba egina geneukan. 
Ordulariari begiratuta espero baino dezente 
lehenago iritsi ginen ostatura, bazkaltzerako 
hain zuzen ere, indartsu zeudenak 
Elizondoko festetara oinez jaistera animatu 
ziren. Besteak aldiz, patxadan itxoin zuten, 
baserri inguruak kontenplatuz, txofer lanetan 
joan ziren bi Patxiren zain. Honela, behin 
dutxa freskoa hartu ondoren, kotxean sartu 
eta Elizondoko karriketan juntatu ginen 
denok. Buruhaundi eta erraldoiekin batera 
poteo eta kalejiran genbiltzala, parrandara 
joaniko zegamar ugarirekin elkartu ginen 
plaza inguruan. Baina, nahiz eta festa giro 
ederra zegoen baztandarren artean, txintxo-
txintxo, tentazioan erori gabe, Urruskara 
bueltako bideari ekin genion. Afaltzen etxeko 
produktu eder asko dastatu ondoren, 
lotarako ordua. Taldekide batzuk, mandioan 
belar ondu artean lo egitea probatzeko miraz 
zeuden, eta desio hori bete zuten, nahiz eta 
bakarren bat nahiko lo gutxi eginda azaldu 
hurrengo goizean. Arrazoiak ez ditugu 
kontatuko, baina ez gaizki pentsatu… belar 
ondu berriak buruko mina eragiten omen du 
lotarakoan, zioen etxe jabeak.

Igandeko etapa Berdaizko lepotik Izpegiko 
gainera egin genuen. Txoferrak hantxe 
genituen txintxoasko zain “Ricard” 
basoa eskutan zutela. Han garagardoa 
gaseosarekin nahastuta edan eta Erratzura 
jaitsi ginen bazkaltzera. Horrela amaitu 
genuen aurtengoz “Orhitik itsasora” 
zegamar espedizioa. Batzuk hurrengo 
urtean Hondarribira iristeko gogo bizia 
daukate, ikusi beharko dugu zer moduzko 
prestakuntza fisikoa egiten dugun!!!

arrazoi ezberdinengatik izateari utzitakoak 
kontuan izan zituzten bazkideek eta 
bereziki hildako bazkideak (Pako 
Murgiondo –Anatxe-; Joxe Agirrebengoa 
–Mutilo- eta Joxe Urreaga –Latxane-). 
Dagoeneko bazkideen argazkia Amezti 
elkartean jarrita dago.

MUS TXAPELKETA

2012ko Abenduaren 15ean Amezti 
Elkarteko mus txapelketa ospatu zen. 
Hogei bikoteek izena eman ondoren 
berehalako lehiari ekin zitzaion. Joxe 
Angel Otaegik eta Juan Zabaletak 
osatutako bikoteak lortu zuen garaipena, 
final estu eta distiratsu batean Juan Luis 
Izagirre eta Jexus Telleria bikoteari 3-2 
garaitu ondoren. Garaileak finalera iritsi 
ziren Igor Elizegi eta Asier Berasategi 

garaitu ondoren (3-1) eta Izagirre-Telleria 
finalerako txartela lortu zuten Aitor eta Joxe 
Luis Azurmendi anaiei irabazi ostean. Giro 
ederrean igaro zen arratsaldea finalistekin 
egin zen afariarekin amaitu zen. Lerro 
hauez baliatu nahi du Amezti Elkarteak 
eskerrak emateko beraien laguntza eman 
zuten dendari, tabernari eta enpresei. 

KORRIKA

Martxoaren 14 gauean Zegamatik pasatu 
zen Korrika 18an partehartze zuzena izan 
zuen Amezti Elkarteak. Hain zuzen ere, 
Mendi Elkartearekin batera kilometro bat 
erosi zuen, euskararen aldeko ekimen 
honi bultzada emateko xedez. Asier 
Berasategik eraman zuen testigua Amezti 
Elkartearen izenean.

Bestalde, otsailaren 16an Korrikaren 
inguruko herri mailako mus txapelketa 
ospatu zen Amezti Elkartean eta Miguel 
Azkona eta Jose Luis Azurmendi suertatu 
ziren garaile, Joxe Telleria eta abuztuan 
gure artetik joan zitzaigun Kandiko Ocaña 
garaitu ondoren. 

Jexux Telleria, Joxe Anjel Otaegi, Jon Ormazabal, 
Juan Zabaleta eta Juan Luis Izagirre

Amezti Mendi Elkartekoak Bardeetan Castell 
de Terra atzean dutela

AMEZTI MENDI ELKARTEA
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Irailean, festetako ajeei buelta eman 
ondoren, berriro Pirineotan izan ginen. 
Aurreko egunez, larunbat arratsaldean 
Zegamatik abiatuta, San Pedro de Siresan 
dagoen Castillo d’Acher ostatuan gaua igaro 
genuen.

Igandean, Selva de Ozatik Atxerito lakura 
joan ginen aurrena, ondoren “Barranco las 
Foyas “ erreka-zuloraino jaitsi eta berriz gora, 
Las Foyas lautadatxotik pasatu eta “Puerto 
de Palo” eta baita “Col de Pau” (1.944 m) 
deitzen den mendateko gaina menderatu 
genuen, bertan, geneukana bazkaldu eta 
kontrabandisten bidetik beheraka, berriro 
goizeko abiapuntura itzuli ginen. Taldeko 
beteranoek aurtengoan ere ez zuten aukera 
galdu nahi izan, eta “errebueltotxo” bat 
egiteko lain perretxiko bildu zuten.

Urrian, aurtengoan bai, Izaspin izan ginen, 
iazko “kalearen” ondoren, oraindik egiteke 
geneukan eta. Mandubitik oinez abiatu eta 
lehenik Kizkitzako ermitan izan ginen. Ama 

Birjina hau itsas ontzigintzarekin lotuta 
ezagutzen da, eta bertan kokatzen den itsas-
faroa, 1962an Tarifatik ekarria. Gipuzkoako 
kostaldera gerturatzen diren barkuentzat 
erreferentzia da. Bertatik itsasoa ikusten 
dela egiaztatu ondoren, Izaspiko bidetik 
jarraitu genuen, tartean beraien postuetan 
uso zain zeuden ehiztariak agurtuz Izaspi 
tontorrera igo, argazkiak atera eta nola ez, 
hamaiketakoa Antioko elizaraino joateko 
aukera aztertu bazen ere, Mandubiko salda 
beroak indar gehiago izan zuen eta abiera 
puntura itzuli ginen.

Azaroan, Goierritik irten gabe ibili gara. 
Aitxuri Herri Eskolako ikasle eta gurasoekin 
batera Ormaiztegitik Mutiloko Barnaola 
baserria elkartzen dituen “bide berdea” eta 
“gaztaren bidean” barrena ibili gara. Bide 
hau, Mutiloko meatzeetatik, Ormaiztegiko 
geltokira minerala eramateko zihoan tren-
bide zaharraren bidea da.

Abenduan urtero egin ohi izan dugun 
bezala, urte guztian egindako irteeren 
argazkien erakustaldia egin dugu, eta 
Ameztiko tontorrean jarrita daukagun 
postontziari urteko bisita egin diogu Aitxuri 
Herri Eskolakoekin batera, itzulerakoan , 
Urretanen prestatzen diguten hamaiketako 
gozoa egitera pasatu ginen.

Baita urtero bezela 2014. urterako mendi-
federatu txartelak bideratu ditugu. Lerro 
hauetatik jakinaren gainean jartzen 
zaituztegu, norbait federatzeko asmotan 
gelditu bada, elkarteko kideren batekin 
harremanetan jar dadila.

Dakizuen modura, hurrengo zita Aizkorrin 
dugu, abenduak 31n, elkarrekin urteari 
amaiera emango diogu.

2014an mendi tontorren baten elkar ikusiko 
dugulakoan, 

URTE BERRI ON!!!
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Elio Acosta Fuentes, herriko plaza nagusiari izena ematen dion Jose Mayoraren familiartekoa, 
Zegaman izan zen urriaren lehen astean. Bere arbasoen inguruan zertxobait gehiago jakin 
nahian, informazio bila etorri zen Zegamako udaletxera eta hainbat ezustekorekin egin 
zuen topo. Bere birramonaren anaiaren izena darama Zegamako plaza nagusiak!

Eliok, gure herrira egindako bisitan, bere Zegamako eta Galiziako ahaideen berri eman 
zigun. Hona hemen berari eta bere ahaideei buruzko datu batzuk:

Elio Acosta Kuban jaio zen 1939an eta bertan bizi izan zen 19 urte bete zituen arte. Handik, 
karrera ikastera Estatu Batuetara joan zen eta egun bertan bizi da, Los Angelesen hain 
zuzen ere. Ikasketaz ingeniari petrokimikoa da eta egun erretiratua dago. 

Bera Kuban jaioagatik ere, bere guraso eta aitona-amonak inguru honetakoak zituen. 
Aitaren aldeko aitona-amonak galiziarrak ziren (Acosta) eta amaren aldekoak berriz 
euskaldunak. Elioren amaren aldeko aitona, jatorriz zegamarra zen, ama zuen zegamarra 
(Elioren birramona), Josefa Mayora Aranburu. Hau, herriko plazari izena ematen dion Jose 
Mayoraren arreba zen. 

Josefa Mayora, Tarazonako Juan Fuentesekin ezkondu zen. Hau, Alfonso XII.ak El 
Escorialeko liburututegiko nagusi izendatu zuen lehenik (1868an) eta ondoren, errege 
etxeko artxiboko arduradun izan zen. 

Elioren birramonaren aitona, Jose Ramon Mayora, arkitektoa eta obra-maisua izan zen eta 
honek egin zuen 1809an, San Bartolome auzoan dagoen hilerria.

Jose Ramonen arreba izan zen berriz, Francisca Pascuala Mayora Larrea, Segurako 
benefizentzia fundatzeko testamentuan dirua utzi zuena. 

Elio Acosta Fuentes

MAIORATAR BAT ZEGAMAN 
Elio Acosta Fuentes

Zegamako kamioilariek aspaldidanik ospatzen dute 
euren zaindari den San Kristobalen eguna. San 
Kristobal eguna uztailaren 10ean da baina egun 
uztailaren hirugarren igandean ospatzen dute. Garai 
batean, kamioiak apaindu eta herrian zehar desfile 
moduko bat egiten zuten kamioilariek, ondoren 
Meza entzun eta bazkari eder bat egiten zuten. Garai 
hartan, 60 lagun elkartzen omen ziren bazkaltzera 
(kamioilariak eta euren emazteak) eta egun berriz 12-
15 bat pertsona izaten dira. 

ZEGAMAKO KAMIOILARIEN BAZKARIA



Urte amaiera iritsi ostean, urtero bezala 
aurten ere hemen gaituzue Gazte Herexa 
elkarteak egin duen ibilbidea eta bertan 
jorratutako ekintzak kontatzeko. Hasteko 
esan beharra dugu Gazte Herexaren 
barruan jende berria sartzen hasi zaigula, 
eta hauek ekintzetan parte hartzeak gure 
ekintzak aberasten dituela.

Urte honetako lehen ekintza otsailean 
burutu genuen, bertan inauteriak ospatu 
genituelarik, herriko gazteen artean ohitura 
denez mozorroturik afari bat eginez. Festari 
hasiera on bat emateko aipatu beharreko 
triki- poteoa egin genuen, eta lehen aipatu 
bezala, festa jarraitzeko herriko Ostatuan 
afari bikain bat egin genuen. Parranda 
jarraitzeko gogoa zuen edonork honi 
bukaera emateko tabernetara joateko 
aukera paregabea izan zuen.

Hurrengo ekintza apirilean burutu genuen, 
eta hau III. Gazte Eguna izan zen. 
Arratsaldean hasi zen festa, eta aurreko 
bi urteetan bezala haur jolasak egiteaz 
gain, aurten I. Mus txapelketa antolatzea 
erabaki genuen. Emaitza paregabeak lortu 
genituen, jendeak erantzun bikaina eman 
ziolako txapelketa honi. Txapelketa honen 
irabazleak herriko tabernek emandako 
produktuez gain, txapela eta kopa bana 

eraman zituzten etxera. 
Festan jarraitzeko, iluntze 
aldera triki-poteoaz gozatzeko 
aukera izan genuen, ondoren 
inauterietan bezala herriko ostatuan 
afaria izan genuelarik. Gauari amaiera on 
bat emateko, nahi izan zutenek herriko 
tabernetan giro aparta izan zuten. 

San Bartolome jaiak heltzean, urteroko 
moduan haurren eguna ospatzean 
(ostiralean hain zuzen) bertan egon 
ginen haurrekin eta haurrek gurekin 
une paregabe bat pasatzeko asmotan. 
Haur asko bildu zirelarik goiz ederra eta 
dibertigarria pasa genuela esan beharrean 
gaude, bertara bildu ziren haur guztiek 
ongi pasatzeko gogoa eta parte hartzeko 
grina erakutsi zutelako. Jolas hauek 
amaitu ostean haur bakoitzak bere adinari 
egokitutako oparia jaso zuen. Gauean, IX. 
Gazte Afaria izan genuen, arratsaldean 
frontoia prestatuta utzi genuen guztion 
artean, eta hau amaitzean poteora joan 
ginen guztiok. Trikitilaririk ez genuen izan 
baina hala eta guztiz ere giro aparta sortu 
zen gazteon artean, eta afariaz gozatzea 
lortu genuen. Afaria amaitu, eta guztion 
artean mahaiak jaso eta frontoia garbitu 
ondoren tabernetara joan ginen parrandan 
jarraitzeko asmoz.

San Martinak heltzean, iaz zozketan jarri 
genuen txerriaren ordez aurten Euskal 
Herriko produktuez beteriko saski ederra 
zozketatu dugu, eta iazko antzera 
jendearen jarrera eskertu beharrean 
gaude, diru-laguntza ezin hobea lortzen 
baitugu.

Konturatzerako urtea pasa eta gabonak 
gainean ditugu berriz ere. Gabonetan 
urtero bezala Ostatuan bazkaldu eta 
baserriz baserri kantari joango gara gabon 
giroa kantuz ospatzeko asmoz, ea iaz 
bezala eguraldiak laguntzen gaituen!

Besterik gabe, gure ibilbidea kontatzen 
bukatu ondoren eskerrak eman nahiko 
genizkieke ekintza hauek egiten lagundu 
diguten herriko jende guztiari, esan 
beharrean gaude zuen parte hartzea oso 
garrantzitsua izan dela eta eskerrak eman 
nahiko genizkizueke.

Esandakoak esanda, hurrengo urteari 
ere gogotsu helduko diogu, eta berriro 
ere hemen izango gaituzue gure ekintzak 
kontatzeko asmotan, hurrengora arte eta 
ondo segi!

GAZTE HEREXA
ELKARTEA

Lagun artean afari ederra egin zuten Ostatuan

Espainiako Gobernuak aurrera 

eraman duen pentsio-legea dela-

eta, hainbat herritar hurbildu zen 

herriko plazara Jubilatuen Elkarteak 

antolatuta lege honekiko duten 

desadostasuna agertzeko. Bi 

elkarretaratze egin dira gai honen 

inguruan, bata irailaren 12an eta 

beste azaroaren 28an.

PENTSIO-LEGEAREN 
AURKA ELKARRETARATZEA
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20 URTEKO IBILBIDEA 
(1993-2013)

1993ko apirilean sortu zen Tartaloetxe 
Kultur Elkartea. 20 urteko ibilbide 
honetan gure helburuak lortzeko bidean 
lan egin dugu, herritarren partehartzea 
bultzatuz gure ekintza guztietan. Bide 
honetan eman ditugun urratsek jarraituko 
dute aurrerantzean ere, pausoz pauso 
dagokiguna lortu arte.

ELKARTEAK IXTEKO 
ARRISKUAN

Orrialde hauetan gogora ekarri nahi 
dugu Euskal Herriko ezker abertzaleko 
ehundik gora elkarte ixteko arriskuan 
daudela. Honen harira, gurean ere izan 
genuen poliziaren bisita 2006ko urriaren 
25ean. Gure elkartea oraingoz inputatua 
ez dagoen arren, Madrilen une hauetan 
elkarteen aurka egiten ari diren epaiketak 
salatu nahi ditugu, eta gure elkartasuna 
adierazi auziperatuak dauden guztiei.

PRESO ETA IHESLARIAK 
GOGOAN 

Tantaz tanta, Bilbo itsaso bihurtu arte. 
Urtarrilaren 10ean, hainbat alderdi, 
elkarte, sindikatu, eragile sozial eta 
herritarrekin bat egin genuen Bilboko 
kaleetan, euskal preso eta iheslarien 
eskubideen alde. Bide batez, deialdia 
luzatzen dugu datorren urtarrilaren 11n 
berriro ere helburu berarekin egingo den 
Bilboko manifestaziora joateko. Gogoan 
izan Zegamatik autobusa jarriko dela.

Elkartasun eguna jaietan. Herriko jaietan 
ere ez ditugu ahaztu nahi izan herrian ez 
ditugun senide eta lagunak. Aurten ere, 
gure elkartasuna adierazteko asmoarekin 
elkartu ginen San Bartolome festa 
bezperan, herri afariaren mahai inguruan. 
Bertan bildutako hirurogehi lagunek giro 
ederrean eman genien festei hasiera.

Urtezahar eguneko gaztaina jatea. Urtero 
legez, aurten ere, abenduaren 31ko 
iluntzean udaletxe aurrean elkartuko gara 
gure artean ez daudenak etxera etor 
daitezen aldarrikatzeko. Inma, Arkaitz, 

Idoia, Gurutze eta beste ehundaka euskal 
preso eta iheslariei gure elkartasuna 
luzatu nahi diegu. Herritar guztioi gonbitea 
luzatzen dizuegu bertan parte hartzeko.

TARTALOETXEKO 
SAGARDOA, ONENA
Zeraingo Oiharte sagardotegiak 
antolaturiko Goierriko elkarte arteko 
sagardo txapelketan parte hartzeko 
gonbidapena jaso ondoren, han izan 
ginen gure elkartean kontsumitzen dugun 
Aldaba Txikiko ISASTEGI sagardoarekin. 
Bertaratutako hainbat elkartek 
eramandako sagardoen katan, geurea 
izan zen irabazle. Horren saria enologo 
batek Tartaloetxen eskainitako sagardo 
kata izan zen, ekainaren 5ean herritar 
guztiei eskaini geniena. Hainbat herritar 
elkarturik, sagardoari buruz gehiago 
ikasteko aukera izan genuen.

ELKARTEAREN EGUNA
Urteroko ohiturari jarraituz, ekainaren 
8an ospatu genuen elkartearen eguna. 
Herri Kirol saioan, Joxe Mari Ezpaleorekin 
batera aritu ziren Beasaingo Azurmendi 
eta Iparraldeko Andde, Arthur eta Benoit 
kirolariak. Bertaratuok saio ederra ikusteko 
aukera izan genuen, barrikote eta herri 
afariarekin amaituz ospakizuna.

ZEGAMAKO 
AIDEAREN EGUNA 
Tartaloetxe Kultur Elkartearen XX. urte-
urrena aitzakiatzat hartuz, aspalditik 
genuen egitasmoa egia bihurtu dugu 
aurten: herriko artistei beraien lanak 
aurkezteko aukera ematea. Diren guztiak 
aurkeztu ez ziren arren, irailaren 14an 30 
lagun inguruk gogotsu eskaini zizkiguten 
beraien sormen lanak.

Gure herrian asko gara bertako aidea 
dugula onartzen dugunak, eta hori 
ospatu nahi izan genuen modu xume eta 
sortzailean. Bertan, olerkari, dultzaina, 
gitarra, saxo, atabal, tronboi jole, txiste 
kontalari, bertsolari, abeslari eta dantzariek 
hartu zuten parte, besteak beste. Hasiera 
batean, Zegamako aidearen egunak 
herritarron artean harridura sorrarazi 
bazuen ere, gerora zapore ona utzi zuen 
artista eta herritarrengan. 

Tartaloetxe Elkartetik eskerrak eman nahi 
dizkiegu bertan parte hartu zuten artista 
zein herritar guztiei: Amets, Alain, “Murillo”, 
Diego, “Kaleko”, Itziar, Zegamaño, Etor, 
Ibai, Joanes, Irati, Nerea, Ane, Juan Mª, 
Jone, Janire, Nerea, Libe, Enara, Maria, 
Iker, Ander, “Maski”, Mikel,Tomas, Iban, 
Xanti, “Txikito”, Joxe Ramon, Ander... 
Zorionak zuei!

SAN BARTOLOMETAN 
PAELLA TXAPELKETA

Aurtengoan ere gure elkarteak izan du 
ordezkaritza festetako paella txapelketan, 
bigarren saria lortuz. Anartz Goia, Asier 
San Sebastian, Iñaki Saldaña eta Karlos 
Zuñigak sukaldari bikainak direla erakutsi 
ziguten!

XXI.  MUS TXAPELKETA

LASA eta AZURMENDI nagusi TARTA-
LOETXEko XXI. mus txapelketan.

Irailaren 27an eta urriaren 4an jokatu 
zen Tartaloetxe Kultur Elkarteko Mus 
txapelketa, aurtengoa XXI.edizioa izanik. 
19 bikote lehian aritu ostean, finaleko 
irabazleak Luis Lasa eta Aitor Azurmendi 
izan ziren. Bigarren saria eraman zutenak, 
berriz, Urko Garaiar eta Xabi Azurmendi.

Bi bikote hauek ordezkatuko dute 
Tartaloetxe datorren urteko martxoan 
burutuko den herriko elkarte arteko mus 
txapelketan, oraingoan gure elkartean 
jokatuko dena.

Tartaloetxe Kultur Elkartetik eskerrak  
eman nahi dizkizuegu bai partehartzaileei 
eta baita ere sariak eman dituzuen 
laguntzaile guztioi. Eta nola ez, zorionak 
irabazleei!

TARTALOETXE 
KULTUR ELKARTEA

Tartaloetxe egunean herri kirolen erakustaldia 
izan zen

Luis Lasa, Xabier Azurmendi, Urko Garaiar eta 
Aitor Azurmendi

Preso eta iheslariak gogoan.
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SAN MARTINAK
AIZKORA APUSTUA 

Tartaloetxeren urteroko elkartearen eguna 
amaitzear zelarik, afalondoan, Imanol 
Berasategi herritarrak Zeraingo Xabier 
Dorronsorori aizkora apusturako desafioa 
bota zion. Xabierrek berehala eman zion 
baiezkoa. 

Ondorengo egunetan bakoitzak bere 
bikotea aurkitu ondoren, irailaren 2an bildu 

ziren Tartaloetxen, apustuaren baldintzak 
onartzeko asmoarekin: bikote bakoitzak 
2.000 E jartzen zituen jokoan. Apustua 
onartua zegoen: 60 ontzako hamalau 
enbor ebakitzea txanda librean. 

Hainbat entrenamenduren ostean, 
urduritasunak tarteko, San Martin peri 
eguneko bezperan, azaroaren 8an, jokatu 
zuten apustua, herriko frontoia betez. 
Irabazleak Xabier Dorronsoro eta Xabier 
Zaldua. Zorionak denoi!

TXAKOLIN DASTAKETA

Gure ohiturari eutsiz, Sanmartinetan 
txakolinaz gozatzeko aukera izan dugu 
oraingoan ere. Eguraldiak askorik lagundu 
ez bazuen ere, herritarren partehartzea 
eskertzekoa izan zen.

ZORIONAK  
ETA URTE BERRI ON!

Urtero legez iritsi zaigu negua eta honekin 
batera, Tartaloetxe Pilota Elkarteak urtean 
zehar egin edo izandako emaitzen berri 
emateko garaia. Herritar guztiok jakinaren 
gainean zaudeten bezala, pilotarekiko 
zaletasuna duen edonork, haur nahiz 
gazte, kirol honetan jolastu eta jokatzeko 
aukera du. Alde batetik, gaztetxoek pilota 
eskola dute, lagunarteko giro oparoan eta 
jolas moduan, kirol eder honen sekretuak 
ikasten joateko aukera. Bestalde, gazteei 
federatu moduan beste herrietako 
pilotariekin lehiatzeko aukera ematen 
zaie.

2013 amaiera honetan federaturik 
dabiltzan gazteak honakoak dira:

- Infantilak: Iñaki Galdos, Unai Mintegi 
(idiazabaldarra)

- Jubenilak: Josu Oiarbide, Iñigo Suarez 
(beasaindarra), Xabier Azurmendi, 
Iban Matxinandiarena, Iñigo Intxausti 
(segurarra)

- Nagusiak: Unai Atxa, Beñat Azketa 
(beasaindarra), Unai Agirre, Alfredo 
Chorens (mutiloarra)

Gazte hauek Gipuzkoa osoan eta 
Nafarroako zenbait tokitan zehar jardun 
dute partidak jokatuz eta gure herriaren 
izena lau haizetara zabalduz. Txapelketa 
nagusiak Gipuzkoako Kluben artekoa eta 
Udaberri Txapelketa izan ohi dira (kantxa 
osoan eta 4 t`erdian), baina hauez gain 
beste hamaika txapelketetan buru belarri 
jardun dute.

Emaitzei dagokienez alebinen mailan, 
Iñaki Galdos eta Unai Mintegi gaztetxoak 
estreinu polita izan dute “tokeko” pilotekin 
lehiatzeko orduan, non maila polita eman 
duten eta aurtengoan infantilen mailara 
pasa dira.

Emaitza aipagarrienak jubenilen mailan 
izan ditugu. Iban Matxinandiarena eta Iñigo 
Intxaustik eginiko urtea aipatu beharra 
dago. Bikoteka Gipuzkoako elkarteen 
arteko txapelketa eta Udaberri txapelketa 
irabazi dituzte eta Udaberri txapelketako 4 
t’erdiko banakakoan, elkarren arteko finala 
jokatu ondoren, Iban suertatu zen garaile. 
Honez gain Olazti eta Leintz Gatzaga-ko 
txapelketak irabazi dituzte. Emaitza hauei 
esker, afizionatu mailan hain ezaguna 

den Bankoa - Credit Agricole txapelketan 
parte hartzeko hautatua izan zen eta 
lehen norgehiagoketan irabazi ondoren 
bigarren fasean galdu zuen lehia gogor 
baten ondoren. 

Helduen mailari dagokionez, Atxa eta 
Azketa Olaztin garaile suertatu ziren 
eta Gipuzkoako elkarteen artekoan 
txapeldunorde. Hauez gain hainbat 
txapelketatan lehia estuan ibili ondoren 
finaleko atarian gelditu dira.

Gainontzekoak ere maila ona eman dute 
eta garrantzitsuena kirola eginez momentu 
onak pasa eta pasa arazi dizkietela 
frontoira hurbildu diren zaleei.

Urtero bezala 5 Herrien arteko txapelketa 
(Zegama, Segura, Idiazabal, Zerain eta 
Mutiloa) antolatu da eta San Martinetako 
herriko txapelketan udalari lagundu diogu 
antolaketan.     

Bukatzeko, Tartaloetxe Pilota Elkartetik, 
Gabonak ondo igaro ditzazuen eta 2014 
zoriontsu bat opa dizuegu herritar guztioi. 

ZORIONAK ETA  
URTE BERRI ON!

Iñaki Galdos eta Unai Mintegi Ataunen jokatu 
zen txapelketan 

2013 | ZEGAMAKO URTEKARIA | 8988 | ZEGAMAKO URTEKARIA | 2013

TARTALO-ETXE 

PILOTA ELKARTEA

Beñat Azketa, Juan Mari Gereñu, Unai Atxa, Iban Matxinandiarena eta 
Intxausti

Tartaloetxe pilota elkarteko kide gaztetxoak
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2013. urtea ere bete betea izan dugu 

jubilatuok, aurreko urteetan eginiko 

ekintzei eutsi egin diegu, hainbat irteera 

burutu ditugu eta horretaz gainera, herriko 

hainbat ekintzatan parte hartu dugu. Hona 

hemen aurtengoan burutu ditugun irteera 

eta ekintza aipagarrienak:

IRTEERAK

6 irteera burutu ditugu guztira aurtengo 

urtean:

IRUN ETA EZPELETARA 
IRTEERA

Urteko lehen irteera iparraldera egin 

genuen. Lehen geldialdia Irunen egin 

genuen gosari mokadu bat eginez, bertan 

zenbait osasun-produktu ezagutzeko 

aukera izan genuen eta eguerdi aldera 

bazkaria izan genuen Irungo Zaiza 

jatetxean. Arratsalde partean, Ezpeletara 

joan ginen eta bertan, txokolate fabrika 

bat ezagutu eta piper gorrizko txokolatea 

dastatzeko aukera izan genuen. 

IRATXERA IRTEERA

Urteko bigarren irteera Iratxera egin 

genuen, apirilaren 18an hain zuzen ere. 

Egun paregabea pasa genuen bertara 

joan ginenok. Aiegiko Iratxe upategian 

hamaiketakoa egin eta Lizarrako azoka 

bisitatzeko aukera izan genuen goiz 

partean. Ondoren Iratxe jatetxean bazkaldu 

eta arratsaldean, Bingoan jokatzeko eta 

dantzan aritzeko aukera izan genuen. 

LEKEITIORA IRTEERA

Ekainaren 20an, Lekeitiora egin genuen 

irteera. Goizean, Eibarren egin genuen 

eguneko lehen geldialdia, bertan herria 

ikusi eta hamaiketakoa egiteko aukera 

izan genuen. Ondoren Markina herria 

bisitatu genuen eta jarraian Milloi gainean 

dagoen Laka-Erdi sagardotegira joan 

ginen bazkaltzera. Arratsaldea berriz 

Lekeitio herrian pasa genuen.

Uztailean ospatu zuten jubilatuek euren egun handia

JUBILATUEN 
ELKARTEA
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IRTEERA LAREDORA

Uztailaren 18an, Laredo aldera joan 

ginen. Lehenik eta behin, Bilboko irteeran 

geldialdia egin genuen osteralditxo bat 

eman eta hamaiketako txiki bat egiteko. 

Ondoren, Laredo aldera joan ginen eta 

denbora librea izan genuen eguerdira 

arte herria ikusteko. Bazkaltzera berriz 

Islares herrira joan ginen eta bertako 

Arenillas jatetxean bazkaldu genuen. 

Bazkal ostean, Barakaldoko Ikea merkatal 

zentrua bisitatzeko aukera izan genuen.

ZUMAIA ETA ORIORA 
IRTEERA

Irailaren 27an, Zumaia eta Orio izan 

genituen helmuga. Dena dela, lehen 

geldialdia Azpeitian egin genuen, 

Loiolako Santutegian hain zuzen ere. 

Bertan basilika ikusi, hamaiketakoa egin 

eta Zumaiara zuzendu ginen. Bertan, 

herria bisitatzeko tartea eta nahi zutenek 

itsasontziz flych-ak ikusteko aukera izan 

zuten. Eguerdi partean, Altxerri jatetxean 

bazkaldu eta Orio aldera zuzendu ginen, 

bertako kaleetan osteralditxo bat egin eta 

etxera itzuli ginen iluntzerako.

GERNIKARA IRTEERA

Aurtengo azken irteera, Gernikara egin 

genuen, urriko azken astelehenean 

izaten den azoka berezira hain zuzen ere. 

Goizean zehar urtero bezala azoka bisitatu 

genuen eta eguerdian Amurriora joan 

ginen ohikoa dugunez bertako “Ruperto” 

jatetxean bazkaltzeko. Arratsaldea berriz 

Gasteizen pasa genuen. 

JUNTAREN 
BERRITZEA 

Urteroko moduan, jubilatuen elkarteko 

juntaren berritzea ere izan dugu. Hauek 

izan dira junta utzi dutenak: Maria Dolores 

Arizkorreta eta Enkarna Irastorza. Hauen 

ordez, beste bi kide berri izango ditugu 

aurrerantzean Juani Peñagarikano eta 

Ana Jesus Larrea.

Honenbestez hauek dira egun Jubilatuen 

Elkarteko junta osatzen dutenak: Jose 

Mari Bitarte, Juan Mari Ormazabal, Maria 

Dolores Goia, Jose Manuel Landa, Juani 

Peñagarikano, Ana Jesus Larrea, Maritxu 

Galarraga, Begoña Etxezarreta, Fernando 

Urbizu eta Migel Anjel Igoa.

SAN 
BARTOLOMETAKO 
PAELLA LEHIAKETAN 

Urteroko moduan, San Bartolomeetan 

egiten den paella lehiaketan ere hartu 

dugu parte. Aurtengoan bi bikote hauek 

izan dira gure elkartearen ordezkari gisa 

parte hartu dutenak: Begoña Etxezarreta 

eta Inaxi Urreaga alde batetik eta Maritxu 

Galarraga eta Mari Karmen Artano bes-

tetik. Sari nagusirik irabaztea aurtengoan 

lortu ez badugu ere bejon deiela bi 

bikoteei!! 

BAILARAKO 
LEHIAKETA 
GASTRONOMIKOAN 
AZPITXAPELDUN

Irailaren 18an, Beasainen, bailarako 

lehiaketa gastronomikoa ospatu 

zen aurtengoan ere eta iaz lortutako 

balentria berretsi zuten gure sukaldariek 

aurtengoan ere. Begoña Etxezarreta eta 

Juani Peñagarikano izan ziren bertan 

parte hartu zutenak eta aurtengoan ere 

azpitxapeldun gelditu ziren. Zorionak biei 

elkartekide guztion izenean!

ALZAKO JUBILATUEN 
MARTXAN PARTE 
HARTZEA

Urriaren 26an Donostiako Alza auzoan 

ospatu zen Jubilatuen martxan zenbait 

zegamar izan ziren. Hauek dira bertan 

parte hartu zutenak: Jesus Telleria, 

Begoña Etxezarreta, Joakin Irastorza, 

Ana Jesus Larrea, Juani Peñagarikano, 

Maritxu Galarraga, Enkarna Irastorza eta 

Juan Mari Ormazabal. 

LOURDESKO 
AMAREN EGUNA

Otsailaren 11an, Lourdesko amaren 

egunean, Meza ospatu zen jubilatuen 

elkartean eta ondoren txokolatea banatu 

zen bertaratuen artean.

BINGO-JOKOAREN 
HASIERA

Otsailaren 17an, jubilatuen elkartean 

bingo-jokoaren lehen jardunaldia burutu 

genuen.

BATZAR OROKORRA

Martxoaren 16an, jubilatuen batzar 

orokorra ospatu zen elkartean eta ondoren 

txokolatea dastatzeko aukera izan zuten 

bertara hurbildu zirenek.

GABONETAKO 
LOTERIA

Azaroaren 15ean eta 16an, Gabonetako 

loteria banatu zen elkartean.

URTEKO KUOTAREN 
KOBRATZEA

Martxoaren 20, 21 eta 22an, 2013 urteko 

kuotak kobratu ziren elkartean.

ELKARRETARATZEAK

Espainiako Gobernuak aurrera eraman 

nahi duen pentsio-legearen aurka, bi 

elkarretaratze egin dira udaletxe aurreko 

plazan, bata irailaren 12an eta bestea 

azaroaren 28an.

OSASUNARI BURUZKO 
AURKEZPEN-
HITZALDIA

Azaroaren 12an, elkartean osasunaren 

inguruko aurkezpen-hitzaldi bat izan 

genuen.

LOTERIA BANATZEA 
ETA GAZTAINA JATEA

Azaroaren 21 eta 22an, Gabonetako 

Loteria banatu zen elkartean eta azaroaren 

23an, gaztaina jatea egin genuen.

KULTUR ASTEA

Abenduaren 16tik 20ra, kultur astea 

ospatuko dugu elkartean. Astean zehar, 

mahai jokoen txapelketa izango dugu 

baina, San Tomas eguna izango dugu 

kultur aste honetako egun nagusia. Egun 

honetan, txistorra dastatzeaz gain, mahai 

jokoetako sari-banaketa egingo dugu, 78 

urte bete dituzten bazkideei aginaldoa 

banatuko zaie, eta beste bi saski 

zozketatuko dira, bata egun horretan 

elkartean daudenen artean eta bestea, 

bazkide guztien artean.
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SAN MARTIN
PARROKIA

BATAIOAK

Bataioak hiru txandatan ospatzen 
dira: Jesusen bataioaren festan 
(Errege festaren ondorengo igandea), 
Bazko bigarren igandean eta irailaren 
igandeetako batean (gurasoen artean 
aukeratutakoa). Elkartean ospatzeak 
garrantzia eta emozio berezia du beti, 
denok arduradun garela adieraziz. 
Hauek dira aurten bataioa hartu duten 
umeen izenak (hamalau guztira):

Nahia Izagirre Berasategi

Bidane Muñoa Fz. de 
Garayalde y Lazcano

Garazi Otaegi Legorburu

Iraia Pikasarri Altzelai

Libe Elizegi Yarza

Markel Telleria De los Mozos

Ekai Inza Rodriguez

Ekhi Arakama Arrieta

Intza Lekuona Garmendia

Andoitz Zabaleta Galarraga

Honelako ospakizunak beti dira 
alaiak: bizi berri baten hasierak poz 
handia sortzen du familiarengan eta 
guztiongan. Zorionak guraso guztiei!

Jarraian 2013an zehar izan ditugun 

ospaketak aipatuko ditugu:

HERIOTZAK
Aurtengo urteko hildakoen 
zerrenda (2012ko urritik 
2013ko urrira) hauxe dugu:

Daria Landa Etxeberria

Jose Maria Zabaleta Berasategi

Eugenia Arrieta Tolosa

Felipa Agirre Larrea

Jose Manuel Urreaga Arrizabalaga

Jose Azurmendi Larrea

Gregoria Guridi Aierbe

Kandido Okaña Larunbe

Enkarna Azurmendi Otaegi

Antonio Guridi Aierbe

Martin Arrieta Arrizabalaga

Itxaropenak eta fedeak eraginda 
“geroarte” esanaz ospatu genuen 
gure senideen agurra. Jainkoak 
digun maitasunaren zerrendan 
seguru daudela sinesten dugu! 
Agur eta bakean goza dezazuela!

Eta honela bukatzen dira 
parroki inguruan izan ditugun 
ekintza eta ospaketak. Barkatu 
norbait zerrendan jarri gabe edo 
zerbait gaizki idatzi badut.

LEHENENGO 
JAUNARTZEAK
Aurtengo urtean bi mutikok ospatu dute 
lehenengo Jaunartzea. Gutxi izan dira 
baina beraien “protagonismoa” zainduz 
ospatu nahi izan dugu. Hauek izan dira:

Markel Arrondo 

Josu Arakama

Egun ederra benetan. Nahiz eta bi 
mutiko izan ospakizun alai eta sentikor 
bat bilakatu zen. Umeak dauden tokian 
ez da inoiz falta gardentasuna eta 
poza. Denok festa alai batez gozatzeko 
aukera izan genuen. Zorionak 
eta segi lagun eta adiskide onak 
izaten Jesusen Ebanjelioko bidetik.

EZKONTZAK
Aurtengo urtean ezkontza baten 
ospakizuna izan dugu: Otzaurteko 
“baselizan” egin genuen ospakizuna.

Eneko Arratibel Aramendia eta Maialen 
Barandiaran Zurutuza

Maitasunaren bidea zoriontsu izateko 
aukera ederrena da. Onena opa dizuet 
eta zorionak bikote!

BAKE ETA ON GUZTIOI! Bittorio Zabalgogeaskoa

Gosategi baserriko 
Manu Arizkorretak 
bere aitona Klaudio 
Arizkorretari jasotako 
olerkia da ondoko hau:

BARRENALDEKO BASERRIEI  
KOPLAK

Olatxon erbie brinkoka,
Maittegin txakurre zaunkaka,
Aztiñen atsoa brinkoka,
Bentan idik iñaundika.
Altziberretan estudiantea,
Kainpen serorea,
Amondrainen erretorea,
Igartunen ganantzie,
Intxaustin otasue,
Gosategietan demandea,
Ondarretan iriñe,
Ondarguenen pertza helatzen,
Larrekon beantzagie,
Beuntzen esnea,
hor dala atso saltakarie
eta egosteko esnea.
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Mundu osoan ezagun egiten ari den 
Andeka Gorrotxategi tenore liriko 
abadiñoarrak badu zegamarretik ere 
zertxobait. Andekaren ama, Nieves 
Azurmendi, zegamarra dugu eta 
bere aitona, Santiago Azurmendi, 
zegamarra hura ere, herriko bandako 
zuzendari izan zen. Hona hemen 
Andekaren ibilbide profesionalaren 
berri:

Andekak bere kantu ikasketak Mercedes Martinez eta 
Agurtzane Mentxaka irakasleen eskutik hasi zituen eta Ana 
Begoña Hernandez irakaslearekin eman zien jarraipena. Bere 
kantu ikasketetan sakontzeko ikastaroak berriz Erroman 
Elisabetta Fiorillorenarekin, Parisen Viorica Cortezekin eta 
Estatu Batuetan Francisco Casanova irakasle ospetsuarekin 
egin zituen. 

Honen fruitu izan dira 2006tik hona jaso dituen sariak. Hauek 
dira euren artean garrantzitsuenak:

• 2006an, lehengo saria lortu zuen Logroñoko kantu 
lehiaketan, hirugarrena Bartzelonako Manuel Asensi 
lehiaketan eta bigarren saria Bilboko nazioarteko 
lehiaketan.

• 2007an txapeldun izan zen Irungo Luis Mariano lehiaketan 
eta hirugarren Marsellako nazioarteko opera lehiaketan.

• 2009an hirugarren izan zen Bartzelonako Manuel Asensi 
lehiaketan.

• 2010ean irabazle izan zen Ana Maria Iriarte nazioarteko 
zarzuela lehiaketan.

Lehiaketa hauetan lortu dituen sariez gain, hainbat lekutan 
abesteko aukera izan du:

-2008-2009 denboraldian Walpurgisen, Mendelssohnena 
eta Mefistofeles lehen gaua abestu zituen eta Bilboko 
Euskalduna auditorioan “de Boitu” abestu zuen Alfredo 

Kraus musika elkartearen laguntzarekin. Donostiako 
Musika Hamabostaldian ere parte hartu zuen Jose Okiñena 
pianojolea lagun zuela.

• 2009-2010 denboraldian Argentinara joan zen kontzertu 
bertsioan Usandizagaren Mendi-Mendiyan opera abestera. 
Halaber, Donostiako Victoria Eugenia antzokian Guridiren 
“El Caserio” abestu zuen, Mozarten Requiem-a Donostiako 
orfeoiarekin eta Guridiren “Mirentxu” opera Maria Bayorekin 
Bilboko Arriaga antzokian.

• 2011an, Novaran (Italia), Pucciniren “Madame Batterfly” 
abestu zuen eta Bergamoko Donizetti jaialdian “El Belisario 
de Donizetti”.

• 2012an Penellaren “El Gato Montes” abestu zuen Angeles 
Blancas sopranoarekin batera Madrilgo Zarzuela antzokian, 
Oviedoko Campoamor antzokian, Valladolideko Calderon 
antzokian eta Sevillako Maestranza antzokian. 

Halaber, “Werther de Massenet” abestu zuen La Platako 
(Argentina) antzokian eta Salzburgoko jaialdian. Polonian 
errezitaldi bat eman zuen, Veneziako La Fenicen berriz 
Masnadieri Opera eta Madame Butterfly abestu zituen eta 
“Tosca” Erromako Termas de Caracallasen eta Paduan. Iazko 
urteari, Bilboko Euskaldunan eman zion amaiera Donostiako 
orfeoiarekin batera Verdiren Requiem-a abestuz.

2014rako hainbat ikuskizun ditu jadanik programatuta: 

Urtarrilean eta otsailean “Curro Vargas” Madrilen, Oviedon eta 
Valladoliden; martxoan eta apirilean “Gato Montes” Lisboan 
eta “Madame Butterfly” Sidneyen, apirilean “Carmen” 
Brasilgo Manaosen; maiatzean eta ekainean “Carmen” 
Erroman eta ekain eta abuztuan “Tosca” Mexikoko Leonen.

2015 eta 2016 urteetarako ere baditu zenbait ikuskizun 
jadanik programatuta. 2015eko abuztuan Erroman izango da 
“Madame Butterfly” abesten eta 2016an berriz Montecarlon 
“Atila-Ernani” rekin. 

ANDEKA 
GORROTXATEGI
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Aurten 40 urte beteko ditu Ordiziako errugbi ekipoak 

eta duela 26 urte sartu nintzen ni bertan. Garai hartan 

Ordiziako familia guztietan zegoen errugbian jolasten 

zuen norbait.

SANTOS 
REGIL 
ARANBURU

ELKARRIZKETA

 Non eta noiz jaio zinen?

Ordizian jaio nintzen 1974eko 
ekainaren 9an.

Nola sartu zinen errugbiaren 
munduan? Noiz?

12-13 bat urte nituela sartu nintzen 
mundu horretan. Nire eskola lagun 
batek errugbian jolasten zuen eta 
behin, eskolatik itzuleran, euren 
entrenamendu saio bat ikustera 
gonbidatu ninduen. Kirola gustatu 
eta 13 urterekin errugbian jokatzen 
hasi nintzen.

Errugbian hasi aurretik beste 
kirolen batean ibili al zinen?

Bai, umetan denetarik egiten genuen, 
pilotan, saskibaloian, futbolean… 
Garai hartan ohikoenak ziren 
kiroletan ibili nintzen. Errugbia berriz 
nahiko kirol ezezaguna eta bitxia zen 
guretzat.

Herrian bertan errugbi ekipoa 
izanda ere kirol ezezaguna 
zen orduan ordiziarrontzat…

Aurten 40 urte beteko ditu Ordiziako 
errugbi ekipoak eta duela 26 urte 
sartu nintzen bertan. Garai hartan 
Ordiziako familia guztietan zegoen 
errugbian jolasten zuen norbait baina 
hala eta guztiz ere, herrian errugbiaren 
inguruko ezagupen gutxi zegoen. 
Egun ere ez da gehiegi ezagutzen eta 
garai hartan berriz gutxiago.

Zer zuen errugbiak beste 
ohiko kirol horiek ez zutena?

Nire gaztetxo garaian, nire lagunik 
onenetarikoak errugbian jolasten 
zuten eta hori izan zen ni errugbian 
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hasteko arrazoietariko bat. Baina horretaz 
gain, errugbi taldean zegoen giroak 
erakarri ninduen. Burutu beharreko lan 
guztiak denen artean egiten ziren eta oso 
giro polita genuen geure artean. Joko 
aldetik berriz, adin horretan jolasteko oso 
kirol polita da.

Noiz arte aritu zinen errugbian 
jokatzen?

1996-1997 urte ingurura arte ibili nintzen 
errugbian. Garai horretan belauneko 
lotailua hautsi nuen eta lesio hori tarteko 
urte bete jokatu gabe egon nintzen. 
Jarraian 2-3 urte egin nituen jokatu gabe 
eta 28 urterekin hasi nintzen berriro 
jokatzen 33 urte bete arte. 

Ordiziako errugbi ekipoan ezezik, 
selekzioarekin ere jolastu omen 
zenuen…

Bai, kadete nintzenetik selekzioan 
jokatzeko aukera izan nuen. Honekin 
dezente bidaiatu genuen, Eskoziara, 
Galesera… eta orduan “engantxatu” 
nintzen benetan errugbira.

Europako txapelketak eta junior mailako 
mundiala jokatzeko aukera izan nuen. 
1992an, Bartzelonan olinpiadak izan ziren 
urte berean, Madrilen jokatu zen junior 
mailako munduko errugbi txapelketa. 
Garai hartan diru asko bideratu zen 
kirolera eta honenbestez, dezente aurretik 
entrenatzen hasteko aukera izan genuen 
eta oso ongi zainduta egon ginen. 

Noiz eman zenuen jokalaritik 
entrenatzailerako pausua?

Oraindik jokalari nintzela, 2 edo 3 urtez, 
jubenilak entrenatzen aritu nintzen eta 
jokalari izateari utzi nionean, gehiago 
murgildu nintzen lan horretan gazte, 
kadete zein jubenilak entrenatuz. 
Geroago entrenatzaile izateari utzita ere 
egon nintzen baina duela 10 bat urte-
edo, lagun batekin batera berriro ekin 
nion entrenatzaile jardunari eta ordutik 
horretan dihardut.

Orain talde nagusiko 
entrenatzaile zaitugu. Salto 
handia egongo da kadete edo 
jubenilak entrenatzetik talde 
nagusia entrenatzera ezta?

Bai, salto handia dago baina prozesu 
natural bat izan da. 10 bat urte pasa 
ditut kadete eta jubenilak entrenatzen eta 
bitartean, nazioarte mailako entrenatzaile 
izateko formazio ikastaro batzuk egin 
ditut. Ikastaro horietan asko ikasi dut 

antolaketa mailari dagokiola, jokoa 
analizatzen… 

Jokalari berriak sartzen eta beste batzuk 
ateratzen doazen moduan, entrenatzaileei 
dagokienean ere belaunaldi aldaketa bat 
tokatu da eta orain gu jarri gaituzte.

Zein bertute edo gaitasun izan 
behar ditu entrenatzaile on 
batek?

Gaitasun oso ezberdineko entrenatzaile 
oso onak izan ditut. Dena dela, 
entrenatzaile guztiek gaitasun jakin 
batzuk behintzat izan behar dituzte. 
Gaitasunetako bat ekipoak dituen 
beharrei buruzko analisia egiten 
jakitea da, modu honetan, ekipoaren 
errendimendua hobetu dadin. Beste 
gaitasun bat ekipoa motibatzen jakitea 
da, taldekide guztiek norabide berean lan 
egin dezaten lortzeko. 

Errugbia psikologiko exijentzia handiko 
kirola da, partidu guztiak “konbate” bat 
dira eta ezinbestekoa da motibatuta 
egotea. Dena dela, partidu guztietan 
%100 motibatuta egotea oso zaila da. 
Hori da lan zailenetako bat.

Azken urte hauetan oso 
denboraldi onak egin ditu Ampo 
Ordiziak eta beraz, ez da erraza 
izango aurreko urteetako maila 
hori mantentzea edo hobetzea. 
Ba al du pisurik horrek zuregan?

Hemen, futbol-kultura dugu eta horren 
arabera, badirudi ezin garela aurreko 
urteetan eman dugun maila horretatik 
jaitsi baina kontuan izan behar da beste 
taldeek ere entrenatu egiten dutela eta 
guztiek maila altua dutela. 3-4 urte dira 
jadanik maila oso ona ematen ari garela, 
emaitzak lortuz edo hauek lortzetik gertu 
gabiltzala, baina badakigu ere ez dela 
erraza izango maila horri eustea. 

Maila goren horretan egoteak presioa 
eragiten du, Ampo Ordiziako zaletuek hor 

goian jarraitzea nahi dute eta hori normala 

da. Presioa segun eta nola hartzen den 

ona edo txarra izan daiteke, baina nire 

ustez presio pixka bat izatea ona da.

Ampo Ordiziako partaideek 

lan handia egin duzue errugbia 

promozionatzen ere ezta?

Errugbia hemen baino ezagunagoa den 

beste leku batzuetan (Irlandan adibidez), 

kirol hau ezagutarazteko aurrera eramaten 

ziren jarduerak aztertuta, eskoletan 

lan handia egiten zutela ikusi genuen. 

Horren ildotik gu ere horretan hasi ginen; 

Ampo Ordizian zeuden atzerritarrak 

hartu eta inguruko eskoletara joaten hasi 

ginen gaztetxoak erakartzeko helburuz. 

Soinketa orduetan errugbi saioak egiten 

genituen beraiekin.

Horrek ordea lan handia suposatzen 

zuen guretzat eta orain promozio-lan hori 

beste modu batean antolatzekotan gara. 

Soinketa irakasleei formazioa ematea da 

gure asmoa, modu horretan, irakasleek 

eurek irakatsi diezaien ikasleei errugbia.

Zein da aurtengo denboraldirako 

duzun helburua?

Helburu nagusia errugbia gizarteratzea 

eta masa soziala handitzea da. Gazte 

mailan jokatzen ari direnei lehiatzen 

erakustea eta goreneko mailara iristea 

posible dela ikusi araztea. Maila altu bat 

ematea, atzetik datozenei hori ikusaraztea 

eta egoera hori jendea errugbira 

hurbilarazteko aprobetxatzea. 

Entrenatzaile bezala ba al duzu 

ametsik?

Edozein entrenatzaileren ametsa bere 

herriko taldearekin gauza politak egitea 

da eta niri, liga irabaztea gustatuko 

litzaidake.

Bestalde, hemendik urte batzuetara 

beste herrialderen batean entrenatzaile 

bezala esperientzia berri bat bizitzea 

ere gustatuko litzaidake; nire ezagutzak 

aberastu eta ikasitakoa hona ekartzeko. 

Baina errugbia kirol bezala lehen lerroan 

jartzea, hori garrantzitsuagoa ikusten 

dut.

OIHANA ZUBIZARRETA

 10 BAT URTE PASA DITUT 
KADETE ETA JUBENILAK 
ENTRENATZEN ETA BIEN 
BITARTEAN, NAZIOARTE 
MAILAKO ENTRENATZAILE 
IZATEKO FORMAZIO 
IKASTAROAK EGITEN 
ARITU NAIZ
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MARTIN 
RETEGI 
ZABALETA

ELKARRIZKETA

Non eta noiz jaio zinen?
Berastegiko Plazaola baserrian 
jaio nintzen 1933an. 18 urtera arte 
bertan bizi izan nintzen eta ondoren, 
Legazpira joan nintzen bizitzera, 
Patrizioren fabrikan lanean hasi 
nintzenean alegia.

Umetako zaletasuna al duzu 
boloena?

Bolotan ibiltzen 32 urterekin hasi 
nintzen, 1965ean gutxi gorabehera. 
Nire anaia ibiltzen zen bolotan baina 
nik hasiera batean ez nion arreta 
handiegirik jartzen. Gerora ordea, 
neuk ere probatu egin behar nuela 
pentsatu nuen eta halaxe hasi 
nintzen. 7 edo 8 bat urtean aritu 
nintzen bolotan inork erakutsi gabe.

Legazpin bizi zinela hasi zinen 
beraz bolotan…

Bai, Legazpin hasi nintzen. Bi bolatoki 
zeuden bertan, San Inazio auzoan 
bata eta La Salle ikastetxean bestea. 
Igandeetan, meza ondoren, 15en bat 
lagun biltzen ginen bertan bolotan 
egiteko, gure jolasa hori izaten zen!

Bolotan ibiltzen gaztetan hasi nintzen, 1965an gutxi 

gorabehera. Nire anaia ibiltzen zen bolotan baina nik 

hasiera batean ez nion arreta handiegirik jartzen. Gerora 

ordea, neuk ere probatu egin behar nuela pentsatu nuen 

eta halaxe hasi nintzen.

Martin, ikasle izan zituen 
herriko gaztetxo batzuekin
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Berastegin ez zegoen bolotarako afiziorik 
eta inguruko herrietan ere ez. Bolatokirik 
ere ez zegoen.

Inork erakutsi gabe bolotan 
aritzea ez da erraza izango…

Ez, ez da erraza. Txapelketetara 
aurkezten nintzen baina ez nuen inoiz 
saririk irabazten, bota aldiko 4-5 birla 
botatzen nituen. Horrelako batean neure 
artean aurrera edo atzera egin beharrean 
nengoela pentsatu nuen. Bolari indar 
gehixeago emanez probatzea erabaki 
nuen eta erabaki ona izan zen. Tarteka, 
31, 32, 33 birla botatzen hasi nintzen eta 
sariak eskuratzen. Horrek poz handia 
ematen du eta geroztik ez naiz gelditu.

Bolotarako afizio handia duzu 
beraz…

Bai, bolotan ere, kirol gehienetan bezala 
afizioa behar da, gustatu egin behar da. 
Boloa gustatzen zaiona, boloa dagoen 
lekura joaten da eta bestela utzi egiten 
du. Gaztetan, Legazpin 70-80 bat bolari 
egongo ziren eta egun berriz gutxi batzuk 
besterik ez dira ibiltzen. Batzuk adinean 
aurrera doazelako ezin dute ibili baina 
beste askok ahal izanagatik ere utzita 
dute.

Nongo txapelketetan hartzen 
zenuten parte?

Probintzia mailan ibiltzen gara, Donostian, 
Aian, Lasarten, Hernanin, Ereñozun, 
Ategorrietan, Altzan, Urnietan, Añorgan… 
Eibar inguru horretara ez gara joaten. 
Herri hauetan jokatzen direnak txapelketa 
ofizialak dira baina hauetaz gain, herriko 
jaietako txapelketetan ere hartzen dugu 
parte.

Txapelketa asko dituzue beraz…

Errege eguna pasa ondoren hasten 
gara txapelketa ofizialetan. Lehenengo 
txapelketa taldekakoa izaten da, nik 
Zeraingo taldean jokatzen dut 4 zeraindar 
eta Idiazabalgo batekin batera. Txapelketa 
hau bi igandetan jokatzen da.

Ondoren, bikotekako txapelketa jokatzen 
dugu eta jarraian banakakoa. Denera 
5-6 txapelketa jokatzen ditugu urtean. 
Azkena, Euskadiko txapelketa izaten da 
baina horretan ezin du edonork parte 
hartu, sailkatu egin behar izaten da 
bertan parte hartu ahal izateko. Askotan 
sailkatu izan naiz baina iaz esaterako 
txapelketa Arabako herri batean zen eta 
urrun zegoenez, ez nintzen joan. Aurten 
Gipuzkoan izango da txapelketa eta ea 
sailkatzen garen!

Beteranoen txapelketa ere egin dugu, 
hau da, 60 urtetik gorakoena eta hiru 
aldiz irabazi dut. 

Gehienez zenbait birla bota dituzu 
bota aldi batean?

Egun batean, entrenatzen ari nintzela bi 
aldiz 9 birlatik 8 bota nituen. Normala 
bota aldiko 5 edo 6 botatzea da.

Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan 
berdin jokatzen al da bolotan?

Ez, Araban eta Bizkaian esate baterako 
bola handiagoa erabiltzen dute, 
pisutsuagoa eta bolalekua ere ezberdin 
jarrita egoten da. Erdian, hutsune bat 
izaten du eta ertzak altuago. Ertzera bota 
behar izaten da bola, handik behera joan 
behar izaten du bere bidera. Segun eta 
Euskadiko txapelketa non tokatzen den, 

hango erara jokatu behar izaten dugu 
denok. 

Gipuzkoan bertan ere Aretxabaleta, Oñati 
aldean beste era batera jokatzen da, bola 
txikiagoa erabiltzen dute, bolatokian 
aldapa pixka bat jartzen dute…

Zenbait trofeo dauzkazu etxean?

Puff! Auskalo! Kopa ilera handia dut, nire 
egarria asetzeko adina bai. Orain kopen 
ordez bestelako sariak ere ematen dituzte, 
bertako produktuz betetako saskiak 
adibidez. Txapelketa irabazteak ilusio 
handia egiten du eta kopa irabazteak 
ere bai baina aukeran nahiago bestelako 
sariak.

 Zein izan da ilusio handiena egin 
dizun saria?

Goierriko txapelketan premioetan 
sartzeak ilusio handia egin zidan, izan 
ere, bolari oso onak daude Goierrin eta 
ez da erraza izaten sariren bat irabaztea. 
Duela bi urte hirugarren egin nuen. Sariak 
ere onak izaten dira, diru dezente eta 
gainera saski bat. 

Bolotan jokatzen ezezik, herriko 
gazteei erakusten ere ibili zara. 
Nola hasi zinen irakasle lan 
horretan?

Ni Txarapeko bolatokian aritzen nintzen 
bolotan ostiral arratsaldeetan eta boloen 
hotsa entzunda-edo, herriko gazte 
batzuk niregana hurbiltzen hasi ziren. Nik, 
probatzeko esan nien eta horrela hasi 
ziren. Hasieran ez zuten bat ere botatzen 
baina pixkanaka-pixkanaka ikasi egin 
zuten eta bolotan poliki egiten zutela jarri 
ziren. Dena dela, denbora faltagatik-edo, 
utzi egin zioten joateri. 12 bat mutiko 
etortzen ziren bolotan jolastera. 

Dena dela, bolalekua estalia ez denez, ezin 
da nahi denean ibili bolotan, eguraldiaren 
menpe gaude. Estalia izango balitz, 
sarriago izango genuke bolotan ibiltzeko 
aukera eta baita erakusteko ere. 

Zein izan daiteke bola-jokoaren 
gainbeheraren arrazoia? Nolako 
etorkizuna ikusten diozu kirol 
honi?

Ez da erraza esaten zein den 
gainbeheraren arrazoia. Afizio handirik 
ezean jendeak utzi egiten dio bolotan 
ibiltzeari, 15 gazte inguru ibiltzen dira 
egun bolotan. 

Eta etorkizuna berriz kaxkarra ikusten 
diot. Erabat ez al da galduko behintzat! 
Oraindik metxa hor dago eta sua piztuko 
den esperantza badut. Gazteek eman 
behar diote jarraipena. 

OIHANA ZUBIZARRETA

GOIERRIKO 
TXAPELKETAN 
SARIETAN SARTZEAK 
ILUSIO HANDIA EGIN 
ZIDAN, IZAN ERE, 
BOLARI OSO ONAK 
DAUDE GOIERRIN 
ETA EZ DA ERRAZA 
IZATEN SARIREN BAT 
IRABAZTEA

Martin, Aiako txapelketan saritua izan zen
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Ume umetatik, mutiko guztiak pilota eskuan genuela 

joaten ginen eskolara. Lekunberrin frontoi bat eta trinkete 

txiki bat genituen eta hortxe hasi nintzen pilotan.

ELKARRIZKETA

Non eta noiz jaio zinen?

Iruñean jaio nintzen 1959ko mar-
txoaren 10ean eta Mugiron bizi izan 
nintzen. Egun Lekunberrin bizi naiz.

Noiz sortu zitzaizun pilotarako 
afizioa? Zein izan zen 
pilotarekin zure lehen hartu-
emana?

Ume umetatik, mutiko guztiak 
pilota eskuan genuela joaten ginen 
eskolara. Lekunberrin frontoi bat eta 
trinkete txiki bat genituen. Eta hantxe 
hasi nintzen pilotan, trinkete hartan. 
Elizara sartu aurretik bertan ibiltzen 
ginen jolasean. Dena dela, pilotan 
infantil mailara arte aritu nintzen, 
ez nintzen afizionatuetara ere iritsi, 
izan ere, eskuetatik asko sufritzen 
bainuen. 

Nola eman zenuen pilotan 
jolastetik juez izaterako 
urratsa?

Esan bezala, eskuetako arazoak 
nituenez pilota utzi egin behar izan 
nuen eta juez baten beharra zegoela 
aipatu zidaten. Honela, pilota utzi 
eta juez lanetan hasi nintzen 15-16 
urterekin.

Beno, egia esan hasieran 
markagailuan egoten nintzen eta 
geroago hasi nintzen juez lanetan. 
Hasiera hartan, herrian jokatzen 
ziren partiduetan aritzen nintzen juez 
bezala lanean. Orduan partidu asko 
jokatzen ziren Lekunberrin, herritarren 
arteko partiduak, neguko txapelketa, 
herriarteko txapelketak… Azken 
hauetan inguruko herrietako (Leitza, 
Goizueta, Irurtzun…) kategoria 
guztietako mutikoek hartzen zuten 
parte. 

Eta egun, non aritzen zara 
juez lanetan?

Egun Nafarroako federazioko jueza 
naiz, Nafarroako juezen batzordeko 
kidea hain zuzen ere. 

FERMIN
ALDAVE
GOLDARACENA

Fermin pasako jueza  
izan zen 2011ko  
Xala-Olaizola II finalean



Konta iezaguzu Lekunberriko 
txapelketetan aritzetik Nafa-
rroako federazioko juez izatera 
bitartean eman dituzun urratsak

Lehenik eta behin, Iruñean, autonomia 
erkidego mailan aritzeko epaile-titulua 
atera nuen, 1998an izan zen hori. Behin 
titulu hori aterata, bi urtez autonomia 
erkidego mailako partiduetan aritu behar 
izaten da epaile lanetan eta ni Nafarroan 
aritu nintzen. Behin bi urteko epe hori 
pasata, nazio mailako epaile-titulua atera 
nuen Madrilen 2000. urtean. Ikastaroa 
zein azterketa, Madrilen egin nituen. 
Titulu honek, nazio mailako kluben arteko 
partiduetan epaile nagusi bezala aritzeko 
eskumena ematen du. 

2002an, Iruñean munduko pilota 
txapelketa antolatu zuten eta bertan 
epaile lanetan aritzeko deitu zidaten eta 
honenbestez, jadanik nazioarteko epaile 
ere aritu naiteke (Kuban, Uruguayn, 
Frantzian) baina niri bidaiatzea ez 
zaidanez gustatzen, ez naiz joaten 
atzerriko partiduak epaitzera. 

Eta nola hasi zinen profesional 
mailako partiduetako epaile?

Asegarce eta Aspe enpresek EPEL 
(Esku pilota enpresen liga) delakoa 
sortu zuten eta partidu hauek epaitzeko 
probintzia bakoitzeko epaileen batzordeei 
epaileak eskatu zizkien, Nafarroakoari 6, 
Gipuzkoakori 5 eta Bizkaikoari 3. Azterketa 
batzuk gainditu behar izan genituen 
egungo profesionalen partiduetan epaile 
lanetan aritzeko. Egun beraz, edozein 
partidutan aritu gaitezke epaile lanetan.

Zer dauka pilotak beste kirolek 
ez dutena?

Gure kirola dela, euskalduna. Hori da 
pilotak daukana beste kirolekin aldera-
tuta. Bestalde, pilota kontaktuko kirola da, 
gogorra, indarra, bizitasuna, trebetasuna 
eta inteligentzia eskatzen dituena eta oso 
noblea. Galtzen baduzu, ezin duzulako 
da. 

Zein da epaile baten egin 
beharrekoa. Zein da burutu behar 
izaten duen lanik zailena?

Epaile baten egin beharrekoa araudia 
ongi aplikatzea da. Pilotan, araudi 
orokor bat dago baina gero, enpresa 
bakoitzak bere araudia jartzen du. Araudi 
bat profesionalentzako eta beste bat 
afizionatuentzako.

Burutu beharreko lanik zailenetakoak 
berriz, ezker paretako goiko marran 
pilotak jo duen edo ez ikustea eta pilotaria 
parean dagonean pilota bigarren punpan 
jo duen edo ez ikustea dira. Epaileak 
ikusteko modurik izan ez badu, partidua 
aurrera jarraitzen utzi beharrean dago 
eta horrek sarritan polemika eragiten du. 
Bestalde, pilotariari zigor ekonomikoa 
eragingo dion txartel beltza erakustea ere 
ez da erraza izaten.

Atera behar izan al diozu zuk 
noizbait txartel beltzik pilotariren 
bati?

Bai, Abel Barriolari atera behar izan nion 
behin. Pilotari batek ezin du aldageletara 
joan epaileari baimenik eskatu gabe eta 

bera joan egin zen, takoak aldatu beharra 
sortu baitzitzaion. Araudiak dioen bezala, 
lehenik txartel zuria atera nion kanpora 
atera beharrean zegoela ohartaraziz. 
Esandakoa egin ezean txartel beltza atera 
beharko niola esan nion eta berak, neuk 
egin beharrekoa egiteko esan zidan, bera 
eskuak konpondu beharrean zegoela. 
Ondorioz, txartel beltza atera behar izan 
nion. 

Ez al luke zuen lana erraztuko 
errepikapenak ikusi ahal izateko 
pantaila bat jartzeak?

Ibili ziren enpresak horretan baina 
dirudienez, oso garesti ateratzen da. 
Gainera, frontoi guztietan ez daude 
marrak altuera berdinean eta ondorioz, 
“ojo de alcón” deritzona frontoi batean 
maneiatzea oso garesti aterako litzateke, 
nahasgarria izango litzateke gainera 
sarritan. 

Esku pilotako partiduetan ezezik, 
beste modalitateetan ere aritzen 
al zara epaile lanetan? 

Bai, pala motzean, larruzko paletan eta 
gomazko pala modalitatean, denetarik 
egiten dugu. Horretan aritzeko afizio 
handia behar da eta nik badut, oso 
gustura aritzen naiz.

Astean zenbait partidutan 
aritzen zara epaile lanetan gutxi 
gorabehera?

Azken hilabete honetan adibidez, 
astean bi egunetan joaten naiz frontoira, 
astearteetan Etxarrin lau partidutan iza-
ten naiz eta asteazkenetan Lekunberrin 
beste lau partidutan. Hauetaz aparte, 
asteburuetan hamabostean behin, 
profesionalen partidak izaten ditut.

Zerbait aldatuko al zenuke zuen 
lan baldintzetan edo lan egiteko 
moduan?

Epaile nagusiari autoritate gehiago 
ematea kasu batzuetan. Eskumen 
gehiago izatea pilotariren bat harrokeriaz 
kexati etortzean adibidez. Egoera horien 
aurrean zerbait egiteko autoritate gehiago 
izatea eskatuko nuke. Baina araudia ongi 
aplikatuz gero, normalean ez da ezer 
gehiagoren beharrik izaten. 

Zein pilotari izan dituzu 
gustukoen?

Ladis Galarza eta Julian Retegi oso 
gustuko izan ditut eta egungo pilotarien 
artean, Olaizola II-a, Irujo, Albisu eta 
Zabaleta aipatuko nituzke beste askok 
bezala. 

Zein frontoi duzu gustukoen?

Labrit frontoia. Oso frontoi ona da, oso 
partidu onak jartzen dituzte (frontoi 
guztietan ez dituzte hain partidu onak 
jartzen) eta oso giro ona egoten da 
bertan, jendeak oso ongi erantzuten du.

Eta ba al duzu partiduren bat 
bereziki gogoan?

Iruñean jokatu zen munduko txapelketan, 
Espainia eta Kubaren arteko eskuz 
binakako partidako epaile izan nintzen 
eta partidu horretan, Kubatar bikotea 
kantxara ateratzen ez zela-eta, beraien 
bila joan behar izan nuen aldageletara. 
Bertara iristean, Silvio Rodriguez eta 
Pablo Milanesen abesti bat kantatzen 
aurkitu nituen biak.

Gogoan dudan beste partidu bat, lehen 
aldiz epaile lanetan aritu nintzen finala da, 
bigarren mailako finala izan zen eta bertan 
Galarza V-ak irabazi zuen txapela.

2011an Xala eta Olaizola II-ak jokatu zuten 
finala ere oso gogoan dut, pasako epaile 
gisa aritu nintzen partidu hartan.

Lehendik gaur egunera 
aldaketarik antzematen al duzu 
pilotan? Eta frontoietan?

Bai, badago aldea. Egungo pilotariak 
kirolariagoak dira, fisikoki hobeto 
prestatuta daude lehengoak baino, 
gehiago zaintzen dute alderdi hori. 
Lehengoak berriz pilotariagoak ziren, 
jokatzeko moduan, klasea... baina fisikoki 
ez zuten egungoek duten maila. 

Frontoira berriz lehen baino jende  
gutxiago joaten da orain. Jendea 
torneoetako eta txapelketetako partiduak 
ikustera soilik joaten da. Nire ustez egun 
lehen baino kirol aukera gehiago dago, 
futbitoa, saskibaloia… eta jendea banatu 
egiten da batera eta bestera. 

OIHANA ZUBIZARRETA
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Fermin federazioko beste juezekin batera
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ANDRES 
LUCAS  
BONILLA

IGOR 
LANDA 
IRASTORZA

IKER 
GOIBURU 
GOIBURU

LUIS 
SUDUPE 
ALTUNA

Andres Lucas, Igor Landa, 
Iker Goiburu eta Luis Sudupe 
Zegamako Aizkorri Futbol 
Taldeko entrenatzaileak ditugu 
eta eurekin izan gara solasean, 
futbol taldean eurek burutzen 
duten lanaren berri zertxobait 
gehiago jakin nahian. 

Andres Lucas, entrenatzaile 
izateaz gain taldeko kirol 
koordinatzaile ere badugu eta 
hori dela-eta, beste hainbat 
ardura ere baditu. Bera da 
federazio nahiz beste ekipoekin 
harremanetan dagoena, baita 
arropaz arduratzen dena eta 
beste hainbat kudeaketa lan 
burutzen dituena ere.

Igor Landa berriz, duela hiru urte 
hasi zen Aizkorrin entrenatzaile 
lanetan Andresek hala eskatuta, 
hasiera hartan atezain infantil eta 
kadeteekin aritu zen lanean eta 
egun berriz kadeteen ekipoko 
entrenatzaile dugu.

Luis Sudupek 3 urte daramatza 
Aizkorri futbol taldean ohorezko 
infantilen taldea entrenatzen 
eta futbolean esperientzia luzea 
du. Anaitasuna eta Segura 
taldeetako jokalaria izan zen.

Iker Goiburu berriz berria dugu 
honetan, duela gutxi hasi zen 
eskola-kirolaren barruan mutiko 
gaztetxoenekin lanean. Semea 
futbolean hasteak hurbilarazi 
zuen berriro ere Iker futbol zelaira 
eta entrenatzaile-lanean hasteko 
aukerari ezin izan zion ezezkorik 
esan. 

Xabier Gereñu da Aizkorri Futbol 
Taldean urte gehien darama-
tzana. 10 bat urterekin sartu zen 
klubean eta 36 urte bete arte 
ibili da bertan, hasieran jokalari 
bezala eta azken urteak jubenilen 
entrenatzaile lanetan. Egun lan 

kontuak direla-eta, atzerrian da 
Xabier eta entrenatzaile lana 
momentuz utzita du. Dena dela, 
bere taldekideak, Zegamara 
itzultzen denean klubean 
jarraituko duenaren esperantzaz 
daude. 

Hauxe da egun Aizkorriko Futbol 
Taldeko entrenatzaileek euren 
lanaz kontatu digutena:

Entrenatzaile lanean aritu 
ahal izateko egin al duzue 
ikastaroren bat?

Ez, ez dugu ikastarorik egin  
baina inguruan baditugu ikasta-
roak egin dituzten profesionalak 
eta euren laguntza izaten dugu 
entrenamenduak planifikatzerako 
garaian. Badugu prestatzaile 
fisiko bat eta berak esaten 
digu zein ariketa fisiko egin 
behar ditugun entrenamendu 
bakoitzean gure mutikoen adina 
kontuan hartuta. Alderdi taktikoa 
berriz geuk lantzen dugu gure 
esperientziatik, izan ere, geu ere 
futbolean ibiliak baikara gazteago 
ginela.

Zenbait entrenamendu 
egiten dituzue astean? 
Zenbateko iraupenekoak?

Astean bi entrenamendu 
egiten ditugu benjamin, infantil 
eta kadeteekin. Benjamin eta 
infantilek ordu beteko saioak 
burutzen dituzten aldiko eta 
kadeteek berriz ordu eta 
erdikoak. Entrenamendu saioez 
gain, asteburuetan partiduak 
izaten ditugu.

Jubenilak berriz, jadanik fisikoki 
helduagoak dira, gorputza 
helduagoa dute eta ondorioz, 
erritmo gogorragoan aritzeko 
aukera dago beraiekin. Hauek 
astean 3 entrenamendu-saio 
egiten dituzte.

ELKARRIZKETA
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Zer dira kategoria bakoitzean 
lantzen dituzuen alderdiak?

Benjaminekin, baloiarekin trebetasuna 
hartzeko ariketak egiten ditugu batik 
bat eta posizioa lantzen ere hasi gara 
pixka bat. Dena dela, helburu nagusia 
gaztetxoek kirola eginez ongi pasatzea 
da. 

Infantil eta kadeteetan, baloiarekin 
trebetasuna lantzen jarraitzeaz gain, 
kolokazioa sakonkiago lantzen da, hau 
da, jokalari mota bakoitzaren zeregina 
zein den ikasi eta zeregin hauetan 
trebatzea da helburu nagusietako bat 
adin honetan.

Jubeniletan berriz aurrez aipaturikoa 
lantzen jarraitzen da baina exijentzia  
maila altuagoarekin.

Eta alderdi fisiko eta taktikoa 
lantzeaz gain, bestelako baloreak 
ere lantzen dituzue ezta?

Bai, konpromisoa eta errespetua 
dira nagusiki lantzen diren baloreak. 
Lehiaketa bera eta partiduak irabaztea 
ez da guretzat garrantzitsuena, taldekide 
guztiek jolasteko aukera izateari ematen 
diogu garrantzia. Jokalari batzuk 
trebeagoak izaten dira beste batzuk baino 
baina trebeen hauek besteen laguntzarik 
gabe ezin dutela aurrera egin ulertarazten 
saiatzen gara, hau da, bata bestearen 
beharra dutela eta futbola talde-lana dela 
alegia.

Talde-lana eta parte-hartzea 
sustatzen duzue beraz zuen 
ekipoan…

Bai, infantilen kategorian 7 aldaketa egin 
daitezke partiduko eta derrigorrezkoa da 
gainera aldaketa horiek egitea. Jokalari 
guztiek gutxienez 20 minutu jokatu behar 
dituzte.

Kadeteetan berriz 5 aldaketa egin 
daitezke baina ez da derrigorrezkoa 
aldaketa horiek egitea. Dena dela, gure 
taldean bost aldaketak egiten ditugu eta 
ahalik eta jokalari gehienek joka dezaten 
saiatzen gara. Kadeteen mailan, talde 
bakarretakoa gara 5 aldaketa egiten 
dituena. Gure klubeko barne-araudian 
kadeteei dagokienean zera dago jasota, 
jokalari guztiek minutuen %15a jokatzea 
derrigorrezkoa dela. 

Jubeniletan berriz ez dago inongo 
araudirik horren inguruan baina maila 
honetan ere ahalik eta jokalari gehienek 
joka dezaten saiatzen gara. Modu 
honetan lan eginda talde dinamika hobea 
lortzen da gainera.

Eta gurasoen jarrera? Egokia al 
da?

Gurasoren batek jarrera okerren bat 
izaten badu atentzioa deitzen zaio eta 
listo. Dena dela, ez da normalean arazorik 
izaten. Ikasturte hasieran bilera bat egiten 
da gurasoekin eta bertan ongi adierazten 
zaie zein diren gure helburuak eta jarraitu 
behar dituzten arauak. Gurasoek jarraitu 
beharreko araudi bat dago.

Asko aldatu al da 
zuen garaitik ona 
futbolean erakus-
teko modua?

Bai, asko aldatu da 
ordutik. Lehen alderdi 
fisikoa asko lantzen zen 
eta baloiarekin gutxiago 
aritzen ginen. Orain 
berriz lanketa fisikoa 
askotan baloiarekin 
berarekin egiten da. 
Orain pertsona askoz 
gehiago zaintzen da 
orduan baino. 

Futbol zelaiak ere aldatu 
egin dira ordutik, lehen 
grabilazkoak izaten 
ziren eta orain berriz belar artifizialezkoak 
izaten dira. 

Txapelketa antolatzeko modua ere asko 
aldatu da, lehen Gipuzkoako ekipo 
guztiek txapelketa berean jokatzen 
genuen eta beraz, Gipuzkoako edozein 
herritara joan behar izaten ginen 
jokatzera, desplazamenduak egun baino 
askozaz luzeagoak ziren . Orain ordea, 
gutxi gorabehera eskualde mailan egiten 
dira taldeak eta beraz, ez da hain urrutira 
joan behar izaten partiduak jokatzera. 
Txapelketan talde bakoitzeko lehenengo 
bi ekipoak kopa jolasteko sailkatzen dira 
eta orduan bai, orduan kopa jolasteko 
sailkatzen diren ekipoen herrietara joan 
behar izaten da.

Zein da entrenatzaile baten lanik 
zailena?

Jokalariek gu geu eta euren taldekideak 
errespeta ditzaten lortzea da zailena. 
Talde guztietan batzuk fuerteagoak izaten 
dira beste batzuk baino eta zaila izaten 
da elkar errespeta dezaten lortzea. 

Badakigu nerabezaroa oso garai berezia 
dela eta beraz, adin honetako mutikoekin 
elkarrizketa sustatzen saiatzen gara 
edozein arazo badute, hori antzeman 
eta konpontzen saiatzeko ahal dugun 
neurrian.

Eta entrenatzaile izatearen alde-
rik onena?

Mutikoekin, askotan haserretuagatik 
ere, oso harreman ona dugu eta hori 
da onena. Guraso askoren eskerra ere 
jasotzen dugu eta horrek ere lanean 
jarraitzeko indarra ematen digu. Gu, 
futbolean erakusteaz gain, beste balore 
batzuk erakusten ere saiatzen gara eta 
ikasketak duten garrantzia ere behin eta 
berriz azpimarratzen diegu gaztetxoei. 
Balore horiek, futbolerako ezezik, 
bizitzako beste arlo guztietarako ere balio 
izango diete eta gure lan egiteko modu 
hori asko eskertzen digute gurasoek. 

Zergatik egin zarete futboleko 
entrenatzaile? Zer du futbolak 
beste kirolek ez dutena?

Egia esan kirol guztiak ditugu gustuko 
baina gu umetan kirol honetan aritu 
ginenez eta orduko oso oroitzapen 
onak ditugunez futbolean jarraitu dugu. 
Behar bada umetan saskibaloian ibili izan 

bagina orain saskibaloiko entrenatzaile 
izango ginen.

Boluntario gisa ari zarete zuek lan 
honetan. Zenbait ordu kentzen 
dizkizue lan honek astean?

Dugun arduraren arabera batzuei 
gehiago eta besteei gutxiago baina egia 
esan dezente denbora! Jendeak uste 
duen baino askoz lan gehiago egiten 
da hemen. Ez da entrenamenduetara 
eta partiduetara joatea bakarrik, hauek 
aurretik prestatu egin behar dira eta horrek 
denbora kentzen du. Eta zer esanik ez 
kudeaketa lanek! Baina gustuko lanean 
aldaparik ez!

Erreala da Gipuzkoako futbol 
talde nagusia. Ba al duzue harre-
manik Errealarekin?

Bai, Aizkorri Futbol Taldea Errealaren talde 
hitzartua da eta ondorioz, azken urtean 
entrenamenduetan jarraitu beharreko 
metodologia dela-eta, harremanetan 
gaude beraiekin. 

Etortzen al dira Errealeako 
ikuskatzaileak zuen partiduak 
ikustera?

Bai, gure jokalari guztien zerrendak 
bidaltzen dizkiegu eta eurek badakite 
dortsal zenbakia dela-eta, mutiko ba-
koitza zein den. Arlo horretan lan handia 
eta ona egiten ari da Erreala. Alebinetan 
adibidez, eurek aukeratzen dituzten 
mutiko batzuei probak egiten dizkiete 
Zubietan eta gero jarraipen bat egiten 
diete. Futbolean nabarmentzen direnei 
entrenamendu-saio batzuk errealarekin 
egiteko aukera ere ematen diete.

Badarabilkizue buruan Erreale-
koak Zegamara ekartzeko asmo-
ren bat ere ezta? Honen inguruan 
zerbait kontatzerik bai?

Laster Jagoba Arrasate Errealeko 
entrenatzailea ekartzekotan gara 
Zegamara eta Aitxuri Herri Eskolarekin  
eta Zegamako Errealzaleen peñarekin 
batera, zerbait antolatzeko asmoa 
badugu bai. 

OIHANA ZUBIZARRETA

Xabier Gereñu eta Andres Lucas Aizkorri futbol 
taldeko ekipo batekin Seguran
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San Martin txapelketa antolatzen hasi zenean, pilotarako 

afizioa zuten hainbat gaztetxo zeudela ikusi zen eta 

ildo horretatik, Zegaman pilota indartzeko helburuz eta 

gaztetxo hauei pilotan aritzeko aukera eman nahian 

Tartaloetxe pilota elkartea sortu zen.

ELKARRIZKETA

Non eta noiz jaio zinen?

Zegaman, 1976ko azaroaren 6an

Noiztik datorkizu pilotarako 
zaletasuna?

Umetatik datorkit afizioa. Gure aitonak 
afizio handia zuen pilotarako eta 
berarekin hasi nintzen frontoira joaten 
eta pilotan jolasten. Ondoren, Juan 
Mari Gereñurekin hasi ginen lagun 
artean pilotan ikasten eta ordutik 
beti izan dut pilotarekiko nolabaiteko 
harremana. Betitik jarri diet arreta 
egunkarian, telebistan... egiten diren 
pilotari buruzko komentarioei ere.

Tartaloetxe pilota elkarteko kide 
izan aurretik ere izan duzu beraz 
pilotarekin harremana. Konta 
iezaguzu zure ibilbidea.

Esan bezala umetan hasi nintzen 
nire lehen pilotakadak ematen. Garai  
hartan oraindik ez zegoen pilota-
eskolarik herrian eta ondorioz, 
Zegamako Herri Eskolatik bideratzen 
gintuzten Juan Mari Gereñurengana 
pilotan ikasi nahi genuenok. Zegaman 
egiten genituen entrenamenduez 
gain, astean behin Segurara eramaten 
gintuen Juan Marik. Berak, oraindik 
pilotari izaki, entrenamendua izaten 
zuen Seguran eta gu ere berarekin 
eramaten gintuen. Han bazen frontoi 
txiki bat eta bertan ibiltzen ginen 
pilotan. 13 urtera arte-edo ibili nintzen 
pilotan eta gero utzi egin nion. Dena 
dela, afizioa banuenez, tarteka-
marteka oraindik saiotxoren bat egiten 
nuen lagunartean pilota goxoarekin.

Noiz eta nolatan itzuli zinen 
berriro ere pilotaren mundura?

Udala San Martin pilota txapelketa 
antolatzen hasi zenean sartu 
nintzen berriro ere mundu honetan. 
Txapelketan izena eman eta nahiko 
txukun aritu ginen, lehen bi urteetan 
finalera iritsiz. Hori 1999-2000 
urteetan-edo izango zen. 

Ildo horretatik, Tartaloetxe 
elkartekoak, berriro ere Zegaman 
pilota suspertzeko lanean hasi ziren 
eta pilota-eskola bat sortzeko apustua 
egin zuten. Honela, haurren pilota-
entrenatzaile izateko proposamena 
luzatu zidan Anjel Gomezek eta 
onartu egin nuen. Dena dela, lan 
kontuak direla eta, denbora ezagatik, 
ezinezkoa izan zitzaidan entrenatzaile 
izaten jarraitzea eta duela 8 bat urte 

ASIER
BERASATEGI
URDANGARAIN

XxxxxxxxXxxxxxxxSan Martin pilota txapelketako irabazleak
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utzi egin nuen ardura hori, nahiz eta ahal 
dudanean bueltatxoren bat ematen dudan 
entrenamendu edo partidak ikustera.

Nola sortu zen Tartaloetxe Pilota 
Elkartea? Zein helbururekin?

San Martin Txapelketa hasi zenean, 
pilotarako afizioa zuten adin ezberdinetako 
hainbat gazte bazeudela Zegaman ikusi 
zen. Honenbestez, pilota indartu eta 
gazte hauei pilotan aritzeko aukera eman 
nahi izan zitzaien. 

Txikienentzat, pilota eskola sortu zen 
hauei pilotan irakasteko xedez. 14 urtetik 
gorakoek berriz pilotan aritzeko eta 
txapelketetan parte hartzeko, federatuta 
egon beharra zuten eta honenbestez, 
pilota elkarte bat sortuz federazioan izena 
eman zen. Honela sortu zen Tartaloetxe 
Pilota Elkartea. 

Dena dela, oraindik ere Tartaloetxe 
pilota elkarteko partaide zaitugu. 
Zein da egun burutzen duzun zeregina 
elkartean?

Idazkari eta diruzain lanak betetzen ditut 
batez ere Luis Arrietarekin batera, baina 
astia dudan heinean, entrenamenduetara 
ere joaten naiz. Bestalde, San Martinetako 
pilota torneoan zein San Bartolome jaietan 
antolatzen diren pilota partidetan juez 
lanetan laguntzea tokatzen zait.

Zein gastu egoten dira pilota 
elkartean?

Adin batetik aurrerako pilotariak federatu 
egin behar izaten dira eta fitxa horien 
tramiteak, seguru bat dutelarik, bere 
kostua du. Bestalde, materialetan ere 
dezenteko gastua egoten da, pilotetan 
eta eskuetarako babesgarrietan batez 
ere. Kontuan izanda pilotari bakoitzak 
astean pare bat entrenamendu izaten 
dituela eta asteburuan partidua, pilota 
eta eskuko babesgarri asko gastatzen 
dituzte eta hauei aurre egiteko elkarteak 
laguntza ematen die. Txapelketetako 
partiduetarako ere pilotariek eurek 
eraman behar izaten dituzte pilotak, ez 
ditu federazioak jartzen, eta txapelketara 
egoera onean dauden pilotak eraman 
beharra dira, ez gastatuak. 

Zeinek osatzen duzue egun 
Tartaloetxe pilota elkartea?

Juan Mari Gereñu federatuak entrena-
tzeaz arduratzen da eta Luis Mari Arrieta, 
Unai Atxa eta Josu Oiarbide umeen 
entrenamenduez. Neroni frontoian baino 
gehiago administrazio gaietan ibiltzen 
naiz.

Bestalde pilotarien gurasoek nahiz 
Tartaloetxe elkartetik ere esku bat 
botatzen dute. Zerbaitetarako beharra 
izanez gero, hor daude beti laguntzeko 
prest eta hasi da mugimendu gehiago 
sortzen elkartearen inguruan. Guztion 
beharra dago.

Zein dira pilota entrenamenduetan 
lantzen dituzuen alderdiak?

Pilota eskolako txikienei pilotarekin 
jolasten uzten diegu, pilotarekin 
trebetasuna lortzen joan daitezen eta 
aldi berean, pilotako oinarrizko nozio 
batzuk erakusten saiatzen gara, pilota 
bote batekin jotzea, ezker eskua ere 
erabiltzea... 9 bat urtetik aurrerakoekin 
jadanik alderdi teknikoa gehiago hasten 
gara lantzen, posturak zuzendu... eta 
gero eta handiagoak izan, orduan eta 
exijentzia gehiagoz lantzen ditugu alderdi 
hauek. Dena dela, handiagoak direnean 
telebistan ikusita beraiek ere joaten dira 
euren akatsak zuzentzen eta ikasten. 

Pilota entrenamenduetan batez ere pilotan 
jolasten da, alderdi teknikoa lantzeko 
aprobetxatzen dira hauek eta alderdi 
fisikoa norberak landu behar izaten du 
bere kabuz, gimnasiora joanez, mendira 
joanez... bakoitzak ikusten du nola.

Tartaloetxe pilota elkartea eta eskola 
osasuntsu al daude egun? Nola dago 
egituratuta?

Alde batetik pilota eskola dago eta bestetik 
pilotari federatuak daude. Pilota eskolan 
6 bat urterekin edo hasten dira lehen 
pilotakadak ematen jolas moduan eta 
11-12 urtera arte aritzen dira bertan. Adin 
muga horretan, zoritxarrez dezenteko 
beherakada egiten du pilotari kopuruak. 
Txikitan haurrak kirol guztietan hasten 
dira eta adin horretara iristean, aukeratu 
egin behar izaten dute zein kiroletan 
jarraitu nahi duten. Honenbestez, askok 
pilota utzi eta futbolean jarraitzen dute, 
komodoagoa edo errazagoa izaten baita 
taldean jardutea.

11-12 urtetik aurrera (alebinak), federatu 
egiten dira eta adin horretatik aurrera, 
Gipuzkoako Pilota Federazioak 
antolatutako txapelketetan aritzen dira. 
Egun dozena bat pilotari ditugu federatuak 
elkartean, hauetatik 5 herritik kanpokoak 
(Beasain, Idiazabal, Segura eta Mutiloa). 
Zerbait ondo egiten ari garen seinale 
izango dela pentsatu beharko dugu.

Zein txapelketa jokatzen dituzte 
urtean zehar pilota elkarteko 
pilotariek?

Pilota eskolan dabiltzan gaztetxoek herri 
batzuetan antolatzen diren torneoetan 
hartzen dute parte, horretarako ez dago 
federatuta egon beharrik. Adibidez, 
Aizkorpeko bost herrien artean (Zegama, 
Segura, Zerain, Mutiloa eta Idiazabal) 
antolatzen dugu txapelketa bat eurei 
zuzenduta eta Lazkaon ere izaten da 
beste bat. Hauez gain, Ataunen, Olaztin 
etab. ere parte hartu izan ohi dute.

Gipuzkoako Pilota Federazioak antolatzen 
dituen txapelketetan parte hartzeko 
berriz, derrigorrezkoa da federatuta 
egotea. Federatuek urtean bi txapelketa 
nagusi izaten dituzte, irailetik abendura 
“Kluben arteko Gipuzkoako Txapelketa” 
eta urtarriletik maiatzera berriz “Udaberri 
Txapelketa”. Bietan, binaka, banaka eta 4 
t’erdian jokatzen dute. 

Aurrez aipatu bezala, federazioak 
antolatzen dituen txapelketa hauez 
gain, zenbait herriek beraiek antolatzen 
dituzten torneoak egoten dira, Elgetakoa, 
Getariakoa, Lezokoa, Antiguokoa, 
Olaztikoa, Altsasukoa, Lekunberrikoa... 
eta hauetan ere hartzen dute parte 
Tartaloetxeko pilotariek.

Zein dira Tartaloetxe pilota elkar-
teko pilotariek eginiko lorpenik 
aipagarrienak?

Lehenik eta behin , “Gipuzkoako 
Herriarteko Txapeketa”n Zegamak, 
berriro parte hartzea aipatuko nuke. 
Duela 30 urte inguru parte hartu bazuen 
ere, aspaldi ez zuen horrelakorik egiten 
(batzuk ez genuen ezagutu ere egiten) 
eta 2005 eta 2006 urteetan bertan parte 
hartzea lortu zuen. Bertan parte hartzeko 
ezinbesteko baldintza, herri bakoitzak 3 
kategorietarako bikote bana aurkeztua 
izaten da (kadeteak, jubenilak eta 
nagusiak). Herri txiki hauetan zaila da hiru 
kategoriatan bikote bana osatzea baina 
urte horietan lortu genuen eta Bergara 
eta Usurbil bezalako herri indartsuei 
aurre egin genien eta itxura ona emanaz 
gainera. Nafarroan txapelketa hau herrika 

egin ordez bailarako egiten dute eta 
horrela errazagoa da bikoteak osatzea. 

Gaur egungoari dagokionez, Unai 
Atxa eta Beñat Azketak osatzen duten 
bikoiteak azken hiru urte hauetan maila 
ona eman du. Jubeniletan berriz Iban 
Matxinandiarena ere oso ongi dabil, 
aurten jubenilen selekzio moduko bat 
osatu du federazioak eta bertan aritzeko 
aukeratua izan da Iban, bere bikote Iñigo 
Intxaustirekin batera. Jubenilen bigarren 
mailan hasi ziren jokatzen, jadanik lehen 
mailara igo dira eta gorantz doaz!

Bestalde, Iban aurten “Bankoa 
CreditAgricole” (lehen El Diario Vasco 
torneoa zena) txapelketan parte hartzeko 
aukeratua izan da promesen kategorian. 
Txapelketa honetan, Euskal Herriko zein 
inguruetako (Errioxa...) pilotaririk onenak 
hartzen dute parte eta itxura txukuna 
eman du Ibanek. Orain arte atzelari lanak 
burutu baditu ere, aurrelari moduan 
jolasteko dituen doaiak ikusirik aldaketa 
egingo du. 

Zure entrenatzaile garaietara itzuliz, 
zein da entrenatzaile baten lanik 
zailena? Eta gehien betetzen duena?

Zailena haurren artean seriotasun pixka 
bat jartzea da, haurrak pilotan jolasten 
hastean sarritan “haixetu” egiten dira eta 
batzuetan euren arreta bereganatu eta 
entrenamendu-saioa probetxugarri izan 
dadin lortzea ez da erraza izaten. Dena 
dela, kontuan izan behar haurrak direla 
eta jolas egin behar dutela eta hor dago 
gakoa, oreka puntu hori lortzen. 

Onena berriz haurrekin sortzen den 
harremana da. Ondo pasatzen dugu 
beraiekin eta gainera euskal kirol bat 
ikasteko eta praktikatzeko aukera 
emanaz ondo pasatzeko bidea jartzen 
diegu. Adinean aurrera doazela, pilotan 
txukun ari direla eta emaitza onak lortzen 
dituztela ikusteak ere poz handia ematen 
du.

Zer esango zenieke orain pilotan 
dabiltzan gaztetxoei?

Pilota gustukoa badute, saiatu daitezela. 
Nire ustez pilota oso kirol polita da, 
entretenigarria eta konpletoa, gorputzeko 
atal guztiak lantzen dituena. Beste arlo 
guztietan bezala saiatu egin behar da, 
orduak sartu behar dira, tarteka eskuko 
mina dela-eta sufritu ere egiten da, baina 
pena merezi du! 

Bestalde, pilota eskolan ez dauden 
gaztetxoei pilota entrenamenduetara 
etortzeko gonbitea luzatu nahi diet eta 
probatu dezatela kirol hau ere. Gurasoek 
ere zer esana izan dezakete honetan, 
behartu gabe baina, aurrera pauso bat 
bultzatuz. Aukeratzeko adina iristen 
zaienean eurek ikusiko dute pilotan jarraitu 
ala ez, baina proba dezatela behintzat!

Eta amaitzeko, zein da zure pilotari 
kuttuna?

Umetan Retegi II.a, ziurrenik berak 
irabazten zuelako gehienetan eta umeak 
badakizu, gehienetan onenaren alde.

Gaur egun aldiz Abel Barriola aipatuko 
nuke. Pilotari on bezain elegantea da eta 
pertsona bezala ez ezagutu arren seguru 
nago mutil jatorra izango dela. Dena 
dela, egungo pilotaririk onena Aimar 
Olaizola dela esango nuke, azken hiru 
urteak sekulakoak egin ditu eta ikuskizun 
bikainak eskaini dizkigu. Pilotaririk osoena 
bera da eta asko jolastu behar da pilotan 
berari irabazteko. 

OIHANA ZUBIZARRETA
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Gure eskola San Pedro ermita zen eta bertan elkartzen 

ginen Goialdeko umeak . Maria Mora zen gure maistra 

eta Komunioa egiteko sakristira abiatu ginen arte ibili 

nintzen eskolan, 10 bat urtera arte edo. Ume zain ere 

izan nuen nahiko lan eskolaz aparte.

ELKARRIZKETA

Non eta noiz jaio zinen? 

Goialdean jaio nintzen, Pagoeta 
baserrian 1921eko otsailaren 26an. 
Orain 92 urte ditut.

Zenbat senide zineten? 

6 senide ginen, 2 neska eta 4 mutil. 
Zaharrena ni, gero Juanita, Asintxio, 
Martin, Jose Mª eta Andrés. Neu 
bakarrik bizi naiz.

Gurasoak nongoak ziren?

Aita jaiotzez Amondraingoa zen nahiz 
eta gero Tellerira joan. Jendea asko 
mugitzen zen garai hartan, maizterrak 
baitziren, eta orduan ere “nausik-
nausi” orain bezalaxe. Ama berriz 
Pagoetakoa zen, 3 ahizpa ziren, gure 

MANUELA 
ASURMENDI 
ARRIZABALAGA

Manuela San Bartolome auzoan bizi da orain
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ama, Eguzkitzera ezkondu zen Sabina 

eta Gazteizen bizi izandako Isabel. Izeba 

bisitatzera joan ginen batean ezagutu 

nuen Gazteiz.

Eskolan ere ibiliko zinen ezta? 
Zein izan zen zure maistra? 

Asko ere ez nintzen ibili eskolan. Gure 

eskola San Pedro ermita zen eta bertan 

elkartzen ginen Goialdeko umeak. Maria 

Mora zen gure maistra eta Komunioa 

egiteko sakristira abiatu ginen arte 

ibili nintzen eskolan, 10 bat urtera arte 

edo. Ume zain ere izan nuen nahiko lan 

eskolaz aparte.

Zein lanbide ezagutu dituzu 
inguruan? 

Gure aita artzaina eta itzaina zen eta 

beraz, nire denboran beti ezagutu ditut 

ardiak etxean, lehengo gurasoenak eta 

gero anaienak.

Baserriko laborantza ere bai, garia, 

artoa, patatak….ereiten genituen. Beti 

ezagutu ditut baratza eta soroak. Auzoan 

“ferrobiario” asko zen baita ere. Pagoetako 

attonak trenbidean egiten zuen lan eta 

Eguzkitzeko osaba Jose Marik ere bai. 

“Irustan” ere baziren ferrobiarioak… 

Buenabistan berriz artzainak zeuden. 

Garai hartan jende gehiena baserritik 

bizi zen. Gerora, nere senar Eusebiok 

papeleran egin zuen lan.

Ardiak izanik, egiten al zenuten 
artilerik? 

Bai, aitak artilezko galtzerdiak egiten 

bazekien, eta nik berari ikusiz ikasi nuen. 

Azkeneko urteetan galtzerdi asko egin 

AITAK ARTILEZKO 
GALTZERDIAK EGITEN 
BAZEKIEN, ETA NIK 
BERARI IKUSIZ IKASI 
NUEN. AZKENEKO 
URTEETAN GALTZERDI 
ASKO EGIN DITUT ETA 
ORAINTXE ERE GALTZERDI 
BAT EGINDA DAUKAT 
BESTEA EGITEKO ZAIN

Manuela gaztetan

Manuela bere guraso eta senideekin

Pedro Asurmendi 
Manuelaren aita

Florentina Arrizabalaga 
Manuelaren ama

Manuela bere senar Eusebio Alustizarekin eta bere seme-alaba 
Jose  Francisco, Pedro Mari, Joxe Mari eta Ana Teresarekin
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Pagoeta baserria

LEHENIK PAGOETAN 
BIZI IZAN GINEN, GERO 
LANGANEN ETA SEME 
ZAHARRENA JAIO ETA 
3 HILABETERA SAN 
BARTOLOME AUZORA 
JAITSI GINEN

Pagoeta baserria
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ditut eta oraintxe ere galtzerdi bat eginda 
daukat bestea egiteko zain.

Goialde auzoan bizi izanda 
askotan etortzen al zineten 
kalera? 

Bat ere ez, noiz etorriko ginen ba! Etxe 
atarian ibiltzen ginen tabatan jolasten 
senideak auzoko Eguzkitze Baserri-
koekin. Ama herrira jaisten zenean 
berarekin etortzen ginen batzutan bestela 
modurik ez zegoen.

Mezetara etortzen al zineten? 

Amonarekin etortzen ginen beti eta 
meza bukatu orduko, handik gora berriro 
etxera.

Noiz ezkondu zinen? 

1952ko urtarrilaren 14an. Eguraldia ez 
zen oso ederra, elurrez zurituta.

Eta ezkondu ondoren non bizi 
izan zara? 

Hasieran Pagoetan bizi izan ginen, gero 
Langanen egon ginen eta seme zaha-

rrena jaio eta 3 hilabetera-edo San 

Bartolomera etorri ginen. Lehenengo 

goiko etxeetan bizi izan ginen eta bertan 

jaio ziren beste 3 seme-alabak. Geroago 

pasatu ginen orain bizi naizen etxera. 

Auzo honetan jadanik 58 urte pasatu 

ditut.

Ezkon bidaiarik egin al zenuten? 

Garai hartan ez genuen mugitzeko 

modurik, ez behintzat orain bezela. 

Bizkaira joan ginen Lemoako lehen-

gusuak bisitatuz. Orduantxe ezagutu 

nuen “Puente colgante” delakoa.

Bertan daukazu San Bartolome 
eliza… 

Dotore askoa gainera! Betidanik ibili izan 
naiz auzokideekin kanposantuan loreak 

jartzen eta hauei kasu egiten; baita ermita 

zaintzen eta santuak garbitzen ere baina 

azkeneko urteetan ez naiz gauza eta 

bilobak etortzen dira.

Zenbat biloba dituzu? 

Zegaman 2 neska, Altsasun 2 mutil eta 
Uitzin beste 2 neska, guztira 6.

Iruetxetako ermitara joaten al 
zara? 

Makina bat urtetan joan izan naiz, iaz ere 
bai. Aurten berriz, ez naiz joan ibilpide 
txarra daukadalako.

Etxe inguruan lore asko dituzu… 

Orain baino sasoi hobea neukanean asko 
jartzen nituen, betidanik gustatu izan 
zait loreak gobernatzea eta etxe ataria 
alai edukitzea. Eguraldi ona dagoenean 
portxera ateratzen naiz eta loreei begira 

pozik egoten naiz. 

PILI GEREÑU

Manuelaren bilobak

BETIDANIK IBILI NAIZ 
AUZOKIDEEKIN BATERA 
KANPOSANTUAN LOREAK 
JARTZEN ETA HAUEI KASU 
EGITEN, BAITA ERMITA 
ZAINTZEN ETA SANTUAK 
GARBITZEN ERE



2013 | ZEGAMAKO URTEKARIA | 109108 | ZEGAMAKO URTEKARIA | 2013

“Duque de Luna”ren jabetzakoa zen palazio handi 

batean jaio eta bizi izan ginen. Nire gurasoek etxe hura 

zaintzeko ardura zuten. Palazio hau, Zestoako Iraeta 

auzoan zegoen. 

ELKARRIZKETA

Non eta noiz jaio zinen?

1922 urtean jaio nintzen Iraetan, 
Zestoako auzo batean. Iraetak 
udaletxea Zestoan du eta parrokia 
berriz Arroa goian. Nire senarra Arroa 
behekoa zen baina biok zestoarrak.

 Zenbait senide zineten?

9 senide ginen eta ni hauen artean 
azken aurrekoa naiz. Egun, hiru 
senide bizi gara, 97 urteko ahizpa, 
Azpeitian bizi den anaia eta ni neu. 
Itxuraz, bizi garen hirurak behintzat 
gogorrak gara. Beste bost senide 70 
urte bete aurretik hil ziren eta beste 
bat berriz txikitan pulmoniarekin.

Baserrikoak edo kalekoak 
zarete izatez?

Duke de Lunaren jabetzako palazio 
handi batean jaio eta bizi izan ginen. 
Nire gurasoek etxe hura zaintzeko 
ardura zuten eta horregatik jaio ginen 
palazio hartan. Gu ezezik, nire hiru 
alabak ere bertan jaio ziren. Egun 
ordea erorita dago, dukeek ez zuten 
konpontzen uzten eta saldu ere ez 
zuten nahi izan.

Nolakoa zen Iraeta auzoa? Eta 
zuen jaiotetxea? 

Iraeta auzo txiki bat zen, kale bakarra 
zegoen eta hango etxe guztiak 
dukearenak ziren. Errentan bizi ginen. 
Etxe handia eta ederra izanagatik ere, 
ez genuen komodidaderik, ez genuen 
urik ere! Nire senarrak jarri zuen ura 
Maria Asun alaba jaiotzerako. 

Eskolarik ba al zenuten 
Iraetan?

Arroatik bi emakume soltera etortzen 
ziren Iraetara eta beraiekin ibili 
nintzen eskolan dezente denboran. 

MARIA
TERESA
LARRAÑAGA
ALBIZU

XxxxxxxxMaria Teresaren jaiotetxea
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Maria Teresa gaztetan

Gero, Zestoako karidadeko mojetara 
joan nintzen. 13 urte bete arte ibili nintzen 
eskolan eta gero, ume zain joan nintzen 
Zarautza. Dena erdaraz egiten genuen 
eskolan. Zestoan neskek erdaraz egiteko 
ohitura handia zuten, mutilek berriz ez 
hainbeste. 

Gazte gaztetatik beraz lanean…

Umezain denbora dezente ibili nintzen, 
bost ume nituen neure kargu eta nahiko 
lan izaten nuen haiek gobernatzen. 
Uniforme eta guzti ibili behar izaten nuen; 
nagusiek oihal denda handi bat zuten 
eta lehengo estiloko jantziak jantzita ibili 
behar izaten nuen. 16 bat urte nituela, 
Zestoako bainuetxean ere aritu nintzen 
uda batean lanean manikura egiten. Garai 
hartan jende asko ibiltzen zen Zestoan, 
jende dirudun ugari! Herriko festetan 
izeba-osaben tabernan ere aritu nintzen 
lanean.

Eta igande eta 
herriko jaietan zer 
egiten zenuten?

Gure gazte garaian, 
Arroa behean 
erromeria izaten zen 
eta bertara joaten 
ginen. Zumaiako 
jaietara ere joaten 
ginen eta baita 
Zestoakoetara ere. 
Iraetan berriz Santa 
Inesetan ospatzen 
ziren jaiak eta bertako 
erromeria famatua 
izaten zen, jende asko 
etortzen zen Azpeitia 
aldetik. Soinua eta 
panderoa izaten 
zen, sueltoan nahiz 
bikoteka egiten genuen dantza baina 
mutilekin ez! Bestela kongregaziotik 
ateratzen gintuzten! Niri asko gustatu 
izan zait dantza egitea.

Gerra garaiaz zer nolako 
oroitzapenak dituzu?

Gerra garaian edo ondorenean, gure 
etxeko beheko solairuan “Zerbitzu 
soziala” delakoa jarri zuten jatekoa 
emateko. Beheko solairua oso handia 
zen, ukuilua, bodega… zituen eta han, 
jangela moduko bat jarri zuten Iraetako 
haurrei jaten emateko. Emakume bat 
egoten zen haiei janaria prestatzen eta 
banatzen.

Itsasoa hain gertu izanda, joaten 
al zineten gaztetan hondartzara?

Gure gazte denboran ez zegoen 
hondartzara joateko ohiturarik. Nire ala-
bak txikiak zirela hasi ginen hondartzara 
joaten eta orduan erosi nuen hondartzako 
lehen toaila ere. Gu gazteak ginela ez 
zegoen bainujantzia jantzita ibiltzerik! 
Beste garai batzuk ziren, bizimodu oso 
ezberdina zen ordukoa.

Nola ezagutu zenuen zure senarra 
izango zen Joan Mari?

Nire senar zena Arroa Behekoa zen eta 
igandero joaten ginenez bertara, betiko 
ezaguna nuen. Arroa Beheko teilerikoa 
zen bera eta hantxe egiten zuen lan.

GERRA GARAIAN EDO 
ONDORENEAN, GURE 
ETXEKO BEHEKO 
SOLAIRUAN “ZERBITZU 
SOZIALA” DELAKOA 
JARRI ZUTEN JENDEARI 
JATEKOA EMATEKO

Gabon eskean kongregaziokoekin batera

Maria Teresa eta Juan Mari euren ezkontza egunean
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Zein oroitzapen dituzu zuen 
ezkontza egunaz?

28 urte nituela ezkondu nintzen Iraetako 
ermitan otsailaren 3an. Elurra egin zuen. 
Bazkaria ere Iraetan bertan egin genuen 
lehengusuen tabernan eta angulak jan 
genituen. Herriko medikuak eraman 
gintuen Zumarragako estaziora kotxez 
eta handik trenez Gasteizera joan ginen. 
Gasteiztik berriz Lizarrara joan ginen eta 
han egun batzuk egin ostean berriro 
etxera. Guretzat ikaragarria izan zen 
bidaia hura. 

Hiru alabaren ama zaitugu ezta?

Bai, hiru alaba izan nituen. Bat Zarautzen 
bizi da, beste bat Zumaian eta hirugarrena, 
Maria Asun, Zegaman. Egun, 5 iloba eta 
biloba 1 ere baditut.

Noiz etorri zinen Zegamara?

Gure alaba Maria Asunek farmazia karre-
ra ikasi zuen Salamancan eta hasieran 
Eibarko farmazia batean egon bazen ere 
lanean , gero Zegamako botika hartu zuen 
eta horrela etorri ginen Zegamara. 60 urte 
nituen nik orduan eta laster beraz, 31 urte 
egin behar ditut jadanik Zegaman.

Zegamara etorri zineten ga-
raiko oroitzapenak kontatu 
iezazkiguzu…

Zegamako botika ikustera etorri ginen 
eguna, zirimiri egun bat zen, jasotzen 
ez zuen horietakoa eta egia esan oso 
desanimatuta itzuli zen Maria Asun. Hala 
ere, Eibarko farmazialariak animatuta 
botika hartzea erabaki zuen. Tratua egin 
eta halaxe etorri ginen. Aurretik ez genuen 
ezagutzen herria baina bai bi zegamar, 
Telesforo Garmendia (gure parrokian 
egon zen apaiz denbora batez) eta Mari 
Lourdes Garmendia (Arroan egona zen).

Zegaman non jarri zineten 
bizitzen?

Hasiera batean, Maria Asun bakarrik 
etorri zen Zegamara eta lehen egunak 
Manolonean egin zituen. Ni ere egun 
batzuetarako etortzen nintzen eta 
Manolonean gelditzen nintzen. Olaran 
auzoan pisu bat hartu genuen ondoren eta 
orduan etorri ginen hona bizitzera. Dena 
dela, nire senarrak ez zuen Zestoara joan 
gabe etsitzen eta ondorioz, asteburuetan 
Zestoara joaten ginen. 

Zer nolako inpresioa egin zizun 
Zegamak? Zer moduz moldatu 
zinen herrira?

Txikia zen baina ni ere herri txiki batekoa 
nintzen eta ondorioz, ez zitzaidan batere 
kosta Zegamara moldatzea. Herriko 
jendearekin harremanetan hastea berriz 

erraza egin zitzaidan. Farmazian asko 
egoten nintzen Maria Asuni laguntzen 
eta horrela, erraza da jendea ezagutzea. 
Gainera badakizu ni zein berritsua 
naizen! 

Zegamak festazale fama badu. 
Zein festa duzu zuk gustukoen?

Arantzazuko Peregrinazioa zoragarria da. 
Peregrinazioa ospatzen den garai modu 
horretan etorri ginen Zegamara eta orduz 
geroztik urtero joaten gara. Lehen oinez 
eta orain berriz kotxez. Han lo egiten 
dugu eta astelehenean itzultzen gara. 
Giro oso oneko festa izaten da.

Abuztuko San Bartolome jaiak ere oso 
onak izaten dira. Meza nagusia entzun, 
zerbait hartu eta familiartekoekin Lierniara 
joaten gara bazkaltzera. 

HERRI TXIKIA ZEN ZEGAMA 
BAINA NI ERE HERRI TXIKI 
BATEKOA NINTZEN ETA 
ONDORIOZ, EZ ZITZAIDAN 
BATERE KOSTATU 
ZEGAMARA MOLDATZEA

Alaba Maria Asunekin Zegamako plaza ondoko farmazia zaharrean.

Maria Teresa eta Juan Mari urrezko ezteiak ospatu zituzten egunean
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Zegaman mendi asko dugu baina 
itsasorik ez. Faltan botatzen al 
duzu itsasoa?

Zegamara etorri berritan botatzen nuen 
faltan baina segituan ohitu ginen. Mendia 
ere gustatzen zait eta hara ere joaten 
ginen. 

Zein da egun egiten duzun 
bizimodua?

10:00ak aldera enkarguak egitera 
ateratzen naiz, gero botikara joaten 

naiz, han kafea hartu eta ondoren etxera 

itzultzen naiz bazkaria prestatzera. Bazkal 

ondoren siesta egiten dut.

Oporretara ere joaten zara ezta?

Imsersok antolatutako nahiz beste  

motako bidaia dezente egin ditut. 

Benidormera, Andaluziara… leku 

ezberdin asko ikusteko aukera izan dut. 

Lehengo urtean Portugalera joan ginen 

eta aurten Kanariar irletan izan naiz. 

91 urte eta neska gazte bat 
dirudizu. Zein da horren 
ongi mantentzeko sekretua? 
Farmaziako botikaren bat ote?

Denek horixe galdetzen didate, non 

sinatu behar den papera. Eta botikei 

dagokienean, sendagai gutxi hartzen dut 

nik. Osasuntsu jaten saiatzen naiz, hori 

bai. 

OIHANA ZUBIZARRETA

Maria Teresa herriko lagunekin oporretan

Maria Teresa egun bere familiarekin
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Nire aita zapataria zen eta bortzegiak egiten zituen. 

Bortzegiak bota altuak ziren, sokekin goraino lotzen 

zirenak. Neu ere aritzen nintzen zapata tailerrean aitari 

laguntzen

ELKARRIZKETA

Non eta noiz jaio zinen?

Zegaman jaio nintzen 1929ko 
maiatzaren 12an zapateriko etxean. 

Zenbait senide zineten?

Gure aita bi aldiz ezkondu zen. Lehen 
andrearekin Isabel izan zuen eta 
bigarrenarekin Maria Dolores, ni neu 
(Migel), Antonio, Inazio eta Teodoro. 

Zein zen zapateriko etxea?

Artzaenearen parean dagoen etxea 
da, Juan Telleria kaleko 7 zenbakia. 

Eta zergatik esaten zitzaion 
“zapateriko etxea”?

Nire aita zapataria zelako eta bertan 
zapateria zuelako. Gerra hasi zenean 
utzi egin behar izan zuen zapateria 
eta Papeleran hasi zen lanean. 

Zer oroitzapen dituzu 
zapateriaz? Gogoan al duzu 
nola egiten zituen zuen aitak 
zapatak?

Aitak bortzegiak egiten zituen. 
Bortzegiak bota altuak ziren, sokekin 
lotzen zirenak goraino eta ez zitzaien 
urik sartzen. Gerrara joan ziren denek 
eskatu zizkien bortzegiak aitari, 
makina bat egin zituen garai hartan! 

Eskuz egiten zituen botak. Haria egin, 
zapatak egiteko larrua mailuarekin 
kolpatuz prestatu eta gero, pieza 
guztiak elkarri josten zizkion. Neu 
ere aritzen nintzen zapaterian aitari 
laguntzen.

Zer gertatu zen ba gerra 
hastean?

Soldaduek herriko gazteak harrapatu 
eta kamioietan ekarri zituzten gure 
aitaren zapaterira. Udaletxetik gazte 
haiei gerrarako botak emateko 
agindu ziguten eta udalak ordainduko 
zizkigula baina kobratu gabe gelditu 

MIGUEL 
ARIZKORRETA 
MUJIKA

Miguelek ehiza du afizio
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ginen. Egun hartan, hiru karretilakada 
alpargata eraman nituen errekara.

Aita bortzegirik gabe utzi zuten, dena 
eraman zuten eta zapateria utzi eta 
Papeleran hasi behar izan zuen lanean. 
Gu berriz, batera eta bestera noraezean 
gelditu ginen, ez baitzegoen inon lanik!

Ez zenuten haurtzaro erraza izan 
beraz…

Gerra ondorenean kalean ez zegoen 
ezer, ez zen baserrian bizitzea bezala 
eta hamahiru bat urte nituela behin 
baino gehiagotan joan behar izan nuen 
bakar bakarrik Zalduondora gari bila! 
Arratsaldean eskolatik irten, astoa 
prestatu eta Santu Espiritutik barrena 
joaten nintzen Zalduondora. Garai hartan 
estraperloa zegoen eta guardek harra-
patu gabe ilunpetan ibili behar izaten 
genuen. Zalduondora iritsi, bertan astoa 
kargatu eta goizeko 7:00ak inguruan 
iristen nintzen etxera. Garia Errotaberrin 
ehotu eta harekin ogia egiten genuen.

Izango duzu orduan abentura bat 
baino gehiago kontatzeko…

Behin, Santu Espiritura iritsi eta koba baino 
lehenago dagoen iturri edo putzu parean 
gizon bat ikusi nuen. Guardaren bat izan 
zitekeen behar bada baina ez nuen ongi 
ikusten. Zer egin ez nekiela egon nintzen 
baina azkenean nire bidean aurrera 
jarraitzea erabaki nuen. Gizonaren parera 
iritsi nintzenean, Antonio porteroa zela 
ikusi nuen, esku batekin bizkarrean patata 
zakua hartuta zetorren Zalduondotik! 

Noiz hasi zinen eskolan? Zein 
oroitzapen dituzu?

9-10 bat urterekin-edo hasiko nintzen 
eskolan eta lanean hasi arte ibili nintzen 
han. Don Julian maisuarekin ibili nintzen 
eskolan eta 100 bat mutiko inguru egoten 
ginen batera. Egurra emanda dominatzen 
gintuen, bestela hainbeste mutiko nola 
dominatu!

Hain bihurriak al zineten ba?

Mutikoa beti mutiko! Gaiztakeria handirik 
ez genuen egiten baina… udaletxeko 
balkoira igo eta handik bandera kendu eta 

horrelakoak! Belar metaren bati su eman 
ere bai… zeozer egin behar!

Jolasteko ere hartuko zenuten 
tartea…

Bai, ume eta gaztetxotan pilotan ibiltzen 
ginen gehien bat eta geroago musean eta 
tiro platoan. Badaukat pilotan irabazitako 
kopa bat eta musean eta tiro platoan 
irabazitakoak ere bai.

Eskola utzi eta non hasi zinen 
lanean?

Zerrategi bat zabaldu zuten egun eskola 
dagoen lekuan eta bertan hasi nintzen 
lanean. Damian Ariztimuño, Aitamarrengo 
Alustiza, Tomas Inza eta Aranguren ziren 
jabeak. Hauek pinudi eta egur asko 
zuten eta beraiek ekartzen zuten egurra 
zerratzen genuen. Oholak atera eta 
hauek saldu egiten genituen. Denboraldi 
batean trenbiderako trabiesak egiten ere 
aritu ginen.

Nork erakutsi zizun arotz 
ofizioa?

Zerrategian Altziturriko Nikolasek egiten 
zuen lan eta berak erakutsi zidan ofizioa, 
oso arotz ona zen. Frantzian ikasi zuen 
Nikolasek ofizioa eta handik etorri zen 

zerrategira lanera. Etxeko leiho, mahai, 
aulki… guztiak neronek eginak dira. 
Bertan ikasi nuen zerrak zorrozten 
ere.

Miguel soldadutza egin zuenean

Miguel eta bere koadrila

Miguel Aizkorriko ermitaren puntaren puntan

Miguel eta Pepi ezkontza-bidaian Bilbon
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Noiz arte jarraitu zenuen zerran 
lanean?

Zerra kili-kolo xamar zebilela jadanik, 
Esteban Atxak hartu zuen eta orduan 
Papelerarako enbalajeak egiten hasi 
ginen. Horretan aritu ginen 1983an 
zerrategia itxi zen arte.

Eta zerrategia itxia eta gero non 
jarraitu zenuen lanean?

Zerrategia istean, zepiladora, zerra… 
erosi eta etxean jarraitu nuen enbalajeak 
egiten Papelerarako. Hau ixtean berriz, 
Legazpiko enpresa baterako egiten 
jarraitu nuen ahal izan nuen bitartean. 
Gregorio semea ere nirekin aritu zen 
lanean eta Pepi emazteak ere asko 
lagundu zidan.

Gaztarora itzulita, nola oroitzen 
dituzu garai hartako festa 
egunak?

San Bartolometan izaten ziren festak garai 
hartan, besterik apenas. Aste Santuan 
berriz Segurara joaten ginen oinez 
prozesioa ikustera. San Bartolomeetan 
orkestra egoten zen, niri dantza egitea 
asko gustatzen zitzaidan eta hura izaten 
zen gure festa. Altsasuko orkestra ere 
etortzen zen eta Roman Goenaga ere 
izaten zen akordeoia jotzen. Herriko 
bandak ere jotzen zuen eta harekin 
ikasi genuen guk dantza egiten, ondo 
asko gainera! Baina hori bai, ai mariak 
jotzerako etxera! Ez orain bezala! Orain ai 
mariak jotzean irteten dira gazteak! Hura 
ez zen ona eta gaurkoa ere ez.

Olaberrin ere egiten zen festa 
ezta? Noiz hasi ziren Olaberrin 
festak ospatzen?

Gure gazte denborarako egiten ziren 
festak Olaberrin. Han ere kordeona 
egoten zen, koloretako banderatxoak 
jartzen ziren eta toka ere egoten zen. 
Aizkora apustuak ere egon ohi ziren baina 
hori geroago.

Olaberri auzoa herri txiki baten 
modukoa zela diote…

Bai, lau taberna baziren Olaberri auzoan: 
Garakoan, Rubionean, Larreaneko 
etxean eta Toki Alai etxean. Bi okindegi 
ere baziren, Iparragirrerena Larreaneko 
etxean eta Joxe Izagirrerena bestea. 
Errementaria ere bazen Olaberrin, Teofilo 
Mintegi. Jende asko joaten zen animaliak 
ferratzera bertara, oso ferratzaile ona 
zen. Barberi bat ere egon zen, legazpiar 
bat etortzen zen.

Egin al zenuen soldaduskarik?

Bai, Gasteizen egin nuen. Tailerrean 
egon nintzen karrozero lanetan. Beste 
soldaduek ordua izaten zuten kanpora 
ateratzeko baina ni nahi nuenean irteten 
nintzen, egurra erostera… Hala ere istripu 

bat izan nuen eta soldaduska amaitu 
baino lehen etxera bidali ninduten.

Zer gertatu zitzaizun ba?

Kuartelaren kanpoan errusiarrei 
kendutako kainoi handi batzuk zeuden 
eta hauek estalita jarri zitezkeen galdetu 
zidan behin kapitainaren laguntzaileak. 
Nik, egur nahikoa izanez gero, estali 
zitezkeela esan nion eta horretan jarri 
ginen lanean. Estalkiaren teilatuan uralita 
jartzen ari nintzela, akastun uralita bat 
egon nonbait eta hura hautsi eta 7 
metroko altueratik erori nintzen. Eskerrak 
bi kanoiren tartera erori nintzen eta 
hareazko lur nahiko biguna zegoen han! 
Ezpainean zauri bat baino ez nuen egin!

Noiz ezkondu zinen? Nola 
oroitzen duzu egun hura?

Lau edo bost urte nobiotan ibili ondoren 
26 urterekin ezkondu nintzen Pepirekin. 
Zegamako Elizan ezkondu ginen 
eta Zirkuloan egin genuen bazkaria. 
Argazkiak berriz Alkarazek atera zizkigun, 
Papelerako makinistak. Ezkondu berritan, 

zapateriko etxean jarri ginen bizitzen. 
Duela gutxi ospatu ditugu urrezko 
ezteiak.

Nora joan zineten ezkon bidaian?

Lehen gaua Donostian pasa genuen 
eta gero Bilbora joan ginen. Nik Bilbotik 
Madrila joan nahi nuen hegazkinez baina 
Pepik nahi ez zuenez, erdi bidean gelditu 
ginen, Mirandan. 

Ezkon bidaian ere izan zenuten 
ezustekoren bat ezta?

Bai. Donostiara joan ginenean, afaldu 
eta zinera joatea pentsatu genuen. 
Zinera joan eta kartera atzeko praka-
poltsikoan sartu nuen. Handik erori egin 
zitzaidan nonbait baina ni ez nintzen 
ohartu. Hurrengo egunean, hotela 
ordaintzeko hasi ginenean kartera falta 
zitzaidala ohartu nintzen eta zinera joan 
nintzen garbitzaileek aurkitu zuten-edo 
jakin nahian. Garbitzaileek ez baina, 
gure atzean zegoen gizon batek aurkitu 
zuen eta zinean bere helbidea utzi zuen. 
Honela, gizon hura aurkitu eta kartera 
berreskuratu ahal izan genuen diru eta 
guzti. Hura bai gizona!

Bi seme-alabaren aita ere 
bazaitugu…

Bai, oraindik zapateriko etxean bizi ginela 
izan genituen Arantxa eta Gregorio. Gero, 
Pepiren gurasoak bakarrik gelditu zirela-
eta, Zatizalierrera joan ginen bizitzera. 
Aita nahiko gaixo zegoen eta ez zeuden 
bakarrik egoten moduan.

ZERRATEGI BAT ZABALDU 
ZUTEN EGUN ESKOLA 
DAGOEN LEKUAN ETA 
BERTAN HASI NINTZEN 
LANEAN ESKOLA UTZI 
NUENEAN

Miguel eta Pepi kanariar uharteetara eginiko bidaia batean
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Dantza egitea oso gustuko 
zenuela esan diguzu. Ba al duzu 
beste afiziorik?

Bai, ehizan egitea asko gustatzen zait; 
duela pare bat urtera arte urtero joan izan 
naiz ehizera. Salamancan, Valladoliden, 
Sorian… ere ibilia naiz eta noski, baita 
herri inguruan ere.

Ehizarekin lotutako abenturaren 
bat ere izango duzu gogoan…

Bai. Goiz batean jaiki eta oinez Larrebila 
joan ginen , baina ez zen batere usorik 
pasatzen. Colladorekin nintzen usotan 
eta bere emaztearen aita San Adriango 
mikelete etxean egoten zenez, Larrebildik 
San Adrianera joan ginen oinez. Bertan, 
Donostiako koadrila bat zegoen; Collado 
donostiar haiekin ari zen musean eta ni 
berriz usoak prestatzen. Halako batean, 
haizea atera zuen eta han hasi ziren 
“Al puerto, al puerto!” esanaz, hau da, 
San Adriango haitz gainera joan behar 
genuela! Collado eta biok postu bana 
hartu genituen hurrengo egunean usoak 
etorriko zirenaren esperantzan. Biok 
lo geundela, akordatzerako Colladori 
koadrila bat sartu zitzaion bere postuan 
eta laster asko bidali zituen! Eguna 
zabaltzerako lainoa sartu zuen eta ez zen 
batere usorik etorri. Berriro ere Mikelete 

etxera itzuli, aurreko egunean erdi 
prestatuta utzitako usoak berotu, haiek 
jan eta etxera!

Bazterrak ikustea ere gustatzen 
zaizu ezta?

Bai, gaztetan ez baina gerora gelditu 
ere egin gabe ibili gara. Hainbat lekutan 
izan gara oporretan, Andaluzian, Gran 
Canarian, Tenerifen… 

Eta egun, zer bizimodu egiten 
duzu?

Orain jan eta lo! Baratza oso gustuko dut 
eta denbora asko pasatzen dut bertan. 
Untxiak, oilaskoak eta oiloak ere baditugu 
eta hauei eskerrak! Hauek salbatzen 
naute. 

OIHANA ZUBIZARRETA

Miguel eta Pepi urrezko ezteiak ospatu zituzten egunean

Miguel bere seme alaba eta ilobekin Zatizalierren
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Gure aita eta aitona ibili ziren itzain. Mendia eta soroan 

egiten zuten lan batika bat. Mendian egurra jaisten 

aritzen ziren eta soroetan berriz nekazaritzarako lurrak 

prestatzen, goldatzen…

ELKARRIZKETA

Zuen aurrekoak itzainak izan 
omen ziren. Zein?

Gure aita eta aitona ibili ziren itzain; 
aitonaren aurreko belaunaldikoak 
berriz ez dakigu itzainak izan ziren 
ala ez. Gure aitona Kalekokoa zen eta 
Jose Manuel Arizkorreta Goiburu zen 
bera. Kalekotik Gosategira ezkondu 
zen, gure amonaren etxera. Aita, 
Gosategikoa, Asensio Arizkorreta 
Olaran zen.

Zein lan egiten zuten 
itzainek?

Mendian eta soroetan egiten zuten 
lan batik bat. Mendian egurra jaisten 
aritzen ziren eta soroetan berriz 
nekazaritzarako lurrak prestatzen, 
goldatzen… Mendiko zein soroko 
lana eguraldiaren menpe egoten 
zen. Basoan pinudiak botatzen 
zituztenean izaten zen lana baina 
negu partean ezin izaten zen lan hori 
egin eguraldi txarra zela-eta. Eguraldi 
ona hasten zenean jaitsi behar izaten 
zituzten enborrak.

Garoa ekartzen ere ibiltzen ziren, 
gehienbat etxerako ekartzen zuten 
baina Segurako Zahar Etxerako eta 
Segurako okindegirako ere ekarri ohi 
zuten. 

Nola egiten zuten lan 
mendian?

Aitonaren eta aitaren garaian 
mendian lan egiteko modua antzekoa 
bazen ere, ez zen berdina, izan ere 
aitonaren garaian ez zegoen oraindik 
kamioirik eta aitarenean berriz bai. 
Gainera, aitonaren garaian batik bat, 
pago-egurra ekartzen zuten menditik 
eta aitaren garaian pinua. 

Nola egiten zuten bada lan 
mendian zuen aitonaren 
garaian?

Aitonaren garaian, Partzuergoko 
pago-egur loteak ekartzen aritzen 

LUIS 
ARIZKORRETA
LAZKANO

Xxxxxxxx

Ofizio baten desagertzea



ziren. Garai hartan ez zegoen butanorik 
edo bitrozeramikarik, beheko sua edo 
ekonomikak zeuden eta egur asko behar 
izaten zen etxe guztietan. 

Honenbestez baso langileek trontzaz 
enborrak bota, aizkoraz adarrak 
moztu eta zatitu egiten zituzten lehenik 
mendian. Ondoren, hauek gurdian, leran 
edo tarraka (kateekin lotuta), idien bidez 
bidera jaisten ziren menditik. Behin enbor 
zatiak bidera jaitsita, hauek gurdian 
bertan eraman zitezkeen zegokion etxera 
edo-eta bestela, galerara pasatzen 
ziren. Galerak handiagoak zirenez, egur 
gehiago jaisteko aukera ematen zuten. 
Kargatze eta deskargatze lanak, denak 
eskuz egiten ziren.

Eta zuen aitaren garaian?

Aitaren garaian, nagusiki pinua jaisten 
zuten menditik. Gurdi bereziak izaten 
ziren lan horretarako erabiltzen zirenak, 
normalak baino motzagoak, eta hauetan, 
enborrak oso osorik garraiatzen ziren 
(pagoarenak baino enbor meheagoak 
ziren pinuarenak). Aldiko 2 edo 3 enbor 
garraiatzen ziren puntak lurrean arrastaka 
zituztela eta hauek, bide ertzean egoten 
ziren kargaderoetara eramaten zituzten. 
Gero handik, kamioiez eramaten ziren 
zegokien lekura. 

Nolakoa izaten zen baso-lanerako 
erabiltzen zen gurdia?

Bi gurpildun gurdiak izaten ziren, motzak. 
Gurpilen gainean plataforma bat izaten 
zuten eta haren gainean maratila bat. 
Maratilaren gainean enborrak jartzen 
zituzten honi ongi lotuta eta esan 
bezala punta bat tarraka zutela joaten 
ziren. Aurrealdean uztarriari lotuta bi idi 
eransten zitzaizkion gurdiari. Maratila 
mugikorra zen eta horrek idiei kurbak 
hartzea ahalbidetzen zien. Baina honetaz 
gain, beste bi gurdi mota ezberdin ere 
bagenituen etxean.

Zein gurdi mota gehiago 
zenituzten? Eta zertarako 
erabiltzen zenituzten hauek?

Gurdi zorrotza eta gurdi bolantea ziren 
besteak. Gurdi zorrotza belarra ekartzeko 
erabiltzen genuen batik bat. Gurdi honek 
gurpil oso estuak zituen, 2-3 cm inguruko 
burdinazko llantak zituzten eta horregatik 
esaten zitzaion zorrotza. Bi gurpilak 
finkoak zituen, hau da, bi gurpilek batera 
egiten zuten bira, gurpil bat geldirik 
bazegoen besteak ezin zuen birarik eman. 
Arrazoi honengatik, gurdi hau erabiltzeko 
zailagoa zen baina mendi lanetarako ona 
zen, gurpilak meheak izanik lurrean sartu 
egiten baitziren pixka bat eta honela, 
malda handia zegoen lekuetan adibidez 
ez zuen hain abiadura handia hartzen eta 
errazagoa zen hau gidatzea, iraultzeko 
arrisku gutxiago zuen. 

Gurdi bolanteak berriz gurpil zabalagoak 
zituen gurdi zorrotzak baino, 5cm 
ingurukoak-edo eta hau soro lanetarako 
erabiltzen zen, simaurra soroan banatzeko 
erabiltzen genuen guk. Gurdi honek 
gurpilak independenteak zituen, hau da, 
gurpil bat geldi egonda ere besteak bira 
egin zezakeen eta honenbestez errazagoa 
zen maneiatzeko. Maneatutako lurrean 
erabiltzeko hau egokiagoa zen zorrotza 
baino, zorrotzak gurpilak estuagoak 
izanik, lurrean gehiegi sartzen baitziren. 
Gurdi bolantearenak berriz ez ziren 
hainbeste sartzen lurrean. Gurdi hau 
gainera iraulkatzeko prestatua zegoen. 

Eta zer zen galera?

Esan bezala, gure aitonaren garaian 
kamioirik ez zegoen oraindik eta galerek 

betetzen zuten egungo kamioien 
funtzioa. Galerak gurdi handiak ziren. 
Lau gurpil zituzten, 2 handi atzean eta 
bi txiki aurrean. Gurpil handiak galeraren 
bi alboetan egoten ziren eta bi txikiak 
berriz galeraren azpialdean. Balazta 
sistema ere bazuten, aitonaren garaian 
polea bidezkoa eta geroago berriz usillo 
bidezkoa. 

Antzinako galera horiek desagertu 
zirenean, beste modernoago batzuk 
sortu ziren eta badugu guk bat etxean. 
Ormaiztegiko Irizar enpresan egina da (ez 
oraingo Irizarren, aurretik egon zen beste 
enpresa batean), lehengo zahar haiek 
baino txikiagoa da baina maneiatzeko 
errazagoa ere bai.

Zein lan egiten zuten soroan?

Udaberrian lurra prestatzen aritzen ziren, 
egun traktoreekin ibiltzen diren moduan. 
Auskalo zenbait denbora beharko zuten 
orain egun batean traktore batek egiten 
duen lana egiteko! Etxean entzuna dugu, 
egunez inguruko baserrietako lanak egin 
ostean, etxekoak egiteko astirik ez eta 
nola aritzen ziren gauean farola argitan 
etxeko lurrak prestatzen. 

Idiari goldea erantsi eta hau soroan alde 
batetik bestera eramatea izaten zen 
burutzen zuten lana. Soroaren muturrera 
iristean idiek buelta hartu behar izaten 
zuten ilara berri bati ekiteko. Itzainak 
berriz, ilara amaitzean goldeari ipurdia 
altxa, buelta eman eta behar zen lekuan 
jarri behar izaten zuen lurrari buelta 
ematen jarraitzeko. Itzainak goldearen 
punta lurrean jartzea nahikoa izaten zuen, 
idiek tira egitean hau lurrean sartzen zen 
eta lurzorua ebakitzen hasten zen lurra, 
lehen goldatutako aldera botaz. 

Garotan ere ibiltzen zinetela 
aipatu duzue…

Bai, egun daukagun galera horrekin 
Añabaso aldetik garo asko ekartzen 
genuen Zupietatik barrena joanda. 
Ertzile aldetik berriz belarra ere ekartzen 
genuen. 
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Jose Manuel Arizkorreta Asensio Arizkorreta

Idi parea belar-gurdia garraiatzen

gi
pu

zk
oa

ku
ltu

ra
.n

iru
di

a.
co

m



Belarra Ertziletik leran jaisten genuen 
Errotaberrira. Errotaberrin prest izaten 
genuen galera eta han kargatzen 
genuen belarra etxera ekartzeko, izan 
ere, kaminoan ez baitzegoen lera 
ibiltzerik, gurpildun ibilgailu bat behar 
zen horretarako. Hiru bat lerakada belar 
ekartzen genituen aldiko. 

Garoa ekartzeko garaia, iraila edo urria 
izaten zen. Garai hartan garo asko behar 
izaten zen azpiak egiteko eta simaurra 
egiteko eta jende asko joaten zen mendira 
garo bila. Herri lurretako garoarekin 
loteak egiten ziren eta egun jakin batean, 
lote hauen zozketa egiten zen mendian. 
Bakoitzari tokatu zitzaion eremuko garoa 
segaz moztu eta gurdiz etxera ekartzen 
genuen. Gurdi desfilea izaten zen garai 
horretan, idiak oso geldi ibiltzen direnez, 
ilara handiak sortzen ziren. 

Pazientzia behar beraz…

Bai, idiak oso geldi ibiltzen dira-eta. 
Dena dela, azken aldera garo gurdia 
behor batekin ekartzen genuen. Gure 
galera, idiak kendu, bi bara jarri eta behor 
batekin ibiltzeko prestatua zegoen eta 
ondorioz, aldapa behera indar handirik 
egin beharrik ez zegoenez, behorra 
erasten genion galerari. Honi balaztarekin 
eutsiz, behorrarekin idiekin baino askoz 
azkarrago jaisten ginen, erdi denboran!

Etxerako ezezik Segurara ere 
eramaten zenuten garoa ezta?

Bai, Segurako ospitalera eta okindegira ere 
eramaten genuen. Idiek aldapak igotzeko 
zailtasunak izaten zituztenez, Segurako 
okindegikoek euren etxeko behorra uzten 
ziguten gure idiei “Kainpeko” aldapa 
igotzen laguntzeko. Idiek, kaminoan 
aldapa gora hastean, irrist egiten dute eta 
indar gutxiago egin dezake. Horregatik 
jartzen zitzaien behorra, laguntzeko. 

Mendi eta soro lanetan ibiltzeaz 
gain, garraioan ere ibiltzen omen 
ziren ezta?

Bai, aitonari entzuna diogu Oriotik nola 
4000Kg-ko karga ekartzen zuten. Dena 
dela, ez dakigu zer ekartzen zuten, 
Papelerarako pasta behar bada… 
Intzabiergo aldapa ezin izaten omen 
zuten igo idiek eta Intzabier baserriko behi 
parea erasten omen zieten aldapa igotzen 
laguntzeko. 

Bestalde, Beasaindik ere ekartzen zuten 
espartzua eta ikatza Papelerarako. 
Beasaina trenean ekartzen zituzten eta 
handik Zegamara galeran. Geroago, 
ikatza kamioian ekartzen hasi ziren. 

Nafarroa aldetik Lizarragako portutik 
barrena lastoa ere ekartzen omen zuten. 
Behin, aitonari Lizarraga gaineko tunelean 
idi bat hil omen zitzaion eta egun berean 
semea jaio! 

Itzainentzat lanabes 
garrantzitsua izango zen 
uztarria. Nondik ekartzen 
zituzten? 

Guk dakigula Zegaman ez zegoen 
uztargilerik eta gure etxekoek Intzabierdik 
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Gosategiko gurdi-zorrotza

Lera

Gosategiko galera



ekartzen zituzten. Pago egurrarekin egiten 
ziren uztarriak, zuhaitza garai egokian 
bota eta uretan sartuta edukitzen zen 
materiala erabili behar zen arte. Esaten 
zuten uretan sartuta edukitzeak materiala 
gogortu egiten zuela, erresistentzia 
gehiago ematen ziola. Uztarriak neurrira 
egiten ziren eta ondorioz, lehenengo idiei 
neurriak hartu behar izaten zitzaizkien, 
trajea egitea bezala zen. Etxera etortzen 
zitzaigun uztargilea, idiak Intzabierra 
eramatea baino errazagoa baitzen bera 
gure etxera etortzea. Goizean etorri eta 
iluntzerako nahiko itxuratuta izaten zuen 
uztarria. 

Zenbait uztarri mota zeuden?

Uztarriak bikoak izaten ziren orokorrean 
baina hirukoak eta batekoak ere baziren. 
Batekoa bide estuan erabiltzeko izaten 
zen, bi idi kabitzen ez ziren bideetan 
ibiltzeko alegia. Harearekin lurra 
maneiatzekoan ere, idi batekin aritzen 
ziren lanean, izan ere harea erabiltzeko 
ez baitzen indar handirik egin behar. Idi 
batekin ibiltzea maneiagarriagoa zen, 
buelta emateko ere errazagoa. Hiruko 
uztarririk berriz guk ez genuen izan baina 
pentsatzen dut indar handia egin behar 
zen zereginetan, hiru behi jarrita-edo 
erabiltzeko izango zela. 

Eta gurdiak? Nondik ekartzen 
zituzten?

Gurdiak gure aitak berak egin eta 
konpontzen zituen. Garai hartan ez 
zegoen dirurik eta etxean konpondu 
behar izaten zen ahal zen moduan. 
Galera berriz, Ormaiztegiko Irizarretik 
ekarri zuen. 

Idiak ere ongi zaindu beharko 
ziren ezta?

Bai, hura zen itzainen lan tresna! Jateko 
baba ematen zitzaien indarra izan 
zezaten eta mendira joaten zirenean 
lanera, belarra eramaten zuten zakuetan 
idiei emateko, hura zen haien gasolina! 
Mendian denbora luzeko lana zutenean, 
aste osoa bertan egiten zuten eta 
asteburuetan idiak etxera ekartzen 
zituzten hobeto zaintzearren. 

Sarritan ferrak ere galtzen zituzten eta 
ondorioz ferratzera eraman behar izaten 
ziren. Gure aitak “Errerira” eramaten 
zituen. Batean herren egiten zutelako, 
bestean urraturen bat zutelako… arazo 
dezente izaten zituzten idiek eta albaitariari 
sarritan deitu behar izaten genion. Karga 
handiarekin ibiltzen zirenean, hanketatik 
asko sufritzen zuten idiek. 

Eta idiren bat hilez gero, nondik 
ekartzen zituzten berriak?

Idiak ganadu ferietan erosten zituzten  
edo-eta bestela, tratantearen bidez lortzen 
zituzten. Arrigetxen bazen tratantea eta 
hari esaten zioten bilatzeko. 

Idien aberiak osasun aberiak izaten ziren 
eta idi batekin suerte txarra izanez gero 
edo hilez gero, sarritan haren ordezkoa 
ekarri ordez, bi idiak aldatzen ziren, izan 
ere, oso zaila baitzen beste idiarentzako 

lagun ona bilatzea. Bi idiek tamaina, indar 
eta erresistentzia antzekoa izan behar 
zuten.

Lanbide latza beraz itzainena eta 
hauen etxekoena…

Bai, mendian lanean zebiltzanean, aste 
osoan ez ziren etxera etortzen. Otzaurte 
aldeko basoetan zebiltzanean adibidez 
Zupitan edo Andikoetxen gelditzen ziren 
lotan eta asteburuan soilik etortzen ziren 
etxera. Lan luzeak zituztenean, ez zuten 
gurdia ekartzen etxera asteburuan, idiak 
soilik. Idi bati buru gainean uztarria jartzen 

zioten, besteari astean erabilitako arropa 
eta trasteak eta horrela etortzen ziren 
etxera. Uztarria ere soilik urgentziazko 
lanen bat zenean ekartzen zuten, hau da, 
etxean edo inguruan presazko lanen bat 
egin beharra baldin bazuten soilik. 

Bien bitartean amak zein amonak nahiko 
lan izango zuten etxean. Gure amonak 7 
ume izan zituen (eta beste bi hildakoak) 
eta gure amak berriz 6. Garai hartan hiru 
belaunaldi egoten ginen sukaldean, 12 
bat lagun mahaian. Gure amona eta ama 
zena lan asko egindakoak dira! 

Herrian beste itzainen batzuk ere 
izango ziren ezta?

Gure aitonaren garaian Potentene 
baserrian bazen itzaina eta gure aitaren 
garaian Asemendin ere bai, Andres. 
Ellorgo Ramonek ere izan zituen idiak. 
Batzuk gehiago aritu ziren mendiko 
lanetan eta beste batzuk berriz gehiago 
sorokoetan. Dena dela, garai hartan etxe 
askotan izaten ziren behi parea eta baita 
idi parea ere.

OIHANA ZUBIZARRETA
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 GAROTAN ERE 
IBILTZEN GINEN. GAROA 
EKARTZEKO GARAIA 
IRAILA ETA URRIA  
IZATEN ZIREN

Bateko uztarria

Biko uztarria
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ELKARRIZKETA

JOXE
TELLERIA
TELLERIA

DEMOKRAZIA GARAIKO ZEGAMAKO ALKATEAK
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Edurne Albizu, Juan Inazio Galdos, Axun Mendizabal, Jesus Larrea, Eduardo Telleria eta Joxe Telleria

Ikurrina udaletxean lehen aldiz jarri zen eguna

Noiz jarri zinen alkate?

1976ko otsailean sartu nintzen alkate. 
Manuel Urbizu hil eta handik gutxira. 
Manuel hil zenean, 2 edo 3 hilabetez 
Antonio Otaegi egon zen alkate, izan 
ere berak baitzuen alkateorde kargua 
Manuel hil zenean. 

Garai hartan herritarren artean 
mugimendu batzuk hasita zeuden eta 
herri-mugimendu hauetatik neu alkate 
egiteko proposamena egin zitzaion 
udalari. Bi hautagai ginen eta udalak, 
pleno berezi batean neu aukeratu 
ninduen alkate izateko. Honela sartu 
nintzen udaletxean eta 6 urtez egon 
nintzen bertan alkate. 2 urte Manuel 
hil eta lehen udal hauteskunde 
demokratikoak egin artean eta beste 
4 urte hauteskundeetan alkate atera 
nintzenean. 

Lehen udal hauteskunde demokra-
tikoak 1979ko apirilaren 3an egin ziren 
eta hauteskunde hauetara “Zegamako 
independiente abertzaleak” (ZIA) 
izenarekin aurkeztu ginen. Nirekin 
batera, Joxe Ramon Agirre, Bixente 
Ormazabal, Jose Manuel Landa eta 
Ramon Otaegi aurkeztu ziren.

Alkate ezezik, diputatu ere 
izan zinen ezta?

Bai, halaxe da. 2 edo 3 bat urtez 
egon nintzen diputatu. 
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Garai hartan Zegama, Azpeitiko barruti 
judizialeko parte zen eta ondorioz, 
barruti-judizial honetan aukeratu behar 
izaten zen diputatua. Honek udaletxe 
bateko ordezkaria izan behar zuen, 
alkate edo zinegotzia. Horretarako ni 
neu eta Azpeitiko alkatea aurkeztu ginen. 
Herri bakoitzeko udaletxetik komisario 
bana joaten zen Foru Aldundira eta han 
bozkaketa bat egiten zen diputatua 
aukeratzeko. Garai hartan neu aukeratu 
ninduten.

Kontaiguzu alkate izan 
zinen garaian herrian burutu 
zenituzten lan esanguratsuenak

Lan asko egin genuen herriaren alde, 
orain dugun frontoia adibidez. Gazte 
jendeak frontoia estaltzea nahi zuen eta 
horri erantzunez, estatuko kirol delegazio-
koekin Gipuzkoan 5 polikiroldegi egitea 
adostu genuen. Polikiroldegi hauetako 
bat Zegaman egin zen. Dena dela, hainbat 
arazo izan genituen eraikitze-prozesuan. 
Aurreko frontoi zaharreko frontisa 
aprobetxatu genuen frontoi berrirako eta 
ezker-pareta berria eraikitzen ari zirela, 
luizi handi bat izan zen. Honek, asko 
kaltetu zuen egindako obra eta berriro 
eraiki behar izan zen. Obra honen zati 
handi bat kirol delegazioak ordaindu 
zuen eta gelditzen zen zatia berriz Foru 
Aldundiak.

Txarapeko etxebizitzak ere gure garaian 
egin ziren. Garai hartan jende asko 
Beasaina joaten zen lanera eta bertan 
gelditzen zen bizitzen. Ondorioz, etxe 
berriak eraikitzeko asmoa aurkeztu 
ziguten. Udaletxearen aldetik, ekimen 
hau onartu eta bultzatu egin zen. Garai 

hartan arau subsidiariorik oraindik ez 
zegoenez, plan partzial bat egin zen etxe 
horiek eraiki zitezen.

Viananekoen etxea erosteko tratua egin 
zen baita ere. Hauek, Zegaman zituzten 
ondasun guztiak saldu nahi izan zituzten 
batera; egun Kultur Etxea eta museoa 
dauden eraikinak, Aizkorrondoko terreno 
batzuk... Udalak guztiak erosi ezin 
zituela-eta, Mendalde baserriko Migel 
Arostegirekin adostasunera iritsiz, honek 
Anduetza etxea eta zenbait lursail erosi 
zizkien eta Udalak berriz Viananeko etxea 
eta bere aurrealdeko lursaila. Dena dela, 
eskrituratu hurrengo legislaturan egin 
zen, hau da, Eduardo Telleriaren garaian.

Repetidora ere geure garaian ekarri zen 
Elor Txikitik Ameztira. Eguraldi txarra 
egiten zuenean, askotan gelditzen ginen 
telebistarik ikusi ezinda eta komeriak 
izaten genituen Elor Txikira iristeko hau 
konpontzera, garai hartan elur asko 
egiten baitzuen. Ondorioz, repetidora 
iristerrazagoa zen leku batean jartzea 
erabaki genuen eta Amezti mendian jarri 
zen.

Herriko ur-depositoari dagokionean ere 
hainbat berrikuntza egin ziren. Garai 
hartan, udako lehortearen ondoren, 
sarritan ez zen nahikoa ur izaten eta 
ondorioz, Gesaletxe inguruko zein 
Oazurtza aldeko iturburu batzuetako ura 
ere ur-depositora bideratu genuen. 

Ikurrina ere lehen aldiz zure 
alkatetza-garaian jarri zen ezta? 

Ni alkate nengoela legeztatu zen ikurrina 
eta 1977ko urtarrilaren 19an jarri zen 
lehen aldiz udaletxeko balkoian. Euskadi 

guztiko udaletxe guztietan, egun eta ordu 
berean altxatu zen ikurrina. Lehenik pleno 
aretoan ikurrinaren aurkezpena egin zen 
eta ondoren udaletxeko balkoian jarri 
zen. Hau ikustera jende ugari hurbildu 
zen plazara. Gero uste dut afariren bat 
egin genuela hori ospatzeko udaletxean.

San Martinetako feriari ere 
bultzada handia eman zenioten 
zuen garaian ezta?

San Martinetan azoka txiki bat egiten zen, 
zerbait sinbolikoa. Animaliaren batzuk 
besterik ez ziren egoten eta feririk gabeko 
urteak ere izan ziren. Gure garaian, honi 
bultzada bat emateko erabakia hartu 
genuen eta horren ildotik, lehiaketak 
egiten hasi ginen, bailara mailakoak, 
probintzia mailakoak... feri handiak egitea 
lortu genuen. Hau antolatzeko Foru 
Aldundiak diru-laguntza ematen zuen. 
Baina animaliak ezezik, herriko artisauen 
erakustaldiak ere jarri genituen martxan, 
Murgiko Anjel eta Segurako zesterikoak 
saskiak egiten, Roman Ormazabal 
sutegiko lanak egiten, emakume batzuk 
haria egiten (geroago hasi ziren Joxe eta 
Eulogio Albizu), Intxaustikoak buztinezko 
ontziak egiten, Murgikoak taloak egiten, 
Demetrio Rubio kableen enpalmeak 
egiten...

Zer moduz ikusten duzu egun 
Zegama?

Alkate egon nintzen garaitik hona izugarri 
aldatu da herria eta nik, ongi bideratuta 
ikusten dut.

OIHANA ZUBIZARRETA
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San Martin Ferian aberen lehiaketako sariak banatzen
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ALTZIBER INGURUKO KONTUAK…

ELKARRIZKETA

Zer dakizu Altzibargo 
teileriaz?

Teileriak hiru garai ezberdin bizi 
izan ditu, lehenengoa teilak egiten 
zirenekoa, bigarrena eskale eta 
zenbait ijitoren estalpe izan zenekoa 
eta hirugarrena gaur egungoa, hau 
da, Udalak berreskuratu eta turismo-
baliabide gisa jarri duenekoa.

Zer dakizu teilak egiten ziren 
garai hartaz?

Etxeko adinekoek esaten zutenez, 
garai batean teilak egiten ziren 
eraikuntza horretan eta garai hartan 
lantegia eta estalpea zituen eraikin 
honek. Estalpeak 50m2 inguru 
zituen eta bi aldetatik zegoen itxita, 
atzealdean teileriko lantegiaren 
paretarekin (teileriko labeen bi sarrerak 
dauden pareta) eta aurrealdean 
beste pareta batekin (pareta honetan 
gurdiak sartzeko sarrera bat zegoen). 
Beste bi aldeetan, erdi mailako 
altuera zuten beste bi pareta zituen. 
Nire ustez, estalpe hori teileriko 
labeak berotzeko behar zen egurra 
gordetzeko erabiliko zuten. Egun 
oraindik hor dago estalpe hori. Teilak 
egiteko buztina berriz, Soraluze 
baserrirako bidean teileritik 300 
bat metrora dagoen “buztinzulo”tik 
ekartzen zuten. Hemen mendiari 
zati bat kenduta dagoela ikusten da. 
Egun pinuekin estalita dago eta ez da 
ondo ikusten.

Adinekoek esaten zutenez, 
Iturrialdeko iturritik Altzibergo askara 
hura ekartzen zuten teilerian egindako 
buztinezko hodietan.

Zeuk ere teilerian egindako 
piezaren batzuk topatu dituzu 
ezta?

Duela 50 bat urte gutxi gorabehera, 
Barbari mendirako lehen pista 
irekitzen aritu ziren eskabadorarekin. 
Lan horretan Iturrioz enpresa aritu 
zen. Iturrioz enpresatik makinista 
gisa “Lixardi” ibili zen lanean. Esan 
bezala “Lixardi” pista zabaltzen ari 
zela, lurrean dizdira egiten zuen 
zerbait ikusi eta urrea bilatu zuenaren 

ISIDRO
LIZARAZU
ESKUDERO

Altzibargo teileria

Garai bateko Barrenalde auzoko kontuei buruz aritu 
gara solasean Altziber baserriko Isidro Lizarazurekin 
eta Altzibargo teileriari zein Lojako burdinolari buruzko 
hainbat kontu kontatu dizkigu, batzuk etxeko adinekoei 
entzundakoak eta beste batzuk gerora bere kabuz 
aurkitu dituenak. Lojako burdinolari buruzko kontuak 
osatzeko, Loja baserriko Joxe Mari Etxeberriaren eta 
Zeraingo Joxe Mari Etxaluzeren laguntza ere izan dugu.

Altzibar baserria
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ustetan makinatik salto egin zuen lurrera 
urrea, urrea! esanaz. Baina ez zen urrea 
aurkitu zuena, buztinezko hodi gorri-gorri 
baten zati bat baizik. Hodi barrua ere 
gorri-gorria zegoen metalak uzten duen 
zikinkeriaz erabat beteta. “Lixardi”rengana 
inguratu eta hodi zati hura ikusi nuenean 
konfirmatu nuen zaharrek esaten zutena 
egia zela. “Lixardik” berriz izugarrizko 
desilusioa hartu zuen hodi zati bat zela 
ikustean. 

Duela gutxi berriz, bidegorriko obrak 
egiten ari zirela, Altziber aurrean elkarri 
erantsita zeuden bi aska kendu behar izan 
ziren. Aska horietako bat harri trinkozkoa 
zen, harri pieza bakarrekoa eta bestea 
berriz harrizko lauzaz egina. 

Adinekoek kontatutako kontuak eta 
“lixardi”k egin zuen aurkikuntza gogoan 
nituen eta bidegorriko obra hauek 
hastean, aska horietara zihoazen 
hodiren batzuk ere izango zirela bertan 
pentsatuz, eskabadoraren laguntzarekin 
eta haitzurrarekin poliki-poliki lurra zulatuz 
aurkitu egin nituen hodi hauek. Hodi 
hauek harriz eginiko kanal baten barruan 
zeuden, hau da, burdin-harriz eginiko 
kanal baten barruan. Harri horiek, Lojako 
burdinolan burdina erauzitako harriak 
ziren. Harri hauek gainera metal urak 
ekarritako burdin hondakinez zikinduak 
zeuden eta horrek zera adierazten du, 
burdinola eta teileria garai berean egon 
zirela funtzionamenduan edo-eta bestela, 
burdinola teileria baino lehenagokoa dela. 
Gerora Zegamako historiako liburuan 
konfirmatu dugunez halaxe da, burdinola 
1391an jadanik existitzen zen eta teileria 
berriz XIX. mende hasieran eraiki zela 
dirudi.

Egun harri trinkozko aska hori ikusgai 
dago bidegorritik oso gertu.

Eta zer dela-eta zegoen hodi hura 
han? Zertarako zen hodi hura? 
Zein berezitasun ditu?

Iturrialde mendiko metal iturritik Altzibergo 
askara ura eramateko erabili zen hodi hura 
eta teilerian bertan egindakoa izango zen 
ziurrenik. Hodi bakoitzak 40 cm-ko luzera 
du eta kono formakoa da, hau da, mutur 
batek besteak baino diametro handiagoa 
du. Ondorioz, hodi baten mutur estua 
beste baten mutur zabalean sartuz, hodi 
luzea osatzen dute. 400-500 m inguru 
daude metal iturri hartatik Altzibergo 
askara. Dena dela, metalaren zikinkeriak 
hodiak itxi ez zitzan, Iturriondoko askak 
sarri-sarri garbitzen ziren. Askak garbitu 
arren, urak metal asko zuenez hodiak 
itxi egingo ziren metalaren zikinkeriaz 
eta ondorioz ur hau erabiltzeari utzi egin 

zitzaion. Nire aitonaren garairako jadanik 
itxita zegoen hodia.

Iturrialdeko iturri horretan ere 
ba omen zeuden askaren batzuk 
ezta? Zertarako erabiltzen ziren?

Bai, tamaina ezberdineko lau aska 
zeuden handitik txikira bata bestearen 
jarraian jarrita. Aska hauek bata 
bestearekin komunikatuta zeuden goiko 
aldetik eta ura batetik bestera pasatzen 
zen. Azkeneko askan, bere erdi paretik-
edo ura kanpora irteten zen hodi bitartez 
handik Altzibergo askaraino bideratzeko. 
Aska hauen zeregina, urari ahalik eta 
metal gehiena kentzea zen Altziberra 
bideratu aurretik. Burdinak urak baino 
gehiago pisatzen duenez, urak zeraman 
burdina asken hondoan prezipitatuta 
gelditzen zen honela, urari burdinaren 
zati bat behintzat kentzea lortuz. Ur hura 
erabiltzeari utzita gero ere, gure gazte 
garaian, urtean behin behintzat askak 
garbitzera joaten ginen, uraren metalak 
sortzen duen zikinkeriaz beteta egoten 
baitziren. Egun, aska hauek jadanik ez 
dute existitzen, ura besterik ez dago han.

Teileria zenbait ijito eta eskaleren 
babestoki izan zela ere aipatu 
duzu. Garai hartako zein 
oroitzapen dituzu?

Garai hartan, ez zen jadanik teilarik 
egiten teilerian. Garai hartan Altziber 
goiko baserrikoen jabetzakoa zen teileria, 
Gorrotxategitarrena alegia eta hauek 
garoa gordetzeko erabiltzen zuten. Garoa 
antzina egurra gordetzeko erabiltzen zen 
estalpe hartan gordetzen zuten. Aterpe 
honen zoruan enbor handi batzuk zeuden, 
ziur aski teileria martxan zegoen garaian 
sutarako ekarritako egurren batzuk izango 
ziren hauek. Enbor hauen gainean, esan 
bezala garoa gordetzen zen. Baina garoa 
gordetzeaz gain, eskaleentzako aterpea 
ere bazen. 

Garai hartan, eskaleak baserriz baserri 
ibiltzen ziren diru-eskean eta egunak 
pasatzen zituzten teileriko estalpeko 
garo-piloan lo eginez, hamabost egun 

zein hilabete pasatakoak ere badira. 
Lo egiteaz gain, sua egin eta janaria 
ere bertan prestatzen zuten. Euria eta 
eguraldi txarra zenean egoten ziren han 
batik bat. Teileria babesleku gisa 1970era 
arte-edo erabili zuten eskaleek. 

Inguru honetan teileriaz gain 
bazeuden beste zenbait az-
piegitura esanguratsu ere ezta?

Bai, autorik ez zen garaian teileriaren 
albotik Errege-bidea pasatzen zen, 
antzinako bidea zen hau eta oraindik bide 
honetako harrizko paretak zutik diraute 
lekuren batzuetan, Kaminpeko aldapan 
adibidez.

Bola-toki bat ere bazen teileriaren alboan 
Errege-bidearen beste aldean. Zaharrei 
entzuna diedanez, igande arratsaldeetan 
inguruetako jendea bolotan aritu eta dirua 
jokatzera joaten omen zen bertara. Neuk 
ezagutu nuen bola-toki hura eta egun, 
oraindik aurkitzeko moduan egongo da 
bola-toki hartako ohola. 

Bestalde, bolatokiaz gain tokan aritzeko 
leku bat ere ba omen zen, “toka-leku” 
esaten zaio oraindik ere leku horri. 
Benta baserriaren parean dago leku hau 
teileri albotik doan pistatik gora joanda 
eta bertan argi-poste handi horietako 
bat dago. Esaten dutenez, igande 
arratsaldeetan auzokoak bertara joaten 
omen ziren tokan jokatzera.

3 Altziber baserrien aurrean berriz 
harri handi bat zegoen, 1,5m inguruko 
diametroa eta mahai baten altuera 
zuena. Bertan, igande arratsaldeetan 
kartetan jokatzen zuten. Aulki bezala 
berriz, saskiak erabiltzen zituzten 
azpizkoz gora jarrita. Harri honek bost 
intxaur zituen inguruan. Dena dela, 
kamioiak hasi zirenean, enbarazu egiten 
zutela-eta, harria puskatu egin zuten eta 
intxaurrondoak berriz bota. 

Intxaurrondo horietatik 2k, 3-4m inguruko 
zirkunferentzia zuten, oso handiak ziren, 
eta euren sustrai eta guzti atera zituzten. 
Intxaurrondoaren egurra oso estimatua 
zen eta are estimatuagoa intxaurrondoaren 
sustraia. Sustrai horietatik ateratako 
egurra eskopeten kulatak egiteko 
erabiltzen zen Eibarren. Intxaur hauek 
Azkoitiko Larrañaga egur-zaleak erosi 
zituen eta harrezkero, berak esanda dakit, 
garai hartan soilik intxaurrondoak erosten 
zituztela. Intxaurrondoen sustraiek, beta 
bereziak zituzten eta horregatik Eibarko 
armerietara saltzen zituzten. 

Teileriaz gain, burdinola bat eta 
errota bat ere ba omen ziren 
Altziber inguruan ezta?

Bai, Altzibarren burdinola bat eta errota  
bat egon ziren garai batean. 1391ko 
idatzietan jadanik aipatzen da Altzibargo 
burdinola eta errota berriz beranduagokoa 
izango da. Errota XVIII. mendeko idatzi 
batean aipatzen da. 

Zer dakizu burdinolari buruz? 

Lojako burdinolari eta Errota Txikiari 
buruzko informazioa lortzeko, Jose Mari 
Etxeberriarekin izan naiz, izan ere, bera 
Lojan bizitakoa baita. Hauxe da bion 
artean osatu dugun informazioa:

Lojako burdinolan burdina erauzitako harria Teilerian egindako buztinezko hodia

A: Iturria B: Ur-biltegia
C, D, E, F: Askak G: Buztinezko hodia

Iturrialdeko iturriko askak



Altzibargo burdinola egun Loja esaten 
diogun etxean zegoen baina garai hartan 
eraikuntza horretan ez zen egongo 
ziurrenik etxebizitzarik, burdinola baizik 
bere estalpearekin. Nire ustez, Lojako 
goiko estalpe hau egurra edo ikatza 
gordetzeko erabiliko zen garai hartan eta 
beheko solairua berriz, lurraren mailatik 
behera gelditzen den zatia, burdinola 
zen. Burdinolaren gainean bizitzea 
ezinezkoa izango zen eta horregatik uste 
dugu garai hartan goiko zatia ikatza eta 
egurra gordetzeko estalpe bat baino ez 
zela izango. Ziurrenik etxebizitza estalpea 
aprobetxatuz gerora egindakoa izango 
da.

Arrigetxe parean zegoen presatik ura 
ekartzen zuten Lojaraino kanal baten 
bitartez. Arrigetxe parean, Oria ibaian 
presa bat zegoen. Presa honekin, 
uraren maila igotzea lortzen zuten eta 
honela, ur hori kanalean zehar Lojaraino 
bideratzea. Ur hori burdinolako harriak 
hoztu eta bertan sortzen ziren zikinkeriak 
garbitzeko erabiltzen zen. Burdinolako 
zikinkeria hauek uretan kanalaren bidez 
Oria ibaira isurtzen ziren. Burdinolarako 
burdin-harria, Zeraingo minetatik ekarriko 
zuten seguruenik.

Burdinolan burdin-harriak osorik 
erretzeko adina bero lortzen ez zenez, 
burdin-harriaren kanpoko geruzatik soilik 
erauzten zen burdina (harriaren %40etik-
edo) eta erdi erretako burdi-harri horiek 
hozteko, kanaletik bideratzen zen ura 
erabiliko zuten ziurrenik. Ondoren, burdi-
harri horiek Lojaren albo batean pilatzen 
zituzten edo-eta bestela, paretak egiteko 
erabiltzen ziren. Loja inguruan, soro 
denetan, harri horiekin egindako pareta 
handiak zeuden. Teileritik Segura aldera, 
antzinako Errege-Bidea mugatzen zuten 
paretetan ere mota honetako harri ugari 
zegoen. Horrek esan nahi du, Errege-

Bidetik barrena ekartzen zutela minerala 
galeretan kablea jarri baino lehenago.

Ziurrenik Aizkorri aldeko txondor-lekuetan 
sortzen zen ikatza ekarriko zuten 
Lojako burdinolara eta herriko beste 
burdinoletara. 

Egun pareta horiek jadanik 
desagertuta daude. Zer gertatu 
zen pareta horiekin?

1956 inguruan, Bizkaiko Labe 
Garaietakoek erosi egin zituzten burdi-
harri horiek eta bi hilabetez aritu ziren 
kamioi “ciempies”etan harri horiek 
Bilbora eramaten. Paretetako harri 
guztiak eurek eraman zituzten eta 
baita Loja ondoan zeuden harri-pilako 
harriak ere. Loja aurreko harri pila horren 
gainean gereziondo handi bat zegoen, 
3m inguruko zirkunferentzia izango zuen 
gutxi gorabehera. Gerezi beltza zen, oso 
goxoa jateko eta fruitu asko ematen zuen. 
Hau ere, orduan bota egin zuten bere 
azpiko harriak eramateko.

Egun gelditzen al da garai hartako 
burdinolaren aztarnaren bat?

Egun, Arrigetxe paretik Lojaraino zihoan 
kanal haren aztarnak ikus daitezke 
Arrigetxetik bidegorrirainoko eremuan. 
Bidegorria eraikitzeko lanek, kanalaren 
azken zatiaren aztarnak erabat desegin 
egin zituzten. Horixe da gelditzen den 
aztarna bakarra. 

Eta teileri ondoan dagoen 
“kargaleku” deritzon lautada-
txoak izan al dezake zerikusirik 
burdinolarekin?

Ba dirudienez bai. “Kargaleku” teileriaren 
eta bolatokiaren arteko eremuan dago. 
Kargaleku honen bi ertzetako hormak 
Lojako burdin-harriarekin eginda zeuden. 
Banekien oso antzinakoa izan behar zuela 
kargaleku horrek baina ez nekien zertarako 
egina izango zen Joxe Mari Etxaluzerekin 
hitz egin arte. Berari esker jakin izan dut 
Barbarimendiko mehatzeetatik ateratzen 
zuten burdin-harria teileri ondoko 
kargalekura jaisten zutela gero handik 
Araiako burdinolara zein adibidez, Lojako 
burdinolara eramateko. Dirudienez, 
hasiera batean, mehatzeetatik zuzenean 
galeretan garraiatzen zuten burdin-harria 
baina gero, Barbarimenditik kargalekura 
kable bidez jaisten hasi ziren bagonetetan 
Etxaluzek dionez. Honela, kargalekutik, 
lehenik galeretan eta geroago, (errepidea 
egin zutenean) kamioietan Araiako 
Ajuria burdinolara eramaten omen 
zuten. Burdinola honetan hasi ziren 
baserrietarako lehen lan-tresnak egiten, 
goldeak, lauhortzak…

Aizkorriko txondorretan sortutako ikatza 
erabiliko zen ziurrenik fundizio, forja eta 
burdinola hauetan, bai Zegamakoetan 
bai Araia aldekoetan.
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Gerora berriz, lehenengo pinudiak 
botatzen hasi zirenean, menditik egurra 
kargaleku honetara jaisten zen mando 
edo idiekin gero hemendik galeretan 
zegokion lekura eramateko. Hori neuk 
ikusia da.

Zer da kargalekua? Zertarako 
erabiltzen zen?

Garai hartan lan guztia eskuz egin behar 
izaten zen eta horregatik, kargaleku 
horren zeregina, gizonari lana erraztea 
zen. Hau da, harri edo enborrak eskuz 
kamioi gainera jaso beharrean, goitik 
behera botatzea ahalbidetzen zuen 
honek.

Hau, inguru hauetako kargaleku bakarra 
zen. Barbarimendi aldeko egurrak 
kargaleku honetara jaisten ziren itzainekin 
idiz edo mandozainekin mandoz. 
Kargaleku honetan zegoen lautadan 
pilatzen ziren egur hauek. Lautada honen 
alboan kargalekua zegoen, hau, kamioia 
baino zertxobait altuagoa den kanal bat 
da. Honenbestez, kamioia kanal honetan 
sartu, egurrak zeuden lautada horretatik 
kamioira bi hesaga jarri eta hauen gainean 
jiraka enborrak kamioira botatzen ziren.

Burdin-harriak ere modu honetan kargatu 
zituzten kamioira Araiara eramateko, izan 
ere, burdin-harriak ere oso pisutsuak 
baitira. 

Egun kargalekua ikusgai dago nahiz eta 
nahiko egoera txarrean aurkitzen den.

Eta non zen errota? Konta 
iezaguzu errotari buruz 
dakizuna.

Errota Txiki, Lojako etxea baino 
askozaz ere beranduagokoa da, 
1814ko dokumentu batean agertzen da 
lehenengo aldiz errota hau. Errota Txiki 
Lojako burdinolako ur saltoaren gainean 
dago eraikita ziurrenik bertako ur-saltoa 
aprobetxatzeko. 

Egun Errota Txiki izenez ezagutzen dugun 
etxean zegoen errota. Eraikuntza honek 
ura biltzeko erabiltzen zen aldaparo bat 
zuen etxearen kontra eta barruan berriz 
errota txiki-txiki bat lurraren mailaz azpitik. 
Errota txiki horretan ez zen alea ehotzen, 
argi indarra sortu baizik. Argi indar hori, 
Segurako alpargaterira eramaten omen 
zen. Seguran, Zeraingo bidegurutzearen 
ondoan zegoen alpargateria, hau da, 
egun “Txorixeria” izenaz ezagutzen 
dugun horretan. Joxe Mari Etxeberriak 
dioenez, berak puskatu zuen gaztetan 
errota txikia. 

Errota Txikiko beheko solairuan, turbina 
bat zegoen eta turbina hori aldaparotik 
erortzen zen urak mugiarazten zuen. 
Turbina horren mugimenduaren bitartez, 
alde batetik argi-indarra sortzen zen 
alternadore eta dinamo baten bitartez 
eta beste aldetik, etxeko goiko solairuan 
zegoen makinaria bat jartzen zen martxan. 
Makinaria hura, Segurako alpargaterirako 
tela egiteko erabiltzen zen, telar bat zen.

Errota Txikin, betidanik ezagutu dugu 
bonbadun komuna, aldaparoko ura 
erabiltzen zen horretarako.

Iturriak ere baziren zuen etxe 
inguru horretan ezta?

Bai, 100m2-tan ur ezberdina ematen 
zuten iturri bat eta 2 iturburu zeuden. 
Erreka ertzean, Arbeltxo aldeko ertzean, 
“Arbeliturri” zegoen. Ur hau edateko 
erabiltzen genuen bai Altziberren eta baita 
Arbeltxon ere, pitxarrarekin joaten ginen 
bertara ur bila, etxean garai hartan ez 
baikenuen urik! Beste bat ugats iturburua 
zen, hau Arbeliturritik 10 bat metrora 
zegoen baina errekaren beste aldeko 
ertzean. Ur hau ez genuen ezertarako 
erabiltzen. Bigarren iturburuak berriz, 
ur oso hotza ematen zuen, animaliak, 
lehorte garaian bertara joaten ziren hura 
edatera eta geuk ere bertatik ekartzen 
genuen etxeko hainbat zereginetarako 
behar genuen ura. Uda garaian beste 
iturrietan urik ez zegoenean, hara joaten 
ginen arropak garbitzera ere eta bertara 
eramaten genituen udan ardo eta 
sagardo botilak hoztera, frigorifikorik ez 
baitzen garai hartan!

Garai hartan, ur hotzeko iturburu hartara 
ur bila joaten ginenean, aldiko hiru 
baldekada ur ekartzen genituen. Sorbalda 
gainean makila luze bat hartu eta honi 
mutur bakoitzean urez kargatutako balde 
bana jartzen genizkion. Hirugarren baldea 
berriz libre generaman eskuan ekartzen 
genuen.

Altziber erdikoan jostun onen bat 
ere ba omen zen ezta?

Bai, Leona Lizarazu zuen izena eta nire 
aitonaren arreba zen. Gormutua zen 
baina ezpainak irakurriz bai, euskaraz 
eta bai erdaraz, ongi ulertzen zuen 
besteok hitz egiten genuena. Bera, gor-
mutuen hizkuntzan komunikatzen zen 
gurekin keinuak eginez. Altziber Goikoan 
ere bazen gor-mutu bat, Jose Martin 
Gorrotxategi, eta beraz, garai hartan 
Altziber inguruan bizi ginen guztiok 
ikasi genuen gor-mutuen keinu bidezko 
hizkuntza. Gure etxean bazen gor-mutuen 
hizkuntza ikasteko esku-orri bat ere.

Leona, modista, jostuna eta brodatzailea 
zen, garai hartan inguru hauetan zegoenik 
famatuena. Esaten dutenez Madrilen ikasi 
zuen. Ikusiak ditut nik etxean frantsesezko 
idatziak zituzten patroiak, Paristik bidaltzen 
omen zizkioten, nola iristen zitzaizkion 
ez dakit. Garai hartan gure etxeko 
gelarik handienean josteko tailerra zuen 
jarrita, bertan josteko bi makina zeuden. 
Gela honetan, josteko eskola zuen eta 
inguruetako jendeari josten erakusten 
zion. Garai hartan jendearen joan-etorri 
handia egoten zen gure etxean, josten 
ikastera etortzen zirenak eta arroparen 
bat josteko eskatzera etortzen zirenak. 
Zegamatik ezezik, Seguratik ere etortzen 
zen jendea. 

Hilero-hilero gutxi gorabehera, saltzaile 
(representante) bat etortzen zitzaion 
Donostiatik etxera telak eta josteko 
behar zituen bestelako tresnak (botoiak, 
orratzak…) saltzera. Saltzaileak “Muñoz” 
zuen abizena. Beasaina trenez etortzen 
zen eta handik Konstantinoren autobusean 
etortzen zen Altziberra. Baliteke, herriko 
beste sastre edo tela-dendetara ere 
saltzea. Gerrikonean bazkaldu eta 
arratsaldean berriro Konstantinoren 
autobusean Beasaina joaten zen handik 
trenez Donostiara itzultzeko.

Modistaz gain, albokariak ere ba 
omen ziren Altziberren ezta?

Bai, Altziber Goikoan hiru albokari ziren. 
Migel Gorrotxategi aita eta Antonio eta 
Patxi Gorrotxategi semeak izan ziren 
albokariak. Nik Migel ez nuen ezagutu 
baina bai Antonio eta Patxi. Patxi 
ezkonduta Pasaiara joan zen bizitzera 
eta Antonio berriz Altziberren bizi zen. 
Gogoan dut Antonio nola alboka jotzen 
aritzen zen behi zain zegoen bitartean 
denbora pasaz. Honek, aroztegi txiki 
bat zuen Altziberren eta gogoan dut ni 
mutikoa nintzela nola albokak egiten 
zituen bertan. 

Patxi berriz, esan bezala Pasaian bizi 
zen eta uste dut portuko aduanan egiten 
zuela lan. Hau, abuztuko oporretan 
familia osoa hartuta Altziberrera etortzen 
zen eta bertan pasatzen zituzten oporrak. 
Zegamako festak amaitzean joaten ziren 
berriro Pasaiara. Altziberren egiten zuen 
egonaldi horretan, ni gaztea nintzela, hau 
ere alboka jotzen aritzen zen. 

Duela ez dakit zenbait urte, Donostia 
aldeko herrietatik gazte batzuk etorri 
ziren Altziberra alboka jotzen ikastera 
eta albokari jarraipena ematera, izan ere, 
Altzibergo anaiak baitziren Gipuzkoan 
gelditzen ziren albokari bakarrak Juan 
Mari Beltranek esaten duenez. 

Duela 8 bat urte-edo, albokariei buruzko 
artikulu bat topatu nuen interneten 
eta bertan, hauxe irakurri nuen. “Juan 
Mari Beltran (1947), Etxarri Aranazkoa, 
Donostian bizi dena. Organologian 
espezialista, folklorea eta musikaz 
jabetua. Ikertzailea, idazlea eta irakaslea. 
Multisoinutresna jolea. Albokaria, 
alboka doinu sortzailea, albokagilea. 
Alboka sol3-sol4 izenekoa asmatu 
zuena, eskala luzatuz. Zegamarrak ziren 
Gorrotxategitarrak, Migel aita eta Antonio 
eta Patxi semeak, Gipuzkoako azken 
albokarien doinu eta jotzeko estiloa 
garatu duena.”

Neuk ere entzuna nuen gaztetan hauek 
zirela gelditzen ziren albokari bakarrak 
eta artikulu honetan, entzundakoa 
berretsi ahal izan nuen. Bestalde, albokari 
Gipuzkoan jarraibidea eman ziotenak ere 
hauek izan zirela esan dezakegu beraz, 
hau da, donostiar haiei erakutsiz, albokak 
aurrera jarraitu zuela Gipuzkoan.

Artikulu horretan bertan ondoko hau ere 
irakurri nuen: “Erromerietan, albokariak 
alboan pandero-jotzailea zuen lagun 
sarritan koplak kantatzen. Goierrin, 
pandero gabe jotzen zuten Gorrotxategitar 
bi albokariek, euretako batek koplak 
kantatzen zituela, tarte horretan alboka 
utzita.”

OIHANA ZUBIZARRETA
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BA AL 
ZENEKIEN

Duela gutxi, Urbiarako bidearen albo batean 

aurkikuntza arkeologiko bitxia egin da, bi petroglifo 

aurkitu dira, astonzuloko petroglifoak hain zuzen ere. 

Petroglifo hauek aske dauden harri batzuk dira eta 

bertan gizakiak egindako “marrazki edo zulo” batzuk 

topa daitezke. Hauek palmela itxurako punta batzuen 

forma dute eta inongo zalantzarik gabe, tresnaren 

batekin gizakiak harrian zizelkatuta daude. Dena dela, 

oraindik ezezagunak dira bere funtzionalitatea eta 

kronologia. Arkeologoek ez dakite zerbait sinbolikoa 

edo funtzionala (adibidez metalurgiarako erabilitakoa) 

ote den. Ez da egin oraindaino antzeko aurkikuntzarik 

Euskal Herriko arkeologian.

Astonzuloko petroglifoa
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ATZOKO
ZEGAMA

FERRA ETA GILTZA FABRIKA 
1940ko hamarkadan ateratako argazkia da honakoa. Ferra eta erreminta fabrika dira argazki honetan ikusten direnak. Hauek 
Barrenalde auzoan zeuden, Ibarreta baserriaren alboan, egungo errepidearen eta ibaiaren artean, lehengo mediku-etxearen 
parean gutxi gorabehera. 1928ko industria eta merkataritza ganbararen urtekarian jadanik agertzen da enpresa hau ferra 
fabrika moduan “ Alustiza, Garmendia y CIA” izenarekin. Handik urte batzuetara, gerra osteko garaietan, ferra eta erreminta 
fabrika bezala agertzen da “Viuda de Ramon Alustiza, “Herraduras Piña” ferrak eta “Aitz” erremintak izenarekin. Garai honetan 
jadanik eraikin honetan bi enpresa zeuden beraz, batean ferrak egiten zituzten “Herraduras Piña” eta bestean berriz erremintak 
“Aitz” eta biak jabe berarenak ziren. Enpresa hauek ixtean, eraikin horretan Zumarragako batzuk beste lantegi bat jarri zuten 
eta bertan forja eta mailuak egiten ziren. 

Ferra fabrikaz gain, ibaiaren alboan txabola moduko beste eraikin bat ere ikusten da, hori Aitamarrengo errota txikia da.

ESKOLAKO ARGAZKIA 

1943, 1944, 1945 eta 1946an jaiotako 
eskola-mutikoak daude argazki honetan. 
Hau Olaran auzoko eskola zaharraren 
ondoan aterata dago eta bertan Tomas 
Cabezon maisua agertzen da. Hauek 
dira bertan agertzen diren herritarrak:

  1. Juan Berasategi Berasategi
  2. Luis Mendizabal Arraiago
  3. Antonio Azurmendi Rodriguez
  4. Migel Anjel Arana Alzaga
  5. Juan Telleria Telleria
  6. Jesus Maria Gerra Arrizabalaga
  7. Lukas Agirre Berasategi
  8. Jose Ramon Alzaga Lekuona
  9. Luis Telleria Larrea
 10. Jesus Ormazabal Apaolaza
 11. Jose Antonio Agirre Garmendia

12. Jose Luis Gorrotxategi Begiristain
13. Joakin Irastorza Larrea
14. Luis Berasategi Mendizabal
15. Jabier Larrea Mendizabal
16. Jose Zubizarreta Arana
17. Jose Luis Arizkorreta Telleria
18. Jose Mari Larrea Goia
19. Santi Azurmendi Berasategi
20. Jose Arrieta Gorospe
21. Jesus Arizkorreta Lazkano
22. Ignacio Muñoa Agirre

23. Joxe Mari Etxeberria Goikoetxea
24. Isidro Lizarazu Eskudero
25. Ramon Otaegi Berasategi
26. Andres Zubizarreta Arana
27. Ezezaguna
28. Inazio Urbitarte Otaegi
29. Jabier De Prado Kiñoa
30. Lorenzo Otaegi Ropon
31. Joxe Mari Apaolaza Goia
32. Tomas Cabezon Arribas
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ZEGAMAKO 
ABERTZALEAK 

Argazki honetan, gerra garaian 
Olaran auzoan zegoen eskola 
zaharrean atxilotuta egon ziren 
abertzaleak agertzen dira. Hauetako 
batzuen esanetan hilabete-edo egin 
zuten preso.

KOMUNIO HANDIA

1947an jaiotakoek Komunio 

Handia egin zuteneko argazkia 

da honokoa. Komunio Handia, 

11 urte betetzen ziren urtean 

egiten zen eta beraz, argazki 

hau 1958an ateratakoa da. 

Hona hemen bertan agertzen 

direnak:

 1. Damian Ariztimuño
 2. Jose Mari Aranguren
 3. Vicente Ormazabal
 4. Ezezaguna
 5. Eusebio Arrizabalaga
 6. Ezezaguna
 7. Sabino Azurmendi

 8. Isidro Lizarazu
 9. Calisto Etxeberria
10. Ezezaguna
11. Tomas Arrieta
12. Jose Zatarain
13. Valentin Arrieta
14. Francisco Iraola

15. Ezezaguna
16. Ezezaguna
17. Pedro Ercilla
18. Ramon Alustiza
19. Roman Goenaga
20. Tomas Inza
21. Ezezaguna

22. Miguel Anton Arostegi
23. Ezezaguna
24. Ezezaguna
25. Joakin Gerriko
26. Pablo Arrizabalaga
27. Intxaustiko zeramika 
guneko langilea

28. Miguel Mendizabal
29. Agustin Etxeberria “Kurro”
30. Juan Pikasarri 

 1. Milagros Otaegi Ropon
 2. Maritxu Berasategi Arrizabalaga
 3. Inazita Ormazabal Berasategi
 4. Loli Ormazabal Alustiza
 5. Belen Larrea Berasategi
 6. Maritxu Urbizu Iturrioz
 7. Jesusa Berasategi Berasategi
 8. Arantxa Aierbe Erauskin
 9. Maria Anjeles Larrea Mendizabal
10. Pili Garcia Lapitz
11. Mari Sol Arakama Arrizabalaga

12. Mari Karmen Mendizabal Arraiago
13. Justi Lasa Zabaleta
14. Prudencia Arrizabalaga Oiarbide
15. Jose Manuel Landa Arizkorreta
16. Santi Arizkorreta Lazkano
17. Javier Collado Azurmendi
18. Pedro Zubizarreta Arana
19. Juan Cruz Urdangarin Lopez
20. Jose Andres Larrea Goia
21. Agustin Gorrotxategi Landa
22. Maximo Larrea Azurmendi

23. Juan Jose Bitarte Gorrotxategi
24. Patricio Oiarbide Otaegi
25. Tomas Zabaleta Zabaleta
26. Juan Mari Zabaleta Zabaleta
27. Anizeto Gorospe Zabaleta
28. Pedro Azurmendi Otaegi
29. Dionisio Urizar Azurmendi
30. Joakin Irastorza Mendizabal
31. Martin Artola Agirretxe
32. Jose Larrea Aldasoro
33. Luis Larrea Berasategi
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SENDABELARRAK

Landare belarkara oso ezaguna 
da eta oso ohikoa Euskal Herriko 
larreetan, bide ertzetan zein 
lorategietan aurkitzea. “Fumaria” 
izena, latineko “fumus”etik (kea) 
dator eta beraz, izen hau jartzearen 
arrazoia, bere usain bereziari 
dagokio ziurrenik, kearen antzeko 
usaina baitu. Halaber, landare 
honen zumoa hartzeak, negar 
malkoak eragiten ditu keak eragiten 
dituenaren antzera. 

Morfologiari dagokiola, landare 
iletsua da, zurtoin tenteduna eta oso 
adartsua. 50 bat zentimetro inguruko 
altuera izaten du. Udaberri hasieran 
loratzen da eta hauek, 12 bat loreko 
infloreszentziak eratuz hazten dira 
adarren puntetan. Loreek nahiko 
itxura berezia dute, luzexkak dira eta 
lau petaloz osatuta daude. Petaloak 
askeak badira ere, puntan elkarrekin 
batu egiten dira.

Landare honek osasunerako 
onuragarriak izan daitezken hainbat 
propietate ditu. Bere infusioak 
gibelaren funtzionamendua erregu-
latzen du, diuretikoa eta laxantea ere 
bada eta buruko ile-larruko gaitzak 
arintzen ditu. Dena dela, gehiegi 
hartuz gero kaltegarri suerta daiteke 
eta beraz, hobe da sendabelarretan 
aditua den baten gainbegiratupean 
hartzean.

OHARRA:  Sendabelarrak sendagi gisa erabiltzerakoan arretaz jokatu behar da, osasunerako kaltegarria ere suerta   
 baitaitezke. Sendabelar hauek, gai hauetan aditua den pertsona baten gainbegiratupean erabili behar dira.

FUMARIA 
(Fumaria officinalis)

Landare oso ezaguna dugu Aloe 
vera gure artean eta jatorriz klima 
beroetako landarea bada ere 
oso ohikoa da Euskal Herriko 
lorategietan. Dena dela, tenperatura 
hotzak eta gehiegizko hezetasunak 
kalte egiten diote eta arretaz zaindu 
behar den landarea da. Bere izena, 
“Aloe”, ez dakigu ziur nondik eratorria 
den, batzuen ustetan grekotik etor 
daiteke, “Alos” hitzetik (gatza), izan 
ere, bere zukuak itsasoko uraren 
antzeko zaporea baitu. Beste 
batzuek berriz arabierako “alloch” 
hitzetik eratorria dela uste dute eta 
honek sustantzia mikatz distiratsua 
esan nahi du.

Morfologiari dagokiola zurtoinik 
gabekoa edo zurtoin oso motzeko 
landarea dela esan dezakegu eta 
hau hosto mamitsuzko erroseta 
batez inguratua dago. Hostoak gris-
berde kolorekoak dira lantzeolatuak. 
Loreak 70-100cm inguruko 
pedunkulu batean jaiotzen dira eta 
kolore horia dute. 

Aloe vera landarea, hainbat zeregin 
ezberdinetarako erabiltzen da, 
apaingarri gisa, sendabelar gisa zein 
elikagai gisa ere bai. Sendabelar 
gisa, nagusiki bere hostoa erabiltzen 
da, hau da, hostoak duen gela eta 
latexa. Azaleko gaitzak sendatzeko 
erabiltzen badugu ere batik bat 
aloea, digestio-sistemako, zirkulazio-
sistemako, sistema endokrinoko 
zein nerbio-sistemako zenbait arazo 
arintzeko ere balio du. 

ALOEA
(Aloe vera)

Baratzuria ere oso ezaguna da gure 
artean eta jatorriz Asiako landarea 
dela uste da. Bere aitzindaria 
den Allium longiscupis Asiatik 
Mediterraniora sartu zela uste da 
eta handik iritsi zela gure artera. 
Baratzuriaren genero bereko beste 
bi landare ere oso erabiliak ditugu 
gure artean, porrua (Allium porrum) 
eta tipula (Allium cepa). Landare 
hauek erromatarrek eta greziarrek 
oso aspalditik ezagutzen bazituzten 
ere, bere izena “allium” zeltiar 
hizkuntzatik eratorrira dela uste da 
eta “erre” esan nahi du.Hau landare 
hauek duten usain fuerteagatik izan 
daiteke.

Morfologiari dagokiola, baratzuria 
hosto mehe eta luzedun landarea 
da eta 30cm-ko altuerakoa gutxi 
gorabehera. Lurpean bulbo zurixka 
bat eratzen du eta hau, hainbat 
ataletan dago zatituta. Atal hauetako 
bakoitzak baratzuri landare berri 
bat sortzeko ahalmena dute. Lorea 
berriz zuri kolorekoa da.

Erabilerari dagokiola berriz, 
gastronomian zein farmakologian 
oso erabilia da. Antibiotiko gisa 
erabiltzeaz gain beste hainbat 
propietate ere baditu, ihesaren aurka, 
tentsio eta kolesterol altua arintzeko 
eta arteriosklerosiak eta erreumak 
eragindako kalteak arintzeko ere 
erabiltzen da.

BARATZURIA
(Allium sativum)
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