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Kaixo herritar hori!

Urtearen amaiera aldean gaudela jada antzematen da. Horren lekuko 
dira leihotik begiratu eta egunetik egunera zuhaitzetako hosto kantita-
teak nabarmen behera egin duela eta termometroaren merkurioa asko 
igotzeko dauden zailtasun handiaz jabetzea. Beste faktore garrantzitsu 
bat berriz herrian egiten diren ekintzek markatzen dute. Dagoeneko 
San Martinetako ganadu eta gazta kontuak atzera utzi ditugu eta Gabo-
nen inguruko ekintzen antolamenduan dihardugu.

Alkate baten helburu nagusia, nire ustez, herritarren ongizatea eta bizi kalitatea 
ahalik eta maila gorenean mantentzea da horretarako medioak eta baliabideak 
ezarriz. Hitz batean Zegama erakargarri eginez. 

2018. Urte honetan, zehazki maiatzaren 18an urteetan zehar zegamarrok amestu 
duguna burututa edo eginda gelditu da. Herri kaskotik Intxaustira bidearen kon-
ponketa eta berau zabaltzeari buruz ari naiz hain zuzen ere. Lan hauek egiteaz 
gain hain desiratua genuen bidegorria ere errealitate bihurtu da eta Zegama 
honela bidegorri sarera lotuta dago eta berau erabiltzeko aukera ederra dugu. 
Bidetaz ari naizen honetan Otsaurteko bideari ere konponketa garrantzitsu bat 
eman zaio. Urteetan luzatu zaigun Olaberriko aparkalekuko lur kutsatuak ere 
aurten deskotaminatzea lortu da.

Herriaren muina herritarrok gara. Herritarrok elkarrekin egonda lortu litekeena 
kontutan harturik alde batetik eta antolatutako ekintza bakoitzean zuetako 
edonork eskaintzen duzuen laguntza eta jarrera ikusirik bestetik, herritarrak 
biltzeko bi eremu moldatzen dihardugu. Aitxuri eskolako patioa (festetan 750 
lagun herri afarian biltzeko posibilitatea eman diguna) izango litzateke eremu 
bat eta Ugarte Zelaiko etxe eraiki berrietan kokatua dagoen lokala bestea. Lokal 
honetan etorkizunean Ludoteka eta Gazte-lekua kokatuko direnez oinarrizko 
obra eta moldaketekin hasiak gara. 

Aurtengo honetan ere Zegama erakargarri egiten zuetako bakoitzak ematen 
duzuen laguntza eskertu gabe ez nuke bukatu nahi. Eskerrik asko emandako 
guztiagatik.

Legegintzaldia bukatzeko geratzen diren hilabeteetarako ilusionaturik eta agin-
dutakoa betetzeko helburu bakarrarekin aurkitzen den zuen alkatea agurtzen 
zaizue Gabon eta urte bukaera zoriontsu bat opatuaz.

ZORIONAK ETA URTE BERRI ON!

AGURRA

ALKATEA
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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.eus
E-mail: udala@zegama.eus
Anduetza Parketxea: www.zegamaturismoa.net
Zegama-Aizkorri mendi maratoiaren web orria:  
www.zegama-aizkorri.com
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Aurreko Irailak 27an, goiz erdi aldera 
telefono mugikorra hasi zitzaidan deika. 
Telefono zenbaki ezezaguna. Hartu nuen 
eta ahots ezaguna zen: “Edurne Albizu 
naiz, Arbeltxokoa”. Badugu nobedaden 
bat, pentsatu nuen hasieran. “Ez, ez. Dana 
ondo Zegama aldean. Mesede bat eskatu 
behar dizut eta baiez esan behar didazu”. 
Ez zaizkit gehiegi gustatzen horrela hasten 
diren eskaerak baino tira, entzun behintzat 
egin beharko nuela eta horrela, Zegaman 
pasatako nire ume denborako oroigarriak 
hartu eta ia bi edo hiru orrialde bete eta 
bidaliko nizkiokeen aurtengo urtekarian ate-
ratzeko. Erabat lanpetuta nenbilen baino, 
berak nire euskara zuzenduko zuen kondi-
zioarekin, baiezkoa eman nion.

Elkarrizketa bukatu eta gero, boligrafoa 
hartu eta bi lerro eta hiru eskema idazten 
hasi nintzen ia nola antolatu eskatu zidan 
idatzia. Zegamako etxea, familia, umetako 
lagunak, eskola, kalean egindako jolasak, 
elizan monagillo bezala pasatako orduak, 
solfeoan igarotako arratsaldeak, abereak, 
soinuak, usaiak... Hogei bat minutu pasa 
nituen orain dela 45 urteko Zegaman, bere 
kaleetan eta orduko jendearekin. 

Hasieratik hasteko, Sakristauene etxean, 
Arkugain izen onez, jaio nintzen. Beno, 
berez Tolosako klinikan, amari nahiko kalte 
eginda eta aitari, alargunduko ote zen pen-
tsatuz, sekulako sustoa emanda gero. 
Etxean famili handia ginen: aita Ramon, 
ama Maria Dolores, aitona Pedro, amona 
Luzia eta izebak: tia Asun, tia Florita eta tia 
Alen. Azken hau ez zen ez berezko izeba 
eta bere izena ez zen Alen baizik Isabel. 
Amaren aitona Raimundo, sakristaua, eta 
amona Pia gaixo egon ziren urteetan tia 
Alen eta bere ama Marcelina gaixoekin 
laguntzera etorri eta familiakoak bihurtu 
ziran. Isabel Arin, serora. Nik jarri omen nion 
tia Alen izena txikitan Isabel ezin esanda 
nenbilela. Oso andre ona zen, guretzat 
bigarren ama bat bezala izan zen. Osaba 
apaiza, tio Jose, ez zen etxean bizi baina 
sarritan etortzen zen bisitan.

Daukadan bizitzako lehenengo oroigarria 
anai txikia, Luis, jaio zenekoa da. Luis kli-
nikatik ekarri eta etxeko eskaileratan 
gora amaren eskuetan, eta ni, tia Alenen 
besoetan, sukalde barrutik, ate txikiaren 
gainetik nola ume jaio berri hura sartzen zen 
gure etxean begiratzen.

Hiru anaiak oso segidakoak izan ginen, 
etxean elkarrekin jolasean ibiltzeko ekipo 
latza osatzen genuen. Noiz behinka hase-
rretu eta borroka pixka bat ere egiten 
genuen. Borroka haiek bukatzeko, amaren 
eskaeraren segidan, aita sukaldeko bere 
aulkitik jaikitzen zenean egiten zuen soinua 

bezalakorik ez zegoen. Aita salara iris-
terako bere hiru seme gaiztoak ainge-
rutxo bihurtu eta lasai-lasai jarrita elkarrekin 
jolas ederrean aurkitzen zituen. Gehienetan 
behintzat. 

Askotan, laban txiki bat hartu eta hirurok, 
Maxkarrako soroetara igo, Azkonetako 
hurritzari makila zuzen pare bat moztu 
eta han ibiltzen ginen makila haiekin guk 
egindako ezpata eta lantzarekin guda 
jolasean.

Etxean gauero, afal ondoren, errosarioa erre-
zatzen genuen. Tia Asun ontziak garbitzen, 
tia Florita eta amona ontziak lehortzen eta 
bere tokian gordetzen. Ama gurekin. Aitona 
mahaian jarrita eta aita sukaldetik pasilora 
paseatzen gora eta behera. Gauero. Gero 
poliki-poliki ohitura hura galtzen joan zen, 
azken urteetan izebak eta amonak erre-
zatzen zuten bakarrik. Beti gogoratuko 
naiz nola bi izebak “San Joseri, heriotza on 
bat eman diezagun guztiori” aitagure bat 
esanez eskatzen zuten errosarioko miste-
rioak errezatuta gero. Halakoxe heriotza 
eduki zuten biak!

Gau batean, famili guztia horrela zegoela, 
Jabi anaiak, hiru lauen bat urte izango 
zituen, sukaldeko armairuaren beheko 
kaxoia ireki eta barruan zer zegoen begi-
ratzen hasi zen. Han ikusi zuen portzela-
nazko entxufe zahar bat, bi trapuz esta-
litako kable moztuak txintxilinka zituela. 
Entxufea hartu, zutitu eta ate ondoan 
zegoen paretako entxufe emeraino ger-
turatu, paseatzen zebilen aitaren aurretik 
pasatuta, famili guztia inguruan zegoela, 
eta bertan sartu zuen. Orduan bi gauza 
gertatu ziren. Kableetatik Jabierren besora 
pasatu zen elektrizitateak besoa belztu eta 
erre egin zion eta plomuak funditu ziren, 
argia joan eta etxea ilunpetan utziz. Aste 
pare batean ibili zen Jabi eskua eta besoa 
bel-beltz. Ala ere, nahiko gaztea zenez, ez 
zitzaion inongo markarik geratu.

Aita-aman koartoan, Jabi ohe txiki batean 
alde batean eta Luis sehaska txikian ohiko 
beste aldean lo egiten zuten. Aitona Pedrok 
bere semearentzat egindakoa zen sehaska 
txiki hura. Oraindik etxean dago eta gure 
seme-alabak ere bertan lo egin dute. Ni 
berriz, aitamen koartotik “desterratu” eta 
izeban koartoan jarri ninduten. Nere ohe 
txikia tia Asunen ohiaren aldamenean. 
Amets txarren bat edukitzean, beldurtuta 
izebaren ohera sartzen nintzen bere babe-
saren bila. 

Handixeagoak egin ginenean, aitona-a-
monak etxeko koarto onenera pasa ziren. 
Koarto onena, izenez bakarrik. Handia 
bai, baina hotzena ere bai. Dena dela, 

hiru anaiok koarto batera joan ginen. 
Jabi eta ni aitona-amonen ohe zaharrean 
eta Luis ohe txiki batean. Koarto har-
tatik oso ondo entzuten da etxe azpitik 
pasatzen den errekaren ur soinua. Marmar 
doinua erreka lasaia doanean, eta harrien 
burrunbada latza erreka mugitua dato-
rrenean. Jabierrek txikitan, akaroei alergia 
zela eta, asma atakeak edukitzen zituen. 
Behin baino gehiotan esnatu nintzen, Jabi 
ohean jarrita arnasari ezin buelta emanda 
eta ama ondoan, hura ere ohean jarrita, 
Jabi lasaitzen. 

Etxetik gertu, Santa Barbara kalean, Beni-
toren (orain Urmenetaren) harategiaren 
gainean, amona Bittorin etxea zegoen. 
Berez pisua osaba Luis eta tia Maiterena 
zen. Han aita Ramonen ama eta senideak 
bizi ziren. Osaba-izebak, tio Luis, tia Maitere 
eta tio Juan, eta gure bi lengusuak: Inma 
eta Maria Victoria, Maribi. 

Inmak erakutsi zidan ajedrezean jolasten. 
Behin ikasi nuenean beti prest nengoen, 
arratsaldean amonaren etxera joan eta 
Inmarekin ajedrezean jolasteko. Askotan, 
Don Pedro maisuak jarritako debereak 
egiten egoten zen eta ezin genuen jolas 
egin. Amorru gaiztoa hartu nion Don Pedrori 
debere haiengatik! Erremedio bezala Jabier 
anaiari erakutsi nion nola jokatu eta horrela 
ibiltzen ginen gure ajedrezeko tabla hartu 
eta ia zeinek irabazten zuen. Behin, horrela 
jolasean geundela Jabierri komunera joan 
beharra etorri zitzaion eta han joan ginen 
biok. Jabi komuneko tazan jarrita, tableroa 
banketa batean erdian eta ni aulki baten 
Jabierren aurrean eserita jarraitu genuen 
ajedrez jokoa.

Maribi lehengusua eta biok, urte berekoak 
gara. Umeetan beti elkarrekin ibiltzen 
ginen eskolan eta kalean jolasten. Gehie-
netan ondo konpontzen ginen baina beste 
askotan burrukan ere ibili ginen elkar joka. 
Sei-zazpi urterekin ia erabat libre ibiltzen 
ginen kalean. Hamabietan eskolatik 
irten eta Laura Ormazabal, Maribi lehen-
gusua eta hirurok Manolo ondoko eskai-
leratik gora, bide-senda hartu baratza tar-
tetik eta Maxkarrako pinudi txikira joaten 
ginen jolastera. Han eroritako pinu adar, 
xotxekin eta belarrarekin txabolak egiten 
ibiltzen ginen ordu bata arte. Elizako kanpai 
soinuak erloju bezala erabiliz, etxera baz-
kaltzera joateko ordua iristen zenean, alda-
meneko soroko puntan jarri eta hirurok 
batera korrikan jaisten ginen aldapan bera 
bide-sendaraino.

Garai hartan Zegamako kaleak desber-
dinak zeuden. Hasteko, herri txikiagoa zen 
eta orain ia botata edo aldatuta dauden 
etxe asko zeuden. Orain kultur etxea eta 

PELLO 
OTAEGIREN 
OROITZAPENAK
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plaza dauden tokian Viana etxea eta jar-
dinak, harrizko zutabeen tartean zegoen 
burdinezko berja handi batekin itxita, 
zeuden. Hamaika baloi lehertu ziren berja 
punta haietan sartuta! Gero udaletxea eta 
kalez behera ostatua, gure etxea, Alda-
nondoneko etxea, Migelen harategia Alda-
nondoko terrazapean, Arretxe eta Mano-
loneko etxea zetozen. Aldamenean 
Maxkarra aldera igotzen den harmaila eta 
Santa Barbara kalea, amonan pisua alde 
batean eta tia Alenen pisua beste aldean. 

Errege eguneko bezperan tia Alenen etxera 
joaten ginen erregeentzako mokadu bat 
prestatzera. Mahai gainean polboroiak, 
kafea eta koñak botila bat eta hiru bol-
tiser puru jartzen zituen tia Alenek, eta leiho 
aurrean palankana bat urez beteta gameluek 
edan zezaten. Errege egun goizean joaten 
ginenean han zeuden erregeak utzitako 
opariak eta, guretzat zoragarriena, polbo-
roien paperezko bildukinak, erabilitako kafe 
tazak eta koñak kopa zikinak, hustutako 
koñak botila eta puruen hautsez betetako 
hautsontzia. Noski, gameluek ez zuten ur 
tantonik ere palankanan uzten.

Goraka hartuta, gure etxe aurrean Euge-
nioneko denda eta, orain Migelen hara-
tegia dagoen tokian, “caja de ahorros”eko 
bulegoa, zeuden. Han urtarrileko egun hotz 
bateko iluntze aldera, aitak erositako lehe-
nengo kotxea, Seat 124 familiar txuri bat, 
Jose Telleriak ekarri eta nola etxe aurrean 
aparkatu zuenekoa oroigarria geratu zait.

Handik behera, bolalekutik Herreriko zubira 
zihoan kalean, tio Luisen alkilerra, amo-
naneko atari luzearen beste sarrera eta 
Blanco anaiaren arrandegia zeuden. Elizako 
paretaren kontra, orain dela urte gutxi 
batzuk arte, lur muino txiki bat zegoen. 
Egun batean, bost-sei urte izango nituen, 
ama arraina erosten ari zen bitartean muino 
txiki hartara igo eta ziraun bat aurkitu nuen. 
Ziraun hura eskutan hartu eta arrandegira 
abiatu nintzen amari erakustera, Purita 
Buztinkalekoa ikusi orduko builaka hasi zen 
eta han irten ziren ama eta beste emakume 
denak oihuka zirauna lurrera botatzeko 
agintzen. Lurra ukitu zuen eran hankapean 
triskilatu zuten ziraun gajoa.

Aurrerago, Elizondo etxea, erreka oraindik 
tapatu gabe, eta aldapa jaitsita gero mata-
deria, mataderi atzean soroak (Elor-txiki 
eta Arrano-aitz etxeak ez zeuden eraikita 
oraindik) eta zubi ondoan Herreria. Handik, 
erreka ondoko bidetik Galdoseneko 
baratza eta garajeko atea pasata gero, 
tia Benantxin etxeko baratzako atea eta 
aurrez-aurre beterinarioaren etxe txikia. Eta 
Aitamerren auzoa, Beniton ukuilua lehe-
nengo etxea zela.

Umeetan, arratsaldean eskolatik irten eta 
askotan joaten ginen mataderira ia abe-
reren bat hiltzen ari ziren ikustera. Han, 
Benito lanean ikusten ari nintzela jaso 
nituen nire bizitzako abereen anatomiako 
lehenengo erakutsiak.

Herrerian berriz, Romanek perratzaile lan 
asko egiten zuen. Abere asko ekartzen 
zituzten perratzera: asto, zaldi eta behor, 
behi eta, behin behintzat, akordatzen naiz 
nola Goialdetik idi pare bat ekarri zuten 
perratzera. Asko gustatzen zitzaidan 
Roman perratzen ikustea. Nola perra zarra 

zegoenean kentzen zuen, apatxa moztu 
eta konpontzen zuen, perra berria neurtu 
eta sutegian berotuta gero ingudean mailu-
kadaka behar zuen forma ematen zion eta 
azkenean apatxean iltzatzen zuen. Mailuen 
soinua, apatxa mozten zuenean sortzen 
zen usain gozoa oraindik etortzen zait.

Gure txikitako beste soinuen artean, Jose 
Mari barberoak guraizei ateratzen zien 
doinua ilea ebakitzen zuenean “txat, txat, 
txat” eta “txat-txat-txat-txat” orraziarekin 
ilea berriz ebaki aurretik moldatzen ari 
zenean, honi leku berezia eman beharrean 
nago. Papelerako tutua eta elizako kan-
paiak ere zerrenda horretan jarri beharrean 
nago. Eta baita ere kaletik gora eta bera 
ibiltzen ziren ardi artaldeen bee eta zintza-
rrien musika.

Eskolan nahiko ume hasi nintzen. Eskola 
zineko eraikinean zegoen orduan. Parbu-
luetako gelan, “Señorita Toñi” andereñoa-
rekin. Nik uste dut hiru bat urteko umeak 
bere aldamenean zegoen mahai txiki batean 
egoten ginela. Taldetxoa ginen, bost-seiren 
bat. Ez naiz denekin gogoratzen. Baina 
bai nola Jose Luis Achak eta biok “seño-
rita”ren gertuen zegoen lekuan eseri nahi 
izaten genuela. Gehienetan berak irabazten 
zuen, agian gertuago bizi zelako, baina noiz 
behinka nik ere lortzen nuen leku estimatu 
hura. Noski, egun osoa lortutako lekua 
defendatzen pasatzen genuen eguna!

Behin, eskolara iritsi eta barruko eskaile-
ratako zuloan erraldoi andrea zegoen utzita. 
Niri sekulako beldurra ematen zidaten 
erraldoi eta buruhandiek. Oraindik ere, 
umeetan buruhandien pasakailean jotzen 
zen musika entzutean barrenean dudan 
orduko beldurra esnatzen zait nolabait. 
Bada, han nengoen, hiru lau urterekin, 
tia Alenen eskutik helduta negar batean, 
erabat beldurtuta, ni ez nintzela eskailera 
hartatik igoko. Eta ez nintzen igo ez, nahiz 
eta bai izeba eta bai andereñoa ni lasaitzen 
saiatu ziren, ez zuten lortu eta buelta hartu 
eta etxera itzuli ginen biok.

Eskola hartan ginela, egun batean Laura 
Ormazabal korrikan irten zen bidera eta 
zetorren autobusa gainetik pasatu zitzaion, 
gurpilen arten hartuta. Aurpegia erabat 
markatuta erabili zuen egun batzuetan 
baina zorionez, susto latz batean geratu 
zen dena.

Handik gutxira, eskola berrira joan ginen. 
Orain mediku eta jubilatuen lokala dagoen 
lekuan zegoen eskola berria. Atzealdean 
Toki-txoko etxeko baratzak zeudela. Toki-
txokotik, Mazkiaran barrena etxeko pareta 
eta Arretxeko soro artean orain irekita 
dagoen kalearen ordez bide zarra, uharra 
zegoen. Hango ur eta lokatzetan ere jolas 
asko egiten genuen.

Baina eskola denboran jolas gehienak 
barra gorriekin mugatuta zegoen eskolaren 
patioan egiten genituen. Eskola haren oroi-
garri bezala geratzen den gauza bakarra 
gure beheko futbol porteria osatzen zuten 
bi ezki-ondoak dira. Harro daude zutik giza-
kiaren denbora ez dela berea aitortuz.

Eskola hartan, EGB hirugarrengo kurtsoan, 
taldetxoetan banatuta geunden. Eugenio 
Galdos, Maribi, Laura Ormazabal, Amaia 
Alustiza, Arantxa Arrieta eta nik osatzen 

genuen gure taldetxoa. 1974ko martxoaren 
21ean, arratsaldean, oraindik eskolan 
geundela bat batean klaseko atea ireki eta 
tia Alen sartu zen nire bila oihukatzen “Ha 
sido niña”. Horrela enteratu nintzen Arantxa 
arrebaren jaiotzaz.

Monagilo bezala bost urteekin hasi nintzen. 
Ordurako mutiko taldetxoa zebilen, Jose 
Luis Achak eta Eugenio Galdosek ani-
matuta sartu nintzen ni ere. Oso umeak 
ginen oraindik eta bakarrik eguneroko arra-
tsaldeko mezatan laguntzeko eskubidea 
genuen. Jaietan monagilo zaharrenak 
laguntzen zuten meza. Iluntzako meza Don 
Jose Antoniok ematen zuen gehienetan. 
Lehengo eran, hau da, altara nagusiaren 
sagrario aurrean, jendeari bizkarra ematen 
ziola. Monagiloak altara nagusiaren aurrean 
zegoen koskan atzetik egoten ginen eta 
kontsagrazioko momentuan, koska txiki 
hartan belaunikatzen ginen. Behin, Jose 
Luis eta biok, momentu hartantxe, belau-
nikatuta geundela, jolasen hasi ginen bes-
tearen txanoko lazoa hortzekin hartu eta 
gure aldera tiraka ia batak bestea lurrera 
botatzen genuen. Oraindik akordatzen naiz 
Don Jose Antonio guregana bueltatu eta 
bota zigun begiradarekin. Holako momentu 
sakratuan jolasean! Nik ezagutu nuenean 
oso gizon fededun eta espirituala zen Don 
Jose Antonio.

Negu aldera, arratsaldeko meza eliza ia 
ilunpetan zegoela ospatzen zen. Hiru bon-
billa, aldaren sakristi gainean zegoen argi 
bakarra eta beste bi bonbilla besterik ez, 
bata gizonen bankuen gaienean eta bestea 
pulpitu parean, andreen aulkien gainean, 
piztuta zeudela. Komunio garaian, aldarako 
eskailera aurrean horretako zegoen rekli-
natorioan belaunikatzen zen jendea eta 
monagiloak bandeja txiki bat jartzen genion 
ahopean komunioa hartzera zihoan per-
tsonari. Jose Arrizkorretak, Helena koina-
taren aitona zena, apaizaren “Corpus Cris-
ti”ri erantzutean eliz osoa betetzen zuen 
amenarekin gogoratzen naiz.

Beste behin, hileta baten ondoren, ni maki-
larik gabeko gurutzearekin prozesioa ire-
kitzen eta Don Jose Antonio atzetik hil-
dakoa kanposantura eramaten Herrerira 
gerturatzen ari ginela, hango txakur 
txikia zaunkaka korrika batean gerturatu 
zitzaigun. Txakur txuri-beltxa, oso ona, 
laranja koloreko zati batzuk ere bazituen. 
Agian Tobi izenekoa. Guregana zetorren 
zaunka batean.

– Gaiztakerian baldin badator eman guru-
tzekin burutik bera – esan zidan atzetik Don 
Jose Antoniok isilean.

Aitona Jose izan zen familian ezagutu nuen 
lehenengo heriotza. Baratzetik zetorrela 
erori eta lurrean aurkitu zuten. Egun batzuk 
konorterik gabe ospitalean pasa eta gero, hil 
egin zen. Anbulantziaz ekarri zuten amonan 
etxera. Bertan ikusten ari naiz nola bola-
lekuko aldetik, izara batekin estalitako gor-
putza kamila baten gainean sartzen duten 
atarira. Sakristaueneko salako balkoitik ari 
gara begira Inma, Jabi eta ni. Gero, ia aito-
naren gorpua kaxa barruan jarri zutenean, 
aita eta amarekin hura ikustera joan ginen. 
Amonaneko komedorean zegoen hil-
dakoa, begiak itxita, kandelak aldamenetan 
eta gurutzea kaxaren atzean. Maribi bere 
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etxean geratu zen lotan baina Inma gure 
etxera etorri zen gau hura pasatzera. 

Hurrengo egunean, monagillo bezala joan 
nintzen aitonaren gorpuaren bila joan zen 
apaizarekin. Gogoratzen dut nola sartu 
ginen atariaren ilunpean eskaileraren 
hasiera arte. Han zeuden famili eta etxe-
koanekoak zain. Erresponsoa errezatu eta 
gero eraman genuen aitonaren gorpua 
elizara, hileta mezara. Bi osaba apaizek, 
Ramon, Usurbilko aitaren lehengusua, eta 
tio Jose, amaren anaia, konzelebratu zuten 
meza.

Aitona Josez dudan lehenengo oroigarria, 
amonan etxeko sukaldean da, aitona 
parrez-parrez, bere betiko puru erdia ahoan 
zeukala eta ni, oso umea nintzela, bere 
magalean jarrita, belarriko giginla heltzen 
niola. 

Solfeoa, hala esaten genion, zinearen 
sarrera gainean zeunden gela batzuetan, 
Don Jose Larrearekin (Jose Elizondo) ikasi 
genuen. Hasi zenean hirurogeita hamar 
urte ondo beteta zeuzkan. “Señor pro-
fesor” esaten genion solfeoko klasean 
geundenean. Zegamako musika bandaren 
zuzendari izandakoa, baina gerra ondoren 
depuratutakoa “por rojo-separatista 
¡gracias a Dios!” berak esaten zuen bezala. 
Bere garaiko gizona zen. Egunero, aste-
lehenetik ostiralera arratsaldeko seietan 
eta larunbatetan goizeko bederatzietan, 
hartu bi edo hiru ume talde, zortzi urtetatik 
aurrera, eta musika erakusten jartzen zen. 
Makila zuritutako batekin egindako batuta 
erabiltzen zuen bi gauzatarako: konpasa 
markatzeko eta formal baino formalago 
ikasleak edukitzeko.

Klasea hasi aurretik, zer edo zer esan behar 
bagenion maisuari, bere mahai ondora joan 
eta banaka esaten genion: “Hoy no puedo 
cantar porque me duele la garganta” eta 
horrelakoak. Egun batean, Jose Luis Acha 
han inguratu zen, ilarako azkenekoa.. Bere 
txanda iritsi zitzaionean horrela mintzatu 
zen:

– Felicidades señor profesor!

– Gracias, gracias - Jose profesoreak – ¿Y 
por qué?

– Porque hoy es Jueves Gordo.

– Txotxolo – esanez bere karpeta hartu eta 
burutik behera eman zion gure profesoreak 
Jose Luisi.

Beste behin, ia bigarren urtean geundela, 
kristalezko paretak zeuzkan beste gela 
batean, gure gisa entsaiatzen geundela 
bere aurrean kantatu baino lehen, aspertuta, 
kanikatan jolasten hasi ginen klase barruan. 
Halako batean, maisua konturatu, zutitu, 
guregana etorri eta kanikatan jolasen ari 

ginela ikusita, erabat haserretu zen, bere 
mahaira otsein eta geneuzkan kanikak ireki 
zuen kaxoi batera botatzeko agindu zigun. 
Nik nire 38 kanikak poltsikoan nituen, 
amak egindako oso poltsa dotore batean. 
Poltsa atera eta han galdu nituen horren-
beste kostata bildutako (erosita, aitari eska-
tutako rodamentu puskatutatik aterata edo 
lagunarekin jolasean irabazitakoak) kanika 
guztiak! 

Jaietan, udaletxeko eta ostatuko kan-
toian Angela Mayorak jartzen zuen bere 
postua. Pipak, gozokiak eta horrelakoez 
gain tebeoak saltzen zituen. Han gastatzen 
nuen aitona Pedrok meza ondoren ematen 
zigun jaietako paga. El capitan Trueno, El 
Jabato eta Mortadelo y Filemon. Tebeo 
haiekin ikasi nuen irakurtzen. Lehenengo, 
tia Asunek irakurtzen zidan nik marrazkiak 
begiratu eta zer esaten zuten letra mordo 
haiek ezin asmatuan nenbilela. Gero 
eskolan irakurtzen hasi ginenean etxean 
nituen tebeo eta kontu liburuak erabat ireki 
ziren. Asko disfrutatzen nuen irakurtzen. 
Angelak postua jartzez utzi zuenean, Mari-
belek Txurrerian hartu zion txanda eta hara 
joaten nintzen jaieroko tebeoa erostera.

Behin, anaia txikiari, Luis Mariri, bere kotxe 
txikiren bat zanpatu omen nion nahita. 
Berak horrela dio behintzat. Luis haserretu 
eta nik oso maite nuen tebeoa hartu eta 
ekonomikaren sutara bota zuen. Tebeoa 
ondo erretzen hasi zenean, nire bila joan eta 
sukaldera eraman nituen egin zuen men-
dekua erakustera. Borrokaren bat egingo 
genuen hura zela eta!

Beti izan ditut abereak inguruan. Amo-
naneko baratzera, Manolone ondoko eskai-
leratik igo “Maxkarra” aldera eta ezkerretan 
zegoen lehenengo atetik sartzen ginen. 
Askotan joaten ginen hara. Txikitan, aitona 
Jose bizi zela, akordatzen naiz oilanda 
berriak ekarri eta oilategiko lurrean aske 
uzten zituztenean Maribi eta biok aitonaren 
ondoan nola ibiltzen ginen berak oilandei 
gu errespetatzen erakusten zien bitartean.

Sakristauene etxean berriz bi txori genituen. 
Dendako leiho ondoan zegoen karnaba 
eta sukaldean geneukan aita Garmendiak 
oparitutako kanarioa. Tia Asunek zaintzen 
zituen bi txoriak. Gure etxeko baratza eta 
oilategia berriz, orain kutxa dagoen ladreilu 
gorrizko eraikina dagoen lekuan geneukan 
ni jaio nintzenean. Han nire bizitzan ikusi 
dudan oilar handiena zegoen. Nere altu-
rakoa. Ikaragarria. Urteak pasata gero kon-
turatu naiz ez zela horrenbesteko oilarra, 
ni hiru urteko ume txiki bat nintzela baizik. 
Gero, baratza tia Benantxirenean eduki 
genuen. Ordu asko pasa nituen baratza 
hartan, oilo, koneju, katu, ahata eta txa-
kurrarekin. Eduki nuen lehenengo katua, 
Mixina, Arantxa Arakamak eman zidan 
katakumea izan zen. Eta asko eta sarritan 

eskatuta gero lortu nuen lehenengo txa-
kurra, Dogi ardi-txakurre, Buenavista base-
rritik ekarri genuen amak eta biok.

Kalean jolas asko egiten genuen. Txikitan, 
arratsaldean elizako plazan zeuden ban-
kuetara joaten ginen amarekin. Han bera 
bere lagunekin kontu-kontari egoten zen 
bitartean, umeak elkarrekin jolasean ibiltzen 
ginen. Ia koskortu eta gero eguerdian esko-
latik irten eta etxera baloiaren bila etorri, 
tia Asuni dendatik (Sakristaueneko denda 
zoragarri hura!) pastel bat hartu, eta elizako 
portikora futbolean egitera joaten ginen. 
Mutiko piloa, bi talde egin eta han ibiltzen 
ginen bazkal aurretik.

Orain gutxi gora-bera plazako kioskoa 
dagoen lekuan gure ume denboran Telleria 
musikariaren monumentua zegoen. Bere 
bustoa burdin beltzean, buruhandi baten 
tamainakoa, harrizko esfera erdi batean 
eraikita. Esfera gainean, pentagrama bat, 
musikatu zuen kantu famatuaren hasiera-
rekin. Denborarekin konturatu ginen haren 
esanahiaz, baino txikitan guretzat jolasean 
ibiltzeko sekulako lekua zen. Esfera erditik 
gora eta bera saltoka, aurrealdean zeukan 
adornuetan txapatan jolasteko pista 
ederra eta aldamenetako harrizko apain-
duriak tobogan bezala erabiltzen geni-
tuela. Atzealdean, baldosa txuriz estalitako 
paseo txiki bat zegoen, eta Zirkuloko bara-
tzaren paretaren kontra banku bat zegoen 
pasealeku luzera osoan. Ezkutaketatan ibil-
tzeko lekurik onenetako bat Zirkuloko jardin 
eta baratza haiek ziren guretzat. Han sar-
tzeko, pareta kontra zegoen bankutik salto 
egiten genuen, urtean poderioz, Martin 
aguazilak urtero plazako platano arrunt 
zuhaitzei moztutako xotxak botatzen zituen 
lekuan sortu zen sekulako xotx koltxoiaren 
gainera. Solfeotik irten eta gero, udara 
aldeko iluntzetan askotan jolasten genuen 
horrela.

Jabierrek hamaika eta nik hamabi urte 
genituela, gurasoak Donostiako Larra-
mendi ikastetxera bidali gintuzten eta 
Zegamako bizitza asteburu eta oporraldie-
takoa bihurtzen hasi zen niretzat. Erabat 
konturatu gabe mutikotatik irten eta mutil 
bihurtzen hasi ginen urte haietan. Aitona 
Pedrorekin paseatzen zebilen igande arra-
tsalde batean, kotxe batek jota hil zen Dogi 
txakurra, eta Lertxundiren “Nere herriko 
neskatxa maite”aren doinuarekin maite-
mintzea zer den ere dastatu genuen. Nere 
kasuan oso efektu gutxirekin. Orain esaten 
den bezala “friends zona”tik irtetea ez nuen 
lortu! Oso lagun onak, hori bai. 

Edurne hasi zait idatzia erreklamatzen eta 
oraingoz hemen bukatuko ditut Zegaman, 
erregetasunez betetako Aizkorriren 
egundoko handitasunaren pean, pasatako 
ume denborako oroigarrien kontuak.
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ZEGAMAKO 
UDALA

UDALA

ARTXIBOAN BURUTUKO 
DIREN LANAK
Udalak artxibo-sistema sendotu eta 
eguneratzen jarraituko du. Batetik 
xahuketa prozesuari ekinez eta bes-
tetik espediente itxien altak ema-
naz. Bai bertako langileei eta baita 
kanpo kontsultei ere zerbitzu ego-
kia eta azkarra ematen jarraitzeko, 
artxiboko espedienteen kudeaketa 
sustatzen du. Hau da, espedienteak 
deskribatzeari eta artxibo gelan 
behar diren segurtasun neurriekin 
eta beharrezkoa den ordena eta 
txukuntasunarekin gordetzeari eta 
antolatzeari ezinbestekoa deritzot.

Ondorioz, ondoko lan hauek identifi-
katu eta oinarrizkotzat jotzen ditugu 
Zegaman:

1. Hedatua dagoen artxibo siste-
mari jarraipena ematea eta egu-
neroko gestioaren jarraipena ber-
matzea: transferentziak gauzatuz, 
espedienteak dagozkion tokietan 
kokatuz, alta berriak emanez,...

2. Fitxen deskribapenak egiteko 
erabilitako hizkuntza normaliza-
tzea eta euskara lehenestea.

3. Espedienteen osaketa hobetzea.

4. Kontsultak bideratzea.

5. Xahuketa proposatzea.

6. Digitalizatzea.

Honela bada, lehenik eta behin bule-
goetan dauden 220 bat kutxarekin 
hasiko da lana. Kutxa hauetan dau-
den espedienteak txukundu, anto-
latu, sinatura egokitu eta aplikazioan 
deskribapenak garatuko dira.

Lan hauek Erein enpresari adjudi-
katu zaizkio 16.940 (BEZ barne) 
eurotan. Lan hauek burutzeko 8.470 
eurotako diru-laguntza lortu da.

GAZTE-LEKU ETA 
LUDOTEKAREN 
EGOKITZAPENA
Ormazpei S.L. enpresa eta Udalaren 
arteko kontzertazio hitzarmenean 
adostutakoaren arabera, Ugarte 
Zelai kalean eraiki diren etxebizitza 
blokean Udalari, garaje bat, 6.693,79 
euro eta 311 m2-ko lokal bat egokitu 
zaizkio Olaberria II-ko 11 arean Uda-
lak zuen eraikuntza eraikigarritasu-
naren lurraren %19,69aren truke.

311 m2ko lokal honi emango zaion 
erabileren artean bertan kokatuko 
diren gazte-lekua eta ludoteka-
rena da. Lokal honi oinarrizko obrak 
egin zaizkio. Alde batetik kanpoko 
fatxada bukatu eta etxearen disei-
nuari jarraituz eraiki da. Barnean 
berriz insonorizazio lanak ere egin 
zaizkio. Datorren urtean falta diren 
egokitzapenak egingo dira. Aur-
ten egindako lanak Ormaizpei S.L. 
enpresari adjudikatu zaio 85.000 
eurotan (BEZ barne).

SAN MARTIN FERIAKO 
DIRULAGUNTZAK
San Martin aurreko astean, urriaren 
24an, ganaduzaleekin egin genuen 
bilera irekian, beste gai batzuen 
artean, Udalak ganadua ekartzeaga-
tik ematen zen diru kantitatea erre-
bisatu eta orokorrean %20ko igoera 
proposatu die ekartzen zen ganadu 
buruko, garraio gastuetan eta azke-
nik baita sarietan ere. Bilera honetan 
ganadu handien artean orain arte 
egiten ziren ordainsarien ezberdin-
tasunak ez egitea adostu zen. Zezen 
bat ekartzen zuenak adibidez behi 
bat ekartzen zuenak baino gehiago 
kobratzen zuen eta gauza bera ger-
tatzen zen zaldiak eta behorrak ekar-
tzen zituenarekin. Gauzak honela 
ganadu handia ekartzen dutenei 
buruko 63 euro ordaindu zaizkie 
zezena, behia, zaldia edo behorra 
ekarri. Ahuntz edo ardi taldeak eka-
rri dituenari berriz 54 euro ordaindu 
zaizkio taldeko. Bestalde garraio 
gastuengatik ordaintzen ziren 7 
eurotik 8 euro ordaintzera pasa gara 
ganadu handiko buru bakoitzeko eta 
taldeko. Azkenik esan sarituak ger-

Gazte-leku eta ludoteka berriaren kokapena

Ganaduen ordainsariak igo ditu udalak
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tatzen diren ganadu buru edo talde 
bakoitzeko sariak lehen zeuden 100 
eurotik 120 euro izatera pasa dela 
aurten.

Herriko baserritarrok eta ganaduza-
leok urte guztian zehar jai eta aste 
paisaia txukun eta egoera onean 
mantentzeko egiten duzuen aha-
legin handiaren jakitun gara. San 
Martin feria ere baserritar eta gana-
duzaleoi errekonozimendu eta eske-
rra erakusteko antolatzen dugun 
feri edo festa da. Errekonozimendu 
gisara Udalak alderdi ekonomikoan 
ere laguntza bat ematea oso garran-
tzitsua eta beharrezkoa dela iritzi 
dio.

ZEGAMA AZKORRI 
MARATOIRAKO 
LANGILEAK KONTRATATU 
DIRA
Maratoia ospatzen den aste-bukaera 
horretan zenbait lanei aurre egiteko 
Udalak langile batzuk kontratatzen 
ditu. Langile hauen lana alde bate-
tik herria aste-bukaera horretan 
txukun mantentzea izaten da eta 
maratoiko azpiegiturak muntatu eta 
ondoren azpiegitura horiek beste 
zenbait materialekin batera gorde-
tzea. Herrian deialdia egin ondoren 
Antonio Castro eta Segundo Arriza-
balaga izan dira lan hauek egiteko 
kontratatu direnak. Lan hauek buru-
tzeko kontratua maiatzaren 24tik 
30era egin zitzaien. Beste hirugarren 
langile bat, Iñaki Aramendia hain 
zuzen ere, maiatzaren 27rako, mara-
toia ospatu zen egun bererako kon-
tratatu zen.

ANTZELAIONDO ETA 
GOROSPERAKO HERRI 
BIDE PUBLIKOAK 
KONPONDU DIRA
Txanberonetik hasi eta Antzelaiondo 
baserrira doan herri bidea hormi-
gonatzeko 2. fasea burutu da. Bide 
publiko hau erabat hormigonatzeko 
gelditzen zen zatia da hain zuzen ere 
2. fase honetan burutu dena. Bidea 
guztiz hormigonatu da eta honekin 
batera hobekuntza batzuk ere egin 
zaizkio bertan dagoen zubitxoari 
eta lurrei eusteko ere eskoilera bat 
egin da. Lan hauek Gañera enpre-
sak burutu ditu. 35.890,77 eurotan 
(BEZ barne). Gastu hauei aurre egi-
teko Gipuzkoako Foru Aldunditik 
26.918,07 eurotako diru-laguntza 
lortu du Zegamako Udalak. Gaine-
rako diru kantitateari aurre egiteko 
Udalak %65a ordaindu du (5.833 
euro) eta %35a berriz bide honen 
erabiltzaileak diren inguruko baserri 
eta terreno jabeek.

Zatizalier baserritik Gorospera doan 
herri bide publikoa ere konpondu 
da. Bide publiko honetan asfalto 
berria bota da eta erreten handia-
goak atera dira urak beti ere bere 
lekutik joan daitezen. Lan hauek 
Lurkide enpresari adjudikatu zaizkio 
12.979,66 eurotan (BEZ barne). Kasu 
honetan ere ordainketa egiteko 
garaian Gipuzkoako Foru Aldundi-
tik lortu dugun diru-laguntza oso 
lagungarri izan zaigu. Lortutako 
diru-laguntza 7.787,8 eurotako izan 
da. Aurreko kasuko proportzio 
berdinean ordaindu da gelditzen 

dena. Udalak %65a (3.375 euro) eta 
gainontzeko %35a (1.817 euro) bide 
honen erabiltzaile diren inguruko 
baserri eta terreno jabeek. 

HERRIKO ELKARTEEI 
DIRU-LAGUNTZAK
Herriko kultur eta kirol elkarte guztiei 
2017. Urteari dagokion diru-lagun-
tza eman zaie. Diru-laguntza hauen 
funtsa beraien funtzionamendu 
eta iraupenerako laguntza bat iza-
tea eta batez ere herritarroi begira 
antolatzen dituzten ekintzak posi-
ble izatea. Diru-laguntza jasotzeko 
ditugun irizpideak kontutan hartuz 
eta bertan eskatzen diren oinarriak 
betetzen direla ikusirik 17.539,5 euro 
honela banatu dira hurrenez hurren:

Orkatz Abesbatza 3.819,50 euro. 

Gazte Herexa 1.720,00 euro.

Amezti  1.620,00 euro.

Elkartu Nahi 1.970,00 euro.

Aizkorri F.T. 2.070,00 euro.

Tartalo Etxe P.E. 1.620,00 euro.

Karraztarro 1.970,00 euro

Parrokia  800,00 euro

Zegamako  
odol emaileak:  450,00 euro.

Aitzgorri Jubilatuen Egoitza  
 1.500,00 euro.

GOBERNUZ KANPOKO 
ERAKUNDEEI DIRU 
LAGUNTZAK
“Herrialde behartsuenekiko lanki-
detza programa eta diru laguntzak 
banatzeko araudia” jarraituz lehenik 
eta behin gobernuz kanpoko erakun-

Arantzelaiondora bidea konpondu da



Iazko abuztuan, San Bartolome 
jaiekin batera, Intxaustira iristen 
zen bidegorria herriko kaskoraino 
luzatzeko lanak hasi zituzten. Lan 
hauekin bidegorria herriko kasko-
raino egin digute eta bidegorriarekin 
batera errepidea zabaldu eremu 
horretan. Guztira 800 bat metro dira 
eta obra guztiak izan duen aurre-
kontua 1.500.000 eurotakoa (BEZ 
barne) izan da. Obra guztia Gipuz-
koako Foru Aldundiko Azpiegitura 
departamenduak egin du Mugi-
kortasun eta Lurralde Antolaketa 

departamentuarekin elkarlanean. 
Obraren exekuziorako berriz Ote-
gi-Gaztañaga enpresa izan da auke-
ratua.

Obra hau egiteko garaian zenbait 
terrenotako sarrerak hobetzeko 
aprobetxatu da eta berdin zenbait 
baserritarako sarrerak egokitzeko 
ere. Aldaketa nagusia Zuloaga 
edo Apaztegi baserrietara joateko 
sarrerak pairatu du. Bertan zegoen 
harrobia bota egin da eta lehen 
zegoen sarrera arriskutsuaren 
ordez beste sarrera seguruago bat 

egin zaio. Larreko baserriari ere 
nabarmen hobetu zaio sarrera lehen 
zegoena kenduz eta bertara iristeko 
beste bide berri bat eraikiz.

Eraikitako 800 metro hauekin 
Zegama udalerria, Gipuzkoako bide-
gorri sarera lotuta geratu da, kotxerik 
hartu beharrik gabe bidegorriaz dis-
frutatu ahal izateko. Zegama dugun 
herri aldapatsua ikusirik berdinean 
paseatzeko eremu ezin hobea 
gelditu zaigu bidegorria.

BIDEGORRIA EGIN ETA BIDEA  
ZABALTZEKO LANAK BURUTU DIRA 

Bidegorri eta errepidea zabaltzen Bidegorria eta errepidea bukatuta Kalekoko eremua ere oinezkoentzat asko 
hobetu da

Zuloagarako sarrera berria egin da Joseba Izagirre alkatea eta Aintzane Oiarbide Foru diputatua, bidegoarriaren 
inaugurazioan

Zegamako Urtekaria | 9
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deei deialdia egiten zaie diru lagun-
tza hauetan parte ahal dezaten. 
Jasotako eskaeretatik aukeraketa 
egiten da eta aurreko urteetan diru-
laguntza jaso baldin badute Zega-
mako Udaletik diru-laguntza honen 
justifikazioa eskatzen zaie. Gauzak 
honela aurten izandako eskaerei 
erantzunez gobernuz kanpoko era-
kundeei 4.750 euro banatu zaizkie 
ondoren azaltzen diren modura:

Izaki: Asociación Chernobil  
1.750,00 €

Mundu Solidarioa Helburu  750 €
Taupadak GGKE  750 €
Elikagaien bankua  500 € 
Saharar haurraren etorrera 

1.000,00 €

HERRI BIDEAK GARBITU 
DIRA
Aurreko urteetan hartutako kon-
promisoari jarraiki, asfaltatuta 
edo hormigonatuta dauden herri 
bide publiko guztiak, Goimene-
kin dugun hitzarmena oinarritzat  
hartuta, traktorearekin desbrozatu 
eta ondoren erreten guztiak garbitu 
dira. Lan hauek burutzeko eta herri 
bideen erabiltzaileek horrela eska-
tuta, batzuk irailean egin dira eta 
beste batzuk berriz abenduan. Lan 
hau egiteko ardura Arakama Anaiak 
enpresari egokitu zaio. Iraileko garbi-
ketak 5095,2 euro (BEZ barne) kosta 
dira. Abenduan egingo diren garbi-
ketak egiteko berriz antzeko kostua 
izango dutela aurreikusten da.

KALEKO AUZOAN 
ARGIZTAPEN BERRIA 
JARRI DA
Kalekoko bidegurutzetik hasi eta 
Zupier baserrirainoko eremu horre-
tan zegoen argi falta ikusirik hiru 
farola berri kokatu dira bertan. Lan 
hauek Piztu eta Mikel Urbiztondo 
enpresak elkarlanean egin dituzte 
eta 6.921 euro (BEZ barne) kostatu 
dira.

AUZOETAN 
BUZOI 
BERRIAK 
KOKATU DIRA
Kaleko eta San Pedro 
auzoetan buzoiak 
egoera txarrean zeu-
denez aldatu egin 
dira. Buzoiak jartze-
rako kasuan buzoien 
kostuaren erdia Uda-
lak bere gain hartu 
du eta buzoi hauen 
jartzearen igeltseri-
tza lan guztiak ere. 
Buzoien kostuaren 
beste erdia erabil-
tzeen artean ordain-
tzen da. Kalekoko 
buzoiak 1.077,81 euro 
(BEZ barne) kostatu 
dira eta San Pedro 
auzoan kokatu dire-
nak berriz 290,51 
euro (BEZ barne).

PUSKATUTAKO ETA 
ERABAT OKERTUTAKO 
PIBOTEAK ORDEZKATU 
DIRA
Oinezkoentzako diren eremuetan 
kotxeak ez jartzearren pibote mor-
doxka bat baditugu herrian zehar 
kokatuak. Pibote hauek urtean zehar 
mantenimendu lana izaten dute eta 
kotxez jotakoak ahal den neurrian 
Udala zuzentzen joaten da. Hala 
eta guztiz ere zenbait pibote era-
bat puskatuta egoten dira eta beste 
zenbait zuzentzea posible ez dela. 
Hori dela eta aurten 43 pibote berri 

Kaleko eremuan argiztapena hobetu da

Postontzi berriak jarri dira hainbat tokitan

Pibote berriak jarri dira 
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erosi beharra izan ditugu eta onda-
tutakoengatik ordezkatu dira. Pibote 
berri hauek 7.450,82 eurotako kos-
tua izan dute eta ATP enpresatik 
ekarri dira.

OLABERRIKO 
APARKALEKUKO LUR 
KUTSATUAK
Azkeneko 20-25 urtetan Olaberriko, 
kamioientzako batez ere, aparkaleku 
bezala ezagutzen dugun eremuan 
garai batean Elektrokimika bezala 
ezagutu zen lantegi bat genuen. 
Lantegi hau 1977. urtean itxi zen eta 
berau erabat bota 80. hamarkadan. 
Aski ezaguna da lantegi honetan 
merkurioa erabiltzen zutela zenbait 
fabrikazio prozesutarako. Eraikina 
erabat bota zenean merkurio aztar-
nak gelditu ziren orain esaten dugun 
aparkaleku honetan. Beraz lur hauek 
kutsatuak gelditu ziren.

Ugarte Zelai eremuan etxe berriak 
egiteko proiektua aurkeztu zitzaio-
nean Eusko Jaurlaritzari aurretik 
aipatutako eremu horretan, lurrak 
kutsatuta zeudela berretsi ziguten 
eta aurreikusten diren eraikuntza 
fase denak Olaberriko aparkaleku 
eremura iristean beranduenez lurrak 

deskontaminatuta egon beharko 
zutela. Aurten eraiki diren etxebizi-
tzak lehen fasean aurreikusitakoak 
dira. Olaberriko aparkatokian etor-
kizunean egingo diren etxebizitzak 
egin ahal izateko, ezinbestekoa 
denez lurrak kutsadurarik ez izatea, 
udalak lan horiek aurreratzea erabaki 
du, etorkizunean zama hori izan ez 
dezan eremu horrek

Lur hauek deskontaminatzeko pro-
zedurari hasera eman genion eta 
jaso genituen proposamenetatik 
egokiena eta gure eskaerei hobe-
kien erantzuten ziena berau iza-
nik Lurkide enpresak aurkeztutako 
proposamena onartu genuen. Lur-
kide enpresak Aecom enpresarekin 
batera(enpresa honek seguritate eta 
analisi lanak egiten ditu eta lurrak 
deskontaminatuta gelditzen direla 
egiaztatu) egingo ditu lan hauek. Lan 
hauek aurrera eramateko 237.940,34 
eurotan (BEZ barne) adjudikatu zaie. 
Lan hauei aurre egiteko Eusko Jaur-
laritzatik 186.812,66 eurotako dirula-
guntza lortu zuen Zegamako Udalak.

Eremu honetan egin den lana ondo-
rengoa izan da:

Azken bi urte hauetan aparkalekuan 
zehar jarri diren kutsaduraren neur-

gailu batzuk direla eta lurraren kon-
taminazio maila zein den informa-
tzen gaituzte uneoro eta kutsadura 
guneak geldi mantentzen diren edo 
mugitzen doazen ere bai. Neurgailu 
hauen bitartez kutsatua dagoen 
zona non dagoen eta zein sakone-
rara iristen den ere jakin dugu.

Behin datu zehatzak eskuartean izan 
ditugunean deskontaminazio lanak 
hasi dira. Horretarako eremu jakin 
bateko lur dena atera egin da eta 
lurraren kontaminazio mailaren ara-
bera, hau da, kontaminazio maila bat 
eman edo beste bat eman zaborte-
gira botatzen da lur hau edo kon-
taminazio tasa handia duen kasuan 
Valladoliden dagoen enpresa espe-
zializatu batera bidaltzen da bertan 
lur hau deskontaminatu edo garbitu 
dezaten. Lan hauek egiteko garaian 
Aecom enpresak analisiak egin ditu 
lur eremu dena deskontaminatu dela 
jakiteko eta Eusko Jaurlaritzak ere 
bere kontura beste analisi eta neur-
keta batzuk burutu ditu. 

Behin lur dena atera denean lur 
berria ekarri da eta zuloa tapatu da 
erabat. Lana erabat bukatuta hormi-
goiez dena estaltzen denean geldi-
tuko da.

Olaberriko aparkalekuan deskontaminazio lanak burutu dira Kutsadura kentzeko enpresa bereziak kontratatu behar izan dira

Olaberriko lurrak merkurioz kutsatuta zeuden
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Honela eremu honetan edozein erai-
kin egiteko genuen arazoa konpon-
duta gelditu da.

FAROLEI LED SISTEMA 
EZARRI ZAIE
Legegintzaldi hasieran hartutako 
erabakiari jarraituz aurtengo urtean 
ere zenbait herriko farolen argizta-
tzeko sistema edo ekipoak aldatu 
egin dira. Aldaketa honekin lortzen 
dena alde batetik kontaminazio 
luminiko txikiagoa eta beste alde 
batetik energi kontsumo txikiagoak, 
ondorioz kontsumoen kostu ekono-
miko txikiagoa, dira. Farolen siste-
mak aldatu diren eremuak ondoren-
goak izan dira:

• Alderdi Eder auzokoak.

• Garai batetan Herreria zegoeneko 
zubiko farolak.

• Farmazi aurretik hasi eta Jauregi 
etxerainokoak.

•Arrano Aitz, Elor Txiki auzoaren 
errekaldeko farolak.

• Eroski denda atzeko aparkaleku-
koak.

Guztira 26 farola izan dira aldatuak. 
Lan hauek LEYCOLAN enpresak 
egin ditu 14.951,22 eurotan (BEZ 
barne). EVE-tik 2.471,286 eurotako 
dirulaguntza lortu da.

HILERRIKO LANAK
Hilerrian 10 urtetik gora nitxoetan 
ehortzita zeramatenak atera egin 
dira eta familiarekin adostutakoa 
egin da bertako hildakoekin. Guztira 
ateratakoak 41 izan dira. Lan hauek 
Argoi enpresari adjudikatu zaizkio 
10.484,65 eurotan (BEZ barne). 

HERRI PINUDIETAKO 
EGURRA SALDU DA
Herriaren jabetzakoak diren 8 poli-
gonoko 54,97,95 eta 96 partzele-
tako pinuak salgai jarri dira. Jaso 
ditugun hainbat eskaintzen balora-
zio egin ondoren pinuak Mugamendi 
enpresari saldu zaizkio 43.100 (BEZ 
barne) eurotan.

FRONTOIKO 
EZKOTASUNAK 
KONPONDU DIRA
Frontoiko frontisean ezkotasun 
aztarna nabarmenak zeudela kon-
turatu ondoren berau nondik etorri 
zitekeen begira hasi ginen. Arazoa-
ren sorrera frontisaren kanpoaldean 
zegoen. Frontoia eraiki zenean pare-
tan babesgarri bat jarri zen eta ais-
lantea bertan kokatu zen. Aislante 
hura erabat desagertuta eta babesa 
erabat puskaturik zeuden. ezkotasu-
nari aurre egiteko babes berria egin 
da eta ura bertan gelditzeko aukera 
ere kendu egin da aislante berria jar-
tzearekin batera. Zazpi koadroaren 
parean ere beste ezkoasun puntu 
bat zegoen eta honi ere kanpoalde-
tik aislantea errepasatu eta puskatu-
tako zonak konponduz konponbidea 
eman zaio.

HERRITARREN 
ERABILERARAKO 
ZENBAIT MATERIALEN 
EROSKETA
Kontzertuetarako, aurkezpenetarako 
eta zenbait ekintza ezberdinetarako 
erabilgarria den eszenarioa eskuratu 
du Zegamako Udalak. Eszenario hau 

muntatzeko eta garraiatzeko lehen-
dik dugunarekin alderatuz askoz 
ere errazagoa da. Zatika muntatzen 
denez neurri ezberdinetako eszena-
rioak egokitzeko aukera ematen du. 
Eszenario honek 5.340,37 eurotako 
(BEZ barne) kostua izan du eta Grup 
Viada Mataro enpresari erosi zaio.

Honekin batera arkoi bat, mugikorra 
den megafonia eta plastikozko 15 
mahai berri ere erosi dira.

BELACK TALDEA
Belack taldea bost herritarrez osa-
tutako taldea dugu. Xabier Ara-
kama baterian, gitarra jotzen Ibai 
Arrizabalaga eta Ander Orue, San-
tos Regil baxuan eta ahotsa berriz 

Farolei led sistema ezarri zaie

Belack taldearen kartela

Pilotalekura ezkotasuna sartzen zen



Iazko urtean frontoian burutu genituen hobekuntzak burutu eta 
gero frontoian egiten ziren otorduak beste leku batean egiteko 
erabakia hartu genuen. Dakizuen bezala honen arrazoi nagusia 
frontoiko zoru dena konpondu egin zela da, beste gauza batzuen 
artean, eta aulkien hankekin zorua zulatzeko arriskua dagoela. 
Lehengo urtetan ez bezala aurten festetako herri afaria bertan 
egin dugu, 750 lagun elkartuz, baita kaba festa, antzerki eta kon-
tzertuak ere. Ekintza hauek aurrera eramateko ondorengo egoki-
tzapen lanak egin ditugu.

Lehenik eta behin patioko enkofratua, hau da okertuta dagoen 
pareta, mugitzen ari den edo ez jakite aldera neurketak egin zaiz-
kio. Gure kezkak lasaitze aldera Oihan enpresak egin ditu neur-
keta hauek eta pareta ez dela batere mugitzen ondorioztatzen 
duen aldeko txostena jaso dugu.

Patioan argirik ez zegoenez berau argiztatzeko argiak jarri ditugu 
lehenik eta behin. Lan hauen ardura Piztu elektrizitatea enpre-
sak izan du eta beronen kostua 4.749,25 eurotakoa (BEZ barne)  
izan da.

Ondorengo lana bi estruktura edo aterpe berri kokatzea izan da. 
Estalpe hauen helburua behin patiora sartu eta gero eskolara bai 
gimnasiora joateko aterpea izatea da. Lehen eskolatik patiora eta 
berdin patiotik gimnasiora joateko busti beharra zegoen euria ari 
zuenean. Arazo hau polikarbonatozko bi estrukturek saihestu 
dute. Honekin batera herri afariak egitea helburuen artean 
zegoenez mahaiak jartzearen lana errazteko patiora genuen 
sarrera nagusia metro bete baino gehiago zabaldu dugu eta ate 
korredore elektriko bat jarri. Honela patiora sartu behar diren 
kotxe edo furgonetak errazago sartzen dira. Ate honekin batera 
beste ate txiki bat bat jarri zaio batez ere otorduetan zerbitzatze 
lanetan ibiltzen direnak bertatik ibili daitezen eta beste ate nagu-
sia jendearen sarrera irteeratarako uzteko. Eraikuntza metalikoen 
lana Plamar enpresari adjudikatu zaio 24.288,86 eurotan (BEZ 
barne) eta igeltseritza lanak Mikel Urbiztondok egin ditu 3.109,39 
eurotan (BEZ barne).

Patioari egin zaion beste hobekuntza garrantzitsu bat bi aldame-
netan toldoak jartzea izan da. Toldo hauekin egun haizetsuetan 
babestea lortzen da eta kanpoko tenperaturari pixka bat aurre 
egitea. Lan hauek Agustin Toldoak enpresak egin ditu 37.567,54 
eurotan (BEZ barne).

Moldaketa hauek guztiak egiteko Eusko Jaurlaritzak kudeatutako 
Leader diru-laguntzetara aurkeztu ginen eta bertatik 26.028,23 
euroko diru-laguntza lortu da.

Hobekuntza guztiak ez ditugu oraindik burutu baina aurrera 
begira, negura begira batik bat, dauden zirrizkuak isteko asmoa 
dugu alde batetik eta bestetik kalefazio sistema bat jartzea ere 
beste moldaketa eta hobekuntzen artean.

AITXURI HERRI ESKOLAKO PATIOAREN EGOKITZAPENA

Eskolatik patiora estalpea jarri da.

Patiotik gimnasiora estalpea jarri da.

Toldoz isten da patioa. Ate motorizatua jarri da eta ate txiki bat ere bai.
Zegamako Urtekaria | 13



XXXX

Aspanogiren (Gipuzkoako haur minbizidu-
nen guraso elkartea) alde antolatu diren 
ekintzetan Zegamak ere presentzia izan 
du eta elkarteari bere babesa eta laguntza 
erakutsi eta eman dizkio Irailaren 15ean.

Goierriko herrietan barrena moto irteera 
bat egin da eta ondoren motozale guzti 
hauek Zegamako plazan elkartu dira. Uda-
letxe aurreko eta kultura- etxe aurreko pla-
zak era guztietako motoz beteta egon dira 
ekintza solidario honetan bertaratu diren 
guztientzat ikusgarri.

Zegamako udalak hamaiketakoa eskaini 
die eta motozale hauekin eta Aspanogiko 
elkartekoekin solasaldi oso interesgarri bat 
izan dugu.

ASPANOGIREN ALDEKO MOTO KONZENTRAZIOA

Parketxearen eskutik proposamena jaso zen Udaletxean elkarlanean txondorra egiteko aur-
tengo udazkenean. Honela, txondorraren eraikuntza eta egurra egosteko behar zen denbora 
kalkulatu ondoren Jose Ramon Agirre “Marron”ekin, txondorra piztu urriaren 13an egin zen 
eta itzalera San Martin feriarekin bat etorriz, azaroaren 11n egin zen. Udalak ekimen hau 
aurrera eramateko 11.000€ko laguntza eman du eta Gipuzkoako Foru Aldunditik, diru kanti-
tarearen erdia jasoko duela aurreikusten du. Honela, guztira, 2750 bisitari izan dira Zegaman.

TXONDORRA ZEGAMAN

Txondorraren piztuera eta itzalera jaietan, Tobera Musika Eskola, Orkartz eta Orkatz Txiki abesbatzek eta txistulariek 
parte hartu zuten

14
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Urko Agirre. Tobera Musika Eskolako 
ikasleak izanik bertan sortutako tal-
dea da. Egiten dituzten bertsioak 
entzuteko aukera izan dugu aur-
tengo urtean zehar. Apirilaren 6an 
Udaletxeko arkupetan eskaini digute 
beraien lehen kontzertua Zegaman. 
Honen ondoren ekainaren 16an Ola-
rango festetako kontzertua etorri da 
eta urriaren 27an Aitxuri Eskolako 
patioan Kaba festaren barne hiruga-
rrena.

ANTZERKI EMANALDIA
Aitxuri Eskolako patioari egindako 
moldaketek bertan antzerki ikuskizu-
nak egiteko aukera ere ematen digu. 
Irailaren 21ean Segurako antzezle 
amateurrez osatutako taldeak, Plaza 
Zaharreko lagunak elkarteak, “Ira-
gana, lahar eta larrosa” deituriko 
emanaldia eskaini digute. 150en bat 
lagun gerturatu gara saio hau ikus-
tera eta jendea saioarekin oso gus-
tura ateratzeaz gain asko baloratu 
du profesionalki antzerkira dedika-
tzen ez den jendeak horrelako saio 
bikaina eskaintzea.

HAZI FUNDAZIOAK 
OPARIA MARATOIKO 
BOLONDRESEI
Zegamako udalak, maratoiko bolon-
dresei esker oneko afaria eskaintzen 
die urtero irailean. Urtero, maratoiko 
egunean soberan geratzen diren 
Eusko Labeleko poltsak maratoiko 
bolondres guztien artean zozketatu 
ziren, baina aurten, oparia denen-
tzat iritsi da, izan ere HAZI fundazio-
tik, afarira zetozen bolondresentzat 
oparitxo bat bidali zuten eta bakoi-
tzari bere aulki adarrean jarri zitzaion 
esertzerakoan har zezan.

MEMORIA 
HISTORIKOAREN 
LEGEAREKIN BAT 
ETORRIZ HERRIKO 
ZENBAIT KALE IZEN 
ALDATU DIRA
Iazko urtearen bukaeran hartu-
tako erabakia izan zen Zegamako 

bi kaleren, Aseginolaza Anaiak eta 
Juan Telleria, izenak aldatzea. Izen 
hauek aldatzeko erabakia Memoria 
Historiakoaren legean oinarrituta 
egin da. Gauzak honela Aseginolaza 
Anaien kalea ASKATASUNAREN 
ETORBIDEA izenarekin ordezka-
tuko da eta Juan Telleria kalea berriz 
ETXERAIA izenarekin.

Askatasunaren Etorbidea izena jar-
tzea Gerra Zibilean izan ziren erre-
presaliatu, ajustiziatu eta biktima 
guztiei errekonozimendu modura 
jartzen da. Etxeraia izena berriz 
mapa toponomikoa burutu zenean 
egin zen ikerketa eta azterketaren 
ondorioa da. Juan Telleria izena jarri 
zitzaionean aurretik zuen izena da 
hain zuzen ere. 

Bi kale hauen kokatzeko harrizko pla-
kak eskatuta daude alde batetik eta 
bestetik honek dakartzan lan admi-
nistratiboak (Estatistikako Instituto 
Nazionalera jakinarazpena, Gipuz-
koako Foru Aldundiko katastro zer-
bitzura, Propietatearen Erregistrora 
eta Estatuko Posta eta Telegrafoen 
Elkartera) Udala bideratzen ari da.

DESFIBRILADORE BAT 
JARRI DA
Zegamako beharren araberako des-
fibriladore sarea osatze aldera kirol-
degian desfibriladore bat jarri dugu. 
Desfibriladore hau Kasinoko sarreran 
dagoenarekin batera urte guztian 
zehar egongo da eskuragarri. Hiru-
garren desfibriladore bat berriz o 
eskola garaian Aitxuri Eskolan ego-
ten da eta bertako ikasleek oporrak 
hartu eta igerilekua irekita dagoen 
tartean berriz igerilekuan kokatzen 
dugu. Desfibriladore hauen erabilera 
eta oinarrizko sorospenerako ikasta-
roa ere epe motzera antolatzekotan 
gabiltza.

Haziko poltsak, maratoiko boluntarioentzat bana banatu ziren

Ikusle asko bildu zenIragana: Lahar eta Larrosa antzerkia interesgarria izan zen
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OSTATUAN USTIATZAILE 
BERRIAK
Juan Manuel Negredok Ostatuko 
ustiatzaile izateari utzi egin zion irai-
laren 30ean. Honen jakitun izanda 
Ostatuan lan egingo zuen beste 
enpresa edo pertsona baten bila 
hasteko pleguak onartu genituen 
lehendabizi. Plegu hauek onartu 
ondoren jendea aurkezteko tartea 
ireki zen eta ondoren ustiatzailea 
aukeratzeko tartea. Prozesu hau 
dena pasa ondoren Eduardo Cuesta 
dugu Ostatuaren ustiatzaile berria. 
Urtekari hau zure eskuetara iritsi den 
honetan Ostatua irekitzeko dago 
oraindik egiten ari garen obra eta 
aldaketa batzuk medio. Dena den 
urte berriarekin batera Ostatuaren 
ateak laster irekiko direnaren segu-
rantzia badugu.

ZEGAMA-OTSAURTE 
ORIENTAZIO PROBA
Ekainaren 9 eta 10ean Otsaurten eta 
Zegamako herri kaskoan orientazio 
proba berri bat jokatu da. Ekaina-
ren 9an Sprint modalitatea jokatu 
da Zegamako kaleetan zehar. Moda-
litate honetan parte hartzaileek oso 
denbora gutxi izaten dute aurkitu 
beharreko balizak aurkitzeko. Ekai-
naren 10ean berriz proba luzeagoa 
Otsaurte inguruan jokatu da. Udalak 
parte hartzaile guztientzako dutxak 
eta lo lekua eskaini dizkie frontoian. 
Honez gain Otsarteko kartografia 
egiteak dakartzan gastuei aurre egi-
teko 1.500 eurotako diru-laguntza 
eman zaio GOT (Gipuzkoako orien-
tazio taldea) elkarteari. Ondorengo 
urteetan orientazio probak Zega-
man egiten jarraitzea ziurtatuta 
dugularik.

MEMORIAREN EGUNA
Azaroaren 10ean bada ere biolen-
tziaren biktimei gure elkartasuna 
adierazteko eguna, aurten San Mar-
tin feriarekin egokitzen zenez, Udal 
korporazioak elkarretaratze eguna 
aldatu zuen eta azaroaren 9an, 
gaueko 21:00etan burutu zen udale-
txe aurrean.

CAVATASTEN ZEGAMAKO 
UDALA
Aurten bigarren aldiz parte hartu du 
Zegamako udalak Sant Sadurni d´A-
noian egiten den Cavatast entzute-
tsuan. Dakizuen bezala, iaztik postu 
bat jartzeko aukera dugu zegama-
rrok, beraiekin senidetuta gaudelako 
batez ere eta baita herriko jaietan eta 
bai Zegamako kaba festan, bertako 
kaba ezagutzeko aukera ematen 
dugulako. Horren ordeko modura, 
Zegamako produktuak ezagutzera 
emateko aukera ematen digute eta 
baita gure herriko publizitatea egi-
teko ere. Honela, iaz bezala, Ainitze 
Azurmendi eta Edurne Albizu udal 
langileak egon dira bertan postua-
ren arduradun. Aurten Xabier Azur-
mendiren eta Mari Paz Oiarbideren 
gaztak eraman dira bertan pintxo 
modura saltzeko eta Juan Mari 
Ormazabal eta Asun Mendizabal ere 
bertan izan dira 3 egunetako pos-
tuan esku bat botatzen.

UDALETXEKO 
LANPOSTUETAN 
ALDAKETAK
Arantxa Gorrotxategi jubilatu 
zenean, 2017ko apirila, bere ordez-
koa aurkitzeko hautaketa proze-
suari hasiera eman genion. Hauta-
keta prozesu hau bukatu arte lan 

hauek egiteko Ainara Esnaola izan 
zen aukeratua. Gipuzkoako Foru 
Aldundiak duen lan poltsa erabi-
liz egin zen aukeraketa hau. Ainara 
Esnaolak azaroan izan duen beste 
lan eskaintza bat medio Udaletxeko 
lanak utzi eta lan berri honetara joan 
zaigu. Ainara Esnaolaren ordezkoa 
aurkitzeko prozesu berria ere mar-
txan jarri eta Foru Aldundiko lan 
poltsa erabiliz berriro ere azaroaren 
8an Idoia Cia hasi zaigu Udaletxeko 
harrera lanak egiten. Idoiaren kontra-
tua Oihana Zubizarretaren amatasun 
baja bukatu eta berau lanean hasten 
den artekoa izango delarik.

Lehen esan bezala Arantxaren pos-
tuak, administrari postua, betetzeko 
prozesua martxan izan da. Aukera-
keta hau egiteko IVAP-ekin eta Foru 
Aldundiarekin harremanetan egon 
gara eta aukeraketarako tribuna-
lean ere parte hartu dute. Egindako 
aukeraketa azterketan parte hartu 
duten guztietatik aukeratua Lierni 
Asurabarrena izan da. Beraz Lier-
nik, abenduaren 3an hasita, Udale-
txeko kontabilitatea eta Epaitegia 
eramateko ardura du. Ongi etorria 
ematen diegu Idoia eta Lierniri lerro 
hauen bidez eta era berean Ainarari 
eskerrak luzatu Udaletxean urte eta 
erdian egindako lan guztiarengatik.

EUSKARAREN 
ALDEKO EKINTZEI 
DIRU-LAGUNTZA
 Kilometroak, Ibilaldia, Araba Euska-
raz, Nafarroa Oinez eta Herri Urrats 
jaien antolakuntzei, 2018 ekital-
dian eta bakoitzari, 500,00 euroko 
laguntza bideratu zaie euskararen 
alde laguntza emate aldera. Guztira 
2.500,00 eurotako diru-laguntza 
eman da. Bestalde euskara ikas-
teko ahalegina egiten dutenei eta 
horretako klaseetara joaten den 
orori klaseen kostuaren erdia Uda-
lak ordaintzen du. Euskararen aldeko 
ekintzekin jarraituz Zegamako Udala 
Euskaraldiko partaide ere izan da 
horretarako ekainaren 18an udal 
barruan sustatzeko erakunde-adie-
razpenaren onarpena egin dugu-
larik. Bestalde Euskaraldian parte 
hartzeko aholkularitza zerbitzua 
“Emun Hizkuntza Zerbitzuak” enpre-
sari esleitu zaio 7.139 eurotan (BEZ 
barne).

1783 pintxo saldu ziren hiru egunetan



Urtearen bukaera aldera, azaroaren 19an hain zuzen 
ere, hurrengo urtean exekutatuko diren zenbait ekin-
tzen pleguak onartu dira. Plegu hauetan lanak egingo 
dituzten enpresak aukeratzeko garaian zein irizpide 
kontutan hartuko ditugun jasotzen da. Ondoren gure 
beharretara gehien egokitzen den enpresa aukera-
tzen delarik. Onartu diren 3 pleguak honako hauek 
izan dira:

a) Santiago bideko erromesentzat lolekua eraiki-
tzea Anduetza parketxearen ondoan. Parketxearen 
ondoan dagoen lur eremuan, egun arboratum-a 
kokatzen den lekuan, “passive house” motako erai-
kin bat egingo da Santiago bidea egiten ari diren 
erromesek gaur egun lo egiten duten eskolako gim-
nasioren ordez berau erabili dezaten. Euskal egurrez 
eginiko eraikina izango da. Eraikin honen ezaugarri 
nagusia duen isolamendu maila da kanpoko tenpera-
turekiko. Honekin lortzen dena energi kontsumo eta 
kutsapen energetikoa minimoa izatea da.

b) Aitxuri eskolako gimnasioa azpiko komun eta 
dutxen erabateko eraberritzea. Eremu hau bere 
osotasunean eraberritu behar da ur beroa sortzeko 
dugun galdara gela ezik. Komun eta dutxa guztiak 
berriak egingo dira eta gaur egun ditugunak baino 
gehiago egingo dira bai mutilentzat eta bai nesken-
tzat ere. Honez gain biltegi berri bat egingo dugu, 
herri bazkari edo herri afari denak eskolako patioan 
egingo direnez, aulki, kabailete eta mahai denak ber-
tan gordetzeko. Bukatzeko gimnasioari larrialdieta-
rako beste irteera bat egingo diogu.

c) Lurren digitalizazioa. Zegamako terreno guztie-
tako mugarriak digitalki eta GPS bidez jaso behar 
ditugu. Terreno publikoak izan edo partikularrak izan 
lan hauen kostu osoa Udalak bere gain hartuko du. 
Lan hauek burutzeko 2-3 urtetako lana aurreikusten 
da. Hasera batean 1-11rako eta 21etik 25era arteko 
poligonoekin hasiko gara. Lan guzti hauen aurrekon-
tua 100.000 eurotik (BEZ barne) gorakoa da. Hastear 
gauden zati honena 66.000 euro (BEZ barne) da.

ERROMESENTZAT LOLEKUA, AITXURI HERRI ESKOLAKO 
DUTXAK ETA LURREN DIGITALIZAZIOA ABIAN
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Lurren mugen digitalizazioa egiteko pleguak onartu dira

Eskolako gimnasioko dutxak berrituko dira



Bazkari tokian atsedena hartzen. Salda ederra prestatzen dute urtero urtero.

Aurten Udalak erabaki estrategiko bat hartu du 
Arantzazuko bazkari tokiari buruz. Gure adin-
duen esaten dutenez, duela 80 bat urte behin-
tzat, Arantzazura, igandean bazkal ondoren 
abiatzen zen jendea eta bakoitzak bere otordua 
eramaten zuen. Honela, iaz arte Harri Urdindik 
aurreraxeago dagoen sakon une batean egin 
dugu Zegamarrok bazkaria. 1980. Hamarka-
dan hasi ziren zegamar batzuk bertan sua egin 

eta salda beroa prestatzen erromesentzat eta 
poliki poliki, salda, xerrak, kafea eta edariak eta 
abar luze bat bilakatu zen bertako antolaketa. 
Honela, gero eta traste gehiago garraiatu behar 
zen honetan, udalak, esku lana erraztearren 
bazkari tokia, kotxez irisgarritasuna dagoen 
tokira, Eskistako parajera lekuz aldatu du. 
Honela, zama lanak kendu dira eta ura kotxee-
tan eramaten da. 

ARANTZAZUKO PEREGRINAZIOAN MENDIKO 
BAZKARI TOKIA LEKUZ ALDATU DA

18 Giro ederra egin zuen bazkalorduan.



SANT SADURNI DE ANOIA - ZEGAMA

Sant Sadurni D´Anoia eta gure herriaren arteko harre-
manak bere fruituak ematen jarraitzen du. Aurtengoan, 
senidetuta dituen beste herri batzuetako alkateekin 
batera, Iraileko lehen asteburuan ospatzen dituzten fes-
tetako pregoia egiteko aukera izan zuen Joseba Alka-
teak. Irailaren 6an, iluntzeko 21:00etan Sant Sadurniko 
udaletxeko balkoira irten eta hitz batzuk esateko oho-
rea izan zuen. Aldi berean, bertako alkateak eskaturik, 
herriko bi dantzarik Uxue Elorza eta Leire Berasategik, 
aurreskua eskaini zien gure alkateari udaletxe azpiko 
plazan. Dantzari hauek Mikel Berasategi eta Marilu Azur-
mendi izan zituzten txistuarekin laguntzen. 

Hilabete pasa eta gero, senidetutako herrian ere festak 
jarraitzen du. Oraingoan urtero bezala alkate eta zinego-
tziak gonbidatu zituzten XXII. CAVA TAST feriaz goza-
tzera. Zegamaren izenean postu bat jartzeko aukera ere 
luzatu zuten aurten bigarren aldiz. Zegama herria, gure 
ohiturak, eta beste zenbait gauzei buruz hitzegiteko 
aukera izan genuen bertara gerturatzen ziren guztiekin. 
Guzti honekin batera, bertako artzainen gaztak, Oltze 
eta Azurmendi, eraman ziren ezagutaraztera. Estimu 
handitan dute gure Idiazabal gazta paraje haietan ere.

Hala ere elkarraldatzeak ez dira beti han egiten. Azaroa 
iristearekin batera San Martin azoka ospatzen dugula 
aitzaki hartuta, oraingoan bertako Alkate eta zinego-
tziak gonbidatu ziren gurera. Ostiral iluntzetik, igande 
eguerdirainoko tartean, gure paraje eta ohiturak erakus-
teko aukera izan genuen. Kasu honetan, azken urteetan 
bezala, Seu de Urgell herriko zinegotzi gonbidatuak ere 
izan genituen. Herriko txistulariak

Sant Sadurniko eta Zegamako agintariak, txistulari eta dantzariekin
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BERDINTASUN SAILA

Elkarretaratzea egin zen plazan

XXX

MARTXOAK 8, osteguna

EMAKUMEEN NAZIOARTEKO EGUNA

ELKARRETARATZEA

19:30ean udaletxe aurrean: “Emakumeen eta gizo-
nen berdintasuna helburu” lelopean.

MARTXOAK 14, asteazkena
“Emakumeen lurra” dokumentalaren emanaldia Kul-
tura etxean, Mirian Otxotorenak aurkeztua, ondoren 
solasaldia eduki genuen.

FESTAK

Festak hasi aurreko astean etxeetara bidali genuen 
“Eraso Sexistei aurre egiteko protokoloa” Emaku-
meek jakiteko zer egin behar duten kasu horietan.

Kalean eta tabernetan kartelak jarri genituen izen-
buru honekin: “Zer egin eraso sexista bat gertatzen 
bada”

AZAROAK 25, igandea
Emakumeenganako indarkeriaren aurkako eguna-
ren inguruan berdintasun sail eta batzordeak egita-
rau hau prestatu zuen: Autodefentsa tailerra.

ABENDUAK 1, larunbata
Tailer teorikoa goizean eta praktikoa arratsaldean, 
Emaginen eskutik.
11:00etatik 14:00etara eta 16:00etatik 19:tara
Etorkizunean horrelako egunen beharrik ez izate-
ko, lanean jarraituko dugu, oraindik asko dagoelako  
egiteko.

“Emakumearen lurra dokumentalaren ondoren elkarrizketa 
bideratu zen

Emakumeen Nazioarteko Eguna ospatzeko kartela Emakumeen aurkako indarkeriari aurre egiteko 
ekintzak bideratu ziren

“Emakumeen lurra” 
dokumentalaren kartela

Autodefentsa tailerrean parte hartu 
zuten neskak

20
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LEHEN ETA ORAIN

Patioa toldoak jaitsi gabe

Patioa toldoz itxita
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Gorospeko bidea konpondu aurretik

Gorospeko bidea konpondu ondoren
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Pilotalekuko horma babestuta

Pilotalekuko atzealdea konponketak egin aurretik

Pilotalekuko horma babesteko prestaketak egiten
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TRADIZIOAK

GABONAK
Abenduaren amaieran, negua-
rekin batera heltzen zaizkigu 
gabonak. Egun bereziak izaten 
dira guztiontzat; kaleak argiz 
apaindurik, eguberrietako musika 
non nahi entzungai, opor egun 
batzuk lagun eta senideekin 
gozatzeko… Guzti honi, hain pre-
ziatua den olentzeroren etorrera 
gehitu behar zaio. Haurrentzat 
eta ez hain haur direnentzat ere 
ilusiozko momentuak. 
Egun hauetan, xarma berezia 
duen eguna hilaren 24a izan ohi 
da Zegaman. Goizetik hasita 
kantua izaten da kaleetan zehar; 
lehenik Aitxuri Herri Eskolako 
ikasleak eta hauen gurasoak 
izaten dira kantuan goizean, 
amona eta aitona-zahar jan-
tziak soinean dituztela. Gazte 
Herexa elkartekoek hartzen diete 
hauei errelebo; taldean bazkaldu 
ondoren baserriz- baserri ibiltzen 
dira kantu eta trikiti doinuekin. 
Arratsaldeko seietan, Olaran 
auzotik, herritarrak irteten dira 
kantuan Olentzerorekin batera 
eta herriko kale eta auzo des-
berdinetan abestu ondoren, 
Ostatu aurrean esaten zaio agur 
Olentzerori iluntzeko zortziak 
inguruan.
Urtarrilaren 5ak, Errege bezpera 
egunak ere badu xarma herriko 
haurren artean. Iluntzean ekial-
detik datozen Errege Magoak 
egiten dute bisita Zegamara. Txi-
kienek aukera paregabea izaten 

dute beren eskariak egiteko San 
Martin Parrokian.

SANTA AGEDA BEZPERA
Santa Ageda bezpera otsailaren 
4an, igandez, ospatu zen aur-
tengoan Zegaman. Iluntzean, 
makilak hartu eta Santa Age-
daren ohorez idatzitako bertso 
ezagunak etxez-etxe abesteko 
ohiturari irmoki eutsi diote zega-
marrek. Tobera musika eskolako 
ikasleen laguntza ere izan zuten 
kantariek, kopla zaharrak, kopla 
berriak, bertsoak… denetarik 
kantatuz. Behin, kantu eskea 
amaituta, Udalak eskainitako 
mokadutxoa egin zuten Ostatuan 
egunari amaiera emanez. 

ARANTZAZURA 
PEREGRINAZIOA
Zegamako tradizio-ospakizunen 
artean seguruenik sakonen 
errotuta dagoen tradizioa dela 
esan daiteke Arantzazura egiten 
den peregrinazioa. Aurten, maia-
tzaren 20 eta 21ean egin zen 
ospakizun hau. Igandean egu-
raldia lagun, herritarrak gogoz 
abiatu ziren mendirantz; batzuk 
8:00etan, beste batzuk 9:00tan 
eta ibiltari azkarrenak berriz 
10:00etan. Bidean zehar ohiko 
mokadutxoa egin ondoren, 
13:30ak alderako erromes 
guztiak bazkariko lekuan ziren. 
Aurten gainera bazkariko tokia 
ere aldatu dela aipatu behar; Arri 

Urdindik beheraxeago, Eskistako 
txabolaren inguruan bazkari-
lekua jartzea adostu zuen udalak. 
Bertan, urtero legez, Udalak 
eskainitako bazkaria dastatzeko 
aukera izan zuten bertaratuek; 
xerra bokadiloa tomatearekin, 
kafea, pastak eta pattarra edo-
norentzat. Giro ederrean baz-
kaldu ondoren, Arantzazurako 
bideari ekin zioten erromesek. 
Hurrengo egunean, maiatzaren 
21ean, astelehenez, Goiko Benta 
ostatuan elkartu ziren Aran-
tzazun bertan gaua pasa zutenak 
eta autobusez Zegamatik Aran-
tzazura joan berri zirenak, tradizio 
luzea duen prozesioari ekiteko 
eta erromesei bereziki zuzen-
duriko meza entzuteko. Proze-
sioan herriko txistulari taldea 
izan zuten lagun zegamarrek eta 
San Inazioren martxa joaz jaitsi 
ziren udal agintari eta herritarrak 
Goiko Bentatik Arantzazuko 
elizaraino. Bittorio Zabalgo-
jeaskoak, Arantzazuko fraideekin 
batera, meza eskaini zuen. Meza 
amaitu ostean, eliza aurreko 
eskaileretan herritarren argazkia 
atera eta tertulian egon ondoren, 
bazkari goxoa egin zuten erro-
mesek. Bapo bazkalduta, Zega-
marako bidea hartu zuten erro-
mesek, batzuk autobusez eta 
bete batzuk berriz oinez. Ekaitz 
arriskua iragarrita zegoen eta 
baita asmatu ere. Mendiz oinez 
etorri zirenak busti-busti eginda 
iritsi ziren Zegamara. Hauei ongi 

San Juan sua plazan
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etorria suziri eta kanpai hotsekin 
egin zitzaien San Bartolome 
ermitaren inguruan. Tradizioari 
jarraituz, gozokiak banatu ziren 
lehenik eta ondoren, herriko txis-
tularien laguntzarekin, Aran-
tzazuko amaren irudia hartuta, 
prozesioa egin zen San Martin 
parrokiaraino. Bertan otoitzaldi 
bat eginez eta Arantzazuko 
Amaren abestia abestuz eman 
zitzaion amaiera ospakizunari. 
Ondoren, udalak ardoa eta ogi-
tartekoak banatu zituen berta-
ratuen artean. Amaitzeko, XXX. 
Kasinoko Ipuin Lehiaketako, 
VII.a Joxantonio Ormazabalen 
omenez egiten dena, sariak 
banatu ziren kioskoko plazan 

Aitxuri Herri Eskolako haurren 
artean.

IDIAZABALDARREI 
HARRERA
Ekainaren 2an izan zen aur-
tengoan Idiazabalgo agintari eta 
herritarren bisita. Idiazabaldarrek 
San Adriango koban meza 
entzun ondoren, Zegamarako 
bideari ekin zioten. Urteroko lez, 
Zegamako alkate den Joseba Iza-
girrek, Gurutze Santuko ermitan 
egin zien harrera eta Zegamako 
aginte makila eman zion Ioritz 
Imaz Idiazabalgo alkateari. 
Jarraian, Olaberria auzotik txistu-
lariak lagun zituztela herriko pla-
zaraino jaitsi ziren eta plazan lora 

sorta bat eman zitzaion Ioritzi. 
Ostatuan egindako hamaiketa-
koarekin indarberrituta, Segu-
rarako bideari ekin zioten. 

SAN JUAN BEZPERA ETA 
SAN JUAN EGUNA
Neguko egun hotzak atzean 
utzi eta udari ongi etorria 
emanez ospatzen da urtero San 
Juan bezpera eguna. San Juan 
bezpera eguna, Ekainaren 23a, 
egun magikoa eta desiratua izan 
ohi da zegamarrentzat. Arra-
tsaldean arbola jarri zen kioskoko 
plaza alboan, lizar adarrez eta 
lore sortez apaindurik. Ondoren, 
mokadutxoa plazan Udalak 
eskainita. Arratsaldeko festari, 
gauean piztutako suak eman 
zion jarraipena, txistulariak eta 
Tobera musika eskolako dan-
tzariek giroa alaituz. 
San Juan egunez, ekainaren 
24ean, ohikoa denez, arra-
tsaldean udal agintariek ardoa 
banatu zuten buztinezko 
pitxarrez baliatuz katiluetan eta 
egunari amaiera herri afariarekin 
eman zitzaion.

ERMITETAN MEZAK
Olaberriko Gurutze  
Santuaren ermitan Meza
Maiatzaren 3an, ostegunez, 
Gurutze Santuaren egunean, 
ospatu zen aurtengoan Ola-
berriako Gurutze Santuaren 
ermitan meza, Bittorio Zabalgo-
jeaskoaren eskutik. 
Santu Espiritu ermitan Meza
Aurten, ekainaren 3an osptau zen 
Santu Espirituko meza Sebastian 
Ugalderen gidaritzapean. Meza 

Zegamarrak Arantzazuko erromesaldian

San Pedro ermitan jai eguna ospatzen
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amaitu ostean, Atxa familiak, 
Urmeneta harategiak, Fermin 
Larreak eta Jose Domingo Ariz-
timuñok, borondate onez eskai-
nitako hamaiketakoa dastatzeko 
aukera izan zuten bertaratuek. 

San Adrianen Leizarraten 
Meza
Ekainaren 17an, igandez, meza 
ospatu zen San Adriango ermitan 
Bittorio Zabalgojeaskoaren 
eskutik. Jende mordoxka bildu 

zen meza entzutera eta ondoren, 
Udalak eskainita hamaiketakoa 
izan zen koban bertan. 

San Pedro baselizan Meza
San Pedro egunean, ekainaren 
29an, ostirala, ospatu zen urtero 
bezala Goialdea auzoko San 
Pedro baselizan meza, Txelis 
Agirretxeren gidaritzapean. 
Meza ondoren, lanbroari aurre 
eginez, merienda goxoa dastatu 

ahal izan zuten bertara hurbildu 
zirenek. 

Iruetxetako ermitan Meza
Abuztuak 6an, astelehenez, 
ospatu zen aurtengoan Irue-
txetako ermitan meza, Bitorio 
Zabalgojeaskoak emandako 
meza izan zutelarik entzungai 
zegamarrek. Festari amaiera 
emateko, mokadutxoa eskaini 
zitzaien bertara hurbildu zirenei.

Zegamarrak Arantzazuko 
erromesaldian



ODOL EMAILEEN ELKARTEA
Aurten ere Zegamako odol emaileok erantzun bikaina eman dugu. Emate 
bakoitzean 40 emaile gerturatzen zaizkigu eta aurten ere 40tik gorako 
zifrei eutsi diegu. Honek horrela jarrai dezan ezinbestekoa da jende gaztea 
ere odola ematen hastea eta, dei berezia egiten dizuegu animatu zaitezten!

Zegamako odol emaileen elkarteak 2018ko urtean 3 emate egin ditu:
• Urtarrilak 12an, 42 odol emate.
• Maiatzak 25ean, 39 odol emate.
• Irailak 24an, 41 odol emate.

Urriaren 28an, Ordizian ospatu zen Goierriko odol emaileen egunean 
dominak banatu ziren eta gure herritik 7 odol emaile izan ziren domina jaso 
zutenak:

• 25 aldiz odola eman dutelako: Igor Elizegi, Begoña Olarte eta Edurne 
Albizu.

• 50 aldiz odola eman dutelako: Antonio Morillo, Iñaki Zubizarreta eta Jose 
Fco. Alustiza (Murillo).

• 75 aldiz odola eman duelako: Juan Ignazio Galdos.
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GIZARTE
EKIMENAK
Erakunde Ez Gubenamentaleai 
2016Eko diru banaketa (2017):

Izaki: Asociación Chernobil  
 1.750 €
Saharar haurraren etorrera  1.000 € 
Mundu Solidarioa Helburu 750 €
Taupadak GGKE  750 €
Elikagaien bankua  500 €
GUZTIRA   4.750 €

GKE 2016 URTEA  
ZEGAMAN

1.- IZAKI: ASOCIACIÓN 
CHERNOBIL 
Arduraduna: Axun Mendizabal 
Elizegi (Zegama).
Dirulaguntza: 1.750 €
Helburua: Chernobil zentraleko 
hondamendia nuklearraren eta 
bestelako katastrofeen adin txi-
kiko biktimei laguntza humanita-
rioa eskaintzea.
Non: CHERNOBIL

2.- SAHARAREN ALDE:  
SAADA ELKARTEA  
GOIERRIKO SAHARAREN 
ALDEKO LAGUNAK
Arduraduna: Naroa Abalabide 
(Ataun)
Dirulaguntza: 1.000 €
Helburua: Saharar Errefuxia-
tu Guneetan sorturiko larrialdi 
egoerari aurre egitea.
Non: SAHARA.

3.- MUNDU SOLIDARIOA 
HELBURU” ARRASATE: EEG
Arduraduna: Leire Etxeberria 
Elorza (Arrasate).
Dirulaguntza: 500 €
Helburua: Nicaragua Diriamba 
herrian Carazo bailaran Gaitasun 
urrituak dituzten gazteen eta 
helduen formazio Sozio Laborala 
lortzea.
Non: Nicaragua Diriamba herrian 
Carazo bailaran.

 4.- ONG TAUPADAK
Arduraduna: Fernando de la Hera 
Galarza (Irun)
Dirulaguntza: 500 €
Helburua: Boliviako Herri Indige-
na Chimen osasun prebentzioa 
zaintzeko edateko ur hornidu-
ra eta saneamendu sarea ezarri 
haurren eta herritarren heriotza 
tasarekin bukatu ahal izateko.
Non: Boliviako Herri Indigena 
Chimanak

5.- GIPUZKOAKO ELIKAGAI 
BANKUA
Arduraduna: Javier Saenz 
(Lehendakaria). 
Dirulaguntza: 500 € 
Helburua: Gaur egungo krisia 
dela eta, gizartearen mailarik 
xumeenen beharra areagotzeko 
azpiegituren gastuei aurre egitea 
(nabeen alokairuak, garraioa, ar-
gindarra, gasolioa konponketak, 
aseguruak, zergak… ).
Non: Bergara 

JUBILATU ETA 
PENTSIODUNENTZAT SOIN 
HEZIKETA IKASTAROA
Jubilatu eta pentsiodunentzat 
bideratua dagoen patxaran ari-
keta egiteko ikastaroa da. Astean 
bi egunetan biltzen dira, astearte 
eta ostegunetan eta Joakin Elko-
ro ordiziarra da ikastaroaren ar-
duraduna. 

Urtez urte, ikasle ugari biltzen 
ditu, 2017-2018 ikastaroan 25 
pertsonek parte hartu zuten, 
2018-201 ikasturtean ere 25 la-
gun elkartu dira, talde orekatua 
benetan. 

AIZKORRIRA BEGIRA 
MARTXAN, IBILBIDE 
OSASUNGARRIAK
Zegamako Udala zahartze aktibo 
eta osasungarriaren Akzio-Pla-
nean parte hartzen hasi da aur-
tengo udaberrian. Plan honetan, 
pertsona helduetan aktibitate fi-
sikoa sustatzea bultzatu nahi da. 
Proiektua 65 urtetik gorako eta 

sedentario diren pertsonei zu-
zendua dago batez ere, hala ere, 
nahi duenak parte hartu lezake. 
Aktibitate fisiko sustatu nahi da, 
zailtasunak dituzten pertsonata-
ra egokituta daude ibilbide lauen 
eta seguruen bidez. Helburua oi-
nez ibiltzea da, norbere gaitasu-
nak kontuan hartuta, baina, hori 
bai, beti norbaitek lagunduta eta 
aholkatuta. 
Honetarako lantalde sendo bar 
aritu da lanean, Udaleko Ordez-
kariak, herriko zenbat bolondres, 
Osasun Zentroko ordezkariak 
eta Tolosa- Goierriko Osasun 
Publikoko zenbat partaide tarte-
ko. Taldeak, ibilbideak diseinatu, 
dauden beharrak atzeman eta 
erabilgarri dauden baliabideak 
identifikatu dituzte. 
Ibilbideak urtean zehar ostirale-
tan goizeko 10:30etan egiten dira 
eta ekintza irekia da, animatu!!

JUBILATUEN EGUNA
Uztailaren 14an Udalak antola-
turiko Adinekoen Eguna ospatu 
zen. Urtero bezala, eguna txistu-
larien kalejirarekin hasi zen; on-
doren herriko Parrokian dantza-
rien arku ederra pasatuaz Meza 
entzun ahal izan zen, bertan Or-
katz abesbatzaren kantuak lagun 
izan zirelarik. Meza entzun on-
doren herriko Ostatu jatetxean 
bazkari oparoa dastatu ahal izan 
zen, bazkalostean sari banaketa 
izan zelarik. 

ETXEBIZITZA BABESTUA
2005eko urriaren 10ean Zega-
mako lehen onuradunarekin jarri 
zen martxan zerbitzu hau. Mo-
mentu honetan hiru gizonezko 
daude bertan bizitzen.

Bertan bizi ahal izateko, onura-
dun bakoitzak tasa bat ordaindu 
behar izaten du eta zerbitzu guz-
tiekin aurtengo tasa honen zen-
batekoa, hilean 715,72 €koa izan 
da. Tasa hau, hala ere, Udaleko 
Gizarte Zerbitzuen balorazio ba-
ten ondoren zehaztuko da.

Ondorengo zerbitzuak eskain-
tzen ditu: Etxearen garbiketa, 
arropa garbiketa eta plantxa, 
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Katering zerbitzua (otorduak), 
beharra izanez gero, mediku tra-
tamenduen gestio eta kontrola, 
administrari lanak, autonomia 
eta laguntza beharrean gainbe-
giratzea.

EGUNEKO ZENTROA
Zegamako Eguneko Zentroa 14 
urteko istorioa bete duen zerbi-
tzua da. Gaur egun, 8 plaza pu-
bliko onartuak dituen zentroa 
da, 2018 urtean zehar hilabete 
batetan 5 plaza, 4 hilabetetan 6, 
7 hilabetetan 7 eta urtearen bu-
kaerarako zazpi laguneko taldea 
osatu da.

EGUNEKO ZENTROA, 
JUBILATUEN ELKARTEA 
ETA UDALEKO GIZARTE 
ZERBITZUEN ARTEKO 
KOORDINAZIO LANA
Eguneko Zentroa, Jubilatuen El-
kartea eta Udaleko Gizarte Zer-
bitzuen arteko elkarlana bultza-
tuz, zentroa ezagutu eta ateak 

ireki nahian, ekintzak bateratuak 
antolatu dira.
• Hilean bi ostegunetan bingo jo-

koa.
• Ogia eta taloak egiten ikasteko 

ikastaroak, ondoren merienda 
goxo bat eginez .

• Irakurketa saioak astean behin 
ostiraletan biltzen direlarik eta 
Mila Alustiza gidari dutelarik.

• Testamentuei buruzko hitzaldi 
interesagarria Segurako Nota-
rio eta Victor Nieto zegamar 
abokatuak eskainia.

Elkarlan honen zentzua, denon 
arteko ezagutza maila handiago 
izatea da eta antolatu diren zen-
bat ekintza ezberdinetan jendea-
ren partehartzea ikusirik, esan 
liteke aurrera ere, bide berdinetik 
jarraitzea garrantzikoa dela.

GIPUZKOAKO ELIKAGAIEN 
BANKUA
Gaur egungo krisia dela eta, gi-
zartearen mailarik xumeenen 
beharrak direla eta laguntzak 
areagotzeko herri mailan egiten 

den Elikagaien banaketa da. Kri-
sialdi honetan, gaizki pasatzen 
ari diren familiak asko daude 
gure inguruan eta gutxieneko 
beharra, hau da, elikadura, ase-
tzea litzateke helburua.

Helburu horrekin, Udaleko Gizar-
te Zerbitzuak eta Caritasek elkar 
lanean, elikagai banaketa siste-
ma bat antolatu zen Zegaman 
2014an, hiru urte hauetan zenbat 
familiei eman zaielarik laguntza 
hau.
 
Urtean zehar hileko lehen asteaz-
kenean, herriko Caritasko bolon-
dres talde baten bidez, behar 
duen edozein familia edo pertso-
nek jaso ahal du jan lote bat.

Jan lotea lortu ahal izateko, Uda-
leko Gizarte Zerbitzuen balora-
zio bat egitea derrigorrezkoa da 
eta diskrezio saiatzen da aurrera 
eramatea.
Edozein herritar beharrean egon 
ezkero, beraz, dudarik gabe Uda-
leko Gizarte Zerbitzuetan eskae-
ra egitea animatzen da.

Aizkorrira begira, ibilbide osasungarriak proiektua arrakasta izan du
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Hamar urte badira dagoeneko 
Zegamako Udalak haur, nerabe 
eta gazteen arloan lanean dara-
matzanak. Eskeintzen duen zer-
bitzu honekin, Zegamako haur, 
nerabe eta gazteei eskaintza 
iraunkorra eskainiaz, haien haur-
tzaro eta gaztetasunaz goza-
tzeko aukera egonkorra eta 
etengabea bermatzea du 
helburu Udalak, Gipuzkoa mailan 
GAZTEMATIKAK dituen xede 
berberak konpartituz.

HAURRAK
Udako oporretan haurrentzat 
izaten da zereginik Zegaman. 
Orain arte egin den bezalaxe, 
3-10 urte bitarteko haurrentzat 
Udaleku Irekiak eta 2 urteko hau-
rrentzat Udako Haur Txokoa 
antolatu ditu Zegamako Udalak. 
Bi eskaintza hauetan izandako 
parte hartzea handia izan da; 
udalekuetan 121 haur aritu dira 
eta udako haur txokoan berriz 
9 haur. Ekainaren 25ean hasi eta 
uztailaren 27rarte hainbat eta 
hainbat ekintza egiteko aukera 
izan dute haurrek. Orotara 13 
hezitzaile kontratatu ditu udalak 
lan honetarako: Josune Azur-
mendi, Garazi Ormazabal, 
Ainhoa Saez de Maturana, Uxue 
Arrizabalaga, Oihana Arizko-
rreta, Uxue Alberdi, Ibai Arriza-

balaga, Elorri Rivas, Ainara Azur-
mendi, Irati Atxa, Lorea Garaiar, 
Arantxa Ortiz eta Aitor Barbarin. 
Bestalde, ikasturtean zehar fron-
toian dagoen jolas txokoa irekita 
egon da 0-11 urte bitarteko hau-
rrentzat, astelehenetik ostiralera 
16:30etatik 18:30etara.

NERABEAK
Zegamako Bele Gazte Gazte-
lekua, aisialdia baliatuz nerabeak 
bizitzarako trebatzea jomuga 
duen zerbitzu publiko eta profe-
sionala da. Zerbitzuaren funtsa 
aisialdiaren eta heziketaren 
arteko sinbiosian oinarritzen da. 
Gaztelekuak, nerabeak hiritar 
aktibo izateko prestatzea du 
xede. Heziketa helburu baldin 
badu ere, aisialdia eta dibertsioa 
dira gaztelekuaren lanabesak.
Ekintza programa anitza eta 
zabala da, kultur etxeko azken 
solairuan dagoen espazioan gau-
zatzen da eta profesional batek 
elikatzen du. Finean, zerbitzu 
hau hezitzailea, parte-hartzailea, 
kalitatezkoa eta anitza da.
Egun, Zegamako gaztelekura 
12-18 urte bitarteko nerabeak 
etortzen dira, 2018an adin 
tarte honetan 85 zegamarrek 
izan dutelarik aukera eskaintza 
honetaz disfrutatzeko. Astean 

lau egunetan irekitzen ditu ateak; 
astelehen, asteazken eta osti-
raletan 18:30etatik 20:00etara 
eta larunbatetan 16:30etatik 
20:30etara. Nerabeen etortzea 
handia izan ohi da, batez ere 
ostiral eta larunbatetan. Hiru 
hilero, bertan egoten den susper-
tzaileak nerabeekin batera ados-
tutako ekintzen programazioa 
egiten dute. Ekintza desberdin 
ugari egiten dira urtean zehar, 
hala nola, sukaldaritza tailerrak, 
irteerak, eskulanak, merienda 
eta afariak, pelikula emanaldiak, 
kirolak…. Eta gaztelekuak berak 
eskaintzen dituen baliabideak 
ere erabil ditzakete nerabeek.
Bestalde, aurtengo ikasturtean, 
nerabeen iritzia jasotzeko eredua 
zehaztu eta abian jarri da. Hiru 
momentutan jaso da nerabeen 
iritzia; urtarrilean taldean 
egindako galdeketa baten bidez, 
apirilean arlo desberdinak balo-
ratuz diana bat bete behar izan 
zuten nerabeek eta azkenik 
kurtso amaieran, uztailean, drive 
bidez galdetegi bat pasa zitzaien 
beraien nahiak eta beharrak eza-
gutzeko. Orotara, bataz beste 45 
nerabeen iritzia jaso da egitasmo 
bakoitzean. 
Landutako beste alderdi bat ber-
dintasunaren alorra izan da. Urte 
guztian zehar hainbat ekimen 
aurrera eraman dira eta urria-a-

ZEGAMAKO HAUR, NERABE ETA  
GAZTEEN PARTE HARTZE ZERBITZUA

Junior traileko ibilbidea egiten bolondres lanak primeran egiteko 2018an hasitako partaide berriei ongi etorria
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zaroa bitartean nerabeekin hez-
kidetza landu da Beldur Barik 
Lehiaketan parte hartuz, bideo 
bat grabatu dutelarik gai honen 
inguruan. Azkenik, gaztelekuko 
ekintza orotan euskara sustatzea 
izan da beste helburu esangura-
tsueneko bat. 

GAZTEAK
Hemezortzi urte beteta, gatzele-
kutik irteteko garaia heldu zaien 
nerabeei herrikoa den Gazte 
Herexa elkartean inplikatu dai-

tezen sustatzea da helburu, bai 
ekintzen kudeaketa eta antola-
ketan eta baita elkarteak urtean 
zehar antolatzen dituen ekintza 
desberdinetan. Bestalde, udaleko 
gazteria suspertzailearen eta 
Gazte Herexako kideen artean 
elkarlana izan da nagusi ekintza 
desberdinak antolatzeko garaian.

Aurretik haur, nerabe eta 
gazteen atalen aipua eginda, 
Zegamako Udalak baditu arlo 
honetan hurrengo urteetarako 

erronka eta lan –ildo nagusi 
batzuk eta epe motzean aipaga-
rriena haurren atala diseinatu eta 
martxan jartzea izango litzateke, 
zerbitzua bere osotasunean 
martxan jarriz.

Haurrak, nerabeak eta gazteak 
Zegamaren eta zegamarron etor-
kizuna direla ezin uka dezakegu 
eta beraz hauekin eta hauentzat 
lan egitea ezinbestekotzat irizten 
dugu.

Udaleku irekietako eta Udako Haur Txokoko haurrak

Gaztelekuan pizzak egiten Udan Urbiara egindako mendi irteera

Udan gaztelekukoek Sobron eta Burgoseko herrixketara egindako irteeran

Udaberrian Txuri Urdin izotz jauregira egindako irteera
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ANDUETZA PARKETXEA

AURREKARIAK
Zegamako herria betidanik bizi 
izan da Aizkorriko mendizerrari 
begira, Aizkorriko basoei begira. 
Mendeetan basoak berebiziko 
garrantzia izan du zegama-
rrentzat, ezinbestekoak zituzten 
gaiak eskaini baitizkie: jakia, 
erregaia, labore-lurrak, ikatza 
egiteko egurra, eraikuntzarako 
materialak eta abar. Gizakiak 
basoarekin egin duen esku-har-
tzeak, bere ingurunearekin elkar-
bizitzen erakutsi dio, kultura bat 
sortuz, BASOAREN KULTURA.
Halaber, Zegamako Udalak 
kultura hori herritarrekin (ber-
takoekin zein beste lekuta-
koekin) partekatzeko nahia izan 
du eta horretarako esfortzu 
zein baliabide ugari jarri ditu, 
Euskal Herri mailan erreferen-
tziako gune bilakatuz. Ibilbide 
horren abiapuntua 2003. urtean 
jarriko genuke, noiz Anduetza 
baserria berreraiki eta Egur 
Museo moduan ireki zen, Imanol 
Artolaren egur bilduma prota-
gonista izanik. Bertan, egurraren 
erabilerak, basoko langileak eta 
beste hainbat gai jorratzen ziren. 
Ondoren, 2010. urtean, Aizko-
rri-Aratz natura parkeko inter-
pretazio zentroan bilakatu zen, 
egur museoa eraldatu eta Aizko-
rriko Ataria izenarekin zabaldu 
zen berriz. Horrekin batera, eki-
pamendua abiapuntu zuten 
hainbat ibilbide diseinatu eta 
panelez hornitu ziren. Horretaz 
gain, Anduetza parkeko Arbo-
retuma osatzeko helburuarekin, 
Kataluniako zientzialari ospetsu 

den Marti Boadaren bilduma pri-
batutik hainbat zuhaitz berezi 
ekarri eta landatu ziren. 
Ibilbidea borobiltzeko, 2014. 
urtean, Zegamako udalak gara-
tutako proiektuarekin bat 
datorren Gipuzkoako Par-
ketxe Sarea Fundazioan sar-
tzeko nahia adierazi zuen, inter-
pretazio zentroa Anduetza 
parketxean bilakatu zelarik. Par-
ketxearen barruan Aizkorri-Aratz 
natura parkeko basoak interpre-
tatzeko panelak, pantailak eta 
beste hainbat baliabide daude. 
Eta nola ez, Aizkorriko basoetan 
zehar dauden zuhaitz lepatuak 
dira Anduetza parketxeko gai 
nagusia: nola mozten ziren, zer-
tarako erabiltzen zen egurra, 
biodibertsitate-gordailu izaera, 
basoko antigoaleko lanbideak…. 
Anduetza parketxean Imanol 
Artolaren egur bilduma man-
tendu da, balio handiko balia-
bidea izanik. Era berean, hark 
bere xiloteka partikularra ere 
ekarri zuen Anduetza parketxera, 
egur bilduma osatuz. Xiloteka 
horretan, mundu guztiko 1.500 
egur-oholtxo ezberdin baino 
gehiago daude; ez dago Euskal 
Herrian horrelako besterik! 
Urtez urte ingurumen-hez-
kuntzan lanean jarraitu du 
Anduetza parketxeak, landutako 
askotariko gaien artean basoa 
protagonista izanik. 
Diogunaren lekuko, ekitaldi 
berezien artean, urte honetan 
bertan, Aizkorriko magalean, 
Aztibai erreka ondoan, pago 
motz batzuei bere bizi-iraupena 
hobetu eta luzatzeko adar 

batzuk lepatu zitzaizkien mar-
txoan. Horretarako, antigoaleko 
lan-modu jasangarriak berres-
kuratu nahi izan ziren: erre-
mintak, ilargiaren egoera… Marti 
Boada zientzialari katalanaren 
parte-hartzea ere izan genuen, 
gerturatu ziren herritar ugariei 
azalpen interesgarriak eskainiz.
ZEGAMA, BASOAREN 
KULTURA
Azaldutako aurrekariak eta 
aurrera begira esku artean dituen 
asmo berriak kontuan hartuz, 
Zegamako Udalak egitasmo 
(marka) berri bat sortu nahi izan 
du basoaren eta paisaia kultu-
ralen inguruan, Anduetza parke-
txearekin elkarlanean garatzen 
dituen ekimen guztietan aterki 
modura erabiltzeko. Zegama, 
basoaren kultura egitasmoak 
(marka-izenak) ezin hobeto 
jasotzen du hori guztia. Basoaren 
inguruan antolatzen diren asko-
tariko ekintza eta programei 
ikusgaitasuna indartuko die eta 
eduki zein helburuetan eragin-

Marti Boadak azalpenak ematen

ZEGAMA, BASOAREN KULTURA

Jose Ramon Agirre pago motza lepatzen

“Zegama, basoaren kultura” 
markaren logoa
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korragoak izaten lagunduko die. 
Zegama, basoaren kultura-ren 
barnean antolatuko diren ekintza 
eta programek hurrengo hel-
buruak izango dituzte, besteak 
beste:
• Gure paisaia kulturalaren 

ulermena eta ezaguera sus-
tatzea, bereziki basoaren 
kasuan.

• Duela hamarkada gutxi arte 
basoaren kudeaketa jasan-
garriaren eredu eta biodi-
bertsitatearen gordailu diren 
zuhaitz lepatuak balioan 
jartzea, ezagutzaren bidetik 
bere kontserbazioa sustatuz.

• Basoaren kulturaren inguruan 
ingurumen-hezkuntza ekintza 
eta programak garatzea.

• Basoaren kultura jasan-
garria sustatzeko kudeaketa 
ekintzak sustatzea. 

Jarraian, Zegama, basoaren 
kultura egitasmoaren barruan 
epe laburrean garatu ditugun 
ekimenak aurkeztu nahi geni-
tuzke:
“PAGO MOTZAK LEPATZEN” 
IBILALDI GIDATUA ETA ERA-
KUSTALDIA
“Pago motzak lepatzen” ibilaldi 
gidatua eta erakustaldia Aztibai 
inguruan izan zen martxoaren 
10ean, ilargia ilbeheran egonik. 
Aizkorriko basoetan antzinatik 
erabili da zuhaitzak lepatzearen 
teknika, adarrak altuera jakin 
batean moztuta, egur ekoizpen 
handiagoa eta iraunkorragoa 
lortzen baitzen. Gaur egun, 
oraindik, ugariak dira antzinako 
teknika honen lekukoak gure 
basoetan, pago motzak hain 
zuzen ere. Pago motzak ikazkin-
tzari lotuak egon dira aspalditik, 
txondorgileek pagoak lepatuz 
lortzen baitzuten txondorra 
egiteko behar zuten egurra.
“Pago motzak lepatzen” eki-
menean Aztibai inguruko pago 
motz bat bisitatzea eta lepatzea 
joan ginen ibilaldi gidatuan. 
Gidari moduan Marti Boada zien-
tzialari katalan ospetsua izan 
genuen eta bere azalpenekin, jar-
duera honek historian zehar izan 
duen garrantziaz jabetuko ginen. 
Marti Boadak teknika honen abe-
rastasun historikoaz eta natu-
ralaz hitz egin zuen.
Ondoren, Gipuzkoako Foru 
Aldundiko teknikari eta basozai-
nekin elkarlanean aukeratutako 
pago motzera gerturatu ginen. 
Egindako lepaketan, pago motz 
den pagoari adar zaharrenak 

altuera jakin batean moztu 
zitzaizkion; lepatze teknika honi 
esker pago motzaren biziraupena 
luzatuz. Lepatzea egiteko Jose 
Ramon Agirre, Marron, izan 
genuen. Nola ez, lepatze lanak 
eskuz egin ziren, aizkoraz, eta 
garai bateko teknikei jarraituz.

MURGISARRIKO ZUHAITZ 
LEPATUEN BASOTXOA
Aldaketa sozioekonomikoak 
direla eta, zuhaitz lepatuen era-
bilera, alegia, abereen eraginetik 
salbu, zura eta ikatza lortzeko 
apropos moztutako zuhaitzak, 
bertan behera utzi zen pasa den 
mendeko 50. hamarkadan. Egun, 
garai hartatik datozen zuhaitz 
lepatu horiek, natura baliabide 
ugariren gordailu bilakatu dira, 
eta gure herri izaeraren kultura 
adierazle dira. Hortaz, beha-
rrezkoa da zuhaitz horien kon-
tserbaziorako estrategiak kon-
binatzea, alde batetik, zuhaitz 
zaharren babesa (Aztibaiko 
pago motza lepatzeko ekime-
naren bitartez egina), eta bes-
tetik, etorkizunerako ale berrien 
sortzea. 
Ideia horren harira, 2018ko api-
rilean Zegamako udalaren 
lurretan dagoen Murgisarriko 
eremuan pago batzuk lepatu 
ziren. Eremua sail ezberdinetan 
sailkatu da, lepaketa lanak urte 
ezberdinetan egingo direlarik, 
hau da, hemendik 3-5 urteetara, 1. 
saileko zuhaitz lepatuak berrikusi 
eta adarren bat lepatu behar den 
erabakiko da. Ondoren, 2. saileko 
zuhaitzak lepatuko dira lehenez. 
Herritarrek haien bilakaera osoa 
ezagut dezaten, eta etorkizu-
nekoen sortzean partaide izan 
daitezen, gizakiak eta naturak 
eraldatutako paisaia kulturalari 

eskaintzen zaion basotxoa da 
hau.
“Murgisarriko zuhaitz lepatuen 
basotxoa” balioan jartzeko 
Zegamako Udalak eta Anduetza 
parketxeak, elkarlanean, panel 
informatiboa jartzeaz gain, Mur-
gisarri basotxoan zehar doan 
ibilaldia diseinatu du. Ibilaldian 
zehar, basoa ekosistema azter-
tzeaz gain, pago motz berri 
hauen egoera aztertu ahalko da. 
Etorkizunean Anduetza parke-
txearen ingurumen hezkuntzaren 
ezinbesteko baliabidea izango 
da.
“PAGO MOTZAK, 
IKAZKINTZAREN OINARRI” 
IBILALDI GIDATUA
“Pago motzak, ikazkintzaren 
oinarri” ibilaldi gidatua antolatu 
zuten urriaren 21ean Anduetza 
parketxeak eta Zegamako 
Udalak, elkarlanean, Alvaro 
Aragon Ruano adituaren eskutik. 
Alvarok, basoen egur ustiaketa 
jasangarria den lepatze teknika 
gertutik aztertu du. Orain EHU-ko 
irakaslea eta ikertzailea da.
Ibilaldi gidatuan zehar, Aizko-
rri-Aratz natura parkean, Txa-
parri aldean hain zuzen ere, 
dauden pago motz helduak ber-
tatik bertara ikusi ziren. Pago 
motzak, egurra lortzeko biziki 
moztutako zuhaitzak dira; aldi 
berean azalera horretako abel-
tzaintzaren aprobetxamenduari 
laguntzen dutenak. Inausketa 
horiek egurrean zuloak eta 
usteltzeak eragiten dituzte, eta 
zuhaitzari bizi-luzetasun han-
diagoa ematen diote gainera. 
Alvaro Aragon Ruanok teknika 
honen abantailak azaltzeaz gain, 
hainbat bitxikeri kontatu zituen 
giro ezin hobea sortuz. “Pago 
motzak, ikazkintzaren oinarri” 
ibilaldi gidatua “ZUR eta LUR 

Txaparri inguruko pago motzak



34

2018 kultur jarduerak Zegaman” 
ekimenaren barruan dago; 
Zegamako Udalak eta Anduetza 
Parketxeak antolatu duten lau-
garren edizioa izanik.
TXONDORRA: IKAZKINTZA 
ETA BASOA
Zegaman eta Aizkorri-Aratz 
natura parkean zuhaitz lepatuen 
inguruan egindako ekimenak 
balioan jartzeko egitasmo bat 
aurkitzeko bidean jarri ziren 
Zegamako Udalak eta Gipuz-
koako Parketxe Sareak. Egitasmo 
honen bitartez eta bide batez, 
zuhaitz lepatuak, basoko natur 
baliabideak eta basoko anti-
goaleko lanbideak ezagutzera 
eman nahi ziren. Aurrekariak 
aztertu eta gero, Gipuzkoako 
Parketxe Sareak txondorra erai-
kitzeko proposamena luzatu zion 
Zegamako Udalari. Zegamako 
Udalak, txondorra egitearen egi-
tasmoa “Zegama, basoaren 
kultura” ekimenarekin hertsiki 
lotua ikusi zuenez, eta egindako 
lan guztiak plazaratzeko eta 
borobiltzeko ekimen egoki 
bezala ulertu zuenez, Anduetza 
parketxearen aurrean egitea 
adostu zuen. Erabakia hartuta, 
txondorraren prozesu guztia 
aurrera eramango zuen pertsona 
bilatu behar zen eta aurkitu ere, 
Jose Ramon Agirre.
Egitasmoaren helburu nagusia, 
basoaren kulturaren parte den 
ikazkintza antigoaleko lanbidea 
ezagutzera ematea izan da. Ikaz-
kintzak, antzinako garaietan hasi 
eta duela hamarkada gutxi arte 
gure basoetan garrantzi handia 
izan du. Izan ere, egur-ikatza lor-
tzeko, bero-ahalmen handiko 

ezinbesteko erregai hau lortzeko, 
txondorrak eraiki behar ziren. 
Honenbestez, basoak behar-
beharrezkoak ziren ikazkinen eta 
bestelako Zegamako bizilagunen 
beharrak asetzeko; eta egurra 
bereziki, ezinbestekoa zen txon-
dorra eraikitzeko. Egurraren 
beharrak asetzeko, zuhaitzak 
lepatzen ziren, beraz, ikazkintza 
eta zuhaitz lepatuak estuki 
loturik daude. Zuhaitz lepatuak, 
gaur basoan topatu ditzakegun 
ikazkintzaren aztarnak dira, 
“Zegama, basoaren kultura” 
markaren ordezkari.
Egitasmoak hiru iniziatiba nagusi 
izango zituen:

1. Txondorraren eraikuntza pro-
zesua eta piztuera jaialdia
2. Txondorra piztuta bitartean, 
ingurumen hezkuntza eskaintza 
bihurtu bisita gidatu eta tai-
lerren bitartez
3. Txondorraren itzalera jaialdia 
eta egur ikatza atera

1. TXONDORRAREN 
ERAIKUNTZA PROZESUA 
ETA PIZTUERA JAIALDIA
Txondorraren eraikuntza pro-
zesua, irailean hasi zuen Jose 
Ramon Agirrek. Behin beha-
rrezkoa zuen egurra Anduetza 
parketxearen aurrean izanik, 10 
Tona hain zuzen ere, txondor 
plaza prestatzen hasi zen. Kon-
tutan izanda Anduetza par-
ketxeak txondorraren erai-
kitze prozesuaren egunekoaren 
argazki erakusketa jarri behar 
zuela, egunero Anduetza par-
ketxeko hezitzaileak, argazkiak 
atera zituen. Argazki erakusketa 

“Txondorraren eraikuntza pro-
zesua egunez egun” zuen izen-
burua eta txondorraren piztu 
jaialditik ikusgai izan zen.
Behin txondor plaza definituta 
zuela, lurreko hezetasunagatik 
babesteko sarea egin zuen Jose 
Ramonek. Ondoren tximinia 
zuzen izateko alkatea finkatu 
zen. Orduan bai, egurra tximi-
niaren inguruan biltzen hasi zen, 
lehenengo enbor handienak 
kono forma eman arte eta gero, 
enbor txikiekin hutsuneak 
bete arte. Txondorgileak egu-
rrezko konoa nahiko zela erabaki 
zuenean, txondorraren estalia 
egiteko momentua iritsi zen. 
Estaliak bi geruza izan zituen: 
orbela azpitik eta erretako lurra, 
ahal bada, gainetik. Honela txon-
dorraren eraikitze prozesua 
bukatutzat eman zen. Eraikuntza 
prozesuan zehar Zegamako 
eta inguruetako herrietako jen-
dearen bisita jaso genuen. 
Txondorraren ondoan, Jose 
Ramonek ikazkinen bizimodua 
irudikatzeko egurrezko etxola 
eraiki zuen. Etxola honetan, eser-
lekua, “kamia” eta su lekua jarri 
zituen besteak beste, ikazkinen 
bizi baldintzak bisitariei adie-
razteko. 
Behin txondorra prest zegoela, 
piztuera jaialdiaren eguna iritsi 
zen. Txondorra pizteko jaialdian 
zegamatarrak protagonismoa 
izan zezaten nahi zen, herrirako 
eginiko ekimena izanik. Honen-
bestez, jaialdia girotzeko asmoa-
rekin Zegamako Tobera musika 
eskolako eta Orkatz abesba-
tzako partaidetza sustatu zen. 
Jaialdia antolatzeko, Anduetza 

Piztuera jaialdia Aitxuri eskolako haurrak ikazkinaren azalpenak 
ematen



Zegamako Urtekaria | 35

parketxeak Zegamako Udalaren 
ezinbesteko laguntza izan zuen.

2. TXONDORRA PIZTUTA 
BITARTEAN, INGURUMEN 
HEZKUNTZA ESKAINTZA 
BIHURTU
Anduetza parketxeak “Txon-
dorra: ikazkintza eta basoa” 
ekimena ingurumen heziketa 
moduan garatzeko hainbat pro-
grama antolatu zituen, bisita 
gidatu eta tailerrak barne besteak 
beste. “Txondorra: ikazkintza 
eta basoa” ingurumen heziketa 
eskaintzaren promozio euskarria 
Euskal Autonomi Erkidegoko 
ikastetxe guztietara bidali zen. 
Zegamako Aitxuri eskolako ikasle 

guztiak pasatu dira txondorraren 
inguruko hainbat tailer egiteko.
Ingurumen hezkuntza eskaintza 
honetan, txondorraren bisita 
gidatuaz gain, “Egin ezazu zuren 
etxola” programa egiteko aukera 
egon da. Programa honetan 
parte hartu duten ikasleek balo-
razio oso positiboa egin dute, 
ikazkinen bizimodura gerturatu 
direlako eta inguruan topatzen 
zituzten baliabide naturalak 
aprobetxatzen ikasi dutelako. 
Etxola egiteko lanak lantaldean 
egin behar diren lanak izanik, 
positibotzat baloratu dute ira-
kasleek ere.
3. TXONDORRAREN 
ITZALERA JAIALDIA
Txondorraren itzalera jaialdia 
azaroaren 11ean ospatu zen, 
Zegamako San Martin Feria 

izan zen hurrengo egunean. 
Txondorraren itzalera jaialdia 
udazkenean zehar garatutako 
ekimena izanik, urte luzez gara-
tutako proiektua borobiltzeko 
modua bilakatu da, “Zegama, 
basoaren kultura” proiektua hain 
zuzen ere. Txondorraren itzalera 
jaialdiak, orain arte egindako 
ekimen guztiak balioan jartzeko 
eta ezagutzera emateko bidea 
izan da.
Txondorraren itzalera prozesuak 
bere denbora behar izaten du, 
behin txondorra ireki eta egur 
ikatzak oxigenoarekin kon-
taktuan egonik, txondorrak su 
hartu dezakeelako. Honenbestez, 
Jose Ramon Agirre txondor-
gileak txondorra ireki eta gero, 
txondorra berriro tapatu eta 
egur-ikatza ateratzeko prozesua 
luzea zela azaldu zuen, pixkana 
egin beharrekoa. Honenbestez, 
astearte gaualdean bilduko zirela 
berriro egur ikatz guztia atera 
eta zakuetan sartzeko. Jaialdian 
bertan etorritako guztiei gon-
bitea luzatu zien ikustea etorri 
nahi bazuten ere.
 “Txondorraren itzalera jaialdian” 
aurkezle lanetan Julian Beloki 
izan genuen lagun eta jaialdia 
dinamizatzeko hainbat elka-
rrizketa egin ziren; Jose Ramon 
Agirre, Marron, txondorgileari; 
Nerea Tauschke Anduetza par-
ketxeko hezitzaileari; Nikolas 
Zabaleta zegamarrari, txikitan 
ikazkinen artean laguntzen ibilita 
egondako helduari; tailer edota 
bisita gidatuetan parte hartu 
duten Zegamako eskolako bi 
ikasleei eta Joseba Izagirreri, 
Zegamako alkateari besteak 
beste.

Txondorraren itzalera jaialdia

JARDUERA  BISITARI KOPURUA

Eraikuntza prozesua 70  bisitari
Piztuera jaialdia  330  bisitari
Piztuera jaialdian goizeko bisita gidatuak  42  bisitari
Piztuta bitartean  1.420  bisitari
Piztuta bitartean hezkuntzako taldeak  202  ikasle
Itzalera jaialdia  540  bisitari
Itzalera jaialdian goizeko bisita gidatuak  86  bisitari
Egur ikatza ateratzea ikustea 60  bisitari

GUZTIRA 2.750 bisitari

ZEGAMA, BASOAREN KULTURA  
INGURUKO BISITARIEN DATUAK
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INOIZ BAINO BISITARI 
GEHIAGO ANDUETZA 
PARKETXEAN
Anduetza Parketxeak, Gipuzkoa-
ko Parketxe Sarean lau urte bete 
ditu jadanik, bide oparoa izanik. 
Aurten, Zegama basoaren kul-
tura markaren sorrerarekin be-
rea den lekua, berea den arima, 
berea den gunea bermatu du 
parketxe sarean. Aurrerantzean, 
basoaren kultura plazaratzeko 
helburua izango du nagusi, beste 
hainbat gai eta arlo albo batera 
utzi gabe.
Aurten, Zegama basoaren kul-
tura markaren barruan txondo-
rraren ekimenak izan du prota-
gonismo berezia. Urriaren 13an 
egin zen txondorraren piztue-
ra jaialdiak harrera bikaina izan 
zuen Zegaman eta piztuta egon 
zen lau asteetan jende askok eta 
askok txondorra bisitatu zuten 
txondorgilearekin hitz egin, etxo-
lan egon eta txondorraren usai-
naz gozatzeko. Azaroaren 11n, 
txondorraren itzalera jaialdiak 
ere zegamatar asko erakarri zi-

tuen, ikatza ateratzeko jarduera 
kultur festa atsegina bilakatuz. 
Txondorraren ekimen hauetan, 
Gipuzkoako hainbeste jendek 
ere parte hartu zuen, Anduetza 
parketxea ezagutuz eta aurre-
rantzean antolatzen diren ekime-
netan parte hartzeko gogoekin 
gelditu zirenak.
Anduetza parketxearen urteko 
bisitarien datuetan igoera nabar-
mena izan dela azpimarratu nahi 
genuke. 2018an Anduetza par-
ketxeak 9.000 bisitarien marka 
gainditu du, aurreko urteko ko-
purua hobetuz.

HAMAIKA JARDUERA  
HAMABI HILABETETAN
Urtarrilean, urteari hasiera ema-
teko, Peru Galbete eta Hatxeren 
musika emanaldia izan genuen. 
Ondoren, Gaztagintzaren sekre-
tuak jarduerak arrakasta handia 
izan zuen berriro ere eta Gipuz-
koa osoko familia ugari gerturatu 
ziren.
Martxoan, pago motzak lepa-
tzen ibilaldi gidatua eta era-
kustaldia antolatu zen, Zegama 

basoaren kultu-
raren egitasmoa-
ren lehenengo 
urratsak eginaz. 
Aztibaiko pago 
motzen ingurune-
ra joateko, Marti 
Boada zientzia-
lari ospetsuaren 
ezinbesteko la-
guntza jaso ge-
nuen. Marti Boa-
dak Zegamako 
herria eta natur 
parkea bere biho-
tzean eraman du 
lehenengo aldiz 
etorri zenetik eta 
eskertzekoa da 

berriro ere bere laguntza, azal-
penak eta elkarrekin pasatako 
denbora. Pago motzen ezagutza 
sustatzeaz gain, pago motz gaz-
te bati bi adar moztu zitzaizkion. 
Erakustaldirako, Jose Ramon 
Agirre izan genuen protagonista. 
Mila esker ere berrari egindako 
lan zaila eta ezezagunarengatik. 
Martxoan ere, Erlezain Feriaren 
egunean kandela tailerra antola-
tu zen goizean zehar eta arratsal-
dean orientazio jolasa, eguneko 
egitarau zabalean gure jarduerak 
txertatuz.
Apirilean, Txoriak kantuz ezagu-
tzeko irteera egin genuen Mikel 
Olano adituaren gidaritzapean.
Maiatzean, Aizkorriko narrasti 
eta anfibioak ezagutzeko ibilal-
dia antolatu zen Ander Izagirre-
ren eskutik, baina eguraldi txarra 
izan zela eta, bertan behera gel-
ditu behar izan zen.
Uztailean, Historiaurreko tiro 
eta arku txapelketa antolatu 
zen Zegamako Udalarekin eta 
Aranzadi Zientzia Elkartearekin 
elkarlanean. Aurten, Aizkorriko 
lagunen egunaren egitarauan 
barneratu zen txapelketa aste-
buruko eskaintza osatuz. Hilabe-
te honen bukaeran, urtero legez, 
San Adrian igarobideko indus-
ketak erakusteko txangoak ere 
egin ziren.
Irailean, Zegama, basoaren kul-
turaren markaren egitasmo na-
gusia den “Murgisarriko zuhaitz 
lepatuen basotxoa” aurkeztu 
zen prentsaurreko batean. Mur-
gisarri mendian pago motzen 
kontserbazioaren alde, pago 
gazte batzuk lepatu dira, pago 
motz bihurtzeko helburuarekin. 
“Murgisarriko zuhaitz lepatuen 
basotxoa” erreferente izango da 
pago motzen kontserbazioaren 
bermatze lanetan, pago motz 

Ruper Ordorika

Tartaloren antzerkia

Basora egindako bixita gidatua
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berriak lortzearen helburua duen 
lehenengo ingurunea izango de-
lako. Honenbestez, Anduetza 
parketxeko ingurumen heziketa 
eskaintzan “Murgisarriko zuhaitz 
lepatuen basotxoak” protago-
nismo osoa izango du, naturaren 
kontserbazioa, basoaren kultura, 
animaliak, antigoaleko lanbideak 
besteak beste uztartzen baititu.
Urrian, “Txondorra: ikazkintza 
eta basoa” ekimenari hasiera 
eman zitzaion “Txondorraren 
piztuera jaialdia”-rekin. Txondo-
rra eraiki, piztuta izan eta itzale-
rarekin, urte guztian zehar pago 
motzak balioan jartzeko eginda-
ko interbentzio guztiak plazara-
tuak izan ziren. Herriko eta Gi-
puzkoa guztiko jendea etorri zen 
jaialdira, non Zegamako Tobera 
eskolako eta Orkatz abesbatza-
ren lankidetza ezinbestekoa izan 
zen giro polita sortzeko. Urrian 
zehar, piztuta egon zen bitar-
tean ere txondorrak bisita asko 
jaso zituen. Eskerrak eman Jose 
Ramon Agirreri, txondorgileari, 
egindako lanarengatik eta jendea 
artatzeko modu onarengatik.
Azaroan, San Martin Feriaren 
egitarauaren barruan, ostiralean, 
Ruper Ordorikaren emanaldia 
izan zen, non San Martin eliza 
bete egin zen. Igandean, “Txon-
dorraren itzalera jaialdia” izan 
genuen, non berriro ere, jende-
tza bildu zen antigoaleko lanbi-
de den ikazkintzaren inguruan 
hainbat azalpen eta istorio en-
tzuteko gogoekin. Honetan giroa 
berotzeko, Zegamako musika eta 
kantu eskolen laguntzaz gain, 
Julian Beloki izan genuen elka-
rrizketak bideratzen.
Abenduan, “Marimundukoren 
ipuin harrigarriak” entzun ge-
nituen urtero legez, Ataungo 
Jentilbaratza kultur elkartearen 
eskutik, non Anduetza parketxea 
jendez lepo bete zen. Urtea bu-
katzeko, Olentzero eta talo tai-
lerra jarduera antolatu genuen, 
urtero bezala oso arrakastatsua 
izanik.

Ekitaldi horiek guztiak arrakasta 
handia izan dute eta bisitari ugari 
erakarri ditu. Hala ere, azpimarra-
tzekoa eta eskertzekoa da biho-
tzez zegamatarren harrera ona 
eta parte-hartze ikaragarria.

INGURUMEN-HEZKUNTZA 
IKASTETXEEKIN
Bukatzeko, Anduetza parketxe-
ko ingurumen heziketaren berri 
emango da. Anduetza parketxea 
Aizkorri-Aratz natura parkearen 
interpretazio zentroa izanik, in-
gurumen hezkuntza du helburu 
nagusien artean. Ildo honetatik, 
“Oria Garaia” ibilbidea promo-
zionatzen jarraitu du. Aurten 
aurreko urteetako taldeez gain, 
Beasaingo eskola bateko talde 
handi bat izan dugu. 
Ingurumen hezkuntza eskaintza 
honetan, urteak daramatza ere 
erakusgai duen xiloteka eta egur 
bilduma promozionatzen. Hone-
tarako, “Jaten den egurrik ba al 
dago?” tailerra bultzatzen jarrai-
tzen du arrakasta handia izanik. 
Halaber, inguruetako eskolekin 

ingurumen hezkuntza lantzeaz 
gain, Anduetza Parketxeak hain-
bat ekimen burutu ditu Zega-
mako Aitxuri Herri Eskolako 
ikasleekin. Besteak beste, urte 
hasieran, “Lurrari kasu eginez” 
ikus-entzunezkoaren grabake-
ta burutu zen. Honetan, eskola-
ko maila guztiak izan dute bere 
protagonismoa. 2017. urtean es-
kolako haur eta gazte guztiak 
Anduetza parketxean fenologia 
zientziaren oinarrizko edukiak 
jaso zituzten. Fenologia klima eta 
urtaroen gorabeherek izaki bizi-
dunengan duten eragina azter-
tzen duen zientzia-arloa. Zientzia 
ezezaguna izanik, ikasleek gogoz 
hartu zituzten azalpenak eta 
egoki barneratu. Honenbestez, 
eskerrak eman ikus-entzunez-
koan parte hartu duten Zegama-
ko bizilagunei: Juani Peñagarika-
nori, Fermin Arakamari, Arakama 
anaiei, Juanitori eta Felixi eta 
azkenik Begoña Etxezarretari. 
Baita Aitxuri eskolako Agenda 
21-eko arduradunei emandako 
laguntzagatik eta izandako pa-
zientziagatik. 

Urte bukaeran, Aitxuri Eskolako 
ikasle guztiak “Txondorra: ikaz-
kintza eta basoa” jardueran par-
te hartu dute; txikienak txondo-
rraren tailerra egin dute, beraien 
txondorra eraikiz, eta eskolako 
helduenak txondorraren tailerra 
egiteaz gain, “Egin ezazu zure 
etxola” tailerra burutu dute, gus-
tura egin zuten tailerra izanik.

Haurrek etxolak egiten ikasten dute

Txorien behaketan bixitariak
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ZEGAMAKO
EUSKARA PLANA

MATRIKULAZIO KANPAINA 
2018/19
Irailaren 5etik 28ra bitartean eus-
kara ikasteko matrikulazio kan-
paina ireki genuen. Aurten ere 
Goierri Goiztiri Euskaltegiaren 
eskutik egin dugu eskaintza eta 
esan zazpi eskaintza desberdin 
luzatu dira.
• Euskalduntze ikastaroak  
  (A1,A2,B1,B2,C1)
• Autoikaskuntza  
  (maila guztietan)
• B2/C1 maila lortzeko ikastaro  
  konbinatua
• Autoikaskuntza  
  “on line” bidez.
• Mintza taldeak
• Guraso taldea

Klase presentzialetara interesatu 
batzuk egon badira ere, taldeak 
osatzeko gutxieneko zenbate-
korik bildu ez denez, beste herri 
batzuetara bideratu dira. Bes-
talde, on line ikastaro bat egiteko 

matrikula egiten lagundu dio 
udalak etorkin bati, ordainketa 
modua egokituz.

EUSKARA IKASTEN DUTEN 
HERRITARRENTZAT 
DIRU-LAGUNTZAK
2017-2018 ikasturtean euskara 
ikasten aritu diren zegamarrei 

udalak ikasturtearen kostuaren % 
50 ordaintzen die behin ikastur-
tea bukatu eta bertaratze ziur-
tagiria aurkeztu eta gero. Udalak 
diru-laguntza emateko ezinbes-
tekoa izaten da ikasturtean izan 
diren klaseen %80an parte har-
tzea eta Zegaman urte bete 
erroldatuta egotea. Aurten diru-
laguntza eskaera luzatu dutenek, 

bi herritar izan dira baldintzak 
bete dituztenak eta Gobernu 
Batzarrak egin duten gastua-
ren arabera, ordainketa egitea 
bideratu du eta guztira, 332,5 
€tako laguntza banatu du.

EGUTEGIAK
Ohikoa denez abenduak uda-
lak herriko familiei patrikako 
egutegia bidaltzen die etxee-
tara. Patrikako egutegi hone-
tan, 2019ko egutegiaz gain, 
Zegama eta eskualdeko zer-
bitzu desberdinetako telefono 
interesgarrienen zerrenda  
jasotzen du.

Aitziber Garmendia gure artean izan zen Euskaraldiko ekitaldien artean

Iker Galartza ere Zegaman izan zen Euskaraldiari bultzada emateko
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Belarriprest eta ahobizi panpinak egiten lan asko egin dute bolondresek

EUSKARALDIA ZEGAMAN
EUSKARALDIAren oihartzuna 
oraindik isildu gabe urrun gera-
tzen da Zegaman ariketa sozial 
hau antolatzen hasi gineneko 
martxoko lehen bilera hura. 
Harrezkero zortzi bilera ofizial 
eta ezin konta ahalako bilera txi-
kiak eta juntadizoak egin behar 
izan dira egitasmoa antolatzeko. 
Lerro hauetatik bejondeiela gure 
esker ona, beraz, antolaketa 
lanetan hain eskuzabal murgildu 
direnei. 
Zegamarron 16 urtetik gora-
koon %32ak hartu du parte 
EUSKARALDIAn: 404 lagunek 
eman du izena; horietatik 366 
ahobizi izan dira eta 38 belarri-
prest. Euskaraldiaren aurkezpena 
maiatzak 10ean egin genuen 
Aitziber Garmendia gonbidatu 

izan genuelarik. Urte osoan izan 
diren ekintzetan Euskaraldiaren 
aipamena egin eta leku egin zaio. 
Jakina, oihartzun handiena jaie-
tan “Irten armairutik” ekimena 
bultzatu zenean eta ariketak 
iraun duen hamaika egunetan 
izan da.
Azaroak 23tik abenduak 3ra 
bitartean ekintza ugari antolatu 
ditugu herrian: Julio Soto eta 
Iker Zubeldiarekin bertso afaria, 
Orkatz eta Orkatz Txikiren kon-
tzertua euskara hutsean, herri-
tarron argazkia, Iker Galartza 
aktorearekin solasaldia, murala, 
Lip Duba, Jo Motel txarangarekin 
kalejira poteoa, Isabel Elorzare-
kin herrian zehar ibilaldi gidatua, 
gaztaina jana… herritar ugari ger-
turatu dira ekintza hauetara Eus-
karaldiko txapa soinean zutela. 
Nahi izanez gero, sare soziale-

tan jarraitu dezakezue egindako 
lana:

 Zegamako Euskara Batzordea 

 Euskaraldia 

 Zegama@euskarazegama

Ez dakigu aurrera begira zer ondo-
rio ekarriko duen egin dugun lan-
ketak, denborak esango du… Baina, 
Amets Arzallus bertsolariak zioen 
bezala, benetako erronka hamabiga-
rrenean hasi da. Hor bihurtu behar 
da euskara eguneroko hizkuntza 
harreman maila guztietan: familian, 
lagun artean, lanean … Hala ez bada 
aurreko egunetakoa kosmetika ope-
razio hutsa izango litzateke, ez luke 
zentzurik izango…

Iker Zubeldia eta Julio Sotoren bertso-afariaz ere gozatzeko 
aukera izan genuen

Orkatz eta Orkatz Txiki abesbatzek euskara hutseko abestiekin emanaldia burutu zuten
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KIROL 
EKINTZAK

Urtero legez, 2018an Zegaman 
burututako kirol ekintzak anitzak 
izan dira. Hurrengo lerroetan, 
aurtengo urtean zehar antolatu 
diren kirol-ekintza esangura-
tsuenen aipamena duzue:

VI. SAN SILVESTRE  
KROSA 2017
2017ko abenduaren azken 
egunean, abenduaren 31an, 
Zegamako VI. San Silvestre las-
terketa antolatu zuen Udalak 
Elkartu Nahi elkartearekin lanki-
detzan. Euripean, bi lasterketa 
burutu ziren iaz ere, lehenengoan 
haurrak izan ziren protagonista 
eta bigarrenean berriz gaztetxo 
eta helduak.

Helduen lasterketa arratsaldeko 
17:30etan hasi zen eta 5,25km-ko 
bidea egin behar izan zuten. 
Guztira 282 korrikalarik amaitu 
zuten froga. Hauen artean 
herritar parte hartzaile ugari 
izan genituen eta baita inguruko 
herrietakoak ere. Euskal Herri-
tarrak ez ezik, espainiarrak ere 

baziren aurtengo parte har-
tzaileen artean.

Emakumezkoetan helmugan 
sartzen bizkorrena izan zen 
zegamarra Karmele Orma-
zabal Zabaleta 24 minutu eta 51 
segundoko denborarekin. Lehen 
gizonezko zegamarra berriz, 
Beñat Katarain Razkin, 17 minutu 
eta 8 segundu behar izan zitue-
larik froga amaitzeko.

Podiuma osatu zutenez gain, 
beste parte hartzaileentzat ere 
izan zen saririk. Saririk prezia-
tuenak 2018ko Zegama-Aizkorri 
mendi maratoirako hiru dortsal 
izan ziren. 

Tradizioari jarraituz, Ostatuan 
luntxa eman zen parte hartzaile 
eta antolakuntzan ibili ziren guz-
tientzat. Giro paregabea, urte 
zahar eguna amaitzeko!

XVIII. FRONTENIS 
TXAPELKETA
XVIII. frontenis txapelketa jokatu 
da aurtengoan Zegaman. Otsaila 
eta maiatza bitartean jokatu zen 

eta hamar bikotek parte hartu 
zuten. Finalera Jon Irastorza eta 
Unai Atxak osatutako bikotea 
eta Ioritz Etxeberria eta Josu 
Oiarbidek osaturikoa iritsi ziren. 
XVII. Frontenis Txapelketako ira-
bazleak Jon Irastorza eta Unai 
Atxa izan ziren. 

IV. ZEGAMA-AIZKORRI 
KILOMETRO BERTIKALA
2018ko maiatzaren 25ean, 
ostirala, laugarrenez antolatu 
zen Zegama-Aizkorri Kilometro 
Bertikala. Eguraldi iragarpenek 
ekaitz arriskua adierazten zuten 
eta ondorioz ibilbidea aldatu 
behar izan zuten parte hartzaile 
eta bolondresen segurtasuna 
bermatzeko. Kronometruak 
Zegamako plazan jarri ziren 
martxan eta Itzubiagako txabolan 
amaitu zen lasterketa. Guztira 
215 korrikalarik amaitu zuten 
ostiraleko proba. Remi Bonnet 
suitzarra izan zen bizkorrena 
Itzubiagako txabolara heltzen, 
31 minutu eta 24 segundo behar 
izan zituelarik. Bigarren postuan 

VI. SAN SILVESTRE KROSA 2017. SAILKAPENAK
GIZONEZKOAK
IZEN-ABIZENAK HERRIA DENBORA

1. Aitor Mimenza Castillo Elorrio 00:16:31
2. Unai Hernandez Muñoz Urretxu 00:16:56
3. Jon Telleria Gallastegi Legazpi 00:17:02

EMAKUMEZKOAK
IZEN-ABIZENAK HERRIA DENBORA

1. Maite Etxezarreta Gurrutxaga Azpeitia 00:19:25
2. Maite Maiora Elizondo Mendaro 00:19:34
3. Irati Zurutuza Renom Legazpi 00:21:28

XVIII. Frontenis Txapelketako irabazleak
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Oriol Cardona kataluniarra, 32 
minutu eta 3 segundoko denbora 
eginez eta hirugarren postuan 
sailkatu zena, lehen euskalduna, 
Eako Imanol Goñi, 33 minutu eta 
46 segundo behar izan zitue-
larik ibilbidea egiteko. Ema-
kumezkoetan garaile Christel 
Dewalle frantziarra, 37 minutu 
eta 36 segundoko denbora-
rekin. Bigarren postuan Emma 
Pooley britaniarra, 39 minutu eta 
20 segundo behar izan zitue-
larik. Emakumetako podiuma 
osatzeko, hirugarren, Jessica 
Pradin korrikalari frantziarra, 39 
minutu eta 58 segundoko den-
borarekin. Herritarren artean 
denbora bikaina egin zuen Iban 
Sanjuan Arrietak , 39 minutu eta 
12 segundo behar izan zituelarik 
proba amaitzeko eta berak jantzi 
zuen lehen herritarraren txapela.

XVII. ZEGAMA-AIZKORRI 
MENDI MARATOIA
Maiatzaren 27an, Zegama-Aiz-
korri Mendi Maratoiko hama-
zazpigarren edizioa ospatu zen. 
Beheko metroetan behe lainoa 
eta tontorretan eguzkia izan 
zuten korrikalariek. 452 korrika-
larik amaitu zuten proba. Aur-
tengoan ere luxuzko podiuma 
osatu zen Zegaman. Ostiralean 
kilometro bertikala irabazi zuen 
Remi Bonnet suitzar gazteak 
irabazi zuen mendi maratoia 
ere, 3 ordu 53 minutu eta 56 
segundoko denborarekin. 
Bigarren, pasa den edizioko ira-
bazlea, Stian Angermund norbe-
giarra 3 ordu 55 minutu eta 26 

XVII. Zegama-Aizkorri mendi maratoian parte hartu zuten zegamar batzuk

Xabier Cañellas probako irabazlea

segundoko denbora eginez. Gizo-
nezkoen podiumean hirugarren 
Bartolomiej Przedwojewski polo-
niarra izan zen, 3 ordu 56 minutu 
eta 18 segundoko denborarekin. 
Ida nilsson norbegiarra izan zen 
emakumezkoen artean lehena 
4:38:38 denborarekin. Bigarren 
sailkatua Laura Orgue katalu-
niarra izan zen, 4:45:46 den-
borarekin. Hirugarren sailkatua, 
Zelanda Berriko Ruth Croft, hel-
mugan 4:48:41ko denbora eginez. 
Lasterkari zegamarrak ere ugari 
izan ziren, 16 guztira. Gizonez-
koetan denborarik onena Beñat 
Katarainek egin zuen, 4:32:31 eta 
emakumezkoetan Uxua Baran-
diaran, 6:28:15 denborarekin. 

VII. ZEGAMA-AIZKORRI 
JUNIOR TRAIL
Maiatzaren 27an, maratoiaz gain 
VII. Zegama-Aizkorri Junior Trail 
proba jokatu zen. Froga amaitu 
zuten 78 lasterkariek 10,4km-ko 
ibilbidea egin behar izan zuten. 
Gizonezkoetan Nicolas Molina 
granadarra izan zen garaile 
00:44:59 denborarekin. Bigarren, 
00:45:46 denborarekin Anartz 
Artola hernaniarra eta hirugarren 
sailkatua Arnau Cases katalu-
niarra, 00:46:28 denbora eginez. 
Emakumezkoetan garaile Ane 
Iturria tolosarra izan zen, 01:00:22 
denborarekin. 25 segundo beran-
duago sartu zen helmugan biga-
rrena, Jana Aguilar kataluniarra. 
Hirugarren Andorrako Andrea 
Sinfreu izan zen, 01:01:07 denbora 
behar izan zuelarik. Zegamarren 
artean parte hartzaile bat izan 

genuen gazteen lasterketa 
honetan, Irati Arizkorreta Lasa, 
01:13:20 denbora bikainarekin 
amaitu zuelarik lasterketa.

LXI. HERRITARREN ARTEKO 
FUTBITO TXAPELKETA
Maiatza eta uztaila artean jolastu 
dira aurtengo LXI. herritarren 
arteko futbito txapelketako par-
tidak. Zazpi talde izan dira elka-
rrekin lehian. Arrakasta handia 
izan duen finala, San Bartolome 
festetako lehen egunean, abuz-
tuaren 22an, jokatu zen. Finalera 
iritsi ziren bi taldeak Ipurbeltz eta 
Haizea izan ziren eta Ipurbeltz 
taldea izan zen garaile finalean. 
Finaleko atezain onenaren saria 
Lander Irastorza Apaolaza-
rentzat izan zen eta finaleko 
jokalari onenari ematen zaion 
saria berriz, Xabier Azurmendi 
Telleriak eskuratu zuen. 

LXXXV. SAN BARTOLOME 
TXIRRINDU PROBA 
AFIZIONATUENTZAT
San Bartolome jaietan murgil-
durik, abuztuaren 26an, igandez, 
LXXXV. afizionatuen San Bar-
tolome Txirrindulari lasterketa 
ospatu zen. 127 kilometroko ibil-
bidea osatu behar izan zuten txi-
rrindulariek eta probako garaile 
Xabier Cañellas (Caja Rural-Se-
guros RGA) izan zen. Bigarren 
postuan Mikel Mujika (Eibar 
Energia Hiria Debabarrena) txi-
rrindularia helmugaratu zen eta 
hirugarren berriz Jose Felix Parra 
(Lizarte). Taldekako saria Lizarte 
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taldeak irabazi zuen eta mendiko 
saria Enric Juanola txirrindu-
lariak eskuratu zuen. Udako Kri-
teriumaren azken lasterketa izan 
zen Zegamakoa, Elgoibar eta 
Gernikako lasterketen ondoren. 
Udako Kriteriumeko irabazlearen 
saria ere Zegaman banatu zen, 
Ampo-Goierri TB taldeko Unai 
Cuadrado txirrindularia izan 
zelarik garaile.

ZEGAMAKO III. MENDI 
DUATLOIA
Urriaren 27an, larunbatez, 
ospatu zen Zegamako III. Mendi 
Duatloia. Euskal Herriko mendi 
duatloi zirkuiturako proba pun-
tuagarria izan zen. Elkartu Nahi 
Txirrindulari Elkarteak Zegamako 
udalarekin lankidetzan antola-
tutako ekimena izan zen. Aur-
tengoan Zegama-Aizkorri 
Mendi Duatloiko lehen edizioa 
izan behar zuen, antolatzaileen 
hasierako asmoa ez zelarik 
aurreko bi urtetako edizioetan 
egindako ibilbidea egitea. Kiro-
lariak Aizkorrira igotzea nahi 
zuten, baina eguraldi txarrak, 
aurreko urteetako ibilbidea auke-

ratzea behartu zituen. Euria 
eta hotza nagusi, lasterkariek 
ibilbide gogorrari ekin behar izan 
zioten; 5,4 kilometro korrikan, 
ondoren 16 kilometro bizikleta 
gainean eta bukatzeko beste 1,2 
kilometro korrikan. Parte har-
tzaile batzuk banaka aritu ziren 
eta beste batzuk bikoteka. Alain 
Santamaria errioxarra eta Zuriñe 
Frutos bizkaitarra izan ziren 
probako irabazleak. Santamariak 
ordu bat, hamaika minutu eta 
hogei segundo behar izan zituen 
ibilbidea osatzeko. Honen atzetik 
Alexander Ordeñana (1:14:35) eta 
hirugarren Josu Urrestarazu idia-
zabaldarra (1:14:54). Emakumeen 
sailkapenari dagokionez Fru-
tosek ordu bat 44 minutu eta 
44 segundo behar izan zituen 
eta bere atzetik Nekane Pradera 
sartu zen (1:48:41). Bikoteka, erre-
lebotan, Beñat Katarain eta Iban 
Sanjuan zegamarrak nagusitu 
ziren, ordu bat, hamahiru minutu 
eta hamalau segundo behar izan 
zituztelarik helmugara iristeko. 
Lasterketa honetan bakarka aritu 
zen ordezkari zegamar bakarra 
Xabier Azurmendi izan zen, ordu 

bat eta 35 minutuko denbora 
eginez. Azkenik, taldekako sail-
kapenean Tolosako Galarregi 
izan zen irabazlea.

HERRITARREN ARTEKO  
XX. SAN MARTIN TORNEOA
Udazkenarekin batera, urteko 
azken txanpan, herritarren 
arteko XX. San Martin torneoa 
antolatu zuen Tartaloetxe Pilota 
Elkarteak Udalarekin lanki-
detzan. Txapelketa honetan haur 
zein gazte aritu dira, urriko eta 
azaroko asteburuetan pilota jar-
dunaldi bikainak ikusteko aukera 
izan delarik pilotalekuan. San 
Martin azokarekin batera, arra-
tsaldean ospatu ziren finalak, 
frontoia jendez beteta zegoela. 
Finalean, hiru pilota partida 
ikusteko aukera izan zen, lau 
kategoria ezberdinetako pilo-
tariak hain zuzen ere. Guztiek 
bikain jokatu zuten eta 2018ko 
azaroaren 10ean txapela jantzi 
zuten bikoteak hauexek izan 
ziren: Eneko Ormazabal-Jokin 
Etxezarreta, Oinatz Otaegi-Oier 
Errasti eta Iñaki Galdos-Unai 
Moran.

III. Zegamako mendi duatloiko irteeran parte hartzaileak
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KULTUR EKINTZAK

IPUIN KONTALARIA
2017ko abenduaren 27an, 
17:00etan Jabier Otaegi Kultura 
etxeko Oria gelan Ines Bengoa 
ipuin kontalaria izan genuen 
“Karabi karaba ipuin barrega-
rriak” saioa eskainiz. Saiora 40 bat 
haur eta 15 guraso hurbildu ziren 
eta 3 urtetik 10 urte bitarteko 
haurrei zegoen zuzenduta.

JAKOBA 
ERREKONDOREKIN 
HITZALDIA
Martxoaren 13an, Jakoba Erre-
kondoren eskutik Erlezain Egu-
naren barnean antolatzen diren 
ekimenen artean Jakoba Erre-
kondoren hitzaldia izan genuen.

Arratsaldeko 19:00etan, udale-
txean “Landareen polinizazioa, 
nahitaezko urratsa” gaitzat 
hartuta Jakobaren azalpenak 
jasoko genituen.

Besteak beste, “erleak erakar-
tzeko landareak eta baratzeak“ 
gaia landu zen eta eta bukaeran 
“Landareak lantzen 2018ko lanak” 
liburu berriaren aurkezpena egin 
zuen.

SAN 
BARTOLOMETARAKO  
JAI- ZAPIAREN 
OINARRIAK
San Bartolome jaietarako lepoan 
jartzeko jai-zapi bat diseina-
tzekoa helburuarekin, udal 

kultura batzordeak oinarriak jarri 
zituen herritarrei gonbita luzatu 
asmoz, zapiaren diseinuaren 
deialdian parte har zezaten. 
Honela, bost eskaintza desberdin 
jaso ondoren, udal korporazioak 
Melissa Riosen proposamena 
aukeratu zuen guztien artean.

JOSE MARI ARTOLAREN 
BIDEO EMANALDIA
Azaroaren 7an, iluntzeko 
19:00etan, Jabier Otaegi kultura 
etxean, Jose Mari Artolak pres-
taturiko “ Herri inguruan kontu 

kontari” bideo emanaldiaz goza-
tzeko aukera izan genuen. Beste 
behin ere, herritar ugariri jasota 
dauden elkarrizketak, duela 
hogeita hamar bat urtekoak 
berriro entzuteko eta beraietaz 
gozatzeko parada izan genuen, 
egun ikusi ezin ditugun eraikinak, 
eta parajeak ikusteko aukera ere 
bai.

BERTSO JAIALDIA 
Martxoaren 18an, arratsaldeko 
18:00etan udal pilotalekuan 
bertso saioa izan genuen Kasino 
Elkarteak antolatu eta Zegamako 
udalak lagunduta. Bertso saioan 
Euskal Herriko azken bertso txa-
pelketan finalistan izan ziren 
Unai Agirre, Sustrai Colina, Aitor 
Mendiluze, Aitor Sarriegi, Maialen 
Lujanbio, Igor Elortza, Beñat Gaz-
telumendi eta Amets Arzallus 
izan ziren eta Iker Zubeldia 
herritarra hauekin batera. Gai 
jartzaile lanak Amaia Agirrek 
burutu zituen, bertso saio ederra 
entzuteko eta puntan puntako 
bertsolariaz herrian bertan 
gozatzeko aukera izan genuen. 
Bertso jaialdia kasino Elkarteak 
antolatzen du eta udal kultura 
batzordeak babesten, du, hau da, 
jaialdiak zorrik egiten badu, udal 
kultura batzordea egiten da bere 
kargu. Honela, herriko elkarte eta 
udalaren arteko elkarlana garran-
tzitsua bilakatzen da berriz ere, 
herrian bertso jaialdi paregabeak 
izateko aukera bideratzen baita 
elkarlan honi esker.

Melissa Rios, beleari jaietako zapia jantzita, 
abuztuaren 22an, txupina bota ondoren.

Ines Bengoa ipuin kontalariarekin haurrak adi-adi egon ziren Jakoba Errekondok polinizazioari buruzko 
hitzaldia eman zuen
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RUPER ORDORIKAREN 
KANTALDIA

San Martin feriaren bezperan, 
azaroaren 9an, Ruper Ordori-
karen emanaldia izan genuen 
San Martin Parrokian. Ekimen 
hau, Anduetza Parketxeak eta 
Zegamako udalak antolatu zuten 
elkarlanean eta parrokia beteta 
izan zen kontzertuan. Horrelako 
ekimenak bideratzeko. Udalak, 
Eusko Jaurlaritzako Kultura,Tu-
rismo, Gazteria eta Kirol depar-
tamentutik 2.800 €tako diru-la-
guntza jaso du. Proiektu berean, 
abenduko ipuin kontalari eta 
Olentzeroren etorrera ere 
laguntzen ditu Jaurlaritzak.

TAILA, MARRAZKETA, 
PINTURA ETA ESKULAN 
TAILERRAK

Xabier Otaegi kultura etxea da 
azken 20 urte hauetan eskulan 
ikastaro eta tailerrak ematen 
diren gune garrantzitsuena, 
horretarako gela bat egokituta 
dagoelako. Hala ere, leku fal-
tagatik apaiz-etxeko lokal 
batzuetan daude Maria Luisaren 
tailerrak kokatuta eta Jabier 
Arrietaren ikastaroa berriz, kirol-
degiko gela batean ematen da.

Aurtengoan ere, Iñaxi Urreaga, 
Itziar de la Granja, Maria Luisa 
Gorrotxategi eta Jabier Arrieta 
aritu dira ikastaroak ematen. 
Pintura, marrazketa, esku lanak 
eta tailaketa landu dira eta 
bertan egindako lanen era-
kusketa herriko jaietan kultura 
etxean jarri dira ikusgai.

IRAGANA: LAHAR ETA 
LARROSA
Antzerki emanaldia izan genuen 
eskolako patioan, irailaren 21ean.

Antzerkia, Segurako Antzerki 
taldeak antzeztu zuen. Seguran 
dagoen antzerki talde afizionatu 
bateko kideek hain zuzen ere eta 
dagoeneko eskarmentu handiko 
taldea da.

“Iragana Lahar eta Larrosa” 
antzerkiak bi helburu ditu. Alde 
batetik garai horretako historia 
ezagutarazi nahi zaio ikusleari eta 
jendeak zuen bizimodua, etxeko 
eta auzoko harremanak, lan-

bideak, euskara eta euskal kultu-
raren egoera, irakaskuntzarena, 
elizgizon edo apaizen balorazio 
desberdinen egoera sozial eta 
politikoari buruz, industrializa-
zioaren gorakada, errepresioaren 
eragina eta abar. Beste aldetik, 
orduko egoera ezagutzeaz 
gain, Espainian bigarren errepu-
blika aldarrikatu zenean, Euskal 
Herriko udalerri askotan Euskal 
Errepublika eta autodetermi-
nazioa aldarrikatu egin zirela 
jakinarazi zen besteak beste. 
Antzerkia ikustera 300 bat per-
tsona bildu ziren eta garai bateko 
bizipenak berriz bizitzeko aukera 
izan zuten askok eta askok.

Eskulan eta pintura tailerrean egindako lanak

Antzerkigintzan bikain egiten dute segurarrek Iragana: Lahar eta Larrosa antzerkia ikusten herritarrak
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Asteburu honetan ospatu da 
Europako Historiaurreko XXVIII. 
Arku eta Bultzagailuzko Tiro 
Txapelketa San Adrian-Leizarra-
ten, kobako balio arkeologikoa 
ezagutzera eman nahian. Txapel-
ketaren helburua Historiaurrea 
jendartera hurbiltzea da, modu 
dibertigarri batean hiru alderdi 
hauek landuz: lehiaketa, eskulana 
eta Historiaurreko tekniken eza-
gutza.

Antolaketan Aranzadi Zientzia 
Elkarteak, Aitzbitarteko Lagunak 
elkarteak, Ekainberrik eta Aizko-
rri-Aratz Parke Naturaleko Inter-
pretazio Zentroak parte hartu 
dute Zegamako Udalaren babe-
sarekin.

16 lagun aurkeztu dira aurten 
lehiaketan parte hartzera, Esta-
tuko hainbat lekuetatik etorriak 
(Euskal Herria, Madril, Errioxa, 
Kantabria eta Zamora). Zailta-
sun handiko ehiza-ibilbide honi 
euri-zaparradak eta tenperatura 
altuak gehitu zaizkio aurten, 
baina denon laguntzaz giro ezin 
hobean ospatu da txapelketa.

Bultzagailuzko froga egin bitar-
tean Historiaurreko tailerrak 
eman ditu Ekainberrik Andue-
tza Parketxean, eta txapelketatik 
kanpo, parte-hartze libreko tiro 
lehiaketa egin da herriko pla-
zan. Froga libre honetako saria, 

Idiazabalgo gazta, Kantabriako  
José A. García Munuak irabazi du 
aurten.

Arku eta Bultzagailuzko froga 
bietan Errioxako Luis Ángel 
Bretón izan da garaile, sailkapen 
orokorrean nahiz gizonezkoen 
atalean. Haurren kategorian, 
Zamorako Nacor Pérezentzat 
izan dira Arku eta Bultzagailuzko 
bi sariak; Emakumeen katego-

rian, Errioxako Elvira Valgañónek 
irabazi du Bultzagailu froga eta 
Arabako Iratxe Lapuentek Arkuz-
koa. Zegamako Alkateak sariak 
eta diplomak banatu ondoren 
bukaera eman zitzaion aurtengo 
ekitaldiari Anduetzako Interpre-
tazio Zentroan.

ALFREDO MORAZA

Arkuz tiroa egiten parte hartzaile bat

Arku eta bultzagailu txapelketako irabazleak
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INDUSKETAK SAN ADRIAN-
LEIZARRATEKO TUNELEAN
2018. urtean arkeologia lanen XII. 
Kanpaina egin da San Adrian-Lei-
zarrateko Tunelean. Berresku-
ratze eta ikerketa lanak 2008. 
urtean hasi ziren eta geroztik lor-
tutako emaitzek kokapen honen 
giza okupazioaren ikuspegi gero 
eta osoagoa eskaintzen digute.
Lan hauek Gipuzkoako eta Ara-
bako Partzuergo Orokorrak bul-
tzatzen ditu Zegamako Udala 
eta Gipuzkoako Foru Aldundia-
ren laguntza estuarekin, Aran-
zadi Zientzia Elkartearen koordi-
naziopean.
Aurten indusketa lanetan Eus-
kal Herriko eta beste lurraldee-
tako hamar ikasle eta arkeologo 
gazteek hartu dute parte. Era 
berean, Tuneletik igarotzen diren 
bisitariei arreta berezia eskaini 
zaie.

Arkeologia lanak 2017ko kan-
painan landutako bi eremu 
berdinetan egin dira. Lehenik, 
Bolborategi zaharra bezala eza-
gutzen den eremuan egin da lana, 
egungo Baselizaren parean. Ber-
tan 2012tik lanak egiten ari dira. 
Bertan Madeleine aldiko okupa-
zio mailatan jarraitzen da lanean, 
duela 14.000 urtekoak. Gizaki 
talde bati dagokio maila, ehizta-
ri-biltzaileak hauek, denboraldi 
txikietan kanpalekua Tunelaren 
barruan jartzen zutenak. Ego-
naldi hauek belaunalditan zehar 
luzatu ziren eta beren kultura 
materialaren aztarna ugari utzi 
dizkigute (ehizatutako fauna eta 
silex pieza kopuru handia). Ehi-
zatutako animalien artean nagu-
sienak oreinak, basahuntzak, 
hartzak, basurdeak, etab. jarrai-
tzen dute izaten.

Bigarrenik, Baseliza zaharraren 
kokapenean egin da lana, hau da, 
gaur egungoaren aurrean. Puntu 
honetan okupazio maila desber-
dinak jaso dira, oraingoz Brontze 
Aro Amaiera, Burdin Aroa, Erro-
matar Garaia eta Erdi Aroa - Aro 
Modernoari dagozkionak. Horie-
kin lotuta sutondo txiki batzuk 
identifikatu dira, etxeko erabilera 
zutenak eta oso era xumean erai-
kita zeudenak, erromatar garai-
koak ziurrenik. Honek berritasun 
garrantzitsua dakar, hori dela eta 
lanak eremu horretan egitea era-
baki da, datorren urtean eremu 
zabalago batean jarraitzeko 
asmoarekin.

ALFREDO MORAZA

Ikasleak lanean gogor egiten dute

Bisita gidatuak izaten dira, bertan aurkitutakoaz azalpenak ematekoLizarrateko indusketetan herrialde askotariko ikasleek parte 
hartzen dute
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XIX. AIZKORRIKO 
LAGUNEN EGUNA

Aizkorri gailurrean elkartzen dira bi irteeratako mendizaleak Herriko elkarteen laguntza ezinbestekoa izaten da 

Beasaindarrei errekonozimendu ekitaldia Agurra egin zitzaien Beasaingo mendizaleei

Uztailaren 1ean burutu zen XIX. 
Aizkorriko Lagunen Eguna. Goi-
zeko 6:30etan Amezti Mendi 
Elkarteko kideek egin zioten he-
rriko plazan bildu zen jendeari 
gidari lana Aizkorriko gailurrerai-
no. Aurten ere, Aldaolan elkartu 
zen bigarren talde bat goizeko 
7:30etan, San Adriandik barrena 
Aizkorriko gailurrean Zegama-
ko plazatik abiatuta taldearekin 
bat egin eta kaba edanez eguna 
ospatzeko. Goizeko 9:30ak in-
guruan gailurrean bi taldeetako 
kideek aurten ere argazkia ate-
ra zuten eta Zegamarako bidea 
hartu zuten. Aurten, Gurutze 
Santun “Jo Motel” herriko txaran-
gak egin zien harrera Aizkorritik 
mendi-buelta egin zuten guztiei 
eta beren soinuekin iritsi ziren 
Zegamako plazara. 
Aizkorriko Lagunen Egunak aur-
ten XIX. Urtea bete ditu eta hase-

ra hasieratik urte hauetan guztie-
tan Aizkorrira joan izanagatik, eta 
mendi hau herrikoek bezainbeste 
maitatzeagatik, beasaindar men-
dizale taldeari errekonozimen-
du ekitaldia eskaini zion Udalak. 
Eguerdiko 13:30etan Horretarako 
oroigarri bana, eta agurra dan-
tzatuz Jose Maiora plazan. Erre-
konozimendua jasotako beasain-
darren izenak honako hauek dira: 

JUANITO LASA
NIKOLAS BARANDIARAN
JOSE ANTONIO IMAZ
LUTXI GANZARAIN
PATXI PLAZAOLA 
ANTONIO JARIT
MIKEL ARRUABARRENA
IÑAKI ZUBELDIA 

Ondoren, hegaluzea eta sagar-
doa dastatzeko aukera izan zuten 
bai menditik buelta egindakoak 
eta baita Aizkorriko Lagunaren 
Eguna Zegaman bertan ospa-
tzeko aukera egin zutenek ere. 
Herriko elkarteen laguntzari es-
ker, hegaluze ederra dastatu zen 
aurten ere.
Bestalde, 10:30etan Arkuzko tiro 
txapelketa antolatua zuten San 
Adrian-Aizkorri eremuan XXVIII. 
Historiaurreko Arku eta Bultza-
gailu Tiro txapelketaren barnean, 
eta paraje horretan ere, arkuz-
ko tiroan aritzen direnek gozatu 
ederra hartu zuten. Azken urteo-
tan Zegaman antolatzen da His-
toriaurreko Arku eta Bultzagai-
luzkoa Tiro txapelketa eta auren 
Aizkorriko Lagunen Egunarekin 
elkartu da bi ekimenak paraje be-
ran antolatzen direlako besteak 
beste.
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ERLEZAIN
EGUNA

Martxoaren 18an ospatu dugu aurten 
Erlezain Eguna. Martxoaren 18an 
beraz, XX. Gipuzkoako ezti lehiaketa, 
Gipuzkoako gozogileen produktuen 
erakusketa izan baziren ere eguneko 
ardatzak, izaera desberdinetako eki-
menak burutu ziren.

Martxoaren 13an, “Erletik eta loretik 
dator mundua” 2. Jardunaldien 
barnean, Landareen polinizazioa, 
nahitaezko urratsa, Erleak eta beste 
polinizatzaileak, erleak erakartzeko 
landareak eta baratzeak gaiei buruz 
Jakoba Errekondoren hitzaldia egon 
zen Udaletxean. Hitzaldira hogeita 
hamar pertsona gerturatu ziren eta 
interes handiarekin jarraitu zituzten 
Jakobaren esanak eta gomendioak. 
Hitzaldiaren amaieran, “ Landareak 
lantzen 2018ko lanak” liburuaren aur-
kezpena egin zuen. Liburu edo agenda 
honek 2018. urtean zehar baratzean 
egindako lanen apunteak jasotzeko 
balio du, bertan ilargiaren faseen berri 
ematen du besteak beste eta Jako-
baren esanetan urtero- urtero komeni 
da apunteak hartzea noiz erein edo 
aldatu ditugun landareak eta azkenik 
zein emaitza izan ditugun ere jasoz.

Marrazki lehiaketako erakusketa

Eztia erosteko aukera ona da Erlezain Eguna

Pilotalekua jendez gainezka egon zen Erlezain Egunean

Gozogileek bidalitako produktuak goi mailakoak izaten dira
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Martxoaren 18an ospatu zen 
Erlezain Eguna eta honen 
barnean XX. Gipuzkoako Ezti 
Lehiaketa, eta Gipuzkoako 
gozogile ezagunen produktuen 
erakusketa eta dastaketa ere.

XX. Gipuzkoako Ezti Lehia-
ketan, 21 eztik parte hartu zuten. 
Ezti hauek Gipuzkoan barrena 
aurrez egindako kanporaketan 
aurrera irtendako eztiak ziren 
eta Zegaman egin zen hiru lehe-
nengoen aukeraketa. Horrezaz 
gain herritarrek dastaketan 
parte hartu zuten eta herritarren 
saria ere eman zen.

Gipuzkoako Ezti Lehiaketako 
epaimahaian aurten ere Rafa 
Gorrotxategi gozogile ezaguna, 
Jokin Arrospide Mahala etxeko 
jabea eta Erlezain Elkarteko 

Rafa Gorrotxategi gozokiak egiten

1.GO SARIA: Simon Nazabal, Elduaiengoa.
2. SARIA: Jesus Mikelaiz, Irungoa
3. SARIA: Jesus Aranburu, Hernanikoa

HERRITARREN SARIA: Bidatz Sasiain, Tolosakoa

Gozogileek bidalitako produktuak goi mailakoak izaten dira
Ezti Lehiaketako irabazleak, epaimahaikide, udal ordezkari eta Foru Aldundiko ordezkariekin
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Marrazki lehiaketako epaimahaia, azken urteotan, Erlezain Elkarteko 
kideek osatzen dute eta hona hemen aurtengo sarituak:

2 URTEKOAK
Iara Perez Gonzalez eta 
Xabat Zuñiga Arana.
3 URTEKOAK
Einar Muñoa Zendoia  
eta Lea Urbizu 
Rodriguez.
4 URTEKOAK
Paula Egimendia  
Azurmendi eta Haritz  
Egimendia Azurmendi.

5 URTEKOAK
Enara Apalategi Alviz  
eta Libe Elizegi Yarza. 
1. MAILA
Ander Otagei Vidal eta 
Garazi Albizu Gorospe.
2. MAILA
Aratz Aizpeolea Azkona 
eta Irantzu Zubeldia  
Ormazabal.

3 MAILA
Enetz Goiburu Arrieta 
eta Iraitz Urkia Baran-
diaran.
4. MAILA
Julen Galdos Imaz  
eta Ane Moran  
Uribe-Etxeberria.

5. MAILA
Maddi Urbizu  
Etxezarreta eta Nahia  
Lizarribar Lekuona.
6. MAILA
Ainitze Maizkurrena  
Larrea eta June Collado 
Mendizabal.

Albaiteria den Egoitz Galartza 
aritu ziren.

Bestalde honako gozogile hauek 
hartu zuten parte beren pro-
duktuen erakusketan eta ondo-
rengo dastaketan:

Rafa Gorrotxategi (Tolosa), 
Ezeiza (Tolosa), Egaña 
(Azpeitia), Adarraga (Hernani), 
Oiarzun (Donostia), Arruti 
(Andoain), Unanue (Ordizia) eta 
Zegama Okindegia.

Aurten ere, Ezti Lehiaketa 
amaitu ondoren, bertaratuek 
gozatu ederra hartu zuten pas-
telgileek eskainitako produktuen 
dastaketa zela eta.

Mahala etxeko yogurthak ere 
dastagai egon ziren goizean 
zehar Gipuzkoako Erlezain 
Elkarteko eztigileek jarritako 
eztiarekin batera eta Rafa Gorro-
txategik goizean zehar bitan 
pilotalekuan bertan egin zituen 
goxokiak ere dastagai egon 
ziren bertaratuentzat. Erle, ezti 
eta gozo eguna izan zen azken 
finean.

Baratzari ekiteko interesa 
zuenak ere, goizean zehar 
Jakoba Errekondo eskura izan 
zuten pilotalekuan, baratza-
gintza ekologikoari buruzko 
argibideak eskatzeko eta bide 
batez, Loraldi Mintegiko lore 
erakusketa bertan zenez, inte-
resatuek baratzagintzan era-
biltzen diren loreak eskura izan 
zituzten ezagutu nahiz erosteko.

Azkenik, herriko txikienek ere, 
marrazki erakusketa polita 
eskaini zuten goizean zehar. 
Erlezain Eguna dela eta, Aitxuri 
Herri Eskolako ikasleek, urtero 
marrazkiak egiten dituzte 
egun hau gaitzat hartuta eta 
dagoeneko erle eta erlezaintzari 
buruzko aditu ugari ditugu gure 
artean.

Mahala etxeko Jokin Arrospide eta Rafa Gorrotxategi epai lanetan

Marrazki lehiaketako sarituak

Ezti lehiaketako irabazlea



3 urtez jarraian Zegamar ordezkaritza izan dugu Espainiar estatua 
eta Maroko artean ospatzen den elkartasun raid-ean. 

Martxoaren 2an eman zitzaion irteera Madrileko Jarama zirkuitutik 
350 taldez osatutako lasterketari. Zegamako plazatik ordea mar-
txoaren 1ean eman zieten irteera dagoeneko urtez urte berezi bihurtu 
den ekitaldiari. 

Bi talde parte-hartzaile eta antolakuntzan beste talde bat izan dira 
gure herritik. Parte hartzen, alde batetik Iñaki Labaka eta Unai Ara-
kama izan ziren, 4x2 ko kategorian 2. postua lortuz. Beste aldetik 
Arkaitz Aldasoro eta Ioritz Arizkorreta 4x4 kategorian 5. izan ziren. 
Antolakuntza taldean Jon Zubiaurre eta Joseba Berasategi izan 
ziren, arazoak eta matxurak izan zituzten parte-hartzaileei esku bat 
botatzen. 

“Nador”eko itsas portutik hegoaldeko Zagora hirirainoko ibilbidea-
ren ondoren Marrackech hirian bukatu zuten aurtengo abentura, tar-
tean Erfoud, Ouarzazate eta Merzouga bezalako inguru paregabeak 
bisitatuz. 2018ko edizioan Argaan olioa produzitzen duten emakume 
kooperatiba bat laguntzeko izan dira ateratako etekinak. Bertako 
argazki eta kronikak ikusi nahi dituenak, facebookeko puntarik punta 
orrialdean dauzka ikusgai.

Datorren urtean ere, aldaketarik ez bada behintzat izango dugu 
zegamar errepresentazioa, inoizko jendetsuena izango den 11.edi-
zioan. Arkaitz Aldasoro 4x4 kategorian izango da berriz, bere 3. Par-
te-hartzean, eta Joseba Berasategi eta Jon Zubiaurre antolakuntza 
taldean izango dira. 

Azkenik, norbait parte-hartzera animatuko balitzake, gustura har-
tuko luketela diote aurreko urteetako Zegamako parte-hartzaileek. 

ZEGAMARRAK ESPAINIAR ESTATUA ETA 
MAROKO ARTEKO ELKARTASUN RAIDEAN

ZEGAMAKO HARATEGIAK SARITUAK

URMENETA HARATEGIA
GIPUZKOAKO ODOLKI TXAPELKETAN 3. 
SARIA LORTU DU URMENETA HARATEGIAK
Ordizian aurten burutu den Gipuzkoako 
Odolki txapelketan Jon Urmeneta eta 
Maria Urbizuk 3. Saria lortu dute. Gi-
puzkoa osotik etorritako 22 partaideren 
artean 3. Saria lortzeak kalitate handiko 
odolkiak jateko aukera dugula Zegaman 
esan nahi du dudarik gabe.

Bestalde, Beasaingo Odolki Lehiaketa-
ra ere aurkeztu ziren eta hemen 2. Saria  
lortu zuten.

Ordizian burutu zen Gipuzkoako 
Odolkien Txapelkean, Jon Urmeneta eta 
Maria urbizuk 3. saria lortu zuten

Mariaje Urbizu, Gipuzkoako Odolki 
Txapelketako 3. sariaren oroigarriak  
eskuetan dituela

2017ko abendutik 2018ko azarora, Zegamako harategiak sarituak izan dira.  
Hona hemen iazko urtekaria egin zenetik aurten arte, zein sari lortu dituzten:

OIARBIDE HARATEGIA
DONOSTIAKO SANTO TOMAS FERIKO TXISTOR LEHIAKETAN
2017KO abenduaren 21ean, Donostiako Santo Tomas Feriko  
txistor lehiaketan, 1.go saria lortu zuen. 
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XVII. 
ZEGAMA-AIZKORRI 
MENDI MARATOIA 2018
Zegama-Aizkorri mendi-mara-
toiak hemezortzi urte beteko 
ditu 2019ko ekainaren 2an.

ERRONKA BERRIAK
Hemerzortzi urteko mugarrira 
iritsiko da 2019an Zegama-Aiz-
korri Mendi-Maratoia. Osasuntsu. 
2018ko maiatzaren 27an, XVII. 
Zegama-Aizkorri Mendi-Maratoia 
nola joan zen gogoratu besterik 
ez dago. Behar bada, orain arteko 
jendetsuena Zegamako kaleetan. 
Eta beti bezain ikusgarria ibilbi-
de guztian zehar. Maratoiaren 
magalean, Kilometro Bertikala 
eta gazteen Junior-trail lasterke-
ta ere sendotu egin dira. 2019ko 
Mendi-Maratoia ekainaren 2an 
egingo da, aurreko urteetan bai-
no astebete beranduago, maia-
tzaren 26rako deituak dauden 
foru-, udal- eta hauteskunde eu-
roparrekin bat ez egitearren.

Zegama-Aizkorri mendi-mara-
toiaren hamazazpigarren edizioa 
ere ISFren Migu Run Skyrunner 
World Series 2018 txapelketako 
sei probetako bat izan da. Aldi 
berean, Skyrunner National Se-
ries-erako puntuagarri. Gainera, 
edizio honetan, berrikuntza na-
gusi bat ere izan du Zegamako 
lasterketak: Salomon etxeak bul-
tzatzen duen Golden Trail World 
Series, munduko mendi laster-
ketarik ikusgarrienen kategorian 
egon da. Eta, bide batez, Estadu 
mailako Golden Trail National Se-
ries-erako ere puntuagarri izan 
da. Horra ba, Zegama-Aizkorri 

Mendi-Maratoiaren erronka be-
rrien norabidea eta garrantzia.

2019 edizioan ez da ISF, Interna-
tional Skyrunnig Federation-ek 
antolatutako txapelketan egon-
go. Bai ordea, Golde Trail World 
Series eta Golden Trail National 
Series txapelketetan. Horretara-
ko puntuagarri izateak, mundu-
ko lasterketa handien maila be-
rean jartzen du Zegama-Aizkorri 
Mendi-Maratoia. Hau izango da 
2019rako SALOMONek antolatu 
duen egutegia:

2018KO MAIATZAREN 27A, 
EGUN BIKAINA
Goi mailako lasterketen pare jar-
tzeak bere ondorioak ditu, one-
rako gehienak. Ekainaren 27an, 
XVII. edizioko lasterketan ere na-
barmendu ziren ondorio horie-
tako batzuk. Aipagarrienak, hiru. 
Batetik, lasterkarien kirol maila 
eta kategoria. Kilian Jornet ken-
duz gero, munduko lasterkaririk 
onentsuenen ordezkaritza zaba-
la egon zen Zegaman, 
nola gizonezkoen hala 
emakumezkoen ka-
tegorian. Goi mailako 
kirolarien eragin hau, 
KB/Kilometro Berti-
kalean eta Junior Trail 
lasterketan ere nabar-
mendu zen. Bestetik, 
bisitari eta ikusleen 
kopurua. Zegamako 
kaleetan inoiz baino 
jende gehiago antze-

man eta nabarmendu zen, ma-
ratoiaren aurreko egunetan, eta 
egunean bertan, kanpoko bisita-
rien presentzia, bezperako eki-
taldietatik hasita batez ere. Eta 
hirugarrenik, hedabideetan izan 
zuen oihartzun zabala. ETB 1-ek 
lehenengo aldiz zuzenean eskaini 
zituen, goizean zehar, maratoia-
ren irudiak ibilbide guztitik. Irudi 
horiek Zegamako plazan ere iku-
si ahal izan zituen, gainera, jen-
deak, helmuga inguruan jarritako 
pantaila erraldoian. Irudi apartak, 
deigarriak eta ikusgarriak, asko 
eta asko, dronak erabiliz zerutik 
hartu eta zabalduak. Telebistaz 
ez ezik, irudi horiek guztiak, In-
ternetez, zuzenean, milaka la-
gunek jarraitu ahal izan zituzten 
mundu zabalean, SALOMON 
etxearen streming emanaldiaren 
eskutik bereziki.
Zegamako kirol probaren oihar-
tzun horrek ia urte osoan irauten 
du gainera. Ohiko hedabidee-

2018 EGUTEGIA

Ekainak 2 XVIII. ZEGAMA-AIZKORRI MENDI-MARATOIA - EUSKADI
Ekainak 30  MARATHON DU MONT BLANC - FRANTZIA
Uztailak 21  DOOLOMYTHS RUN SKYRACE - ITALIA
Abuztuak 11  SIERRE-ZINAL - SUITZA
Abuztuak 25  PIKES PEAK MARATHON – IPAR AMERIKETAKO ESTATU BATUAK
Irailak 21  RING OF STEALL SKYRACE – BRITANIA HANDIA
Urriak 26 TEH FINAL GTWS: ANNAPURNA TRAIL MARATHON – NEPAL

Maratoia bukatzean poza darie korrikalariei



Zegamako Urtekaria | 53

tan ere bai, baina ba-
tez ere, http://www.
zegama-aizkorri.com 
web-orrian, maratoia-
ren inguruan mugitzen 
diren sare sozialetan 
eta, bereziki, Youtu-
ben. Ikusi besterik ez 
dago maratoiaren za-
leek igotako zenbat 
eta zenbat bideo dau-
den eta zenbat jendek 
ikusten dituen. Beti 

dira, gainera, irudi ikusgarriak.

Jendetza handia aurten ibilbide 
guztian eta herrian bertan ere.

Horra, bada, nondik nora doazen 
Zegama-Aizkorri Mendi-Mara-
toiaren erronka berriak, adin na-
gusitasuna lortzear dagoenean. 
XVIII. edizioak, 2019ko ekainaren 
2an, aurtengoak erakutsi dizki-
gun alderdi horien guztien area-
gotze bat ekarriko du, zalantza-
rik gabe. 

GIZONEZKOAK
BONET, Rèmi  3:53:56
ANGERMUND-VIK, Stian 3:55:26
PRZEDWOJEWSKI, Martolomiej 3:56:18

LEHEN EUSKALDUNA

EGEA, Aritz 4:05:14

Ikuslegoaren txalo zaparrada artean korritzen dute Zegaman

XVII. Zegama-Aizkorri mendi-maratoia
2018ko irabazleak, gizonezkoak.

ZEGAMA-AIZKORRI, KB ETA JUNIOR TRAIL, SAILKAPENAK

EMAKUMEZKOAK
NILSSON, Ida 4:38:38
ORGUE VILA, Laura 4:45:46
CROFT, Ruth 4:48:41

LEHEN EUSKALDUNA

AZKORBEBEITIA, Oihana 4:57:19

Markel Olano, Gipuzkoako Foru Aldundiko Diputatu Nagusia eta Joseba Izagirre Zegamako Alkatea, emakumezkoen 
podiumeko lasterkari irabazle eta sari banatzaileekin.
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Agur t´erdi, Juanma:

Gaur esker oneko aitormena egin nahi dizugu.

Juanma, recibe el reconocimiento de toda 
la organización, del pueblo de Zegama y 
del Ayuntamiento, por todos estos años de 
estrecha relación con nuestro pueblo y, espe-
cialmente, con el maratón Zegama-Aizkorri.

No estaríamos donde estamos, si profesio-
nales del periodismo como tú, no hubierais 
actuado de espejo y de altavoz de un evento 
deportivo como éste.

Ispilu, zer egiten dugun eta nola egiten dugun 
aztertzeko.

Eta oihartzun, hedabideen eta zu bezalako 
kazetarien laguntzarik gabe ez ginelako egongo 
munduko mendi maratoi handien artean.

¿Te das cuenta del valor que han tenido, tienen 
y tendrán todos y cada uno de los artículos que 
le has dedicado a este proyecto colectivo?

Hoy queremos agradecértelo.

Y, a través tuyo, a los y a las profesionales de 
los medios de comunicación que difunden 
nuestro maratón a los cuatro vientos.

Eskerrik asko, Juanma.

Jakin badakigu, zeure ibilbide profesional eta 
pertsonalean, Zegama-Aizkorri mendi mara-
toiak, beti izango duela adiskide zintzo bat. 

Har ezazu makila oroigarri hau Zegamako 
herriaren izenean.

Zegama, 2018ko maiatzaren 26a

OMENALDI ETA AITORMENAK
Urteroko ohiturari jarraituz, maiatzaren 26an egin zen 
Atxuri Ikastolako gimnasioan maratoiaren aurkezpena. 
Ondoren, dortsal banaketa egiten ari zen patioan ber-
tan, SALOMON etxeak bere taldeko lasterkaririk eza-
gunenen aurkezpena egin zuen eta, ekitaldi horretan 
bertan, Zegama-Aizkorri maratoiaren antolatzaileok 
aitormen berezia egin genion Juan Manuel Sotillos, 
DIARIO VASCO egunkariko kazetariari, maratoiaren 
jarraipena eta zabalkundea hamazazpi urtez jarraian 
egiteagatik.
Maratoiaren irteerako orduan berriz, 2017ko edizio ho-
netan, kontuan izan genituen azkeneko urtean hilda-
ko lagunok, antolakuntza talde osoaren izenean, esker 
onez:

MANOLO PADRAO
Zegama-Aizkorri Mendi-Ma-
ratoian bolodres izana. Gutxi 
batzuk baino ikusten ez zu-
ten lanean murgilduta, Ze-
gamako plazatik Sancti Spi-
rituraino bere automobilean 
jendea eraman eta ekartzen 
jardun ohi zen. 

BKZE
G

A
M

A

Manolo Padrao

VII Junior TrailIV. Kilometro Bertikala - KB

MUTILAK
MOLINA, Nicolás 0:44:59
ARTOLA, Anatz 0:45:46
CASS DE MATIAS, Arnau 0:46:28

NESKAK
ITURRIA, Ane 1:00:22
AGILAR, Jana 1:00:47
SINFREU, Andreu 1:01:07

GIZONEZKOAK
BONNET, Rèmi 0:31-24
CARDONA COLL, Oriol 0:32:02
GOÑI ARANBURU, Imanol 0:33:45

EMAKUMEZKOAK
DEWALLE, Christel 0:37:36
POOLEY, Emma 0:39:20
PARDIN, Jessica 0:39:58

LEHEN EUSKALDUNA

SANZ, Ainhoa 0:39:58

Juan Manuel Sotillosi esker oneko errekonozimendua egin zion 
Zegama-Aizkorri Mendi Maratoiko antolakuntzak.



leginean. Zegamak beti izan-
go du gogoan, maratoiaren 
korrikalari izan baitzen sei bi-
der, 2002tik 2012ra bitartean. 
Eta zegamar askoren lagun. 

2019KO HITZORDUA 
EKAINEAN
2019ko ekainaren 2an izan-
go da Zegama-Aizkorri men-
di-maratoiaren XVIII. edizioa 
[42,195 Km-ko ibilbidea, 5.472 
metroko gora/behera aku-
mulatua, 500 partaide]. 18 
urte arteko gazteentzako VIII. 
JUNIOR TRAIL lasterketa ere 
egun berean izango da [10,4 
Km, 1.016 metroko gora/behe-
ra akumulatua, 100 partaide] 
eta, aurreko ostiralean, maia-

tzaren 31n, V. KB/Kilometro bertikala [2.200 m. neutralizatuak, 
3.000 m. kronometratuak, 1.015 metroko desnibela, 250 partaide].
Izen-emate epea 2019ko urtarrilaren 14tik otsailaren 2ra artekoa 
izango da.

Jose Ramon Petreñas

JOSÉ RAMÓN PETREÑAS
Arrasate Atletiko Taldeko partaide eta, 
urte luzez, Zegamako Mendi Maratoiko 
arbitro. Diskrezioz eta profesionaltasu-
nez, urtez urte isilean egindako lana es-
kertu nahi izan diogu.

ALBERTO ZERAIN
Iazko uztailean zendu zen Himalayan, 
Mariano Galvan argentinarrarekin bate-
ra, Nanga Parbat mendia igotzeko aha-

Noiz eta non jaio zinen?
Lakuntzan jaio nintzen 1989ko ekainaren 
9an.
Noiztik duzu zaletasuna korrikan 
ibiltzeko?
Txikitatik izan naiz geldirik egoten ez den 
horietakoa. 
Mendian ibili al zara beti korri-
kan edo asfaltoan ere aritu zara 
lehiatzen?
Denetarik egin dut. Lehenengo, 10 urte-
rekin edo, triatloia egiten asi nintzen. Lau 
urte horretan pasa ondoren, aspertu eta 
txirrindularitza egitera pasa nintzen. Txi-
rrinduarekin, urte bete ibili, eta duatloiak 
egiten asi nintzen, eta gero berriro triat-
loiak. Ondoren, 2010ean mendiko laster-

ketekin asi nintzen, baina urte bat bakarrik 
egin nuen honetan.
Urte batzuk "geldirik" egon, eta 2014an 
berriro martxan asi nintzen mendiko las-
terketetan. Harrezkero zapatila mordoa 
izorratu ditut gaur egun arte.
Noiztik zaude euskal selekzioan?
Uztailean egin zidaten beraien kide iza-
teko proposamena, onartu, eta harrez-
kero selekzioko kamisetarekin egiten ditut 
lasterketak.
Zer suposatzen du horrek, entrena-
mendu asko, dieta bereziak, laster-
keta asko. Konta iezaguzu nolakoa 
den zuretzat aste normal bat.
Honek, prestigio bat ematen dit, nahiz 
eta orain arte bezala astean 6 egunetan 

entrenatzen dudan. 2019ko denboraldiari 
begira, eta aurrekoa hobetu nahian, kirola 
egiteaz gain, elikadura zaintzen saiatzen 
naiz.
Zein lorpen dituzu aurten eta 
etorkizunean zein da zure buruari 
jarri diozun erronka?
Aurten, Euskal Herriko rankingeko txa-
pelduna naiz, Nafarroako kopako irabaz-
learekin batera. Munduko kopako las-
terketetan lortutako emaitzekin ere oso 
gustura nago.
Etorkizunari begira, Zegama Aizkorri 
mendi lasterketan dudan denbora hobetu 
nahiko nuke. Eta aurreko urteko markak 
orokorrean hobetzea.

BEÑAT KATARAIN 
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Beñat, helmugan sartzen Mendiko lasterketetan goi maila lortu du Beñatek

Alberto Zerain K2 mendia igotzen, atzean Baltoro 
glaziarra duela.
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SAN  
BARTOLOME
JAIAK

Ihintza Etxeberria

Neskak

Paula
Egimendia

Ihintza
Lekuona

6 URTETIK BEHERAKOAK

Hona hemen aurtengo probetako irabazleak:

Xuban  
Perez

Mutilak

Maia Perez

Neskak
7, 8 ETA 9 URTEKOAK

Enetz Goiburu

Ekhi  
Aizpeolea

Mikel
Otegi

Mutilak

10 ETA 11 URTEKOAK

Aritz Mendizabal

Abiot
de Prado

Aratz
Collado

Mutilak Mutilak

Ander Perez

Iban 
Sanjuan

Unai
Agirre

Mutilak

Tarteko helmuga: Ibai ArrizabalagaMarkel Telleria

Aiur
Goiburu

EZ DU INORK  
PARTE HARTU

Neskak

Xabier Mendizabal

Beteranoetan (45 urtetik gorakoak)

Tarteko helmuga: Igor Otegi

7, 8 eta 9 urteko mutilak 10 eta 11 urteko mutilak

ABUZTUAK 22, 
ASTEAZKENA
HERRITARREN ARTEKO  
BIZIKLETA FROGAK
Goizeko 9:30etarako prest 
egoten dira herriko neska-

mutikoak, herritarren arteko 
txirrindu lehiak, urteko lehia 
garrantzitsuenak beraientzat, 
burutzeko. Aurreko egunetan 
egiten dituzten entrenamen-
duei errepara besterik ez dago 
herriko haur eta gaztetxoentzat 
zein garrantzitsuak diren froga 
hauek. Adin bakoitzak ibilbide 

desberdina du luzeran, eta Apea-
derora Igoera egiten dutenak,  
Maittegitik abiatzen dira. Aurten 
XLVIII. Apeaderora Igoera burutu 
da (XXI.a Jabier Berasategiren 
omenez). 

BETERANOEN SARIA 
XABIER MENDIZABAL

Abuztuaren 22tik 26ra ospatu ditugu aurten 
San Bartolome jaiak. Abuztuaren 22an, herri-
tarren arteko bizikleta frogak burutu eta sari 
banaketa egin ondoren, eguerdiko 12:00tan 
puntuan hasi ziren jaiak, belea udaletxera 
jaitsi eta alkateak txupina bota ondoren. 
Aurten San Bartolometarako egindako jai-
zapiak ere lepoan jarri genituen txupina 
bota ondoren.

Ander Otegi

Adur
Arrizabalaga

Apeaderorako igoerako irabazleak

6 urtetik beherako mutilak 6 urtetik beherako neskak 7, 8 eta 9 urteko neska

12 ETA 13 URTEKOAK APEADERORA IGOERA

Ihintza Goia

Neskak

Ane
Moran

Ugutz 
Sudupe

EZ DU INORK  
PARTE HARTU

Neskak

10 eta 11 urteko neskak

12 eta 13 urteko mutilak
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TARTEKO HELMUGA 
IBAI ARRIZABALAGA
TARTEKO HELMUGA  
BETERANOAK 
IGOR OTEGI

BELEAREN JAITSIERA
Belearen jaitsiera eguerdiko 
12:00etan puntuan egin zen, 
aurten udaletxeko balkoiraino 
arazorik gabe iritsi zen, Joselon-
txo´s txarangaren soinuarekin 
batera.

JAI-ZAPI BERRIA
Aurten jai-zapi berria lotu 
genuen lepoan abuztuaren 22an. 
Jai-zapiaren diseinua bidera-
tzeko udal kultura batzordeak 
deialdi bat ireki zuen aukeraketa 
egiteko. Herritarren artean bana-
tutako oinarriak betez 5 propo-
samen jaso ziren eta Melissa Rios 
herritarraren proposamena izan 
zen aukeratua.

MOZORROEN KALEJIRA
12:00etan puntuan, Joselontxo´s 
txarangaren laguntzaz jai giroa 
lehertu zen Jose Maiora plazan. 
Herritarrek era guztietako mozo-
rroak agertu zituzten plazan 
jaiei hasera emateko. Mozorroen 
arteko lehia handia bilakatu da 
egun honetan, koadrilek aurrez 

egindako lana plazaratzen dute 
beti umore eta jai giroan.
HERRITARREN ARTEKO 
FUTBITO TXAPELKETA
Aurten XLI. Herritarren arteko 
futbito txapelketa jokatu zen udal 
pilotalekuan urtero bezala giro 
galanta sortu zen. Aurten ere iaz 
bezala, azken partida Ipurbeltz 
eta Haizea taldeek jokatu zuten. 
Talde batzuk Ipurbeltzen alde 
eta beste batzuk Haizearen alde, 
giro galanta sortu zen. Azke-
nean, Ipurbeltz taldeak lortu 
zuen garaipena 6-1 emaitzarekin.
BURUHANDI ETA 
ERRALDOIEN KALEJIRA 
ETA MOZORROEN SARI 
BANAKETA

Joselontxo´s txarangaren 
doinuekin, 19:30etan buruhandi 
eta erraldoien txanda iritsi 
zen. Ordu magikoa izaten da, 
beldurra, xarma eta jolasgurea 
ikusten dira haurrengan batera. 
Urtero bezala, jendetza bildu 
zen erraldoiekin kalejira egin eta 
buruhandien iheska jostari ibil-
tzeko. Buruhandi eta erraldoien 
ondoren mozorroen sari bana-
keta eta jai-zapien diseinu lehia-
ketako irabazleari sariak banatu 
zitzaizkien. Jai-zapi berriak 
egiteko udal kultura batzordeak 
lehiaketa bat antolatu zuen uztai-
lean eta bertan 5 proposamenen 
artean, Melissa Riosen proposa-
mena izan zen aukeratua. Mozo-
rroen sariak:

10 eta 11 urteko neskak

Apeaderorako Igoerakoak sariak jasota Jose Jabier Mendizabal Igor Otegi Ibai Arrizabalaga

Melissa Rios,Korporazioko kideekin

Txupina bota ondoren jai giroa gailendu zenFutbito txapelketan animatzaileak izan genituen



58

18 urtetik gorako saria:  
Zegamazkar
18 urtetik beherako saria: Koba 
zuloa

OIHAN VEGA DJAREKIN 
ERROMERIA PLAZAN
Iluntzean afal aurretik eta gauer-
ditik aurrera Oihan Vega Djak 
zuzenduriko musika sortaz 
gozatu zuten bertaratuek, bai 
entzun bai dantzan eginaz, plaza 
bete dantzari izan zituen goizal-
dera arte, afaltzeko tartea hartuz.

ABUZTUAK 23, 
KOADRILEN EGUNA
TOKA TXAPELKETA
Goizean lehenik Toka txapelketa 

burutu zen udaletxe aurreko 
plazan. Bai gizonezko eta bai 
emakumezkoek parte hartu 
zuten. Goizeko 10:30etatik 
11:30ak bitartean egin zen izen 
ematea eta eguerdirako txapel-
dunen izenak bagenituen:
Gizonezkoen mailan
1. Saria: Kelo Perez
2. Saria: Imanol Azurmendi

3. Saria: Luis Ormazabal
Emakumezkoen mailan
1. Saria: Garbiñe Arakama
2. Saria: Edurne Arsuaga
3. Saria: Nagore Arrieta

KOADRILEN EGUNA
Koadrilen eguna alaitzeko ardura 
“Iraunkorrak” txarangak izan zuen 
aurtengoan. Eguerdiko 13:00etan 

Toka txapelketan gogor aritu ziren

“Zegamazkar” mozorroak saria lortu zuen “Koba zulo” mozorroak 18 urtetik beherako saria lortu zuen

Erraldoi eta buruhandiak plazan

Futbitoko txapelketako txapeldunak eta txapeldunordeak

Txarangak girotzen du futbito txapelketa
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Herritarren arteko bolo txapelketan parte hartu zutenak Herritarren arteko bolo txapelketako bi irabazleak

Txarangari esker kalean giro ederra egoten da Pailazoaren emanaldira ikusle asko hurbildu 
zen

“Etsaiari “beldur diote haurrek

elkartu ziren herriko koadrilak, 
Maiora plazan eta bazkal ordura 
arte kalez kale ibili ziren jai giroa 
sortuz. Poteo amaitu ondoren, 
eskolako patioan elkartu ziren 
elkarrekin bazkaltzeko, aurten 
260 pertsonatik gora parte hartu 
zuten bazkarian.

DANTZA LEHIAKETA
Ohikoa bilakatua da, koadrilen 
egunean bazkal ondoren dantza 
lehiaketa egitea partaideen 
artean. Aurten ere dantzaldi 
bikainak ikusi ziren. Lehia 
gogorra egon zen parte hartzaile 
guztien artean, honela aurtengo 
irabazleak Eneko Olarte eta Egoi 
Telleria izan ziren.

BEZPERA NAGUSIAK ETA 
HERRITARREN ARTEKO 
BOLO TXAPELKETA
Bezpera Nagusiak San Barto-
lome ermitan izan genituen. 
Ondoren eta belaunaldiz belau-
naldi egin den moduan, bezpera 
nagusietatik agintariak bola-to-
kira gerturatu ziren ekimenari 
hasera ematera. Herriko gazte 
eta helduen txapelketak egiten 
dira, bai emakumezko eta bai 

gizonezkoetan, hona hemen 
aurtengo emaitzak:
Haurren maila
1. Saria: Alain Joseba Garzarain
2. Saria: Aitzol Arrondo
3. Saria: Gorka Arizkorreta
Neskek ez zuten parte hartu.
Helduen maila:
GIZONEZKOETAN
1. Saria: Ibai Arrizabalaga
EMAKUMEZKOETAN
Alina Dimitru

PAILAZOAK 
ARRATSALDEAN
MAGI Klown pailazoaren emanal-
diarekin bete zen arratsaldea 
haur eta gurasoentzat. Haurrak 
begiak kendu gabe izan zituzten 
bertatik bertara egiten zizkieten 
magia erakustaldiak zirela eta. 
Ondoren, afal aurretik, eguneroko 
korrika saioa egin zuten gazte-
txoenek “Iraunkorrak” txaran-
garen doinuak lagun, buruhandi 
eta erraldoien kalejirari esker.

KUPELA
Jai antolaketarako bileran hala 
eskatua, Kupela taldea etorri 

zen lehen aldiz Zegamara. 
Lehen saioa gaueko 21:00etatik 
22:00etara egin zuten eta 
bigarren saioa 00:00etatik 
03:00etara. Erromeria giroa jarri 
zuten herriko plazan eta azken 
txanpan bertsotan ere aritu 
omen ziren herritar batzuk lagun.

ABUZTUAK 24, SAN 
BARTOLOME EGUNA
SEGURAKO EGOITZARA 
ALKATEAREN BISITA
San Bartolome Egunean legealdiz 
legealdi ekimen garrantzitsu bat 
egiteko tartea hartzen du Zega-
mako alkateak eta aurten ere 
Joseba Izagirre herriko alkatea 
goizeko 9:00ak aldera, Segurako 
San Juan Egoitzan izan zen eta 
bertan bizi diren adinduei bisita 
egin zien eta beraiek ere San 
Bartolome Eguna ospa zezaten 
guztientzat tarta eta kaba 
eraman zituen. Bestalde, aurten 
herriko jaietarako ateratako jai-
zapiak ere bertan lan egiten duen 
Arrigetxeko Mari Karmen Argue-
llesekin batera jantzita argazki 
bat atera zuten.
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PROZESIOA ETA MEZA 
NAGUSIA
Segurako bisita egin ondoren, 
San Bartolome patroiaren eguna 
izanik, ohikoa da San Bartolome 
Ermitatik San Martin Parrokiara 
San Bartolome santua proze-
sioan ekartzea, jaiak irauten 
duten bitartean Parrokian 
egoten da San Bartolomeren 
irudia. Eguraldiak normalean 
errespetatu izan ohi du San 
Bartolome santuaren irudia San 
Martin parrokiaraino ekartzeko 
unea. Aurten justu justu egin zen 
bidea, ondoren euria bizi-bizi 
hasi baitzen. Honela, prozesioa, 
San Bartolome Ermitatik abia-
tzen da santuen garraiatzaile, 
herriko txistulari, dantzari eta 
Bittorio Zabalgogeaskoa fraidea-
rekin. Herriko agintariek, usadio 
zaharraren arabera, Zupurru-
tiko zubian izaten dira zain, eta 
bertan, prozesioan sartzen dira, 
honela herritarrekin batera, 
bertatik San Martin parrokiarai-
noko bidea elkarrekin eginez. 
San Bartolome Egunean, euria 
aritu zuen eta aterkia behar izan 
zen Meza Nagusira joateko ibil-
bidea egiteko.

SOKA-DANTZA BERTAN 
BEHERA
Euria bizi-bizi hasi zuen eta 
Maiora plazan egin beharreko 
ekimenak udal pilotalekuan 
burutu ziren. Hala ere, soka-
dantza bertan behera utzi zen.

HAURREI ONGI-ETORRIA
2017ko San Bartolome egunetik 
2018ko San Bartolome egunera 
jaio diren haurrei ongi-etorria 

egin zitzaien San Bartolome 
eguerdian udal pilotalekuan. 
Aurten 18 haur jaio berrik zuten 
zita eta 15 hurbildu ziren,batzuk 
oporretan zauden eta ez zuten 
etortzerik izan. Hona hemen 
ongi-etorria jasotako haurrak:

Elene Perez Aranburu
Lluna Agirre Fernandez
Markel Aramendia Mendizabal
Miren Aramendia Mendizabal
Arianna Alzaga Mompel
Iker Alzaga Mompel
Ane Encinas Prieto
Izarne Arratibel Barandiaran
Maddi Otaegi Aierbe
Ibai Arakama Arrieta
Eneko Brochero Giraldo
Mattin Azurmendi Ormazabal
Aiur Arrieta Irigoras
Etxahun Garmendia Arrondo
Mikel Aranguiz Berasategi
Ekitaldi hau arrakastatsua izan 

zen urteroko moduan. Jaio berri 
bakoitzari banan bana herriko 
agintariek zapi bana jarri zien, 
“Ongi etorri gure aapira” testua 
duena.

TOBERA 
MUSIKA-ESKOLAKO 
DANTZA TALDEAREN 
DANTZA SAIO
Ondoren, Toberako dantzarien 
saioa izan genuen. Guztira 9 
dantza egin zituzten: Txulalai 
dantza, Sorgin dantza, Zapa-
tari dantza, San Petit dantza, 
Banakoa dantza, Txantxo 
dantza, Zazpi Jauzi dantza eta 
azkenik Fandango eta arin-arina. 
Dantza saioaren ondoren udalak 
Kasino elkartean ondo merezi-
tako hamaiketakoa eskaini zien 
dantzari eta txistulariei.

APAR –JAIA
Euri giroa izan bazen ere, ez 
zegoen hotzik eta apar-jaiaz 
gozatzeko aukera izan zuten 

Aurten ongi etorria egin zaien zegamar jaioberriak eta gurasoakSan Bartolome urtero San Martin parrokiara 
ekartzen da jaietan

Tobera Musika Eskolako dantzarien emankizuna
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herriko txikienek, Jabier Otaegi 
kultura-etxeko plazan. 

FEDERATUEN PILOTA 
PARTIDAK
Arratsaldeko 18:00etan hasi 
ziren federatuen arteko pilota 
partiduak Toki-alai pilotalekuan. 
Aurten Ivan Matxinandiarena 
herritarra aritu zen federatuen 
mailan gaztetxoen mailan, Unai 
Barandiaran eta Egoi Telleria.
Lehen partida, Unai Barandiran- 
Egoi Telleria bikotea Arrillaga-O-
lano bikotearen artekoa izan zen 
eta Arrillaga-Belokik osatutako 
bikoteak irabazi zuten partida 
17-22 emaitzarekin. Bestalde, 
Ivan Matxinandiarena eta Azke-
taren artekoa berriz Azketak 
irabazi zuen 22-11 emaitzarekin.
ERRALDOI ETA BURUHANDIEN 
KALEJIRA TXISTULARIEKIN
Arratsaldeko 19:30etan, erraldoi 
eta buruhandien txanda izan zen, 
herriko txistularien doinuarekin 
batera. Egunero bezala, arra-
kasta handia izan zuen kalejirak, 
herriko haur eta guraso andana 

atzetik zituztela eman zioten 
herriari bira.

XIV. GAZTE AFARIA 
San Bartolome egunez, herriko 
gazteek elkarrekin afaldu zuten 
herriko Ostatuan eta aurten 
kalez kale ibili ziren afaria 
aurretik, poteo txiki bat eginez. 
Afal aurretik giro polita sortu zen 
gazteen artean.

TXIMELETAREN 
EMANALDIA
Iazko arrakasta ikusita, aurten ere 
Tximeleta taldearen presentzia 
izatea erabaki zen. Esan Txime-
letako taldekideek ere, Zega-
mara berriz etortzeko aukera 
eskatuta zutela eta honela, 
beraiekin hitzartzea erreza izan 
zen. Buruhandi eta erraldoien 
kalejiraren ondoren, afal aurretik 
ordu betez eta gauerditik aurrera 
goizeko 03:00ak arte Tximeleta 
taldeak plaza bete-bete egitea 
lortu zuen aurten ere eta jai giro 
paregabea sortu zen herriko 
plazan.

ABUZTUAK 25,  
SAN BARTOLOME 
BIGARRENA
UMEEN EGUNA
Pilotalekuko sarreran, kristal-
degia bezala ezagutzen dugun 
tokia izendatu zen paella lehia-
keta egiteko gunea aurten. 
Izan ere, gaueko afari erraldoia 
zela eta, eskolako patioan egia 
aurreikusita zegoen, eta pilota-
lekuko zorua konpondu berria 
izanik, bertan mahai eta aulkiak 
ez jartzearen erabakia hartuta 
zegoela eta, toki hau bakarrik 
zegoen aterpe eta guzti baldin-
tzak betetzen zituena lehiaketa 
lasai burutzeko. Honela goizeko 
9:30etan elkartu ziren herriko 5 
elkarteetako bina bikote, elkar-
teen arteko paella lehiaketan 
parte hartzeko prest. Kasino 
elkartea, Tartalo elkartea, Txarape 
elkartea, Jubilatu elkartea eta 
Amezti elkarteko kideak hain 
zuzen ere. Udalak elkarteko 
bakoitzari lehengai berdinak 

Erraldoien kalejira buruhandiekin egunero egiten da Herriko txistulariak parte hartzen dute San Bartolome egunean

Paella ederrak egin zituzten aurten ere herriko 
elkarteek

Herritarrak paella dastatzen
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ematen dizkio eta hauek ardu-
ratzen dira lehengai horiekin 
ahalik eta paella lehiakorrena 
prestatzen. Urtero urtero 20 
kg arroz erabili izan dira paella 
lehiaketarako eta dastaketan 
ez zenez batere soberan izaten 
aurten kazuela bakoitzean kilo 
erdi bat arroz gehiago jarri da 
jende gehiagori iristeko asmotan. 
Paella guztiak primerakoak 
izaten direla ez dago zalantzarik, 
ondorioz ahal bada epaimahai 
kualifikatua ekartzen saiatzen da 
udala eta beti herriko sukaldariei 
egiten zaie eskaera lan hone-
tarako. Aurten Euken Galdos 
eta Julio Rivas aritu ziren epaile 
lanetan eta beraien hitzetan oso 
maila handiko paellak zirela adie-
razi zuten hala ere bi hobetsi 
zituzten:
1. Saria: Fermin Madariaga eta 
Jabier Marias, Tartalo elkarte-
koek jaso zuten.
2. Saria: Anartz Goia eta Izaro 
Arrondo, Tartalo elkartekoek jaso 
zuten.
Sari banaketaren ondoren elkar-
teetako partaideek herritarrei 
paella dastatzeko ematen die eta 
aurten 360 errazio eman ziren. 
Iaz baino 5 kilo gehiago prestatu 
bazen ere, dena bukatu zen.

URTEKO HILDAKOEN 
ALDEKO MEZA
San Bartolome bigarrenean 
urtean hildakoen aldeko Meza 
ematea usadio zaharra da eta 
aurten ere Bittorio Zabalgogeas-
koak Meza eman zuen San Barto-
lome Ermitan. Urtean bi funtzio 
izaten dira ermita honetan, bata 
San Bartolome bezperan egiten 
diren “Bezperak”, abuztuaren 

23an eta hurrengoa San Barto-
lome bigarrenean, abuztuaren 
25ean, izaten den urteko hilda-
koen aldeko Meza.

HAUR JOLASAK
Gazte Herexako gazte taldea 
prest zegoen goizeko 11:00tarako 
herriko gaztetxoenei urteroko 
jolasak antolatzeko. Goizeko 
11:00tan hasi ziren Jabier Otaegi 
kultura-etxeko plazan eta ohikoa 
denez, jokoak bukatu eta gero 
bertaratutako haur guztiei opari 
bana banatu zien.

BERTSO SAIOAK
Ekimen honek ere, San Barto-
lometan egun jakina du azken 
hamarkadetan. Eguerdian eta 
arratsaldean bertso saioak izan 
ziren udaletxe azpiko arku-
peetan eta nahi zuenak, Osta-
tuan bazkaltzeko aukera izan 
zuen bertsolariekin batera. Iñaki 
Murua, Andoni Egaña eta Anjel 

Mari Peñagarikano aritu ziren 
bertsotan fin-fin, gai jartzaile 
aurten Amaia Agirre aditua aritu 
zen.

PLATER-TIROA 
OTSAURTEN
Karraztarro elkartekok aurten 
ere Otsaurteko Bentaren atzeal-
dean antolatu zuten herritarren 
arteko plater-tiroa. Jaietan ere 
aitzakia ona izaten da ehizta-
rientzat eskopeta ateratzeko eta 
Otsaurten elkartu ziren arratsal-
deko 15:00etan elkarren arteko 
txapelketa burutzeko. Plater-ti-
roko txapelketaren emaitzak:
Helduen maila: 
1. Unai Urkia
2. Luis Malkorra
3. Joseba Arakama
Beteranoen maila:  
Fermin Mazkiaran

Gazte Herexakoek jolasak eskaintzen dizkie herriko txikienei

Bertsolari emanaldia udaletxe azpian Bertso bazkaria Ostatun Peña,Egaña eta Murua bertsotan
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PUZGARRIAK
San Bartolome bigarrena euri-
tsua etorri zitzaigun eta puzga-
rriak udal pilotalekuan jarri ziren. 
Eskolako patioa gaueko afari-
rako prest zegoen eta ez zegoen 
bertan puzgarririk jartzerik. 
Puzgarriekin urtero bezala salto 
eta jira haurrek primeran pasa 
zuten eta energia pixka bat erre 
zuten gurasoen atsedenerako.

ERRALDOI ETA 
BURUHANDIEN KALEJIRA
Iluntzerako ateria zen eta San 
Bartolome bigarrenean erral-
doiak eta buruhandiek beren 
kale buelta egin zuten. Kalejira 
egiteko Tobera Musika Eskola eta 
Ormaiztegiko Txindata Musika 
Eskolako ikasleak aritu ziren.
HERRI AFARIA
750 tike saldu eta banatu ziren, 
Lumagorri oilaskoa, Eusko Labe-
leko entsalada eta Sant Sadurni 
dÁnoiako Capdevilla Pujol 
cava dastatzeko. Entsalada eta 
oilaskoa ikaragarri ona zegoela 

esan zuten bertaratuek, hain-
beste oilasko izter hain puntu 
onean ateratzeko profesional 
galantak direla esan beharra 
dago. Afarian jendeak izugarri 
disfrutatu zuen, jan eta edari 
onak, lagunartean eta azkenik 
herri afari ederra zegamarron-
tzat.

JOSELU ANAIAK
Gaueko 21:00etatik 22:00etara 
eta 00:00etatik 03:00etara 
dantzaldia izan zen plazan. 
Joselu Anaiak taldearekin. Joselu 
Anaiak aurten ere plaza bete-
tzea lortu zuen eta giro galanta 
sortzea ere bai.

ABUZTUAK 26 
IGANDEA
Aurtengo jaietako azken egunari 
hasiera, LXXXV. San Barto-
lome Txirrindu frogak eman 
zion. Goizeko 10:00etan abiatu 
ziren herrigunetik eta eguer-
diko 13:00ak aldera arteko lehia 
egin zuten txirrindulariek. Hona 

hemen aurtengo emaitzak:.
1. Saria: Xavier Cañelas Caja 
Rural-Seguros RGA)
2. Saria: Mikel Mujika (EIBR 
taldea)
Taldekako saria: Lizarte Taldea
Mendiko saria: Enric Juanola 
BMGL taldeakoa

PROBINTZIAKO BOLO 
TXAPELKETA
Probintziako Bolo txapelketa 
saioa ere igande goizean egin 
zen Txarapeko bolatokian. Gizo-
nezko eta emakumezkoak parte 
hartu zuten eta hona hemen 
emaitzak:
GIZONEZKOETAN: 
1. Saria: Xabier Lazkano.
2. Saria: Josu Lazkano
3. saria: Pedro Agirre
EMAKUMEZKOETAN: 
1. Saria: Garbiñe Alustiza
2. Saria: Alina Dimitru
Herritarra:

Lumagorri oilaskoa parrilan erre zuten

Txirrindu frogako irabazlea helmugan sartzen Txirrindu frogako podiuma

750 lagunek parte hartu zuten herri afarian
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1. Herritar gizonezkoa: Martin 
Retegi
2. Herritar emakumezkoa: Alina 
Dimitru.

HERRI KIROLAK
Arratsaldean, aizkorari erakus-
taldia egin zuten Joseba 
Arakama, Pako Mendizabal eta 
Larrañaga aizkolariak.

SARDINA JANA ETA 
SAGARDO DASTAKETA
Dastaketan 60 kg sardina 
jan zituzten bertaratuek eta 
ondorengo sagardotegietako 
sagardoa dastatu ahal izan zen 
iluntzean: Eula, Aburuza, Zabala, 
Urbitarte, Iparragirre, Oiharte, 
Otatza eta Lizeaga. Sardinak 
udalak duen parrila batean erre-
tzen dituzte horretan jadanik 
trebetasun handia hartu duen 
herritar taldeak eta mokadu 
aparta egin ahal izaten zen. 
2,00€ren truke sagardo basoa 
erosi ahal izan zen eta horrekin 
nahi adina sagardo eta sardina 
dastatzeko aukera izan zen.

IRTEN ZAITEZ 
ARMAIRUTIK
Zegamako Euskaraldia taldekoek 
ere lanean itzel aritu ziren herriko 
jaietan. Aurrez egindako armairu 
eta “belarriprest” eta “ahobizi” 
ondoan zituztela, plazan armai-
rutik irten ziren herritar ugari 
topatu zituzten.

ESKULANAK 
JABIER OTAEGI 
KULTURA-ETXEAN
Iñaxi Urreaga, Maria Luisa Gorro-
txategi, Itziar de la Granja eta 

Jabier Arrietak, urte osoan 
ematen dituzten tailerretan egin-
dako eskulanak ikusgai jartzen 
dituzte Jabier Otaegi kultura-e-
txean festetan zehar. Lan ikusga-
rriak ikusi ahal izaten dira bertan, 
gustu handiz jartzen dute Oria 
Gela artelanez beteta herriko 
artistek.

BURUHANDIAK ETA ADIO 
BELEARI
Jaietako azken egunean ohikoa 
den bezala, bost buruhandiek 
egin zuten irtenaldia baka-
rrik. Hala ere, azken egunean 
erraldoiei atsedena emanez. 
Ohikoa den bezala, aurreko 
egunetan herriko auzoetara 
bisitak eginak izaten dituzte-
lako, azken egunean udaletxe 
aurreko eta Jabier Otaegi kultu-
ra-etxe aurreko plazan ibiltzen 
dira jostari.
Honela, gaueko 22:00etan, 
“Adio Beleari” ekitaldia egin 
zen. Beltzez jantzitako haurrek 
ekarri zuen bela udaletxeraino, 
Aseginolaza kaletik udale-
txeko kandela argitan, honela 
“Adio” esan zioten beleari negar 

Txirrindu frogako sarituak Probintziko Bolo Lehiaketako sarituak

Herri kirol erakustaldian lan bikaina egin zuten Aizkolariak saio egin ondoren

60 kg sardina ere eta jan ziren



MELISA, NOIZ ETA NON 
JAIO ZINEN?
Kolonbian jaio nintzen, Medellín 
hirian esaterako, 1996ko abuztua-
ren 1ean.
ZENBAT URTEREKIN 
ETORRI ZINEN ZEGAMARA?
2009an etorri nintzen Euskal Herrira, 
12 urtekin. 
GOGORRA IZAN AL 
ZEN GURE GIZARTEAN 
TXERTATZEA?
Hasiera guztiak bezala, bai, nahiko 
gogorra egin zitzaidan. Jende berria 
ezagutu, lagun berriak egin, kultura 
berri bat eta hizkuntza berri bat… 
Gauza asko izan ziren azkenean eta 
hoietara amoldatzea pixutxua suer-
tatu zitzaidan.   
ZEIN IKASKETA EGIN 
DITUZU? DISEINUAREKIN 
LOTUAK IZAN AL DIRA?
DBH ko ikasketekin hasi nintzen 
Euskal Herrira iritsitakoan, Beasainen 
esaterako. Hautazko ikasgaiak 
diseinuarekin zerikusia zutenak 
aukeratzen nituen Batxilergora iritsi 
arte. Bertan Batxilergo Artistikoko 
ikasketekin buru belarri hasi nintzen, 
Beasaingo Institutoan. 
BETI IZAN AL DUZU GARBI 
IKASKETA HORIEK EGIN 
NAHI ZENITUELA?
Bai, hala da, txikitatik izan naiz 
marrazkilaria eta diseinuarengan 
beti izan dut zaletasun berezi bat. 
Etorkizunean diseinuaren munduan 
lan egitea gustatuko litzaidake, nire 
ametsa da.  

SAN BARTOLOME 
JAIETAKO ZAPIAREN 
DISEINUAREN  IRABAZLEA 
ZAITUGU. ILUSIO 
HANDI EGIN AL DIZU? 
IRABAZTEKO ESPERANTZA 
BA AL ZENUEN?
Ilusio handiarekin ekin nuen 
erronkarekin. Etxekoek eta 
lankideek asko animatu ninduten 
eta azkenean nire lana aurkeztea 
erabaki nuen. Herriko lehiaketa txiki 
bat aukera ona iruditu zitzaidan 
nire izena jakinarazteko. Nahiz eta 
irabazteko itxaropenik ez izan, ilusio 
handiarekin aurkeztu nuen nire lana. 
Irabazle atera nintzen azkenean. 
LEHIAKETA GEHIAGOTAN 
PARTE HARTU AL DUZU?
Hau izan da aurkeztu izan naizen 
lehen lehiaketa orain arte ez 
naizelako gehiagoetara aurkezten 
ausartu.
ESAIGUZU, ZEIN 
EZAUGARRI 
AZPIMARKATUKO 
ZENIOKE ZEGAMARI 
HERRI BEZALA ETA 
ZEGAMARROI  HERRITAR 
BEZALA
Zegama Goierriko herri berezi 
bat da, oso herri lasaia eta polita. 
Bertan ikusi daitezken parajeak 
paregabeak dira eta herritarren 
arteko bizikidetasuna primerakoa 
dela esango nuke.

malkoetan, hurrengo urtera arte 
esanez.
“Adio ene bela, adio sekulako(bis)
Nik ez det beste penarik, belea 
zuretzako, zeren uzten zaitudan 
datorren urteraino.”

MELISSA 
RIOS 

Buruhandiekin ibili ziren mutil taldea

Jabier eta Jobana Arana, aita-alabak, Belearen 
entierroa egin ahal izateko urtero apaiz eta 
monagiloaren ardurak hartzen dituzte. 

Jose Mari Alustizak, hiru hamarkadetan behintzat 
urtero jantzi du, San Bartolome jaietako lehen zapia.

zegama
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SAN 
MARTIN 
FERIA

Azaroaren 10ean ospatu da aur-
ten San Martin Feria. Goizean 
ganadu eta artisauen postuak 
jartzerako garaian laino beltz eta 
haize bortitza zela medio, postu 
guztiak Aitxuri Herri Eskolako 
patioan jartzeko erabakia hartu 
zen. Eguerdi bitartean euri pit-
tin bat eta haize pixka bat egon 
bazen ere, uste baino eguraldi 
txukunagoa izan genuen ferian. 
Ganadua, Aitxuri Herri Eskola au-
rretik hasi eta haurtzaindegiraino 
doan errepidean hiledan egon 
zen kokatua.

Auren ere, aurre girotze modu-
ra, bi ekimen antolatu dira. Aza-
roaren 7an, Jabier Otaegi kultu-
ra-etxean, “Herri inguruan kontu 

kontari II.” Ikustentzunezkoa izan 
genuen Joxe Mari Artolaren es-
kutik. Urtero bezala, kultura-e-
txeko Oria gela bete-bete egin-
da egon zen ; 40 bat pertsona 
bertaratu ziren eta garai bateko 
zegamarren aurpegi eta parajeak 
ikusteko aukera izan genuen. 
Besteak beste 1974ko jubilatuen 
eguna, 1985eko jubilatuen egu-
na, 1991ko herri-bazkaria, 1967ko 
Santu Espirituko erromeria eta 
2016ko jubilatuen bazkaria ikusi 
ahal izan ziren.

Azaroaren 8an, udaletxean 
“Landa lurreko lursail pribatuen 
kontsolidaziorako proiektuaren 
aurkezpena” egin zuten Gipuz-
koako Baso Elkarteko zuzendari 

teknikoa den Fernando Otazuak 
eta Gipuzkoako Baso Elkarteko 
teknikaria den Jabier Olaetxeak. 
Herriko landa lurren mugarrien 
koordenadak gps bidez jaso-
tzeko udalak abian jarriko duen 
proiektua dela eta, herritarrei 
zein etxeko-lan egin behar diren 
aurreratu zitzaien hitzaldi hone-
tan.

Azaroaren 9an, Ruper Ordorika-
ren txanda izan zen San Martin 
Parrokian. Jendetza ugari bildu 
zen eta aurten argitaratu duen 
disko berriaren aurkezpena egin 
zuen. Kontzertuan 250 bat en-
tzule izan ziren.

Lurraren digitalizaziorako proiektuaren berri jasotzen herritarrak

Denetariko salmenta eta eskulangintza postuak izan ziren azokan.
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Azaroaren 10ean, izan zen San 
Martin feria. Feria honek hiru ar-
datz nagusi ditu, herritarren ar-
teko gandu lehiaketa, XX. Aizko-
rri-Aratz Parke Naturaleko gazta 
lehiaketa, eta herriko artisauen 
erakusketa, kanpotik etorritako 
salmenta postuekin batera.

Herriko txistularien goiz-eresia 
ere izan genuen, ohitura zaharra-
ri eutsiz.

Herritarren arteko gandu lehia-
ketan 36 herritarrek parte hartu 
zuten aurten ere ganadu mul-
tzo ederra aurkeztuz lehiaketa-
ra:Behiak, arraza guztietakoak 
10 izan ziren, zezenak 2, beho-
rrak 40, zaldiak 7, astoak 4, ardi 
loteak 4, bildots lote bat,ahun-
tzak 2 lote eta antxumeak beste 
bi lote. Bestalde, bi basurde ere 
ikusgai egon ziren.

Artisauei dagokionean, Jabier 
Arrieta egur tailaketan izan ge-
nuen, Fermin Mazkiaran gaztai-
nak erretzen, Mari Paz Oiarbide 
eta bere seme-alabak ogia eta 
gazta saltzen, Altzibergo Jose-
txo Mendia , barazki ekologikoak 
saltzen, Eugenio Mendizabal ze-
raindarra, gazta antzinako erara 
egiten eta azkenik Haur Aike eta 
Anne Gragert xaboiak egiten.

XX. Aizkorri-Aratz Parke Natu-
raleko gazta lehiaketari dago-
kionean, 18 artzainek parte hartu 
zuten:

Aixtra S.C.,Aizpea, Azkarra S.C., 
Xabier Azurmendi herritarra, 
Felix Etxezarreta, Jabier Muñoa, 
Gasoa S.C., Aranburu Elkartea, la 

Leze S.C., Eneko Goiburu, Ander 
Barandiaran, Ioritz Etxeberria 
herritarra, Olalde Artegia, Patxi 
Lopez de Uralde, Zabaleta S.C., 
Sat Olano, Unai Lekuona eta Ma-
katza.

Epaimahai lanetan, Onintza En-
beita eta Ana Goitia Euskal Te-
lebistako “Hauxa2” programan 
aritzen direnak, Markel izagirre 
txirrindularia aritu ziren. Hauekin 
batera Sant Sadurniko d´Anoia-
ko alkatea den Josep Maria Rivas 
eta Montse Medall zinegotzia, 
Seu d´Urgelleko zinegotzia den 
Jesus Fierro eta Idiazabal Jato-
rri Izendapeneko Jose Ramon 
Agiriano eta Victoria Errasti ari-
tu ziren;aurten ere Jose Mari Us-
tarrozen laguntza izan genuen 
gaztak hartu eta bakoitzaren 
kaseina zenbakia apuntatu eta 
epaimahaiari eraman aurretik 
zenbakiak jartzeko.

Epaimahaiak lan luzea izan zuen, 
aurten azpimarratzekoa, ondu-
tako gaztak pasa zirela finalera 
eta saria Patxi Lopez de Uralde 
Larreako artzainak eraman zuen.

Epaimahaikideen esanetan, ia-ia 
denak izugarrizko mailako gaz-
tak aurkeztu zirela aipatu zuten. 
Hona hemen emaitzak:

1. Patxi Lopez de Uralde: 227 puntu

2. Aizpea: 217 puntu

3. Azkarra S.C: 209,5 puntu.

HERRIKO GANADU 
LEHIAKETAKO IRABAZLEAK
Ardiak:  
Mari Paz Oiarbide
Bildotsak:  
Jose Migel Azurmendi
Ahuntzak:  
June Lasa
Antxumeak:  
June Lasa
Pirenaika behiak:  
Jose Inazio Labaka

Abere erakusketa San Martin Ferian. Abere erakusketa San Martin Ferian.
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Epaimahai lanean Gazta lehiaketako irabazleak

Behi Mestizoak:  
Andres Zabaleta
Behi suizoak:  
Juan Azurmendi Aia
Zezenak:  
Andres Zabaleta
Zaldiak:  
Jose Mari Azurmendi
Etxe behorrak:. 
Jabier Arrondo
Mendi behorrak:  
Jose Domingo Ariztimuño

Aurten ere lehiaketara aurkeztu-
tako gazta guztiak, sarituak bar-
ne, bertaratuen artean banatu 
ziren herriko elkarteen laguntza-
rekin. Honela, arratsaldean, bu-
ruhandiak eta herritarren arteko 
pilota partiduak jokatu ziren.

PILOTA PARTIDUEN  
EMAITZAK

Jokin Etxezarreta- 
Eneko Ormazabal 16

Adei Izeta- 
Amets Izagirre 4
Oinatz Otaegi- 
Oier Errasti 18
Enaitz Landa- 
Jurgi Landa 13
Iñaki Galdos- 
Unai Moran 22
Egoi Telleria- 
Unai Barandiaran 17
Azkenik, azaroaren 11, eguerdiko 
13:00etan txondorraren itzalera 
ekitaldia izan genuen Anduetza 

Kalitate handiko gaztak aurkeztu ziren lehiaketara
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Lehen ikatz zatiak atera 
eta galbaian garraiatu 
ziren

Jose Ramon Agirre txondorrari tapa kentzen

Ikatza lurrean zabalduta zakuetan sartu aurretik

Parketxearen ondoan. Jose Ramon 
Agirre “Marron” bezala ezagutuak, 
hilabete luzeko lan txukuna egin 
ondoren, txondorra ireki eta ikatza 
ateratzeari ekin zion, egurra ongi 
egosi zela ikusi ahal izan zuten ber-
taratuek, ikatzari gaineko lurra gal-
bai batekin kendu ondoren, lurrean 
utzi baitzuen ikatz mordoxka bat 
ikusteko. Itzalera ekitaldian, Tobera 
Musika Eskolako ikasleek, herriko 
txistulariek eta Orkatz Abesbatzak 
parte hartu zuten. Julian Belokik 
zuzendu zuen ekitaldia eta bertan 
Jose Ramon Agirre protagonistari 
elkarrizketa egin zion, ikazkin lanei 
buruz, Aitxuri Herri Eskolako ikas-
leei txondorraren inguruan ikasi du-
tenari buruz eta Nikolas Zabaletari, 
bere txikitako bizipenei buruz ikaz-
kin laguntzaile modura. Ekitaldia 
herriko alkatea den Joseba Izagi-
rrek amaitu zuen. 

Arratsaldeko 17:00etan “Disko txan-
txa” ikuskizuna egon zen udal pilo-
talekuan eta txokolate beroa berta-
ratu guztientzat guraso elkartearen 
eskutik. 
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Aurtengoan ere urriari agur 
esateko festa antolatu genuen. 
Dagoeneko ohitura bihurtu 
dugu, urriaren azken asteburua 
Cavaz beteriko kopak hartu eta 
topa egitea. 

Beste urte batez herriko elkarteak 
eta udala elkarlanean aritu da. 
Iluntzeko zortzietan ateak ireki 
eta goizeko ordu bata iritsi arte 
cava botila pila hustu ziren, bai 
ostiral eta baita larunbatean 
ere. Zortzi Cava dastatzeko 
aukera izan zen. Batzuk aurreko 
urteetako arrakasta ikusita erre-
pikatuz, eta besteak berriak. Hala 
nola, aurtengoak Maria Casa-
novas Brut, Freixenet etxeko 
Elyssia Cava Gorria, Oliver Viti-
cultors Brut Nature, Blancher 
etxeko Capdevilla Pujol Reserva 
Nature, Grimau Brut Nature, 
Raventos I Blanc etxeko Blanc 
De Blancs, Llopart Brut Nature 
Reserva eta Castell San Antoni 
etxeko Jazz Nature izan dira. 

Urtero bezala Cavaz gain Euskal 
Kalitateko jakiak dastatzeko 
aukera ere izan zen Euskal parri-

laren eskutik. Entsalada, txorixo 
errea, oilasko errea, hanbur-
gesak, saltxitxak eta solomo 
burua aukeran. Postrean gazta 
eta txokolatezko gailetak. 

Zenbait etxeetako adituak ere 
izan ditugu bisitan. Blancher 
etxekoak eta Oliver Viticultors 
etxekoak hain zuzen ere. Azken 
hauek, bi egunetan, beraien 
zenbait cava desberdinekin KATA 
antolatu zuten eskolako gimna-
sioan. Bi egunetan 20 bat per-
tsonako lagun taldea elkartu zen 
Cavaren ezaugarriak ezagutu eta 
hauek dastatzera. 

Berrikuntzak ere izan ditugu 
aurtengoan. Hasteko lekua. 
Aitxuri herri eskolako patiora 
eraman dugu aurtengoan festa. 
Bertan jendeak lasai afaltzeko 
leku gehiago izan du. 450 lagu-
nentzat mahaiak jarri ziren. Osti-
ralean gehiengoa bete zen eta 
larunbatean aldiz dena bete-bete 
eginda egon zen. 

Beste berrikuntza edo sorpresa 
bat ere izan genuen. Zegamarrez 
osatutako BELACK taldearen 

kontzertuak dantzan jarri zuen 
bertan zegoen jende guztia. 
Beraien Rock erritmoarekin 
eta cava kopen laguntzarekin, 
kanpoan zegoen hotza pixka bat 
ahaztu genuen. 

Patioa ixtean herriko jendeak 
bertan parrandan jarraitzeko 
aukera izan zuen, baita etxera joa-
tekoa ere noski. Eta beste goie-
rritarrek urtero bezala autobusa 
hartu eta etxera joateko aukera 
ere izan zuten.

Azpimarratzekoa elkarteetako 
bolondresek egindako lana. Bai 
ostegunean dena atondu eta 
txukun-txukun irekierarako pres-
tatzen aritu zirenentzat, bai 
ostiral eta larunbatean jendea 
ondo egoteko txartel trukean, 
zerbitzatzen eta mahaiak gar-
bitzen ibili zirenentzat, larun-
batean, ateak ixtean, dena 
jasotzen geratu zirenentzat, guz-
tientzat txalo pila eta TOPA!! 

CAVA 
FESTA

Cava Festan Eusko labeleko jakiak izan ziren akeratzeko

Eskolako patioan egin da aurten lehenengo aldiz Kaba Festa Belack taldearen emanaldia egon zen gauean



ZEGAMAR NESKAK KIROLEAN

Lierni eta Arantza Ortiz ahizpak biak aritu dira futbol txapelketetan

ARANTXA ORTIZ ELORZA ZEGAMARRAK 
FUTBOLEAN JOKATZEN DU ETA BERE 
ESPERIENTZIAREN BERRI ESKATU DIOGU
Zegaman eskola kirolean areto futbolean ibiltzen 
nintzen eta 1. batxilerretik aurrera ez zen talderik 
irten Zegaman. Horregatik, Idiazabalen segi nuen 
areto futbolean jokatzen. Bertan, aurten arte bi 
nesken talde egon dira, baina aurten unibertsitatea 
dela eta ez dela, talde bakarra atera da. Hala ere, 
oso indartsua den taldea dela iruditzen zait, izan 
ere, zenbait lorpen garrantzitsu egin ditugu. Aurreko 
denboraldian bertan, Gipuzkoako ligako azpi txapel-

dun gelditu ginen. Hemendik kanpora ere irten izan 
gara eta Euskadi ordezkatuz nazioarteko jokalarien 
kontra ere partidu batzuk jokatu izan ditugu. Ema-
kumeen futbola gehiago indartzea gustatuko litzai-
dake, izan ere, futbola mutilen kiroltzat hartzen dugu 
eta ondorioz, talde gutxi ateratzen dira urtero ligan. 
Aurten 8 talde ezberdin gaude ligan baina aurreko 
denboraldian hiru itzuli egin behar izan genituen 
partiduak bestela oso garaiz bukatzen zirelako. Hala 
eta guztiz ere, nik futbolean jarraituko dut, bai gus-
tuko dudalako eta baita taldean dugun giroa, nes-
ken taldean zein mutilen taldean, oso ona delako eta 
horrek kirola egitera joatera animatzen zaitu.

Arantxa Ortiz eta bere taldekideak

Irati Arizkorreta helmugan sartzen Arantxa, Xanti bere lehengusuarekin
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ZEGAMA-AIZKORRI MARATOI TXIKIAN HERRIKO NESKEN PARTE HARTZEA.
Irati Arizkorreta aurten Maratoi juniorra korritu duen Zegamar neskatila bakarra izan da.Bestalde aipatu, aur-
ten 18 urte pasata zituelako parte hartu ez badu ere, Arantxa Ortiz izan da 15-18 urte zituen bitartean maratoi 
juniorreko edizio guztietan parte hartu duen Zegamako neskatila bakarra. 



Martxoaren 24an UPV/EHUko 
Donostiako Erizaintza Eskolatik 
antolatuta, urteroko legez, mendi 
irteera burutu zen, Zegamatik San 
Adrianera joan etorrian Errege 
Bideetako batetik. Donostiako eta 
Gasteizko Medikuntza eta Erizain-
tzako Fakultateko erizaintzako eta 
medikuntzako ikasleek, adminis-
trazioko partaideek eta irakasleek 
hartu zuten parte. Guztira 35 per-
tsona joan ziren.

Irteeraren helburu nagusia, Errege 
Bidean, Santiago bidean edo 
erromes bidean osasunarekin lotuta 
dauden ezaugarriak bertatik bertara 
erakustea bazen ere, elkarkidetza 
sustatzea eta denok ondo pasatzea 
ere garrantzitsutzat hartu zen.

Goizeko 8,30tan abiatu ginen 
Zegamako plazatik San Pedro auzo-
raino. Bertan izen bereko ermita 
ikusi genuen, aldarean dagoen 
eta buruko minak kentzeko balio 
duen kredozuloari aipamen berezia 
eginez. Bidaian zehar gatz iturburua 
eta hainbat elementu sinboliko ere 
ikusi genituen: Santiagoren zaldiak 
utzitako ferra zuloak, erreginaren 
aulkia, praileen bolalekutzat jotzen 
den tokia...

Kontu kontari Sancti Spirituko ospi-
talea zenera iritsi ginen. Bertako 
praile gaiztoekin sortutako isto-
rioak, eta ermitaren birtuteak entzun 
ondoren, zuzenean San Adriango 
kobazuloraino joan ginen. Han ere, 
bidean bezalaxe, makina bat his-
toria eta istorio kontatu eta entzun 
genituen: eraikinen funtzioak, 
posadako jabeen alabaren istorioa, 
altxorraren kokalekua...

Zati batean bidea elurtuta zegoen 
eta hori ere pozgarri gisa hartu zen. 
Jolas pixkat egin ondoren bueltako 
bidea hartu genuen pago motzez 
osatua dagoen baso zoragarritik. 
Horrela Oria ibaiaren iturburuetako 
batera, Iturbietakora hain zuzen 
ere, eta bertan dagoen karobira 
ere iritsi ginen. Kanala jarraituz, Iru-
txeta ingurura joan ginen eta hango 
erromes ospitalearen aurretik pasa 
ondoren berriro ere San Pedro-
raino jaitsi ginen. Kasino elkartean 

UPV/EHUko ERIZAINTZAKO IKASLEAK ZEGAMAN

bazkaria egin ondoren arra-
tsaldean Zegamako Aizko-
rri-Aratz interpretazio zentroa, 
(hau da Andueza ospitalea 
izan zena) eta San Bartolome 
ermita, izen bereko kofra-
diaren jatorria izan zena ikusi 
genituen. Egur museoan 
egurren laginekin eta hango 

enborrekin tailer zoragarria 
eginez pasa zitzaigun arra-
tsaldea. 

Egun gozoa izan zen, hurrengo 
urtean errepikatzeko modukoa.

ISABEL ELORZA PUYADENA
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San Adriango kobazuloan



ZEGAMA ZIENTZIA ASTEAN UPV/EHUk 
ANTOLATZEN DUEN EKINTZEN ARTEAN

Zientzia Astea zer den? 

Zientzia Astea zer den? Euskal 
Herriko Unibertsitateak anto-
latzen duen Zientzia, Teknologia 
eta Berrikuntzaren Astea da. 
Bertan parte hartzeko jakinmina 
besterik ez da behar eta gazteek 
zein helduek, umeek zein 
nerabeek aukera dute zientzia 
lanbide dutenekin zientzia ikusi, 
entzun, sentitu eta horretaz 
berba egiteko.

Tailerrak, txoko zientifikoak, 
ibilbide didaktikoak, erakus-
ketak, lehiaketak, janari-dasta-
tzeak, irteerak, bisita gidatuak 
eta hamaika gauza gehiago aur-
kituko ditzakegu Euskal Herriko 
hainbat txokotan eta baita 
Zegaman ere. 

Zegaman bi ekintza antolatu eta 
burutu ziren azaroaren 10ean. 
Bata San Adriango Kobazuloa 
bisitatu eta bestea Aizkorri Aratz 
interpretazio zentroa ikusi eta 
bertan dagoen Egur Museoan 
tailerra burutu. Gipuzkoa guztiko 
jendea etorri zen bi ekintzetara, 
haur gazte eta heldu eta guztira 
10 pertsona elkartu ginen Koba-

zuloa ikusteko eta 15 Aizko-
rri-Aratz interpretazio zentruan.

San Adriango bisita egiterakoan 
arlo desberdinak ukitu ziren: his-
toria, arkeologia, antropologia... 
Orain dela 12.000 urteko eta gaur 
egun arte iraun duten aztarnak 
esplikatu zizkiguten. Ikuspuntu 
kosmologiko-ludikoa hartzen 
duten hainbat sinbolo eta 
bizipen ere islatu direnez koba-
zuloko irudia eta eginkizunak ere 
azaldu zizkiguten: Osasunarekin, 
gizakiaren behar biologikoekin, 
espiritualekin eta biziraupena-
rekin erlazionatutakoak, pasabi-
dearekin lotutakoak. Orokorrean 
esan daiteke antzinako bizi-
modua gaur egungoarekin lotuta 
ikusi dugula erabat moldatu 
direlako antzina eta eguna. 

Pasabidea ikusteaz gain koba-
zuloko hainbat txirrikitu ikusteko 
aukera ere izan genuen. Horietan 
aurkitu dira altxorren zati preziatu 
batzuk eta hainbat legendan 
sortzaile ere izan direnak. San 
Adrianeko kobazulotik irtenez 
gero (hegoaldeko irteeratik) 
Erdi Aroko galtzada berria eta 
zaharra ere ikusi genituen. Gidari 
moduan Alfredo Moraza, indus-

ketetan dabilen arkeologoa izan 
zen.

Zegamako Andueza Baserrian, 
ospitalea izandakoan, Aizkorri 
-Aratz interpretazio zentroa 
aurkitzen da. Bertan Espainian 
dagoen Xiloteka nagusiene-
takoak du kokalekua. Bizia 
da, Imanol Artolak bildutakoa, 
Zegamako herriari utzitakoa eta 
etengabe handitzen ari dena. 
Imanol Artola egurra erabiltzen 
eta ikertzen hasi zen 177 enborrez 
osatutako bilduma baten bidez. 
Ondoren xiloteka bat osatzen 
hasi zen, mundu osoko 1500 
egur lagin baino gehiago dituena 
momentuz eta hau guztia era-
kutsi zigun. Xilotekarekin disfru-
tatuz gain, enbor bilduma pare-
gabea ikusteko aukera ere izan 
genuen 

Era berean, Aizkorri-Aratz inter-
pretazioa zentroan basoaren 
eta inguru guztiaren informazio 
zehatza eman zigun bertako 
arduradunak.

ISABEL ELORZA PUYADENA

San Adriango kobazuloko argibideak entzuten

Zegamako Aizkorri-Aratz interpretazioa zentroan
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GIPUZKOAKO  
ETA ARABAKO  
PARTZUERGOA

GIPUZKOAKO ETA ARABAKO 
PATZUERGOAK 2018.AN 
HARTUTAKO ERABAKI 
ETA BURUTUTAKO EKIMEN 
GARRATZITSUENAK

1.- LARRE DENBORALDIA
Partzuergoak, azken urteotan 
larre eskaeretan jasotako buru 
kopurua eta mendian ibilitako 
buru kopuruen arteko desdoi-
tzeak zirela eta, neurri batzuk 
hartu zituen 2018-2019 larre 
denboraldietarako:
• Animaliak mendian egoteko 

gutxieneko egonaldia 3 hilabe-
tetakoa izatea.

• Aurreko puntua bermatzeko, 
2018an ikuskapenak egitea. 

• Kanon bat ezartzea ikuskari-
tzak egiteak sortuko zituzten 
gastuei aurre egiteko. 

• Ikuskaritza kopurua, ezarrita-

ko kanonarekin osatzen ziren 
baliabideen baitan erabakitzea 
da.

• Ganaduzale bakoitzari baimen-
dutako eta mendira igotako 
ganadu kopuruaren artean 
gehienez ere %30eko aldea 
onartzea.

2.- LARREETAKO  
HOBEKUNTZAK
Hainbat mantentze eta hobe-
kuntza lan (itxiturak berritu edo 
kendu, harrapalekua eraiki, xeha-
ketak, urak bideratu, askak egin, 
etab.) egin dira Foru Aldundia-
ren 120.000 €tako diru-lagun-
tzarekin. 

Eremua eta egindako lana
Garagartzako harrapalekua
Santu Espirituko pasoaren gar-
biketa
Ultzamako eta Añabaso maldak 
garozko eskuzko xehaketak  
32 Ha
Altzanian traktorearekin garoa 
xehaketak 90 Ha
Letain magalean, saredun itxitu-
ra zaharra kendu
Letaingo Nafarroarekin muga 
egiten duen bizikletentzako 
pasoa ipini.
Urbin bi txaboletako sarrerak 
egokitu Lanbita eta Arbelar.
Urbiko Artzanburun aska

Aurten Partzuergoan, larreei dago-
kionez, alde batetik aldaketa batzuk 
egon dira, nabarmenenak, ezarri den 
buruko kanona eta lehenengo aldiz 
egin diren ganadu presentzia kon-
trolak. Bestetik, azken 3 urteetan bezala, 
larreetako hobekuntza lanak egin dira 
Gipuzkoako Foru Aldundiak emandako 
diru-laguntzei esker. Honez gain, ohikoa 
den moduan, aurten ere ehiza postuen 
eta pisten konponketa, diru-laguntza 
eskaerak, zein ondoren azalduko diren 
beste hainbat proiektu burutu dira.
Lehendakari aldaketa: Uztailean ospatu 
zen juntan, Asparrenako Inmaculada 
Albizu Fuentesek, Zegamako ordezkaria 
den Joseba Izagirre Arozenari urtebe-
terako izango den lehendakaritzaren 
erreleboa pasatu zion. 

4.- DIRULAGUNTZAK 
Taulan eskatutako laguntzak eta ebazpenak. Kantitateak BEZik gabe dira.

       Administrazioa Saila Proiektua Eskatutakoa Emandakoa
3.1 Eusko Jaurlaritza Ingurumen eta Lurralde Politika Kardoa kontrola 2090€ 1985,5€

3.1 Eusko Jaurlaritza Ingurumen eta Lurralde Politika Flora habitata mantentzea 12000€ 11400€

3.2 Eusko Jaurlaritza Ekonomia Sustapena Garagartza Elektrifikazioa 7.324,38€ 5.317,5€

3.2 Eusko Jaurlaritza Ekonomia Sustapena Fonda energi berriztagarrien.. 28.422,35€ 0

3.3 Gipuzkoako Foru Aldundia Ekonomia Sustapena.. Urdalurreko pista konpontzea 19.864,27€ 0

3.4 Gipuzkoako Foru Aldundia Kultura…. San Adrianen indusketa.. 11500€ 6500€

(*)3.5 Gipuzkoako Foru Aldundia Kultura…. Partzuergoko Erregistro lanak Partzuergoak ez du eskaera 
     egin. Ipini duen dirua 4500€
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3.- BIDEETAKO  
HOBEKUNTZAK
Urdalur-Apota bidegurutzerai-
noko pista konponketa 4212€ 
(gehi BEZ). 
Aldaola–Larrebil pistan hainbat 
lan: erretenak, badenak, tubo 
sartzeak. etabar. Ez dugu gas-
tuen informaziorik txostena lan-
du denean.
Urte bukaeran erretenak garbitu-
ko dira.

3.1.- Eusko Jaurlaritzako Inguru-
men eta Lurralde Politika Saila-
ren, 2016ko Kapital naturala eta 
biodibertsitate programa ba-
rruan eskatu ziren bi proiektue-
tan egin diren ekintzak:
“Urbiko 2016-2018 kardu kontro-
la”: Artzanburun 11 Ha sail kardoa 
jo eta erabilitako teknika eskuzko 
xehaketa izan da 2.090€ (gehi 
BEZ).
“Flora habitata mantentzeko La-
rreetako hobekuntzak” proiektu 
barruan berriz Santu Espirituko 
harrapalekua egin da 12.000€ 
(gehi BEZ). 
3.2.- Eusko Jaurlaritzako Ekono-
miaren Garapen eta Azpiegitura 
sailak 2018ko Euskal Autonomia 
Erkidegoko landa-eremuak (g4, 
g5 eta g6 bezala sailkatutakoak) 
sustatu eta garatzeko laguntza 
programa barruan, bi eskaera 

egin dira: bata Garagartza Txa-
bolan argi-indar instalazioa berri-
tzeko eta bestea Fondan, energia 
berriztagarriak instalatzeko. Au-
rrekontua 7.324,38€takoa (gehi 
BEZ) eta 28.422,35€takoa (gehi 
BEZ) izan dira. Ebazpena, Ga-
ragartzako proiektuak 5.317,5€ 
tako laguntza jaso du eta Fonda-
ko proiektuaren eskaera berriz ez 
da onartua izan.
3.3.- Gipuzkoako Foru Aldun-
diko, Landa Inguruneko eta Lu-
rralde Orekako Departamentua 
Gipuzkoako Lurralde Historikoko 
Landa Bideetarako diru-lagun-
tzen programa barruan Urdalu-
rreko pistan hainbat zati hormi-
gonatzeko proiektuarentzako 
finantzaketa eskatu da. Helburua 
urtero partxeatu behar izaten 
den bidean, zatika egitura egon-
korrago bat eraikitzea. Diru ko-
pura 19.864,27€ (gehi BEZ). Ez 
da onartua izan, arrazoia: Par-
tzuergoa laguntza jaso dezake-
ten entitateen artean ez dagoela.
3.4.- Gipuzkoa eta Arabako Par-
tzuergoan kokatuta dagoen San 
Adrianeko tunel edo haitzuloan 
bostgarren urtez 2018.an Aran-
zadi Zientzia Elkarteak arkeolo-
gia-lanak egin ditu. 2018.ko mar-
txoaren 13an Gipuzkoako Foru 
Aldundiko Kultura, Turismo, 
Kirol eta Gazteria Departamen-
duko Foru Aginduaren bidez 
2018 ekitaldiko diru laguntzen 
deialdian sartu zen eta ekainaren 

18an argitaratutako ebazpenean 
Gipuzkoako lurraldean arkeologi 
ikerketa eta indusketak egite-
ko programan onartua izan zen. 
Diru kopura 11.500€ (gehi BEZ), 
6.500€tako diru-laguntza jaso 
da.
(*) 3.5.- Gipuzkoako Foru Al-
dundiko Kultura, Turismo, Kirol 
eta Gazteria, Oreka diru-lagun-
tza programan,
Burdinola elkarteak Partzuergoak 
duen historia sozial, ekonomiko 
eta etnografiko aberatsa agerian 
jartzea duen proiektua aurkez-
tu zuen. Proiektuaren ebazpena 
baiezkoa izan da eta egin diren 
lanak bost alderditatik landu dira: 
Alderdi historikoa. Horretara-
ko artxiboetako funtsak aztertu 
dira, dokumentu bakoitzarekin 
fitxa bat eginez. Guztira 192 erre-
gistro arakatu dira: 9, XVI. men-
dekoak; 29, XVII. mendekoak; 64, 
XVIII. mendekoak; eta 90, XIX. 
mendekoak. Arakatu diren do-
kumentu guztiak Segurako Udal 
Artxiboan daude eta on-line kon-
tsultatu dira. Alderdi arkeologi-
koa, Partzoneriako mugarriak, 
Toponimia eta Irudi bilketa ere 
egin dira. Proiektua hiru urte-
ko iraumena izango du. 2018ko 
Aurrekontua 13.500€takoa. Par-
tzuergoak 4.500€ jarri ditu.
5.- EHIZA
2018ko hobekuntzei begira, pos-
tuen segurtasuna bermatzen 

Dominika txabolarako egurra egiten
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dituenak onartu ziren. Partzuer-
goko Juntak Ehizako postuen 
konpontze eta berritze lanak egi-
teko Lizelan enpresari esleitzea 
erabaki zuen, 16.892,57 €tan. 

TREPAK
• Podak: 3 (Apota 10,  

Agiñaran 0,2, Aratz 10,  
Larrebil 17, Ultzama 8)

• Desmontatu eta berriro 
montatu: 2 (Aratz 9 material 
zaharra almazenera eraman 
eta Aginaran 7 basea trabie-
sarekin sendotu)

• Tentsatu: 32
• Kable berriak erantsi:  

12 (Apota 3, Aratz 5, Aratz 6, 
Garagartza 2, Garagartza 4, 
Iturgain 5, Iturgain 9,  
Larrebil 6, Larrebil 9,  
Larrebil 16, Larrebil 17). 

• Eskailera egin: 1 (Peazuleta 4) 

LURREKOAK
• Berritze osoak: 4 (Iturgain 8, 

Larrebil 11, Portugaña 1,  
Ultzama 2)

• Berritze erdie: 3 (Alkain 2, 
Apota 6, Larrebil 10) 

• 22 posturen errebisioa: tor-
lojuekin hesolak sendotu eta 
largeroak aldatu. 

Gastatutakoa:
LANAK KOSTUA
LIZELAN 16.982,57€
MATERIALA 
ULMA 12.240,77€
ERREKONDO -  
EGUR ZERRA 598,95€
RAMOS 295,54€
 13.135,26€
GUZTIRA 30.117,83€

Enkante egunean aurreneko 
bueltan 19 ehiz-postu hutsik ge-
ratu ziren, hirugarren bueltaren 
ondoren 13 izan ziren. Juntak 
aurten ere aho batez onartu du 
enkantean desertu geratu diren 
13 postuak Partzuergoko udal 
bakoitzari dagokion zatiaren 
arabera banatzea eta tasak eta 
aprobetxamenduaren %20a Par-
tzuergoak ordaintzea.
Bestalde, 2017-2018 denboral-
dian eman diren 5 batidatan 
(hiru Altzanian eta bi Urbian) 24 
basurde eta 4 orkatz bota dira. 

5.- BASOA
Ekainean herritarrentzako suta-
rako egurraren eskaintza egin 
da honako baldintzetan: 
• Lote bakoitza 15 tona inguru-

koa (Egur berdea)

• Kamioaren salneurria etxean 
entrega eginda, 550€ eta ta-
sak eta hobekuntzak aparte 
udaletxean, 30 €.

• Entrega azaroan egin da eta in-
teresatuak guztira 36 izan dira:

Segura 8
Idiazabal 7
Zegama 15
Asparrena 1
Zerain 5

6.- ERABERRITZE  
PROIEKTUAK
Siresa enpresak lideratzen duen 
HY-POWERBOX proiektua aur-
ten bukatu da, bere helburua ar-
tzain txaboletan argi-indar hor-
nitze-sistema autonomoagoak 
lortzea izan delarik. Lortutako 
emaitzen zain gaude. 

7.- AUZOLANAK
Abuztuaren 28an Hirumuga an-
tena inguruan Ziordiarekin muga 
egiten duen itxitura errepasatu 
zen. Konbidatuak inguruan gana-
dua ibiltzen duten 5 ganaduzale. 
Lauk parte hartu zuten. Urriaren 
6an, Dominika txabolako su egu-
rra preparatu zen boluntario kua-
drilla batekin. 



Azaroaren 11an, San Martin egunez ospatu zen aurten-
goan Behobia-Donostia lasterketa. Zegamako ordezka-
ritza ere izan zen lasterketa honetan, guztira 10 korrika-
lari zegamar aritu ziren lehian. Zorionak guztioi!!! Hona 
hemen parte hartzaile bakoitzak egindako denbora eta 
sailkapen nagusian lortu zuten postua. 

ZEGAMARRAK
Behobia-Donostia lasterketan

Aurtengoan ekainaren 23an, larunbatez, 
ospatu zen Quebrantahuesos proba Sabiña-
nigon. 28º edizio honetan, txirrindulariek 
200km-ko ibilbidea egin behar izan zuten 
Aragoiko eta Frantziako Pirinioetan barrena, 
guztira lau mendate ezagun igaro behar 
izan zituztelarik. Orotara 8.500 partehar-
tzaile aritu ziren lasterka eta hauen artean 
zegamar bakarra, Iban Sanjuan Arrieta, hel-
mugan denbora bikaina eginez (5 ordu eta 
59 minutu).

Honez gain, egun berean, Treparriscos las-
terketako 15º edizioa burutu zen, irteera eta 
helmuga Sabiñanigon duen lasterketa hau 
ere. 85km-ko ibilbidea egin behar izan zuten 
bertan parte hartu zuten 2.500 txirrindula-
rik. Lasterketa honetan ere izan zen Zega-
mako ordezkaritza, lan bikaina burutuz.

Hona hemen parte hartu zuten herritarren 
zerrenda eta denborak: 

 POSTUA  IZEN-ABIZENAK DENBORA
 418 Mikel Frias Reguillaga 01:17:20 
 751 Xabier Morillo Mendizabal 01:20:12
 1282 Iñaki Lasa Agirre 01:23:22
 1542 Aritz Toledo Zurutuza 01:24:33
 4629 Antonio Otero Rey 01:33:44
 8435 Asier Berasategi Urdangarin 01:40:55
 10681 Iker Alzelai Arakama 01:44:48
 12509 Naiara Toledo Zurutuza 01:47:57
 14136 Jesus Berasategi Zurutuza 01:50:46
 14324 Lei Agirre Katarain 01:51:08

Behobia-Donostia egindako korrikalari zegamar batzuk

QUEBRANTAHUESOS-TREPARRISCOS

Iban San Juan 05:59:30

QUEBRANTAHUESOS

Iban Sanjuan Quebrantahuesos 
probako zegamar bakarra

Axier Zeberio Crespo 03:22:23

Ioritz Etxeberria Oiarbide 03:30:59

Haritz Garai Marin 03:31:00

Ibai Arrizabalaga Begiristain 03:31:01

Luis Malkorra Rodrigo 03:31:02

Ainara Mendoza Nogales 04:18:54

TREPARRISCOS

Treparriscos lasterketan parte hartu zuten 
zegamar batzuk
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POWERADE NON STOP. MADRID-LISBOA
Hiru zegamarrentzat izan zen urrezko domina Powerade 
Non Stop proban, Aitor eta Ander Perez Arrieta eta Iban 
Sanjuan Arrietarentzat.

Madrid-Tajo-Lisboa MTB (Mendi bizikleta) Powerade Non 
Stop proba irailaren 21 eta 23 artean jokatu zen. Proba lau 
eratara joka daiteke; launaka, hirunaka, binaka edo bakar-
kakoen taldeak osatuz. Zegamarrak, Aitor Perez Arrieta, 
Ander Perez Arrieta eta Iban Sanjuan Arrieta, hiruko tal-
deetan lehiatu ziren. Beraien kategorian urrezko domina 
eskuratu zuten eta sailkapen orokorrean berriz laugarren 
postuan geratu ziren. Egun eta gau lasterka aritu ziren 
proba honetan 770 kilometro egin zituzten txirrindulariek, 
guztira 800 parte hartzaile izan zirelarik. Laguntzaile talde 
bikaina izan zuten ondoan zegamarrek, eskertzekoa benetan 
beraien laguntza. Garaipen handia aurten hirukote honek 
egindakoa, zorionak!

Zegamarrak podiumean garaikurra jasota

Txirrindulariak laguntzaile zegamarrekin
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Bi urte igaro dira galdeketa egin 
genuela Zegaman
Beste urte bete pasa zaigu eta ez 
da nolanahikoa izan 2018a. Herri-
tarron ituna osatu genuen guztion 
artean. Auzoz-auzo, herriz-herri 
eta eskualdez-eskualde elkartu 
gara arrazoiak pilatuz, aurreka-
ririk ez duen ariketa soziala egin 
eta 2019 arrazoi elkartu ditugu 
Euskal Herrian erabakitzeko.
Herritarron ituna osatu eta 
ekainak 10ean giza-kate erraldoi 
bat osatu genuen 201,9 kilo-
metrotan zehar Donostia, Bilbo 
eta Gasteiz elkartuz. Donos-
tiako udaletxe aurrean hasten 
zen giza-katea, galdeketa egin 
dugun lehenengo hiriburuan, 
eta Gasteizko parlamentuaren 
atarian amaitzen, EAEko autogo-
bernu ponentzia lantzen ari den 
toki berean.
Zegamarrok giza-katearen zati 
garrantzitsu bat bete genuen 
goierriko gainontzeko herriekin 
batera. Goizean goiz elkartu 
ginen Zegaman 90 lagun eta bi 
autobusetan joan ginen Murgia-
raino eta eguerdiko 12etan, beste 
175.000 pertsonekin batera 
giza-kate erraldoia osatu genuen.
Urriaren 25ean, giza-katearen 
amaiera puntua izan zen EAEko 
parlamentuan eta Nafarroako 

parlamentuan, alderdi politiko 
bakoitzarentzat, milaka per-
tsonen artean osatu genuen 
Herritarron Itunaren kopia 
banaren entrega egin genuen.

GALDEKETEKIN BESTE 
PAUSU BAT 
Aurten galdeketek beste olatu 
bat izan dute. Honetan, Bizkaiako 
Alonsotegi, Balmaseda eta Zalla 
herriek, eta Gipuzkoako Irun eta 
bertako hiriburu den Donostia 
izan dira. Guztira 250.000 per-
tsona bizi diren eremu batean, 
erabakitzeko eskubidea ardatz, 
galdeketa berme guztiekin 
antolatu zuten.

KATALUNIAREKIN  
ELKARTASUNETIK 
ELKARLANERA
Irailaren amaieran, Gernikara 
bideratu genituen begiradak 
eta inoizko Picassoren Gernika 
koadrorik ikusgarriena topatu 
genuen. Herritarrek elkarrekin 
egin zuten margolan eta elkar-
tasun keinu itzelaren lekuko 
izan ginen. Gernikako sarraskia 
ikusezin egin nahi izan zuten 
moduan, Katalunian 2017ko 
urriaren 1ean egin zuten sarraskia 
ere estaltzen ari dira. Picassok 

Gernika koadroarekin mun-
duari erakutsi zion sarraskiaren 
tamaina eta koadro berbera izan 
zen Katalandarrei elkartasun 
mezua iritsi arazteko irudia. 

Gernikako herriaren lan bikainari, 
bertako udalak jarri zion jantzi 
dotorea adierazpen institu-
zionala eginez erabakitzeko 
eskubidearen alde lan egiteko 
konpromezuz.

Elkartasun mezuak jarraituko 
dute, baina iritsi da elkarlanean 
hasteko garaia. Mezu horixe 
eman zigun egun Katalandarren 
president den Kim Torrak aza-
roaren 14an Donostiako Kur-
salaren areto nagusian. Agirre 
lehendakariaren esanari itzulia 
emanez, Euskaldunon borroka, 
Kataluniaren borroka dela 
ziurtatu zuen.

TRIPONTZIA
Aurten ere, azken urteetan 
moduan, Tripontzia saria 
martxan daukagu. Parte har-
tzeko, herriko saltokietan esku-
ragarri dituzue txartelak. Txartel 
bakoitzeko, Elkarrekin Thogether 
dokumentala ikusteko pasahitza 

GURE ESKU DAGO

Giza-katean parte hartu zuten zegamarrak
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Kim Torraren hitzaldia, azaroaren 14an Donostian

Picassoren Gernika koadroa

eta Tripontziaren zenbakia eta 
serie izango dituzue.
Aurten 24 sari banatuko dira:
1. Saria: Zenbaki eta Serieari 
60.000 € eta 2.000 € beste 7 
txartelei
2. Saria: 1.500 € 8 txartelei
3. Saria: 1.000 € 8 txartelei

2019RAKO EGUTEGI 
BETEA
Dagoeneko aurrera begirako 
lanetan gabiltza. Garrantzi 

berezia ematen diogu herritarrak 
egoeraren berri izateari eta bide-
ratzeko moduak jarriko ditugu. 
Autogobernu ponentzian lortu 
den akordioaren inguruan lortu 
den akordioa ezagutzera ematea 
kasuko. 
Gernikako udalaren adierazpen 
instituzionalaren zabaltzea eta 
Kataluniarekin elkarlana estutzea 
izango dira beste ardatzak.

HERRIKO ERABAKIAK 
ELKARREKIN HARTZEKO 
BIDEAK
Erabakitze eskubidea bere oso-
tasunean ulertzen dugu, estatus 
politikotik hasi eta gure inguruko 
erabaki txikietaraino. Bide 
horretan, herriko antolaketaren 
inguruko hausnarketan ari gara.
Parte hartu nahi duen guzientzat 
bide guziak zabalik dauzkagu. 
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Belaunaldi desberdinen joan-e-
torriak ezagutu dituzte, dudarik 
gabe, Olaberriko festek. Historian 
atzera eginda, 1935.urterako jada 
festak ospatzen zirela kontatu 
digu Zatizaliergo Pepik, eta 
baliteke ordurako urte batzuk 
eramatea. Handik gutxira, ordea, 
festa hauen lehen etena heldu 
zen, gerra zibilaren ondorioz, eta 
honen ostean noiz berreskuratu 
ziren ezin izan dugu jakin. 
Jakin badakigu, ordea, festa 
ospetsu eta partehartzaileak izan 
zirela betidanik, eta auzokideen 
artean biltzen zen diruari esker 
antolatu izan zirela. Gogoan 
du Pepik ze dantzaldiak egiten 
zituzten eta auzoa jendez lepo 
nola egoten zen. 
Rubioneko Xantik kontatu 
digunez, 1975. urte inguruan 
soziedadea sortu zuten zenbait 
auzokideren artean, eta geroztik 
honen bueltan antolatzen 
baziren ere festak, aurretik beste 
baliabide batzuk erabili zituzten. 
Esaterako, urte batean, beraien 
garajean jarri omen zuten 

taberna, Manuel Urbizu alka-
tearen eskariz. Eta ondorengo 
urteetan, soziedadea sortu 
bitartean, kanpoan jartzen omen 
zuten barra bat.
Olaberriko festen hirugarren 
etapa, beraz, soziedadearen 
sorkuntzarekin etorri zela esan 
genezake. Garai honetan jada 
bazuten auzokideek festak anto-
latzeko eta elkartzeko gune bat. 
25 urteko iraupenaren ondoren, 
gutxi gorabehera, etapa honen 
amaiera Axintxio auzokidearen 
heriotzarekin etorri zen, 2000.
urtean hain zuzen. Eta honek 
ekarri zuen festen bigarren etena, 
2010.urtean berriro ere berres-
kuratu ziren arte.
Urteak joan urteak etorri, tra-
dizio askori eutsi diete gure 
auzoko festek, hala nola, aizkora 
apustu, toka txapelketa edota 
ume jolasei. Hauen inguruan 
datu zehatzagoak aipatuz, esan 
dezakegu Kontxiren denda 
aurrean nola egiten ziren aizkora 
apustuak eta Juan Artola auzo-
kideak urteetan zehar nola parte 

hartu izan zuen, bere alaba 
Begoñak helarazi digun infor-
mazioaren arabera. Ume jolasen 
inguruan ere hainbat oroitzapen 
jaso ditugu auzokide eta herri-
tarren ahotik, besteak beste, 
hain famatuak izan ziren piñatak 
aipatzen dizkigute gehienek, 
eta anekdota modura, untxi 
bat bertan sartu zutenekoa ere 
kontatu digute. Eta ezin aipatu 
gabe utzi hain olaberritarrak 
diren toka txapelketa eta bertako 
haur eta gazteek eskuz egindako 
banderitak, papeleratik ateratako 
paperarekin, biak ere urteetan 
zehar Olaberriko sinbolo bilakatu 
zirenak. 
Bestalde, urteen poderioz galdu 
diren ohiturak ere badirela jakin 
dugu, esaterako, auzokideen 
artean egiten zen futbol partida, 
eta baita ere asteburu osoko 
festa luzeak, orain egun baka-
rrera murriztu direnak. Honekin 
batera galdu da ere toki desber-
dinetatik musika taldeak ekar-
tzeko egon zen ohitura, hala nola, 
Gipuzkoako bazter guztietako 
trikitilariak edota Altsasuko Gau-
txori taldea.  
Hala ere, galerak ez ezik, bada 
azken bi urteetan berreskuratu 
den tradiziorik ere, aspalditik 
ospatu arren urteetan zehar 
galdurik egon zen txirrindulari 
proba. Esan behar dugu Elkar-
tu-Nahi txirrindulari elkarteari 
esker berreskuratu dela tradizio 

OLABERRIKO 
FESTAK

Olaberriko festak 2017 Aizkora apustua

Olaberriko festak 2017



hau, eta antolakuntzaz ere bera 
arduratzen dela. 

Garai berrietara egokituz, berriz, 
auzo bazkaria da azken urteetan 
ezarritako ohitura berrietako bat, 
bertsolari, trikitilari eta bazka-
losteko urdaiazpiko porrarekin. 
100 lagun inguru elkartzen gara 
bertan, auzotarrak direnak eta 
ez direnak. Soziedadearen faltan, 
Asteasuren txokoa daukagu 
gaur egun festak antolatzeko 
topaleku, eta Ainhoa eta Ibanen 
garajea, berriz, taberna bila-
katzen dugu. Gauean antola-
tzaile eta kolaboratzaileen artean 
egiten den afariak ere aipamena 
merezi du, lehen urtean inprobi-
satuz sortu zena tradizio bilakatu 
baitugu. Honekin eta su artifi-
zialekin ematen diogu amaiera 

egunari, gaueko festarekin kalean 
jarraituz. 

Esan gabe doa maiatzean 
egiten dela ospakizun hau, 
bertako ermitari izena ematen 
dion Gurutze Santu egunaren 
inguruan. Eta egunean bertan 
(maiatzaren 3an) ospatzen den 
mezak ere badu historia luzea, 
noski, gaur egun oraindik man-
tentzen dena. 

Baina, jakina, ez dira izan festak 
soilik Olaberri auzoaren izaera 
definitu dutenak. Bere fabrika 
zaharra, elektrokimika, gaseosa 
eta lejia lantegia, dendak, 
tabernak, panaderia, Uharka 
Zabal erreka, edota herritar 
askoren igerileku izan zen 
presa izan dira, besteak beste, 
gure auzoaren historia eta nor-

tasuna eraiki dutenak, eta nola 
ez, bertako jendea. Esangu-
ratsua izan zen urteetan zehar 
Olaberrik eduki zuen biztanle 
kopurua, gaur egun ez bezala, 
haur eta gaztez beteriko auzoa 
izan baitzen. Esaterako, gogoan 
dauka Marikaxik garai batean 
irastorzatar 33 lehengusu nola 
bizi izan ziren bertan. Hortik 
atera kontuak. Kaletik ere zenbat 
jende igotzen zen kontatzen 
digu berak, gogoratzen omen du 
herritarren artean ermitarekiko 
zegoen fedearen eraginez zen-
baterainokoak izaten ziren jen-
dearen joan-etorriak.
Eta hauxe da, ba, azaleko datu 
bilketa honetatik modu labu-
rrean jaso ahal izan duguna eta 
kontatzen dizueguna. Hala ere, 
norbait emateko prest balego, 
gustura jasoko genuke infor-
mazio gehiago. Daturen batean 
okertu bagara, berriz, barkamena 
ere eskatuta utzi nahi dugu. 
Kontuak kontu eta etenak eten, 
hainbeste urte dituen tradizio 
honi segida emateko gogoz 
jarraitzen dugu, erroturik gelditu 
denari eutsiz eta aldi berean 
garai berrietara moldatuz. 
Horiek direlako, beharbada, 
usadio zaharrek denboran zehar 
irauteko gakoak. Horixe da gure 
aurrekoengandik jaso duguna 
eta ondorengoei utzi nahi 
dieguna. Horrexegatik, beraiei 
eskaini nahi dizkiegu lerro hauek, 
izan zirenei; izango direnek ere 
auzo xume honen historiaren zati 
bat behintzat ezagutu dezaten.

OLABERRIKO FESTA 
BATZORDEA

Maiatzaren 13an Azpeitin ospatu 
zen Gipuzkoako Gimnasia Ritmikako 
txapelketa. Aitxuri Herri Eskolak 
lehen aldiz parte hartu zuen kirol 
mota honetan eta Aitxuri Alebin B 
taldea lehen sailkatua izan zen.

Zegamako 3 gaztek parte hartu 
zuten taldean June Collado, Arene 
Martin eta Jessenia Brochero.

Zorionak neskak zuen lanak eta 
esfortzuak bere saria jaso du. Segi 
horrela!!!!

Olaberriko festetan auzokideen arteko futbol partida. 
Atzean ezkerretik eskuinera: Domingo “Asteasu”, Javier Mendizabal, Javier Garcia, Xanti Martin, Javier 
“Roseta”, Juan Mari Irastorza, Bernardo Irastorza, Joxe Manuel Landa, Andres Zubizarreta eta Juan 
Larrea.
Aurreko ilaran: Imanol Artola, Jose Mari Artola, Joakin Irastorza, Pako Irastorza, Jose Angel Otaegi 
eta Jesus Otaegi
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Gimnasia ritmikan parte hartzen dute zegamar 
neskatilak

HIRU ZEGAMAR 
GIMNASIA RITMIKOAN
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Auzotarrek bagenuen Olarango Festak ospatzeko 
ideia buruan denbora luzez, baina ez genuen pausorik 
ematen, apirileko parranda baten ostean ”whatsapp” 
talde bat agertu zen arte. Ondoren bilera baten deialdia 
egin genuen,auzokide guztiei gonbitea eginez eta denon 
artean festen gutxigorabeherako programa bat osatuz, 
baita data jarriz ere. Honela, pixkanaka lan-taldak sortu 
eta denok parte hartuz gauzak antolatuz joan ginen, 
egiten zenaren berri denok izan genezan bilerak eginez.
Festa hauek hiru hitzetan deskribatu beharko bagenitu, 
ilusioa, inplikazioa eta auzolana lirateke. Azken finean, 
herri txiki bateko auzo txiki batean zerbait handia egin 
daitekeela ikusi baitugu, Olarango festa elkartasunaren 
eta kooperazioaren eredu izanik.
Hona hemen Olarango festetako argazki batzuk.
OLARANGO FESTEN ANTOLAKETARAKO BATZORDEA

OLARANGO 
FESTAK

Olarango festak antolatzen ibili diren eragileak

Taberna ere pintxoak jarri zituzten bertaratuetzat

Giro aparta sortu zen Olaran auzoan
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AIZKORRI GURASO ELKARTEA

Guraso Elkarteko partaideak

Beste urte batez iritsi zaigu Aizkorri Guraso Elkartean atzera 
begirada bat botaz, urtean zehar egindako ekintzen labur-
pen bat egiteko garaia.
Inauterietako ostiralekoa izan zen lehena. Haurrak eskolan 
mozorrotu ondoren, txokolatea banatu zitzaien bertaratu-
tako guztiei eskolako patioan. Buruhandiekin eman zitzaion 
festari bukaera.
Ikasturteari bukaera emateko, ekainaren 2an festa polit bat 
ospatu genuen. Goizean, Xabier Intxaustik antolaturiko herri 
kirolak eraman ziren aurrera. Aurten puzgarriak ere izan 
genituen umeen gozamenerako.
Ondoren Ostatura Joan ginen bazkaltzera haur eta gura-
soak, bertan 100 lagun inguru elkartu ginelarik. Arrakasta 
handia izan zuen jarraian izan zen “Enen Kantak”-en ikus-
kizunak. 
Eskertzekoa da egun guztian zehar bi gurasok aurpegiak 
margotzen egindako lana. Mila esker!!

San Martinetan, Diskotxantxa izan genuen gure artean, txo-
kolate beroa eta bizkotxoekin eguna borobilduz.
Urteari bukaera emateko Gabon eskea antolatu genuen.
Berrikuntza moduan aipatu, 5 eta 6. mailetako ikasleek 
mekanografiako saioak jaso dituztela eskolako orduetan, 
Guraso Elkarteak kudeatu eta bertako irakasleen laguntza-
rekin.
Bestalde, esan, zaintza zerbitzuak aurrera jarraitzen duela, 
goizeko 8:00etatik 9:00etara Marian Telleria begirale delarik.
Elkarteko partaide guraso denak izan arren, hauteskunde 
bidez aukeraturiko ordezkaritza bat arduratzen da elkartea-
ren betebeharrak kudeatzeaz eta aurrera eramateaz. Aurten 
hauteskundeak egin aurretik, guraso guztiei aukera eman 
zaie beraien borondatez Guraso Elkarteko partaide izateko.
Finantziazioari dagokionean, gurasoen ekarpen eta Udal 
zein Foru Aldundiaren ohiko diru sarrerak jasotzeaz gain 
inguruko enpresa batzuen laguntza ere jasotzen dugu. 
Eskerrik beroenak Aizkorri Guraso Elkartearen izenean!



Hemen dituzue 2017ko abendutik 2018ko urrira 
bitarteko meteorologiari buruzko datu batzuk. 
Datu hauek, www.euskalmet.euskadi.net web 
orritik eskuratu ditugu:

ARGIBIDEAK
Prezipitazioa l/m2  Euria, m2 bakoitzean zenbat litro.
T. max (ºC) Tenperatura edo hozberorik altuena.
T. min. (ºC) Tenperatura edo hozberorik baxuena.
Haizea abiadura (Km/h) Haizearen indarrik handiena. 
Hezetasun erlatiboa (%) Hezetasun handiena.

Prez.
(l/m2)

T. max.
(ºC)

T. min.
(ºC)

Haizearen 
abiadura 

(km/h)

Hezetasun 
erlatiboa

(%)

PREZIPITAZIO GEHIEN EMAN ZEN EGUNA 
2018-01-06 • 47,6 l/m2
T. MAXIMOA EMANDAKO EGUNA  
2018-08-18 • 31,9º
T. MINIMOA EMANDAKO EGUNA 
2017-02-27 • -6,9º
HAIZEAK ABIADURA HANDIENEKO EGUNA (Km/h)
2017-01-29 • 135,5 km/h

ZENTRO 
METEOROLOGIKOA

Urte hau berezia da erreal 
zaleentzat. Aurreko denbo-
raldia bukatzearekin batera, 
denboraldi berriaren 
hasiera Anoeta berrian 
eman baitzaio. 

Obren eraginez, 2018-
2019 denboraldiari hasiera 
kanpoan eman ostean, Bar-
tzelona izan zen Anoeta 
estreinatu zuen kanpoko 
taldea. Partida irailaren 
15ean jolastu zen eta 
aurretik Zegamarrak Rea-
lakin peñako kideek gosa-
ritxo bat egin zuten, festa 
giroan sartzen joateko. 
Aurretik hitzartu gabe, 
Zegamako Jo motel txa-
ranga izan zuten lagun 
herriko kaleetan zehar

ZEGAMARRAK ERREALAREKIN

Jo Motel txarangarekin Zegamako erreal zaleek animoa goran izaten dute
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SAN MARTIN PARROKIA

BATAIOAK
Bataioak hiru txandatan os-
patzen dira: Jesusen bataioaren 
festan (Errege festaren ondo-
rengo igandea), Bazko bigarren 
igandean eta irailaren azken 
igandeetako batean (gurasoen 
artean aukeratutakoa). Elkartean 
ospatzeak garrantzi eta emozio 
berezia du beti, denok ardu-
radun gerala adieraziz.
Hauek dira aurten bataioa hartu 
duten umeen izenak, guztira sei:
1. ELENE PEREZ ARANBURU
2. MARKEL ARAMENDIA  

 MENDIZABAL
3. MIREN ARAMENDIA  

 MENDIZABAL
4. IZARNE ARRATIBEL  

 BARANDIARAN
5. IBAI ARAKAMA ARRIETA
6. IZAN SANCHEZ ORDOÑEZ
Honelako ospakizunak bereziak 
eta alaiak izaten dira beti: “bizi 
berri” baten hasierak poz handia 
sortzen du familiarengan eta 
sinismendunengan. Zorionak 
guraso guztioi eta haur txikiei!

OSPAKIZUNAK
Jarraian 2018-an zehar izan ditugun ospakizunak aipatuko ditut.

LEHENENGO 

JAUNARTZEAK

Aurtengo urtean hamaika nes-
ka-mutikok ospatu dute lehe-
nengo Jaunartzea. Emozioa, 
urduritasuna, poza, musuak, 
opariak eta abar.Denok 
gustura!
Hauek izan dira:
1. MADDI MENDIZABAL 

LEKUONA
2. MANU OTAEGUI  

ARIZKORRETA
3. IRATXE ETXEBERRIA  

 OIARBIDE
4. URTZI ETXEBERRIA  

OIARBIDE
5. NAIARA IRAOLA RUIZ
6. JULEN GALDOS IMAZ
7. GARAZI ALUSTIZA  

ARANDO
8. ENAITZ LANDA TELLERIA
9. OINATZ OTAEGI OLARA
10. JUNE IZAGIRRE  

 BERASATEGI
11. UNAX NUÑEZ DUBREUIL

Egun ederra benetan. Umeak 
dauden tokian ez da inoiz falta 
gardentasuna eta poza. Denok 
festa alai bat gozatzeko aukera 
izan genuen. Zorionak eta segi 
lagun ta adiskide onak izaten 
Jesusen Ebanjelioaren bidetik.

BAKE ETA ON GUZTIOI! 
Bittorio Zabalgogeaskoa

HERIOTZAK
Urte hontan hildako senideen 
zerrenda (2017ko azaroaren 
1etik 2018ko urriaren 31ra) 
hauxe dugu:

1. Mª PILAR SARASOLA  
 AGUIRRE

2. AVINHO PADRAO AFONSO
3. ISABEL GOIBURU  

 IZAGUIRRE
4. JOSE FRANCISCO  

 PICASARRI LARREA
5. FRANCISCO IDIGORAS  

 AGUIRRE
6. MARIA AZURMENDI  

 BEITIALARRANGOITIA
7. JOSE ARACAMA OTAEGUI
8. MERCEDES DEL BARRIO  

 DEL VAL
9. ANA MARIA ROSA  

 URQUIZA
10. JUANA ALBISU  

 IPARRAGUIRRE
11. JUAN AGUSTIN IBARBURU  

 ORMAZABAL
12. RICARDO ARCONADA  

 LASA
13. MARIA ARIZKORRETA  

 OLARAN
14. JOSE OTAEGUI ROPON
15. JUSTINA MURGUIONDO  

 TELLERIA
16. JOXEPA ARRIZABALAGA  

 ARRIETA
17. JOSE Mª BERASATEGI  

 GURIDI

Itxaropenak eta fedeak era-
ginda “geroarte” esanez 
ospatu genuen gure senideen 
agurra. Jainkoak digun mai-
tasunaren zerrendan seguru 
daudela sinisten dugu! Agur 
eta pakean goza dezazuela! 
Egun handira arte!
Eta honela bukatzen dira 
parroki inguruan izan ditugun 
ekintza eta ospakizunak. 
Barkatu norbait zerrendan jarri 
gabe edo zerbait gaizki idatzi 
izan badut.

EZKONTZAK
Aurtengo urtean (2018), ez-kontza 
bat izan da, eta bera Otzaurteko 
basoelizan ospatu zen.

Ezkondutako bikotea hauxe da:

Denis Perez Apaolaza eta

Idoia Berasategui Viana

Zorionak, bikote!

Aurten Lehenengo Jaunartzea egin dutek haurrak
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www.tobera.org

Ikastaro berritzailea eta arrakastatsua 
egin zuen TOBERA Musika-eskolak 
urtarrilean eta otsailean: Musika Labo-
rategia. 0-3 urteko umeekin eta beren 
gurasoekin saioak egin ziren, musikan 
oinarrituta beren arteko harremanak 
sendotzeko eta haurren garapena hobe-
tzeko. 17 familiak eman zuten izena; 
40 lagun inguruk guztira. Musika-hiz-
kuntzako tailer osagarriak ere egin 
ziren hala nahi izan zuten herritar guz-
tiekin: 4-7 urte-bitarteko haurrekin eta 
8-12 urte-bitarteko gazteekin ordu-
beteko 4na saio egin zituen TOBERAk, 
sormena eta musikazaletasuna espe-
rimentazioaren eta ludikotasunaren 
bitartez jorratzeko (psikomotrizitatea, 
erritmoa, entzumena, konfiantza…). 4 
eta 7 urte-bitarteko 45 ume izan ziren 
partaide eta 8 eta 12 urte-arteko beste 
35 lagun. Herri desberdinetako kideak 
eroso elkartzeko, doako autobus-zer-
bitzua jarri zuen musika-eskolak, beste 
hainbat ekintzatan egiten duen bezala. 
Ekimen handia, bai horixe!
Urtarrilean: Zegamako Erregeen 
Kabalgata antolatu zuen TOBERAk 
(1997tik egin du urtero-urtero) –aurten 
indartuta, gainera–, eta Zegamako 
trikiti, pandero eta perkusioko ikasleek 
Zeraingo Otatza sagardotegiaren txotx-

TOBERA  
MUSIKA  
ETA  
DANTZA  
ESKOLA
Zegamaren alde, Toberan ikasle

Ongi jakina da dabilen harriari ez zaiola goroldiorik ateratzen. 
Eta horixe izan da –beste urte batez– Zegamako, Segurako, 
Zeraingo eta Mutiloako TOBERA Musika- eta Dantza-eskolaren 
joera 2018an: ibiltzea. Arian-arian. Egunero. Etenik gabe. Herri-
tarrei kulturarako irismena errazten, herritarren arteko kohesioa 
ehuntzen, pertsona integral askeak izan daitezen zegamarrak 
musikan hezten, eta herri-bizitzari ekarpen baliotsua egiten. 
Ibilian emankor izan nahirik, betiere.

Ez du bakarrik egin ibilbidea TOBERAk. Ezta berak soilik 
korritu ere musikaren bidea. Horregatik, eskerrik asko benetan 
urtean zehar musika luze, zabal eta sakon hauspotzen lagundu 
diguzuen guztioi. 2019an gehiago. Urte berri on!

Dozenaka ekintza badira ere TOBERAk urtero egiten dituenak, egunero-egunero ikasleekin 
gela barruan egiten duen lana da bere zereginik garrantzitsuena. Beharrezkoa da lan isila 
eta konstantea, gero kalean neurria emateko.

Norentzat da TOBERA 
4 urtetik gorakoentzat,  
baita helduentzat ere.

Zertan gozatzeko 
musika-tailerra eta -hizkuntza,  

euskal dantzak, txistua eta  
danbolina, trikitia, panderoa,  

perkusioa (txalaparta, bateria, 
etnikoa…), gitarra klasikoa  

zein elektrikoa, baxu elektrikoa,  
pianoa, zeharkako txirula,  

musika-taldeak. 
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denboraldiaren irekieran hartu 
zuten parte.
Otsailean: Andoaingo 13. piano-
jaialdian TOBERAko 9 piano-i-
kasle aritu ziren. Brontzezko 3 
domina, zilarrezko 5 eta urrezko 1 
eskuratu zituzten. Bejondeiela!
Martxoan Musikaren Hamabos-
taldia antolatu zuen TOBERA 
Musika-eskolak: egunero, ikasleen 
entzunaldiak eta musika-hizkun-
tzako ikasleen ate irekiko saioak 
programatu ziren. Ekintzak franko, 
bai horixe!
Apirilean: Dantzari Txiki Eguna 
egin zuen Zegaman TOBERAk, 
bosgarren aldiz jarraian. 
Zegamako TOBERAko dantzariak 
eta txistulariak maiatzean Bea-
sainera joan ziren trukean, eta 
ekainean Lazkaora.
Apirilean eta maiatzean zehar, 
Elkartrukea egin zuen TOBERA 
Musika-eskolak Asparrengo Udal 
Musika-eskolarekin. 2001/2002 
ikasturtean hasita, 2018koa Elkar-
truke-zikloaren 15. edizioa izan 
zen. TOBERAko ikasleek Araban 
jo duten lehenengo aldia izan 
zen (50 bat musikari joan ziren 
Araiara). 2019an ere Arabarako 
bidea hartuko du Elkartrukeak, 
Aguraingo Udal Musika-eskola-
rekin egingo baita joan-etorriko 
bisitaldia.
Ekainean: ikasturteari agur 
esateko musika-jaialdiak egin 
ziren, denera, 125 musikari 
elkartuta. San Joan bezperan ere, 
eskolako txistulariek eta 3 dantza-
taldek Zegaman erromeria egin 
zuten suaren inguruan. 
Azaroan: Santa Zeziliaren ome-
nezko kalejira eta kontzertu jen-
detsua egin ziren Zegaman 

(Musikalean), eta kalejira eta dan-
tza-saioa Mutiloan.
Abenduan: Donostiako Belo-
dromoan egingo den Ene Kantak 
Erraldoia ikuskizunera eramango 
dira 4 eta 7 urte-bitarteko 55 
ikasle. Baietz begirik kendu gabe 
egon!
Eta beste kolaborazio asko… 
Musika-eskolako txistuko zenbait 
ikaslek Beasaingo eta Idiazabalgo 
txistularien alardeetan jo zuten, 
Erlezainen Egunean ere bai, eta 
baita Errenteriako Dantzari Txiki 
Egunean ere; txistuko eta tri-
kitiko ikasleek Santa Ageda bez-
perako koplak abestera Zegaman 
irtendako herritar-taldea lagundu 
zuten, eta Olaran auzoko jaietan 
ere tarte bana izan zuten irakasgai 
horietako ikasle-taldeek; Idiaza-
balgo herritarrek Arantzazura 
egindako Erromesaldian lagundu 
zuen TOBERAk; duela gutxi aurre-
nekoz herrian egindako txondor-
piztea girotu zuten txistu-, dan-

bolin-, trikiti-, pandero-, perkusio-, 
dantza- eta gitarra-ikasleek; jau-
nartzeetan, jubilatuen egunean 
eta herriko jaietan ere musika-i-
kasleek partaidetza izan zuten, 
Zegaman. Jaiei dagokienez, abuz-
tuaren 24an, herriko zainda-
riaren egunean, arkua eta desfilea 
egin zituzten euskal dantzatako 
ikasleek, eta, gero, dantza egin 
zuten TOBERAko dantza-talde 
guztiek pilotalekuan (17. urtez 
segidan azken hau, hutsik batere 
egin gabe). Bestalde, trikitiko eta 
panderoko ikasleek abuztuaren 
25ean jo zuten, festetako erraldoi 
eta buruhandien kalejiran. 2019. 
urtean pozgarri izango zaien 
ekintza bat baino gehiagorekin 
saiatuko gara ikasleak beste behin 
ezustean harrapatzen!

Iker Gómez de Segura

TOBERA Musika-eskolaren 
izenean

160 lagun dira 2018/2019 ikasturtean TOBERAn izena emanda daudenak. 
Gipuzkoako batez bestekoa baino irismen handiagoa du musikak Zegaman, 
biztanleriarekiko ratioan.

Beren gustuko abestiak jotzen eta kantatzen ikasteko aukera ematen zaie 
ikasleei, eta, gainera, musika-taldeetan parte hartzeko aukera dute. Izarren pare.
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KARRAZTARRO
KIROL  
ELKARTEA

Aurtengo ehiza denboral-
diari dagokionez beste urte 
kaxkar bat izan dugula azpima-
rratu behar da, uso eta birigarro 
ehizari dagokionez behintzat. 
Aipatzekotan, urriaren 30ean 
izandako birigarro pasea eta 
azaro hasierako uso egunen bat.

Urtero bezala, Karraztarro Elkar-
tetik egoera txarrean edo bukatu 
gabe zeuden postuen konpon-
ketara bideratu da urteroko egin-
kizunen zati haundi bat. Poli-
ki-poliki herriko lineako postuek 
hobetzen jarraitzen dute, eta 
konpontzen jarraitzeko asmoa 
dago, talde-lanean jardunez.

Urtean zehar ekitaldi ezberdin 
asko antolatu ditugu eta lehena 
otsailaren hasieran ospatutako 
Mus txapelketa izan zen. Bertan 
Asier Berasategi eta Igor Elizegi 
gailendu ziren, aurkari Aitor 
Arakama eta Urko Garaiar izan 
zituztelarik.

Herriko ehiztarientzat zuzen-
dutako ehiza txikiko txapelketa 
martxoaren 3an burutu zen 
eta hamaika parte-hartzaileen 
artean Iñaki Collado suertatu zen 
irabazle eper gehienekin, jarraian 

Esteban Arakama eta Ander 
Otaegi izanik.

Apiril hasieran urteroko asan-
blada orokorra ospatu genuen, 
eta urte honetan, juntakide 
batzuen aldaketa izan zen. 
Joseba Albizu, Jon Arakama eta 
Felipe De Pradok utzi zioten jun-
ta-kide izateari eta hauen ordez, 
Unai Aierbe, Jaun Perez eta Luis 
Malkorra sartu ziren. Apirilean 
baita ere, ehizaren aldeko mani-
festazio deialdia izan zen eta 
Zegamako ehiztariak bertan izan 
ginen gure eskubideak aldarri-
katzen. Deialdia estatu-mailan 
izan zen eta Donostian hamar 

mila lagun inguru bildu ziren 
oihartzun handia sortaraziz.
Uztailaren erdialdera III. Ehiza eta 
natura azoka antolatu genuen, 
ekitaldi ezberdin eta ugarirekin 
polikiroldegian, eskolako patioan 
zein Arretxeko zelaian. San Bar-
tolometako herritarren tiro-
platoa Unai Urkiak irabazi zuen, 
podiumean Luis Malkorra eta 
Joseba Arakama izanik.
Hau aurrera eraman ahal izateko, 
behar beharrezkoa da kolektibo 
eta elkarte ezberdinen laguntza 
eta hortaz guztion parte-hartzea 
ezinbestekoa da. Amaitzeko 
eskerrak eman ekitaldi edo beste 
zenbait arlotan lagundu duzuen 
guztioi.

JARRAI DEZAGUN HORRELA 
ETA MILA ESKER!

Karraztarro elkartekoek postuak konpontzen San Bartolometako Tiro-platoan podiuma lortu 
zutenak

Ehiza ferian ehiza txakurren erakusketa egiten dute

Donostian ehiztarien aldeko manifestazioan pate 
hartu zuten

Usoak ehizatuta pozik daude ehiztariak



SALAMANCAKO BOY SKOUTS 
TALDEA ZEGAMAN

Salamankako Boy Skouts taldeak, Intxaurrondoko zelaian jarri zuen kanpalekua

AIZKORRI
FUTBOL TALDEA

Aurten Senegalgo Thiara herrixkara gure 
taldeko ekipazio historikoa bidali dugu, 
bertako futbol taldeko gaztetxoek erabil 
dezaten. 

Ondo gordeta eta berri-berria zegoela eta 
horri nolabaiteko irtenbidea eman nahian 
bidali dugu bertara.

Senegalgo gazteek beren esker ona adie-
razteko, kamixetak jantzita sare sozialetan 
azkar baino azkarrago irekiko den bideoa 
bidali dute bueltan “Gora Zegama” ondo 
ozen oihukatuz Aizkorri futbol taldekoek “ 
pozik” jaso dute erantzuna.
Honen bidez, “taldeko gaztetxoie, futbo-
laren bidez elkartasunaren baloreak” trans-
mititu nahi dizkiete.
Hurrengo batean ere, material gehiago 
bidaltzeko asmoa dugu.

XXX

Aurten ere, uztailean Ze-
gama, Salamankako boy 
skouts talde batek kanpal-
dia egiteko aukeratu duen 
herria izan da. Gaztetxo 
ugari ibili dira Intxaurron-
doko zelaian hamabos-
taldia pasatzen eta aldi 
berean gure herria eta in-
guruak ezagutzen.
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Elkartu Nahi T.E.-an, 2018ko 
urte honetan, beste urteetako 
antzeko egitaraua gauzatu 
da. 2017an egin bezala, junior 
mailako proba, gorengo mailan 
mantentzen saiatu gara, baina 
aurtengoan, ondoren aipatuko 
dugun aldaketa bat eginez. 
III. ZEGAMA SARIA
Proba hau 2018ko Ekainaren 
2an gauzatu zen. Herriko eta 
inguruko gaztetxoei txirrindu-
laritza ezagutu eta probatzeko 
aukera emateko asmoarekin sor-
turiko proba da eta helburu bera-
rekin jarraitzen dugu aurrera era-
maten. Bertan Benjamin, Infantil 
eta Alebin mailako gazteek hartu 
zuten parte, eta beraien artean 
hiru herritar izan genituen, 
Ander Otegi, Adur Arrizabalaga 
eta Ugutz Sudupe. Ibilbidea, iaz 
bezala, herriko hainbat auzo-
tatik igarotzen zen zirkuitu bati 
bueltaka izan zen. 
XXIX. GIPUZKUAKO 
ITZULIA (PROLOGOA)
Proba hau 2018ko Ekainaren 
22an burutu zen junior mailako 
txirrindu proba da. Goian aipatu 
bezala, probaren maila altua 
mantendu nahian, urteroko 
Elkartu Nahi T.E. Saria eta iaz 
egin zen Gipuzkoako Klasikoa 
alde batera utzi eta, Gipuzkoako 
Itzuliko lehen etapa antolatu 
genuen Zegaman. Ibilbideari 
dagokionean aldaketa handia 
egin genuen, izan ere, lehen 
etapa izanik, erlojupeko labur 

baina oso gogor bat diseinatu 
genuen. 
Erlojupeko honek, herriko Ostatu 
aurrean zuen hasiera eta Mur-
gi-zelaiko parkeko aparkalekuan 
amaiera.
Probaren garailea Josu Etxe-
berria Azpilikueta izan zen, Inte-
resport Irabia taldekoa, 2 minutu 
eta 20segunduko denborarekin. 
Aipatu baita ere, proba honetan 
Jon Arakama herritarrak parte 
hartu zuela.
LXXXVII. SAN 
BARTOLOME SARIA
2018ko Abuztuaren 26an 
gauzatu zen Elite eta 23 urtez 
azpikoen lasterketa. Hau, Torneo 
Euskaldun izeneko txapelke-
tarako puntuagarria da. Urteroko 
moduan herriko jaietako azken 
igandean ospatu zen eta Caja 
Rural taldeko Xavier Cañellas 
izan zen garaile. 
Ibilbideari dagokienean, aurreko 
urteko bera izan zen. Zegaman 
irten eta bi itzuli Idiazabalgo 
herritik, ondoren beste bi jarraian 
Lierniako gainetik, eta beste bat 
Aztiriako gainetik, Ormaiztegitik 
barrena igoaz. Aztiriako igoera 
honen ondoren, Barbariko igoera 
egin eta bertatik helmugara 
etorri ziren txirrindulariak. 
III. ZEGAMAKO MENDI 
DUATLOIA
2018ko Urriaren 27an gauzatu zen 
hirugarren urtez proba hau. Aur-
tengoan ibilbide ezberdin batean 
antolatzeko asmotan ibili ginen, 
probari gogortasun handiagoa 
eman eta oso ohikoa ez den 
proba bat antolatu nahi genuen 
jendeak eskatzen zigulako. 
Ibilbide berri hau, Zegamako pla-
zatik abiatuko zen txirrinduz, eta 
Santi Espiritu azpiko refugiora iri-
tsiko zen, bertan bizikleta utzi eta 
parte hartzaileek Aizkorrira igo 
beharko zuten korrika maratoiko 
bidetik. Bertatik San Adriango 
kobatik pasatuz, berriro txi-
rrindua utzitako puntura itzuli 
beharko zuketeen eta atzera txi-

rrindu gainean jarririk herriko 
plazan izango zuten helmuga. 
Ibilbide berri hau ordea, azken 
momentuan bertan behera 
uzteko erabakia hartu behar izan 
genuen eguraldi txarra zela eta. 
Beraz, partaide eta boluntarioek, 
arriskurik izan ez zezaten, proba, 
urteroko ibilbidean egin zen. Eki-
taldi honetan, Alain Santamaria 
izan zen irabazle. Bikotekako 
sailkapen bat ere egoten da, non 
bikoteko batek txirrinduko sek-
torea egiten duen eta besteak 
korrikakoa, eta sailkapen honetan 
Beñat Katarain eta Iban San Juan 
herritarrak izan genituen garaile. 
Hauez gain, herritar gehiagok 
ere izan genituen lehiatzen aur-
tengoan ere. 
VII. ZEGAMAKO SAN 
SILVESTREA
Azken urte hauetan egin bezala, 
aurtengoan ere, Abenduaren 
31rako San Silvestre proba anto-
latzeko lanetan gabiltza. Herri-
tarren artean, gustukoa delakoan, 
arratsalde polit bat pasatzeko eta 
korrikarako afizioa duten herri-
tarrek aprobetxa dezaten, betiko 
ibilbidean, giro polit batean, gau-
zatuko da proba. 
Aipatutako ekintzez gain, 
Elkartu Nahi T.E.-k beste ekintza 
batzuetan ere lagundu du, esa-
terako herriko jaietan, herrita-
rrentzat antolatzen den, Apea-
derorako txirrindu igoeran eta 
Olaberri auzoko gaztetxoen txi-
rrindu lasterketak antolatzen.
Amaitzeko Elkarte honetako 
kideek eskerrak eman nahi diz-
kiegu proba hauek egiten 
laguntzen diguten herritar eta 
lagun guztiei, eta baita laguntza 
ekonomikoa ematen diguten 
enpresei ere. Mila esker eta urte-
berri on!!

ELKARTU 
NAHI

Jon ArakamaApeaderora igoera
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UXUA BARANDIARAN
(Beasain, 1982)

2018ko urtea ere, batez ere 
irailera arte, mendi lasterketez 
betea izan dut egutegia. Baina 
guztietan bereziena noski, 
herrian ospatzen den Zega-
ma-Aizkorri mendi maratoia 
izan da. Laugarren parte hartzea 
izan da aurtengoa niretzat baina 
denetan gehien gozatu dudan 
edizioa izan da. 

Denboraldia prestatzen hasi nin-
tzenean, Goierriko Kopa eta Goe-
rriko Ligan parte hartzea (Garin, 
Urretxu-Zumagarra, Gabiria, 
Arriaran eta Idiazabal herrietan 
ospatzen diren mendi lasterketez 
osatuta dago) ez zen nire helburu 
nagusia baina urtea aurrera 
joan ahala nahigabe kopa eta 
ligako aurreneko postuetarako 
borrokan sartu nintzen. Beraz, 
denboraldiko helburu txikietako 
bat izan zen eskualdeko kopa eta 
liga honetan sailkapeneko lehen 
postuei heltzea. Axari trail Idia-
zabalgo proba izan zen kopako 
azken lasterketa puntuagarria 
eta bertan egindako lanari esker, 
azkenean Goierriko Kopan 2. 
eta Goierriko Ligan 3. postuan 
bukatzea lortu dut. 

Honetaz gain, beste podiumen 
bat edo beste zapaldu dut eta 
hori poztekoa da. 

Apirilean Nafarroako Zubiri 
herrian 33 km.tako Nafarroa 
Extrem mendi lasterketan parte 
hartu nuen bikote mistoen kate-
gorian eta 2. postua lortu nuen 
Ion Izagirre mendi-lagunarekin 
batera.

Aste Santuko eta abuztuko 
oporrak aprobetxatuz, bidaiak 
eta mendi lasterketak batera-
tzeko aukera izan nuen Euskal 
Herritik kanpoko herrietan. 

Xunqueira de Ambia (Galizia) 
herrian ospatutako Trail Asal-
tamontes lasterketan 2. postua 
lortu nuen sailkapen orokorrean 
eta 1. nire mailan. 26 km.tako 
proba izan zen.

Asturiasen, Llanes ondoko Porrua 
herrian 3. neska sartu nintzen 
helmugan sailkapen orokorrean 
eta 2. nire mailan 26 km 2000+ 
zuen lasterketak eta lurraren bal-
dintzengatik oso oso lasterketa 
gogorra izan zen. Lokatza, harri 
asko….

Peramola herrian (Katalunian) 25 
km-tako karrera, 2. izan nintzen 
sailkapen orokorrean eta 1. nire 
kategorian.

Tales (Valentzia) herrian, 30 
km.tako lasterketa gorabehera-
tsuan, emakumezkoen sailkapen 
orokorrean 3. bukatzea lortu 
nuen.

Gainontzean, Goierriko Kopa eta 
Ligako lasterketez gain, Oñatin 
antolatzen duten Aloñako 

Igoeran ere partu hartu du. 
Aurreneko aldia izan da aurten 
baina izugarri gustatu zitzaidan 
lasterketa. Eta hirugarren urtez, 
aurten ere Izaban antolatzen den 
Camille Extrem lasterketan ere 
parte hartu dut.

Uxua, bere semeekin Zegaman helmugara 
iristen

Uxua, saria jasotzen herriko lehen emakumea 
bezala

Jon Arakama zegamar txirrindulari 
gazteak aurten ere froga ugaritan 
hartu du parte eta hona hemen 2018. 
urtean lortu dituen emaitzak. 

PISTETAKO FROGETAN 
LORTUTAKO EMAITZAK 
9. Gipuzkoako Txallangean
6. Gipuzkoako Txapelketan

Nazioarteko Trofeoan - Portugalen 
(Anadia): Omnium 7 / Puntuazioa 3 
/ Scratch 4

Espainiako Kopa (Valencia): Scratch 
4 / Puntuazioa 2

Espainiako Txapelketa (Tafalla): Per-
sekuzio indibiduala 2 / Puntuazioa 2 
/ taldekako persekuzioan 1

JON ARAKAMA

Jon Arakama, helmugan sartzen

Urtean zehar froga askotan parte hartzen du Jonek

ERREPIDEA
Lehenengo hamarretan: 

9. Lazkaon
6. Seguran
7. Sanguesan
8. Zarautzen
9. Eibarren
7. Mendaron
7. Iturmendin (Euskadiko  
txapelketa CRI)

Podiuma lortutako frogak:
3. Elgoibarren 
3. Aizarnazabalen  
(Gipuzkoako txapelketa CRI) 
3. Andosillan
3. Oñatin
3. Liernin
3. Udazkeneko kriteriumean
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2018. urteak ere eman du berea 
eta Orkatz abesbatzak aprobe-
txatu du urtearen jarioa.

Ohitura zaharrak alde batera utzi 
behar ez direnez, Otsailaren 4an 
Santa Ageda bezperako kopla eta 
bertso saioa ospatu zen, herri-
tarrez lagunduta. Jende ugari 
bildu zen bertan eta bukaera 
emateko herriko Ostatuan afari 
bat ospatu zen.

Elkartearen egoera eta mugi-
menduak adosteko, Batzar Oro-
korra gauzatu zen Otsailaren 
17an. 2018.urteko plangintza 
eta aurrekontuak adostu ziren 
bertan.

Jarraitzeko, Martxoak 10-11 aste-
buruan Orkatz Txiki abesba-
tzako gazte batzuk, 2005-2009 
urteen artean jaiotakoak, Hon-
darribiko Aterpetxera joan 
ziren, Gipuzkoako Abesbatzen 
Federazioak antolatutako tai-
lerretan parte hartzera. Bi egu-
netan entsegu asko eta lan asko 
egin zuten, bukaeran kontzertu 
bat eskaintzeko. Zoragarria 

gainera, asteburu osoan 
egindako lan onaren 
seinale.

Aste Santuan, urtero 
legez, Orkatz abesbatzak Ostiral 
Santuko, martxoak 30-eko elizki-
zunean abestu zuen.

Apirilak 16an, musika eskolatik 
iritsi zen gonbidapena burutu 
zuten abesbatza helduko tal-
detxo batek. Tobera Musika 
Eskolak eman zuen kontzertuan, 
Gernika abestia abestu zuten 
txistulariei lagunduz. 

Orkatz Txikiko kideek maiatzaren 
6an izan zuten beraien agerraldi 
berria. Zegaman ospatutako jau-
nartzeetan parte hartu zuten.

Emanaldiez gain, ekainaren 
8an, Orkatz abesbatzak kantu 
batzuen grabaketa egin zuen 
Zegaman. 

Orkatz ez da bakarrik lan eta 
kontzertuak ematea, ekaineko 
azken asteburuan, 29tik uztai-
laren 1eko asteburuan, haurren 
abesbatza Arantzara joan zen 
asteburu pasa. Ondoan dagoen 
Irrisarri Land parkean pasa zuten 
larunbat goiza eta iluntzean, 
Arantzako elizan kontzertutxo 
bat eskaini zuten. Igandean, 
Arantza eta bere inguruak 

ezagutu zituzten ibilalditxo bat 
eginez, jolasean. 

Konturatzerako, urte erdia igaro 
eta Uztaila iritsi zen. Adinekoen 
eguna ospatu zen herrian uztai-
laren 8an eta mezan parte hartu 
zuen Orkatz abesbatzak. 

Aste bete beranduago, Uztailaren 
14an, Agurainen, Izaki elkarteak 
antolatutako nazioarteko elkar-
tasunaren 25. Urteurrenera gon-
bidatu zuten Orkatz abesbatza. 
Ez ziren bakarrik izan ekitaldian, 
Ordiziako EMOTIO eta Aguraingo 
EGUZKILORE abesbatzak izan 
ziren emanaldian. Bertan, ema-
nalditxo bat eskaini zuten abes-
batza guztiek beraien aldetik, 
eta bukaeran denek batera 
abestu bat egin zuten. Buka-
tzeko, herrian ospatu zen bazkari 
herrikoira gonbidatu zuten abes-
batza.

Herriko festen programa barruan, 
San Bartolome eguneko eliz-
kizun nagusian Orkatz Abes-
batzak abestu zuen.

Irailean, ikasturte berriari hasiera 
eman zitzaion, eta hasi bezain 
pronto, Irailaren 16an, bisita izan 

ORKATZ
ABESBATZA

Santa Zezilia eguneko kontzertua Orkatz Txikiko partaideak irteera batean

Agurainen kontzertua eman zuen Orkatz abesbatzak



genuen Zegaman. Altsasuko 
Erkudengo Ama abesbatzak 
elkartrukea egin ohi du Argen-
tinako El Coro del Colegio abes-
batzarekin, eta Orkatz abes-
batzaz lagundurik Zegaman 
eskaini zuten beraien emanaldia. 

Lanarekin jarraituz, Zegaman 
Ikazkintza eta basoa ekime-
naren barruan, Txondor bat eraiki 
zen Anduetza museoaren kan-
poaldeko belardian. Bertan ikaz-
kintzaren lana erakusteko gogoz, 
urriaren 13an txondorra piztu 
zen. Orkatz abesbatzak parte 
hartu nahi izan zuen, agurra 
kanta eskainiz, txistulari eta dan-
tzariez gain.

Udazkenean aurrera, Orkatz 
Txiki martxa jartzeko, aza-
roaren 3an Elizondoko Abes-
batza Ttiki abesbatzaren bisita 
izan zen Zegamako San Martin 
parrokian. Elkar pixka bat eza-
gutzeko meriendatxo bat izan 
zuten aurretik, kontzerturako 
indarra izateko. Kontzertu ederra 
eskaini zuten bi taldeek ikusleen 
gusturako.

Ikazkintza eta basoa ekimena-
rekin jarraituz, piztu eta hila-
betera, Zegamako San Martin 

asteburua aprobetxatuz, txon-
dorraren itzaltze ekitaldia ospatu 
zen. Bertan, istorio eta kontuen 
artean, Orkatzek izan zuen bere 
tartea.

Urterokoari eutsiz, eta musika 
oinarri izanik, Santa Zezilia ospa-
tzeko kontzertu eder bat eskaini 
zuten bi abesbatzek azaroaren 
24an. Berezitasun bezala, aur-
tengo kontzertua Euskaraldia 
ekitaldiaren data barruan ospatu 
zela eta, ekitaldiaren abesti 
guztiak euskaraz eskaini ziren, 
gure kultura anitza eta ederra 
aprobetxatuz.

Abesbatzak joan etorri ugari 
izaten ditu eta aipatzekoa da 
urte honetan batu diren par-

taide berrien emana. 2010 eta 
2011 urteetan jaiotako hamabi 
gazte hasi dira Orkatz Txiki abes-
batzan. 

Gabonak gainean izanik, zenbait 
ekitaldi izan ohi dituzte bi 
taldeek. Orkatz abesbatza Bea-
saingo adinekoen egoitzara joan 
ohi da bisita egin eta eguna alai-
tzera. Abesbatzako talderik gaz-
teenak ere badu zeregin hori, 
Zegamako Eguneko Zentrora eta 
Segurako Adinekoen Egoitzara 
egiten baitute bisita. Bisitan, zen-
troetan dauden adinekoei opari 
bana eramaten zaie eta kon-
tzertutxo bat eskaintzen zaie. 
Abenduak 24ean, Olentzerori 
lagunduz urteroko kantu eskea 
egiten da, herritar guztiekin 
batera Zegamako kaleetan zehar.

Orkatz abesbatzaren ikur den 
Eguberri Jaialdia ere ezin da 
ahaztu. Urte honetan XXXIV. 
Eguberri Jaialdia abenduaren 
22an eskainiko da, larunbatean. 
Gabon egun zoriontsuak goxo 
hasteko aukera ederra izango da 
bertan.

Bukatzeko, urteak aurrera joanda 
ere, lehenengo eguneko ilusio 
eta gogoarekin jarraitzen dugu 
abesten, urteroko ekintzak 
prestatu eta parte hartzen. 
Jasotzen dugun laguntza 
eskertu nahi diegu, kideei, 
kide izan direnei eta lagun 
guztiei, bihotzez, ESKERRIK 
ASKO! Hurrengo urterako gon-
bitea ere luzatu nahi dizuegu, 
zuen laguntzak indarra ematen 
baitigu. URTE BERRI ON! 

Zegamako Urtekaria | 93

San Martin parrokian askotan abesten du abesbatzak

Musika Eskolako txistulariekin, abesbatzak parte hartu zuen Gernikako bonbardake-
taren 75. Urteurreneko ekitaldian 



XABIER ARAKAMA
RUIZ DE EGINO
Bukatzear dagoen urte hone-
tan ere, Xabi gelditu gabe ibili 
da emanaldi ezberdinak eskainiz 
batean eta bestean. BOIKOT tal-
deko partaide da 2015etik eta ur-
tero bezala, Espainiako estatuan 
osoan eskaini dituzte kontzer-
tuak, jaialdi handienetan: Viña-
rock, Weekend Beach Festival, 
Rabo Lagartija, Juergas Rock, 
Castañazo Rock, Shikillo Festi-
val…. Aurten gainera, Frantzian 
ere ibili dira jotzen pare bat aldi-
tan.  

Apirilean “Hablarán las calles” 
bideoklip berria aurkeztu zuen 
taldearekin batera, Madrid eta 
Valentzian grabatu zena urte 
hasieran. Bideoklip honetan, gi-
zartearen injustiziak gaitzesten 
dira: deshauzioak, korrupzioa, 
atxiloketa injustuak…. Esan beha-
rra dago, lehenengo 24 ordutan 
120.000 bixita eduki zituela You-
tuben eta egun, ia 4 miloi bisita-
rira iristear direla. Abesti hone-
tan, ASPENCAT, LOS CHIKOS 
DEL MAIZ eta LA RAIZ talde 
ezagunetako abeslariek parte 
hartu dute. Azken talde honek 
urte bukaeran amaituko du bere 
ibilbide arrakastatsua eta berta-

ko abeslaria, Julio Maloa, Xabiren 
taldean arituko da aurrerantzean. 
Abesti berriak ere konposatzen 
ari da disko berria prestatzeko 
ideiarekin. 

Xabik kontzertu berezietan ere 
parte hartu du 2018an zehar. Va-
lentziko OBRINT PAS talde eza-
guneko abeslari eta liderra izan 
zenak, proiektu berri bat du mar-
txan: XAVI SARRIA I EL COR DE 
LA FERA. Beraiekin bi kontzertu 
jo ditu oso osorik zegamarrak 
Bioritme jaialdian eta Vilafranca 
del Penedés   herrian. Honetaz 
gain,    DAKIDARRIA galiziar ska 
taldearen 15. urteurreneko fes-
tan ere jo du, beraiekin zuzeneko 
DVD eta disko grabatu duelarik. 

JOSHUA EDELMAN New York-e-
ko jazz piano-jolearekin kontzer-
tu batzuk eskaini ditu 2018an 
ere, aurreko urtetan bezala. Be-
reziena, Guggenheim museoan 
eskaini zuten apirilean. Bertan, 
munduko 50 jatetxe hoberenen 
lehiaketa zela eta, abesti ba-
tzuk eskaini zituzten. Horretaz 
gain, azaro hasieran Telecinco 
telebista katean estreinatu dute 
“Mahattan Bilbao Jazz Zubia” 

izeneko abestiaren bideoklipa. 

Udaberrian ERRAIAK izeneko 
dokumentalean parte hartu zuen, 
elkarrizketa batean eta bere tri-
kitixarekin. Irrintziari buruzko do-
kumental hau Durangoko liburu 
eta disko azokan aurkeztuko da. 

ZOO talde valentziarrak deitu 
zion azaroaren erdian beraien 
bideoklip berrian parte hartzeko. 
Bertan, trikitixa jotzen du “Carrer 
de l´amargura” izeneko abestian. 
Hernaniko txalapartari bikote ba-
tek ere parte hartzen du. TALCO 
italiar talde ezagunarekin ere ko-
laboratu du abenduan ospatzen 
den Hatortxurock jaialdian. 

Urko Agirre, Ibai Arrizabalaga, 
Santos Regil eta Ander Orue 
zegamarrekin batera BELACK 
taldean dihardu bateria jotzen. 
Talde honek dagoeneko kontzer-
tu batzuk eskainiak ditu herri ez-
berdinetan, denetan nahiko ha-
rrera ona izan duelarik. 

Zegamako Txindata musika es-
kolan eta Ormaiztegiko Txinda-
tan ere jarraitzen du bere trikitixa 
eta perkusio klaseak ematen. 
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2018. 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.

MUS TXAPELKETA
Amezti Elkarteak Urtarrilaren 
27an ospatu zuen ohikoa 
den urteroko mus txapelketa. 
Parte-hartze handia izan zuen 
lehiak, Iñaki Collado eta Aitor 
Azurmendi izan zituen garaile.

BAZKIDEEN ARTEKO 
BAZKARIAK
Ekainaren 16an eta azaroaren 
24an egin ziren elkarteko 
bazkideen arteko afariak. Bazkide 
ugari elkartu zituen anaiarteko 
giro ezinhobean egin ziren bi 
otorduak eta solasaldi atsegin 
eta dibertigarriak egiteko aukera 
ederrak bilakatu ziren. 

BEREZIARTUA 
SAGARDOTEGIRA 
IRTEERA
Maiatzaren 12an Bereziartua 
sagardotegira irteera antolatu 

zen. Bertara herriko 40 lagun 
autobusez joan ginen sagardoak 
daztatzera giro paregabean.

HERRIGINTZA
Herrigintza helburu hartuta, 
Amezti Elkarteak hainbat 
ekitaldietan parte hartu du 
urtean zehar. Hain zuzen ere, 
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 27an, Munduko 
Koparako puntuagarria izan 
zen Zegama-Aizkorri Mendi 
Maratoia ospatu zen. Frogako 
zuzendaritza teknikoaren ardura 

izanik, Alberto Aierbe eta Ainhoa 
Txurrukaren zuzendaritzapean, 
500 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-hitzarmena adostu 
dute, funtsean, koordinazioa eta 
eraginkortasuna helburu izanik. 

CAVA FESTA
Urriaren 26 eta 27an Zegamako 
Ikastolako patioan ospatu 
zen bostgarren Cava Festan, 
udalerriko beste elkarteekin 
batera parte hartu zuen 
Amezti Elkarteak. Jakina da 
Zegamako herriak Sant Sadurni 
D,Anoiarekin 1989tik gaurdaino 
duen harreman estua. Herriko 
elkarte guztien eta Zegamako 
Udalaren auzolan bateratua 
eta Sant Sadurni D,Anoiarekin 
dugun anaikidetza izan dira 
egitasmo honen ardatzak. 
Ospakizun arrakastsua izan zen 
eta arratsaldeko 19,00etatik 
goizeko 1,00ak arte luzatu ziren 
bi jardunaldietan jende ugari 
bertaratu zen.

AMEZTI
ELKARTEA

Mus txapelketako irabazleak Lehia gogorra izaten da partaideen artean Bereziartua sagardotegian primeran pasa zuten



Ohartzerako iritsi 
zaigu urte bukaera 
eta honekin batera 
urtean zehar egin 
ditugun irteeren 
azterketa egiteko 
unea. Hona hemen 
urtean zehar egin 

ditugun mendi irteren zerrenda 
eta aipatzekoak:

Urtarrilean, urtero bezala, Iruñeako 
Rokopolis eskalatze aretoan izan 
ginen Aitxuri Herri Eskolako ikasle 
eta gurasoekin. Umeak bertan 
horren gustora ibiltzen direnez, 
udalari zegaman rokodromo gune 
bat jartzea proposatu zitzaion eta 
horrela izan da.

Mendi irteerei dagokionez, urteari 
hasera Goierrin bertan eman 
genion, Ataun aldean hain zuzen 
ere. Aralegi auzotik abiatuz, 
Intxaustiko iturrian ur freskoari 
trago bat egin eta Enirio ezke-
rrera utzita, Lareoko urtegira joan 
ginen. Handik Sastarrira igo eta 
ondoren Agautz tontorrera. Ber-
tatik ataungo “domoa” delakoa 
ikusteko aukera izan genuen 
berriro autora iritsi aurrez.

Otsailean ere etxe inguruan 
gelditu ginen, askotan urrutira 
joateko ohitura izaten baitugu, 
etxeko altxorrak ezagutzear 
ditugunean. Baliarraingo plazatik 
irten eta Altzagaraten barrena, 
Goierri gehienaren begiragune 
izanik, Gaintzara joan ginen. 
Bertan Kale-Txiki ostatuan hama-
rretako oparoa eginez barrenak 
bete ondoren, Ibiurgo urtegi 
albora jeitsi eta berriro Balia-
rraina itzuli ginen, bidean aurreko 
negu gogorreko elurteek eragin 

zituzten luizi, arbol-erori eta 
lokatz guneak gaindituz.

Martxoan, Bilbo aldera egin 
genuen bixita. “Felix” hurakana 
bertan izango zela iragarria 
egonagatik, ez ginen kokildu 
eta Arrankudiaga herrian hasi 
genuen ibilaldia. Bertan zain 
genuen txintxo asko, gida lana 
egingo zigun gernikar bat. 
Malda gogor batzuei aurre 
eginez, tontor dexente igaro 
genituen, Goikogane, Muga-
rriluze, Kamaraka, Ganekogorta 
eta Biderdi, azkenik eguneko 
helburua zen Pagasarrira iristeko. 
Bilbotarrentzat beraien mendi 
magikoa den honetan, aterpe-
txean indarrak berritu eta Arran-
kudiagarako bidearekin jarrai 
genion, kasu honetan Zollotik 
barrena jeitsiz. Denera ibilbide 
zirkular eder bat osatu genuen. 
Arratsaldean, Bilbo inguruko 
jarduna osatzeko, Begoñako 
Amaren basilika bisitatu eta Zaz-
pikaleetatik zehar paseotxo bat 
emanez burutu genuen eguna.

Apirilean, Nafarroaldean izan 
ginen, Lizarragako tunelaren 
irteeratik abiatuz, lehenik San 
Adriango ermitan eta ondoren 
gainez-gain Sakanako ikus-
mirari paregabea jarraituz, Santa 
Marinara iritsi arte. Kostata baino, 
azkenean eguzkia atera zen eta 
bere izpiez gozatzeko aukera 
izan genuen. Itzulera, pagadien 
barrukaldetik egin genuen, 
guztira eguerdirarainoko ibilaldia 
osatuz.

Maiatzaren haseran, Araba 
aldean izan ginen, Kuartango 
bailaran zehazki. Katadiano 
herritik irten, Eskolunbeko ermi-
tatik igaro eta Ganaltoko guru-
tzera igo ginen. Ondoren, Olazar 
tontorreraino joan eta buel-
takoan Badaia mendilerroa 

igaroz, Tortura herrira jeitsi 
eta Katadianora itzuliz. Goiko 
zelaietan zehar genbiltzala, 
nor topatuko eta Juanito Oiar-
zabal goi-mendizale gasteiztar 
ezaguna, oraingoan mountain-
bikean ibilaldia eginez. Bera-
rekin berriketalditxoa egin ahal 
izan genuen. Ondoren Izarrako 
“Frontoi” jatetxean bazkaltzen 
geundela Zegaman bizi izan zen 
Ana mendi taldekide ohiaren 
bixita izan genuen. Arratsaldean 
Goiuriko ur jauzia, Sarriako par-
ketxea eta Oroko santutegia 
ikusiz borobildu genuen eguna.

Elkarteko mendigoizale ausar-
tenak, soka erabiltzen eta gora-
piloak egiten ikastaroa ere 
egindute aurtengo maiatzean, 
praktikak eta guzti. Halakoren 
baten, agian, Alpe edo Himalaian 
zehar hor ikusiko ditugu!!

Maiatzaren azken asteburuan, 
KM.Bertikala eta Zegama-Aiz-
korri Maratoiko antolakuntzan 
buru belarri murgilduta ibili ginen 
urtero bezala.

Ekainean, Sabiñanigo eta Gas-
teizko Mendaur Mendi taldeekin 
antolatu genuen irteera. Aurten 
Amezti Mendi taldea zen anfitrioi 
eta aldatze asmoz, Ataun aldean 
bideratu genuen mendi irteera. 

AMEZTI MENDI ELKARTEA

Gipuzkoako Bira - Igeldon

Sastarri alboan96 Badaia mendilerroan Juanito Oyarzabal-ekin



Sabiñanigo eta Gasteiztarrekin, Agautz-en Ataun

Lizarrusti, Lareo, Agautz, Urki-
llaga eta Ergoiena arteko ibil-
bidea burutu genuen eguzkia 
lagun geneukala. Ondoren baz-
karia Urbitarte sagardotegian, 
eta kupelei astindu earra eman 
genien denon artean!!!

Artxurian ere izan ginen Etxa-
lartik abiatuta. Goizean, eguraldi 
txarra zegonez, Infernuko errota 
bixitatu genuen lehenik. Handik 
itzultzerako eguraldia hobetu 
zen, eta Artxuria tontorrerako 
bideari ekin genion Zugarra-
murdi gainean dagon Urbia men-
datetik. Tontorrean bazkaldu eta 
bazkalondoko kafea hartzera 
Zugarramurdira jeitsi ginen, gero 
Saran meriendatuz etxera itzuli 
baino lehen. 

Uztailean, urtero bezela Aiz-
korriko Lagunen Eguna izan 
genuen, bi taldeetan banatuta, 
batzuk plazatik oinez eta 
besteak Aldaolatik, talde polita 
elkartu ginen Aizkorriko tonto-
rrean cavarekin txin-txin egiteko. 
Herrira iristean, Jô Motel!!! Txa-
ranga zain geneukan Olaberrin, 
denok kalejiran plazara iritsi eta 
hegaluze nahiz sagardoa dasta-
tzeko.

Amezti M.E.ko kideok aurten 
beste erronka berri bati hasiera 
eman diogu.GR-12 Euskal Herriko 
Uren banalerroa burutzeari, hau 
da, urak Kantauri eta Medite-
rranear itsasoetara banatzen 
dituen mendi lerroa aldez-alde 
igarotzea, Pireneotan hasi eta 
Peña Ângulo bitartean. Hori dela 
eta aurten, lehen 2 etapak burutu 
ditugu. Larunbatean, Piedra de 
San Martinetik irten eta Arlas eta 
Lakora tontorrak iragan ondoren 
Arrakogoitiko lepora iritsi ginen. 
Iluntzean Isaban, ospatzen ari 
ziren “Isaba Kantuz” ekitaldian 
parte hartu eta gaua bertan 

pasa ondoren, igandean, Bela-
guako kuarteletik Larrau men-
daterarteko ibilbidea burutu 
zen, tartean Lakartxela tontorra 
igoz. Larunbatean laino itxia 
zegonez, ezin izan genuen piri-
neotako pasaia dotoreez gozatu. 
Igandean berriz, eguraldia lagun, 
txango ederra egin genuen. 
Datorren urteetan jarraituko da 
egitasmoarekin.

Abuztuko oporraldiaren ondoren, 
irailean, “Gipuzkoari Bira”-ren 
2. etapari ekin genion. Pasaia 
San Pedrotik irten eta Itsasar-
gitik gora, Ulia mendi barrenean 
zehar Donostiko Zurriola hon-
dartzara iritsi ginen. Alde zaha-
rrean pintxoa dastatu eta Kontxa 
zeharkatuz, Ondarretan, ezta-
baida batzuen ondoren, Igeldora 
funikularrrean igotzea erabaki 
zen. Bertatik Donostiko paisai 
ederra gozatzeko aukera izan 
genuen, eta txikitako oroitza-
penak berritu nahiean edo, 
jolas-parkean sartu irten bat 
egin ere bai. Batzuen garrasi 
algarak hondartzatik ere entzun 
omen ziran!!! Etenalditxo horren 
segidan, Igeldo gainetik Orio 
arteko bideari jarraitu genion.

Irailean baita, urteoro moduan, 
bost herrien (Idiazabal, Segura, 
Zerain, Mutiloa eta Zegama) 
arteko ibilaldia izan genuen. 
Oraingo honetan, trikuharriak 
izan ditugu ikus eta ikasgai, eta 
Etzegarate eta Atxurbi bitartean 
daudenen berri eman zigun Jose 
Antonio Mujika adituak. Ikas-
gaiaren ondoren, lagunarteko 
bazkaria egin genuen Etzega-
rateko Alai jatetxean.

Urriarekin batera, Nafarrora 
egin genuen bixita. Aranotik 
irten eta Mandoegi tontorretik 
igaroz, Goizuetara jeitsi ginen. 
Bazkaltzeko ordu aproposa zela 

eta, bertan geldiunea egitea 
erabaki genuen. Bapo bazkaldu 
ondoren, alperkeria ere sartu 
zitzaigun berriro oinez abia-
tzeko eta Zegaman bizi den goi-
zuetar batekin topo egin eta 
berari esker, bertako txoko eder 
batzuk ezagutu, hango zenbait 
kontu ikasi ondoren, kotxez ger-
turatu gintuzten Aranora (azken 
zati hori zorretan utzi dugu beste 
baterako). Bertan, Zegaman 
ezaguna den gizon batekin ere 
elkartu ginan, “Pako Elortxa”. 
Esaerak dioen bezala, “jundako 
tokian, baietz topatu zega-
marren bat”, ez baikera etxean 
gelditzekoak. 

Azaroan Arabako La Leze-tik 
irtenda Olano eta Aitztxiki ton-
torrak igo ondoren Lezaungo 
lezak inguruko errekatxoen urak 
nola irensten dituen ikustera 
joan ginan, ausartenek sartu ere 
bai. Ondoren Lezaungo lepoa, 
Kobazpi, Ziordia, Egino eta La 
Lezera itzuliz beheko lautadatik. 

Abenduan, urtero legez Amezti 
gainean jarrita daukagun buzoia 
bisitatzen izan gara Aitxuri Herri 
Eskolako ikasle eta gurasoekin 
batera, beherakoan Urretane 
“markesan” baserrian hamai-
ketako goxoa egin eta berriz 
herrira.

Urte zahar egunean Aikorrin 
ikusiko garen esperantza 
daukagu. 

Mendi ibilaldietatik aparte aurten 
ekintza hauek ere egin ditugu:

• Aitxuri Herri Eskolako ume 
eta ikasleekin batera, Txapa-
rritik Aizkorrira, galtzear zegon 
lehengo bide zaharra garbitu  
eta markatu.

• PR-136 ibilbidearen Aportu-
netako egitik Arranoaitz-azpi 
arteko zatia garbitu.

• Iaz Aizkorriko aterpean 
hasitako konpontze lanak  
ere amaitu ditugu

• Aizkorriko ermitan pilatuta 
zeuden burni, traste zahar eta 
zaborrak jetsi ditugu 

• Datorren urterako, ehundik 
gora federatu txartel egin  
eta kudeatu ditugu.

URTE BERRI ON!!
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TARTALOETXE
KULTUR ELKARTEA

Tartalo elkartekoak, herriko plazan ekitaldi batean

1993-2018 – XXV. urteurrena  
eta aurrera!
ZORIONAK ETA  
URTE BERRI ON!
Aurtengo urteko errepasoa 
ez ezik TARTALOETXEren 
25. urteurrena bete dugularik, 
elkartearen hainbat pasarteren 
berri jaso nahi izan ditugu 
urtekarian dugun txoko honetan. 

1993ko apirilaren 23an sortu 
genuen TARTALOETXE KULTUR 
ELKARTEA. 25 urteko ibilbide 
honetan gure helburuak 
lortzeko bidean saiatu gara lan 
egiten, bazkide eta herritarren 
parte hartzea bultzatuz gure 
ekimenetan. Bide honetan 
jarraituko dugu aurrerantzean 
ere, pausoz pauso dagokiguna 
lortu arte. 25 urte hauek 
betetzearekin harro gaude, esan 
dezakegu herriko historiaren 
zatitxo bat izan garela, bazkideok 
idatzitako geure historiatxoa 
dugula.
Urte hauetan saiatu gara 
elkartearen izena eta izana 
zabaltzen. Herri honek dituen 
askatasun eta herritarrak hobeto 
bizitzeko dituen bidean gure 
ekarpentxoa egiten ere saiatu, 
saiatu gara eta aurrerantzean 
saiatzen jarraitzeko asmoa dugu. 
Zegamarrak izanda, gure izen 
berezi bat eman nahi izan 
genion elkarteari. Horretarako, 
zerrenda bat osatu genuen 
herritarren artean eta azkenik, 
Joxantonio Ormazabalek 
“Aierdi”k proposatutako izena 
aukeratu genuen bazkideen 
artean: TARTALOETXE KULTUR 
ELKARTEA, hain zuzen ere. Gure 
Arranoa herriko mitologiarekin 
lotuta dugu. 

Izena aukeratu ondoren, irudi bat 
erantsi nahi izan genion, izena 
izana izan zedin. Horretarako, 
Segurako Zeraindarra den Joxe 
Mari Telleria artista sortzailearen 
laguntza izan genuen. Berak sortu 
zigun gaur egun harro eta ikusgai 
izaten dugun TARTALOTXE 
KULTUR ELKARTEKO irudia. 
Gure irudi hau zabaltzearren 
beste formatu bat eman nahi 
izan genion eta horretarako, 
zein hobe gure herritar Jabier 
Arrieta artista sortzaile ezaguna 
baino. Berak zizelkatu zigun, 
pizarra harri beltzean, gaur egun 
elkartean dugun TARTALOETXE 
Kultur Elkartearen irudia. Esan 
dezakegu hala nolako Arrano 
Beltzaren irudia duela, Sadar 
mendiko Tartalo mitologikoaren 
irudiaz (Begi bakarra) osatuta. 
Bai, Euskal Herrian dugun arrano 
begibakar bakarra dugu gure 
Zegamako elkarteko irudian 
azaltzen zaiguna.
Mahi inguruan bildu, jaten edo 
solasaldiari ekin sukaldean 
bertan. Zenbat hitz, kontu, istorio, 
buila, pasarte ez ote dira gertatu 
TARTALOKO pareten artean. 
Gauza berdinagatik hotzikara 
sentitzen duten kideekin 
lekua eta denbora partekatu 
dugu; alaitasunez, kementsu 
utopiarantz. 

EKIMENAK
25 urte hauetan elkartetik 
ekimen ugari sortu, lagundu edo 
bultzatu ditugu, beste hainbat 
elkarte, udala edo herritarrekin 
batera. Ahaztu gabe, elkarteko 
bazkide edo lagunen artean, 
Tartaloetxeko mahien gainean 
sortu diren hainbat desafio eta 
kirol apustu. 

Bazkideok garbi izan dugu, ez 
ginela elkarte “gastronomiko” 
arrunt bat. Gure herriko 
eskubide, ohitura, kultur eta kirol 
ekimenak edota denbora pasako 
ekimenak antolatzen, laguntzen 
edo bultzatzen ere saiatzen gara, 
bazkideentzat ez ezik herritarren 
gozamenerako ere.
Gure herria eta herritarrak gaitzat 
hartuta, Zegamako Artzaintzari 
buruzko liburuxka kaleratzen 
lagundu genuen eta herritarren 
artean dohainik banatu; hiru 
bideo aterak ditugu: Zegama 
ezagutzen TARTALOETXE Kultur 
Elkartearen eskutik; gaztetxoak 
parte hartzeko Arrantza 
lehiaketak; sagardotegirako 
irteerak: txalapartari saioak; 
kamiseta eta zapiak atera 
ditugu... Herri bazkari edo afariak 
antolatu izan ditugu eta pilota 
edo txapelketen antolaketetan 
ere laguntzen dugu. Horretarako, 
besteak beste, Pilota elkartea 
gazte federatuentzat sortua 
dugularik.
Preso, iheslari eta senideen alde 
gure elkartasuna eta laguntza 
ematen saiatzen gara. Tute edo 
Mus txapelketak antolatzen 
ditugu. Zegamako Aidearen 
(sortzaileen) eguna antolatu 
genuen. Herri kirolak; Hiru 
mugako ekitaldietan izan gara. 
Txakolin dastaketa; Euskal 
Selekzioari ongi etorriaren 
antolaketan parte hartu genuen; 
elkartearen eguna, argazki 
erakusketak, liburu aurkezpenak 
(1936 - Papelera...)..., antolatu 
edo bultzatu izan ditugu.
Aitor Zabaletaren hilketaren 
urteurreneko ekitaldien 
antolakuntzan ere parte hartu 
genuen. Goi tentsioko linearik 
Ez! aldarrikatu dugu; Segurako 
Hiparra-Hegoako sukalkin 
txapelketan edo Herriko paella 
lehiaketan izaten gara urtero, 
herriko beste elkarteekin edo 
udalarekin elkarlanean herriko 
hainbat ekimen aurrera eramaten 
lagundu izan dugu. Korrika 
edo Gure Esku dago bezalako 
ekimenetan parte hartzen dugu, 
Kataluniaren aldeko elkartasuna 
adierazi dugu... 
Bai, honelako ekimenak 
bultzatzen ditugu eta hori da 
guk herriari eskaintzen dioguna. 
Hori bai, batzuetan gehiago 
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Mus txapelketako garaileak

Tartalo elkarteko zenduak

eta besteetan gutxiago, baina 
beti zer edo zer egiteko prest 
izan gera, gara eta izango gera; 
hemen gaude, beti bezala, 
herritarrei irekita. 
Hasieratik 25 urte pasa diren 
honetan, esan dezakegu traba 
guztien gainetik, Estatuarenak 
tarteko, egitasmoa aurrera doala. 
Esperientzia aberatsa izan dela 
esan dezakegu, naiz denborak, 
pentsaerak, militantzia... 
ezberdina izan, aberatsa izaten 
jarraitzea bazkide guztion esku 
dago. Hurrengo 25 urtetan ere 
saiatu gaitezen horrela izan 
dadin. Bai, 25 urteko ibilbide 
luzea egin dugu. Hurrengoak 50. 
urtemuga eta behar den guztia 
ospa dezatela espero dugu. Hala 
izan dadila! 
Herritar guztioi, gogoratu nahi 
dizuegu, bazkide izan nahi 
duzuenak TARTALOKO ateak 
zabalik dituzuela. Zorionak eta 
urte berri on, guztiontzat! 
25 urteko errepasotxo honen 
ondoren goazen 2018ko hainbat 
ekimenen aipamentxo bat, baik 
ere, egitera.

MUS TXAPELKETAK 
Otsailaren 3an TARTALO elkar-
tean Euskal Herriko X. Mus txa-
pelketarako herriko kanporaketa 
izan genuen. Bertaratu ziren 
bikoteen artean gure herriko 
lehen sailkatuak Ioritz Etxeberria 
eta Luis Malkorra izan genituen 
eta bigarren bikote sailkatua Jon 
Arakama eta Aitor Arakama izan 
ziren. Hauek izan ziren otsaila-

ren 24ean, Bergaran, Gipuzkoa 
herrialdeko Zegamako ordezkari 
joan zirenak EH X. Mus Txapelke-
tara. 
Apirilaren 14ean, 2017an 
Zegamako elkarteetako 
mus irabazleen arteko XIV. 
Mus txapelketa jokatu zen 
Tartaloetxen. Bertan, Kasino, 
Karraztarro, Jubilatu, Amezti eta 
Tartalo elkartetako irabazle eta 
bigarren geratutako bikoteak 
parte hartu zuten. Aurtengoari 
dagokionean irabazle Koldo 
Otaegi eta Joxe Luis Azurmendi 
suertatu ziren irabazle; bigarren 
Jabier Kollado eta Aitor 
Azurmendi “Roky” izan zirelarik. 
Saioaren amaieran bertaratutako 
muslari eta Tartaloko juntakideak 
afari eder batekin bukatu zuten 
aurtengo saioa.
Urriak 5ean TARTALOETXEko 
26. Mus txapelketa jokatu zuten 
bertara gerturatu ziren bikoteen 
artean. Aurten, eta lehen aldiz, 
herritik kanpoko muslariak 
izan genituen garaile: Beñat 
Matxain eta Julen Orrigain, 
Segurarrak, osatutako bikotea 
izan zen irabazle; aldiz Jaun eta 
Denis Perez Apaolaza anaiak 
osatutako bikotea suertatu 
zen bigarren. Sariak lehenengo 
zortzi bikoteentzat ez ezik, 
lehenengo bazkidez osatutako 
bikotearentzat eta, baita, parte 
hartzaileen artean zozketatu 
zen beste sari bat ere izan ziren. 
Eskerrak eman nahi dizuegu, 
parte hartzaile ez ezik, sariak 

ematen diguzuen guztioi.

HIPARRA – HEGOA. 
Esana dugu dagoeneko tradizioa 
bihurtu dela TARTALOko 
sukaldarien parte hartzea, 
Iparraldeko eta Hegoaldeko 
euskaldunak biltzeko eta 
ondo pasatzeko asmoarekin, 
Seguran antolatzen duten kultur 
hamabostaldian. Aurtengoan ere 
hiru bikotek osatutako Tartaloko 
taldeak bertan parte hartzen 
izan genituen. 

TARTALOETXEREN  
25. URTEURRENA.
Aurten elkartearen eguna, 25. 
urteurrena gogoratuz, ekainaren 
30ean ospatu genuen. Lehenik 
Tartaloren etorrera irudikatu 
genuen; orretarako, Lierni eta 
Arantxa Elorza haizpek bereziki 
prestatu ziguten irudi batekin. 
Polikiroldegian pilota partida 
ederrak ikusi ondoren herri 
kirolak izan genituen Udaletxeko 
plazan; triki poteoaren ondoren 
udal arkupetan Herri Bazkaria 
egin genuen, bertan bertsolariak 
ez ezik Tartaloetxeren 25. 
urteurrena gogoratzearren 
ateratako liburuxka eskuragarri 
izan genuen. 

SAN BARTOLOMETAN 
PAELLA TXAPELKETA. 
Aurtengo San Bartolometan 
ere paellarik onenak, epai 
mahiaren erabakiz, Tartaloko 
lau ordezkariak prestatutakoak 
izan ziren. Bai, irabazle suertatu 
zen Fermin Madariaga eta 
Jabier Matias osatutako bikotea, 
bigarren bikotea berriz Anartz 
Goia eta Izaro Arrondok 
osatutakoa izan zelarik. Bai, 
bistakoa da, elkarteko sutondoan 
egindako praktikak gero bere 
etekina ematen dutela; sukaldari 
bikainak ditugula gure artean. 

SAN MARTINETAN TXAKOLI 
DASTAKETA
Azken urte hauetako 
ohiturarekin bat, eta ba dira 
batzuek, Azaroaren 10ean San 

Tartalo elkarteko anagrama Tartalo elkarteko sukaldariek bi sariak lortu 
zituzten
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Aurtengo urtean ere, Tartaloetxe 
Pilota Elkarteko kideak hamaika ordu 
pasa ditugu frontoian barrena. Beste 
urte betez, Juanmari Gereñu eta Luis 
Arrietaren gidaritza eta Luis Suarez 
eta Unai Moranen laguntzarekin, 
ume zein gazteak, astero-astero 
fin-fin ibili dira Toki Alai kiroldegiko 
horma berdeen aurka pilotei talka 
egiten. Eskerrik handiena, beraien 
lan, dedikazio eta konpromisoagatik.
2018 urte bukaeran, Tartaloetxe P.E. 
federatu moduan jarraitzen duten 
gazteak hauek dira: Iban Matxinan-
diarena, Iñigo Suarez (beasaindarra), 
Beñat Azketa (beasaindarra), Iñaki 

Zabala (beasaindarra), Aitor Elizegi 
(zaldibiarra).
Beste zegamar batzuk aldiz kanpora 
joan behar izan dute, behar den 
moduan entrenatzeko adina pilotari 
kopururik ez zegoelako beraien 
mailan. Kasu honetan aurkitu dira 
Iñaki Galdos, Aratz Izeta, Egoi 
Telleria eta Unai Barandiaran, non 
Ordizia eta Lazkaoko taldean ari dira 
jolasten. Ea denbora gutxi barru, 
berriro Zegamara itzultzeko moduan 
diren.
Emaitza aipagarriena helduen mailan 
lortua izan da. Azketa eta Elizegi 
bikoteak, irailean Altsasun jolasten 

den Santo Cristo de Otadia txa-
pelketan gailendu dira Gipuzkoako 
Kluben arteko txapelketan Ohorezko 
mailan finalerdietara iritsi eta afi-
zionatu maila gorenean dauden pilo-
tariei izerdi franko atera arazi dietela.

Gainerakoek ere maila txukuna 
eman dute. Gaur egun, maila handia 
dago pilotan, eta gutxi batzuen 
esku daude garaipenak. Denak ezin 
baitute irabazi. Dena den, animo, 
eutsi goai eta segi aurrera!!!

Azkenik, haur zein gurasoak animatu 
nahi ditugu, lagun 
edo bultza diezaieten 
beraien seme-alabei 
pilotan jolastea. Gauza 
askotan bezala, etorki-
zunari begira, ezinbes-
tekoa da haurrak pilotan 
froga egitea ea gustukoa 
duten eta horrela aurre-
rantzean pilotari gazteak 
izan ditzagun herrian..

ZORIONAK ETA URTE 
BERRI ON!

TARTALOETXE PILOTA 
ELKARTEA

Tartalo pilota elkarteak harrobi ona du 

Martin egunaren ospakizunen 
tartean, Tartalo aurrean hainbat 
txakolindegiko ardo goxoak 
dastatzeko aukera izan genuen 
bertaratu ginen kanpotar zein 
herritar guztiok. Eguraldia lagun, 
3€roren truke edalontzia erosi 
zutenentzat nahi hainbat Txakolin 
eta oilo salda ederra dastatzeko 
aukera izan zen aurtengoan ere. 

EUSKAL PRESO, IHESLARI 
ETA SENIDEAK GOGOAN
Dagoeneko 30 urte dira 
euskal presoak beraien herritik 
ehunka kilometroetara dauden 
presondegietara eramaten hasi 
zirela. Ordu ezkero, presoak ez 
ezik, bai lagun bai senitartekoek 
ere mendekua jasotzen hari 
dira. Orduan Felipe Gonzalezen 
gobernua, besteak beste, 
PNVren laguntzarekin, izan zen 
erabaki hau hartu zuena. Erabaki 
honen ondorioz: bisitatzeko 
milaka kilometro egin beharra, 
izugarrizko kostu ekonomikoa, 
bisita laburrak... ez ezik 16 
hildako eragin ditu lagun eta 
senitartekoan artean. Oraingo 
gobernu berriak, sozialista hau 

ere, jakin arazia du, legea beteko 
dutela, hau da, euskal presoak 
beraien bizi lekuetatik gertuko 
kartzelatara ekarriko dituztela. 
PNV ere horren alde azaldu da; 
guzti honekin legea bete ez 
ezik beraien senideenganako 
mendekuari amaiera ematearren. 
Ikusi egin behar sinesteko. 
Euskal preso, iheslari eta 
senideen alde hainbat herritarrek 
udaletxeko plazan hilaren azken 
ostiraletan eta hamabost egun 
aurreko ostiraletan egiten duten 
elkartzearekin bat ez ezik, urtean 
zehar, Tartalotik beste hainbat 
ekimen aurrera eraman edo 
laguntzen saiatzen gara, hala 
nola: 

SAN BARTOLOMETAN 
ELKARTASUN EGUNA 
San Bartolome festatan preso, 
iheslari, senide eta lagunei 
herritarron elkartasuna adierazi 
nahirik antolatu zen elkartasun 
egunean, aurten ere, parte hartu 
genuen Tartaloetxetik.

URTE ZAHAR EGUNEAN 
GAZTAIÑA JANA
Hala deitua bazegoen ere 
ezin izan genituen gaztaina 
jangarriak aurkitu; honen aurrean 
zer egin? Ba aitzakia besterik ez 
zienez gaztainak jatea, benetako 
arrazoia preso, iheslari, senide eta 
lagunei herritarron berotasuna 
eta elkartasuna adieraztea 
baizik; Zegamako gazta eta 
txorixoarekin bete genuen sabela, 
ardo eta sagardoarekin bustita. 
Aurtengorako ere, herritarroi dei 
egiten dizuegu abenduaren 31an 
udaletxe aurreko plazan egingo 
den preso, iheslari, senideei eta 
lagunei herritarron berotasuna 
eta elkartasuna adierazteko 
elkartzeraketan parte hartzea 
ez ezik urtarrilaren 12 Bilbon, 
SAREk, presoen eskubideen alde 
antolatu duen mobilizazioan 
parte hartzera. ETXEAN NAHI 
DITUGU!!!!

Besterik gabe, hurrengo arte, 
Zorionak eta Urte Berri On 
herritar guztioi!



Zegamako Urtekaria | 101

GAZTE HEREXA
ELKARTEA

Behin 2017ko Gabonak bukatuta, 
eta epe honetan ospatutako 
bazkari eta kantu eskea atzean 
utzita, Gazte Herexak 2018. 
urteari harrera eman zion. 
Zegamako gazte elkartearen 
urteko lehenengo ekitaldia, 
Otsailaren 9an izan zen. Egun 
honetan, herria mozorro ezber-
dinez eta giro apartaz jantzi zen, 
inauteriak ospatu nahian. Herriko 
gazteak “Aizkorpe” tabernan 
zazpi eta erdietan trikitilari bikote 
batekin elkartu eta hauen kan-
tuen atzetik, herriko tabernetan 
zehar poteoa egin zuten. Ondo-
ren, “Ostatu” jatetxean afaria 
izan zuten. Nahi zuenarentzako, 
festa polita aurreikusten zen!

Behin neguko hotzak bukatuta, 
apirilaren 14an gazte eguna 
ospatu zen. Eguna, triki-poteo 
batekin hasi zen, ondoren fron-
toian bazkari batekin jarraitu 
zen; eta nola ez, giro aparta 
sortu zen hurbildu ziren gazte 
guztien artean. Behin, tripa ondo 

beteta, joko ezberdinak eginez 
pasa zuten arratsaldea. Egunari 
jarraipena emateko, poteoa JO 
MOTEL txarangak girotuta joan 
zen eta amaitzeko afari aparta 
antolatu zen. 
Aipatzekoa da ere, Gazte Here-
xak herriko festetan eginiko 
lana. Denboraldi bat geldi egon 
ostean, San Bartolome egu-
nean, gazte afaria antolatu zuten 
herriko frontoian, lehenik “triki-
poteoan” giro ezin hobea zabal-
duz. Bertatik ordu gutxira, abuz-
tuaren 24an, “Umeen egunean”, 
umeentzako jolasak aurrera era-
man zituzten. Goiz honetan, jola-
sak ez ezik; inguratutako ume 
guztiek opari bana jaso zuten 
Gazte Herexa eta Udaletxearen 
partetik.
Eta azkenik, herriko festetako 
lanekin bukatzeko, bigarren 
egunean, “koadrilen egunean” 
zehazki, abuztuak 23, udaletxeak 
antolaturiko bazkarian lagun-
tzaile bezala parte hartu zuten. 
Gazte Herexaren egun honetako 

eginkizuna, bazkariko tikeen lana 
aurrera eraman eta bazkariaren 
ondorengo animazioa antolatzea 
izan zen; Urteroko legez, dantza 
txapelketa antolatu zen patioan 
bazkalostean. Giro ederra izan 
zen bildu zen jendearen artean.

Zegaman, 3. urtez, urriaren 26 
eta 27an Cava festa antolatu zen, 
herriko talde ezberdinen lagun-
tzaz; tartean Gazte Herexa iza-
nik. Udalak antolatutako ekintza 
honetan lagundu zuen elkarteak. 
Giro ederrean ospatu zen ekintza 
hau ere,besteak bezala.

Azaroaren 10ean, Zegamako San 
Martinetan, Zegamako Gazte 
Herexak gauean Sukarra 37ren 
kontzertua antolatu zuen. Pare-
gabeko giro ederra sartu zen 
udaletxe azpiko portikoan. Kon-
tzertuaz gain txozna txiki bat 
jarri zuten kontzertura hurbiltzen 
zen jendea egarriz ez gelditzeko.
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IAZKO MUS TXAPELKETA, 
AZAROAN 24EAN

Urtekaria egiteko azkeneko 
datakin topatzen dugu urtero. 
2017an,azaroaren 24ean egin zen 
mus txapelketa, egun batean, 
hau da txanda batean. Txapel-
dunak Jose Luis Azurmendi 
eta Eneko Aramendi izan ziren 
eta txapeldun ordeak, Eugenio 
Ormazabal eta Igor Orma-
zabal. Eskerrak eman behar zaie 
laguntza eman diguten herriko 
denda, taberna eta laguntzaile 
guztiei. Aurtengo Mus Txapelketa 
azaroaren 23an izango da.

JUNTA BERRIAREN 
ERAKETA

Batzar Orokorra otsailaren 16an 
izan zen, urtero bezala gaiordena 
jarraitu zen eta erabakietako bat 
zera izan zen, KASINO EGUNA 

antolatzea. Junta berritzea ere 
erabaki zen, aurten sartu direnak 
hauek dira: Iñigo Atxa, Esteban 
Atxa, Pello Rodrigo, Iñaki Collado 
eta Joseba Zubizarreta, eta irten 
zirenak: Aitor Urbizu, Joxe Ariz-
korreta, Imanol Azurmendi, 
Jabier Gartzia. Igor Elizegiri 
irtetea tokatzen zitzaion baino 
erabaki zuen beste urte betean 
esku bat botatzen gelditu dela, 
beajondezaiola!!

BERTSO JAIALDIA

Erlezain Eguneko igandean izan 
zen, martxoaren 18an. Aurten, 
nola iaz Bertso Txapelketa ospatu 
zen, eta garai batean bezala, txa-
pelketa tokatzen zen urtearen 
ondoren Zegaman egiten zen 
ekitaldira 8 finalistak ekartzen 
ziren. Aurten, horregatik 8 fina-
listak eta Iker Zubeldiak osatu 
zuten jaialdia eta Amaia Agirre, 
gai-jartzaile bezala. Frontoian 

izan zen jaialdia eta oso giro ona 
egon zen. Bertsolariak Maialen 
Lujanbio, Aitor Sarriegi, Iker 
Elortza, Sustrai Colina, Amets 
Arzalluz, Aitor Mendiluze, Beñat 
Gaztelumendi, Unai Agirre eta 
Iker Zubeldia noski.

XXX. KASINOKO IPUIN 
LEHIAKETA-“VII. JOXE 
ANTONIO ORMAZABAL 
“AIERDI”

Aurten maiatzaren 21ean banatu 
ziren sariak, Arantzazuko pere-
grinazioa ailegatu eta ondoren. 
Urtero bezala, eskola umeak 
ipuinak eta marrazkiak egin 
zituzten. Gaia, hau izan zen: 
”Zegamako kuadrilla bihurria”. 
Ipuien balorazioa Ixabel Elortzak 
eta bere bi alabak, Liernik eta 

ZEGAMAR
BATASUN 
KASINOA

Ipuin lehiaketan parte hartzeagatik oparitxo bat jasotzen dute haurrek

Mus txapelketako garaileakEuskal Herriko bertso txapelketako zortzi finalistak eta Iker Zubeldia
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Piperrak erretzen Kasino elkarteko juntakideak

Arantzak egin zituzten. Mila 
esker!!

VI. PIPER EGUNA

Irailaren 22an egin genuen piper 
eguna. Urtero bezala oso arra-
kastatsua izan zen. Geroz eta 
jende gehiagok parte hartzen du 
Elkarteak goiz horretan ematen 
duen gosarian, armoni honean 

amaitu genuen eguna. Horrek 
balio du!

HAINBAT EKINTZATAN 
PARTE HARTU DU 
ELKARTEAK

Urtero bezala hainbat ekin-
tzatan parte hartu dugu, Aizko-
rriko Lagunen egunean, festatan 

paella egiten, Cava festan eta 
San Martin egunean ere.

Gonbidapena luzatzen dugu, 
nahi duenak Elkarteko bazkide 
izan, ateak zabalik dauzkala, ez 
da ezer kostatzen, apuntatzea 
bakarrik!

San Bartolome jaietan kasino 
elkartekoek egin zuten paellak 
itxura ederra du
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Cava Festan laguntzen jubilatuen 
elkarteko batzuk

Hauexek dira aurten Jubilatuen 
Elkartean burutu ditugun 
ekintzak:

IRTEERAK
Iratxera irteera
Apirilaren 19an egin genuen 
urteko lehen irteera eta helmuga 
Iratxe izan genuen. 8:30ak aldera 
Zegamatik abiatu eta Iratxe Jate-
txean egin genuen lehen gel-
dialdia hamaiketakoa egiteko. 
Ondoren nahi zuenak, Lizarraga 
bisitatzeko aukera izan zuen. 
Eguerdian berriz, Iratxe Jatetxera 
itzuli ginen bazkaltzera eta baz-
kalostean, bingoan jolasteko eta 
dantzatzeko aukera izan genuen 
jatetxean bertan.
Zarautz, Zumaia eta 
Donostiara irteera
Ekainaren 14ean egin genuen 
irteera. Zarautz eta Zumaia 
ikusteko aukera izan genuen, 
bertako txokoez eta itsas inguru 
ederretaz disfrutatuz. Zumaiako 
Beko Plaza jatetxean bazkaldu 
genuen. Ondoren Donostiara 
buelta bat eginez etorri ginen 
Zegamara.
Islares-Laredo irteera
Uda aldera, uztailaren 19an Isla-
resera joan ginen Arenillas jate-
txean bazkaltzera, paraje ederrak 
ikusiz. 
Lodosara irteera
Irailaren 26an egin genuen 
Lodosako irteera. Lodosako 
Peron kontserba etxea bisitatu 
genuen, piparrak nola erre eta 
enbasatzen ziren ikusiz, hau dena 

eskuz egiten zuten. Bazkaltzera 
hostal Venecia jatetxera ger-
turatu ginen, ondoren bingo eta 
dantzaldia eginez. Arratsaldean 
berriz Iruña miatzeko aukera izan 
genuen.

Gernikara bidaia
Urteroko legez, urriko azken 
astelehenean, urriaren 29an, Ger-
nikako azoka berezia ospatzen 
zela eta, bertara irteera egin 
genuen. Gernikara joan, azoka 
ikusi eta urteroko ohiturari 
jarraituz Amurrioko Ruperto 
jatetxera joan ginen bazkal-
tzera. Arratsaldea berriz, Gas-
teizen pasa genuen. Esan behar, 
irteera hau ez zela soilik jubilatuei 
zuzendutakoa izan, nahi zuten 
herritar guztiek parte hartu ahal 
izan zuten bertan.

JUNTAKIDEAK
Aurten, junta berritzea izan da 
Jubilatuen Elkartean. Batzor-
detik irten direnak segidakoak 
izan dira: Joxe Mari Bitarte, Jose 
Manuel Landa, Begoña Etxe-
zarreta, Fernando Urbizu eta 
Miguel Angel Igoa. Batzordean 
sartu diren juntakide berriak 
berriz ondorengoak: Sebastian 
Lujanbio, Arantxa Arrizabalaga, 
Xanti Jimenez, Angel Segurola 
eta Kelo Perez.
Gauzak horrela, batzordea kide 
hauek osatzen dugu: Sebastian 
Lujanbio, Juan Mari Ormazabal, 
Milagros Alustiza, Juani Peña-
garikano, Ana Jesus Larrea, Mari 
Karmen Lardizabal, Arantxa Arri-

zabalaga, Xanti Jimenez, Angel 
Segurola eta Kelo Perez.

JUBILATUEN ELKARTEAN 
ARAU BERRIAK
Jubilatun elkartean soziedadea-
rekiko arau berri batzuk jarri dira, 
denok erabilera egoki bat eman 
diezaiogun, arau hauek iragarki 
taulan daude irakurgai.

SAN BARTOLOME 
JAIETAKO PAELLA 
LEHIAKETA
Aurten ere, abuztuan, herriko jai 
nagusien barruan urtero antolatu 
ohi den paella lehiaketan bi 
bikotek parte hartu dute elkar-
tetik. Bikote hauek izan ziren 
gure elkarteko ordezkariak lehia-
ketan: Begoña Etxezarreta eta 
Mari Karmen Lardizabal alde 
batetik, eta Maria Jesus Mujika 
eta Ana Jesus Larrea bestetik. 

BAILARAKO LEHIAKETA 
GASTRONOMIKOA
Goierri mailan egiten den 
lehiaketa gastronomikoan ere 
parte hartu genuen. Beasainen 
ospatu zen eta bertan, Begoña 
Etxezarreta eta Juan Mari Orma-
zabalek parte hartu zuten.

ITSASONDO - LEGORRETA 
JUBILATUEN MARTXA
Urriaren 20an ospatu zen jubi-
latuen martxa eta bertan parte 
hartu zuten gure elkarteko kide 
batzuk. Hona hemen bertan 
parte hartu zuten elkartekideak: 
Mari Karmen Lardizabal, Juan 
Jose Garaiar, Juan Mari Orma-
zabal, Axun Mendizabal ,Ana 
Jesus Larrea , Joakin Irastorza, 

JUBILATUEN 
ELKARTEA

Irakurketa dialogikoko taldean laneanBingo jolasean
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Arantxa Arrizabalaga eta Kelo 
Perez.
KABA – FESTA
Urriaren 26-27an Cava Festa 
ospatu zen Zegaman eta bertan 
Jubilatuen Elkarteko kideak aritu 
ziren laguntzen bi egunetan.
LOURDESKOA AMAREN 
EGUNA
Urteroko moduan, otsailaren 
11an, Lourdesko amaren egunean 
Meza ospatu genuen jubilatuen 
elkartean. Meza entzun ondoren, 
txokolate beroa izan zen dastagai 
elkarteko kideek prestatuta.
BATZAR OROKORRA
Aurtengo batzarra martxoaren 
20an ospatu zen eta jarraian txo-
kolate jana egin genuen.
URTEKO KUOTA KOBRATZEA
Martxoaren 15, 16 eta 17an urteko 
kuota kobratu zitzaien elkarte-
kideei.
GABONETAKO LOTERIA 
BANATZEA
Azaroaren 22 eta 23an, Gabo-
netako loteriaren dezimoak 
banatu ziren elkartekideen 
artean. 
GAZTAINA JATEA
Azaroaren 24ean, gaztaina jana 
egin genuen elkartean.
KULTUR ASTEA ETA SAN 
TOMAS EGUNA
Abenduaren 17tik 21era kultur 
astea ospatu genuen elkartean. 
Aste honetan zehar alde batetik 
mahai jokoak egin genituen; 
bingo, karta jokuak… bestetik bi 
hitzaldi ere antolatu ziren. Aste 
honetan, txistor jatea ere egin 
genuen eta baita opari banaketa 

ere. 1940an jaiotakoei banatu 
zitzaizkien saskiak eta beste bi 
saski zozketatu ziren, bata San 
Tomas eguneko festan parte 
hartu zuten elkartekideen artean 
eta bestea elkartekide guztien 
artean. 
IRAKURKETA 
TERTULIA
Urrian ekin 
genion irakurketa 
saioak aurrera 
eramateari, aste-
lehenetan bilduz. 
Bi liburu landu 
ditugu, “ZURI 
– BELTZEKO 
ARGAZKIAK “eta 
“3 MARIAK”, bi 
liburuak Arantxa 
U r r e t a b i z k a i a 
i d a z l e a r e n a k . 
Oso saio inte-
resgarriak izan 
dira eta gogotsu 
parte hartu dugu 
elkarrizketetan, 
makina bat kontu 
atera dira, bakoi-
tzaren bizitzako 

kontuak. Lan hau aurrera era-
mateko bederatzi emakume bildu 
gara: Maritxu Galarraga, Arantxa 
Arrondo, Mari Paz Ormazabal, 
Dolores Telleria, Mª Dolores Goya, 
Ixiar Etxabe, Nieves Oiarbide, Mª 
Karmen Arrieta eta Mila Alustiza. 

Zegamako ordezkariak jubilatuen martxan

Jubilatu Egunean Udalak opari asko banatzen ditu
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Zegamara nola, noiz eta zerga-
tik etorri zinenten? 
Donostian bizi nintzen eta nire lehen 
eskola urteak Asilo Matian pasa nituen, 
bertan txiki eta handi egoten ginen. Ira-
kasle gehienak monjak ziren. Halere, 
beste irakasle batzuk ere bazeuden. 
Antzerkiak eta jolasak egiten genituen. 
Ondoren Antiguora joan nintzen Doña 
Teresarekin. Bakarrik gogoratzen dut “El 
Quijote” liburua irakurtzen genuela, oso 
astuna zen ez baikenuen ezer ulertzen. 
Hamar urterekin etorri nintzen Zegamara 
eta hor bai izan nintzela zoriontsu!!!
Zergatik egin zineten irakas-
leak?
Hemen San Pedro ermitan eta ondoren 
beheko San Pedron ikasi nuen. Pupi-
treak binakakoak ziren eta bakoitzak 
gure portzelanazko potetxoa pupitrean 
itsatsita izaten genuen, tinta jartzen 
ziguten eta lumatxo batzuekin idaz-
ten genuen. Ikasteko liburu bat izaten 
genuen “Entziklopedia”, bertan mate-
matika, natur, hizkuntza, fisika…, poli-
tikoen bizitza eta erlijioa ere ikasten 
genuen, hau dena erderaz. Arratsalde 
gehienak josten pasatzen genuen. Ira-
kurtzeko “Lecturas de oro”, poesiak eta 
ipuinak genituen.
Jolas asko egiten genuen, txorro-morro-
tan, pilotan, kaniketan, marrotan, dan-
tzan, hostoak eta zuhaitzak ikusten… 
Azken honetan aita izan nuen maisu 
aparta.

Irteerak ere egiten genituen, Saturraran, 
San Adrian, inguruko mendiak… Hau 
dena Beasaingo Belen Azpeitiarekin 
egin genuen, irakasle paregabea! Ondo-
ren beste irakasle bat izan genuen eta 
klaseak hasi aurretik denok “Cara al sol” 
abesten genuen eta Espainiako bandera 
jarri.

Hamalau urterekin maestra zamorar bat 
izan genuen, Julia Lorenzo Sastre, eta 
Akamanen hartu zuen ostatu. Honek 
bultzatu zituen nire gurasoak nik ikaske-
tak egin nitzan. Ingreso eta primero egi-
teko prestatu ninduen eta Oñatiko uni-
bertsitatean egin nituen azterketak. Bere 
bila ere ibili nintzen Puebla de Sanabrian 
baina ez nuen aurkitu; pena!, berari zor 
baitiot magisteritza egitea. Ondoren, 
4. Batxiler arte, Beasainen ikasi nuen. 
Gero, Donostian, “Konpainia de Marian”, 
lana egin eta ikasketak dohainik izaten 
genituen. Bukatzeko, Magisterio egiten 
hasi nintzenean inguruko bost neske-
kin batera pisu batean jarri nintzen bizi-
tzen. Ategorrietako “La Normal” eskolan 
ikasi eta lana eginez atera nuen karrera 
aurrera.

Lehenengo esperientzia ira-
kasle bezala: Zein talde, non eta 
lehenengo soldategin zer egin 
zenuten?
Gustuko nuelako haurrekin egotea eta 
irakastea gustatzen zitzaidalako. Zega-
man ere, udako oporretan, klase parti-
kularrak ematen nituen, ikastola zaha-
rrean. Oroitzapen oso onak ditut.
Zegamara iritsi zinetenean 
ze oroitzen duzue? (Herria, 
eskola,…momentu onak, 
momentu txarrak, zuen 
lehehengo gela…)
Lehenengo esperientzia 1974-75 ikas-
turtean izan zen Orereta ikastolan, 
Errenderian. Eskolaurrean egon nintzen 
denboraldirik gehiena. Ikasketak jola-
sen bidez egiten genituen, mozorroak, 
eskulanak… Lehenengo soldata, zerbait 
gorde eta etxean entregatu nuen, beha-
rra baitzegoen baina kapritxo batzuk ere 
egin nituen, erropak erosi, Rich okinde-
gian gauzak erosi…1975ean Beasaingo 
Lizeora etorri nintzen eta bederatzi urte 
egin nituen. Oso ondo pasa nuen. Ikasle 
bereziekin ere makinatxo bat lan egin 
nuen!
Ikasleak, irakasteko modu desberdinak, 
taldekatze modua, zaintza, espezialis-
tak, laguntzak…eraikuntza aldaketa, 
istoriotxoren bat edo anekdotaren bat 
kontatu nahi baduzue, psikomotrizitate 
gela…
Zegamako Herri Eskola eratu zenean 
sartu nintzen ni hemengo eskolan, 
1984an uste dut, eta 2011 arte egon 
nintzen.

E
L

K
A

R
R

IZ
K

E
TA

MILA

AITXURI
HERRI 
ESKOLA

Mila, Rosa Mari eta Nekane, Gure eskolako 
hiru andereñoak, urte askoan lan egin 
ondoren orain jubilazioaz disfrutatzen ari 
dira. Elkarrizketa honekin beraien ikasle-ira-
kasle ibilbideaz gehiago jakin nahi dugu:

MILA
ALUSTIZA Mila San Pedroko eskolan Axun Arrieta eta Nieves 

Berasategirekin
Mila eskolako irteera baten San Adrianen 
10 urterekin

San Pedro 
ermitan eta 
ondoren beheko 
San Pedron  
ikasi nuen. 
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Gustura aritu nintzen lanean Olaranen eta 
Frontoian. Irakurtzeko ipuinak eta liburuak 
bazeuden baina fitxak multikopistan eta 
“kola de pescadon” ateratzen genituen. 
Olaranen gela batean liburutegia osatu 
genuen eta Kirol estraeskolarra ere anto-
latu genuen, gurasoak ordainduta.
Garai haietan ikasleak libreago ikusten 
nituen, irteerak mendira, gaua pasatzea 
etxabola batean bertan bazkaria eginez 
gurasoen laguntzarekin, antzerkiak, ber-
tsoak, ikasitako beste geletan aurkeztu… 
Gelen arteko harremana handia zen eta 
irakasleen artekoa ere bai.
30 urteetan hainbeste erreforma 
ikusi eta gero ze hobekuntza 
ikusten dituzue eta zuek zer 
egingo zenukete?
Ikasleekin harremana bizi-bizia izan 
genuen eta gela denon artean antolatzen 
genuen. Beti izaten genuen alfonbratxo 
bat, non bakoitzak bere esperientziak eta 
nik nireak agertzen genuen. Niri asko gus-
tatzen zitzaidan etxean entzundako ipuin, 
kontakizun eta abesti kantatzea eta kon-
tatzea. 
Haur denak euskaldunak ziren eta erdara 
izaten zen zailena.. Nik erdararekin izan 
nuen esperientzia polit bat. Liburuko edu-
kiak erakargarriagoak egiteko Machado, 
Lorca, Serrat, Pasa palabra eta abar sartu 
nituen eta ikaragarri aldatu ziren gauzak. 
Olerkiak eta kantak ikasiz irakasten nuen 
erdara. Ikasleak gustura eta ni zer esanik 
ez!
Gero goitik jarritako presioak handiak 
ziren ikasle eta irakasleentzat. Halere, 

gure irteerak egiten genituen, oilaloka 
ere ekartzen genuen eskolara eta txitak 
atera arteko prozesua ikusten genuen. 
Ikasleek bizitako esperientzian oinarrituz, 
nahi zuten papera aukeratzen zuten ipui-
nak idazteko. Ogia eta gazta ere egiten 
genituen. Laborategian animalia txikien 
disekzioa egiten genuen, herriko dendak 
miatu ere bai.
Ze berrikuntza izan dira zuek 
eskolan zeudeten urte guzti 
horietan? 
Formakuntza asko egiten genuen, batzuk 
eskolan eta beste batzuk kanpoan. Nire-
tzako interesgarrienetako bat psikomo-
trizista ikastaroa izan zen. Bergarako 
UNEDEn egin nuen eta ia beti ostiral, 
larunbat eta igandeetan izaten zen; uztai-
lean intentsiboak ere bai. Gasteizen anto-
latzen ziren jardunaldietan ere parte har-
tzen genuen. Zorte handia izan genuen 
ikastetxe berrian psikomotrizitate gela 
irekitzeaz, aurretik frontoiko gela batean 
egiten genuen. Eskolaurre eta 1. Eta 2. 
Mailetako irakasle guztiok parte hartu 
genuen, denok erabat inplikatuta. Hilean 
behin biltzen ginen gure kezkak azaltzeko, 
hainbat liburu ere irakurtzen genuen 
“Entre líneas”, “Psikomotrizitatea”, gure 
formazioa handitzeko.
Erraza izan al da herrian bertan 
eta zuen seme-alaben eskolan 
irakasle izatea? (abantailak; 
desabantailak)
Aspalditxo hasi ginen Lan Kooperatiboa 
egiten gelan. Ondo zetorren ikasle guz-
tientzat eta baita behar bereziak zituzten 
ikasleentzat.

Landa lanak egitea aberasgarria zen 
ikasleentzat eta lur mugatu batzuk har-
tzen genituen erreka ondoan, zelaian, 
basoan… behaketak egiteko. Zuhaitzak, 
belarrak, kanpoko mozorroak, lur barru-
koak… miatzen genituen eta ondoren 
laborategian aztertu.
Erreka garbiketa ere ederra izaten zen. 
Baina pentsatzen dut orain presioak han-
diagoak direla eta materia asko eman 
behar direla eta orduan, beste gauza 
batzuk utzi egiten direla.
Zer moduz bizitza berrian? 
(denbora librean? Zerbait faltan 
botatzen duzue?...)
Nire seme-alabak bertan izateak bazi-
tuen abantailak, alde batera bazekiten 
non nengoen edozer gauzatarako. Baina 
desabantailak ere bazituen, adibidez, zer-
bait berezia egiten bazuten taldean, lehe-
nengoa ni nintzen jakiten eta hori beraien-
tzat ez zen bat ere ona.
Esan beharrean nago ikasle gutxi geni-
tuela eta irakasleak bada, proportzioan 
eta gure arteko koneksioa ikaragarria zen.
Berriro 20 urte izanez gero 
aukera berdina egingo al zenu-
kete?
Kanpoan lagunak baditut baina eskolako 
lagunak betirako dira, orain ere bai. Ni 
oraindik ere joaten naiz eta hango ateak 
irekita ditut. Lankideekin konplizitate han-
dia eta harreman hobea izan dut.
Berriro ere irakaslea izango nintzateke, 
dudarik gabe.

Mila Zegamako ikasle batzuekin Igeldon

Mila ihauterietan
Mila Aitxuri eskolan 2005 urtean

Mila rafting egiten kurtso bukaerako bidaia baten

Mila Aitxuriko ikasleekin Xabierko gazteluan
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Zegamara nola, noiz eta zerga-
tik etorri zinenten? 
Orduan Errenderian bizi nintzen eta 
oposaketak atera nituen. Herri txiki 
pilo baten eskaera egin nuen eta hona 
tokatu zitzaidan.
Zergatik egin zineten  
irakasleak?
Ni monjetan ibili nintzen, “Hijas de la 
Cruz”-en. Frantses ordena zen eta euren 
artean frantses egiten zuten baina guri 
ez ziguten ezer erakutsi. Guri gaztela-
niaz egiten ziguten. Han 3 urtetik 14 urte 
bitartera ibili nintzen. Haur Hezkuntzan, 
hau da, sei urte arte neska eta mutil gela 
berean egoten ginen, hirurogeiren bat 
ikasle. Nire anaia zaharragoa eta ahizpa 
gazteagoarekin ibili nintzen. Sei urtetik 
aurrera irakurtzen eta idazten hasten 
ginen eta orduan neskak bakarrik ginen 
gelan.
Dena gaztelaniaz ikasten genuen, ez 
genuen tutik ulertzen eta jolastu egiten 
genuen gelan. Gela bete mahai luze eta 
bankuak zeuden, sagardotegietakoak 
bezalakoak eta mahai azpian ezkutake-
tan jolasten genuen, aurreko edo atzeko 
mahaira ere aldatzen ginen eta han ibil-
tzen zen monja gu ezin aurkituta. Poli-
ki-poliki gaztelania ikasten joan ginen 
eta irakurketa-idazketa hala ikasi nuen. 
Asteazken arratsaldea jai izaten genuen 

eta larunbat goizetan eskola, gero tru-
katu egin zuten eta larunbat goiza jai egi-
ten hasi ginen. Ez zegoen ez autobusik, 
ez jangela zerbitzurik, denok etxera joa-
ten ginen bazkaltzera eta oinez ibiltzen 
ginen batera eta bestera.
Sei urterekin bata beltza eta lepoko zuri 
bat jazten genuen eta beranduago uni-
forme osoa, korbata eta guzti.
Teknologia bakarrak koadernoa, arka-
tza, ezabagoma, zorrozkiloa eta entzi-
klopedia liburua izaten genuen. Liburu 
honetan zeuden arlo guztiak eta labur-
penak ikasten genituen buruz. Monjek 
arbela eta tiza zuten irakasle tresnatzat.
Patioan sokan, konbolatan, txintxirrikan 
eta goman ibiltzen ginen. Kromoak alda-
tzen ere ibiltzen ginen.

Lehenengo esperientzia ira-
kasle bezala: Zein talde, non eta 
lehenengo soldategin zer egin 
zenuten?
Beti gustatu izan zait ikastea eta umeak 
gustuko izan ditut baita. Andereño iza-
teak bi aukerak ematen zizkidan: eraku-
tsi eta ikasi.
Zegamara iritsi zinetenean 
ze oroitzen duzue? (Herria, 
eskola,…momentu onak, 
momentu txarrak, zuen 
lehehengo gela…)
Umeekin hasi baino lehen euskara ira-
kaslea izan nintzen, AEK, HABE, Udal 
Euskaltegian …eta soldatarekin norbere 
independentzia ziurtatzen genuen. Gero 
eskolan hasi nintzen eta nire lehenengo 
ordezkapena Irunen izan zen, gero 
Amara Berrin egon nintzen eta ondoren 
etorri nintzen Zegamara.
Ikasleak, irakasteko modu desberdinak, 
taldekatze modua, zaintza, espezialis-
tak, laguntzak…eraikuntza aldaketa, 
istoriotxoren bat edo anekdotaren bat 
kontatu nahi baduzue, psikomotrizitate 
gela…
Herri txikia, urruti zegoen… baina jende 
jatorra zegoen eskolan, laguntzaileak, 
alaiak… Zazpi lagun berri etorri ginen 
batera eta gustura aurkitu nintzen lehe-
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Nekane eskolan

Gaztelaniaz 
ikasten genuen, 
ez genuen tutik 
ulertzen eta 
jolastu egiten 
genuen gelan.

Nekane ikasleekin irteera batean

Nekane bere ikaskideekin

NEKANE
ARANTZAMENDI
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nengo momentutik. Talde polita nuen 
gainera, ume euskaldunak, herrikoak, 
jatorrak, bihurriak… gustura nengoen 
haien artean. Halere, hotza egiten du herri 
honetan eta ospelak izan nituen behatze-
tan eta belarrietan. Bestalde, oso herri txi-
kia egiten zitzaidan, itoa, eta aurreko har-
kaitz handi hori gainera etortzen zitzaidan, 
horregatik asteazken askotan joan egiten 
nintzen eta ostegun goizean bueltatzen 
nintzen.
30 urteetan hainbeste erreforma 
ikusi eta gero ze hobekuntza 
ikusten dituzue eta zuek zer 
egingo zenukete?
Asko aldatu dira gauzak ni eskolan lanean 
aritu naizen urteetan. Material aldetik 
bakarrik, lehen zegoen aukera eta orain 
dagoena ezin dira konparatu. Hasieran 
mahaiak “U” forman ipinita egiten genuen 
lana eta ikasle bakoitzak bere lana egiten 
zuen edo asko jota binaka. Gaur egun, 
ikasi behar dena bezain inportantea da 
nola ikasi, hau da, metodologia eta horre-
gatik klaseak askoz gehiago antolatzen 
dira. Nik uste dut “umeak edozeinen-

gandik” ikasten duela kontziente egiteak 
ekarri duela aldaketa, ze lehen pentsa-
tzen baitzen irakaslearengandik bakarrik 
ikasten zuela. Honen harira esan behar 
dut, harrituta geratu nintzela hemengo 
umeek animaliei buruz zuten jakinduriaz; 
neuk baino gehiago zekiten, haurdunal-
dia, erditzea, kume kopurua, elikadura… 
Baina arazo larriak izan nituen ordea, 
ikasleak konbentzitzeko kostaldeko klima 
xuabeagoa, hobeagoa zela. A ze ezta-
baida gelan, ikasle guztiak neure kontra 
jarrita, hemengo klima elur eta guzti askoz 
hobeagoa zela. Zur eta lur geratu nin-
tzen baita beste momentu batean. Osti-
ral arratsaldeetan eskulan tailerrak izaten 
genituen gurasoak lagunduta. Tailerrean 
erabaki nuen ondarrutarrez berba egingo 
neutsela eta lehenengo saio bukaeran, 
hainbeste barre algara ondoren esan zida-
ten “Nekane, hori beste hizkuntza bat da”.
Ze berrikuntza izan dira zuek 
eskolan zeudeten urte guzti horie-
tan?
Berrikuntzak maila askotakoak izan dira, 
lehen aipatu dudan bezala eskolan asko 

ugaritu da edozein motatako materiala. 
Literatura mailako liburuak, ikus-entzu-
nezko CD, DVD…, ordenagailuak, inter-
net… Metodologian, irakaskuntza indibi-
dualetik kooperatibora pasatzeak asko 
erraztu du ikasteko prozesua, lanak egi-
teko erak… Baina badago okertu den 
arlorik ere, curriculuma handitu egin da, 
dena eskolan erakutsi behar da eta den-
bora mugatua da. Eskakizuna handitzeak 
estutu, urduritu eta nahigabetu egiten ditu 
ikasleak.
Erraza izan al da herrian bertan 
eta zuen seme-alaben eskolan 
irakasle izatea? (abantailak; 
desabantailak)
Oso poliki egiten da irakaskuntzan 
aurrera, eskola ez dator bat gizartearekin. 
Egin diren erreformak pausu txikiak izan 
dira aurrera egiteko baina asko dago egi-
teko eta batez ere aztertzeko, egiten diren 
erreformak hobekuntzak izan daitezen eta 
ez aldaketa hutsak.
Zer moduz bizitza berrian? 
(denbora librean? Zerbait faltan 
botatzen duzue?...)
Ez da batere erraza izan niretzako bizitzan 
izan ditudan bi paper garrantzitsuenak, 
ama-andereño, bateratzea. Bietan behar 
dira maitasuna eta mugak eta hauen 
arteko oreka mantentzea zaila da bene-
tan.
Berriro 20 urte izanez gero 
aukera berdina egingo al zenu-
kete?
Gustura nago bizitza berrian. Egia esan 
behar badut, beldurra eta dena nion hain-
beste ordu eskaini diodan bizitza uzteari 
baina bizitzako erritmoa aldatu egin dut 
eta naturalagoa da gainera oraingoa, 
lehen korrika bizi nintzen eta. Momentuz 
disfrutatuz bizi naiz.
Berdina edo, kazetaria ere izango  
nintzateke!

Nekane Aratzen ikasleekin

Nekane ikasleekin ihauterietan Nekane Zegamako lehenengo urtean
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Zegamara nola, noiz eta zergatik 
etorri zinenten?
Ni Zegaman jaio nintzen eta hemen 
pasatu nuen nire haurtzaroa. Eskolan 
txiki-txikitan hasi nintzen frontoi ondoan 
zegoen monjen eskolan. Dena erde-
raz egiten genuen han, Sor Pureza eta 
La Madre Margarita ziren gehien agin-
tzen zutenak. Gogoratzen naiz hasie-
ran siesta egiten genuela burua mahai 
gainean jarrita, dirua eramaten genuela 
“negrito”en itsulapikoan sartzeko eta 
maiatzean “Con flores a Maria” kantatzen 
genuela. Eskolan irakurtzen, idazten eta 
matematikako lau eragiketak ikasi geni-
tuen ondo. Arratsaldeetan eskulanak eta 
josi egiten genuen gehienetan. Eskola 
orduetatik kanpo jolas eta jolas aritzen 
ginen gustora, “balon muerton” frontoian, 
soka-saltoan, 1-2-3 karabin karaban, 
“burron” eta txapetan udaletxe aurreko 
plazan, “Una dosetasetan”eta 3 eskine-
tan eliza aurreko arbola artean, primeran 
pasatzen genuen. 
Mojek aldegin zutenean Zegamako nes-
ken eskola han jarri zen, eta herriko neska 
guztiak han ibili ginen, Obdulia eta Maria 
Pilar maestrak ditut buruan, lehenengoa 
galiziarra zen eta nahiko adinekoa, baina 
bigarrena oso gaztea, eta hau asko hur-
bildu zen guregana. Batzuk batxillerra 
egin behar genuela eta arratsaldean den-
bora gehiagoan geratzen ginen eskolan, 
baina atseden denbora dexente genuen 
tartean, eta oso gustora aritzen ginen 
jolasean bertan, dantzan eta antzerki 
modukoak egiten.
11 urte nituenean Donostiara joan nin-
tzen Ategorrietako Stella Maris kolegiora 
interna, han nere ahizpa Nekane baitze-
goen lehenagotik. Frantzesez eta erde-
raz egiten ziguten monjek. Handik kar-

meliten Vedruna kolegiora joaten ginen 
ikastera. Uniformea jazten genuen hara 
joateko eta etxera bakarrik hiru hilabe-
tean behin etortzen ginen trenez Bea-
sainera eta Diarioan Zegamara. Bi urte 
pasata Iruñeko Vedruna kolegiora joan 
ginen ahizpa eta biak. Hura errazagoa 
zen, dena leku batean genuelako. Interna 
egoteak alderdi oso ona zeukan, egun 
eta gau guztia lagunek elkarrekin pasa-
tzen genuela, txarrena zen etxekoak 
gutxiagotan ikustea. Deseatzen egoten 
nintzen etxeko porru-patatak, odolkiak 
eta mamia jateko. Handik hilean behin 
etortzen ginen etxera. 

14 urte nituela nire etxekoak Iruñera joan 
ziren bizitzera eta ordundik etxetik joaten 
nintzen ikastera. Han egin nituen ikasketa 
denak eta han bizi izan nintzen 29 urte 
izan arte. Orduan itzuli nintzen Zegamara 
bizitzera, nire seme zaharrenak ia bi urte 
zituenean. 

Zergatik egin zineten irakas-
leak?
Batxillera eta COU bukatutakoan 
zalantzan egon nintzen Enfermeritza, 
Magisteritza ala Biologia artean hirurak 
asko gustatzen zitzaizkidalako, baina 
momentu hartan egokiagoa iruditu 
zitzaidan bigarrena. 
Lehenengo esperientzia ira-
kasle bezala: Zein talde, non eta 
lehenengo soldategin zer egin 
zenuten?
Zorte handia izan nuen, Magisteritza 
bukatu eta segituan hasi nintzen lanean 
Iruñeko ikastola handienean. 33 ikas-
leko taldea nuen eta gela txiki batean 

aritu behar izaten ginen. 30.000 pezeta 
irabazten nituen hileko, eta gustora har-
tzen nituen. 
Ordurako ez zegoen batere gaizki, etxean 
ere lagundu behar zelako.
Zegamara iritsi zinetenean 
ze oroitzen duzue? (Herria, 
eskola,…momentu onak, 
momentu txarrak, zuen 
lehehengo gela…)
Oso pozik itzuli nintzen Zegamara bizi-
tzera berriro. Nire senarrak, Romanek, 
etxetik lan egiteko aukera zuen eta nik 
oposaketak atera berriak. Oso garai ona 
izan zen neretzako, aldaketa handia izan 
zen gure bizimoduan hiri haunditik herri 
txikirako buelta, baina gure semea, Xiker, 
hazteko leku oso aproposa ikusi genuen. 
Beranduago bigarren semea, Aimar, jaio 
zen eta hemen bizi izan gara gustora. 
Zegaman izan nuen lehenengo taldea 25 
ikaslekoa zen, oso oroimen onak ditut 
ordungoak, euskeraz egiten zuten, ez 
aurrekoan bezala, egun guztian euske-
raz egiteko esan beharrik gabe, herriko 
umeak askoz ere jatorragoak ziren, 
sanoagoak. Funtzionamendua oso des-
berdina zen, hemen Klaustroetan, esko-
lako bileretan denek hitz egiten genuen, 
lasai, denon artean hartzen genituen era-
bakiak.
Zegamako eskola nere bigarren etxea 
izan da, han oso momentu onak pasatu 
ditut, eta elkarrekin hainbeste denbora 
pasatuta lagun asko egin ditut. Une 
txarrak ere izan ditut, baina dagoeneko 
ahaztuta ditut nere burutik.
Urte guzti hauetan onena ikasleekin ego-
tea izan da, tokatu izan zaizkit ere beste 
lan batzuk, beste ardura batzuk, gehie-

Rosa Mari 7 urterekin eskuinaldean, 
amona eta senideekin

Rosa Mari eskuinean 4 urte zituela bere 
familiarekin

Eskolan 
txiki-txikitan hasi 
nintzen frontoi 
ondoan zegoen 
monjen eskolan. 
Dena erderaz 
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nak paper artean, baina benetan disfru-
tatu, umeekin egin dut. Laguntza handia 
jaso izan dut beste irakasleen partetik, 
baita guraso eta ikasle beraien aldetik ere. 
Haurren jakin-nahia, alaitasuna, horiek ez 
daukate preziorik. Zoriontsua izan naiz ni 
klaseak ematen ikasleekin, eta irakasleen 
artean izan dugun giro bikainarekin.
30 urteetan hainbeste erreforma 
ikusi eta gero ze hobekuntza 
ikusten dituzue eta zuek zer 
egingo zenukete?
Haurrak orain ere umeak dira, baina orain 
behar bada babestuegiak daude, gura-
soek denbora guztian jakin nahi dute zer-
tan ari diren, zeinekin, nola. Nik uste dut 
ez dietela uzten berekasa ibiltzen, gehiegi 
gidatzen dituztela eta ez dutela izaten 
nahikoa patxada beraien nortasuna osa-
tzen joateko.
Eskolan irakasleak etengabe ikasten aritu 
gara. Elkarbizitzan, Ikasketa kooperati-
boan Irakurketan, … ikasi ditugun teknika 
berriak praktiraka eraman ditugu. Gainera, 
geletan geroz eta laguntza gehiago jaso-
tzen da espezialisten aldetik, eta irakas-
leok ere taldean gehiago egin izan dugu. 
Aipatu behar dut aldaketa handiena behar 
bada Informatikan izan dela, aspaldi hasi 
ginen, baina bukaera-bukaera arte forma-
tzen aritu behar izan dugu.
Eskola berrira etorri ginenetik askoz ere 
erosoago egon izan gara, oso espazio 
ederrak daude bertan eta zenbait klase 
oinarrizko geletatik aparte emateko 
aukera izan dugu, hala nola liburutegian, 
laborategian, informatika gelan, psikomo-
trizitate gelan, patioan, gimnasioan, … 
Ze berrikuntza izan dira zuek 
eskolan zeudeten urte guzti 
horietan?
Erreforma asko eman dira lanean hasi 
nintzenetik, beti joan behar izan gara mol-
datzen eskatzen zitzaigunera, eta askotan 
papereko lana gehitu besterik ez digute 
egin. 
Hala ere esan behar dut Administrazioak 
autonomia asko eman digula funtziona-
menduan, eta era berean asko lagundu 
digula eskolaren ildo edo helburu nagu-
siak definitzen, eman diguten aholkulari-
tzan eta gure formazioan.
Oso garrantzitsua iruditzen zait ikasleak 
aldaketetara ohitzea, egokitzen ikastea; 
eta elkarbizitzarekin jarraitzea, bestea beti 
kontuan hartzea eta besteen lekuan jar-
tzen ikastea.
Ze berrikuntza izan dira zuek esko-
lan zeudeten urte guzti horietan?
Neretzat aldaketa nagusiak Inklusiorako 
bidean, Elkarbizitzan eta Teknologia alo-
rrean egin dira. 

Irakasteko moduak aldatzen joan dira 
gutxinaka gutxinaka. Geroz eta gehiago 
joan izan gara egokitzen lana denongana 
iristeko, baita programatzerakoan ere. 
Gaur egun aniztasun handia dago gele-
tan, eta denek dute eskubidea kontutan 
hartuak izateko. Zegamako eskola gaur 
egun inklusiboagoa da lehen baino.
Elkarbizitzan prebentzio mailan egin da 
lan asko, eta gatazkei aurre egiteko urrats 
asko eman dira. Gainera ikasleen arteko 
arazoak ematen direnerako protokoloak 
erabakita ditugu. 
Teknologian, berriz, gizartean eman diren 
aldaketek islada izan dute eskolan, nahiz 
ez beti nahi izan dugun abiaduran. Balia-
bide teknologikoak ugaritzen joan dira, eta 
erantzuten saiatu izan gara sortzen joan 
izan zaizkigun erronkei ahal izan dugun 
era hoberenean.
Erraza izan al da herrian bertan 
eta zuen seme-alaben eskolan 
irakasle izatea? (abantailak; desa-
bantailak)
Neri atsegina egin izan zait bizi naizen 
herrian lan egitea, lehenengo nere herria 
delako, jende gehiena ezagutzen duda-
lako, oso eroso sentitzen naizelako ber-
tan. Hori bai oso garbi jarri behar dira 
mugak. Zegaman hasi nintzenean etxera 
ere etortzen zitzaizkidan gurasoak hitz 
egitera, batzuk astero ere, baina ikasten 
joan nintzen eta gero ia bilerak esko-
lan egin behar genituela garbi jarri nuen. 
Lehen lan piloa ekartzen nuen etxera, gero 
ia eskolan bertan egiten nituen gehienak. 
Ikasleak kalean topatzea ez da neretzako 
sekula gauza txarra izan, asko gustatzen 
zait kalean ere agurtzea.
Abantaila haundia da ere etxetik 5 minu-
tuetara lana izatea, horrek bizi kalitate 
handia ematen dizu, gauza handia da 
neretzako kotxea egunero erabili behar ez 
izatea.
Tokatu izan zait nere semearen gelan 
laguntza ematea, hasieran zaila izan zen, 
baina gero ohitu egin ginen. Beste alde 

batetik semeak eskola berean izatean 
komeni dena baino gehiago jakitera era-
maten zaitu, baina denetara egiten zara.
Zer moduz bizitza berrian? 
(denbora librean? Zerbait faltan 
botatzen duzue?...)
Primeran bizi naiz orain, askoz ere ardura 
gutxiagorekin batez ere. Gustatzen zaiz-
kidan gauzak egiteko denbora dut orain: 
paseatu, irakurri, ingelesa patxada gehia-
gorekin ikasi, bidaiatu, etxekoekin gehiago 
egon …
Faltan botatzen dut eskolako saltsa, ikas-
leek ematen dizuten bixitasuna, irakasle-
lagunekin batera lanak prestatzea, …
Berriro 20 urte izanez gero aukera 
berdina egingo al zenukete?
Mediku izateko ikasiko nuke, seguru. Ez 
ez zaidalako gustatu bizi izan dudana, 
oso harro nago tokatu zaidanarekin, baina 
gustatuko litzaidake beste gauza batzuk 
ere ezagutzea eta egitea, uste dut mediku 
izanda ere aukera ona izango nukeela jen-
deari laguntzeko eta horrek ere satisfazio 
handia emango lidakeela.

Rosa Mari 2006an Zumaira egindako irteera bateanRosa Mariren Zegamako lehen urtea. Aratz 86-87 ikasturtea

Rosa Mari laborategian 2008 ikasturtean

Rosa Mari 2011 urtean zuhaitzak zaintzen
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Noiz eta non jaio zinen?
Ataungo Aian jaio nintzen 1959ko apirila-
ren 26an.
“Marron” ezizena nondik dator-
kizu?
Gaztetxoa nintzanean Ataun Aiako esko-
lan jarritako izengoitia da eta berarekin 
gelditu naiz. 
Kontatuko al diguzu zure eskola 
ibilbidea?
Ataungo Aiako eskolan ibili nintzen 12 urte 
arte, gero Ataungo San Martin auzoko 
eskolan ibilia naiz, ondoren Lazkaon 
jarraitu nuen eta Lanbide Heziketa Goie-
rri Eskolan egin nuen, elektrizitatea ikasi 
nuen hain zuzen ere.
Elektrikari bezala lanik egin al 
duzu?
Lehenengo urteetan GHn (Guerra Her-
manos) aritu nintzen lanean 10 bat urte 
elektrikari modura baina beste amets 
batzuk nituen buruan, nire bizitzarako 
beste proiekzio bat nuen, nire bizitzaren 
jabe nintzen eta “ lan on bat” utzi nuen nik 
buruan nuen proiektuari bide eman nion. 
Beti garbi izan dut, bizitzan beste amets 
batzuk badituzu, heldu egin behar diozula 
amets horri eta horrela egin nuen. Nahiz 
eta oso jakitun nintzen airetik ezin dela bizi 
eta erronkari gauzak garbi izanda heldu 
behar zaiola, zure asmo horiek ondo 
lotuta.
Mendiari lotutako erronka…
Bai, mendiko espedizioetako eta bidaie-
tako ibilbide horietan murgildu nintzen; 
gero urte askotan bidaietako dokumen-
talak eginez bizi izan naiz, eta herriz-he-
rriko hitzaldi eta ikus-entzunezkoekin eta 
ikastetxe askotan izan naiz material haue-

kin. Eta orain Lizarraustiko aterpetxearen 
ardura daukat. Lizarraustiko aterpetxea 
Aralarko Natur Parkeko sarreretako bat 
da eta mendiari lotutako dinamikak anto-
latzen ditut bertatik eta otorduak ematen 
ditugu bai aste barruan eta batez ere 
asteburuetan.
Nolatan hasi ziren txondorrak 
egiten ikazkin lanetan alegia?
Mendia aitzakiatzat hartuta bidaiak egin 
ditut Nepalera, Indonesiara eta ni base-
rrikoa izanik beti izan dut interesa leku 
bakoitzeko bizimodu eta bizibideak ikusi 
eta transmititzeko ere. Hemengo eta 
mundu zabaleko bizimoduak interesatu 

zaizkit beti. Honela duela 10 bat urte, 
Ataunen, bertako aizkolari eta ikazkinei 
buruzko dokumental bat egin genuen eta 
omenaldi bat ere bai herriko aizkolari eta 
ikazkinei. Handik urte gutxira proposamen 
bat jaso nuen ea ausartuko nintzatekeen 
txondor bat egitera eta horrela hasi nin-
tzen eta Zegamakoa bosgarren txondorra 
dut. 
Zein dira txondorraren oinarrizko 
egiturak, pausoak?
Txondorra oinarri oinarrian labe bat da. 
Labe hori itxita egon behar du baina hai-
zea ere sartu behar zaio funtzionatzeko. 
Haizea izateko, lehenik zoruan parrila 

ELKARRIZKETA
ELKARRRIZKETA

JOSE RAMON
AGIRRE 
BEGIRISTAIN
“MARRON”

Txondorra pizteko lehenik lurrean sua piztu zuen 
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moduko bat jartzen da egurra airean gera 
dadin, 10 bat zentimetroko altueran eta 
erdi erdian tximini bat egingo dugu egu-
rrez, hiru bat metroko altuera duena. Txi-
mini horren alboan egurrak jartzen ditugu, 
tximiniaren inguru bueltan enbor lodienak 
jartzen dira eta gerri bueltan txikienak. 
Egurrak jarri ondoren hauek orbelez esta-
liko ditugu eta orbelaren gainean lur xehea 
jarriko dugu”irudie” deitzen diogu lur xehe 
honi, beste txondorretan erabilitako lur 
errea da eta horrek pantaila edo kapa 
baten funtzioa betetzen du haizea sar ez 
dadin. Hori egin eta gero, tximiniaren gai-
nean egurrezko tapa bat jartzen dugu.
Nola ematen zaio su,  
txondorrari?
Kanpoan, su handi bat egin eta bertako 
sugarra tximiniatik barrura sartzen dugu 
eta sugar hauen gainera egurra botatzen 
dugu, goraino egurrez bete arte. Gero 
tapa jartzen diogu baina horrela utziko 
bagenu sua itzali egingo litzateke eta 
horregatik parrilaren azpialdean sei bat 
zulo egiten dizkiogu txondorrari eta goiko 
aldean beste sei bat zulo haizea irten 
dadin. Honela haizea zirkulatzen hasten 
da eta era horretara sua ere indartzea lor-
tzen dugu. Sua indartzean “betagarri “dei-
tzen zaion egurra botako diogu tximiniatik. 
Txondorra piztu eta ondorengo egunean 
“betagarri” asko hartzen du txondorrak 
eta 300-400 gradura iristen da txondorra-
ren tenperatura barruan, eta horrek ikaz-
ten du barruan dagoen egurra hau egos-
tean. Egur “ betagarria” erreko ez balitz 
txondorreko egurra erre edo haustuko 
litzateke eta ondorioz ikatzik ez genuke 
lortuko. Txondorra egosten ari denean, 
egurrari hezetasuna kentzen aritzen da 
eta kerik ez du botatzen lurrina baizik. 
Beraz ikazkinaren lana kea kontrolatzea 
da, zulo gehiegi eginez gero txondorra 
erretzeko arriskua dago. Bestalde txon-
dorrak lurrina nondik botatzen duen ikusi 
behar duzu eta nondik ez duen botatzen 

era horrela badakizu txondorraren zein 
alde dagoen egosita eta zein egosteko. 
Egosita dagoen alderdiak lurrina bota-
tzeari uzten dioenean, zulo horiek itxi egin 
behar dira eta egosteko dagoen alderdian 
ireki beroa hara joan dadin eta hango egu-
rra egos dezan.
Nondik hasten da txondorra 
egosten?
Txondorraren egurra goitik behera has-
ten da egosten, lehenengo 3-4 egunetan 
goiko aldea egosten da,10 bat egunera 
erdi aldea egosten da eta beste hamar 
egunetan beheko aldea. Beraz txondo-
rrak 20 bat egun behar ditu egosten eta 
beste hamar hozten. Lurrinik botatzen 
ez duenean txondorraren % 90 egosita 
dagoela esan nahi du, ikatz eginda eta 
orduan txondor guztia ixten dugu, hozten 
has dadin.

Zergatik irekitzen duzue txondo-
rra gauez?
Txondorraren irekiera erakustaldia egi-
teko, eguerdian egin genuen, muestra 
ateraz baina txondor guztia ireki behar 
denean gauez egitea ezinbestekoa da. 
Gauez txondorrean egon daitekeen edo-
zein txinpartak ikusi egiten da eta ikatza 

zabaltzean, gainera lehen aipatutako lurra 
botatzen zaio, txinpartak itzal daitezen eta 
ikatzak su hartu ez dezan. Txondor hau 
zabaltzen ere goizeko ordu biak aldera 
bukatu genuen bost lagunek.
Zein lanabes behar dira txondo-
rra irekitzeko?
Nik lauhortzekoa erabiltzen dut baina 
ikazkinen hortz bakarreko kakoa erabil-
tzen zuten txondorra zabaltzeko. Txondo-
rraren erdia aldean jarritako enborrak ireki 
egin behar dira eta hori hortz bakarreko 
kakoarekin egiten da hobeto. Garai hartan 
kakoa egurrarekin ere egiten zen. Ikatza 
galbai handi batera botatzen da han lurrak 
kentzeko eta gero lurrean uzten da zabal 
zabal hoztu dadin.
Txondorra egiteak zer transmiti-
tzen du?
Polita da gure gazte eta haurrei garai har-
tako bizimodua transmititzea txondorra-
ren bidez. Garai hartako baserritarren bizi 
modua, mendira ikatza egitera zergatik 
joaten ziren, zein behar zituzten, eta gero 
Euskal Herriko industrializazioa zela eta 
zein behar sortu ziren, baserritarrak indus-
triara nola joan ziren lanera eta abar. Gaur 
egun ikatza Olentzerorekin gehiago lotzen 
da garai hartako energia eta bizimodu 
baten adierazle bezala baino.
Zer moduz moldatu zara Zega-
man?
Esperientzia polita izan da, leku erosoa 
izan da Zegamako herrian bertan egon 
bainaiz eta zegamarrekin ederki kon-
pondu naiz. Tarteka korrika pixka bat egi-
tera ere joan naiz Aizkorri eta Arrano Aitz 
aldera, oso ibilbide politak daude. Aizkor-
peko ibilbidea GR 3009a zoragarria da, 
ez da egongo Gipuzkoa osoan, hainbeste 
paga-motz dauden beste parajerik…

EDURNE ALBIZU ORMAZABAL

Joxe Ramon, Mongolian Joxe Ramon, Pakistanen, atzean K2 mendia duela

Txondorraren 
egurra goitik 
behera hasten 
da egosten, 
lehenengo 3-4 
egunetan goiko 
aldea egosten da.



114

ELKARRIZKETA
OFIZIO BERRIAK

SATURNINO  
INSAUSTI  
ECIOLAZA

Non eta noiz jaio zinen? 
Iruñan jaio nintzen duela 48 urte, ondoren 
Idiazabala etorri ginen eta nahiz eta beste 
leku batzuetan ere bizi izan naizen bizi-
tza gehiena Idiazabalen egin dudala esan 
dezaket.
Zertan egiten duzu lan?
Momentu honetan bi lan desberdin egiten 
ditut. Alde batetik Goizper Scoop-en G+I 
(garapena eta ikerkuntzan) arloan egiten 
dut lan. Goizperren MATABI ihinztagai-
luak ekoizten ditugu eta aparatu horien 
funtzionamendu eta zehaztasun sistemak 
nola hobetu ikertzea da nire eginbeharra, 
etorkizuneko ideiak eta bideak aztertzea. 
Horretarako, teknologia berriak analiza-
tzen ditugu eta mundua hartzen ari den 
norabidea baloratuz Goizperren etorki-
zunerako erabakiak hartzen ditugu. Adi-
bidez, Drone munduan ihinztatzeko ISO 
arauditan parte hartzen dugu, bertan etor-
kizunerako munduko araudiak egiten dira.
Horretaz gain, Euskal Herriko, Espainiako 
eta atzerriko nekazariekin eta ekoizleekin 
harreman zuzena daukat eta lur sailetara 
bisitak egin ohi ditut beraien beharrak, 
zailtasunak eta noski, beraien ideiak ere 
bertatik bertara ezagutzeko. 
Beste alde batetik Magnet Koop –ekin 
lankidetzan ari naiz negozio aholkularitza 
alorrean. Kasu honetan Industria 4.0 ingu-
ruan lan egiten dugu, Deep Learning eta 
adimen artifizialarekin. Hau ez da batere 
erreza ulertzen, baina adibide bat jar-
tzeko, makinak berak erabakiak hartzen 
ditu eta guk ikasketa prozesu horretan 
laguntzen diogu, aurrerantzean berak era-
bakiak hartu ditzan.
Adibide bat jarri dezakezu guk 
hobeto ulertzeko?
Adibidez, Magneten software plataforma 
bat egin du Hydrogen du izena. Software 
plataforma hau izango litzateke edonor 
edo enpresa batek, berak nahi dituen 
makinak, telefono edo beste aparatu 
batzuen datuak gordetzeko leku seguru 

bat eta gero erabiltzea datu horiek eraba-
kiak hartzeko. Deep Learning edo adimen 
artifizialaren beste adibide bat litzakete, 
ordenagailuak pertsona baten begiak 
aztertu ondoren, esatea pertsona horrek 
begietan gaixotasun bat daukan ala ez.

Eta munduan zehar zein sekto-
reak ikusteko aukera izan duzu?
Gu, 120 herrialde ezberdinetan gaude 
kokatuta eta arlo desberdinetan, Afrika, 
Asia, Amerikan eta Europan. Batzuetan 
nekazaritza munduan eta beste kasu 
batzuetan, Malariaren kontrako ihinzta-
duran. Gehienetan herrialde txiroetan.
Magnet-ekin aldiz, beste aldera goaz, 
hau da, momentuz herrialde aberatse-
tan erabiltzen den tresnak dira. Gure 
bezeroak nahiz eta hemen dauden, kan-
poan ere egiten dugu lan. Esan behar 
da, Magnet-ek, bere bulego nagusia 
Oñatin kokatua daukala baina Iruñean ere 
badaukate langile bat eta beste bi langile 
Polonian daude kokatuta.
Aipatu duzun herrialde horietara 
bidaiatu behar izaten al duzu?
Kasu denetan ez, baina teknologia 
batzuk garatzen ari ginela bidaiatu nuen 
demostrazioak egin eta egon zitezkeen 
hutsuneak ikusteko. Orain batez ere 

Gipuzkoako baratza bat. MATABI-Goizper

Euskal Herriko, 
Espainiako 
eta atzerriko 
nekazariekin 
eta ekoizleekin 
harreman zuzena 
daukat eta lur 
sailetara bisitak 
egin ohi ditut

GARAPENA ETA IKERKUNTZAKO  
LANGILEA ETA NEGOZIO AHOLKULARIA
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Espainian ibili ohi naiz, eta lehen baita 
Malasia, China, India, Canada, batzuk 
aipatzearren beste askoren artean.
Aipatu duzu lehen sektorean zau-
dela Goizperrekin, nola gaude gu 
kanpokoak ikusi ondoren?
Kasu asko eta desberdinak 
daude. Malasian egon nintzenean, 
adibidez, lursail handi bat zen baina 
fabrika handi batek izan dezakeen 
funtzionatzeko modua zeukan, 
kultibo mota bakarrarekin, esan nahi 
dut ez zaiola naturaren prozesuari 
horrenbeste begiratzen baizik ekoizpen 
errentagarrienari soilik. Dena oso 
ondo kudeatzen zuten baina langileak 
txinatarrak ziren eta oihanean bizi ziren 
orain dela 100 urte bezala hemen.
Beste alde batetik, Kanadan negutegiak 
ikusi nituen eta hor dena teknologia 
aurreraturena zegoen. Dena sentsorez 
beteta eta lurrik gabe egiten zuten lan. 
Badakigu Holandan ere horrela dela.
Zauden bi sektore horiek ikusita, 
nola ikusten duzu etorkizuna?
Esango nuke burua erabili behar dela. 
Dena ez da denetarako. Uste dut 
teknologia berriak lagunduko duela 
esparru batzuetan eta garbi dago 
erabakiak hartu behar direla eta horren 
ondoren ikusi zuri zertan laguntzen dizun 
teknologiak horrek.
Adibidez, momentu honetan Arabiar 
Emirerri Batuetan, fabrika baten barruan 
baratza bat dago. Hauek ere ez dute 
lurrik erabiltzen eta ura kontrolpean 
dute. Teknologia asko dago bertan eta 
esango nuke ikuspegia ez dela baserriko 
filosofiara gerturatzen. Zegaman adibidez, 
badago Nekazaritza ekologikoan ari denik 
eta uste dut lan egiteko eta ekoizteko 
dituzten ideiak ez dutela zerikusirik lehen 
aipatutako pabiloi eta lur gabeko baratza 
horiekin. 

Lehenengo sektorearen ikuspe-
gia nolakoa da zure ustez?
Orain dela aste bat Finlandiako eremu 
bateko berrikuntza arduradunarekin egon 
nintzen hizketan eta han ere aurreneko 
sektorean arazoak daudela komentatu 
zidan. Gazteek hiriburura joan nahi dute 
eta ez basoetara. Bakardadea oso handia 
dela esaten zidan. Zegaman eta Goierrin 
oraindik lotura dago lurrarekin baina 
uste dut aldaketa batzuk ondo etorriko 
liratekeela.
Gipuzkoako orografia kontutan 
hartua, zer proposatuko zenuke?
Badakit hemen momentu honetan utopia 
bat dela, baina niri Bhutan-ek eraiki duen 
hazkundea txalotzekoa iruditzen zait. 
Aberastasuna ez dago bakarrik diruari 
lotuta, baita jendearen poztasunari ere. 
Horrek eskatzen du naturarekin harreman 
sendoak eta errespetuzkoak izatea. Agian 
hemengo baserritarrek eta naturaren 

inguruan basoak zaintzen eta kudeatzen 
dituztenek momentu honetan, Bhutanen 
bezala, CO2 isuri negatibo bat lortzen 
ari dira eta ez dakigu. Adibidez Japonen 
teknologia oso aurreratuak dituzten 
herrialde horretan, leku batzuetan ondo 
arnasteko tabernara joaten dira aire garbia 
hartzera. Guretzat hori oso harrigarria izan 
daiteke momentu honetan, baina esan 
nahiko nukeena da, gehiago baloratzen 
hasi beharko genukeela lehen sektoreak 
guztion ongizateari eta Euskal Herriko 
paisaiari itzultzen dion guztia. 
Zer moduz moldatzen zara Zega-
man?
Ni Etxabarritxo baserrian bizi naiz baina 
ez dut lurrik eta ez dut Zegamako 
lehen sektorearen errealitatea ere asko 
ezagutzen. Kalean umeekin ibiltzen naiz 
eta oso gustura nago bertan. 

EDURNE ALBIZU ORMAZABAL

Drona ihinztatzen Goizper-MATABI argazkia Txinan -testak Deep Learning Magnet-medical-imaging

Magnet-txeak konektatuta-connected-home
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ESKULAN TAILERRAK 
ZEGAMAN

IÑAXI
URREAGA
ARRIZABALAGA
Noiz eta non jaio zinen?
Nik Goialdeko Latsaenea baserrian jaio 
nintzen 1945ean eta nire gaztaroa Latsae-
nean izan zen.
Eskolara ere joango zinen?
Bai, San Pedrora joan nintzen, egun 
ermita den horretara eta adin desberdi-
neko haurrak elkarrekin egoten ginen. 
Zaharrenak pupitrean egoten ziren eta txi-
kienak bankuetan edo lurrean. Berogailua 
estufa bat izaten zen, leihora tximinia zuela 
eta askotan egurra etxetik eraman arazten 
zigun irakasleak. San Pedroko eskolan 12 
bat urte arte ibili nintzen eta gero etxean 
geratu nintzen amari laguntzen.
Amarekin zer egiten zenuen?
Gure amak eskulanetako etorri han-
dia zeukan eta afizio handia zuen umeei 
eskulanak erakusteko eta eskulanak egi-
ten aritzen nintzen besteak beste. Ramoni 
ahizpa, amak, Iruñera bidali zuen akademi 
batera josten ikastera, Rosarito Uriza-
rren bidez. Ni berriz, Segurako Antonio 
Garaialderen etxera joaten nintzen egu-
nero bordatzen ikastera bere emaztea-
rengana. Antonio Garaialdek Iberdueroko 
argia kobratzen lan egiten zuen eta hortik 
ezagutzen genuen, gure ama asko esti-
matzen zuen, izan ere alargun geratuta 
zegoen 4 umerekin eta otordu baten 
truke, guk argindarrik ez genuen ordain-
tzen.
Nola joaten zinen egunero Segu-
rara?
Lokatxako Antonio Oiarbide, harrobitik 
(bere etxe ondokotik) egunero hondarra 
eramatera joaten zen kamioiarekin eta 
bazkaltzera egunero etortzen zen Loka-
txara. Honela, goizetan berarekin joaten 
nintzen eta eguerdian ere berarekin buel-
tatzen nintzen. 

Nola hasi zinen herritarrei eskula-
nak ematen?
Ostiral arratsaldetan Aitxuri Herri Esko-
lako haurrei eskulanak erakusten hasi 
ginen guraso talde bat. Hasiera hartan 
haurrei makrame egiten, botoiak josten, 
galtza barrenak hartzen, gantxiloa egiten 
eta abar irakasten genien arratsaldeko 
14:30etatik 16:00etara.
Bestalde, Zegamako Papertegia itxi 
zenean, taldetxo batek eskatu zidan 
eskulanak irakasteko beraiei eta udale-
txeari eskatu genion gela bat. Honela, 
hasi nintzen 80. Hamarkadaren bukaeran 
ordukako ikastaro batzuk ematen. Egia 
esan izugarrizko suertea izan dugu kul-
tura etxean dugun gelarekin, oso goxoa 
da, garbitasuna eta berogailua daukagu 
eta primeran egoten gara bertan. Pilo-
talekuko gela handi batean egon ginen, 
kultura etxea zaharberritzen aritu ziren 
urtean eta hura ez zen leku hain goxoa. 
Beste herri batzuetan ere eman izan ditut 
eskulanak eta ez dira Zegamakoa bezain 
leku goxoak.
Zein herritan eman dituzu ikasta-
roak?
Altzo, Legorreta, Ordizia, Beasain, Segura, 
Zerain, Olaberri, Mutiloa eta Idiazabalen.
Gizonezkorik izan al duzu ikasle?
Olaberrin gizonezko batzuk izan nituen 
saskigintza ikasten eta Mutiloan ere bai.
Jendearekin lan egitea erreza al 
da?
Pertsonekin lan egitea, bai eskulanetan 
eta bai edozein tokitan oso aberasgarria 
da baina gauza asko eduki behar dira 
kontutan elkarren artean armoni ona 
egoteko. Pertsona denak desberdinak 
gara eta behar desberdinak ditugu eta 
hor oreka bat bilatu behar da bai ikas-
leen artean eta bai irakaslearekin duten 
harremanean ere. Niri eskulanak asko 
gustatzen zaizkit eta oso ondo moldatu 
naiz. Jendeak asko ematen dizu eta 
asko ikasten duzu harreman hauetatik.

Zuk zeuk ere ikastaroren batean 
parte hartu al duzu?
Bai ikasleek egiten zidaten eskaeren 
arabera, (askotan aldizkariekin etortzen 
zitzaizkidan egin nahi zuten hura eraku-
tsiz) ni neu ere ikastera joaten nintzen 
gero beraiei irakatsi ahal izateko. Boliloak 
egiten ikastera Donostiara joan nintzen, 
pintura ikastera Tolosara joan nintzen eta 
abar.
Noiz aldatu zen ikastarotik urte 
osoko tailerraren formatua?
Nik uste dut, 1992 inguruan, Jabier 
Otaegi zinegotziarekin hasi ginela formula 
honetan. Udaletxeko kultura batzorde-
tik, ikastaro soil batetik ikasturte osoko 
tailerrak antolatzeko proposamen luzatu 
ziguten, izan ere, oso garrantzitsua baita, 
herritarrek eskulanen bueltan edo edozein 
gaiaren bueltan astero astero elkartzeko 
aitzakia bat izatea.
Zure ondorengoek ba al dute 
zaletasun hau?
Biloba pare batek badute zaletasuna eta 
Ramoni ahizparen biloba batek ere amo-
nari laguntzen dio joste lanetan. 

EDURNE ALBIZU ORMAZABAL

Eskulan tailerrean kortinak ere egiten dituzte

1980. hamarkadan hasitako eskulan ikastaro soil batzuk dira egungo eskulan tailerren 
hazia. Garai hartan, Iñaxi Urrega hasi zen eskulan batzuk ematen, ikastaro bakoitza ordu 
jakin batzuen menpe baina 1990. hamarkadan, eskulanen alderdi soziala ere kontutan 
hartuta, udaleko kultura batzordeak, eskulan eta pinturari dagokionean urte osoko tai-
lerrak bideratu zituen, honela, egun Iñaxi Urreaga, Itziar de la Granja eta Maria Luisa 
Gorrotxategik urte osoko eskulan eta pintura tailerren arduradun dira eta Jabier Arrieta 
herritarrak, tailagintzako 30 ordutako ikastaroa ematen du urtero. Aurten beraien espe-
rientziaz galdetu diogu urtekarirako.
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ITZIAR DE 
LA GRANJA 
ALUSTIZA

Noiz eta non jaio zinen?
Donostian jaio nintzen 1970ean. Batxille-
rra eta Oinarrizko hezkuntza lekaimeen 
ikastetxe batean burutu nituen eta Arte 
Ederrak Bilbon ikasi nituen unibertsita-
tean. 
Ikasketak bukatu eta gero zer?
Gure etxean jatetxe bat geneukan eta 
hasieran 16 urte bertan lan egin nuen nire 
familiarekin batera. 16 urte pasa eta gero 
bizimoduz aldatzea erabaki nuen, nire 
ama zegamarra zen eta lotura banuen 
herri honekin, orduan Zegamara etorri 
nintzen bizitzera, eta berriz ikasten hasi 
nintzen. Behin Zegamara etorritakoan 
kultur etxean Iñaxirekin batera eskulanak 
ematen hasi nintzen. Iñaxik biak ematen 
zituen bai hari lanak eta bai pintura lanak 
eta biok hasi ginenean esan dezakegu ni 
pintura lanetan aritu naizela eta iñaxi joste 
lanetan gehiago.
Beste herriren batean ematen al 
duzu eskulanik?
Bai, Beasain, Ordizia, Segura, Zumarra-
gan. Herri guzti hauekin eta Zegaman 
haurrei ere marrazketa emanaz, asteko 
agenda betetzen dut.
Gizonezkorik izaten al duzu ikas-
taroetan?
Gizonezko gutxi izan ditut eta batez ere 
saskigintzan. Nik batez ere emakume 
jubilatuak ditut, talde batzuk jubilatu gaz-

tez daude osatuta eta beste batzuk jubi-
latu nagusiagoekin.
Trebezia aldatzen al da adinare-
kin?
Nik esango nuke baietz, adinarekin 
eskuetako arintasuna galtzen joaten gara 
baina eskulanetan aritzeak eskuetako gai-
tasun hori ez galtzen ere asko laguntzen 
du. Eskulanen funtzio garrantzitsuena ez 
da izaten askotan, izugarrizko lan polita 
egitea, astero astero lagun talde bat 
eduki, nora joan eta norbaitekin egoteko 
aukera eskaintzea eta izatea baizik. Esku-
lan taldeek gizarte funtzio garrantzitsua 
betetzen dute, azkenean lagun alde bat 
sortzen baita.
Gazteekin ere funtzio bera bete-
tzen al dute eskulan taldeek?
Nik esango nuke alderantzizkoa dela. 
Gazteek marrazki baten aurrean edo 
eskulan baten aurrean erabakiak hartu 
behar dituzte eta erabakiak hartzen ikas-
ten dute, eta ondoren erabaki bat hartu 
edo bestea hartu zein ondorio ekarri 
dakizkion ikasten dute.
Gazteekin helburua afizioa sortzea da eta 
orain arte fijatu ez diren gauzetan fijatzen 
irakastea.
Azkenean marrazketa edo eskulanek, 
bizitzan izango dituzten beste alor batzue-
tarako ere balio dute. Zein egun dauka-
zunaren arabera gauzak berdin ez direla 
ateratzen ere ikasten duzu, egunero 
prestatzen duzun jaki bat egunero des-
berdin ateratzen zaizun bezala.

Jendearekin lan egiteak zer ema-
ten dizu?
Asko ematen dit, esango nuke nik nire 
ikasleak behar ditudala, etxetik irteten 
laguntzen didate, komunikatzen, jende 
desberdinarekin erlazionatzen. Ni adi-
neko emakumeekin inoiz lanik egin gabe 
nengoen eta askotan pentsatzen dut zer 
nolako pribilejioa den horrelako jendea-
rekin lan egitea, bizitza osoko jakinduria 
daramate gainean eta taldea konfiantzan 
irekitzen bada, beren bizipenetatik izugarri 
ikasten dugu. Zorte handia dut horrelako 
pertsonekin egoteko aukera dudalako.
Ikasleek beraiek egindako lantxo bat 
etxera daramatenean, ilusioz beteta, oso 
pozik sentitzen naiz, nire zatitxo bat ere 
badaramatela sentitzen dut.
Koloreen aukeraketan adinak ba 
al du zer ikusirik? 
Nik esango nuke pertsona bakoitzak bere 
gustuko gaiak dituela eta horren bueltan 
ibiltzen direla gehiago.
Nerabeei gustatzen zaizkien marrazki edo 
gaiak ekartzeko esaten diet eta askotan 
hainbeste aukera dituztelako, ez dira gai 
aukeratzeko, erabakiak hartzeko. Beste 
askotan egin duten aukeraketarekin 
harritu egiten zaituzte.
Gustura al zabiltza lanbide hone-
tan?
Bai asko ematen dit, oso aberasgarria da.

EDURNE ALBIZU ORMAZABAL

Eskulan tailerrean sormena asko lantzen dute Era askotako lan dotoreak egiten dira tailerrean
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Non eta noiz jaio zinen?
Zegaman jaio nintzen 1948an. Eskolan 
ere 16 urte arte Zegaman ibili nintzen eta 
Don Jabier Maisuak eta Manuel Urbizu 
alkateak, nire gurasoei nik oso ondo mar-
gotzen nuela esaten zioten eta niri margo-
tzen irakasteko esaten zieten.
Joan al zinen inora margotzen 
ikastera?
Bai 16 urterekin Beasaina joan nintzen 
margotzen ikastera, Karmeliten ordenako 
lekaime batengana. Baina lekaime hori 
ikasturte bakar batean eduki nuen eta 
gero kanpora bidali zuten eta irakaslerik 
gabe geratu nintzen. Honen ondoren, 18 
urterekin, Donostiara bidali ninduten Migel 
Angel Alvarez margolariarengana nire 
izeba baten bitartez. 
Zer margotzen zenuen?
Nik “karbonziloarekin” margotzen nuen 
eta Migel Angel eta biok kanpoan margo-
tzen genuen. Berak lanak hasi eta bukatu 
egiten zituen.
Zer da garrantzitsua margolari 
batengan?
Garrantzitsuena ongi marraztea da, ongi 
marraztuz gero, gero margotzea erra-
zagoa izaten da. Orokorrean itzalak eta 
argiak marraztu behar dira ondo.
Erakusketarik egin al duzu zure 
lanekin?
Erakusketa batzuk egin ditut baina gehien-
bat etxetik saldu ditut nire lanak. 1978an 
saritua izan nintzen eta Donostian Kutxak 
zeukan erakusketetarako zeukan tokian 
jarri nituen nire lanak eta baita Beasain 
eta Zumarragako Kutxako geletan ere eta 
horrek asko lagundu zidan nire burua eza-
gutzera emateko.
Zein sari izan zen?
“Pintoras de Gipuzkoa 78”.
Gipuzkoako Kutxak antolatzen zuen eta 
11. Edizioa zen 78koa. 121 margola-
rik parte hartu genuen eta 230 lan aur-
keztu ziren. Nik lehengo saria lortu nuen 

eta lanaren izenburua “Atea irekita” zen. 
Ondargoeneko ukuiluko atea margotu 
nuen. Saria Gipuzkoako Foru Aldundiko 
Aldun Nagusia zen Santiago San Martinen 
eskutik jaso nuen.
Erraztasunik ba al zegoen margo-
tzen ikasteko?
Orain ia herri guztietan ematen dira 
marrazketako klaseak baina garai hartan 
ez. Marrazketa eta margotzeko pinturarik 
ere ez zen saltzen inguru hauetan, akaso 
Beasainen zerbait eta hurrena Donostian.
Zer da marrazketa eta margotze 
lanetan errazena edo zailena?
Errazena karbonziloa da eta zailena per-
tsona baten arpegia margotzea. Zuhaitz 
bati adar bat gehiago edo gutxiago egin 
inor ez da ohartzen baina pertsona baten 
keinu guztiak berdin irudikatzen oso zaila 
da, aurpegian keinu guztiak egin behar 
dira. Ikasi liteke hau egiten baina berez-
koa ere ekarri behar da erraztasuna edu-
kitzeko. Marrazkiak berak erakusten dizu 
non huts egin duzun eta non ez. Marrazkia 
behin ongi egin eta gero hura “mantxa-
tzea” pinturaz margotzea polita da.
Nola lortzen dituzu nahi dituzun 
koloreak?
Paletan ikasten da eta batez ere eginez. 
Margo bat bestearekin nahastu ontzitxoan 
“aguarrasa” erabiliz eta nahi duzun kolo-
rea lortzen duzu. Bistak erakusten dizu 
eta zuk ikusten duzun kolorea ateratzen 
duzu. Oinarrizko margoekin beste guztiak 
atera daitezke. Adibidez berdea eta urdina 
nahastuz gero, horia lortzen dugu. Gorria 
eta horia nahastuz gero laranja lortzen 
dugu. Bioleta lortzeko urdina eta gorria 
nahastuko ditugu eta horrela kolore guz-
tiak lor ditzakegu. Bestalde, kolore bakoi-
tzean ere mota asko daude. Gorriak asko 
daude, beltzak ere bai eta horrela kolore 

guztiekin ger-
tatzen da.
Zer margo 
mota 
erabiltzen 
duzu zuk? 
Nik oleoa 
erabiltzen 
dut baina 
gaur egun 
akrilikoan ere 
kolore guztiak 
daude.

Tonu berdinak ateratzea erraza al 
da egun batetik bestera? 
Bai erraza da eta gainera koadro batean 
pintzelada desberdinak ikustea ere oso 
polita izaten da.
Kanpo margoak, bodegoiak, 
argazkiak… zein alde dago bat 
edo bestea egin?
Alde handia dago. Kanpoan margotzen 
baduzu oso azkar ibili behar duzu, egun 
antzekoak behar dituzu argitasun,itzalak 
eta horrelako ñabardurak berdinak izan 
daitezen. Aldiz, bodegoia eta argazki 
batetik ari bazara errazagoa da egural-
diaren menpe ez zaudelako eta argi eta 
itzalak ez direlako aldatzen. Aizkorriren 
margo handi bat bukatzeko ia urte bete 
behar izan nuen, eguraldi berdineko egu-
nik ez nuelako lortzen. Lore naturalak ere 
zailagoak dira, egun pare batean aldaketa 
jotzen dutelako.
Noiz hasi ziren Zegamako kultura 
etxean ikastaroak ematen?
Eduardo Telleriaren garaian zerbait eman 
nuen baina 1999an ordukako ikastaroak 
ematen hasi nintzen. Ondoren ikasturte 
osoko tailerraren proposamena jaso 
genuen udaletxetik eta horrela egiten 
jarraitzen dugu gaur egun ere. Beraz ia 
20 urte dira tailerraren formatuan lanean 
ari garela. Udaletxetik proposamena jaso 
nuenean, Migel Angel Alvarez margolariari 
esan nion zein proposamen jaso nuen eta 
ongi iruditzen zitzaiola esan zidan baina 
talde bakoitzean 5-6 ikasle baino gehiago 
ez hartzeko esan zidan, ez genuelako ezer 
egingo jende gehiegirekin eta.
Marrazten eta margotzen ikasi 
egiten da edo etorria eduki behar 
da?
Etorria eduki dezakezu baina ikasi ere 
egiten da. Batzuk marrazketarako dute 
erraztasun gehiago eta beste batzuk mar-
gotzeko.
Ikasleei lehenengo ikasturtean zerbait 
naturala jartzen diet margotzeko. Zuhaitz 
baten hostoak adibidez. Ondoren argaz-
kiak jartzen dizkiet edo bodegoiak, lora 
lehorrak eta abar. Azkenean ikasturte 
osoko tailerra da eta zerbait iraunkorra 
behar dugu ikasturte osoan emateko. 
Astean bi egunetan elkartzen gara eta 
paisaiarekin hasiko bagina, askotan ezin 
izango genuke lanik egin eguraldiarenga-
tik. Tailerrean urte asko daramatzatenak 
beraiek esaten dizute zer nahi duten egin 
eta horrelaxe izaten da.
Gustura al zabiltza tailerreko lan 
hauetan?
Oso gustura, niretzat erlaxatzeko modu 
bat da, ez zait batere zamatsua egiten 
taldean irakasle lan hauek egitea. Berri 
bat hasten denean ere, zaharrenen lanei 
begiratuz asko ikasten dute. Oso gustura 
nabil.

EDURNE ALBIZU ORMAZABAL

MARIA LUISA
GORROTXATEGI
LANDA

Maria Luisa Gorrotxategik Elurretako Ama Birjina 
jartzeko Aizkorriren koadroa margotu zuen eta Iñaxi 
Urreagak Elurretako Amaren irudia txukundu zuen
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JABIER  
ARRIETA 
ARRAIAGO

Noiz eta non jaio zinen?
1959an jaio nintzen Zegaman, eskolan 9 
urte arte Zegaman bertan ibili nintzen eta 
9tik 13ra Arantzazun ibili nintzen.
Arantzazutik astero etortzen al 
zineten etxera?
Bai zera! Ia urte guztia han egiten genuen. 
Etxetan ez zegoen dirurik hara bueltaka 
ibiltzeko. Osoko txikiak ginen eta askotan 
senide handiagoak han baldin bazeuden 
laguntzen zizuten ohea egiten eta abar. 
Txikiegiak ginen urtea han pasatzeko, 
ez daukat oroimen onik. Fraideak gogo-
rrak ziren. Gur ere “ bitxo” batzuk ginen. 
Senide neskak ere monjetan egoten ziren 
“interna” etxetik kanpora denak. Arantza-
zutik Zegamara etorri eta gure inguruko 
mutikoak ere zein baino zein “ bitxoagoak” 
ziren. Gero Goierriko Lanbide Eskolara 
joan nintzen. Goierrin galdaragintza ikasi 
nuen. Gero lanean hasi nintzen baina, 
enkargu asko izaten nuen egur tailak eta 
harrizko irudiak egiten eta berehala utzi 
nuen.
Noiztik duzu afizioa egurra eta 
harria lantzeko?
Beti izan dut afizioa eskulanetarako eta 
egurra lantzen oso garaiz hasi nintzen, 
17-18 urterekin hasi nintzen harria lantzen 
eta astakeria handiak egin ditut. Birikak 
oso zikinduta dauzkat ez nuelako hautsez 
babesteko maskararik erabili gaztetan.
Partzuergoan barrena dauden harrizko 
seinale guztiak nik eginak dira eta batere 
maskararik gabe egin nituen, “rotaflexa-
rekin” kentzen zaio harriari zaborrik han-
diena eta babesik gabe eginak daude.
Nola da harria lantzearen proze-
sua?
Esan bezala, hasieran “rotaflexarekin” 
kentzen da zaborrik handiena eta gero 
eskuz kentzen da zintzelarekin mailaz 
maila materiala kenduz. Marrazkia egin 
behar izaten da eta marrazkiaren arabera 
materiala gastatzen joan behar da.
Harria eta egurra lantzeko ordu asko 
behar da eta ezin da jendeari ordu-lan 
guztiak kobratu askoz ere garestiago 
izango lirateke produktuak.
Erraz atera al daiteke bizimodua 
lanbide honekin?
Bizimodua ateratzeko oso gogorra da. 
Egun eskoletan eta herrietan ematen ditut 

klaseak eta ahal dudan bezala ari naiz 
bizi-modua ateratzen.
Non ematen dituzu klaseak?
Legazpi, Segura, Zegama, Olaberri, Oñati, 
Beasain eta Zegaman eta gizonezkoak 
eta emakumezkoa ditut ikasle bezala, 
gizonezkoak gehiago.
Marrazkiak egiten zure kasa mol-
datu al zara?
Ez, hasieran marrazkiak egiten ikastera 
joan nintzen.
Zer egin duzu gehienbat harrian?
Garai batean hilerrietarako harri asko egin 
nituen. Igual urtean 6 hilabete aritzen nin-
tzen lan horietan, Azpeiti, Urrestilla, Azkoiti 
aldean horrelako oroigarriak jartzeko izu-
garrizko ohitura zegoen eta izugarrizko 
lanak izaten nituen. Gaur egun ia ez dut 
bat ere egiten, moda edo ohiturak aldatu 
dira. Harrilan sinpleak asko gaur egun 
makinaz egiten dira eta lan asko kendu 
digute, erliebe handikoak eskuz dago 
egin beharra baino gainerakoan ez dugu 
zer eginik.
Eta egurrean?
Egurrean ere gauza bera, garai batean 
ezkonberrik ere ohitura handia zuten 
etxeko sarrerako egurrezko kutxa, edo 
oinetakoentzako altzari bat egitea baina 
gaur egun ez du inork egiten. 

Azpeitiko altzari denda batekin ere aritu 
nintzen lanean. Hauek logelak eta egon-
gelak saltzen zituzten baina sarrerak nor-
malean neurrira egiten ziren nik egiten 
nituen aurrekontuak nire sarrerak jartzeko. 
Altzari dendak ez zuen batere komisiorik 
eramaten baina, halako martxa ezin izan 
nuen jarraitu. Astean lau edo bost sarrera 
egiteko enkarguak izaten nituen, lehenen-
goarekin hasterako ia beste lau enkargu 
gainean eta ezinezkoa zen martxa hartan 
jarraitzea eta utzi egin behar izan nuen. 
Zer gehiago landu duzu?
Arantzazuko Ama Birjinaren egurrezko iru-
diak ere izugarri saltzen ziren, atzerrira ere 
saltzen ziren eta hemen ere gauza bera 
gertatu zitzaidan, ezin egin martxa hartan 
eta utzi egin behar izan nuen. Krisiaren 
ondorena arte lan asko izan dut baina 
orain erabat bajatu da lana. Gaur egungo 
altzariak desberdinak dira, asko norberak 
muntatzen ditu IKEAtik erosita eta jen-
deak nahiago du horrelako gauzak erosi 
eta aste burua pasatzera kanpora joatea. 
Ohiturak aldatu dira. Gainera lehengo 
erritmoan ere ezingo nuke lan egin eta 
poliki-poliki honela jarraitu beharko dut 
jubilatu arte.

EDURNE ALBIZU ORMAZABAL

Egur tailaketan irudi desberdinak lantzen dituzte dituzte
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Noiz eta Non Jaio zinen?
1928an Nafarroako herri txiki batean 
jaio nintzen, Barindanon hain zuzen ere.
Baina oso txikitan Beasaina etorri ginen, 
nire aita CAFen hasi baitzen lanean, 4 
urte nituela berriro ere Barindanora itzuli 
ginen. 4 urterekin ikusten danez, nire 
amari esaten zioten euskaraz, Beasaingo 
haurrak bezala hitz egiten omen nuela 
baina ni ia ez naiz ezertxo ere gogo-
ratzen. Nire aitaren amona Segurakoa 
omen zen, Alustiza abizenekoa, baina 
gure etxean ez zen inoiz hitz bat ere 
entzun.
Nolako zen zure herria?
Oso txikia zen 100 biztanle inguru izango 
zituen eta eskola mistoa zen denok 
batera egoten ginen, irakasle bakarra 
genuen. Irakaslea asto batean etortzen 
zen aldameneko herrixka batetik.
Zenbat urte arte bizi zinen Barin-
danon? 
9 urte arte. 9 urterekin berriro Beasaina 
etorri ginen. Nire aita maiorazgoa zen, 
eta paraje hartako baserri “on” batekoa 
baina nire amaren familia txiroagoa zen 
eta aitaren familiakoek ez zuten nire aita 
amarekin ezkontzerik. Ikusten denez, 
garai hartan maiorazgoren etxera ezkon-
tzen bazinen, emaztea izan behar zuenak 
diruren bat eman beharra zeukan maio-
razgoaren familiari eta ez zutenez dirurik, 
aitaren familiakoek ez zuten ezkontza 
hori nahi. Honela nire aitak berak gehien 
atsegin zuen bizimodua, baserria, ber-
tako ganadua eta baserriko lana utzi eta 
Beasaina etorri zen peoi nire amarekin. 
Aitak izugarri botatzen zuen faltan bizi-
modu hura.

Ikasketarik egiteko modurik izan 
al zenuen gaztetan?
12 urterekin, nire aitaren izeba lekaime 
baten bidez Teruelgo Santa Ana orde-
nako ikastetxera bidali ninduten interna. 
Urte pare batera Zaragozako ikastetxera 
batera bidali ninduten hau ere Santa 
Ana ordenakoa. Han lekaimeen fami-
liako ikasle batzuk geunden, ikastetxea 
ordaintzeko dirurik ez genuenak, eta 
ondorioz, ikastetxea garbitzeko ardura 
genuen goizean goiz, mezetara joan 
aurretik; ikastetxe barneko eskailerak 
fregatzea izaten zen nire ardura, 12 urte 
besterik ez nituela. Bestalde, lekaimeen 

familiak baina ordaintzen zutenak zeuden 
eta haiek ez zuten lanik egin beharrik iza-
ten, guztira 100 bat interna izango ginen 
eta azkenik, egunero etxetik joaten ziren 
ikasleak zeuden. Eskola 3 urtetik 18 urte 
bitartekoa zen eta izugarrizko ikasle mor-
doa mugitzen zen.
Noiz utzi zenituen ikasketak?
Santa Ana ordenako leikaimeen asmoa, 
nire izebarena barne, gu bezalako fami-
liarteko neskak, gero bertan gelditzea 
izaten zen, lekaime bezala, baina nik 
ez zuen lekaimetarako bokaziorik eta 
15 urterekin, Beasaina oporretara etorri 

nintzenean gehiago ez nintzen bueltatu. 
Banekien etxean zein bizimodu izango 
nuen baina nahiago izan nuen bertan 
geratu.
Ikasketak utzi eta zer egin 
zenuen?
Neskame hasi nintzen Senperen CAFeko 
injineru baten etxean 18 urte arte. 18 
urterekin familia hau Donostiara joan zen 
eta ni ere beraiekin joan nintzen. Ondo-
ren nire ama gaixotu zen eta berriro Bea-
saina bueltatu nintzen amari laguntzera 
eta sendatu zenean, Madrila joan nintzen 
berriro ere neskame Injineru horren ama-
ren etxera. Madrilen 2 urte egin nituen 
eta ama berriro ere gaixotu zenez, berriro 
Beasaina etorri nintzen. Garai hartan eza-
gutu nuen nire senarra.
Nolatan etorri zineten Zegamara 
bizitzera?
Nire senarraren osasun arazo eta lana-
rengatik. Nire senarrak txikitan tuberku-
losia eduki omen zuen, 7 urte gaixo egon 
omen zen. Gero 19 urterekin gerra zibileko 
frontera eraman zuten eta bertan 4 urte 
egin zituen. Gerratik etorri zenean itxu-
raz ongi zegoen baina segituan gaixotu 
zen berriro. Bera baserrikoa zen baina ez 
zen maiorazgoa orduan bizibidea beste 
era batera zeukan atera beharra. Honela 
bere aitak guardia zibilean ingresatzeko 
aholkatu zuen eta hala sartu zen, baina 
4 urtetatik bi ere ez zituen egingo ongi, 
esan bezala gaixotu egin zen eta berta-
tik ere bota egin zuten ordainsari txiki bat 
emanda. Garai hartan ez zen jubilaziorik 
eta ezer egokitzen horrelako kasuetan. 
Honela, Beasaingo ezagun baten bidez, 
Zegamako Papertegiko gaueko guarda 
bezala lan egiteko aukera izan zuen eta 
honela etorri zen Zegamara. Zegamako 
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Irakaslea asto 
batean etortzen 
zen aldameneko 
herrixka batetik.

Emilia eta Nieves Oiarbide
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ostatuan egon zen hasieran eta 20 peze-
tako errenta ordaintzen zuen hilabetekoa 
eta Papertegian 19,50 pezeta irabazten 
zituen.
Beti Papertegiko guarda bezala 
lan egin al zuen?
1955ean ezkondu ginen, eta San Bar-
tolome auzoko etxe batean jarri ginen 
bizitzen. Papertegikoek San Bartolome 
auzoko etxeetako errentak kobratu, ura 
eta argindarraren kontagailuak kontrolatu 
eta kobratzeko eta inguruak garbitzeko 
ardura eman zioten, guarda lanaz gain. 
Horren truke, etxearen errenta ez omen 
genuen ordaindu beharko baina 6 urte 
dena ordaintzen aritu ginen eta sei urtera, 
bitarteko errenta guztiak itzuli zizkiguten. 
Horiek izan ziren gure lehen aurreratutako 
dirutxoak, uste dut 6.000 pezeta inguru 
zirela.
Etxe inguruak garbitzen nik lagundu behar 
izaten nion, ezin baitzuen berak esfortzu-
rik egin.
Lan honekin ez zuen ondo pasatu, izan 
ere batzuk kontagailuei zerbait jartzen zio-
ten ez kontatzeko gastatzen zuten argin-
dar guztia eta argindarra Ezpaleon egiten 
zenez, Papertegiko zentralean, beraiek 
bazekiten zenbat kontsumitzen zen eta 
zenbat ordaintzen zen eta desfasea ego-
ten zen.

Geroago Elektrokimikako guarda lana 
eskaini zioten eta hau eguneko lana 
zenez aldatu egin zuen. Hala ere, askotan 
Papertegira ere joaten zen ordu batzuk 
sartzera, edozein lani heltzen genion dena 
behar baikenuen.

Kooperatibaren sorreran ere 
parte hartu omen zuen.
Bai bera oso kooperatibista zen. Berak 
esaten zuen liburu bat irakurri zuela eta 
hori zela formula egokiena lanerako. 
Gaixo zegoenean postaz kontabilitatea 
ikasi zuen CCC distantziako ereduan eta 

Kooperatibaren sorreran ere bera aritu 
zen buru-belarri. Haserako urteetan noski 
batere ordainsaririk gabe eta gero, Jose 
Mari Aldasororekin banatzen zituen ira-
bazitako 1.500 pezetak. Izan ere, osa-
sun arazoak medio klima aldaketa behar 
zuen eta kanpora joaten ginen, eta langi-
leen nominak Jose Mari Aldasorok egiten 
zituen.
Zuk ere lan egin zenuen Koope-
ratiban.
Bai, langile batek familia izan zuen eta ni 
aritu nintzen bere ordez, berak kotizatzen 
jarraitu zuen eta soldataren erdiarekin uste 
dut eta nik kotizatu gabe eta beste erdia 
kobratuz. Gero haurrak hazitakoan berriro 
itzuli zen lanera eta nik alde egin nuen.
Nire senarrari berriz, elektrokimikako erre-
bisio batean, berak eskatu gabe, jubi-
lazioa eman zioten 60 urterekin zegoen 
eran zegoelako…
Zer moduz bizi zara orain?
Orain nire etxea saldu eta alokairuan Eli-
zalde kalera etorri naiz erosotasuna behar 
dudalako eta mugikortasun aldetik larri 
nabilelako. Behean lasaiago eta erosoago 
bizi naiz.Ikusi duzun bezala bizimodu 
erreza ez dut izan.

EDURNE ALBIZU ORMAZABAL

Emilia bere senarrarekin Emilia bere lagunekin

Emilia bere sendi eta lagunekin Emilia, oporretan bere lagunekin

Askotan 
Papertegira ere 
joaten zen ordu 
batzuk sartzera, 
edozein lani 
heltzen genion 
dena behar 
baikenuen.
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Noiz eta non jaio zinen?
Zegaman jaio nintzen, 1932an San Mar-
tin kalean 2 zenbakian, orain bizi naizen 
etxe berean, eta sei senide ginen, egun 
bi bizi gara. Aita zapateroa zen, lehen guk 
denda izan genuen tokian zeukan zapa-
teria eta ama berriz Konfiterikoa zen.
Garai hartan ikasteko aukerarik 
izan al zenuen?
13 urte arte Zegamako eskolan ibili nin-
tzen eta ondoren 18 urte arte Iruñeako 
Salesianosetan aritu nintzen ikasten.
Mekaniko-elektrizista ikasi nuen eta irra-
tiak ere egiten nituen, piezak ekarrita. 
Garai hartan neuk egindako irrati bat ere 
badaukat etxean, 65 bat urte izango ditu 
gutxienez eta oraindik martxan dabil.
Irrati asko montatu al zenituen?
Ez, lau edo bost egin nituen, denak ber-
dinak eta saldu egin nituen. Nik orain 
etxean daukadana, Angela Mercerori 
saldu nion eta gero berak, Segurako 
Egoitzara zihoala eta Segurara joan 
aurretik, niri eman zidan, Seguran ez 
zuela irratirik beharko pentsatuz. Izuga-
rrizko ilusioa egin zidan. Inazio Mari Atxu-
karrori ere irrati bat egin niola gogoan dut.
Garai hartan Zegaman zein 
denda gehiago zeunden gogoan 
al duzu?
Bai, denda pila handia zegoen ni hauetaz 
oroitzen naiz:
Gerrikoene,Txokoloene, Maria Mazkia-
ranen denda, hau Santa Barbara Kalean 
zegoen eta denetik saltzen zuen. Nire 
aitaren zapateria, Gregorio Arizkorretaren 
zapateria eta Martin Larrearen zapate-
ria, Hilarioenea, Atanasio bizi zen etxe-
pean Manuel Arizkorretak ere taberna 

eta denda eduki zuen, Sakristauenea, 
Perfektaenea (gaur egungo okindegia 
dagoen tokian eta ondoren Garmen-
diatarrek eduki zuten, Jose Gregorioren 
denda, gaur egungo Aizkorpe dagoen 
tokian, Bernardinaren denda (Carmen 
Erauskin bizi izandako etxearen azpian), 
Konfiteria, Sindikatua, Telesforo Zabale-
tak oihal denda, Artzaenea eta Paperte-
giaren artean zegoen eraikin txiki batean 
eduki zuen, Izagirreren okindegia, Klau-
dio Gorrotxategiren denda gero Jose 
Arrondok eduki zuen tokian, Ezpaleon 
Juanitak… garai hartan Zegamak 1990 
bat biztanle zituen, ez zen 2000 biztan-
lera iristen.

Nola dakizu hori?
Don Alvaro, udaletxean zegoen idazka-
riak 2000 biztanlera iristea nahi zuen, 
era horretara beste soldata handiago bat 
tokatzen zitzaiolako baina ez zen iritsi lor-
tzera.
Tabernak ere ugari izango ziren?
Bai, nik ez nuen ezagutu baina entzuna 
dut Intxaustin egon zela taberna, Larre-
kon, Gerrikonen, Langanen, Urzelaie-

tan, Otsaurteko Estazioan. Otsaurteko 
Bentan, Konfiteria, Gure Txoko, Txurre-
ria, Jose Arretxene, Kontzeju, Demetrio 
Rubio, Zirkuloa, Txantonenen jostunde-
gia egon zen garai hartan.
Zegaman jostundegia eta oihal 
dendak biak egon ziren beraz?
Bai, garai hartan jantziak neurrira egi-
ten ziren eta Seguratik ere etortzen zen 
jostuna igandetan neurriak hartzera eta 
beste igande batean jantziak ekartzera. 
Garai hartan arropa orain baino gares-
tiago zen.
Arropa herrian bakarrik egiten al 
zenuten?
Gu Donostiara joaten ginen trajea egitera. 
Traje bat egiteko 3 buelta egiten genituen 
Donostiara. Lehenengo bueltan oihala 
aukeratu eta neurriak hartzen ziren, biga-
rren bueltan probatu egiten genuen eta 
hirugarren bueltan trajea josita ekartzen 
genuen. Garai hartan gaur egun baino 
eleganteko janzten ginen. Normalean 
Aste Santuan estreinatzen zen arropa 
berria, prozesioa ateratzerakoan eta 
elkarri begira aritzen ginen ea nolako jan-
tziak egin zituen bakoitzak.
Zegaman prozesioa egiten al 
zen?
Bai, Ostegun Santuan, elizatik irten, bola- 
lekutik pasa, Benantxiren etxeari buelta 
eman (gaur egungo farmazia dagoen 
tokian aurretik zegoen etxea) eta berriz 
elizara sartzen ziren irudiak aurrealdetik.
Ostiral Santu Egunean, elizatik irten eta 
Gurutze Santutik egiten zen buelta, 2 edo 
3 imajina erabiltzen ziren. Ama Birjinaren 
irudia, nire izeba Benantxik oparitu zion 
elizari.
Segurara San Joanetan joaten ginen, 
alpargatak bizkarrean hartuta. Oinutsik 
joaten ginen Seguraraino, alpargatek 
joan-etorria ez baitzuten irauten. Neguan 
berriz bortzegiak erabiltzen genituen.
Zer dira bortzegiak?
Gaur egungo botak.
Elizan beste zerbait egiten al zen 
gaur egun egiten ez dena?
Igandetan lau meza izaten ziren goi-
zeko 6:00etan, 7:00etan, 8:30etan eta 
10:00etan Meza Nagusia eta eta arra-
tsaldeko 15:00etan bezperak.
Udaberria lehorra izaten zen eta erroga-
tibak egiten ziren. Elizako aurreko atetik 
atera eta elizari buelta ematen zitzaion 
eta atzeko atetik sartzen zen. Erroga-
tibetara jende asko etortzen zen. Jose 
Gregoriok alpargatak saltzen zituen eta 
errogatibetan, euria ordez “euzkie eta 
lehorra” eskatzen omen zuen, “bakoitzak 
komeni zaiona eskatzen du” esanaz.
Arantzazuko peregrinazioa nola 
izaten zen?
Igandean, bazkal ondoren irteten zen eli-
zatik jendea, bakoitzak bere ogitartekoa 
eramaten zuen. Astelehenean, prozesioa 
eta mezaren ondoren Sindikan bazkal-
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Mekaniko- 
elektrizista ikasi 
nuen eta irratiak 
ere egiten 
nituen, piezak 
ekarrita. 
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tzen zen udalaren kontura eta bazkal 
ondoren bueltan etortzen ginen gaur egun 
bezala.
Iluntzean ardo banaketa egiten zen, muti-
koak ere ilaran jartzen ginen eta ardoa 
gure maisuak (nire osaba Julian Asegi-
nolaza) ematen zigun,ondo kontrolatzen 
zuten bakarren bat bigarren bueltan etor-
tzen bazen; neskek ez zuten ardorik eda-
ten, ez dut akordiorik.
Gogoan al duzu, iaz arte Ama 
Birjinaren iturrian, udala bazkaria 
ematen noiz hasi zen?
Bazkaria leku horretan ez dakit baina gure 
koadrila salda egiten 1981ean hasi ginen. 
Urte haietan janaria prestatzeko tresnak 
Apeaderotik eskutan eramaten genituen.

San Bartolometaz zer oroitzen 
zara?
Garai hartan boxeolariak ere egoten ziren. 
Plaza ohol batzuekin ixten zuten sarrera 
kobratzeko. Barraka bezala “tiobiboa” 
egoten zen gaur egun kioskoa dagoen 
horretan.
Garai hartan ere tabernaz taberna ibil-
tzeko ohitura zegoen eta dantza ere asko 

egiten zen. San Bartolome jaietatik kanpo 
ere jaiero egoten zen dantza. Lehenik 
Zegamako bandak jotzen zuen eta gero 
orkestinak. Beasaindik ere jende ugari 
etortzen zen. Langanen ere akordeoia 
eta “toka-diskos” egoten zen eta han ere 
festa handia egiten zen. Ordiziako banda 
ere etortzen zen eta Burgostik Banda Mili-
tarra ere bai.
Zuk bizimodua janari dendan 
atera duzu. Zer erosketa mota 
egiten zen garai hartan?
Garai hartan fruta Beasaingo Barandiaran-
dik ekartzen genuen; erosketa telefonoz 
egiten genuen eta hauek fruta autobusez 
bidaltzen ziguten. Gure etxeko telefonoa 
10 zenbakia zen. Guk Zegamako telefono 
zentralera deitzen genuen, eta hauei esa-
ten genien zein zenbakirekin nahi genuen 
ipintzea. Goizeko 9etan deitu zentralera 
Barandiaranekin ipintzeko eta jartzen 
zigutenerako autobusa joanda egoten zen 
askotan. Lehentasuna Zegamako Paper-
tegiko deiek zuten eta Papertegiko deiak 
zeuden bitartean besteok ezin izaten 
genuen inorekin hitz egin. Aste guztirako 
kaxa bat laranja ekartzen zen. 
Zapatutan graneleko jakiak zorrotan jar-
tzen aritzen ginen, azukrea, fideoak eta 
abar, kilo eta libra erdiko poltsak (250 
gramo) jartzen genituen.
Baserritar askok, haurrak eskolara ekarri 
ondoren egiten zituzten erosketak apun-
tean (koaderno batean apuntatu ordaindu 
gabe) eta igandean meza ondoren, asteko 
erosketak ordaintzen zituzten. Normalean 
emakumeak egiten zituen ordainketak. 
Kobratzeko komeri handiak izaten ziren, 
askotan txahala saldutakoan egiten ziren 
ordainketak eta beste askotan kobratu 
gabe ere geratzen ginen.

Ama Birjinarekin prozesioa

Eugenio Ormazabal eta Mari Karmen Zabaletaren ezkontza

Ardoa zahagian 
ekartzen genuen 
Aguraindik. 
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Latako jakirik saltzen al zenuten?
Tomatea eta melokotoia almibarrean bakarrik.
Ardoa nola saltzen zen?
Ardoa zahagian ekartzen genuen Aguraindik. Aitamarrengo Alustizata-
rren Garagaltzatik hain zuzen ere. Aguraindik Zegamara bi egun behar 
izaten zituzten iristen, mandoekin ekartzen baitzuten. Lehenengo Agu-
raindik Otsaurtera eta hurrengo egunean Otsaurtetik Zegamara. Bidean 
baserrietan ere ardoa salduz etortzen ziren. Zahagiak 100-110 litro har-
tzen zituen eta hamabosten behin ekartzen zuten ardoa. Ardoz betetako 
bost zahagi bat uzten zituzten dendan eta aurreko astean hustutakoak 
bueltatzen genizkion.
Zer edaten zen gehiago?
Tabernetan anisa ikaragarri edaten zen. Papertegitik goizeko 6:00etan 
irteten ziren langileak, behartuta zeuden ondoren mezetara joatea eta 
meza ondoren Jose Arretxenera (Manolo Tabernara) joaten ziren eta 
hiruzpalau lagunen artean anis botila osoa gaileta batzuk janez usten 
zuten.
Dendan ere anisa granelean asko saltzen genuen.
Herriko baserritarrei ezer erosten al zenien dendarako?
Baserriko arrautzekin egiten genuen trukea. Gehienak etxeko arrautzak 
hartuta etortzen ziren eta Ordiziara joaten ginen saltzera eta askotan ezin 
saldu eta bueltan ekartzen genituen, eta arrautzak enplegatu ezinda ibil-
tzen ginen. Behin ehun bat dozena izango genituen enplegatu ezinda 
eta azkenean Lazkaoko lagun batek hartu zizkidan, ni beldurrez egon 
nintzen nahiko denbora zeukatelako baina ez zen kexarik etorri.

Eugeniok egindako irratia

Eugenio emazte eta seme-alabekin

1981ean egin zuen bere koadrilak lehenengo aldiz sua salda egiteko 
eta egurra egiteko Patxi Irigorasek aizkoraz arbola adar bat bota zuen
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Errazionamenduari buruz asko 
entzun dugu, zer da eta nola fun-
tzionatzen zuen?
Errazionamendua da, Estatuak familia 
bakoitzarentzat aurreikusita zeukan janari 
multzoa. Janari multzo hori prezio bere-
zian izaten zen eta jaki gehiago behar iza-
nez gero errazionamendutik kanpo erosi 
behar izaten zen eta gehiago ordaindu 
behar izaten zen.
Zein jaki izaten zuten familiek 
errazionamenduekin?
Olioa, txokolatea, azukrea... erraziona-
mendukoa edukitzen genuen. Txokolate 
bat “Aizkorri” izeneko txokolatea zen eta 
Seguran egiten zuten, oso txarra izaten 
zen. Elgorriaga txokolatea hobea zen. 
Errazionamenduko olioak 10 pezeta 
balio zituen litroko eta kontrabandokoak 
95 pezeta. Errazionamenduarekin famili 
bakoitzari bere janari multzoa saltzen 
zitzaion. Olioa kontrabandoan ere ekar-
tzen genuen baina oso garestia zen.
Seguran Guardi Zibilak zeuden eta alde 
batetik faborea egiten ziguten baina bes-
tetik egurra. Aldian behin inspekziokoak 
etortzen ziren dendak begiratzera eta 
kontrabandoko zerbait aurkitzen bazuten 

“errekisatu” egiten zuten. Arroza ere kon-
trabandokoa izaten zen eta debekatuta 
egoten zen saltzea.
Beasainen trenetik inspektoreak jaisten 
baziren Segurako Guardia Zibilak abisa-
tzen ziguten eta orduan arrozaren zakua 
hartu eta ganbaran ezkutatzen genuen. 
Baina gero Guardia Zibilak etortzen ziren 
dendara eta igual litro bat olio saltzeko 
eskatzen ziguten eta errazionamenduko 
prezioan eman behar izaten genien eta 
gure eguneko irabaziak han joaten ziren.
Esnea saltzen al zen dendetan?
Ez, garai hartan esnea baserritarrek sal-
tzen zuten, Murgialdain asko saltzen zen, 
Mazkiaranen ere bai, gaztak ere artzainek 
zuzenean saltzen zituzten, guk dendan ez 
genuen gaztarik edukitzen.
Errazionamenduko jakiak nora 
bidaltzen zituen Estatuak?
Alhondigara bidaltzen zituen, gaur egungo 
Kasinora. Kasinoa dagoen aurrealdean 
baskula bat zegoen, herriarena, ganadua 
pisatzeko eta hara joaten ziren jakiak. 
Alhondigaren kudeaketa udalaren ardura 
izaten zen eta bertako arduraduna agua-
zila izaten zen. Alhondigatik dendetara 
eramaten zen generoa eta handik familie-

tara saldu. Errazionamen-
duaren banaketa kontro-
latzeko kartila bat egoten 
zen kupoiekin eta kupoiak 
kentzen joaten ginen jen-
deak generoa erosi ahala.
Tabakoa ere erraziona-
menduan egoten zen eta 
18 urtetik gorakoek kar-
net moduko bat edukitzen 
zuten jaso ahal izateko-

Noiz arte iraun zuen erraziona-
menduak? 
Duela 65 urte arte, nik 20 bat urte nituen.
Dendan, emaztearekin aritu zinen 
lanean ez? Zenbat urte?
Neure kargu, hau nire gurasoengandik 
neuk hartu eta emaztearekin 34 urte.
Bai 1961ean ezkondu nintzen 28 urtere-
kin. Emazteak ere nirekin lan gin zuen, 3 
seme-alaba izan genituen eta gu jubilatu 
eta gero alaba batek hartu zuen denda 
1998 urte arte.
Ezkon aurretik nire gurasoak ere dendan 
egoten ziren eta guk beti ezagutu genuen 
etxean neskamea, guk senide guztiok 
arrautza bat frijitzen ere ez genuen ikasi. 
Nire bi arrebak ere, ezkontzeko jana-
ria prestatzen ikastera joan ziren. San 
Bartolometan, Segurako sukaldari bat, 
Katalina izena zuena, etortzen zen gure 
etxera janaria prestatzera eta motorrean 
ekartzen nuen. Nire amak ez dakit janaria 
prestatzen zekienik. Nire ama, Paperte-
giko nagusiaren arreba zen, osaba Euge-
nio, Papertegiko nagusia, ni bizi naizen 
etxean bizi zen eta hortik joan zen Maz-
kiaran- barrena etxera.
Mazkiaran-barrena beraz, barru-
tik ongi ezagutu duzu?
Bai, Zumalakarregiren ohea eta beste 
gauza asko daude. Zumalakarregi gizon 
txikia zela daukat entzunda.
Zu bizi zaren etxea garai batean 
ostatua al zen?
Bai, garai batean zenbakia zuten gelek eta 
Isabel Elorzak esan dit apopilo etxea izana 
dela gure etxea.
Zer gehiago gogoratzen duzu 
garai haietaz?
Otsaurten Euskadiko Eski Txapelketa egi-
ten zela. Pentsatu garai hartan zer nolako 
elurrak egingo zituen, egunkarian 15-20 
bat egun lehenago iragartzen zuten noiz 
izango zen txapelketa eta inoiz ez zen elu-
rrik falta izaten.
Konfiteriari buruz, zer oroitzen 
duzu?
Jatetxea eta hospedajea egon ziren, Kon-
fiteroa nire osaba Klaudio zen eta goxo-
kiak, boladuak eta argizaria egiten zituen.
Nola ikusten duzu Zegama etor-
kizunean?
Garai batean zenbat negozio egon ziren 
ikusita, eta orain itxita daudenez, nahiko 
lana izango dutela oraindik irekita daude-
nak irekita mantentzen. Pena handia ema-
ten du.

EDURNE ALBIZU ORMAZABAL

Juan Sarraoa “Elorrio”, Eugenio Ormazabal, Pako Irastorza, Juan Otaegi, Jabier Otaegi eta Patxi 
Irigoras, 1985ean salda egiten

Eugenio bere sendiarekin
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Noiz eta non jaio zinen?
Intxausti baserrian jaio nintzen 1928. 
urtean.
Zure jaiotetxean buztingintza 
ezagutu zenuen?
Bai, gure etxea “olleri” bat zen. Nik txi-
ki-txikitatik ezagutu nituen nire etxean bi 
langile 
(Victoriano eta Ponciano) ontziak egiten 
eta labean ontziak egosten edo erretzen.
Zuk ere parte hartzen al zenuen 
zerbaitetan?
Bai nik txiki-txikitatik osabari laguntzen 
nion labea kargatzen, gero ontziak erre-
tzeko. Labea deskargatzen ere ni ibiltzen 
nintzen laguntzen.
Egun osoan eta egunero bi  
langile ontziak egiten?
Bai bi langile gelditu gabe aritzen ziren 
platerak, katiluak, pitxarrak, itsulapikoak 
tinajak… eta abar egiten.
Buztina nondik ekartzen  
zenuten?
Altzibargo teileriaren ingurutik, zerbait 
Zegama alderago bidearen gainaldean 

dagoen terreno batetik; bertan buztin-lu-
rra dago eta hara joaten nintzen aitarekin 
gurdia behiekin hartu eta buztin lurrez 
kargatzera.

Buztin lurra bere horretan erabil-
tzen al zuten ontziak egiteko?
Ez lehenik errota txikian, gaur egun erre-
pidearen eskuin aldean dagoen horretan, 
lurra leuntzen zen errotan pasatuz eta 
kanpoan zeuden aska batzuetan uzten 

zen dekantatzen ontziak egin aurretik. 
Auzoko mutikoak askotan bihurrikeria-
ren bat egiten ziguten eta harri koxkorrak 
botatzen zizkiguten buztinetara eta hori 
kalte handia izaten zen ontzia egitera-
koan izan ere, ontziak akatsekin irteten 
baitziren.
Errotatxo horretara ura nondik 
eramaten zen?
Kanala Intxaustiko zubitik zegoen erro-
taraino eta hango urarekin mugitzen zen 
errota.
Zuk egiten al zenuen ontzirik?
Niri ez zidaten uzten ontziak egiten baina 
osaba-eta ehizara joaten zirenean itsu-
lapikoak egiten nituen eta haiek etorri 
aurretik berriro buztin pilara botatzen 
nituen inork antzik ez emateko horretan 
ibili nintzela. Bi langileak joan eta gero 
Gregoriok ikasi zuen ontziak egiten.
Zure garaian ontziak margotu 
edo esmaltez bustitzen ziren?
Bai etxe barruan, erreka aldera beste 
labe txiki bat zegoen, han burdina edo 
beste materialen bat berotzen zuten 
gero ontziei gainetik emateko.
Nork ematen zien esmaltea 
ontziei?
Osaba Manuelek egiten zuen lan hori.
Eta ontziak nola saltzen  
zenituzten?
Behia eta gurdia hartu eta Sakristaue-
nera ekartzen genituen ontziak hemen 
saltzeko. Lanbide honetan ere ni neu 
ibiltzen nintzen aitarekin. Beasaindik 
beste bat gamelu batekin etortzen zen 
saskiak bi aldetara zituela, erdaldun bat 
zen. Etxean bazegoen beste gurdi zahar 
bat eta hura kargatuta ere beste herri 
batzuetara eramaten zuten.
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Margari eta bere senarra ezkontza egunean Zeagamako lehen autobusa Intxaustin eduki omen zuten

Bi langile 
gelditu gabe 
aritzen ziren 
platerak, katiluak, 
pitxarrak, 
itsulapikoak 
tinajak… eta abar 
egiten.

Margari Oier bilobarekin



Zegamako Urtekaria | 127

Ontzi handiak nola egiten zituz-
ten?
Bi zatitan, zati bat lehenik eta bestea 
ondoren eta azkenean biak eransten 
zituzten.
Labekoa erretzeko egurra erabil-
tzen al zen?
Ez otea. Murgisarriko herri terrenotik ekar-
tzen zuen gure aitak. Otea aitzurrarekin 
ateratzen zuen ipurditik eta pinudietan 
zotzak biltzen genituen. Zotzen sorta 
alanbre batez lotzen zen eta bi adar zituen 
sardearekin sartzen zen labera.
Labea zenbat denboran izaten 
zen piztuta?
Egun osoko lana izaten zen. Labea pizten 
zutenean bazkaria ere labe ondora era-
maten genien, suari egun osoan jarraitu 
behar izaten zitzaion tenperatura bajatu 
ez zedin.
Sororik lantzen al zenuten?
Bai, indaba eta artoa, eta patata ere erei-
ten genuen. Azken finean jateko etxean 
behar genuena ereiten genuen, soro eta 
baratzean. 
Eskolara ere joango zinen bada?
Bai baina gogo txarretik. Nahiago nuen 
gurasoen ondoan lanean aritu haiei lagun-
tzen. 5 edo 6 urterekin behiak bakar baka-
rrik zaintzen nituen. Behi bat oso gaiztoa 
zen eta aitak saldu egin zuen. Behiak jetzi 
egiten genituen eta nik behi bat jezten 
nuen aitari laguntzeagatik. Aitak ere ote 
bila joan behar izaten zuen eta nik lagun-
tzea nahi izaten zuen. 
Neskame ibili al zinen?
Bai 13-14 urterekin Donostiara joan nin-
tzen izeba batek lagunduta. Etxekoak oso 
aberatsak ziren, nire aitaren aldeko fami-
lia zen baina “dontzella” eta sukaldariak 
inbidia hartu zidaten. Harremanak ez ziren 
onak eta alde egin nuen, gero Okendon 
eta Bergaran ere egon nintzen, baina 
ematen zuten tratua ez zen batere egokia 
eta neskame lanbide hori utzi eta 16 bat 
urterekin etxera bueltatu nintzen.
Zegamara etorri eta gero zer?
Inprentan lan egin nuen eta gero Paperte-
gian hasi nintzen lanean, eta Papertegiko 
orduetan Jimenezen etxera joaten nintzen 

etxeko lanak egitera eta txikiak baina bi 
soldata izan nituen bata Papertegikoa eta 
bestea Jimenezek ordaintzen zidana.
Non ezagutu zenuen zure sena-
rra?
Papertegian ezagutu nuen eta 28 urte-
rekin ezkondu nintzen. Ezkondutakoan 
Papertegiko lana utzi nuen eta hiru alaba 
izan nituen. Papertegiak San Bartolome 
auzoan zituen etxe batean jarri ginen bizi-
tzen.
Orain arte lan kontuak esan diz-
kidazu, festa ere egingo zenuten 
bada ez?
Zegaman izugarrizko banda zegoen eta 
giro aparta egoten zen, gero Altsasuko 
Gau-Txoriekin ere bai. San Ferminetara 
ere joanda gaude motorrean, “lanbreta” 
zahar batean ni eta nire senarra eta Zapa-
teriko “Kinito” eta bikotea. Azpeitira ere 
joaten ginen senarra eta biok zezenketak 
ikustera.
Perretxiko bila ere aitarekin joaten nin-
tzen Aizkorrazpira. Perretxikoak bildu eta 
izugarrizko karga hartu eta gaizki ibiltzen 
ginen etxeratzen; gogoan dut aitari asko-
tan esaten niola “helikopteroa” bat izango 
bagenu ez ginatekeela horrela ibiliko; ikus-
ten denez beti izan nuen helikopteroaren 
gaia buruan eta San Bartolome batzue-
tan herrira ekarri zenean bigarrena izan 
nintzen bertara igotzen. Lehenengo Felix 
Igartuen igo zen eta bigarren ni.

Gerra garaiko konturik gogoan 
ba al duzu?
Intxausti baserria enbargatu egin zuten. 
Gure osabak errepublikanoak ziren eta 
beti gaizki ikusiak izan ginen. Baserria 
enbargatu zutenean, gure gurasoek Tolo-

san eskola handia zuen lehengusu bat 
zeukaten eta haren laguntzarekin atzera 
baserria erosi zuten. Gure etxean taxia 
eta autobusa zeuden (esaten dutenez, 
Zegamako lehen autobusa) eta gure osa-
bak soldaduak autobusean eraman behar 
izaten zituen. Manuel osabak, etxe parean 
gelditu nahi izan zuen behin zerbait har-
tzeko baina ez zioten utzi.

Behin soldaduak etorri ziren gure etxera 
(soldaduk ez zuten jakingo gure berri 
baina herrikoren batek esango zien) eta 
nire aitak ganbarako leihotik errekara 
saltatu behar izan zuen ez harrapatzeko. 
Soldadu batek ni lepotik heldu eta aitaren 
gela erakustera behartu ninduen eta ber-
tan langileei ordaintzeko zeuden zilarrezko 
txanpon guztiak eraman zituzten, billeteak 
berriz liburuak astinduz bilatu zituzten eta 
dena eraman zuten. Beheko suko burdina 
ere fusilarekin altxatu zuten eta azpian 
diruren bat edo gordeta zegoen begiratuz.

Behin amari esan zioten bere anaia hil egin 
zutela, autobuseko txoferra, eta gezurra 
zen baina sufritu arazteko egin zuten eta 
“Revillak” esan zion bera egon zela hizke-
tan osabarekin eta bizirik zegoela. Gerra 
garaian asko sufritu genuen.
Orain nola bizi zara?
Gustura bizi naiz hiru alaba oso onak 
dauzkat eta bi biloba eta birloba bat ere 
badaukat 7 urtekoa; hauek dira nire bizi-
poza. Hala ere azken urteotan mugikorta-
sun ona ez daukat eta etxean egoten naiz 
erortzeko beldurra daukat eta.

EDURNE ALBIZU ORMAZABAL

Margariren hiru alabak, Margari, Marisa eta Irene

Gure osabak 
errepublikanoak 
ziren eta beti 
gaizki ikusiak 
izan ginen.

Intxaustin egindako ontzi batzuk Margari eta bere senarra urrezko 
ezteiak ospatzen
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Noiz eta non jaio zinen?
Zegaman jaio nintzen, Ibarreta baserrian 
1932an. Aita Ibarretakoa eta ama Tolosa-
koa zen eta 10 senide ginen, 5 neska eta 
5 mutil baina 3-4 urterekin arreba bat hil 
egin zen beheko suan berotutako esne 
beroarekin istripu bat izanda.
Baserritik bizi zineten ?
Bost edo sei behi eta zezena edukitzen 
genituen eta aitak Papertegian lan egi-
ten zuen. Nik ere berdin baserriko lanak 
Papertegikoarekin uztartzen nituen. 
Paulo anaiak berriz taxilari ibili zen. Gu 
Papertegian hiru errelebotan aritzen 
ginen lanean eta libre geundenean base-
rriko lanetan aritzen ginen. Urtero txaha-
lak haragitarako hazten genituen eta 
harakina etortzen zen txahalak erostera.
Eskolara ere joango zineten.
Bai Zegaman ibili nintzen Don Julian mai-
suarekin. Garai hartan mutiko asko ibil-
tzen ginen denak batera, ez orain bezala 
eta haiek zuzen edukitzea ez zen erraza 
izaten. Beti egoten ziren “axiolariren” 
batzuk… eskolan 14-15 urte arte ibili nin-
tzen eta gero lanean hasi nintzen.
Non hasi zinen lanean?
Lehenengo Idiazabalgo fabrikan hasi nin-
tzen, han sei hilabete egin nituen eta gero 
nire aitak Don Eugeniori lana eskatu zion 

niretzat Papertegian eta hurrengo egune-
tik hasi nintzen Zegamako Papertegian.
Zein paper mota egiten zen?
Gehienbat paper zuria egiten zen. 
Geroago makinak berritu zituzten eta 
bobina handiak egiten hasi ziren. Ni 
Papertegian gustura ibili nintzen, hilabe-
tero jornal koxkor bat aseguratuta bai-
tzenuen. Papertegiko lana bukatutakoan, 
Barbari mendira garotara joaten nintzen 
edo pinu sartzea edo soiltzea edo bes-
tela sorora lanera. 

Soroan garirik ereiten al  
zenuten?
Bai garia ereiten genuen eta etxeko gariak 
sei bat hilabete irauten zigun etxean ogia 
egiteko, gainerako erosi egin behar iza-
ten genuen.

Zein izaten zen garai hartan egu-
neroko otordua?
Eguerdian indiabak hirugiharra pixka 
batekin eta afaltzeko porru patatak. 
Etxean oiloak ere izaten genituen eta 
arrautzak ere bagenituen. Urtean txe-
rri bat eta bi ardi zahar hiltzen genituen 
etxerako. Gerra ondoren ogi gorria izaten 
zen errazionamendukoa baina guk ogi 
zuria nahiago genuen. Eguneroko otor-
dua prestatzeko ez zegoen gaur adinako 
erosotasunik, lapikoa jartzen zen beheko 
suan, ez zegoen ekonomikarik.
Lan kontua bakarrik ari zara eta 
festa ere egingo zenuten bada?
Ni kalera joaterako 16-17 urte izango 
nituen, elizara asko joaten ginen baina 
kalera gaur bezala ez zen joaten.
Kalean afaltzeko ohiturarik ez al 
zenuten?
Ni Papertegian 17 urterekin hasi nintzen, 
zeozer edateko ohitura igual bazegoen 
baina gaur bezala afaltzera joateko ez. 
Oso gerora hasi ginen otorduak egiten. 
Ostiral Santu Egunean Zirkuloan izaten 
genuen afaria, Zirkuloa oso handia zen 
eta taberna eta jatetxean zeuden bertan.
Arantzazuko Peregrinaziora joa-
ten al zinen?
Ni sekula ez nintzen joan, baina baze-
goen jendea joaten zena. Gure etxean 
beti lana zegoen.
Soldadutzara joan al zinen?
Bai hamar hilabete pasa nituen Loio-
lan. Soldadutzan etxean baino hobeto, 
hemen baino lan gutxiago eginda pasa-
tzen zen eguna. “Rebajekin” etxera eto-
rriz gero, etxean lana egoten zen.
Kontrabandorik ezagutu al 
zenuen?
Araba aldetik aitak garia eta patata ekar-
tzen zuen gauez joanda. Baina Mike-
leteek ez zuten kasurik ere egiten, utzi 
egiten zuten.
Nolako parajea zen garai hartan 
Zegamakoa?
Ia dena zelai zen, orain pinudi ikusten 
diren horiek. Baserrietan ganadu asko 
zegoen eta haientzat larre eta belarra 
behar izaten zen negurako. Guk belarra 
Barbari menditik ekartzen genuen eta 
han sagastia ere bageneukan. Barbari 
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Urtean txerri bat 
eta bi ardi zahar 
hiltzen genituen 
etxerako.

Jose, zezenarekin Jose, zezenarekin
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mendiko lursailetan aldapa handia zegoenez, leran jaisten 
genuen belarra eta gero gurdia kargatzen genuen etxera 
ekartzeko. Ganbaran kabitzen ez zen belarrarekin etxe 
ondoan belar metak egiten genituen. Garoa berriz Txakur-
txuloetatik ekartzen genuen ganaduei azpiak egiteko.
Partzonerira ez al zineten joaten garotara? 
Gu ez, guk etxeko terrenoetan geneukan garoa, Partzone-
rira segurarrak joaten ziren garotara.
Zer edaten zen garai hartan etxean? 
Sagardoa eta ardoa. Sagardoa egiteko dolarea geneukan 
eta garai hartan ia baserri gehienetan egoten zen dola-
rea. Beste batzuetan oso dolare handia edukitzen zuten, 
Intxaustin adibidez, eta kanpoko jendeak bertan egiten zuen 
muztioa gero etxera eramateko. Ardoa berriz herriko Sindi-
katutik ekartzen genuen.
Ibarreta bide ondoan dago, asko aldatu al da 
bidea eta trafikoa?
Garai hartan kamioi zaharren bat pasatzen zen Papertegi-
rako ikatza ekartzera. Papertegian labea berotzeko ikatza 
erabiltzen baitzen. 1940 inguruan Zegaman bi kotxe zeu-
den Don Jose medikuarena eta Don Eugenio Papertegiko 
nagusiarena eta horrezaz gain Papertegi bi kamioi zeuden. 
Kaminoaren zorua breazkoa zen baina oraingo aldean estua 
zen. Harrez gero mugimendu ederra sortu da gaur dagoen 
kotxe festarekin. Autobusa ere bazegoen eta jendea batez 
ere autobusean ibiltzen zen eta bestela Zumarraga aldera 
joateko Tunel Handitik tranbia zegoen. Tunel handira joateko 
ez zegoen gaurko biderik eta hori gerora egin zen gerrateko 
presoak ekarri zituzten bide hori egitera. Presoek pilotaleku 
atzealdean lo eta afaltzen zuten eta bazkaldu berriz lan 
lekuan bestela herrian libre ibiltzen ziren baina lanera joan 
behar izaten zuten.
Zer moduz bizi zara orain?
Hementxe, bidegorrian gora eta behera jendea ikusiz.

EDURNE ALBIZU ORMAZABAL

Joxe bere iloben seme-alabekin

Joxe, ezkontza batean

Xxxx

Herriko Ostatuan astero elkartzen dira lagun koadrila 
afaltzeko

Joxe eta bere jaiotetxea, Ibarreta baserria

Joxeren aita, 
idiarekin
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Aurkeztu zaitez:
Kaixo, ni Jokin Oteagi Garcia naiz, 
Ramon Otaegi (Aztiñekoa) eta Maite 
Garciaren semea. Haur eta nerabeza-
roa Txarapen egin ditut baina gaur egun 
Indian ematen dut urteko zatirik han-
diena.
Zein ikasketa burutu zenituen?
Zegamako Aitxuri Herri Eskola eta Laz-
kaoko San Benito Ikastolan lehen eta 
bigarren mailako oinarrizko hezkun-
tza burutu ondoren, Mondragon Uni-
bertsitateak Goierrin duen kanpusean 
Ingeniaritza teknikoko ikasketak osatu 
nituen. Aurrerago, Arrasaten Industri 
Ingeniaritzako Masterra egin nuen.
Azalduko al zeniguke zure lan 
ibilbidea?
Gazte askoren antzera udako lantxo 
eta aldi-baterako aukerekin hasi eman 
nituen lehenengo pausoak, eta zorionez 
herrian bertan. Herriko igerilekuan, egur 
museoan, postari bezala …
Ondoren, ingeniaritza teknikoko ikaske-
tak burutzen ari nintzela Idiazabalen hasi 
nintzen lanean lan-ikaste partekatze 
ekimenaren barrua. Bai ingeniaritzako 
ikasketak bukatu eta masterrekoak egi-
ten ari nintzen epe hori prozesu ingenia-
ritzan ibili nintzen. Ondoren Alemaniara 
joateko aukera izan nuen Master amaie-
rako proiektua burutzera.
Handik bueltan bekario moduan ibili 
nintzen enpresa berak Indiara joateko 
aukera eman zidan han eraikitzen ari 
ziren lantegi berriaren proiektuan parte 
hartzera. 

Honen ondoren 2016an, Azpeitiko 
enpresa batekin jarri nintzen lanean. 
Hauekin produkzio unitate berri bat 
Indian ezarri eta bertako eragiketen 
koordinaketaz arduratu naiz. 
Orain gutxi enpresaz aldatu naiz. Kasu 
honetan ere, euskal enpresa batek 
Indian duen egoitzatik operatzeko.

Zertan lan egiten duzu?
Nere burua proiektu koordinatzaile 
bezala aurkeztuko nuke, nahiz eta 
momentu honetan bertan erosketa alo-
rrean zentratzen den nire eginbeharra.
Zure esperientzia edo ikasketen 
izan al duzuen zuen belaunaldi-
koak aukerarik zure lurraldean, 
Euskadin lan duina izateko?
Nire goi mailako ikasketak egiten hasi 
nintzen urtean bertan, 2007an, hasi 
ziren krisiaren inguruko lehen oihartzu-
nak. Maila handi batean, nire belau-
naldiko ikasleriak influentzi zuzena izan 
du takatu zaion testuinguru sozioeko-
nomikoaz. Asko izan ziren ikasketak 
bukatzear zeudela edo bukaturik, lan 
eskaintza murritzak bultzatuta beren 
formakuntza luzatzeko erabakia egin 
zutenak. Baina esan daiteke ere, forma-
kuntza prozesua eta egoera desegokia 
gainjarri direla nolabait, behin formakun-

tza (nahiz eta pixka bat luzatu) bukaturik 
gehienak bertan lana bilatu dutela. Dui-
narena luze eta sakon aztertu daitekeen 
kontzeptu oso subjektibo bat da, ez naiz 
horretan sartuko.
Nire kasuan ez naiz kanpora atera ber-
tan lanik ez zegoelako, baizik eta gaur 
egungo merkatuen irekiera testuingu-
ruak euskal enpresen azpiegituran sor-
tzen dituen behar batzuk asebetetzeko.
Ezagutzen dituzun atzerriko 
herrialdetatik zer azpimarka-
tuko zenuke?
Zorionez, nire ibilbidean, herrialde bat 
baino gehiago esperimentatzeko aukera 
izan dut: Alemania, India, Txina… baina 
India da gehien ezagutzen dudana jada 
4 urte eman baititut bertan.
India… Bi errealitate paralelo dituen 
herrialdea da. 
Yoga-ren mundua: Espirituala, misti-
koa, baketsua, osasuntsua… Dena oso 
polita.
Eguneroko bizitza: Garapen bidean 
dagoen 1.500 milioi biztanleko herrial-
dea, non gehienak metropoli itzele-
tan bizi diren: Delhi, Mumbai, Kalkuta, 
Chennai… Trafiko kaotikoa, kutsadura, 
kea, hautsa, zaborra, estresa, eraikun-
tza lanak…. Korrupzioa… Ni bigarren 
honetan bizi naiz. 
Erraza izan al zaizu “bertakoen” 
gizartean txertatzea edo ez 
horrelakorik eman?
Orokorrean barrera kulturala oso handia 
da. Erlijioa eta tradizioak sarri guretzat 
oso surrealista izan daitezkeen erreali-
tate bat bizitzera eramaten du gizartea-
ren gehiengo handi bat. 
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Jokin Otaegi, Agra-ko Taj Mahal 
(UNESCOren gizateriaren ondarea) 
monumentuaren aurrean

Orokorrean 
barrera kulturala 
oso handia da.
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Bizimaila edo bizimoduak ere desberdin-
tasun nabarmena suposatzen du. Ez da 
Europako herrialdeetara mugitzen zare-
nean bezala, “antzeko” bizimodua era-
mango duen lagun talderik aurkitzea ez 
da horren xamurra.
Ohikoena atzerritarrak atzerritarrekin 
elkartzea izaten da. Batetik ohitura antze-
kotasunagatik, eta bestetik aste luze 
baten ondoren zure penak zure ama 
hizkuntzan ulertuko zaituen norbaiti kon-
tatzea… ezinbestekoa egiten baita. Eus-
kaldunak asko dira kanpoan, eta bereziki 
nafarrak. Batik bat gure artean erakartzen 
gara barbakoaren bat egin edo parrandan 
ateratzeko. Espaniako probintzi ezberdi-
netako jendea ere bada eta hauekin ere 
elkartzen gara.
Hala ere lagun dezente egin ditut berta-
koak. Nire neska laguna ere bertakoa da.
Zein da gehien harritzen zaituena 
kultura horietan?
Zerbait azpimarratzekotan, kontzeptuak 
ez direla errealitate desberdinetara estra-
polatzen, baizik eta erabat ahurkako 
egoerak ematen direla, aipatuko nuke. 
Guk pentsatu genezakeenaren alderan-
tziz.
Tradizionalki hierarkizaturik dagoen kul-
tura bat izan arren, arauak errespetatzea 
ez da praktika oso ohikoa. Egunerokoan 
nabarmen ikusi daiteke trafikoan, baina 
hortik kanpo ere oso nabarmena da. Espi-
ritualtasuna eta bizikidetzaren sorterri izan 
arren, jarrera berekoiak eta elkar zapal-
tzeko joerak gainjartzen dira egunero-
koan. Sexualitatearen inguruko munduko 
libururik famatuenen jatorrizko herrialdea 
izanik eta hinduismoak bere baitan duen 
zurtoinetako bat izan arren, egunerokoan 

errepresioa da nagusi, honek ekartzen 
dituen ondorio negatibo guztiekin… Eta 
aldi berean, lagunarteko gertukotasuna 
itzelezkoa da. Horrenbestekoa da ze, bi 
lagun min kaletik oinez doazenean oso 
ohikoa da eskutik emanda edo eskua 
lagunaren praka poltsikoan eramatea.
Orokorrean azpimarratu behar da kultura 
Indiarra (nolabait izendatzearren) jato-
rrizko ohitura edo komunitate desberdi-
nen tradizioen konbinaketen ondorio dela, 
eta honek jakina denez, bere baitan kon-
traesan asko sortzen ditu.
Ah… eta bai… Kalean behiak ibiltzearena 
ez da mitoa… oraindik ere susto dezente 
izaten ditugu autoarekin goazenean.
Zertan dugu antza eta zertan 
gara desberdinak bai lanean bai 
aisialdian?
Inguru tradizionalean gaua eta eguna 
bezala gara. Gurean tabernan biltzen 
garen bitartean hemengoak tea eta gozo-
kiak dituzte mahai gainean. Euskaldunoi 
orokorrean dantzan jartzea kostatzen zai-
gun bitartean, Indiarrak beti zain daude 
aukera noiz izango: Ezkontza bat, urte-
betetze festa bat, enpresako urteurrena, 
hileta bat… 
Hiriak bestalde, nolabait “globalizatuz” 
doaz, eta ondorioz ohitura antzekoak har-
tuz goaz. 
Lanean erabateko filosofia desberdina 
dugu eta sarri txoke asko ematen dira. 
Hortaz oraindik ere bi kulturen arteko zubi 
egingo duen figura baten beharra izaten 
da maiz…
Gomendatzen al diozu gazteei 
kanpora irtetea?
Bai, dudarik Gabe. Nik gaur dakidana 
lehenago jakin izan banu ziurrenik lehe-
nago irtengo nintzatekeen mundura. 

Zergatik?
Beti dago zer ikasteko eta leku guztie-
tan. Esperientziek, onek eta ez hain onek, 
asko erakusten dute. Kanpoan bakarrik 
ibiltzeak norbere buruarengan konfiantza 
indartzeko balio du. Bakarrik zaudenean 
erabakik norberak hartu behar ditu eta 
noski… akatsak egin… asko. 
Baina horrek bertan erakusten zaitu aka-
tsa hauek direla ikasten laguntzen digute-
nak. Eta honela, erabakiak hartzeari bel-
durra galtzen zaio… azkenik…. Gaitasun 
honek eramaten gaitu momentu eta auke-
rak egitera eta bizipenik onenetariko asko 
hor etortzen dira.
Etorkizunean non ikusten duzu 
zure burua?
Ba orain dela 5 urte esan izan bazidaten 
India edo Txinan amaituko nuela, ezezko 
sendo bat botako nuen. Eta Indiara eto-
rri nintzenean horrenbeste denboraren 
ondoren oraindik hemen ibiliko nintzela 
esan bazidaten ere ez nuen sinetsiko. 
Bizitzan aukera asko agertzen dira begi-
bistan eta garaian bihozkadak nora era-
maten zaituen ez da erreza jakiten. 
Badira oraindik ere munduan herrialde 
dezente oraindik zapaldu nahiko nituz-
keenak… 
Ez dakit haizeak nora eramango nauen, 
baina lehenago edo beranduago Euskal 
Herrira bueltatuko naiz.
Nola irudikatzen duzu zure eta 
ondorengoen lana hemendik 20 
bat urtera?
Esan daiteke oraindik ere, enpresa anto-
lamendu tradizionala dela nagusi oroko-
rrean gurean, non egiturak ez diren asko 
aldatu. Hauek behar basiko batzuei eran-

Jokin Otaegui. Marudamalai Tenplua
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tzuten baitiete. Beraz posibilitate asko 
daude orain arte jarraitu dudan bide ber-
dintsuan ibiltzea. 
Hala ere, azken urteetan badira son han-
dia izaten ari diren kontzeptu berri asko, 
Big Data Analysys, Social media mana-
gement, Coaching… Denak gaur egungo 
testuinguru sozioekonomikoak dituen 
behar batzuek asetzeko sortuak. Hauek 
sortu diren bezalaxe, berri asko sortuko 
dira datozen urte gutxietan eta ziurrenik 
gutariko bakoitzak dituen esperientziak 
eta berezko gaitasunak garatzeko aukerak 
anitzak izango dira. Edo izan daiteke alde-
rantziz ere, non gaitasun hauek beraiek 
oraindik kontziente ez garen hutsune 
batzuk betetzeaz edo bide berrien gara-
pena ekar lezaketen.
Aldaketarik izango al da zer alda-
tuko da?
Aldaketak esponentzialak dira, eta XX.en 
mendearen amaieran automatizazioa 
industrian indartsu garatzen ari zenetik eta 
batez ere azken hamarkadan ordenagai-
luek hartu zuten indarretik jada oso urrun 
gaude. Gaur egun “etorkizuna Informati-
kan dago” bezelako hitzak atzean geratu 
dira. 
Gaur egun haur txikiak smartphoneekin 
jolas egiten dute… gure bizitzako parte bat 
da. Gailu hauek aisiarako bezalaxe, lane-
rako ere asko erabiltzen ditugu. Eta aurrez 
aipatu ditudan kontzeptu “berritzaile” 
horiek eta beste asko egungo gizarte 
dinamikaren baitan sortu dira. Modu dina-
mikoan gure egunerokoan integratu diren 
bezalaxe, aurreikusi litezke funtzionalitate 
hauek modu fisiko batean ere integratuko 
direla guregan. Eskuak libre izanik, gaur 
egun smartphone baten bidez egiteko gai 
garen gauza asko egin ahalko ditugula. 

Bide horretan gailu asko dira garatzen ari 
direnak, ahots kontrola, google glass, VR 
betaurrekoak, Smart Speaker … Hau da, 
funtzionalitate horiek guztiak aparailuaren 
erabilera fisikoaren beharrik gabe izateko 
gaitasuna garatuko dela.

Garai batean makinen automatizazioak 
lanpostu asko ordezkatu zituen beza-
laxe, honek berdin egingo du mahai eta 
eserlekuko lanpostu askorekin ere. Idaz-
kari birtual bat bihar bertan izango dugu 
edozein enpresatan. Beraz, esku langi-
leek gaitasun berriak garatu eta makinak 
eraiki eta programatzen ikasi behar izan 
zuten modura, bulegoko lanak burutzen 
ditugunoi gure gaitasunak beste nonbait 
bideratzera eraman gaitzake urte gutxiren 
buruan.

EDURNE ALBIZU ORMAZABAL

Jokin Otaegui, Mettupalayam-go “Elephant rejuvenation camp”-ean

Beti dago zer 
ikasteko eta leku 
guztietan.

GO!AZEN 

EITBk bere telesail arrakastatsuaren denboraldi berriaren estreinaldia 
izan zuen telbistan azaroaren 16an. Aurretik publizitate kanpaina zela eta 
zenbait herrietako udal eta antzokien bitartez lehenengo kapituluaren 
emanaldia eskaintzeko aukera eskaintzen zuen. Horrela bada, azaroaren 
4an, eskolako gimnasioa haur, nerabe eta gurasoz bete zen Go!azen  
telesailaren lehenengo kapitulu hori ikusteko.  
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ELKARRIZKETA

ALKATE OHIA

EDURNE
ALBIZU
ORMAZABAL

Non eta noiz jaio zinen?
Zegaman, Arbeltxon jaio nintzen 1967ko 
urtarrilaren 15ean. Lau senidetatik biga-
rrena naiz.
Ikasketak eta lan ibilbidea konta 
iezaguzu.
3 urterekin Zegamako ikastolan hasi nin-
tzen, 1970ean, ateak ireki zituen ikastur-
tean hain zuzen ere eta 9 urterekin, Bea-
saingo Alkartasuna Lizeora joan nintzen, 
bertan egin nuen garai hartako EGB, BUP 
eta COU eta ondoren, Donostian, Deus-
tuko Unibertsitateak duen EUTG egoi-
tzan, Euskal Filologiako lizentziatura ikas-
ketak burutu nituen. 
Noiz sartu zinen politika  
mundura?
Arbeltxon jaio nintzen lehen esan bezala 
eta gure etxea politika gune bat zela 
esango nuke, beraz ez nuen sartu beha-
rrik izan bizitzea tokatu zitzaidan txiki-txiki-
tatik. 1977ko amnistia zela eta Arbeltxoko 
sukaldean nire guraso eta osaba-izebek 
egindako bilera oraindik atzo goizean 
izan balitz bezala gogoratzen dut, ten-
tsio handi egongo zelako izango da, nire 
bi lehengusu, nire aita zenaren bikiaren bi 
seme, bata ETA P. Militarrekoa eta bestea 
ETA Militarrekoak ziren eta Iparraldean 
zeuden, honela 1977ko amnistia zela eta, 

haiek etxera ekartzeko bilera egin zen, 
beraien gurasoek ez zuten kotxerik eta 
nire aita joan zen beraien bila gurasoekin, 
gazteena ekarri zuten baina zaharrena ez. 
Zaharrena handik urte batzuetara preso 
sartu zuten eta 18 urte egin zituen kar-
tzelan. 1936an Nire Segurako aitona ere 
kartzelan egon zen abertzalea izateagatik 
eta Astigarretakoari apaizak, Beasaingo 
kanposantura joateko paper bat eman 
zion, abertzalea zela jartzen zuena, bertan 
fusilatu zezaten… ondorioz, gure etxean 
politikaz beti asko hitz egin da, bai gerra 
garaiko kontuez eta baita ETAri buruzko 
kontuez ere. 
Bestalde niri dagokidanean, Eusko Alkar-
tasuna sortu zenean, afiliatu egin nintzen, 
Hamaikabat era alde egin nuen arte.
Etxean ezagutu al zenuen inor 
aurretik udaletxean?
Ama zena, udal hauteskunde batzue-
tan zerrendetan joan zen baina ez zen 
zinegotzi izan. Hala ere, gure ama zena, 
Zegamako ikastolaren sorreran buru bela-
rri ibili zen beste guraso batzuekin batera 
eta Beasaingo Lizeo Alkartasuna sortzeko 
lanetan ere Zegamako gurasoen ordez-
karia bera zen. Nire ahizpa 5 urte arte 
eskolatu gabe eduki zuten etxean, eskola 
nazionaletara ez eramateagatik, Zegaman 

horrela egon zen bere kintako ume baka-
rra izan zen, gurasoek oso garbi zutelako 
ikastolaren apustua. Beraz udaletxean ez 
baina herrigintzan gurasoak ohituta zeu-
den. Baserrian nik 8 bat urte nituenetik 21 
urte arte euskaldun berriren bat ere beti 
ezagutu dugu, guztira 49 pertsona etxean 
hartuko genituen, normalean magisteritza 
bukatu eta euskara ikasi nahi zutenak, 
beraz herriaren eta aberriaren alde egune-
roko ekintzen bidez lan egiteko era asko 
dagoela erakutsi ziguten gurasoek.
Zer zioten etxekoek alkatetza-
rako aurkezteko erabakia  
hartzean?
Haserako sustoa pasa ondoren, grazia 
handirik ez zieten egin baina amari esan 
nion “berak zertan erakutsi zigun bizi 
osoan kontutan hartzeko” eta oso ondo 
ulertu zuen zer esaten ari nintzaion.
Nire seme zaharrenek berriz ezezko boro-
bila esaten zidaten, eta garbi esan nien, 
erabaki batzuk norberarenak izaten zirela 
eta hura nirea zela eta erabakia nik har-
tuko nuela. Handik ordu erdira Zegaman 
futbol zelai bat egiteko eskatu zidaten…
Nolakoa zen egoera?
Nire aurretik hiru alkate ezagutu nituen 
udaletxeko langilea nintzelako: Jesus Mari 
Larrea, Asun Mendizabal eta Juan Inazio 

San Bartolome auzoko igogailuaren inaugurazioa eguna, Arantxa Tapia, Foru Aldundiko foru 
diputatuaren bisita izan genuen.

Anduetza museoa, Gipuzkoako Parketxeen sarean 
sartzea lortu zen.
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Galdos. 1991an hasi nintzen lanean uda-
letxean eta herriaren aldaketak bertatik 
bertara ezagutzeko aukera eduki nuen. 
Alkate eta zinegotzietatik ere bai, asko 
ikasten duzu, denok ditugu gauza batzue-
tarako erraztasunak eta beste batzueta-
rako zailtasunak eta udaletxean egoteak 
beraiengandik asko ikasteko aukera eman 
zidan. Ni alkate sartu nintzenean, aurreko 
legealdietan Izartu Planeko diru-laguntzak 
zirela eta, herriari zahar berritu handia 
emanda zegoen hirigintzari dagokionean, 
hala ere beti ikusten duzu zer hobetua 
edo non dirua sartua, udaletxean ez da 
bukatzen zer egina edo zer hobetua.

Alkate egon zinen 8 urteetan zein 
lan edo erabaki azpimarratuko 
zenituzke?
Hiru edo lau ataletan banatuko nituzke:
Hirigintza mailan.
San Bartolome auzoko igogailua, Juan 
Telleria eta Olaberri auzoko hobekuntzak, 
Eskolako patioaren estalpea eta eskola 
aurreko estalpetxoa, gimnasioa, haurres-
kola berria, Ludoteka, Murgi-zelaiko eki-
pamenduak, pilotalekuko dutxak, baratza 
parkea…
Kultura ondasunetan
Uste dut herri baten nortasuna bere kultur 
ondarean ere badagoela eta, Altzibargo 
teileria, Eguzkitzeko karobia, 1615-2015 
liburuxka, Errege Bidea eta Santiago 
bideari buruzko beka liburua, udal fotote-
karen liburua…
Zerbitzuen mailan
*Gaztelekua martxan jartzea, dagokion 
garrantzia eman eta horretarako langile 
iraunkor bat hartzea (Ainitze Azurmendi) 
uste dut, erabaki estrategiko bat izan zela 
zegamarron etorkizunerako, azken finean, 
bertan herriko gaztetxoek kudeaketan eta 

Herriaren eta 
aberriaren alde 
eguneroko 
ekintzen bidez 
lan egiteko era 
asko dagoela 
erakutsi ziguten 
gurasoek.

Eskolako patioko estalpeak eguneroko eta jaietako 
ekintza ugari ahalbidetzen ditu

Joxe Urbizunen gorpuzkinak udaletxetik “Oraimenaren Txokora” oinez eraman ziren, txistularien doinuekin

Herritarrentzat gimnasioa eta haurrentzat 
ludoteka eraikin berean jarri ziren

San Bartolome auzoko baratzak
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ardurak hartzen ikasten dute, gure etor-
kizuna dira, gazteei aukerak eman behar 
zaizkie beren garapenerako.
*Lurraldebuseko autobus zerbitzua area-
gotzea, egungo zabor bilketa sistema 
martxan jartzea, Anduetza, Gipuzkoako 
Parketxeen Sarean sartzea…
Zerbaitek arrastoa utzi al dizu?
Bai, Joxe Urbizuren sendia, 2015eko 
Santo Tomas egunean, udaletxean azaldu 
zitzaidan, Urbasan azaldutako gorpuz-
kinen berri emanaz, eta Auroriren hitzek, 
garai hartako zegamarrek emandako tra-
tuaren mina zerien, etxean gertatutakoa 
gertatu eta gero, herritik alde egin behar 
izan zuten eta beren desioa zen, Joxe 
Urbizuren hezurrak berriro bere herrira 
ekartzea, eta zer egin zieten argi eta garbi 
jakinaraztea. Urbasan azaldutako gaine-
rako hezurrak gainerako familiek bertan 
utzi zituzten, baina sendi honek beste 
behar bat zuen eta ahal nuena egin nuen, 
min horri ahalik eta zama gehien kentzeko.
Bestalde, kasualitateak horrela izaten dira 
eta 2005 edo 2006an, gure aita zena Iñaki 
anaia, Juan Inazio Galdos, Pako Etxebe-
rria eta ni Etzegarateko Errebuelta txikian 
ibili ginen Joxe Urbizuren aitaren hezu-
rren bila. Izan ere gure aita txikia zenean 
Urtsuaranen egoten zen aiton-amonen 
etxean askotan eta han esan zion aito-
naren anaiak ,”Errebuelta txikian fusilatua 
izan zela Zegamako artzain bat (Martin 
Urbizu, Joxeren aita) eta auzokoek lur-
peratu egin zutela galtzada zaharraren 
ondoan, txakurrek jan ez zezaten, eta 
bera oraindik mutikoa zela eta behar bada 
egunen batean haren bila ibiliko zirela eta, 
non zegoen esaten ziola. “Gure aita zenak 
historia hori askotan kontatu zigun eta, 
honela bilera horretan honen berri eman 
nien. Nire aitarekin hasitako Urbizutarren 
historia bortitza niri tokatu zitzaidan ixtea.
Hasera batean hilerrian panteoi batean 
sartzeko asmoa erabili genuen eskuar-
tean, baina familiari Zegamak zor zion, 
egin genuen “Oroimenaren Txokoa” bide-
ratu eta errekonozimendu ekitaldi hura 

antolatzea, eta hori izan zen, besteak 
beste, nire eta gainerako zinegotzien hel-
burua nagusia. 
Egun zein premia ikusten diozu 
herriari?
Santiago Bidekoentzat leku egoki bat 
prestatzea. Dagoeneko 300 pertsonatik 
gora datoz urtero eta Santiago Bideko 
Elkartetik erromesen kopurua goraka 
joango dela abisatzen ari zaizkigu. 
Bideak, ondoan zerbitzuak izan ditu eta 
izango ditu, azken finean datorrenak zer-
bait uzten du herrian eta gure dendari eta 
tabernarientzat ere ona da bide hau inda-
rrean egotea.
Zer aholku emango zenioke 
egungo alkateari?
Aholkurik ez baino Udaletxean lan egiten 
dudanez, aprobetxatu egingo dut alkate 
eta zinegotziei eskaera luzatzeko. Urtean 
zehar bakoitzak bere mugikorrarekin 
atera dituzten udal ekitaldietako argaz-
kiak, pendrive batean sartu eta niri ekar-
tzeko, udal artxiboan gorde ditzadan. 400 
urtetik gorako zegamarren historia, liskar 
eta akordioen berri aberatsa jaso dugu 
gure aurrekoengandik eta denak gordeta 
daude ganbaran, orain gure ardura da, 
gure garaikoak ere jaso eta ondorengoei 
uztea eta egungo sare sozial eta mugi-

korrekin arrisku handia ikusten dut, ongi 
antolatzen ez bagara, ondorengoei infor-
mazio gutxi uzteko.

OIHANA ZUBIZARRETA

Xabier Azurmendi Bekarekin argitaratu zen

Edurne bere hiru seme eta hauen neska-lagunekin

Altzibargo teileria berrituta

Santiago bide zaharra
berreskuratu zen



GURE BASERRIAK  
ETA PARAJEAK
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Eguzkitza-berri

Uztaran

Txanberoenea
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Osiñe

Arantzelai

Arantzelaiondo
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ZEGAMAKO XVI-XIX. MENDE 
ARTEKO OSPITALEAK 
ERIZAINTZAKO HISTORIAKO 
NAZIOARTEKO KONGRESUAN 
MALLORCAN

Urriaren bukaeran Mallorcan ospatu 
zen Erizaintzako Historiako Nazioarteko 
Kongresuan onartua eta aurkeztua izan 
zen komunikazioa batek Zegaman egon 
ziren ospitaleen berri eman zuen. Izen-
burua Nor zen zaintzailea Zegamako 
Ospitaletan?. Eta argitu zen edukiaren 
laburpena honakoa izan zen:

Ez da beti erraza izaten ermitak, 
posadak, bentak eta ospitaleak 
bereizten denak ere ostatu emateko 
eranskin moduko bat izaten zutelako. 
Ospitaleen arteko diferentzia, erabilerak 
markatzen zuen. Adibidez, Nikolas de 
Aranburu parrokoak XVI. Mendean sor-
tutako ospitalea alargun behartsuei eta 
seminarista pobreei babesa emateko 
izan zen; Santa Barbarako Ospitalea, 
Irutxetakoa eta Sancti Spiritukoa San-
tiago Bidea egiten zuten pelegrinontzat 
izaten zen; Andueza eta Osina ospita-
leetan gaixotasun kutsakorrak zituzten 
pertsonek tratatzen ziren.

Zainketa emailea ere aldatu egiten zen 
ospitalearen ezaugarrien arabera: ospi-
talera (emakumezkoa eta gizonezkoa) 
edo serora behartsuen ospitaleetan; 
gaitz kutsakorrak artatzen zituzten 
ospitaleetan, batzuetan emakume zer-
bitzaria aipatzen bada ere, enfermera, 
enfermero hitza gehiagotan azaltzen 
da eta Hospital Haundian zehazki enfer-

Santa Barbara Ospitalea

(Auzaetxe) Andueza Ospitalea

Etxerai Ospitalea

XVI-XIX. MENDE ARTEKO OSPITALEAK
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Osina, Ospitalea Hospital Haundi Irutxeta Ospitalea

Sancti Spiritu Ospitalea

merok (gizonezkoak) gaitza pasatakoak 
zirela adierazten da; ez dago hain argi zein 
zen pelegrinok zaintzen zituena, emakume 
umezurtza zela irakurtzen bada ere. Sancti 
Spirituko ospitalean, aldiz, ordena erlijioso 
ospitalarioa zen zainketaren ardura zuena; 
artxiboetan tenplario hitza azaltzen bada 
ere, ez dirudi ordena hori izan zenik baizik 
eta Erromako Sancti Spirituko fraileak, 
Zegaman fraile gaiztoaren denominazioa-
rekin ezagutzen zirenak, izango zirela pen-
tsatzen da.

Ospitalearen ezaugarrien arabera pertsona 
hauen eginkizunak ere desberdinak ziren 
eta batzuetan antolaketa eta ordena man-
tentzea bazen ere, beste batzuetan, eros-
ketak, konponketak, mantenimendua edo 
zainketa orokorrak ere eman beharra zuten.

Kongresoan zegoen jendea oso intere-
satua azaldu zen eta galdera desberdinak 
egin zituzten batez ere harrituta Sancti Spi-
rituko ospitalearen kokaleku eta funtzioekin. 
Zegamara etortzeko gogoa batek baino 
gehiagok ere azaldu zuen.



BA AL 
ZENEKIEN?

ELIZAKO ERLOJUAREN 
KONPONKETARAKO  
PROPOSAMENA

Elizako erlojua konpondu ahal izateko, 
1890eko Otsailean Usurbilgo Fábrica de 
Relojes de Torretik, Benito Yereguik, aurre-
kontu eta irudia barnean zituen bi propo-
samen bidali zizkion Zegamako Alkateari. 

Bata 500 pezetako kostua izango zuena 
eta bestea 1000 pezetako kostukoa.

500 pezetako aurrekontua onartzen 
bazen egingo zena zera izango zen: 
kamino aldera ematen duen esfera berria 
jarri, kuerdak orain artekoak baino bi 
edo hiru aldiz gehiago irauteko atondu 
eta tailerrean hainbat barruko pieza ere 
berrituko ziren. Honek guztiak bost urteko 
garantia izango luke.

1000 pezetako aurrekontuak erloju berria 
jartzea suposatuko luke eta ordainketa 
epe desberdinetan egingo litzateke: 
jartzerakoan 250 pezeta ordaintzeko 
eskatzen du eta ondoren urtero beste 
250 pezeta dena ordaindu arte. Honek 10 
urteko garantia izango luke.

Artxiboko datuak: Signatura 285-3
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ISABEL ELORZA PUYADENA



NATURAREN TXOKOA
TXONDOR-PLAZAK ETA BURDINOLEN ZEPADIAK,  

ERDI AROKO EKONOMIAREN ADIERAZGARRI

Erdi Aroan Zegama inguruko ekonomiaren 
ardatza burdinolak ziren eta badira oraindik 
hauen aztarnak gure inguruan. Aldaolako erre-
karen albo batean, Erdi Aroan martxan jardun-
dako burdinola baten zepadi (eskori multzoa) 
eta ur-kanalak bertan diraute oraindik.

Burdinoletan, burdin minerala zuten harriak 
errez, burdina erauzten zen. Jarraian, mineral 
hori landu egiten zen, uraren indarrez mugi-
tzen ziren erremintak erabiliz. Zeregin haue-
tarako egur-ikatza beharrezkoa zen eta hau 
ekoizteko txondorrak eraikitzen zituzten. 
Txondorrak eraiki zituzten guneak, kolore bel-
tzeko lurra duten lautadatxo moduan ager-
tzen dira. 

Aldaolako burdinolaren ur-kanala

Aldaolako budinolako zepa zatiak

Altzaniako txondor-plaza baten aztarnak

BA AL ZENEKIEN…
1500. urtean Zegaman  

6 burdinola zeudela?.Altzibar,  
Aitamarren, Olaberri, Aurtenolea,  
Gorospe, Goienola eta Zatizalibar
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ATZOKO ZEGAMA

4)1960 hamarkada argazkia.
Egunko kiosko parkean dagoen petrila-
ren aurretik zegoen horma ikus dezakegu. 
Atzealdean, eskubitara Zirkuloa eta ezke-
rretara monjen etxea, 2 amor de Dios” 
ordenakoak ziren eta Zegamako neskek 
ikasten zuten bertan. Argazkiaren goiko 
aldean Anduetza etxea eta hilerriaren hor-
mak ikus ditzakegu.
Argazkian daudenak, ezkerretik eskubira: 
Mari Tere Aseginolaza, Isabel Aseginolaza 
eta Miren Aranguren.
Argazkian, bibotedun gizona, Gobernadore 
Zibila da eta bizkar ematen duena Agustin 
Ormazabal alkatea.Eskubi aldean dagoen 
eraikina, ikastola kokatu zen lehen eraikina 
da, eta ezkerrean ikusten da, Zirkuloa.

1)1960-1070 inguruko argazkia.
Gaur egun Jabier Otaegi Kultura etxea 
den eraikina da udalak erosi aurretik. 
Garai hartan “Viana etxea” bezala eza-
gutzen zen, berau Viana familiarena 
zelako.Udalak 1983-4 urtean erosi 
zuen kultura etxea egiteko eta zati bat 
bota egin zuen, horregatik gaur ezagu-
tzen dugun kultura etxea txikiagoa da. 
Aurrealdean dagoen zelai hori, gaur 
egun kultura etxeko parke dago bila-
katuta. Eskuin aldean ikusten den etxe 
kantoi hori udaletxea da eta erdi parean 
ikusten den etxe mutur hori, Aizkorpe 
taberna dagoen etxea. Atzealdean, 
egun berdin berdin dagoen Mendiata 
aldeko parajea ikus dezakegu eta ezke-
rraldera Aizkorri.

2)1980 hamarkada bukaerako argazkia da.
Udalak, “Viana etxea” kultura etxe bilakatzeko 
eraberritze lanak hasiak ditu. Aurrealdean, gaur 
egun ez dauden banku eta lorategiak erai-
kitzean ari dira. Magnolia gaur egun dagoen 
bera da eta aurrealdean duen terraza azken 
eraberritzean, 2007an desagertuko da.

3)1960 hamarkadako argazkia izan dai-
teke. 
Eskubian dagoen teilatu txiki hori egun 
Jauregi zaharreko terraza dagoen tokian 
zegoen terraza egin aurretik,gizonezko 
horiek dauden tokitik bidea nagusia zegoen. 
Hau da Olaberri aldera joateko, gaur egun 
Kooperatiba(Eroski) dagoen tokitik eliza 
aurrera sartzen zen, egungo eskailerarik ez 
zegoen eta, egungo Aizkorpe aurreraino 
joan eta Olaberri auzorako bidea hartzen 
zen, izan ere, argazkian ikusten den petril 
horren atzean zelai bat zegoen, Monjen 
ikastetxe eta Zirkuluaren ondoraino (gaur 
egun Andraitzgo etxeetaraino). Beraz, gaur 
egungo kioskoa dagoen petrila eta argaz-
kian ikusten dena, leku berean egongo lira-
teke, egun, zelai zegoen tokian Atsasurako 
bidea dago eginda.

6)1960 hamarkadako argazkia.
Ezkerraldekoan egungo Sakristauene 
etxea ikus dezakegu eta baita Mano-
loneko etxea ere, biak berdin daude, 
ezkerraldean, aurrealdean, Santa Bar-
bara kaleko etxe zaharra ikus dezakegu, 
egun bere tokian berria da, eta eliza eta 
tarteko etxea ere berdin daude. Elizaren 
aurrean, Seguratik etortzen zen “Mateo”-
ren izozkien gurditxoa ikus dezakegu 
sonbrila batekin. Argazkian daudenak, 
Lupe Guridi eta honen senarra, Antonio 
Otaegi eta huen laguna, Akutaingo Mer-
txe eta bere alaba.

5) 1960 hamarkadako argazkia.
Jesus Zurutuza, Antonio Otaegi eta Angel 
Irastorza, Migel Goiburuk harategia eduki 
zuen etxearen aurrealdean daude. Harate-
giaren aurretik, “Caja de Ahorros Provincial”a 
egon zen kokatuta, kotxea garaiko “kuatro 
kuatro”bat da.
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