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Joseba Izagirre Arozena. ALKATEA

Agurra

Herritarra agur,

Gure bizileku, gure bizimodu, gure zoriontasun, gure nahigabeen lekuko, 
gure amets dugun Zegama. Ekintza edo momentuaren arabera urruti da-
goela edo bertaratzeko ez dela “de paso” etortzen entzun beharrak izaten 
ditugu. Beste egun batzuetan berriz, maratoiaren aste bukaeran batez 
ere, mundua Zegamatik hasten denaren irudipena ere momentu batzue-
tan izaten dugula ere esaten ausartuko nintzateke. Zegamaren kokapen 
errazena Aizkorriren magalean dagoela esatea izaten dela esango nuke. 

Kokapenak kokapen mundu mailan gertatzen denak, zegamarrongan 
ere eragin handia izaten ari dela gauza nabarmena da. Covid19a oraindik 
geure artean dabilkigu nahiz eta haserako indar hura ez duen eta zorio-
nez halako kalteak ez den ari egiten, errusiarrek Ukraina hartzeko hasi-
tako gudaren ondorioak ere pairatzen ari gara, mundu mailan ematen ari 
den klima aldaketaren ondorioak ere zer esanik ez, pixka bat gerturatuz 
erretiroa hartzeko erraztasun gutxi eta era berean zenbait lanpostu osa-
tzeko pertsonal falta, gehienetakoa kezkatzen gaituena medikuen falta 
izan daitekeelarik, ia Goierrira gerturatuz lanpostu ezberdinak manten-
tzeko arazoak eta emakumeek jasaten duten indarkeria onartezina ere 
presente. Hertzainak talde mitikoaren abestiak esaten duen bezala: “ez 
dira betiko garai onenak…”.

Lerro hauek irakurrita Alkatea oso ezkorra dela eta etsita dagoela pen-
tsatu dezakezue agian. Guztiz oker zaudete, errealitatea onartuz eta bere 
gordintasunean jarriz ere zoriontsu egoteko motiboak baditugula esan 
nahi nizueke.

Urtean zehar ekintza mordo bat egin ditugu, urtekari honi begiratu bes-
terik ez dago, ekintza hauetan herritarren eta inguratutakoen artean 
giro aparta egon da. Jendea elkarri laguntzeko egon gara eta jendea el-
kar zoriontsu egiteko bildu gara, solidarioak, gertukoak, entzuleak, es-
kuzabalak, zintzoak, babesleak, leialak… izan gara. Aurretik aipatutako 
arazoei aurre egiteko ez gaude bakarrik. Herritarrok elkarrekin gaude 
norbait beharrean baldin badago. Udala osatzen dugunon misioa eta hel-
burua ere edozein herritarrena bezala ondokoari lagundu eta zoriontsu 
sentiaraztea da.

Urte amaitzear gaude eta 2023.ari hasiera ematera goaz. Jarri ditzagun 
datorren urterako helburu batzuk, egin dezagun amets eta helburu ho-
riek betetzeko ahalegina egin dezagun. Zeregin hau pertsonarentzat oso 
sanoa eta positiboa da eta.

ZORIONAK  
ETA URTE BERRI ON!
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Aita eta amarekin.

Maite Pikasarri Aizpeolea.

HAURTZAROKO 
BIZIPENAK

Maite Pikasarri Aizpeolea
 OROITZAPENAK 

Zegaman bizitako haurtzaroan 
pentsatzen dudanean poza da 
nire barnera datorren lehenengo 
sentimendua. Nere familiarekin 
bizitako momentu ederrak, jola-
sak, lagunak, Aizkorriren irudia 
begi bistan etxetik irtendakoan, 
naturaren erdian bizitzea…

Zegaman igarotako egunak go-
goratzen ditudanean lehenengo 
pentsamendua nire etxearekin 
da, Benta Baserria, Barrenaldea 
auzoan. Han bizi ginen gure fa-
miliako 6 kideak:

Aitona Juan, baserritar peto-
-petoa, beti lanean soroan edo 
ganaduarekin. Umea nintzela 
nire beldur bakarra nire panpi-
nak txorimalo gisa ez ote zituen 
erabiliko zen. Nere aita puntakoa 
zen eta urtero zilarrezko txan-
pon bat oparitzen zidan, eta nik 
gustura asko gorde.

Amona Teresa su ondoan, beti 
piztuta zegoen suaren epeltasu-
naz gozatzen. 

Nere aita Pako, lanaren eta egu-
neroko esfortzuaren balioa ira-
katsi ziguna, gizon benetan bake 
zalea. Beti dago eta egongo da 
nire gogoan

Nere ama Maria Angeles, beti 
laguntzeko, animatzeko edo 
edozertarako prest. Eta horrela 
jarraitzen du gaur egun ere, bi-
zitzari aurre egiteko jarrera era-
kusten digu.

Eta Juanjo nire anaia. Berarekin 
pasatzen nituen orduak jolasen, 
indioak eta bakeroekin, futbo-
linean eta geroago telebistan 
jolasteko atera ziren lehenengo 
jokoekin, hura zen aurrerapena!.
Zenbat ordu pasa genituen

Baserritik kalera oinez, bizi-
kletaz edo kotxez joaten ginen, 
amaren “seiscientos”ean ibiltzen 
ginen ikastolako joan-etorriak 
egiteko. Geroago nik neuk gidatu 
nuen lehenengo kotxea izan zen, 
kuadrilarekin irteteko edo aste 
bukaeratan garai hartako disko-
teketara joateko.

Igandeetan osaba Diego, osaba 
Imanol eta Zumarragako izebak 
eta lehengusuak etortzen ziren 
baserrira. Guretzat pozgarria 
izaten zen familia osoa elkartzea, 
lehengusuekin jolasteko aukera 
izaten genuen eta igandeko paga 
jaso eta gero kalera joaten ginen, 
Maribel eta Emiliok zeramaten 
“txurrerian” gozokiak edo ipui-
nen bat erosteko edo Toki Txoko 
tabernan “tigre”ren bat jateko.
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Klaseko argazkia.

Juanjo eta Maite.

Ikastolan hasi nintzeneko pasadizo batzuk gogoan 
ditut ere, egun batean autobusa galdu nuen eta 
amari bila joateko deitu zioten, bera heldu zenean 
han nengoen negarrez eta kontsolatzeko eman zi-
daten “chupa- chups” bat eskuan nuela.

Gero eskola publikora pasatu nintzen, urte batzuk 
igaro nituen han. Garai hartakoa da ondorengo ar-
gazki hau.

Argazkian klasean geunden guztiak azaltzen gara, 
andereño Nekane erdian dela., bi ikastaro bate-
ra geunden. Andereño Nekane oso zorrotza zen  
gurekin. Gogoan ditut han egiten genuen jolasak, 
goma edo sokarekin, solasaldiak, gure istorioak 
kontatzen, telebistan zer ikusi genuen birpasatuz 
edo besterik ez bazen errekara begira.

Argazkia ikusitakoan zenbat denbora pasatu den 
pentsatzen dut, hor gaude denok, irripartsu edo 
despistatuta. Batzuk ez daude ia gure artean. Gaur 
egun ez da posible argazki hori errepikatzea eta 
errepikatuz gero beste argazki bat izango zen, ur-
teak ez dira alperrik pasatzen.

Normalean nire anaia eta ni etxera joaten ginen 
bazkaltzera, baino batzuetan gelditu izan ginen ere 
eskolako jantokian.

Zinea zegoenean, aste bukaeratan pelikularen bat 
ikustea joaten ginen eta bitartean palomitak bota-
tzeko geure artean.

Hona hemen urte haietako argazkiak, bata Mª Lui-
sa eta Pili lagunekin eta beste bat lehenengo jaunar-
tzeko egunekoa. Gogoan dut Don Clementerekin 
nola ibili ginen katekesian jaunartzea prestatzen.
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Klasetik irtendakoan solfeoa ikastera joaten nin-
tzen Joxe “Elizondo” Larrearengana, txistua jotzen 
ikasi nuen ere gero. Klase ezberdinetan egoten 
ginen, lehenengo urtekoak berarekin, bigarren  
urtekoak beste klase batean eta hirugarren urte-
koak, txistua edo silbotea jotzen ikasten ari zirenak, 
beste batean, eta Joxe dena kontrolatzen geletako 
kristalen zehar begira. Jolasean ari baginen ere es-
kuarekin konpasa eramaten ari ginenaren itxura 
egiten genuen. Klaseak hasi eta gure geletara joan 
aurretik ilaran jartzen ginen berriak emateko eta 
arazoren bat genuen kontatzeko, errespetu handia 
zor zitzaion eta “Señor profesor” deitzen genion.

Gero bakoitza bere gelara joaten zen, tokatzen zi-
tzaiona egitea. Joxe “Elizondo” genio biziko gizona 
zen eta gauzak gaizki eginez gero berehala deman-
da egiten zuen. Nere aitona Juanen laguna zen eta 
hurritzaren hagaxkak behar bazituen batutak egi-
teko nik eramaten nion etxera.

Esan dudan bezala txistua jotzen ikasi nuen, baino 
gero Donostiara joan nintzen ikastera eta ezin izan 
nuen jarraitu, Joxe “Elizondo”k gomendio gutun bat 
egin arren Kontserbatorioan jarraitzeko ez zen izan 
posible, Zegaman egiten genuen ikasketak ofizialak 
ez zirelako.

Ezin ditut ahaztu ere udako oporrak. Nola joaten 
nintzen Arantxarekin Segurako igerilekura bizi-
kletaz eta ze luze egiten ziren azkeneko aldapak, 
bizikletatik jaitsi eta oinez egiten genuen azkeneko 

Aitona eta Joxe.

Lagunekin. Lehen Jaunartzea.

zatia. Ederki pasatzen genuen eta gero lasai-lasai 
bueltatzen ginen, bueltako bidea(lehen oinez egiten 
genuena) maldaz behera zelako.

Eta nola ahaztu Zegamako festak, jende pilo bat etor-
tzen zen, kotxeak 2,5 kilometrotako ilara luzean ego-
ten ziren, gure etxeraino. Plazan egiten ziren berbe-
netan dantza egiten genuen, Egan etortzen zenean 
bereziki. Egun horretan jende gehiago etortzen zen, 
taldeak arrakasta handia zuen eta. Mozorroen egu-
nak xarma berezia zuen ere niretzat.
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1989ko kinto afariko argazkia.

1996ko kinto afariko argazkia.

“vaquilla”k eta sokamuturra ere 
gustukoak nituen. Larunbat 
arratsaldetan nire izebaren pla-
zako etxera joaten ginen, ikus-
kizuna leihotik ikusteko badaez-
pada. Halere sustoren bat izan 
genuen, gure “seiscientos”en ba-
rruan amona Teresarekin geun-
dela “vaquilla”ren bat inguratu 
zenean. Eta larunbat gauean so-
kamuturra, beti egoten zen des-
pistaturen bat muturreko eder 
bat hartzen zuena.

San Bartolome eguneko bazka-
ria ere gogoan dut, familia osoa 

elkartzen ginen, Zumarragako 
osaba-izebak eta lehengusuak 
etortzen ziren. Nagusiak mahai 
luze baten bazkaltzen zuten eta 
umeak beste batean.

Oraindik askotan joaten naiz Ze-
gamara, baserrira gehienbat, Ia 
astero joaten naiz nire familia-
rekin, ama eta gainontzeko seni-
tartekoak bisitatzeko.

Eta urtero gordetzen dut tarte 
bat irailean egiten dugun kin-
toen afarira joateko. 1989. urtean 
hasi ginen ospatzen eta ez nahiz 
inoiz falta izan.

Zegama nire bihotzean daramat 
beti, lotura estua sentitzen dut 
jaio nintzen eta hainbeste urte 
pasatu nuen herriarekin. Zega-
matik kanpo urte asko eraman 
arren, arro esaten dut ni zega-
marra naizela.

Espero dut ez aspertu izana nire 
oroitzapenekin. Eskerrik asko 
nire bizipenak kontatzeko au-
kera emateagatik eta besarkada 
handi bat zegamar guztiei.

Maite Pikasarri Aizpeolea



8

UDALA

ZENBAIT MATERIAL  
EROSI DA

Lorategien mantenu-lanak egi-
teko belarra mozteko eta sasiak 
mozteko makina berri bana ero-
si dira Berri Lantegia SL enpre-
satik. Belarra mozteko makina 
Honda HRH 536K4 HXE mode-
loa da eta 2.017,6 euro (Bez bar-
ne) ordaindu da. Sasi mozteko 
makina berriz Stihl FS410C-EM 
da eta 823,16 euro (Bez barne) 
ordaindu da.

Material mugimendua egite-
ko batez ere Udaleko Toyotari 
eransten zaion karroa oso txikia 
geratu zaigu eta nahiko puskatu-
ta egonik karro berri bat erostea 
erabaki da. Karro honek hesiak, 
mahaiak, aulkiak… garraiatzeko 
nahiko leku dauka bestearekin 
konparatuta eta lan hauetarako 
askoz ere erosoagoa da. Karroa 
Enganches y Remolques Ayala 
enpresatik erosi da eta 4.512,09 
euro (BEZ barne) kosta da.

Altzairuzko 60 baila ere erosi 
ditugu Comat&Valco enpresatik 
4.319,70 euroan (BEZ barne).

Kultur ekintza ezberdinetarako, 
antzerkiak, bertsolariak, ipuin 
kontalariak, kontzertuak… es-
zenatokien muntaiarako 2 X 1 
metroko modulu berriak ero-
si ditugu. Modulu hauek eskuz 
muntatzen dira. 12 modulu berri 
erosi ditugu Grup Viada enpre-
satik. Guztira 8.469,06 euro (BEZ 
barne) ordaindu ditugu. Lehen-
dik genituen 6 moduluak gehituz 
guztira 18 modulu ditugu.

Belarra eta sasiak mozteko makina berriak erosi dira.

Udalak erosi duen karro berria.

Jende gehien biltzen garen otordua dudarik 
gabe San Bartolome festetan ospatzen du-
gun herri afaria da. Bertan 800 lagunetik 
gora elkartzen gara. Dena dela 1000 lagun 
elkartzeko adina mahai, aulki eta kabailete 
osatu ditugu.
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BASERRI-BIDE PUBLIKOEN  
KONPONKETAK 

>>>

>>>>

Aierdiko pistan egin zen luizia. Aierdiko bidea konponduta.

Aintigoenako bidea konpontzeko 
lanetan.

Aintigoenako bidea konponduta.

Aierdiko bidea:
Urtarrilean egin duen euritearen 
ondorioz Aierdiko pistan, erreka 
pista gainetik pasatzen den ere-
mua baino 100 metro Murgizelai 
alderago, luizia egin da eta pista-
ren zati bat eraman egin du. Zati 
hau konpontzeko eskoilera egin 
beharra izan da eta ondoren pis-
ta egin “todo-uno”arekin. Pista 
konpontzeko lan hauek Oiarbi-
de Exkabadora Txikiak enpresak 
egin ditu 23.837 euroan (BEZ 
barne).

Baserri-bide publikoak direnak bere osotasu-
nean Udalak konpontzen ditu. Berauek kon-
pontzeko arrazoiak lehendik dagoena, asfal-
tatuta edo hormigonatuta, puskatuta egotea 
edo” todo-uno”arekin aurretik egonik berau 

hormigonatu edo asfaltatu beharrean egotea 
izaten dira.

Aurtengo urtean konpondu diren baserri 
bide publikoak honako hauek izan dira:

Etxeberrigarakoako  
bidea:
Baserri honetara iritsi baino 200 
metro lehenago pistaren alde ba-
tetik bestera ura pasatzeko erre-
tena dago. Erreten hau adarrez 
eta harriz beteta zegoen eta ho-
rren ondorioz pistaren zati bat 
urak eraman du. Pista honetan 
erreten berria atera eta pista zati 
hori hormigoiez konpontzeko 
lanak Oiarbide Exkabadora Txi-
kiak enpresak egin ditu 3.605,8 
euroan (BEZ barne).

Aintigoenako bidea:
Kasu honetan pistaren zati bate-
tan pistaren erdia bestea baino 
askoz beherago zegoen. Zona sa-
neatu eta berriro ere hormigona-
tu egin da bertan dagoen koska 
kenduz. Lan hauek Danera Erai-
kuntzak SL enpresak egin ditu 
5.909,64 euroan (BEZ barne).
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Azkonietako bidea:
Azkonieta baserrira sartzeko dauden oztopo arki-
tektonikoak kendu egin dituztela aprobetxatuz ba-
serri aurretik pasatzen den bide publikoaren urak 
erreten handiago batetatik bideratu dira eta aldi be-
rean bidea hormigonatu egin da. Lan hauek Exca-
vaciones Gañera, S.l. enpresak burutu ditu 4.020,07 
euroan (BEZ barne).

Aintierdiko bidea:
Urte haserako euriteen ondorioz baserri honetara 
doan bide publikoak zenbait kalte izan zituen. Kasu 
honetan urak ondo hartzeko erretenak egin dira. 
Erreten hauek Josu Irastorzak egin ditu 1.569,96 
euroan (BEZ barne).

Idiakaitz baserri ingurua:
Idiakaitz baserrian bukatzen den bide publikoko 
erretena konpondu egin da. Euri asko egitean ba-
tez ere, urak ongi bideratu gabe zeuden eta bidetik 
etortzen ziren. Erreten berri eta handiago bat atera 
da. Lan hauek Josu Irastorzak egin ditu 1.471,36 eu-
roan (BEZ barne).

Zuloagarako bidea:
Bidea zeharkatzen zuen erreteneko txapak lapur-
tzen dituztenez erreten berri bat egin da.

Azkonietarako sarbidea hormigonatuta.

Azkonietarako sarbidea konpontzeko lanetan.

Zatizabalaundiko bidea zabaldu eta 
konpontzen.

Zatizabalaundiko bidean eskoilera 
eginda.

>>>>

Izarragako bidea:
Izarraga baserrira doan aldapa-
ren hasieran dauden bi zuloak 
asfaltoarekin estali dira.

Zatizabalaundiko bidea:
Baserri honetara doan bide pu-
blikoa 80. hamarkadan Udalak 
hormigonatutakoa da. Pistaren 
zabalera nahiko juxtukoa da ko-
txe bat pasatzeko, inguru hori 
oso laiotza izanik eta erreka ere 
bertan izanik bertan ibiltzeko 
nahiko arriskutsua dago. Hori 
dela eta pista hori zabaldu eta 
hormigonatu egin da Errotabe-
rriko bidegurutzetik Zatizaba-
laundi baserriraino. Bide hau za-
baltzeko terreno jabeek Udalari  

<
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Ospitalaundirako bidea hormigonatuta.

Azaroaren 25ean egindako elkarretaratzea.Martxoaren 8an egindako elkarretaratzea.

>>>>

ELKARRETARATZEAK

terrenoaren zatia eman diote eta bertan lur hauek 
behera etorri ez daitezen eskoilera egin da. Errota-
berriko bidegurutzea ere handitu egin da Zatizaba-
laundi aldera joateko sarbidea errazteko. Honekin 
batera pista honen urak erreten berrietatik bidera-
tu dira. Eremu honetan egin den beste lan bat Apea-
derotik zetozen urak erreten berri eta handiago ba-
tetik bideratzea izan da. Lan hauek Mugamendi SL 
enpresak egin ditu 64.886,13 euroan (BEZ barne).

Ospitalaundiko bidea:

Txanberonetik Arantzadizelaiondora doan bide 
publikoa 2018. urtean hormigonatu zuen Udalak. 
Garai hartan Ospitalaundira iristeko adarra (140 
metro) hormigonatu gabe utzi zen. Ospitalaun-
di baserria konpondu egin behar dutenez bertara 
iristeko bide publiko hau hormigonatu egin da. Lan 
hauek Excavaciones Gaiñera SL enpresak egin ditu 
17.509,91 euroan (BEZ barne).

Azaroak 10:

Eusko Jaurlaritzak egun hau du 
aurreikusita biolentziaren bikti-
mei gure elkartasuna adierazteko. 
Honela aurtengo honetan elka-
rretaratzea udaletxearen aurrean 
egin da arratsaldeko 18:30ean.

Martxoak 8:

Emakumearen Nazioarteko Egu-
nean arratsaldeko 19:00etan 
udaletxearen aurrean “Emaku-
meen eta gizonen berdintasuna 
helburu” lelopean.

Martxoaren 9:

Udal Gobernuek Ukrainarekiko 
babesa eta elkartasuna adieraz-
teko 5 minutuko elkarretaratze 
isila udaletxearen aurrean.

Azaroak 25:

Emakumeen aurkako indarkeria 
azken urteetan arazo garrantzi-
tsuenetako bat bilakatzen ari zai-
gu. Honen aurka gaudela adierazi 
eta ekintza hauek gaitzesteko el-
karretaratzen isila egin da uda-
letxearen aurrean arratsaldeko 
18:00etan “Emakumeen aurkako 
indarkeriarik ez” lelopean.
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PEREGRINO ETXEA

Santiago bidea egiten ari diren 
erromesak artatzeko “Peregrino 
Etxea” deituriko eraikina 2020. 
urtean amaituta zegoen. Eraiki-
na erabat bukatzearekin batera 
etxeratze agindua etorri zen eta 
horren ondorioz eraikina itxita 
eduki dugu aurtengo apirilaren 
13ra arte. Aipatutako data ho-
netarako bertan ditugun zenbait 
makinen “puesta a punto”a egin 
da. Hala nola klimatizazio ma-
kinena, sekadora, ur beroaren 
instalazioa eta argiteria besteak 
beste.

Apirilaren 13an ate ireki saioa 
egin dugu eraikin hau ezagutu 
nahi dutenek bertaratu eta es-
kaintzen dituen aukeren berri 
izateko. Apirilaren 14tik aurre-
ra Peregrino Etxea irekita dago 
Santiago bidea egiten ari direnei 
lo lekua eskaintzeko.

Peregrino Etxe honen erabi-
lera eta arauak bertan lotan 
geratzen direnei esplikatzeko 
aurtengo urte honetan “ospi-
talezain” (hospitalero) deritzon 
figura dugu. Ospitalezainak bo-
luntario talde bat dira. Hauek 
behin baino gehiagotan egin dute 
Santiago Bidea eta Peregrino  

etxeetan egoten dira erromesei 
harrera egiten eta behar duten 
laguntza guztia eskaintzen die. 
Boluntario talde handia da eta 
beraiek txandakatuz azarora arte 
egongo dira. Ospitalezainen fun-
tzioa honako hau da:

Peregrino etxea arratsaldeko 
15:00etatik 22:00etara egoten 
da irekita. Tarte honetan etor-
tzen direnei ospitalezainak atea 
irekiko die eta Peregrino Etxeko 
funtzionamendua erakutsi. Os-
pitalezainek ere bertan lo egi-
ten dutenez hurrengo goizean 
erromesak bidali eta eguerdiko 
15:00ak arte Peregrino Etxea itxi 

egiten dute. Goizak bertako garbi-
keta lanak egiteko aprobetxatzen 
dira. Erromes edo peregrino ba-
koitzari Peregrino Etxearen era-
bilerarengatik 10 euro kobratzen 
zaizkio Santiago bidea egiten ari 
dela erakusten duten kredentzia-
lak baieztatu ondoren. Ospitale-
zain hauek beraien lana eguneko 
bazkariaren truke egiten dute. 

Santiago bidea egiten ari direnei 
modu honetara zerbitzu askoz 
ere hobeagoa ematen zaie eta 
hobeto artatuak daude. Hurren-
go urteari begira ere funtziona-
mendua horrela izateko gure 
esku dagoen dena egingo dugu.

ZAKARRONTZI 
BERRIAK JARRI DIRA

Gaika zakarrak biltzeko zaka-
rrontzi joko berriak jarri dira. 
Intxaustiko industrialdean bi 
puntu ezberdinetan jarri dira 
zakarrontzi hauek eta Beruntze 
Txiki kalean ere beste joko bat. 
Autokarabana gunean beste joko 
bat. Kioskoa dagoen plazan lehen 
zeuden zakarrontziak azkar be-
tetzen zirenez lehen kendu geni-
tuen zakarrontzi handiak gaika 
margotu ondoren jarri ditugu.

Anduetza Parketxearen ondoan 
aurretik jarrita dauzkagun zaku-
rren kakak botatzeko zakarron-
tziak bezalako beste bat jarri da. Anduetza parketxearen aurrean jarritako zakarrontziak.

Anduetzari gaur egun ere herritar batzuk ospitale deitzen diote.
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KONTSUMO TXIKIKO  
FAROLAK JARRI DIRA

Herriko argi publiko guztiak kontsumo txikikoak 
izateko helburuari jarraiki aurtengo urte honetan 
ere zenbait farolei mekanismoa aldatu zaie gutxia-
go kontsumitu dezaten. Aurten aldatu diren faro-
lak ondorengo eremuetakoak dira: 

• Askatasunaren etorbideko 8 zenbakiko ere-
muan hasi eta Aitamarren etxerainokoak.

• Etxeraia kaletik hasi eta Ugarteko zubira 
artekoak.

• Peregrinoen etxe aurrekoak.

Lan hauek Leycolan SAL enpresak egin ditu 14.986 
euroan (BEZ barne). Gogoratu inbertsio hauei fron-
toiaren teilatuan kokaturik ditugun plaka fotovol-
taikoen diru sarrerekin egiten diegula aurre.

Askatasunaren etorbidea kalean jarritako kontsumo txikiko 
farola.

Txanton taberna paretik errepide 
nagusira doan bidea asfaltatzeko 
lanetan.

Buztinakaletik Askatasunaren 
etorbidera doan errepidean 
asfaltatze lanak amaitzen.

Udaletxe aurreko zebra bidea margotzeko lanetan.

ASFALTATZE ETA  
MARGOTZE LANAK

Herriko zenbait eremu ezberdinetan 
asfaltoa berritu egin da:

• Baztartxo tabernatik hasi eta 
Gi-2637 bideraino eta Txanton 
tabernaren parean asfaltozko 
bidea hasten denetik Gi-2637 bi-
deraino.

• Alderdi Eder kalera joateko zu-
bitik hasi eta Txarape kalearen 
hasierako aldapatxoraino.

• Beruntze Txiki kalera sartzeko 
bidegurutzea.

• Eskolako patio txikian eremu 
bat.

Asfaltatze lanak Yárritu S.A. enpre-
sak egin ditu 48.398,15 euroan (BEZ 
barne).

Honekin batera herriko “ceda el 
paso”, Stop, aparkalekuak eta beste 
hainbat margotze lan burutu dira. 
Askatasunaren Etorbidea 9ko parke-
tik igerilekuetako parkera bidea pa-
satzeko zebra bide berri bat margotu 
da. Margotze lan hauek Sisca Seña-
lizaciones S.L. enpresak burutu ditu 
23.541,03 euroan (BEZ barne).
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ZUNTZ OPTIKOAREN  
(FIBRA) EGOERA

Gaur egun gure bizimoduan 
behar beharrezkoa zaigun gailua 
dugu zuntza. Internetera erabat 
konektaturik gauden honetan 
eta bere menpekotasuna hain 
handia den honetan. Etxeratzea-
rekin batera telelana, klaseak 
on-line… etorri ziren. Zegaman 
berriz zuntza etxe gutxitara ze-
goen iritsita.

Orain dela urte batzuk Gober-
nuak horrela behartuta, herri 
txikietako mediku kontsultara, 
KZ gunera, udaletxera… zun-
tza derrigortuta ezarri beharra 
izan zuten. Zegaman ere au-
rretik aipatutako lekuetan jarri 
zuten. Leku horietan jartzen  

ari zirela gertuko zenbait etxe 
edo komunitateei ere zuntza 
jartzeko aukera eman zien. 
Behin zuntz instalazio hauek 
egin eta gero Espainiako Te-
lekomunikazioen Ministe-
rioak Zegama “en servicio”  
zegoela adierazi zuten. “En ser-
vicio” egoteak Zegama guztiko 
etxeetan zuntza ezarrita ze-
goela esan nahi zuen. Kontutan 
hartu behar dugu Zegamako 
zein etxetan zuntza jarri behar 
den edo ez Espainiako minis-
terio honek erabakitzen duela. 
Beraiek zuten informazioaren 
arabera, Zegama guztian zun-
tza jarrita zegoenez, egoera 
honi buelta ematea eta zenbait 

etxeetan fibra jartzea oso zaila 
izan da Udalarentzat.

Aurtengo urtean Askatasunaren 
etorbidea 8 inguruko etxeetan, 
Txarape, Alderdi Eder, Beuntze 
txiki, Zupurruti kaleetan zuntza 
jartzea lortu da. 

Momentu honetan Olaberri ka-
lera eta inguruko etxeetara zun-
tza eramateko gestioak egiten ari 
gara. 

Bestalde Gipuzkoako Foru Al-
dundiak bultzatuta baserri guz-
tietara zuntza eramaten ari dira. 
Zegamako baserrietan ere zun-
tza jartzen ari dira.

BELE GAZTE 
GAZTELEKUA 
ERAIKIN 
BERRIAN 
Bele Gazte Gaztelekua martxan 
hasi zela badira jada 12 urte, 
2010eko uztailean ireki zitue-
larik ateak kultur etxean. Ai-
sialdiaz baliatuz, nerabeak bizi-
tzarako trebatzea jomuga duen 
zerbitzu publiko eta profesionala 
da. Zerbitzuaren funtsa aisial-
diaren eta heziketaren arteko 
sinbiosian oinarritzen da. Helbu-
ru hezitzaileez gain, aisialdia eta 
dibertsioa dira Gaztelekuaren 
oinarri. Bide honetatik, Gazte-
lekua zerbitzu hezitzailea, parte 
hartzailea, kalitatezkoa eta ani-
tza dela zalantzarik ez dago.

Urte hauetan guztietan lan han-
dia egin da herriko nerabeekin 
eta gaztelekua erreferentziazko 
gune bilakatu da 12-18 urte bi-
tarteko herritarrentzat. Parte 
hartzen duten nerabeen kopu-
ruak gora egin du urte hauetan 
guztietan, egun adin tarte ho-
rretan dauden Zegamako 120 
nerabe inguruk erabiltzen dute. 

Gaztelekuak aukera ematen die, 
12tik 18 urtera bitarteko nera-
beei, beraien lekua, beraien jen-
dea eta beraien mundua izateko.

Ikasturteari hasiera irailean eman 
ohi zaio eta uztailaren bukaeran 
amaiera. Ostiraletan 17:00eta-
tik 20:00etara eta larunbatetan 
16:30etik 20:30era egoten da 
irekita. Bertan ekintza ugari bu-
rutzen dira, beti ere, nerabeen 
nahietan eta beharretan oinarri-
tutako ekimenak programatzen 
dira. Opor garaietan berriz egu-
tegi eta ordutegi berezia egiten 
da ekintza andana antolatuz ne-
rabeen gozamenerako. Hau guz-
tia posible izan dadin, ekipamen-

duan bi hezitzaile egon ohi dira 
nerabeen bidelagun. 

Ugarte Zelai kaleko 12. zenbakia-
ren beheko solairuan kokatu da 
Gazteleku berria. Bertan orain 
arte kultur etxean aurrera era-
maten zituzten ekintzak egingo 
dituzte. Horretarako sukaldetxo 
bat, komunak, pantaila handi 
bat… jarri dira. Ondoan dagoen 
gela berriz ikasteko erabiliko da. 
Horrela ikasteko gelen eskaera 
egiten duen orok bertan izango 
du horretarako aukera. Behe-
ko solairu honetan bestalde 80 
pertsonentzako ikus-entzunez-
ko gela bat prestatu da. Gela hau 
kultur etxekoa txiki geratzen de-
nerako dago pentsatua.

Ugarte Zelai kaleko 12 zenbakiko beheko solairuan izango da hemendik aurrera 
gaztelekua.



ZEGAMAKO URTEKARIA | 15

BASERRI-BIDE 
PUBLIKOAK 
DESBROZATU ETA 
ERRETENAK GARBITU 
DIRA

Aurten ere aurreko urteetan 
hartutako konpromisoari 
jarraiki baserri bide publiko 
denak traktorez desbrozatu 
dira. Ondoren Arakama Anaiak 
SL enpresak erretenak garbitu 
ditu. Erretenen garbiketa lanak 
14.029,40 euro (BEZ barne).

EUSKARA 
ERREFORTZUA

Euskara ondo menperatzen ez 
duten 18 urtetik beherakoentzat 
eskaintzen da zerbitzu hau. Kasu 
hauetan guztietan gazte edo 
ume hauei gurasoek ezin diete 
lagundu, izan ere, euskaraz ez 
dakite-eta. Errefortzu hau nori 
eman behar zaion jakiteko Udala 
Aitxuri Herri Eskolarekin harre-
manetan jartzen da eta bertatik 
helarazten digute euskara erre-
fortzu honen beharra zeinek 
duten. Aitxuri eskolan dabiltza-
nak izaten dira batez ere, baina 
zerbitzu hau Aitxuriko ikasketak 
bukatu dituztenei ere eskaintzen 
zaie. Aurten 20 bat pertsonari 
eskaintzen ari zaio zerbitzu hau. 
Ttakun Kultur Elkarteari dago 
esleituta zerbitzu hau. Ttakun 
elkarteak euskarako klase edo 
laguntza hau emateko Aitzol 
Arrondo eta Maialen Martin he-
rritarrak kontratatu ditu.

GI-2637 BIDEA 
ASFALTATU DA 
HERRIKO EREMUAN

GI-2637 zenbakia duen bidea 
Askatasunaren Etorbidea 10etik 
hasi eta Gurutze Santu ermitarai-
no asfaltatu egin da. Gipuzkoako 
Foru Aldundiak bere gain har-
tutako lana izan da eta Asfaltos 
Urretxu SA enpresak burutu du.

PEIO RODRIGO  
ZENDU DA

Herriko zenbait lorategi publi-
koren zainketaz arduratzen zen 
Peio Rodrigo. Besteak beste Mur-
gizelai, Andraitz kaleko aurre eta 
atzeko lorategiak, eskola aurrea, 
Olaran, Olaberri, Askatasunaren 
etorbidea 8,10… Lan hauek 1997.
urteaz geroztik berak egiten zi-
tuen. Apirilaren 15ean zendu da. 
Lerro hauetatik doluminak bere 
familiari.

PEOI 
LAGUNTZAILEAREN 
KONTRATAZIOA

Iazko urteko martxoaren 1ean 
kontratatu genuen Aaron Fer-
nandezen kontratua martxoaren 
1ean bukatzen zen. Hori dela eta 
lan hauek egiteko hautaketa pro-
zesua irekita genuela Jose Luis 
aguazila, osasun arazoak tarte-
ko, epealdi luze batean baja izan 
da. Otsailaren 14an hain zuzen 
ere. Egoera honen ondorioz Aa-
ron Fernandezi kontratua luzatu 
zaio Jose Luis lanera itzuli arte 
martxoaren 1ean. Gauzak honela 
Jose Luis lanera bueltatzean Aa-
ronen kontratua bukatu egin da. 
Irailaren 8an izan da hau. Peoi 
laguntzaileari buruz Juan Kruz 
Arrizabalaga izan da izena eman 
duen bakarra eta berau aukeratu 
dugu hurrengo urteko otsaila-
ren 24ra arte. Lehen esan bezala 
martxoaren 1ean lanean hastea 
zegoen aurreikusita baina egoe-
ra bereziaren ondorioz lan kon-
tratua otsailaren 25ean hasi zaio 
urtebeterako. Gauzak honela 
otsailaren 24tik irailaren 8ra he-
rriko aguazil lanak Aaronek eta 
Juan Kruzek burutu dituzte. 

Ondoren ALPES 2022 dirula-
guntzaren bitartez 4 hilabeteta-
rako Zegamako lorategi eta arbo-
lak txukuntzeko pertsona baten 
kontratazioa eman dugu. Deial-
di irekia egin da eta Zegamako 
kasurako 8 lagunek eman dute 
izena. 8 lagun hauei elkarrizketa  

batera deitu ondoren 3 baka-
rrik gerturatu dira. Elkarrizketa 
hauen ondorioz Aaron Fernan-
dez izan da aukeratutako pertso-
na aurretik aipatutako ekintzak 
aurrera eramateko. Bere kon-
tratua urriaren 24an hasi da eta 
datorren urteko otsailaren 23an 
bukatuko da.

Momentu honetan, beraz, herri-
ko aguazil lanak burutzeko Jose 
Luis, Juan Kruz eta Aaron ditu-
gu.Aurretik aipatu bezala Aa-
roni kontratua otsailaren 23an 
bukatuko zaio eta Juan Kruzi 
otsailaren 24an. 

FRONTOIAN ARGIAK  
PIZTEN DIRA

Negua eta eguraldi txarra hasten 
denerako, herriko txikienentzat 
batez ere, frontoiko argiak piz-
ten dira bertan jolas egin deza-
ten. Argiak azarotik otsailera 
pizten dira gutxi gora behera 
astelehenetik igandera arratsal-
deko 17:00etatik 18:30tara.

BAKE EPAILE 
HURRENGO 4 
URTETARAKO

Legeak ezartzen dituen baldin-
tza guztiak betetzen direla iku-
sirik, otsailaren 22an hurrengo 
lau urtetarako Bake epaile izate-
ko Mikel Berasategi Asurmendi 
izendatu da.

ESERLEKU BERRIAK 
JARRI DIRA

Herrian zehar banaturik ditu-
gun hainbat eserlekuri man-
tenimendu-lanak egin zaizkie. 
Puskatutako oholak aldatu dira, 
bernizatu egin dira, bere lekutik 
ateratako zenbait zoruari eraste-
ko zapata berriak egin zaizkie… 
horretaz gain zenbait eserle-
ku berri ere jarri dira hala nola 
igerilekuen eremuko parkean, 
Askatasunaren etorbidean, San 
Bartolome auzoan…
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MURGIZELAIKO  
KIMAKETA LANAK

Murgizelaien dauden zuhaitzak 
ere asko handituta daude. Honen 
ondorioz bertako argiteria ere ez 
da ondo aprobetxatzen. Hau iku-
sirik bertako zuhaitz batzuk bota 
egin dira eta beste batzuk kima-
tu. Honekin batera kultur etxe 
aurrean dagoen zuhaitzari ere 
kimatu eta txukundu bat eman 
zaio. Lan hauek Ikerlora Jardi-
neria y Viveros SL enpresak egin 
ditu 3.751 euroan (BEZ barne).

Murgizelaiko kimaketekin ba-
tera kultur etxe aurreko plazan 
dagoen zuhaitza ere kimatu egin 
da. Gogoratu behar da kultur 
etxe aurreko zuhaitza Gernika-
ko arbolaren adar batetik sor-
tua dela. Adar hau Gernikako 
arbolaren adarra denaren 2006  

urteko egiaztagiria dugu. Egiaz-
tagiri hau 2006 urtean Bizkaiko 
Batzar Nagusietako presidente 
zen Ana Madariaga Ugartek si-
natua dago.

Murgizelain kimatutako zuhaitza.

Su-itzalgailuen gelan jarritako ate 
berria.

Olaberriko aparkalekuko sarrera eta irteera puntuak konpondu eta hormigoia botata.

Murgizelain moztutako zuhaitzen 
enborren oinak.

SU-ITZALGAILUAK 
(ESTINTOREAK) 
DAUDEN GELARI 
SARRERAKO ATEA 
ALDATU ZAIO

Mordoxka eta Itzala artean du-
gun Udalaren lokala su-itzalgai-
luak gordetzeko erabiltzen dugu. 
Gogoan izan lokal honetan di-
tugun su-itzalgailuak herritar 
orok dituela erabilgarri eta ho-
rretarako bertako zenbait giltza 
bertako dendari, tabernari eta  
bizilagunei emanda ditugula. 
Lokal honen atea etxeak egin 
zirenekoa zen eta ate berri eta 
handiago bat jarri da. Honekin 
batera lokalaren fatxada margo-
tzeko aprobetxatu da.

OLABERRIKO 
APARKALEKUKO 
SARRERAK 
KONPONDU DIRA

Olaberriko aparkalekuko sarre-
ra-irteerak zuloz beterik eta pi-
tzatuta zeuden. Txirrindu probak 
orain bertatik pasatzen direla 
ikusirik sarrera-irteera hauek 
konpondu eta hormigoia bota da. 
Lan hauek Oiarbide Exkabadora 
Txikiak enpresak egin ditu 9.680 
euroan (BEZ barne).
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ERREKAKO ARBOLAK ERREKAREN  
PARETA PAREAN MOZTU DIRA

5-6 metrotara moztea. Ekintza 
honekin errekako urak behar 
duen tenperatura ez da udaran  
asko igoko eta bertako bizidu-
nei kumeak izatea eta bertan 
ibiltzea erraztuko zaie baino 
bestalde zuhaitz asko etxeetatik 
oso gertu daude eta zenbait adar 
dagoeneko ia-ia etxeko leihoeta-
raino iristen dira. Ekintza hauek 
egiteko urria edo azarora arte 
itxoiteko esan zitzaigun URA Ur 
Agentziatik.

Zegamako Udalak URA Ur Agen-
tziarekin 2016.urtean lehenengo 
aldiz eta 2021.urtean ondorengo 
hitzarmena berritu du: 

“URAREN EUSKAL 
AGENTZIA ETA ZEGAMAKO 

UDALA ELKARLANEAN 
ARITZEKO PROTOKOLOA, 

ZEGAMA UDALERRIAN 
DAUDEN JABARI PUBLIKO 

HIDRAULIKOKO IBAI-IBILGU 
ETA ERTZETAN BATERA LAN 

EGITEKO”.

Hitzarmen honen arabera udale-
rriko erreketan jardueraren bat 
egin behar baldin bada URA Ur 
Agentziarekin elkarlanean eta 
beraiekin adostuta egin beha-
rrean gaudela esan nahi du.

Ekainean URA Ur Agentzikoe-
kin harremanetan jarri gara Oria 
ibaian dauden zuhaitz kopurua 
eta beraien tamainaz kezkatu-
ta. Udalak URA Ur Agentziari 
bere kezka adierazi dio. Erreka-
ko uraren maila igotzen denean 
gerta litekeenarekin alde batetik 
eta bestetik zenbait zuhaitzen 
adarrak ia etxe barruetara iritsi 
behar direlako. URA Ur Agen-
tziako 3 ordezkarirekin erreka-
ren egoera ikusi ondoren URA 
Ur Agentziak egingo dituen jar-
dueren txosten bat jaso dugu. 
Igerileku ondoko 3 makal erditik 
moztea, eskola ondoko arbola bat 
“anillatu” lehortu dadin, beste 
zuhaitz batzuk “anillatzea”, makal  
txikiago batzuk botatzea, malda 
eta ur salto handiak leuntzea…

Bestalde Udalak beste jarduera 
batzuk egitea proposatu dio URA 
Ur Agentziari Ugartetik hasita  
Txarapeko eremurako erre-
kan. Bertan dauden zuhaitzak 

Olaberri auzoko parkeko zuhaitzak kimatzen.

Andraitz auzoaren atzealdean dauden zuhaitzak kimatzen.

Errekatik urrunago nahiz egon 
Urgain Berri eta GI-2637 bidea-
ren arteko zuhaitz denak ipurdi-
tik botatzeko aprobetxatu dugu 
baita ere. Eremu honetan zuhai-
tzen sustraiek espaloia dena pus-
katzen ari zirelako. Ondorenean 
gelditu diren enbor zati hauek 
fresatu egingo dira eta bertako 
espaloia konpondu egingo da. 

Errekako zuhaitzen kimaketa 
lanak Apezetxea S.L. enpresak 
egin ditu 20.916,06 euroan (BEZ 
barne).
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ESKOLAKO GASOLIO  
DEPOSITUA SEILATU DA

Herriko festak pasatzearekin 
batera, abuztu bukaera edo irail 
hasieran frontoiaren parean ga-
solioa dirudien likido bat azaldu 
da. Nondik ote datorren aztertu 
ondoren eskolako gasolio depo-
situtik etorriko dela ondoriozta-
tu dugu. Depositu horren erre-
bisioak Argi Lana CB enpresak 
egiten ditu eta beraiekin harre-
manetan jarri ondoren azken 
bisitan ez zutela ezer arrarorik 
ikusi egiaztatu digute. Hala ere 
depositua hustu eta inongo zulo-
rik duen begiratzea adostu dugu. 
Errebisio hau deposituari egin on-
doren ez da inongo zulorik azaldu 
baina hala eta guztiz ere depositu 
osoaren estaldura guztia berritu 
egiten da eta kanpoko enpresa 
batek estankotasun- probak ongi 
gainditzen dituela egiaztatu digu. 
Lan hauek guztiak Argi Lana CB 
enpresak kudeatu ditu 6.697,35 
euroan (BEZ barne). 

Lan hauek egiten ari ziren bitar-
tean errekan esponjak jarri dira 
bertara isurtzen den gasolioa 
jasotzeko. Esponja hauek jarri 
eta behar den bezala bertako 
gasolioa tratatzeko lanak Iragaz 
Watin S.A. enpresak egin ditu 
3.783,71 euroan (BEZ barne).

Ibaian gasolioa jasotzeko esponjak 
jarri dira.

Eskolako gasolio deposituaren 
ikuskapena burutzen.

Kaleak garbitzeko makina berria.

KALEAK GARBITZEKO MAKINA 
(BARREDORA) EROSI DA

Urtearen hasierarekin batera lehengo kale garbi-
tzeko makina zaharra zenbait matxura garrantzi-
tsu izaten hasi zen. Konponketa batzuk egin arren 
berau kendu eta berri bat erostea erabaki da. Ka-
leak garbitzeko makina berri bat ekartzeko legeak 
esaten duen plegu tekniko eta administratiboak 
argitaratu dira eta aurkeztutako guztien artean 
gure eskakizunak ondoen betetzen dituen Arriza-
bal Elkartea S.L. enpresari erosi zaio makina berria. 
83.477,9 euroan (BEZ barne).

Martxoaren 18an ekarritako makina berria Hako 
markakoa da CM-650 modeloa. Makina honek pre-
sio altuko mangera du berarekin edozein lekutan 
erabili behar izaten bada. Depositua aurrekoaren 
antzekoa du. Abantailarik handienak kontsumo 
txikiagoa, hots gutxiago ateratzea eta lau gurpileta-
rako trakzioari esker San Bartolome auzora iristeko 
aldapa adibidez igotzeko gai dela.

Ondorengo egunetan ere, euria 
egiten duenean batez ere, isur-
keta txiki batzuk errekara iritsi 
dira. Aurreko lanak egin ondo-
ren hasiera batean depositutik 
ateratakoak direla ondorioztatu 
dugu. Isuri berririk ez dago esko-
lako gasolio depositutik.
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GI-2637 BIDEKO 
BASERRIEI AUTOBUS 
ZERBITZUA

Kortaberriko bidegurutzetik In-
txaustira GI-2637 bidearen kon-
ponketa lanak Foru Aldundiak 
egin eta gero errepide zati ho-
netan zegoen autobus zerbitzua 
berrezarri nahi dugu. Foru Al-
dundiko Mugikortasun departa-
mentuari egin zaion eskaera Ze-
gamatik Segurarako noranzkoan 
Kalekon, Intxaustiko pabiloietan, 
Altzibarren, Bentan eta Aztiña 
aurrean gelditzea da. Parada 
hauek denak onartu ditu. Segu-
ratik Zegamarako noranzkoan 
berriz leku berdinetan gelditzeko  
eskaera egin eta Altzibar au-
rrean eta Intxaustiko pabiloietan 
bakarrik onartu dute. Beste ba-
serri aurreetan gelditzea ez dute 
onartzen segurtasun arazoak 
ikusten dituztelako, alde batetik 
bidea zeharkatzeko eta bestalde 
argiztatu gabeko zonak direlako. 
Altzibar aurrean gelditzeko or-
dea hormigoizko oinarri bat eta 
farola bat jartzeko eskatu dute. 

Garmendia pabiloiaren alboan jarritako markesina 
berria.

Altzibar inguruan autobusa 
geldi daitekeela ohartaraziz 
jarritako seinalea.

Gosategialdeko eta Barrenaldeko zenbait 
auzotarrentzako jarritako postontzi berriak.

Lan hauek Oiarbide Exkabado-
ra Txikiak enpresak egin ditu. 
Farola berriz, eguzki plaka bat 
duena, Ekiona Iluminación Solar 
enpresatik erosi da 2.426,06 eu-
roan (BEZ barne). Bide honetan 
autobusa bidean geldituko dela 
adierazten duten seinaleak ere 
jarri dira Ceprenor enpresatik 
5.315,23 euroan (BEZ barne). In-
txaustiko pabiloietara autobusez 
etortzeko beste autobus gerale-
ku bat egokitu dugu. Markesina 

berri bat jarri da eta pabiloietatik 
bidea zeharkatzeko espaloiari 
beheragunea egin zaio, bertako 
itxiturari pasatzeko lekua egin 
ere. Bidea oinezkoek zeharka-
tzen dutela ikusteko ere puntu 
batzuez margotu da. Ikuskapena 
hobetzeko, batez ere Segura al-
detik datozen ibilgailuak ikuste-
ko, erreka bazterreko zuhaitzak 
ere kimatu egin dira. Azken lan 
hauek Josu Irastorzak burutu 
ditu 7.865 euroan (BEZ barne).

GOSATEGIALDEAN ETA BARRE-
NALDEAN BUZOIAK JARRI DIRA

Gosategialdean eta Barrenalde-
ko zenbait baserritan bizi dire-
nentzako buzoi berriak jarri dira 
Garmendia pabiloiaren aurreko 
markesinaren ondoan eta Altzi-
bar baserriaren ondoan. Lehen 
buzoiak leku ezberdinetan zeu-
den. Bi auzoetako biztanleekin 

bildu eta buzoia jartzea nahi 
zuten guztiei lehen aipatutako 
lekuan jarri zaizkie. Baserri onu-
radun bakoitzak 50 euro ordain-
du ditu buzoi hauek jartzeko. 
Gainerako gastu guztiak Udalak 
bere gain hartu ditu.

ARTXIBOA 
BERRITZEN ETA 
DIGITALIZATZEN 
JARRAITZEN DUGU

Udaleko akta eta espedien-
teak egoki zenbatu eta artxi-
boan gordetzean datza lan 
honek. Behin kode bat eman 
eta bilaketa lanak askoz ere 
errazago egiten dira. Garran-
tzirik gabeko dokumentuak 
botatzeko ere aprobetxatzen 
da lanketa hau. Lan hauek 
egiteaz Ereiten Kultur Zer-
bitzuak enpresa arduratu da 
10.000 euroan (BEZ barne). 
Eusko Jaurlaritzatik 5.000 
euroko dirulaguntza lortu 
du Udalak.
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KORRIKA

Korrika 22 apirilaren 8an Zeraindik Seguran barre-
na pasa dela aprobetxatuz Zegamako Udalak 726 
euroan (BEZ barne) kilometroa erosi du. Udalekook 
Zeraingo bidegurutzera iristeko dauden azken 300 
metrotan korrika egin dugu. Korrika saioari uda-
letxe aurrean elkarteek prestatutako jaki eta eda-
riekin eman diogu segida eta ondoren Jo Motel 
txaranga izan dugu. Buruhandiak ateratzea ere au-
rreikusita zegoen baina eguraldi txarra tarteko ez 
dira atera. Aurtengo ekitaldian ere Korrikako anto-
latzaileei hurrengo urteetan Zegamatik pasatzeko 
eskaera egin diegu.

Udal ordezkariak Korrika Zeraindik Segurara bidean.

INFORMAZIO  
PANTAILA

Eliza aldera ematen duen udaletxeko pare-
tan informazio panela jarri da. Panel honek 
herriko informazioa herritarrei modu azkar 
batean helarazteko aukera ematen digu. Pa-
nel honetan bilera ezberdinen berri, ordua, 
tenperatura, hurrengo ekintzak… jarriko 
dira. Nahiz eta informazio panel berri hau 
jarri herritarrei ekintzen berri WhatsAppez 
edo idatziz ematen jarraituko dugu. Pantai-
la informatibo hau Ikusled enpresak jarri du 
11.871,32 euroan (BEZ barne).

LURSAILEN DIGITALIZATZE  
LANAK AMAITZEKO BIDEAN

2019an eman zitzaion hasiera herriko lursailen di-
gitalizatze-lanari, eta amaitzeko bidean da. Lehe-
nengo fasean digitalizatutako lursailen planoak eu-
ren jabeei eman, eta hauen oniritzia jaso ondoren, 
lursail hauei dagozkien datuak Gipuzkoako Foru 
Aldundiko katastrora bidali dira. Urte amaierarako 
hauek katastroan eguneratuta izatea espero da.

Ondoko web orrian kontsulta ditzakezue zuen lur-
sailen planoak: https://ssl6.gipuzkoa.eus/CATAS-
TRO/map.htm?id=25&idioma=esp

Bestalde, joan den urtean hasitako bigarren faseko 
lursailen mugen digitalizatze-prozesuari dagokion 
mendiko lana ere amaitzear da. Honenbestez, dato-
rren urtean eskura izango ditugu lursail hauen pla-
noak. Hori horrela, lehen fasean egin zen moduan, 
planoak banatu eta jabeen oniritzia jasoko da lehe-
nik, eta ondoren, datuak katastrora bidaliko dira 
hauek egunera ditzaten. Modu honetan, lursailen 
digitalizatze-lanak amaitutzat emango ditu Udalak.

AIZKORRI F.K.:  

2.070€
AMEZTI M. E.: 

1.620€
ELKARTU NAHI T.E.:  

1.970€
JENTILBARATZA 
ESKALADA:  

1.620€

GAZTE HEREXA K.E.:  

1.720€
ORKATZ  
ABESBATZA K.E.:  

3.820€
KARRAZTARRO EHIZ 
ETA ARRANTZA 
ELKARTEA:  

1.970€

Tartaloetxe pilota elkartearekin sinatuta dugun hi-
tzarmena tarteko 4.000 euroko dirulaguntza bana-
tu zaie.

ABIATU TXARTELA  
ATERATZEKO AUKERA

Beasain-Bergara A-636 bideari ordainsaria jarri 
zaiola eta Abiatu txartela ateratzeko Foru Aldundi-
ko teknikoak Zegamako Udalean izan ditugu mar-
txoaren 2an. Egun honetan txartel hau ateratzeko 
egin behar diren tramite guztiak egin ahal izan di-
tuzte bertaratu diren guztiek.

HERRIKO ELKARTEEI 
DIRULAGUNTZAK

Herriko kultur eta kirol elkarteei 2021. urtean bu-
rutu dituzten ekintzak aurrera eramateko ondoren 
azaltzen diren dirulaguntzak banatu zaizkie:

Udaletxeko paretan jarri den informazio pantaila berria.



ZEGAMAKO URTEKARIA | 21

TRAKTOREEN ITVA 
Orain arte traktoreen errebisioa (ITVa) pasatze-
ko gurdiekin batera Segurara joan beharra izaten 
zen. Segurako txandak berriz bete egiten ziren eta 
honen ondorioz urrutirago joan beharrean aurki-
tzen ziren traktore jabe zirenak. Aurtengo honetan 
Urnietako ITV enpresarekin, Goimen eta Eusko 
Jaurlaritzarekin harremanetan jarri ondoren ITV 
probak egitera Intxaustiko pabiloietara Urnietako 
enpresa etortzea lortu dugu. ITV proba hauek aza-
roaren 16an egin dira. Proba pasa ez dutenentzat 
berriz traktoreak konpondu eta berriro ere pro-
ba egitera etorriko dira Intxaustiko industrialdera 
abenduan. Industrialdean traktoreei ITVa pasatu zaie.

Arantxa Ariztimuño, Joseba Izagirre, Markel Olano Diputatu Nagusia, Jabier Larrañaga eta Iñaki 
Labaka, Gipuzkoako Foru Aldundikoak 

MARKEL OLANO GIPUZKOAKO DIPUTATU 
NAGUSIAREN ETA LANDA GARAPENEKO 

DEPARTAMENTUAREN BISITA
Gipuzkoako Diputatu Nagusia 
den Markel Olano; Ekonomia 
Sustapeneko, Turismoko eta 
Landa Inguruneko Diputatua 
den Jabier Larrañaga; Mendie-
tako eta Natura Inguruneko 
Zuzendaria den Arantxa Arizti-
muño eta Iñaki Labaka Lurralde 
Orekako Aholkulariaren bisita 
izan dugu Zegaman otsailaren 
3an. Landa eremuko lurrak di-
gitalizatzen buru belarri ibili ga-
ren honetan lan hauek aurrera 

eramateko jarraitu dugun meto-
dologia ezagutu eta egon daitez-
keen zailtasunen berri jakitera 
ere. Lan hauek duten garrantzia 
ere azpimarratu da. Foru Aldun-
diak lanketa hau egiteko 30.000 
euroko dirulaguntza eman digu. 
Gaztelekuaren obrak nola dau-
den ere ikusteko aprobetxatu da 
bisita hau ere. Gazteek herrietan 
biltoki edo gune bat izatearen 
garrantzia eta berauek sortzeko 
egiten den ahalegina ere asko 

baloratu delarik. Proiektu hone-
tarako Foru Aldundiak 100.000 
euroko dirulaguntza eman digu. 
Azkenik nekazal herrietan base-
rri bide publikoak ondo manten-
tzeak suposatzen duen ahalegina 
ere transmititu zaio Foru Aldun-
diari eta arlo honetan Zegamako 
Udalak egiten duen apustu gar-
bia. Maitegi eta Aztiña baserrie-
tarako konpondu berriak ziren 
sarrerak ikusiz eman zaio bisita 
honi amaiera.
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AZTIÑA ETA OLATXO 
BASERRIETARA URA SARTU DA

2021 urteko abenduan Zegaman euri asko egin 
zuen eta erreken ur maila asko igo zen. Egindako 
eurien ondorioz Benta eta Aztiña baserrien artean 
luizi oso handi bat egin zen errekara. Luizi honen 
ondorioz erreka erabat itxi zen eta gainezka egin 
zuen urak. Ur denak bertako sorora atera ziren eta 
ondoren errekarako bidea hartu zuten berriz ere. 
Honen ondorioz Aztiña eta Olatxo baserrietara ur 
asko sartu zen eta kalte nabarmenak eragin zituen. 
Ur hauen ondorioz saneamenduko hodiak ere age-
rian gelditu ziren eta zenbait lurmutur ere urak 
eraman zituen. URA Ur Agentziarekin harremane-
tan jarri eta errekako luizia kentzeko eta ezegonkor 
zeuden lurrak egonkortzeko lanen ardura beraiek 
hartu zuten. Zoritxarrez lan hauek egiten hasi eta 
urtarrilaren 9an berriro egindako eurien ondorioz 
errekak berriro ere gainezka egin zuen. Kasu ho-
netan urak baserrietan egindako kalteak ez ziren 
aurrekoan bezain bestekoak izan.

Benta eta Aztiña artean gertatutako luizia eta honen 
ondorioz gertatutako uholdeak.

Irteera,Zegama-Segura-Zegama izan zen eta taldeak 
argazkia Seguran atera zuen.

Joseba Izagirre alkatea eta Jose Luis Azurmendi kirol 
zinegotzia, material banaketan.

EMAKUMEOK MUGIMENDUAN

Gipuzkoako foru Aldundiko kirol zerbitzuetatik an-
tolatutako ekimena burutu zen joan den ostiralean, 
martxoaren 25ean, Zegamako Udala eta Oriaibaia 
NW elkartearekin lankidetzan.

Gipuzkoako Foru Aldundiaren helburua emaku-
meengan jarrera aktiboa bultzatzea izanik, Zegama-
ko Udala ere ekimen honetara atxikitu zen. Horre-
tarako, aurten, Zegaman Oriaibaia Nordic Walking 
elkartearen eskutik emandako ikastaroak oinarri 
hartuta, izan ere, 34 partaidetatik 32 emakumek 
parte hartu zuten ikastaro hauetan, Zegama-Segu-
ra-Zegama ibilaldia antolatu zen egun honetarako.

Ibilaldia oinez, korrikan, nahiz Nordik martxan 
egin zitekeen eta bertan elkartu ziren 40 pertsona 
inguru, herriko nahiz kanpokoak, ibilaldi hau egi-
teko prest.

Ibilaldia Juanma Mujika eta Ana Bengoa OriaIbaia 
NW elkarteko instruktoreen gidaritzapean egin 
zen, bai hasieran eta bai bukaeran, luzaketa ari-
ketak burutuz herriko plazan. Zegamako Udaleko, 
Joseba Izagirre alkateak eta Jose Luis Azurmendi 
kiroletako zinegotziak, parte hartu zutenei, kiro-
la egiterakoan mugikorra eta giltzak nahiz agiriak 
eramateko egokiak diren Foru Aldunditik oparitu-
tako gerrikoak banatu zituzten amaieran.
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Zegamako hilerrian dagoen Oroimenaren Txokoa.

HERRIKO KULTUR ETA KIROL ELKARTEEI 
DIRULAGUNTZA BANAKETA

Zegamako Udalak, 2022an zehar, herriko Kultur 
eta kirol elkarteei, 2021eko dirulaguntzak banatu 
dizkie, 2021urtean zehar herrian egindako jardue-
ren lagungarri.

Hona hemen egindako diru banaketa:

ELKARTEA 2022

AIZKORRI F.K. 2.070,00€

AMEZTI M.E. 1.620,00€

ELKARTU NAHI T.E. 1.970,00€

JENTILBARATZA ESKALADA 1.620,00€

GAZTE HEREXA K.E. 1.720,00€

ORKATZ ABESBATZA K.E. 3.820,00€
KARRAZTARRO EHIZ ETA 
ARRANTZA ELKATEA 1.970,00€

TARTALO PILOTA ELKARTEA 4.000,00€

ZEGAMAN, 1936-1945 GIZA 
ESKUBIDEEN URRAKETAK ETA 
ERREPRESIOA, GERRA ZIBILEAN 
ETA LEHEN FRANKISMOAN.

2015ean, Jose Urbizu Berasategiren gorpuzkinak 
herriratu eta Zegamako hilerrian ehortzi ziren bere 
familiak hala eskatuta. Udalak bortizkeriaz hildako 
zegamar honen ehorzketa zela-eta, Oroimenaren 
Txokoa sortu zuen. Oroimenaren Txokoan, herrian 
falta diren errepresaliatu gehiagoren gorpuzkinak 
sartzeko ere tokia egin zen, egunen batean hauek 
berreskuratuko ditugunaren esperantzarekin. 
Oroimenaren Txokoan prestatutako tokia hutsik 
dagoen bitartean, herritar batzuk falta zaizkigula 
esan nahi du.

Baina herritarrak faltatzeaz gain, errepresaliatu 
ugari izan ziren herrian eta 2015ean agindutakoa 
betez, Zegamako Udalak ikerketa sakon bat egiteko 
konpromisoa hartu zuen Joxe Urbizuren gorpuz-
kinen aurrean. Honela, esan dezakegu, etapa hau 
burutu dela, Aranzadik egindako ikerketa lanak 
2023ko udaberrirako argia ikusiko baitu.

Ikerketa burutzeko Zegamako udal artxibotik hasi, 
bai Euskal Herriko zein Espainiar Estatuko artxibo 
ezberdinak kontsultatu dituzte Aranzadiko ikerla-
riek, 1936-1945 bitarteko dokumentazio ezberdina 
aztertuz eta ikerketa honi orain arteko ikerketa 
eta argitaratutako bibliografia, aldizkari eta abar. 

gehituz eta era honetara Zegaman eta zegamarren 
aurkako errepresioa eta giza eskubideen urraketak 
islatzen dituen ikerketa osoa burutuz.

Honela, Zegamako Udalak Aranzadi Zien-
tzia Elkartearekin sinatutako proiektuari esker 
(2019-2021),ikerketaren emaitzak monografiko 
batean bildu dira 2022an zehar, liburua itzuli eta 
maketatu da eta azken zuzenketak bideratu ondo-
ren 2023ko udaberrirako argitaratuko da. Ikerketa-
rako Udalak hiru urteetan 48.400,00 € (BEZ bar-
ne) bideratu ditu eta Gipuzkoako Foru Aldunditik, 
15.521,63 € ko laguntza jaso du hiru urteetan.

Egun, maketazio, itzulpen eta argitaratzeko 
26.500,€ inguruko aurrekontua du eta dirulagun-
tzak ere eskatuta daude gastu honi aurre egiteko.



24

BERDINTASUN SAILA

Zegamako Udalak, Gipuzkoako 
Foru Aldundiarekin lankidetzan 
Berdinbidean programara atxiki-
tu zen. Honela, 2021ean, hainbat 
ikastaro egin ondoren bai udal 
politikari, langile eta herritarrei 
zuzendutakoak ere, dagoeneko 
hainbat emaitza jasotzen ari da 
Udala.

Honela, 2021ean zehar herriko 
jai nagusietako San Bartolome 
jaietako egitaraua izan zen az-
tergai, betiere berdintasunaren 
betaurrekoak jantzita. Azterketa 
hau bideratzeko herriko elkar-
teen partaidetza izan genuen eta 
guztion artean egindako haus-
narketa dela medio Farapi enpre-
sak bere azken txostena Udalari 
eta partaidetza prozesuan ibilita-
ko herritarrei aurkeztu zien.

San Bartolome Jaiak aztertu on-
doren, hainbat ekimen azpima-
rratu dira poliki-poliki bideratu 
beharrekoak. Helburua antola-
tzen diren ekimenetan emaku-
meen eta gizonezkoen parte-
-hartzea parekatzea da eta egun 
berdintze hau posible den ekin-
tzetan bide hori hastea erabaki 
zen.

Honela, aurtengo San Bartolo-
me jaietan sartu diren aldaketak 
hauek izan dira:

Bertsolarietan emakume bat 
gonbidatu da, orain arte beti hiru 
gizonezko aritu baitira hamarka-
detan zehar, esan gai-jartzailea 
ere emakumezkoa gonbidatzea, 
helburu honen barnean egin 
izan dela azken urteetan.

Herri kiroletan ere, aurten ema-
kumezkoak gonbidatu dira gizo-
nezkoekin batera.

Buruhandiak erabiltzeko ere 
emakumezkoei gonbidapen zu-
zena egin zaie baina buruhan-
di eta bai erraldoien tamainak, 
gizonezkoen fisikoari begira 
eginda daudela azpimarratu da,  

etorkizunean, berriak egiten 
badira emakumezkoek hauek 
erabiltzeko aukera izan dezaten 
kontutan hartzeko proposamena 
luzatuz.

Toka txapelketan ere, emaku-
mezkoen sariak, gizonezkoen 
sarietara berdindu dira, diskri-
minazio positiboa bultzatuz, 
emakumezkoen parte-hartzea 
bultzatuz. 

Musika taldeei dagokionean, 
emakumezko taldekiderik duten 
galdezka hasi gara, dagoenean 
beraien aldeko hautua eginez eta 
hurrengo urteetarako kontutan 
har dezaten eskatuz.

Inauteri, Olaberriko jaietan eta 
eskolako kurtso bukaerako jaie-
tan, buruhandiak erabiltzen nes-
kak ere aritu dira aurten, gai ho-
netan aurrera pauso bat emanaz.

Bestalde, 2022an zehar, Berdin-
bidean programaren barnean, 
Zegaman egun dagoen Zaintza-
ren Mapa aztertzea erabaki zen, 
Gipuzkoako Foru Aldundiarekin 
lankidetzan, bestalde Zegaman 
indarkeria sexistarik izango ba-
genu, Zegamako Udalari egoki-
tuta protokoloa idatzi da, udal 
langile, politikari eta herritarrek 
ere kasu hauetan zein pausu 
eman beharko ditugunaren jaki-
tun izan gaitezen.

Aurten, bertsolari emakumezkoa izan dugu San Bartolome Jaietan.

Erraldoi txikiekin emakumezkoak ibili 
dira herriko jaietan.San Bartolome Jaietan, 

emakumezkoen herri kirolak eskaini 
dira ikusgai.



ZEGAMAKO URTEKARIA | 25

ZAINTZEN MAPA /  
ZAHARTZAROA

Zaintzena azken boladan eztabaida publikoan bo-
lo-bolo dabilen hizketa gaia da. Zaintza krisi baten 
aurrean aurkitzen gara eta, zaintza lanak erdigu-
nean jarri eta haien garrantziaren aitortza sozial, 
politiko eta ekonomikoa egitea ezinbestekoa dela 
aldarrikatu da. Helburu honekin, Zegamako Uda-
lak herrian zaintzaren errealitatearen diagnosi bat 
osatzen joan nahi du. 

Zaintzarena oso gai konplexu eta zabala izanik, 
diagnostiko hau urtez-urte osatzen joatea da as-
moa. Aurten zahartzaroan jarri da fokua, hau 
da, zaintzaren ikuspegitik Zegamako adinekoen 
errealitatea ezagutzeko ikerketa bat egiten ari da: 
udazkenean Zegamako adinekoen errealitate sozio-
-ekonomikoaren azterketa kuantitatiboa egin da; 
Gabonen ostean, Zegamako adineko pertsonekin 
eta adinekoen zaintzan aritzen diren pertsona eta 
kolektiboekin elkarrizketak egingo dira, errealitate 
honi ikuspegi kualitatibotik ere heltzeko. 

Honekin guztiarekin ikerketaren txostena osatu-
ko da. Eta ondoren, ikerketaren emaitzak zegamar 
guztiekin partekatuko dira, ikerketan parte hartuko 
duten eragile eta norbanakoekin, baita herri mailan 
gaiarekiko interesa izan dezakeen edonorekin.

Martxoaren 8an antzerkia eskaini zen udal arkupeetan. Esnatu naiz kabaretean, Andoni Mutiloa.

INDARKERIA SEXISTARI  
ERANTZUTEKO PROTOKOLOA

Indarkeria sexista gure gizarteko arazo politiko, 
ekonomiko eta sozial larria da. Arazo honen au-
rrean tokiko erakunde, eragile eta herritarrek ezin 
dugu dugun ardura saihestu; gure erantzukizuna 
barneratu eta arazo honi konponbidea emateko 
urratsak ematea dagokigu.

Hortaz jakitun, Zegamako Udalak eta herriko zen-
bait eragilek, eraso edo indarkeriazko egoera baten 
aurrean jarraitu beharreko urratsak landu eta ados-
tu ditugu. Saio ezberdinetan indarkeria sexistaren 
jatorriak jorratu ditugu, indarkeriaren arrazoiak, 
indarkeria motak, etabar. Gainera, gure prozedura 
adosteko ere, beste eragileena ezagutzen aritu gara: 
nola jokatzen du bakoitzak eraso baten aurrean? 
Zein baliabide daude egoera hauei aurre egiteko?

Hurrengo urte hasierarekin batera, egindakoa he-
rritarrekin konpartitu nahi da, arazo honi aurre 
egitea guztion ardura baita.

Azkenik, gai honekin lotuta bi antzerki eman dira 
Zegaman:

Martxoaren 8an, Emakumeen 
Nazioarteko Eguna:
Emakumeen Nazioarteko Egunari lotuta, Astrola-
bium effect” izeneko antzerki emanaldia egin zen 
udal arkupeetan.

Ekainaren 28an, LGTBIQ+ Harrotasun Egunaren 
jiran, Andoni Mutiloaren ESNATU NAIZ, kabareta 
izan genuen ikusgai.

Eskolako gimnasioan izan zen emankizuna eta he-
rritar ugarik parte hartu zuen bertan.

Azaroaren 25ean, “ Emakumeen aurkako indarke-
riaren aurkako nazioarteko eguna”ren jiran, uda-
letxe aurrean herritarren arteko elkarretaratzea 
egin zen.
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LEHEN ETA 
ORAIN

Alderdi Eder parean zuhaitzak ibaian.

Andraitz atzealdean zuhaitzak.

Alderdi Eder pareko ibaiko zuhaitzak kimatuta.

Andraitz atzealdeko zuhaitzak kimatuta.
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Elizalde atzealdean zuhaitzak ibaian.

Urgain Berri parean zuhaitzak ibaian.

Elizalde atzealdeko zuhaitzak kimatuta.

Urgain Berri pareko ibaiko zuhaitzak kimatuta.
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Buztinkaleko aparkalekua lehen.

Ospitalaundiko bidea hormigonatu aurretik.

Ospitalaundiko bidea hormigonatuta.

Buztinkaleko aparkalekuan asfalto berria botata.

Buztinkaleko aparkalekua asfaltatuta eta marrak 
margotuta.

Aitxuri Herri Eskola parean ibaian zuhaitzak. Aitxuri Herri Eskola pareko zuhaitzak kimatuta.
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Zatizabalaldea auzoko bidea lehen.

Ospitalaundiko bidea hormigonatu aurretik.

Zatizabalaldea auzoko errepidea lehen.

Ospitalaundiko bidea hormigonatuta.

Zatizabalaldea auzoko errepidea zabalduta eta 
eskoilera eginda.

Zatizabalaldea auzoko errepidean eskoilera egiten.

Zatizabalaldea auzoko errepidea eskoilera eginda eta 
hormigonatuta.

Zatizabalaldea auzoko errepidean eskoilera eginda eta 
hormigonatuta.
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KULTUR  
EKINTZAK

IPUIN KONTAKETA

 Ipuin kontalari saioak 

2021eko abenduaren 27an, udal 
liburutegiak antolatuta, ipuin 
kontalari saioak izan genituen 
Zegaman. Monika Arratibel eta 
Xabi Etxaniz izan ziren konta-
lariak, “Laino txiki, egizu negar 
poliki” ipuin kontaketa hain zu-
zen ere. Bi saio egin ziren; lehen 
saioa txikitxoenentzat eta biga-
rren saioa zahartxeagoentzat. 
Ipuinak entzuteaz gain, eskula-
nak ere egin zituzten bertara-
tuek.

KASINOKO BERTSO 
JAIALDIA

Martxoaren 13an, Erlezain Egu-
nean, arratsaldez, eskolako gim-
nasioan izan zen zita bertsoak 
entzun nahi zituenarentzat. Gai 
jartzailea Amaia Agirre izan zen 
eta bertsotan, Andoni Egaña, 
Onintza Enbeita, Eli Pagola, Julio 
Soto eta Angel Mª Peñagarikano 
izan ziren. Bertso jaialdiaren an-
tolaketa lanak, Kasino Elkarteak 
egiten ditu eta, jaialdiarekin diru 
zorra sortzen bada, udal kultura 
batzordeak bere gain hartzen du 
egindako zorra. Honela, elkarla-
nari esker, Zegaman urtero ber-
tso jaialdi bikaina izaten dugu. 
Bestalde, diru irabaziak eman ez-
kero, diru hori, Kasino Elkarteak, 
hurrengo urteko bertso jaialdia 
antolatzeko gordetzen du, Uda-
laren ekarpena murriztu asmoz.

SAN BARTOLOME 
JAIETAN ANTZERKIAK

Jai nagusien egitarauarekin uz-
tartuz aurten bi antzerki izan 
ditugu.

Abuztuaren, 24an,” Bonba bat 
naiz” antzerkia izan genuen Bea 
Larrañagaren eskutik.

Abuztuaren 28an, “Kale Gorrian” 
antzerkia izan genuen kultura-
-etxeko plazan. Antzezlariak, 
udaletxeko balkoitik aritu ziren 
lanean.

PURO RELAJO 
TALDEAREN 
KONTZERTUA

Ekainaren 6an, astelehen eta 
Arantzazuko peregrinazioaren 
bueltarekin uztartuz, herriko 
plaza nagusian, Jose Maiora 
Plazan, “ Puro Relajo” taldearen 
kontzertua izan genuen.

Kale Gorrian antzezlana.

Luis Mari Zaldua filologoak Anduetza parketxean eman zuen hitzaldian Irulegiko 
eskuari buruz bere iritzia  ere eman zigun besteak beste.
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PELLO RAMIREZ ETA NATXO 
SOTOREN KONTZERTUA

Irailaren 21ean, Anduetza parketxean, Pe-
llo Ramirez eta Natxo Sotoren kontzertua 
izan zen .

ORREAGATIK IRAGAN 
HURBILERA

Segurako antzerki taldeak, azaroaren 
25ean, ”Orreagatik iragan hurbilera” ize-
neko antzerkia antzeztu zuen eskolako pa-
tioan.

 Abeltzaintza eta pago-motzak  
uztartuz hitzaldia 

Alvaro Aragon Ruanoren eskutik, “Abel-
tzaintza eta pago-motzak uztartuz”, hitzal-
diaz gozatzeko aukera izan genuen azaroa-
ren 10ean, Anduetza Parketxean.

Hitzaldiak, Gipuzkoako basogintzak histo-
rian zehar izan dituen gora beherak ezagu-
tzeko balio izan zien bertaratuei.

AINTZINATEKO JAINKO-
JAINKOSAK, ZEGAMA IZENA 
ETA IRULEGIKO ESKUA HIZPIDE

“Aintzinateko jainko-jainkosak eta Zegama 
izena” izan zituen Luis Mari Zaldua adi-
tuak aztergai, azaroaren 24an Anduetza 
parketxean eman zuen hitzaldian.

Bide batez, Irulegiko eskua agertu zela den-
bora gutxi zela-eta, gaiari buruz gehiago ja-
kiteko aukera izan zuten bertaratuek Luis 
Mari Zalduak emandako argibideei esker.

GIPUZKOAKO ERROTEN EGUNA

Maiatzaren 8an, Gipuzkoako Erroten Egu-
na ospatu zen.

Errota Egun honetan Gipuzkoako herri 
gehienek parte hartu zuten eta ekimenen 
artean herriko errotaren bat ikusgai jar-
tzea izan zen. Zegamako kasuan Intxaus-
tiko buztin eta berniz errota jarri genuen 
egun horretan balioan. Azalpenak, Andue-
tza Parketxeko Nerea Tauschkek eman zi-
tuen.

IKASTAROAK.

Jabier Otaegi kultura-etxean, Itziar de la Granja 
eta, Iñaxi Urreagak urte osorako ikastaro-tailerrak 
eman dituzte aurten ere.

Maria Luisa Gorrotxategik, pintura tailerrak eman 
ditu apaiz etxean ikasturte osoan.

Jabier Arrietak ere urteroko moduan, tailaketa tai-
lerra eman du .

Puro Relajo taldea.

Pello Ramirez eta Natxo Sotoren emanaldia.

Gipuzkoako Erroten Eguna.
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GIZARTE
EKIMENAK
ERAKUNDE EZ 
GUBERNAMENTALEI 
2021EKO DIRU BANAKETA: 

Elikagaien bankua 3.450 €

Taupadak GKE 650 €

Mundu Solidarioa 650 €
GUZTIRA 4.750 €

1 / GIPUZKOAKO ELIKAGAI 
BANKUA:

Arduraduna: Jose Maria Beitia. 

Dirulaguntza: 3.450 € 
Helburua: Koronabirusaren pan- 
demiak herritar zein familiei 
sortu dien prekarietate egoerari 
lagundu asmoz, Bergarako Elika-
gai Bankuko kanpainei ekonomi-
koki laguntzea.

Non: Bergara

2 / ONG TaupadaK

Arduraduna: Fernando de la 
Hera Galarza (Irun)

Dirulaguntza: 650 €
Helburua: Boliviako Amazonako 
Chiman komunitatean, konkre-
tuki, Maniqui ibaiaren goiko al-
dean, doako musika heziketa eta 
indigenen identitatea bermatzea.

Non: Bolivian amazonako Herri 
Indigena Chimanak

3 / MUNDU SOLIDARIOA

Arduraduna: Isabel Medina 
Gomez
Dirulaguntza: 650 €
Helburua: Aniztasun funtziona-
la duten pertsonen inklusiorako 
eta bizi-kalitatea hobetzeko ba-
liabideak sustatzea zentroa la-
guntzea.

Non: Nicaragua Diriamba  
herrian Carazo bailaran.

EGUNEKO ZENTROA 
BERRITUA

2004. urtean ireki zenetik, Ze-
gamako Eguneko Zentroaren 
egoera benetan aldatzen joan da. 
Oso zentro txikia izatetik gaur 
egun, 23 lagun artatu lezakeen 
zentroan bihurtu da. 23 plaza 
horietatik 10, Gipuzkoako Foru 
Aldundiak plaza kontzertatu 
modura onartuak ditu eta auke-
ra ematen digu beste 13 plaza ho-
riek gure kasa kudeatzeko. 

Gaur egun 10 plaza publikoak 
beteta daude eta plaza pribatu 
bat okupatuta dugu. Horrezaz 
gain, hiru pertsonen eskaerak, 
itxaron zerrendan ditugu.

Guzti honi erantzuna eman 
nahian, 2023 urterako, 15 plaza 
kontzertatu izatea eskatu zaio 
Aldundiari. 

ADINEKOEN EGUNA

2019an egin zen azken aldiz Adi-
nekoen Eguna, Covid 19ak era-
ginda baina aurten lortu da be-
rriro ere talde eder bat elkartzea, 
konkretuki 120 lagun bildu ziren 
uztailaren 14an. Bazkari eder bat 
herriko Ostatuan egin eta tertuli 
giro ederrean pasa zen eguna.

Etxean gelditu ziren 80 urtetik 
gorakoek ere, bezperan jaso zu-
ten postre goxoa, beraiek ere, 
festan parte hartzeko aukera 
izan zezaten.

AZAROAK 25 
EMAKUMEEN AURKAKO 
INDARKERIARIK EZ

“Emakumeen aurkako indar-
keriarik ez” lemapean aurten-
go urte honetan ere deialdia 
egin zaie herritarrei iluntzeko 
18:00etan udaletxe aurrera ger-
turatu daitezen eta isilean XXI. 
mendeko arazo larrienetakoa 
bihurtu dena salatzeko. 

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. 

ZEGAMA LAGUNKOIA

“Zegama Lagunkoia” Eusko Jaur-
laritzako Enplegu eta Gizarte 
Politiketako Sailak sustatu eta 
Matia Fundazioak koordina-
tzen duen ekimena da. Ekimen 
honen helburua herrian dauz-
kagun gabeziak ikustaraztea da 
eta proiektu ezberdinak, beti ere 
herritarren onurarako, aurrera 
eramatea. Adineko pertsonen 
ikuspegiak beti ere pisu handia 
izanik ekimen honetan. Ekimen 
honetan arlo ezberdinak landu 
nahi dira hala nola garraio publi-
koa, osasun arreta, etxebizitza, 
herritarren parte-hartzea, aisial-
dia… Ekimen honi hasera ema-
teko bilera deialdi bat egin da 
lehenik ekimen honen nondik 
norakoak esplikatzeko. Deialdi 
hau herritar guztiei egin zaie eta 
deialdi berezia herriko elkarte 
eta eragile ezberdinei. Elkartu-
tako jendearekin ekimena dina-
mikoa izan dadin talde eragile 
bat sortu da. Herriko diagnosia 
egitea izan da hurrengo pausoa. 
Diagnosi hau egiteko galdera 
sorta bat prestatu da eta herri-
tarren artean banatu. Honela 
Zegaman dauden behar edo ga-
bezien berri izan dugu. Inkesta 
hauek jaso ondoren elkarte ez-
berdinekin elkarrizketak egiteko 
prozesuan gaude. Elkarrizketak 
bukatu ondoren jasotako eran-
tzunekin ekintza plan bati hase-
ra emango diogu.
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MARIA TERESA  
LARRAÑAGA ALBIZUK
100 URTE  
(1922-05-14/202205-14) 
Maria Teresa, Zestoako Iraeta auzoan jaio 
eta Zegaman errotua bizi izan den ema-
kumea omendu zuen Zegamako Udalak. 
Joseba Izagirre Alkateak, guztion izenean 
oroigarri bat entregatu eta bere bizitza-
ren pasarte ezberdinen berri jakin ere 
egin zuen, Maria Teresa berak kontatuta . 

Maria Teresa sasoi ederrean aurkitzen da, 
oraindik bere eguneroko zereginak gehie-
nak bere kabuz egiten dituelarik, bejon-
deiola eta urte askotarako!!

Maria Teresa Larrañagak Joseba Izagirre alkatearengandik 
oroigarria jaso zuen bere 100. urtemugan.

Patxi Arangiz saria jasota.

OIARBIDE HARAKINAK
Gipuzkoako I.go Autore Hanburgesen Lehiaketan 2. Saria eskuratu dute.

Oiarbide lehengusuak, Patxi eta Beñat, gustu-
ra daude aurtengoan egindako lan guztiarekin, 
besteak beste, dagoeneko duten sari zerrenda-
ri, sari berri bat gehitzea lortu dutelako. Orain 
artekoak, txistorra, txorizo eta kroketei esker 
eskuratutako sariak ziren, oraingoan aldiz, han-
burgesari eman diote garrantzia. Horrela, Eiba-
rren maiatzean ospatutako Gipuzkoako I Autore 
Hanburgesen lehiaketan, hanburgesa berritzai-
learen kategorian bigarren saria irabaztea lortu 
dute. Horretarako, hanburgesa berri bat presta-
tu zuten, guztiz berritzailea, kalitatezko haragiari 
Nafarroako pikillo piperra nahastu eta maitasun 
handiz egina.

Beraz, dastatu nahi 

duenak badaki non topatu, 

OIARBIDE HARATEGIETAN! 
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NORMALTASUNERA 
ITZULITA ANDUETZA 
PARKETXEAN

Urte honetan zehar, Anduetza 
Parketxean normaltasuna be-
rreskuratzen joan gara poliki-po-
liki: jendearengana zuzentzeko 
moduan, jarduerak eta ekintza 
bereziak kudeatzeko moduan, 
eskola-taldeekin lan egiteko 
moduan (maskararik eta gelarik 
gabe)… eta horrek gure Aizko-
rri-Aratz natura-parkeko natura 
eta kultura ondarea irakasteko 
ilusioa berpiztu digu. 

Normaltasunera itzulita, bisi-
tarien datuak berreskuratu di-
tugu. 2018ko gailurrera iritsi ez 
garen arren, gertu gaude, aurten 
ia 6.500 bisitari izan baititugu. 
Azpimarratu behar da Aizkorri-
-Aratz Mendi Maratoi ezaguna 
berriro ospatu dela, eta horrek 
bultzada handiagoa ematen diola 
bisitarien kopuruari.

Urtero bezala, urte osoan zehar 
hainbat jarduera berezi, hitzaldi, 
ibilaldi edota bisita gidatu antola-
tu ditugu publiko orokorrentzat. 
Anduetza Parketxearen bisitari 
kopuruari begira, geroz eta fa-
milia gehiagok parte hartzen 
dutela gure eskaintzan. Urteko 
jarraipena eginez, urte hasierako 
jarduerak pixka bat beranduago 
hasi genituela ikusi da, batez ere 
pandemiaren aurreko segurta-
sunagatik; baina gero eskaintza 
aberatsa eta emankorra izan da.

HAMAIKA JARDUERA 
HAMABI HILABETETAN

Otsailean, “Leizarrateko (San 
Adrian) igarobideko sekretuak” 
ibilbide gidatua antolatu zen, 
non beti bezala taldetxoa sortu 
zen. Leizarrate (San Adrian) iga-
robideak duen ospearen seinale.

Martxoan, “Arkumeen eta gaz-
tagintzaren sekretuak” jardue-
rak arrakasta handia izan zuen 
berriro ere, Gipuzkoa osoko fa-
milia ugari gerturatu zirelarik. 
Ondoren “Erlezain eguna” jaial-
diaren egitarauaren barruan bi 
hitzaldi burutu ziren Anduetza 
Parketxean bertan. Eta nola ez, 
egunean bertan kandela tailerra 
egin zuten parketxera gertura-
tzen ziren haur edota gazteek.

Apirilean, Aste Santuan eta Paz-
koako astean dauden jai egunak 
aberasteko Anduetza Parketxeko 
bisita gidatuak eta “Leizarrateko 
(San Adrian) igarobideko sekre-
tuak” ibilaldi gidatua eskaini zen. 
Hauek erdaraz ere eskaini ziren 
Euskal Herritik kanpo zetozen 
bisitarientzat.

Maiatzean, lehen urtez “Gipuz-
koako Erroten Eguna” ospatu 
zen. Zegamako Intxausti buztin-
-errota bakarra da Gipuzkoan. 
Egun berezi honetan, Gipuzkoa 

osoan erakutsi ziren beste erro-
ta guztiak, irina ehotzeko era-
biltzen ziren. Inxtausti buztin-
-errotan ordea, buztingintzan 
erabiltzen zen: buztina bera lan-
tzera eraman baino lehenagoko 
prozesuan lagungarri eta mine-
ralak ehotzeko. Honenbestez, 
bisita gidatu oso aberasgarria eta 
arrakastatsua izan zen.

Ekainean, urtean zehar errepi-
katzen den “Leizarrateko (San 
Adrian) igarobideko sekretuak” 
ibilbide gidatua antolatu zen. 
Honetan, eguraldiak ez zigun la-
gundu oso berotsua izan baitzen. 
Hil honetan ere, Barrendiolako 
urtegitik abiatzen zen eta Aiz-
korri Aratz parke naturalaren 
barruan zen ibilaldi gidatu bat 
berrantolatu zen. Ibilaldiak, “Ha-
ritz kandugabeen Gipuzkoako 
basorik zabalena” du izena eta 
bertan, baso berezi honek dituen 
aberastasun ekologikoak eraku-
tsi ziren.

Arkumeen eta gaztagintzaren sekretuak ezagutzen.
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Uztailean, urtero legez, Aranza-
di Zientzia Elkartearen eskutik 
XVI. kanpaina arkeologikoa bu-
rutu zen. Honekin bat, Andue-
tza Parketxeak ibilaldi gidatua 
antolatu zuen, “San Adrian (Lei-
zarrate) igarobidean indusketak 
zuzenean” izenburupean. Hone-
tan, arkeologoak bertatik bertara 
lanean ikusteko aukera izan zen. 
Gaur arte han egin diren indus-
keta arkeologikoek, Erdi Aroan 
ez ezik, Historiaurrean ere gune 
garrantzitsua izan zela eraku-
tsi dute. Hain zuzen ere duela 
12.000 urteko aztarnak (zera-
mika zatiak, hezurrak…) aurkitu 
dituzte. Ibilaldian zehar Aizko-
rri-Aratz natura-parkeko gune 
ezagun eta magiko honen histo-
ria eta sekretuak erakutsi ziren.

Abuztuan zehar “Leizarrateko 
(San Adrian) igarobidearen se-
kretuak” ibilaldi gidatua berran-
tolatu zen azken aurkikuntzen 
berri emateko helburuarekin. 
Baita ere, “Haritz kandugabeen 
Gipuzkoako basorik zabalena” 
ibilaldi gidatua errepikatu zen, 
baso berezi honek dituen abe-
rastasun ekologikoak erakutsiz. 
Biak hala biak, bi hizkuntzetan 
burutu ziren, kanpotik etorrita-
ko bisitariek hauetan parte har 
zezaten. Honenbestez, biak arra-
kastatsuak izan ziren.

Irailean, azpimarratzekoa da 
Amezti Mendi taldearen eskutik 
antolatu zen “Uraren bideari ja-
rraituz” ibilaldi gidatua. Goierri-
ko mendizale asko izan genituen 
taldean eta oso giro onean men-
diko ura baliatu nahiak ekarri di-
tuen ondorioak bertatik bertara 
ezagutzeko aukera izan genuen: 
ur-kanala, gesal-iturria, zentral 
hidroelektrikoa eta paisaia kars-
tikoa besteak beste. 

Urrian, lehen aldiz, “Makrame 
ikastaroa liho zuntzekin” izan 
genuen Anduetza Parketxean. 
Landaretik zuntza ateratzeko 
prozesuaren ezagutza izan zen 
ardatz eta ondoren makrame 
ikastaroa burutu zen. Hariak 
aurrera eta atzera pasaz egiten 

dira korapiloak eta hauetako 
ehundaka bata bestearen atzean 
pilatuta tapiz, apaingarri edota 
bitxiak sortu zituzten. Makrame 
ehungintza teknika da eta izena 
euskaldundu nahiko bagenu ko-
rapilo izena izango luke, jatorri 
turkiarreko hitz horrek horixe 
adierazten baitu. Sormena kora-
piloen bidez lantzeko bide hau 
duela urte askotatik erabili da 
mundu osoko kultura ezberdi-
netan eta gaur egun estresa ku-
deatzeko eta baretzeko tarte bat 
hartzeko teknika gisa lantzen da. 
Honetan ere, taldetxo polita izan 
zen eta hurrengoetarako inte-
resdun jendea izan genuen ere.

Azaroan, San Martin Feria egi-
tarauaren barruan hitzaldi bat 
izan zen “Pago motzak: baso-
-kulturaren ondare biziak” izen-
burupean. Alvaro Aragon Ruano 
aditua izan genuen parketxean 
eta gizakiak basoarekin egin 
duen esku-hartzeak eta bere in-
gurunearekin elkarbizitzen sor-
tu den kultura izan zen hitzal-
diaren ardatz. 

Nola ez, San Martin Feriaren 
egunean frontoian informazio 
puntu bat jarri genuen. Hil ho-
netan ere, urtero bezala “Euskal 
Herriko mito eta ipuin zaha-
rrak” ipuin kontaketa izan zen, 
Jentilbaratza Kultur Elkarteko 
Maitane Aizpuruaren, “Mari-

mundukoren” eskutik. Urtero 
legez, bere lagun diren hainbat 
pertsonai mitologiko izan geni-
tuen ere. Hil honekin bukatzeko, 
Luis Mari Zaldua Etxabe izan 
genuen solasaldian: “Antzina-
teko jainko-jainkosak (eta Ze-
gama izena)” hitzaldia gidatzen. 
Luis Marik, bederatzi jainkoren 
berri ematen duten eta plazara-
tu diren hamazazpi inskripzio 
izan zituen ardatz. Gurean gaur 
arte aurkitu diren Antzinaroko 
euskal ondareko hizkuntzaren 
aztarna gehienak jainko eta jain-
kosen izenak dira. Banaka har-
tuta, aldareetan antzemandako 
datuak ez dira adierazle eraba-
kigarriak, baina, batera hartuz 
gero, guztien artean, erromatar 
garaian, Euskal Herriko eremu 
zabal batean, Akitaniakoaren 
(eta Soriako iparraldekoaren) 
alor berekoa zen euskal hizkun-
tza zerabiltela egiaztatzen dute, 
bereziki Nafarroan.

Eta abenduan, urtea borobiltze-
ko eta urtero bezala, “Olentzero 
eta talo tailerra” jarduera anto-
latu genuen, urtero bezala oso 
arrakastatsua izanik.

Ekitaldi horiek guztiak arrakas-
ta handia izan dute eta bisitari 
ugari erakarri ditu. Hala ere, az-
pimarratzekoa eta eskertzekoa 
da bihotzez zegamarren harrera 
ona eta parte-hartze ikaragarria.

Makrame ikastaroa eman zen urrian.
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INGURUMEN-
HEZKUNTZA ESKAINTZA 
ZABALA

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, 
ingurumen hezkuntza eskaintza 
hobetzen eta hedatzen saiatzen 
gara urtero.

Halaber, inguruetako eskolekin 
ingurumen hezkuntza lantzeaz 
gain, Anduetza Parketxeak hain-
bat ekimen burutu ditu Zegama-
ko Aitxuri Herri Eskolako ikas-
leekin. Aurten, Agenda 2030eko 
gaia “Energia irisgarria eta ez 
kutsagarria (Energia, bizitzaren 
motorra)” izan da. Honenbestez, 
Zegaman dagoen Intxausti buz-
tin-errota gaiarekin bat zetorre-
la ikusi genuen. Buztin-errota 
hau Gipuzkoan zutik gelditzen 
den bakarra da eta Oria ibaiaren  

uraren indarra erabiltzen zuen 
martxan jartzeko. Honetan mi-
neralak ehotzen ziren eta men-
ditik ekartzen zuten buztina ira-
biatu garbitze prozesuan.

Honela, Aitxuri Herri Eskolako 
agendaren arduradunekin bildu 
eta gero, gaia aproposa zela ados-
tu zen. Aurtengo udazkenean 

zehar, Intxausti buztin-errotara 
ibilaldi gidatuak egin ditugu eta 
datorren urteko lehen hilabe-
tetan buztin tailerra egingo da 
Anduetza Parketxean; Agenda 
2030ak dituen helburuak betez.

Marimundukoren ipuinak entzutera jende ugari hurbildu zen.

MOVEMBER MUGIMENDUA AUSTRALIAN SORTU 
ZEN 2003AN, KIROLARI GAZTEEN EKIMENEZ.

Hilabete batez, azaroan hain zu-
zen ere, gizonek bibotea hazten 
edo luzatzen uzten dute (mos-
tacho), batez ere gizonari eragi-
ten dioten gaixotasunak bista-
ratzeko, prostatako minbizia eta 
barrabiletako minbizia esate ba-

terako. Kanpaina honen helbu-
rua gaixotasun horiek ikertzeko 
dirua biltzea da eta horretarako, 
itsulapikoak jarri dira Mordoxka 
eta Txanton tabernetan, MO-
VEMBER 2022ko egitasmoan 
lagunduz.

Zegaman, ekimen honen histo-
ria 2015. urtean hasi zen. Orduan 
zegamar batzuk, beraien kaxa, 
bibotea luzatzen uzten hasi zi-
ren, nahiz eta MOVEMBER mu-
gimendu antolatu gisa 2018an 
hasi zen ospatzen herrian.

Movember egitasmoan parte hartu duten zegamarrak. Zegamako Txistu taldekoak ere movember.
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Zegamarrok gure inguruan aurki ditzakegun zuhaitz 
bereziak ezagutzea (adina, tamaina, edertasuna, eta historia 
berezia duten zuhaitzak) interesgarria dela iruditzen zaigu.

Hori dela-eta aurten aukeratu dugun zuhaitza hagina da.

ZEGAMAKO ZUHAITZ BEREZIAK

ESPEZIEA:
Taxus baccata - Hagina. Tejo

KOKAPENA:
Zegaman, Goialdea auzoan.

JABETZA:
Partikularra.

ENBORRAREN  
GERRI- BUELTA:
4,10 metro.

ZUHAITZAREN  
ALTUERA:
14,80 metro x 13,30 metro adarra-
ren luzera.

ADINA:
100 urtetik gorakoa( 1000 urterai-
no bizi daiteke)

Hazkuntza moteleko zuhaitza dela 
ikusirik eta daukan gerri-bueltare-
kin, Zegamako zuhaitz zaharrena 
izan daiteke eta tamainaz guk eza-
gutzen dugun Gipuzkoako han-
diena.

KONTSERBAZIO  
EGOERA:
Garairen batean tximistak jota 
dago, bi adar erreta eta apurtuta 
dauzka.

Hala ere indartsu eta sasoi onare-
kin ikusten dugu.

ATSOTITZA:

Haritza indarra da; hagina gogoeta.Haritzak agindu 
egiten du, haginak aholkatu. Haritza erregea da; ha-
gina jakintsua. Haritza harroa da, hagina apala. Ha-
ritza behin behinekoa; Hagina betierekoa. Haritza 
zuhaitz bat da, hagina, hori baino askoz gehiago.

HAGINA
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GIPUZKOAKO  
ETA ARABAKO 
PARTZUERGOA
Gipuzkoako eta Arabako Patzuergoak 2022  
urtean hartutako erabaki eta burututako  
ekimen garratzitsuenak

Partzuergoa, gizarteko gainontzeko arloen mo-
duan, aurten erabateko normaltasunera itzuli da.

2022-2023 denboraldian ganadua mendira igotze-
ko 61 ganaduzalek egin dute eskaera eta 38 ehizta-
rik hartu dute parte 45 ehiza postuen enkantean. 
Gainontzeko postuak herri partzoneroen artean 
banatu dira zozketa bitartez. Berrikuntza bat aipa-
tzekotan, Partzuergoko Enkanteko Baldintza Ad-
ministratibo Partikularrak aldatu egin direla esan-
go dugu. 

Inbertsioei dagokionez, larreetako, GOILARRE Gipuz-
koako mendi publikoetan larreetako hobekuntzak ku-
deatzeko programa, hirugarren urtez burutu da. 

Bestetik, ohiko ehiza postuen mantentzeaz gain, 
Urdalurreko pista zati bat hormigonatu da. Joan 

den urtean hasi zen Solabarritik Urbirako pistaren 
konponketan ere Partzuergoak parte hartu du. 

Aipatzekoa, beste behin ere, Zegamako eskolako hi-
rugarren mailakoekin eta Oñatiko Artzain Eskola-
ko ikasleekin Partzuergoaren aurkezpena egin dela.

Azkenik, Partzuergoko mendietako erabileraren 
ordenantzak aztertu, eta batez ere larreei dagokien 
erabilera, aldatu dela aipatu nahi da.

Junta eta Lehendakari aldaketa: Uztailean egin zen 
junta bileran, Segurako alkatea den Izarra Urdalle-
ta Iraolak, Txetxu Gonzalez, Donemilagako ordez-
kariari urtebeterako izango den lehendakaritzaren 
erreleboa pasatu zion. 

1.- LARRE DENBORALDIA

Partzuergoak, aurreko urteetan bezala, larre es-
kaeretan jasotako buru kopurua eta mendian ibi-
litako buru kopuruen arteko desdoitzeak saihes-
teko neurriak aplikatu ditu. 

Bi mendietarako egon diren eskaerak, espezieka:

BAIMENDUTAKO BURUAK

MENDIA ARDIAK BEHIAK BEHORRAK AHUNTZAK Ganaduzaleak

Altzania 1442 157 185 143 32

Urbia 3287 215 209 66 29

GUZTIRA 4729 378 401 209 61
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2.-INBERTSIOAK

2.1- Larre Hobekuntzak 

2.1 Aldundiak martxan jarritako GOILARRE pro-
grama barruan, Partzuergoaren partida murriztu 
egin denez, inbertsioa txikiagoa izan da: 

Altzanian: 

• Beunde Letain pista tramoa errepasatu da. 

Urbian: 

Eskorta berria.

Artzanburun ur-askak hornitzeko depositoa ipini da.

GOILARRE programak jasotzen duen bezala, gas-
tuak hurrenez hurren, bi erakundeen artean bana-
tu dira: GFA (18.500 €) eta Partzuergoa (7.400 €), 
guztira 29.500 €.

2.2- EHIZA Hobekuntzak

Urtero bezala, ehiza postuen berritze eta man-
tentze lanak egin dira. Ehiztariekin bi bilera egin 
dira Segurako udaletxean, bata martxoan eta bes-
tea maiatzean. Hobekuntzei begira, aurrekontuak 
eman duen heinean egin dira, lehentasuna postuen 
segurtasuna bermatzen zituzten lanei emanez. 

Gastatutakoa ondorengo taulan:

KOSTUA

LANAK 13.963 €

MATERIALA 5.090 €

Urdalurreko pista zatia 
hormigonatzea 20.000 €

GUZTIRA 39.053 €

2.3-Urbiko pista

2021ko udazkenean Urbiko pistaren konponketa 
lanak hasi ziren, eta Partzuergoak 60.000€tako 
ekarpena egin du. 

3.- DIRULAGUNTZAK:

San Adriango indusketa lanen jarraipena egiteko 
Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura, Turismo Kirol 
eta Gazteria sailak ateratzen dituen dirulaguntze-
tara aurkeztu da eta Jaurlaritzako Ingurumen, Lu-
rralde Plangintza eta Etxe Natura Ondarearen eta 
Klima Aldaketa sailak ateratzen dituen biodibertsi-
tate dirulaguntza programara Partzuergoko habitat 
bereziak mantentzea sustatzen duen proiektua ere 
aurkeztuta eta ebazpena aldekoa izan da.

4.- EHIZA

Enkante eguneko aurreneko bueltan 45 postuetatik 
19 hutsik geratu ziren eta bigarren bueltan 10. Jun-
tak aurten aho batez onartu du enkantean desertu 
geratu diren 10 postuak Partzuergoko udal bakoi-
tzari dagokion zatiaren arabera banatzea eta da-
gozkien tasak eta aprobetxamenduaren %20a herri 
bakoitzak bere gain hartzea. 

Postuko ehizari dagokionean, azaro hasieran txos-
tena idatzi denean oraindik denboraldia bukatu 
gabe, Partzuergoan uso gutxi batzuk sartu badira 
ere, urriko azken asteetan eta azaro hasieran bi-
rigarroa izan da ehiztariek gozatzeko izan duten 
aukera. Oilagorra berriz urriko azken astean baita 
hasi da Partzuergoan sartzen.

Azkenik, 2021-2022 denboraldian Altzanian 3 
uxaldi eman ziren, guztira 13 basurde eta 8 orkatz 
bota zituztelarik eta piezarik ez zen bota Urbian 
eman zen uxaldi bakarrean. 

5.-ORDENANTZAK

Helburua mendia kontserbatzea eta hobetzea iza-
nik, erabilera egoki eta proportzionala bultzatuz, 
egungo errealitatera egokitutako hainbat neurri 
aldatu dira. Besteak beste, larreak aprobetxatzeko 
baimenak emateko aurkeztu behar den dokumen-
tazioa, eskaera bakoitzeko abelburuen kopuruari 
mugak ezarri zaizkio, etabar.
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6.- PARTZUERGOA 
KANPORA

Aitxuri Eskolarekin  
Proiektu Pilotoa

Zegamako Aitxuri eskolan, lau-
garren urtez, 2022-2023 ikastur-
teko planean, Agenda 30 ekin-
tzetan barruan Partzuergoaren 
inguruko tailerra antolatu da, 
hirugarren mailako ikasleekin. 

Eskolan bi saio egin dira, Otzaur-
tetik Arkaungo artzain txabolara 
egin den bisitarekin osatu dena. 
Bertan Xabi Azurmendi artzai-
nak, artzantzaren inguruko 
azalpenak eman dizkie ikasleei. 
Eskolako bigarren saioa Begoña 
Etxezarretaren lekukotzarekin 
bukatuko da.

Umeek saioetan parte hartze 
handia izan dute galderak eta 
adibideak ipiniz. 

Aitxuri Herri Eskolako ikasleek Xabier Azurmendi artzainaren azalpenak jaso 
zituzten artzaintzari buruz.

San Adrian kobazuloan erretenak garbitzeko lanetan.

Dominika txabolarako 
sutarako egurra:

Basoan markatutako pagoa bota, enborra txabolara gerturatu, txikitu 
eta txabola ondoan pilatuta uzteko hainbat boluntariok parte hartu 
duten bi auzolan antolatu dira. Era horretan datozen hilabeteetan txa-
bola berotzeko behar adina su-egur prest utzi da.

Arantzazuko  
Artzain Eskolan: 

Partzuergoa zer den eta artzain-
tza estensiboaren abantailei bu-
ruz hitz egin da.

7.-AUZOLANAK

Lau auzolan antolatu dira:

San Adrian: 

Uztailaren 1ean, euria egiten 
duenean urak bere bidea segitu 
dezan kobazuloko pareta ondoko 
erretena garbitu eta ermita on-
doko zuloa bete zuten 7 lagunek. 

Ehiza postuetako  
garbiketak:

Uztailaren 2an berriz, takoak, 
bridak eta plastikoak bildu zituz-
ten 13 lagunek Partzuergoko lau 
ehiza lerrotan.
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KIROL EKINTZAK
Hona hemen 2022an zehar gure 
herrian antolatu diren kirol-ekintza 
esanguratsuenen laburpena:

IX. SAN SILVESTRE 
KROSA 2021

2021ean, bederatzigarrenez, 
Zegamako IX. San Silvestre las-
terketa ospatu zen abenduaren 
31an, Udalak eta Elkartu Nahi 
elkarteak lankidetzan antolatu-
tako lasterketa hain zuzen ere. 
Bi lasterketa burutu ziren; lehe-
nengoan haurrak izan ziren pro-
tagonista eta bigarrenean berriz 
gaztetxo eta helduak.

Helduen lasterketa arratsaldeko 
17:30etan hasi zen eta 5,25km-
-ko bidea egin behar izan zuten. 
Guztira 182 korrikalarik amaitu 
zuten froga. Hauen artean he-
rritar parte hartzaile ugari izan 
genituen eta baita inguruko he-
rrietakoak ere. Euskal Herrita-
rrak izan ziren gehienak baina 
espainiarrak ere baziren aurten-
go parte hartzaile batzuk.

IX. San Silvestre probako podiuma.

IX. San Silvestre proban lehenengo 
zegamarrak.

SAILKAPENAK

GIZONEZKOAK

IZEN-ABIZENAK HERRIA DENBORA

1 Aitor Regillaga Beloki Tolosa 00:16:37

2 Ibai Larrea Aranguren Antzuola 00:16:54

3 Jon Aranburu Goiricelaya Arrasate 00:17:15

EMAKUMEZKOAK

IZEN-ABIZENAK HERRIA DENBORA

1 Ainara Urrutia Yurrebaso Aretxabaleta 00:19:42

2 Irati Larrañaga Usurbil 00:20:26

3 Ainhoa Goikoetxea Zubeldia Lazkao 00:20:52

Helmugako marra zeharkatzen lehen zegamarra Uxua Barandiaran 
Zurutuza izan zen 24 minutu eta 38 segundoko denborarekin. Gizo-
nezkoetan berriz, lehen zegamarra Beñat Katarain Razkin izan zen, 
17 minutu eta 49 segundo behar izan zituelarik froga amaitzeko.

Podiuma osatu zutenek beraien sariak jaso zituzten eta beste parte 
hartzaileentzat hainbat sari banatu ziren zozketa bidez. Saririk pre-
ziatuenak 2022ko Zegama-Aizkorri mendi maratoirako hiru dortsal 
izan ziren. 

Kirol festa honi zein urte zaharrari behar bezalako amaiera emateko, 
Ostatuan luntxa eman zen parte hartzaile eta antolatzaile guztientzat. 



42

HERRITARREN 
ARTEKO SASKIBALOI 
TXAPELKETA

2021eko azaroan hasi zen he-
rritarren arteko saskibaloi txa-
pelketa. Asteburuetan saskiba-
loiko partida andana ikusteko 
aukera izan zuten zegamarrek. 
Guztira, bederatzi taldek parte 
hartu zuten txapelketan: Aston 
Bila, Terrex, Zanparrotek, Telle-
rine-Biok B.T., Panathimankos, 
Zepetx, Mate Remate, Mikelo-
tek eta Belekoiak. Finalera iritsi 
ziren taldeak Terrex eta Aston 
Bila izan ziren. Finala, inauterie-
tako ostiralean, otsailaren 25ean, 
jokatu zen eta Aston Bila taldea 
nagusitu zen 44-28 Terrex tal-
dearen aurka. Finaleko jokalari 
onenaren saria Gorka Arizkorre-
tak jaso zuen. 

VIII. ZEGAMA-AIZKORRI 
KILOMETRO BERTIKALA

VIII. Zegama-Aizkorri Kilome-
tro bertikala 2022ko maiatza-
ren 27an, ostiralez, ospatu zen. 
Eguraldia lagun, arratsaldeko 
16:00etan asteburu bete beteari 
hasiera eman zitzaion proba ho-
nekin. Zegamako plazatik abia-
tu ziren lasterkariak baina zati 
kronometratua Harrihaundin 
hasi (505m) eta helmuga Iraulen 
(1520m) izan zuen. 3.000m-ko 
ibilbidean 1015m-ko desnibela 
igo behar izan zuten parte-har-
tzaileek. 196 korrikalarik amai-
tu zuten ostiraleko proba Oriol 
Cardona kataluniarra izan zen 
bizkorrena gizonezkoetan hel-
mugara heltzen, 32 minutu eta 
59 segundo behar izan zituela-
rik. Bigarren postuan beste ka-
taluniar bat, Iu Net Puig korri-
kalaria sartu zen, 36 minutu eta 
42 segundoko denbora eginez 
eta hirugarren postuan sailkatu 
zena, Vincent Loustau frantzia-
rra izan zen, 36 minutu eta 52 se-
gundo behar izan zituelarik ibil-
bidea egiteko. Emakumezkoetan 
garaile Emelie Forsberg izan ge-
nuen, 42 minutu eta 26 segundo  

Saskibaloi txapelketako finaleko bi taldeak.

behar izan zituelarik ibilbidea 
egiteko. Bigarren postuan Burla-
tako Naiara Irigoyen, 43 minutu 
eta 43 segundo behar izan zitue-
larik. Emakumetako podiuma 
osatzeko, hirugarren, Igorreko 
Onditz Iturbe, 44 minutu eta 15 
segundoko denborarekin. 

XXI. ZEGAMA-AIZKORRI 
MENDI MARATOIA

Maiatzaren 29an, Zegama-Aiz-
korri Mendi Maratoiko 21. edi-
zioa ospatu zen. Bi urteko ete-
naren ondoren, korrikalariek eta 
zaleek gogotsu hartu zuten Zega-
ma-Aizkorri mendi maratoiaren 
itzulera, eta aurtengo edizioa, 
gogoangarria izan da. Eguraldia 
lagun izan zuten parte-hartzai-
leek, eta kirol maila ere bikaina 
izan zen. Publiko aldetik ere, 
inoizko ediziorik jendetsuena 
izan zen. Aurtengoan ere luxuz-
ko podiuma osatu zen Zegaman, 
guztira 454 korrikalarik amaitu 
zutelarik lasterketa. Kilian Jor-
net kataluniarrak 10. txapela lor-
tu zuen, maratoiko orain arteko 
markarik onena ezarriz, 3 ordu 
36 minutu eta 40 segundoko 
denborarekin. Jorneten atzetik  

Davide Magnini italiarrak eta 
Manuel Merillas espainiarrak 
osatu zuten gizonezkoen podiu-
ma. Emakumezkoetan ere, Her-
beheretatik etorri den Nienke 
Brinkmanek marka berria jarri 
zuen: 4:16:43 denbora eginez. 
Maude Mathys suitzarra iritsi 
zen bigarren, eta hirugarren, 
Sara Alonso donostiarra. Laster-
kari zegamarrak ere ugari izan 
ziren edizio honetan. Zegama-
rren artean, gizonezkoetan den-
borarik onena Beñat Katarainek 
egin zuen, 4:27:58 denbora egi-
nez eta sailkapen orokorrean 23. 
postua lortuz. Emakumezkoe-
tan Uxua Barandiaran izan zen 
lehen zegamarra, 6:38:15 denbo-
rarekin. 

XI. ZEGAMA-AIZKORRI 
JUNIOR TRAIL

Maiatzaren 29an, maratoiaz gain 
XI. Zegama-Aizkorri Junior Trail 
proba jokatu zen. Froga amaitu 
zuten 46 lasterkariek 10,4km-
-ko ibilbidea egin behar izan 
zuten. Gizonezkoetan Marcos 
Villamuera izan zen bizkorre-
na 00:43:55 denborarekin. Bi-
garren, 00:44:43 denborarekin  
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Favian Venero eta hirugarren 
sailkatua Ibai Angulo azpeitiarra, 
00:47:04 denbora eginez. Ema-
kumezkoetan garaile Martina 
Gonfaus kataluniarra izan zen, 
00:58:03 denborarekin. Bigarren 
Alluitz De Bilbao gernikarra izan 
zen 00:58:33 denbora eginez. Hi-
rugarren beste gernikar bat sar-
tu zen helmugan, Jone Oar-Ar-
teta 1:02:13 denbora behar izan 
zuelarik. Zegamarren artean 
froga honetan bi parte hartzaile 
izan genituen; Mikel Goiburu Te-
lleriak 1:01:44 denbora egin zuen 
eta Haitz Goia Elorza korrikala-
riak 1:05:56. 

XLIII. HERRITARREN 
ARTEKO FUTBITO 
TXAPELKETA

Ohikoa den bezala, maiatza eta 
uztaila artean jolastu dira aur-
tengo XLIII. herritarren arteko 
futbito txapelketako partidak. 
Guztira zegamarrez osatutako 
hamar talde izan dira elkarrekin 

lehian; Terrex, Ipurbeltz, Aston 
Bila, Galaktik Futbol, Zaparrotek 
Junior, Zepetx, Viejas Glorias, 
Txufek, Patxitarrak eta Kaxilda. 
Finala San Bartolome festeta-
ko lehen egunean, abuztuaren 
23an, jokatu zen, frontoia jendez 
beteta eta txarangaren laguntza-
rekin. Finalean jolastu zuten bi 
taldeak Terrex eta Ipurbeltz izan 
ziren, garaile Terrex taldea suer-
tatu zelarik, 4 eta 3 irabaziz. Tal-
deek sariak jasotzeaz gain, fina-
leko atezain onenari saria eman 
zioten, Markel Arrondo Atxari 
hain zuzen ere eta finaleko jo-
kalari onena izan zenak ere bere 
saria jaso zuen, Manex Ormaza-
bal Apalategik eskuratu zuelarik 
sari hau. 

XC. SAN BARTOLOME 
TXIRRINDU PROBA 
AFIZIONATUENTZAT

San Bartolome jaiak amaituta, 
irailaren 3an, XC. afizionatuen 
San Bartolome Txirrindulari las-

XLIII. herritarren arteko futbito txapelketako finaleko egunean.

terketa ospatu zen. Lehendakari 
Txapelketarako froga puntuaga-
rria izan zen lasterketa, Joseba 
Lopez (Caja Rural) txirrindularia 
izan zelarik garaile. Sprintean 
erabaki zen lasterketa, bigarren 
izan zelarik Edgar David Cadena 
(Telcom) eta hirugarren postuan 
Mulu Kinfe (Caja Rural) helmu-
garatu zen. Laboral Kutxa-Fun-
dacion Euskadiko Jon Arakama 
txirrindulari zegamarra, 16. pos-
tuan helmugaratu zen.

ZEGAMAKO IV. MENDI 
DUATLOIA

Zegamako IV. Mendi Duatloia os-
patu zen irailaren 24an. Euskal 
Herriko mendi duatloi zirkuitu-
rako proba puntuagarria izan zen. 
Elkartu Nahi Txirrindulari Elkar-
teak Zegamako Udalarekin lanki-
detzan antolatutako ekimena izan 
zen. Josu Urrestarazu idiazabal-
darra izan zen azkarrena bakar-
kako lasterketan, proba ordubete 
eta 57 minutuan bukatuta. 
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XXIII. San Martin pilota torneoko finalistak.

XC. San Bartolome txirrindu frogako podiuma.

2. urteko benjaminak:
Andoitz Zabaleta-Ekai Inza 16

Ekhi Arakama-Xuban Perez 12

Alebinak:
Amets Otaegi-Aiur Goi buru 18

Ekhi Gomez-Adei Goiburu 10

Helduak:
Xabier Azurmendi-Jon Arakama 22

Josu Oiarbide-Jon Irastorza 12

Emakumezkoetan Enara Oronoz 
iruindarra izan zen lehena, bi 
ordu eta 32 minutu behar izan 
zituelarik helmugara iristen. Bi-
koteka berriz, Gari Arizmendi 
eta Ander Amonarrizek egin zu-
ten denborarik onena, ordubete 
eta 50 minutuko denborarekin. 
Bikotekakoan, Iban San Juan eta 
Aitor Perez zegamarrek bigarren 
postua lortu zuten, ordubete eta 
53 minutu behar izan zituzte-
larik ibilbidea egiteko. Andoni 
Saez de Maturana eta Joseba de 
la Hera herritarrek ere bikoteka-
ko modalitatean parte hartu zu-
ten, lasterketa ederra eginez. 

HERRITARREN ARTEKO 
XXIII. SAN MARTIN 
PILOTAKO TORNEOA

Udazkenarekin batera, urrian 
eta azaroan, XXIII. San Martin 
pilota torneoa ospatu da, Tarta-
loetxe Pilota Elkarteak Udala-
rekin lankidetzan antolatutako 
torneoa hain zuzen ere. Pilota 
jardunaldi bikainak ikusteko au-
kera izan da bi hilabete hauetan 
Zegamako Toki Alai pilotale-
kuan. San Martin azokarekin 
batera, azaroaren 12an, larun-
bata, arratsaldean ospatu ziren 
finalak, frontoia jendez beteta 
zegoela. Finalean, bost pilota 

partida ikusteko aukera izan zu-
ten ikusleek, guztiek bikain joka-
tu zutelarik. Hauexek izan ziren 
partiduetako emaitzak: 

Aurre benjaminak:
Kimetz Otaegi / Alar Zabaleta 16

Jakes Aizpeolea-Aratz Iztueta 8

1go urteko benjaminak:
Auritz Lozano / Hur Lasa 16

Iker Otaegi / Aimar Matxinandiarena 5
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ZEGAMAKO HAUR,  
NERABE ETA GAZTEEN 
PARTE HARTZE ZERBITZUA
2022 urteari agur esateko garaia iritsi denean, 
Zegamako Udaleko haur, nerabe eta gazteen ar-
loan urtean zehar egin diren ekimen andanaren 
errepasoa egiteko unea heldu da. Eskaintzen 
den zerbitzuarekin, Zegamako haur, nerabe eta 

HAURRAK

Udako oporretan haurrek izaten 
dute zereginik Zegaman. 3-11 
urte bitartekoentzat Udaleku 
Irekiak eta 2 urteko haurren-
tzat Udako Haur Txokoa antola-
tu ditu aurtengoan ere Udalak. 
Ekainaren 22tik uztailaren 29 ra 
arte eskaini dira zerbitzu hauek. 
Bi eskaintza hauetan izandako 
parte hartzea handia izan da; 
udalekuetan 145 haur aritu dira 
eta udako haur txokoan berriz 7. 
Orotara 19 hezitzaile kontratatu 
ditu Udalak sei astez zerbitzu 

gazteei haien haurtzaro eta gaztetasunaz goza-
tzeko aukera egonkorra eta etengabea berma-
tzea du helburu Udalak, betiere lurralde mailako 
Gaztematika sarea oinarritzat hartuta lan egiten 
duelarik. 

hau aurrera eramateko. Sei as-
tetan haurrek burutu dituzten 
ekintzak ugariak izan dira eta 
gurasoek, hezitzaileek eta Uda-
lak egindako balorazioak oso po-
sitiboak izan dira.

Kiroldegian dagoen ludotekako 
ekipamendua irekita egon da 
aurtengo ikasturtean 0-11 urte 
bitarteko haurrentzat, arratsal-
deko 16:00etatik 18:30etara. 

Atal honetan aipatu, Aldundiak 
eta Gipuzkoako Udalek gurasoei 

zuzendutako TREBA Gurasoak 
prestakuntza ekimena jarri du-
tela abian aurtengo ikasturtean 
ere. Gurasoak hezkuntza gai-
tasunetan trebatuz, haurren 
eta nerabeen bizi-kalitatea eta 
aukerak hobetzea du helburu 
programa honek. Azaroan, 0-17 
urte bitarteko haur eta nerabeen 
gurasoei zuzendutako “Arauak 
eta mugak familian. Nola ezarri 
era asertibo batean” hitzaldia an-
tolatu da Zegaman, Leyre Cano 
trebatzailearen eskutik. 

NERABEAK

Bele Gazte Gaztelekua, egun Kultur Etxean aur-
kitzen den ekipamendua, aisialdiaz baliatuz 12-18 
urte bitarteko nerabeak bizitzarako trebatzea jo-
muga duen zerbitzu publiko eta profesionala da. Ai-
sialdia eta ondo pasatzea dira helburu nagusienak, 
heziketa helburuekin batera. Balore hezitzailea, 
partaidetzazkoa, kalitatezkoa eta anitza eskeintzen 
ditu zerbitzuak eta astean bi egunetan irekitzen 
ditu ateak: ostiraletan 17:00etatik 20:00etara eta la-
runbatetan 16:30etatik 20:30etara. Gaur egun 100 
nerabe zegamar inguru daude zerbitzu honetaz 

Udalekuetan haurrak San Fermin eguna ospatzen. Udaleku irekietako hezitzaile taldea.

Aurten gaztelekuan hasitako 12 urteko partaide berriak.
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baliatzen direnak. Nerabeen 
proposamen eta iritziak kontu-
tan hartuta osatzen da urteko 
programazioa, bai ikasturtekoa 
eta baita opor garaietakoa ere 
eta aurten egin diren ekintze-
tako batzuk hauexek izan dira: 
sukaldaritza tailerrak, escape 
room-ak, irteerak, eskulanak, 
kirolak, euskararen erabilera 
sustatzeko dinamikak, nerabeen 
ongizate emozionala sustatzeko 
ekimenak, etab. Ekintzak egiteaz 
gain, garrantzia handia ematen 
zaio nerabeen iritzia jakiteari eta 
horregatik, urtean birritan iritzi 
jasoketa bat egiten da, hobetzeko 
dauden alderdiak txertatuz zer-
bitzuan.

Ikasturte honetan proiektu be-
rritzaile bat izan dugu jomuga 
gaztelekuko nerabeekin. Femi-
nismoaren lanketa gauzatzeko 
saio batzuk egin dira martxoan 
eta apirilean Eihera elkarteare-
kin. Saio hauen helburuak se-
gidakoak izan dira: Zegamako 
gazteak feminismora hurbiltzen 
hastea, indarkeria matxistaren 
inguruko kontzientzia sortzea, 
gazteak herrian eraldaketarako 
subjektu bilakatzen hastea, fe-
minismoa herriko gazteen pro-
blematiketetatik lantzea eta fe-
minismoa eta aisialdia uztartzea. 
Eduki guzti hauek aisialdiaren 
bitartez landu dira eta nerabeen 
parte hartzea altua izan da, be-
raiek egindako balorazioa ere oso 
positiboa izan delarik.

Nerabeen gurasoen kezka eta 
beharrak modu zuzenago ba-
tean erantzun nahian, otsailean 
gaztelekuko nerabeen gurasoei 
zuzenduta, zibersegurtasuneko 
informazio eta sentsibilizazio 
saio bat antolatu zen, “Mugi-
korren gehiegizko erabileraren 
prebentzioa eta kontrola” izen-
burupean. 

Azkenik aipatu atal honetan, 
Gaztelekuko ekipamenduan al-
daketa izango dela eta 2022-2023 
ikasturtean zehar Ugarte Zelai 
auzoan aurkitzen den lokal be-
rrian eskainiko dela zerbitzu hau. 

Pintxo lehiaketan nerabeak.

Buztingintzako tailerrean Anduetzan.

Gaztelekukoak Elor Txikin.
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GAZTEAK

18 urterekin, gaztelekutik irte-
teko garaia heldu zaien nerabeei 
Gazte Herexa elkartean inplika-
tu daitezen sustatzea saiatzen 
da zerbitzutik, bai ekintzen ku-
deaketa eta antolaketan eta bai-
ta elkarteak antolatzen dituen 
ekintza desberdinetan parte har 
dezaten. Honez gain, Udaleko 
gazteria suspertzailearen zere-
gina da baita ere Gazte Herexa 
elkartearekin elkarlanean ari-
tzea, urtean zehar herri mailan 
antolatzen dituzten ekimenen 
kudeaketan lagunduz. 

Gazteen atalean aipatu behar da 
aurten ere, pasa den urtean be-
zala, TREBA Gazteak proiektua 
aurrera eraman dela Zegaman. 
Aldundiak eta Udalek elkarla-
nean martxan jarritako egitas-
moa da hau, 18-30 urte bitarteko 
Gipuzkoako gazteei beren ahal-
duntze-prozesuan lagunduko 
dien prestakuntza-eskaintza da. 
TREBA gazteak programaren 
asmoa da beren emantzipazioko, 
garapeneko eta hazkunde per-
tsonal eta kolektiboko prozesuak 
sortu eta finkatzea. Doako bi for-
makuntza eskaini dira 2022an 
Zegaman; lehena martxoan, 
“Adimen emozionala: zer da sen-
titzen duzuna” tailerra Jone Zal-
duegi trebatzailearen eskutik eta 
bigarrena azaroan, “Zure burua 
maitatzen ikasi” Ainhoa Urreta-
goiena profesionalarekin. Bi tai-
lerretan herriko hainbat gaztek 
parte hartu dute eta egindakoa-
rekin gustura azaldu dira, gaur-
kotasun handiko gaiak modu ez 
formalean lantzeko aukera iza-
tea nabarmendu dutelarik. 

Hiru atal nagusien aipamena eginda, aurtengoan 
ere garrantzia handia eman zaio Udaleko gazteria 
arlotik komunikazio atalari. Udaleko web orrian 
aurkitzen den “Zegamagazte” atala etengabe eli-
katu da. Bertan, haur, nerabe, gazte eta hauen era-
gileei (guraso, elkarte…) zuzendutako informazioa 
zinzilikatzen da herritar guztion eskura. Instagram 
eta facebook kontuak ere erabiltzen dira informa-
zioa herritarrekin elkarbanatzeko asmoz. 

Urteko laburpena eginda, oso kontziente gara haur, 
nerabe eta gazteak herriaren sontengu direla eta 
etorkizuneko gako. Udalak beraiekin eta beraien-
tzat lan egitea oso garrantzitsua dela irizten du eta 
urtetik urtera aurrerapausoak esanguratsuak dira 
esparru honetan. 

Gaztelekuko ikasturteari amaiera ematen Murgizelaien.

Udako irteeran Añanan.

Seguran orientatzen ikasten.

Gaztelekukoak buruhaundi bezala atera ziren inauterietan.

Junior Trail lasterketako ibilbidea
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ZEGAMAKO
EUSKARA PLANA

Korrika 22 amaierako festa udal arkupean. Korrika 22an Aitxuri Herri Eskolako ikasleak eta gurasoak.

Zer Non Ikusi.

Parketarrak

Hona hemen Zegamako Euskara 
Batzordeak 2022an antolatu eta aurrera 
eraman dituen ekintzak:

22. Korrika. Herrian bertan ez, baina korrika 
egiteko aukera izan zen apirilaren 8an. Jende 
asko bildu zen, bai Korrikan bertan, eta baita 
ondoren egindako ekitaldian. 

Komunikazioa eta euskaraz-
ko produktuak ezagutaraztea. 
Komunikazioan honakoak za-
baldu ditugu: Errenta aitor-
pena euskaraz, euskara mai-
lak egiaztatzeko azterketak. 
Euskarazko produktuei da-
gokienez, Internetez dauden  
marrazki bizidunen eta filmen 
informazioa zabaldu dugu, eus-
karaz dauden produktuak kon-
tsumitzeko helburuarekin. Gaur 
egun zernonikusi.eus webgu-
nean topa ditzakegu guztiak.

Urrian, Parketarrak izeneko ekimena berriz an-
tolatu dugu Guraso Elkartearekin elkarlanean.

Matrikulazio kanpaina egin dugu, ikasturte ho-
netan bi euskalduntze talde sortu dira herrian. 
Euskara ikasten aritu diren herritarrei dirula-
guntzak banatu dizkiegu. ikastaroaren kostua-
ren % 50eko dirulaguntza eman zaie.
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Merkatari eta ostalariei eskaintza 
egin: kartelak, menuak, karta digi-
talak (QR kode bidez)… Urtean bitan 
establezimenduetan bisitak egin di-
tugu euren beharren arabera balia-
bideak sortu eta eskaintzeko. 

Gaztelekuko ekintzetan euskararen 
erabileraren inguruan hausnartzeko 
materiala lortu, landu eta bertako ar-
duradunari helarazi diogu: bideoak, 
dinamikak, ariketatxoak… Euskaraz 
azpititulatutako pelikulen informa-
zioa zabaldu dugu watsappez gaz-
teen artean. Telegram aplikazioaren 
kanak honetan: 

https://t.me/azpititulatuak 

Euskaraldia: hirugarren edizioa 
martxan jartzeko lanak egin ditugu. 
Batzordea urriaren 19an egin eta ize-
na emateko prozesua abiatu genuen: 
ahobizi eta belarriprest rolak hartze-
ko eta entitateetan Ariguneak anto-
latzeko. Azaroaren 18an, umeekin 
Euskaraldiko lepokoak egin genituen 
eta taldeko argazkia atera. Euska-
raldiaren bukaeran, eta Euskararen 
Nazioarteko Egunaren bezperan, ka-
raokea antolatu genuen, beti bezain 
arrakastatsua.

Kale neurketa: hizkuntzen erabilera-
ren kale neurketa egin dugu urrian, 
bi astez. Kaleko elkarrizketak zein 
hizkuntzatan egiten diren neur-
tu dugu. Sei boluntariok egin dute 
neurketa herriko hainbat gunetan, 
urtea bukatu baino lehen emaitzak 
izango ditugu.

Bikain ziurtagiria: BIKAIN Eusko 
Jaurlaritzak ematen duen ziurtagiri 
ofiziala, publikoa eta doakoa da. Eus-
kararen presentziaren, erabileraren 
eta hizkuntza-kudeaketaren norma-
lizazio-maila egiaztatu eta aitortzen 
du. Izen ofiziala hauxe da: BIKAIN, 
Euskararen Kalitate Ziurtagiria. Ze-
gamako Udala ziurtagiria lortzeko 
prozesu osoa egin du 2022an, aza-
roaren 24an hiru ebaluatzaile izan 
ziren bertan eta emaitza urtea bu-
katu baino lehen izango dugu, azter-
tutakoaren arabera zilar maila eman 
zaigu, honela, aurrera jarraituko 
dugu lanean.



50

San Adrian/Lizarrate tuneleko 
arkeologia lanek aurten XVI. 
Kanpaina bete dute. Lan horie-
tan jatorri desberdineko dozena 
bat boluntariok hartu dute parte 
(Gipuzkoa, Araba, Iparralde edo 
Madril). Gipuzkoako Foru Al-
dundiko Kultura Sailak, Gipuz-
koako eta Arabako Partzuergo 
Orokorrak eta Zegamako Udalak 
diruz lagundutako lanak, Aran-
zadi Zientzia Elkarteko arkeolo-
go talde baten koordinaziopean 
(Alfredo Moraza, Manu Ceberio 
eta Jexux Tapia).

Tuneleko arkeologia-lanak uz-
tailean egin dira, azken urteo-
tan lantzen ari diren bi eremu-
tan. Horietako bat Baseliza edo 
Bolborategi karlista zaharrari 
dagokio. Giza okupazioaren se-
kuentzia zabal bat erregistratu 
da puntu horretan: Aro Garai-

kideko mailak (XIX. mendearen 
bigarren erdia); Brontze Aroko 
abeltzaintza eta nekazaritzara-
ko kokaleku nabarmena (duela 
3.500 urte inguru), etxola hondo 
desberdinekin eta siloekin; Azi-
liar-Madeleine Aldiari lotuta-
ko mailak (duela 14.000-15.000 
urte), urtaroaren araberako ko-
kaleku puntu batekin eta ehizan 
espezializatutako giza talde ba-
tekin (oreinak, orkatzak, ahun-
tzak, etab.). Kanpaina honetan, 
giza okupazio zaharragoak do-
kumentatzeko zundaketa bat 
egin da. Zundaketak (1,30x1,30 
m) 1,40-1,70 m-ko sakonera izan 
du. Muturreko klimarekin lotu-
tako gertakari klimatiko eta se-
dimentario desberdinekin zeri-
kusia duten geruzen segida bat 
bereizi da, arkeologikoki antzu 
gertatu direnak. Hala ere, aztar-

nek giza okupazio-maila zaha-
rragoak aurkitzeko itxaropena 
izateko aukera ematen dute, aldi 
klimatiko epelagoekin lotuta.

SAN ADRIAN / LIZARRATE 
TUNELEKO ARKEOLOGIA 
LANEN AZTERKETA

Ostatu zaharreko lan-eremua (1. Eremua) eta Erdi Aroko gazteluaren hormaren eta XVIII. mendeko itxitura berriaren aztarnak.

Caolinezko pipa-kazola (XVIII. mendea).
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Bigarren lan eremua Ostatu/Mi-
keleteen Etxe zaharrari dagokio, 
Tunelaren Ekialdeko muturrean. 
Lan-eremu honetan, kokagu-
ne horren bilakaeran izandako 
une historikoekin lotutako az-
tarna arkeologikoak identifika-
tu dira. Gainazalean, Tunelaren 
okupazioaren azken faseekin 
zerikusia duten hainbat maila 
dokumentatu dira, XVIII. men-
dekoak – XX. mendearen hasie-
rakoak –, eta, ondoren, bertan 
behera utzi zirenekoak (eraiki-
nak 1915ean erre ziren). Horien 
azpian, zabalera handiko (1,15 m) 
eta gutxienez 4,15 m-ko luzerako 
(ia erabat desmuntatuta) horma 
baten zimenduak dokumentatu 
dira. Tunelaren Ekialdeko ahoa 
ixten zuen horma da, Erdi Aroan 
puntu horretan kokatutako  
gaztelu zaharrarekin lotzen 
dena. XIII. mendean dokumen-
tatutako gotorlekua da (Gaz-
telako erresumak berritua eta 
handitua), nahiz eta segur aski 
lehenago eraikia egon (Iruñea-
-Nafarroako erresumak X-XI. 
mendeetan eraikia). Datozen ur-
teetan ziurtatu beharreko alder-
dia da.

XVI. mendean aurrera eginez, 
gaztelu horren hondakinak os-
tatu gisa berrerabili ziren, Eu-
ropa Iberiar Penintsularen bar-
nealdearekin (antzinako Errege 
Bidea) lotzeko komunikazio-sis-
temaren azpiegituren barruan. 
XVIII. mendearen lehen erdian 
egindako eraberritze garrantzi-
tsuak (zalditerietarako bidea zena 
gurdietarako eta zalgurdietarako 
egokiagoa zen bide bihurtzea), 
obra nabarmenak ekarri zituen 
Tunel barruan. Gaztelu zaharra-
ren hondakinak erabat moztu 
ziren zimenduetaraino, eta itxi-
tura-horma berri bat egin zen 
kanpoalderantz, 1,60-1,90 metro-
ra (egungo itxitura-horma), bien 

arteko espazioa betez. Gainera, 
barrunbearen jatorrizko horma 
zulatu zuten, 0,90-1,10 m inguru 
atzera egin araziz. Obra horiei es-
ker, nabarmen handitu ahal izan 
zen ostatu “berriaren” azalera, 
XX. mendearen hasierara arte 
ezagutu genuen bezala. Ondoren, 
eraikin berri bat erantsi zitzaion, 
mikeleteen soldadu-taldearen-
tzako kuartel gisa eraikia (1855-
1860 inguruan).

Etorkizuneko Arkeologia-kan-
painek garrantzi handiko datuak 
eman behar dizkigute ingurune 
horrek izandako bilakaerari bu-
ruz, gure Historiaren kapitulu 
berri bat irekiz.

Paleolito garaiko okupazioaren aztarnen bila, antzinako polborin-gunean egindako 
zundaketa arkeologikoa.

Titarea.

Gipuzkoako Mikeleteen goarnizioko 
botoia.
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Zegamarrak Sant Sadurni d´Anoiara bidean. 

Txirrindulari eta laguntzaile taldea Sant Sadurní d´Anoiako 
udaletxearen aurrean.

Mahastien artean, lur bideetan barrena Sant Sadurní 
d´Anoiara bidean.

Blancher upategian bapo afaldu zuten zegamarrek.

Txirrindua gustuko duten 13 herritarrez osaturiko tal-
de batek, Zegama eta Sant Sadurni d´Anoia artean 
dauden 500 kilometroak egin zituen 2022ko uztai-
laren lehen asteburuan txirrinduz. Distantzia hau bi 
etapetan burutu zuten eta abentura aurrera eramate-
ko beste 8 lagun ibili ziren, 3 furgonetetan banaturik, 
laguntza ematen. 

Lehen egunean, uztailak 1, goizeko 6:00etan ekin zio-
ten Zegamako plazatik eta helmuga, Albalete de Cin-
can (Aragoi) izan zuten. Arratsaldeko 16:40 inguruan 
iritxi ziren bertara, 318 kilometro egin ondoren. Bi-
dean ordea hainbat geldialdi ere egin zituzten, zerbait 
jan eta atseden pixka bat hartzeko, esaterako Oliten 
115. Kilometroa, Gurrea de Gallegon 220. Kilometroa 
eta Sariñenan 281. Kilometroa. Behin eguneko lana 
osaturik, arratsaldea lasai pasa zuten herriko piszinan 
atseden hartuz, eta amaitzeko denek elkarrekin afal-
du zuten hotel Casa Santoseko jatetxean. 

Uztailaren 2an, larunbata, Albalete de Cincatik Sant 
Sadurni d´Anoiara geratzen ziren 182 kilometroak osa-
tu zituzten. Honetarako, goizeko 08:20etan jarri ziren 
martxan eta arratsaldeko 16:30ak aldera lortu zuten 
helmugara heltzea. Bigarren egun honetan ere geldial-
di pare bat egin zituzten bidean, aurreko egunean be-
zala atseden hartu eta zerbait jateko, Tarregan 100. Ki-
lometroa eta Igualadan 145. Kilometroa. Anekdota bitxi 
bat ere izan zuten egun honetan, izan ere, Gps-arekin 
izandako akats baten ondorioz, 6-7 kilometro inguru, 
lur-bideetan egin behar izan zituzten Sant Sadurni d´A-
noiara iritsi baino pixka bat lehenago. 

Helmuga, senidetzat dugun herriko udaletxearen 
aurreko plazan izan zuten, eta bertan Udaleko kide 
batzuk zeuden zain cava botila batekin, ongi etorria 
eman eta eginiko lana ospatzeko. 

Abenturari amaiera, Blancher cavan eman zioten, bi-
sita gidatu batekin hasi eta bertako lagun batzuekin 
giro ederrean afalduz. 

ZEGAMA - SANT SADURNI 
D´ANOIA - 500KM TXIRRINDUZ

PARTAIDEAK:

• Txirrinduan: Aitor Perez, Ander Perez, Iban San 
Juan, Gorka Lozano, Mikel Larrea, Xabier Goibu-
ru, Eneko Arratibel, Xabier Morillo, Ruben Zaba-
leta, Arkaitz Aizpeolea, Eñaut Alberdi, Beñat Ka-
tarain eta Ibon Zabaleta.

• Laguntza ematen: Oier Irastorza, Xabier Azur-
mendi, Aritz Irastorza, Urko Apaolaza, Niko San 
Juan, Kelo Perez, Juan Martin Urteaga, Jesus Za-
baleta.

Idatzi hau aprobetxatuz, eskerrak eman nahi ge-
nizkieke bide guztian horren ondo zaindu gintuzten 
laguntzaileei, zuen laguntzarik gabe ezingo zelako 
horrelako abenturarik egin eta oroitu nahiko genuke 
baita ere, gurekin asteburua pasatzeko ziren baina 
azken unean ezin izan zuten (osasun arazoak tarte-
ko), Pedro Luis Arizkorreta eta Diego Arratibelez ere. 
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2022KO  
ZEGAMA-AIZKORRI 
MENDI-MARATOIA

Halakoxea izan zen mendi-lasterketen festa Zegaman maiat-
zeko azkeneko asteburuan: inoiz baino ikusgarriagoa. Itxa-
ropentsu geunden, bi urteko etenaldiaren ondoren, gauzak 
bere onera itzuliko zirela-eta. Baina, egia esan, itxaropen 
guztien gainetik gertatu zen dena: korrikalarien erantzuna 
eredugarria hiru lasterketetan (KB, Maratoia eta Junior Trail); 
ikusle-jendetza inoiz ez bezalakoa, ibilbide guztian zehar ez 
ezik, herrian bertan, Zegamako kaleetan ere; Nienke Brink-
manen eta Kilian Jorneten kirol-erakustaldiak mundialak, 
emakumezkoetan batak eta gizonezkoetan besteak, ordu-
ra arteko markak hautsiz. Lasterketen inguruko festa-giroa 
bera ere aparta izan zen ostiraletik igandera arte, eta egu-
raldia enkarguzkoa. Ikusgarritasun hori borobiltzeko, nekez 
ahaztuko dugun oihartzuna izan du aurten Zegama-Aizkorri 
maratoiak mundu zabalean, telebistaz, Interneteko strea-
ming-ez eta aldizkari espezializatu guztietan. Hala aitortzen 
du SALOMON etxeak berak ere: 2022ko goi mailako men-
di lasterketarik ikusiena eta ospetsuena bihurtu da Zega-
makoa. Bejondeizuela, zegamarroi!

MARKA GUZTIAK 
HAUTSIZ, KILIAN 
JORNETEK 
HAMARGARREN 
TXAPELA JANTZI ZUEN

2020ko eta 2021eko salbuespe-
nak-salbuespen, 2022ko dortsa-
lak banatzeko orduan XIX. edi-
ziorako egindako izen-ematea 
eta zozketak errespetatzea era-
baki zen. Zozketako 250 dortsa-
letatik oso gutxik huts egin zu-
ten, nahiz eta tartean, bi urteko 
pandemia aldia igaro. 12.500tik 
gora izan ziren 2020an izena 
eman zutenak (%-ko 92 gizonez-
koak, %-8 emakumezkoak) eta 
zerrenda hura kontuan hartuta 
egindako zozketa errespetatu da 
aurtengo lasterketetan. Inor gu-
txik huts egin zuen. Zozketa bi-
dez dortsala lortzeko zoria izan 
zutenak, nahiz eta bi urte igaro 
ordutik, berdin jarraitu dute en-
trenatzen eta 2022ko lasterketa-
rako prestatzen. 

Maratoiaren irteera-puntuan, 
azkenik, 499 korrikalari elkartu 
ziren (%-88 gizonezkoak, %-ko 
12 emakumezkoak) eta 454-k 
bukatu zuten lasterketa denbo-
raz (%-ko 90,5 gizonezkok, %-9,5 
emakumezkok). Eliteko korri-
kalarien artean nobedadea izan 
dira aurtengo edizioan atleta 
keniarrak, Keniako Iten hiritik 
etorriak. Hiru asteko aurrerape-
narekin iritsi ziren Zegamara lau 
atleta (Reuben Narry, Matthew 
Kiptanui Kibet, Ben Kimtai 
Chamatot eta Robert Pkemboi 
Matayango), Octavio Pérez en-
trenatzailearen eskutik, mara-
toiko ibilbidea ezagutu eta euren  

INOIZ BAINO IKUSGARRIAGO!

Santu Espiritu inguruan jende andana elkartu zen korrikalariak ikusteko.
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korrika-moduak gure mendio-
tako ezaugarri eta eskakizun 
fisikoetara egokitzeko. Gizonez-
koetan, keniarren artean Ro-
bert Pkembo Matayangok egin 
zuen denborarik onena (3:48:35), 
bosgarren klasifikatuz, eta ema-
kumezkoetan, berriz, parte har-
tzaile keniar bakarrak, Teresiah 
Kwamboka Omosak hamabos-
garren amaitu zuen maratoia 
(4:53:30). 

Eguraldi bikaina izan genuen, 
inoiz baino jendetza handiagoa 
bildu zen ibilbide guztian zehar 
(20.000 inguru SALOMON 
etxeak egindako estimazioen 
arabera), baita Zegamako herrian 
ere, Kilometro Bertikaleko egu-
netik hasita maila handiko las-
terkariak eta, hasiera-hasieratik, 
jakinmin berezia guztion ahotan 
Kilian Jornetek maratoian egin 
zezakeenaz. Alde horretatik, 
markak hausteko eguna izan 
zen: Kilian Jornetek eta Davide 
Magninik gizonezkoetan, Nien-
ke Brinkmanek, Maude Mathi-
sek eta Sara Alonso donostiarrak 
emakumezkoetan eta Marcos 
Villamuera Izquierdok Junior 
Trailean, orain arte ezarrita 
zeuden markak hautsi zituzten, 
podiumeko sailkapen-laukietan 
ikus daitekeenez. Gainera, Ki-
lian Jornetek bere hamargarren 
txapela jantzi zuen. Berak DV-ko 
Eliza Belauntzaran kazetariari 
adierazi zion bezala: “La Zegama 
de este año ha sido impresionante”.

Davide Magnini, Kilian Jornet eta Manuel Merillas Zegamako helmugan.

Nienke Brinkman, Maude Mathis eta Sara Alonso emakume azkarrenak aurtengoan.

Hona aurtengo lasterketen klasifikazioak:

XXI. ZEGAMA-AIZKORRI MENDI MARATOIA

GIZONEZKOAK  
(Aurreko marka, 2017, Stian Angermund-Vik - 03:45:06)

1 KILIAN JORNET BURGADA 03:36:40

2 DAVIDE MAGNINI 03:39:31

3 MANUEL MERILLAS 03:45:43

EMAKUMEZKOAK  
(Aurreko marka, 2017, Maite Maiora – 04:34:27)

1 NIENKE BRINKMAN 04:16:43

2 MAUDE MATHIS 04:26:03

3 SARA ALONSO MARTÍNEZ 04:28:40
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VIII. KILOMETRO BERTIKALA 
(2022/05/27)

GIZONEZKOAK  
(Aurreko marka, 2017, Stian Angermund-Vik – 
0:34:55)

1 ORIOL CARDONA COLL 00:32:59

2 ÏU NET PUIG 00:36:42

3 VINCENT LOUSTAU 00:36:52

EMAKUMEZKOAK  
(Aurreko marka, 2017, Laura Orgue – 0:41:40) 

1 EMILIE FORSBERG 00:42:26

2 NAIARA IRIGOIEN INDAVE 00:43:43

3 ONDITZ ITURBE ARGINZONIZ 00:44:15

XI. ZEGAMA-AIZKORRI JUNIO TRAIL

GIZONEZKOAK  
(Aurreko marka, 2018, Nicolás Molina – 0:44:49)

1 MARCOS VILLAMUERA  
IZQUIERDO 00:43:55

2 FABIEAN VENERO 00:44:43

3 IBAI ANGULO ALBERDI 00:47:04

EMAKUMEZKOAK  
(Aurreko marka, 2014, Leire Fernández – 0:52:27)

1 MARTINA GONFAUS SELLÉS 00:58:03

2 ALLUITZ DE BILBAO ORTEGA 00:58:33

3 JONE OAR-ARTETA  
ZARRABEITIA 01:02:13

ITALIAKO TORGNON HERRITIK 
ZEGAMARA KOTXEZ

Nadir Maguet goi mailako mendi-eskiatzaile eta 
korrikalari italiarra da. 29 urte ditu eta Aosta ha-
raneko Torgnon herrian bizi da. Goi mailako ko-
rrikalari bezala, maiatzaren 28ko lasterketarako 
dortsala zeukan eta Zegamara aurreko ostegunean 
etortzeko asmoa, Bergamoko aireportutik Foronda-
ra, Gasteizko aireportura. Tamalez, dokumentazioa 
etxean ahaztu eta ezin izan zuen osteguneko he-
gazkina hartu. Gelditzen zitzaion aukera bakarra, 
larunbateko hegaldi bat hartzea, Bergamotik Bilbo-
ra. Azken orduan, ordea, hegaldia bertan-behera 
gelditu zen eta Nadir Maguet aireportuan, Zega-
ma eta maratoian parte hartzeko aukera gero eta  

urrutiago ikusiz. Zer egin? Ez zegoen igandeko ma-
ratoia galtzeko prest.

Larunbat arratsaldean, hegaldia bertan-behera gel-
ditzen zela jakinarazi zioten bezain azkar, kontuak 
atera eta kotxez etortzea erabaki zuen. Kotxez Ber-
gamotik Zegamara, 1.337 Km. Goizeko 6ak aldera 
iritsi zen. Ia atsedenik hartzeko aukerarik gabe, oz-
ta-ozta gosari-legea eta beroketa-ariketak egin eta 
goizeko 9etan irteera puntura agertzeko tarteare-
kin. Baina, esan eta egin, lortu zuen bere helburua: 
13 dortsala jantzita, beste guztiekin batera ekin ahal 
izan zion maratoiari eta, sinesgaitza badirudi ere, 
ZORTZIGARREN iritsi zen helmugara, 03:51:00ko 
denbora eginez.

Lasterketa amaitu, gutxieneko atsedenaldia hartu, 
antolatzaile eta korrikalari lagunekin berriketal-
di bat egin, zerbait indarberritu, kotxea hartu eta 
buelta etxera, beste 1.200 Km, 590 biztanle besterik 
ez dituen eta Toursko San Martin eguna ospatzen 
duen Torgnon herriraino, Italiako Aosta bailara 
menditsu ikusgarrian. 

Bejondeiala, Nadir!

8. klasifikatua NADIR MAGUET 3:51:00

Torgnon, Aosta, Italia

Korrikalari keniarrak Zegama-Aizkorrin.
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BOLUNTARIOEN 
ARTEAN ATZEGIKO 
NESKA-MUTILAK 

Zegamako mendi-lasterketen 
indar-gunerik bereziena bolun-
tarioen antolakuntza-lan zintzo, 
fin eta eskuzabala da. Bi urteko 
pandemia aldiaren ondotik ere 
indartsu agertu da ezaugarri 
hori aurten. Nahiz eta autoz eta 
autokarabanaz etorritako bisita-
ri-kopurua inoiz baino handia-
goa izan eta maratoi eguneko 
ikusle-kopuruak ere marka guz-
tiak hautsi, lan-karga eta zailta-
sun guztiei aurre egiteko gai izan 
da behin-berritan Zegama-Aiz-
korri mendi-lasterketen antola-
kuntza: Udala, Amezti Elkartea, 
babesleak eta herritarrak.

Boluntarioen taldean, aurten, 
nabarmentzekoa izan da, gaine-
ra, ATZEGIko neska-mutil talde 
baten partaidetza eta ekarpena. 
Lehenbiziko aldia izan arren, oso 
esperientzia positiboa izan da 
ATZEGIrentzat eta antolakun-
tzarentzat, eta, zalantzarik gabe, 
hemendik aurrerako edizioetan 
ere jarraipidea izango duen eki-
mena da. Maratoiren eta Junior 
Trail lasterketen egunean, bere-
ziki, helmuga-gunean arduratu 
ziren lasterketa amaitzen zu-
tenei, iritsi orduko, lehen edari 
osagarriak esku-eskura jartzeaz.

ZEGAMA ETA 
AIZKORRALDEA JENDEZ 
GAINEZKA

Bi urte luzeko pandemia aldia-
ren ostean, 2022. urte honetan 
kirol- eta kultur- ekimen askotan 
nabarmendu omen da ikuslegoa-
ren partaidetza. Zegamako men-
di-lasterketen festa ere horren 
lekuko izan da. Lehenagotik ere, 
baina batez ere ostiraletik hasita, 
jende etorrera handia nabaritu 
zen Zegamako kaleetan: korrika-
lariak, korrikalariekin etorritako 
senide eta lagunak eta, orohar, 
zaletuak. Zalantzarik gabe, egun 
handia igandekoa izan zen. Las-
terketa abiatzeko orduan eta  

Maratoian boluntario gisa jardun zuten, boluntario batzuk.

Maratoian boluntario gisa ibili ziren Atzegiko kideak.

Mendian maratoia ikusten inoiz baino jende gehiago.
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helmugaratzerakoan, ibilbide guztian 
zehar, Sancti Spiritun eta Aizkorrin ez 
ezik, Otsaurten, Aratzen, Urbian, Andrai-
tzen… ikuslego jendetsua ibilbide guztian 
zehar eta Zegamako kaleetan igande guz-
tian zehar. 

Uda-giroko beste bisita-leku askotan be-
zala, Zegaman ere oso nabarmena izan 
da aurten auto-karabanen presentzia. 
Korrikalarien artean ez ezik, bisitarien 
artean ere, inoiz ez bezala lehenetsi du 
jende askok garraio-modu hori aurten. 
Zegaman ez ezik, kontu bera nabarmendu 
da lasterketa ikustera hurbiltzeko Aran-
tzazuko aukera egin zutenen artean ere. 
Maratoiko ibilbidea jendez gainezka ikus-
teak berez ekarri du autoen eta autokara-
banen presentzia, zirkulazioa eta aparka-
leku-arazoak ugaltzea, nola Zegaman eta 
Otsaurtetik gora, hala Oñati aldean ere.

Jendetza bildu zen Santu Espiritun korrikalariak ikusteko eta 
animatzeko.

TELEBISTA INTERNET

HIRU TELEBISTA:

•	 ETB 1
•	 TV-Esports3 (Catalunya)
•	 Teledeporte (RTVE)

YOUTUBE LIVE: 

•	 Golden Trail World Series 
(inglelesez)

•	 Zegama-Aizkorri (euskaraz eta 
espainolez)

GUZTIRA:

569.000 ikusle

GUZTIRA:

322.000 jarraitzaile/ikusle

Ikus YOUTUBE-n Zegama-Aizkorri maratoiaz SALOMON etxeak 
egindako bideo ofiziala: https://youtu.be/p1TVPMSrZUU

IRRATI, TELEBISTA ETA 
INTERNET: MARATOIAK 
JARRAITZAILE ASKO 
ETXETIK ERE 

Ibilbidean zehar ez-ezik, tele-
bista, irrati eta Internetez ere 
inoiz baino ikusle gehiago izan 
zuen maiatzaren 29ko mara-
toiak. Lehenbiziko aldia zen 
maratoia streaming-ez oso-
-osorik ematen zela eta emai-
tzak ikusgarriak dira:

Nike etxeak egindako “Zegama” markako zapatillak.

LASTERKETETARAKO 
OINETAKO BEREZIAK 

Inork gutxi espero zuenean, 
Nike etxeak hartu zien au-
rre denei, aurtengo maratoia 
amaitu orduko ZEGAMA ize-
na daraman zapatila-eredu 
hau merkaturatuz.
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BOLIGRAFO 
BIRZIKLAGARRIAK

Insalus mineral ur naturalak, 
Zegama-Aizkorri mendi-laster-
ketak, Sasietako Mankomunita-
teak, EKOREC eta EKOMODO 
enpresek hitzartutako inguru-
men-lankidetzari esker, 2022ko 
mendi-lasterketetan ahalegin 
berezia egin da plastikozko ele-
mentuen erabilera murriztu, 
ur-botila guztiak jaso eta, hur-
biletik-hurbilera, berrerabilpen-
-ekintza zehatz bat gauzatze-
ko. Ekimen horri esker, Atxuri 
herri-eskolako neska-mutikoen 
artean boligrafo birziklagarriak 
banatu dira.

2023KO ERRONKA 
BERRIAK

2023ko Zegama-Aizkorri mara-
toiaren XXII. edizioa maiatzaren 
14an izango da. Azken urteotan 
bezala, 2023an ere GOLDEN 
TRAIL WORLD SERIES txapel-
ketari hasiera emango dion pro-
ba izango da Zegamakoa. Ohi 
bezala, maratoia eta Junior Trail 
lasterketa egun berean egingo 
dira, maiatzaren 14an, eta Kilo-
metro Bertikala, berriz, bi egun 
lehenago, maiatzaren 12an.

225 dortsalen zozketarako izena 
emateko epea 2023ko urtarri-

Kilian Jornet eta Davide Magnini Aizkorriko arkaitzetan barrena lasterka.

2022ko kilometro bertikaleko podiuma.

Atxuri herri-eskolako neska-
mutikoentzako boligrafo 
birziklagarriak.

laren 16an irekiko da, eguerdi-
ko 12:00etan eta hamar egunez 
egongo da zabalik. Kilometro 
Bertikalerako eta Junior Traile-
rako izena emateko epea, berriz, 
urtarrilaren 30ean irekiko da. Eta 
hiru lasterketetarako zozketa-
-eguna otsailaren 24a izango da. 

Zegamako herria, behin-berri-
tan, erronka berriei aurre egi-
teko prest, Zegama-Aizkorriko 
mendi-lasterketak beti bezain 
ikusgarriak, edo are ikusgarria-
goak, izan daitezen 2023an ere.
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CARLOS MORAN
ULTRAFONDOA: MUGARIK GABEKOA 

Azken urte honetan disziplina berri batean murgildu 
naiz: ultrafondoa. Kasu honetan, denbora tarte batean 
egindako kilometro kopurua neurtzen da. 

Hona hemen egindakoak:

Kasu honetan, kilometro bateko 
zirkuituan osatu zuten lasterke-
ta, 180 graduko bi birekin. 

24 ordu Nahiarekin ekimena an-
tolatu nuen elkartasuna adieraz-
teko.

ZEGAMA-AIZKORRI 
MENDI MARATOIA

Maiatzaren 29an ospatu zen ma-
ratoian parte hartu nuen. Helbu-
ru finkorik gabe, giroaz gozatze-
ra irten nintzen. Garbi neukan, 
aurtengo entrenamentuak bes-
te norabide bat zutela eta agian 
sufritzea tokatuko zitzaidala eta 
halaxe izan zen.

12 ORDUKO 
LASTERKETA 
BARTZELONAN

Iazko urtea Bartzelonan korrika 
bukatu nuen. 2021eko abendua-
ren 11n 12 orduko modalitateko 
munduko errekor berria ezarri 
nuen Can Dragón (Bartzelona), 
pistan, 60 urtetik gorakoen mai-
lan. Nahiz eta errekorra hautsi, 
136,287 kilometro egin nituen 
pistan bueltaka. Ez zen nire hel-
burua hasieran, entrenamentu 
gisa bezala eman nuelako izena. 

Pistan edo lasterketarako ego-
kitutako eremuan bueltaka ibil-
tzen gara ultrafondoko laster-
kariak. Zortzi kaletan banatuta, 
gelditu gabe egiten da korrika. 
Hiru orduro noranzkoa aldatzen 
da eta jan eta edateko hornidura 
puntuak ere badaude.

24 ORDUKO 
LASTERKETA 
VALENTZIAN

Hirugarren postua lortu nuen 
apirileko lehen asteburuan Bur-
jassoten (Valentzia) ospatu zen 
ultrafondoko jaialdiko 24 or-
duko lasterketan. 215,084 kilo-
metro egin nituen, larunbate-
ko 12:00etan hasi eta igandeko 
12:00ak arte korrika ibili ondo-
ren. Sailkapen orokorrean egin 
nuen hirugarren, adin ezberdi-
netako lasterkariekin. Gustora 
geratu nintzen egindako lanare-
kin, marka hautsi ez banuen ere, 
200 kilometroak pasa nituen eta 
pozik egindakoarekin. 

24 ORDUKO 
LASTERKETA 
SANTANDERREN

2022ko irailaren 3 eta 4an, San-
tanderreko 24 orduko ultra-
fondoko proba irabazi nuen. 24 
orduz korrika ibili ondoren, lehe-
nengoa izan nintzen nire katego-
rian zein sailkapen orokorrean. 
Probako errekorra ere ezarri dut, 
206 kilometroko markarekin. 
Onartzen dut sufritutako garai-
pena izan den arren, oso pozik 
nagoela egindako lanarekin.

DONOSTIAKO  
MARATOIA

Denboraldia amaitzeko 2022ko 
azaroaren 27an, Donostiako ma-
ratoian parte hartu dut. Gustora 
lortutakoarekin eta helburuare-
kin: 3:09:13 denbora eginda, nire 
adin kategoriako 7. izan naiz hel-
mugan.

Honela, urtea kirol denboraldia-
ri dagokionez amaitutzat ematen 
dut eta egia esan, ez dakit hu-
rrengoa nola antolatu eta plan-
teatuko dudan, baina, zerbait 
aterako da.
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EUSKABER KOOPERATIBAK, ESPAINIAKO ENPRESA TXIKI ETA 
ERTAIN ONENAREN 2022KO CARREFOUR SARIAJASO DU

Joan den irailaren 20an, Carrefourreko Tokiko Ekoiz-
leen Jardunadia ospatu zen Madrilen eta Euskaber, 
Koop.S ek, Espainiako Enpresa Txiki eta Ertain One-
naren Carrefour Saria jaso zuen.

2021eko azaroan, Euskal Autonomia Erkidegoko ETE 
onenaren Carrefour Saria jaso zuen Euskaberrek. 
Sari hau Carrefourreko kontsumitzaileen bozketa bi-
dez aukeratzen da.

Estatu mailako enpresa saria, erkidego bakoitzeko 
irabazleek aukeratzen dute, bozketa bidez.

Beraz, bai kontsumitzaileen, bai sektorearen beraren 
aitorpena da.

Euskaberren ustez, Landa Garapenaren aldeko ha-
mabost urteko lanaren aintzatestea da sari hau. Base-
rrian eta baserritik bizi ahal izatea ahalbideratu baitie 
43 baserritarrei.

Esteban Achak, Euskaberreko Lehendakariak, esker 
oneko hitzaldian, nekazari, abeltzain, arrantzale eta 
irabazleei eskaini zien saria:

“Edizio honetan guri eman digute saria eta ha-
rro gordeko dugu Zaldibiako Euskaber egoitzan,  

baina erabilgarri egongo da abeltzain, nekazari nahiz 
arrantzale guztientzat, orain bizitzen ari garen bezala-
ko une zailetan eta tunelaren amaieran argirik ikusten 
ez denean, etorri eta eurena balitz bezala besarkatu, 
indarberritzeko eta egunez egun egiten dutenak sari 
bat merezi duela, konbentzitzeko”.

Zorionak, Euskaber kooperatibako 
ekoizle,langile eta Zuzendaritza taldeari!!!

Esteban Atxak, Euskaberri emandako Espainiako enpresa 
txiki eta ertain onenaren saria jaso zuen.

Xabi Arakama kontzertu batean 
trikitixa jotzen.

XABIER ARAKAMA RUIZ DE EGINO

Ia bi urte geldirik egon ondoren 
pandemiaren ondorioz, 2022a 
emankorra izan da Zegamako mu-
sikariarentzat. 2020rako ia 50 kon-
tzertu hitzartuta zeuzkan Boikot 
bere taldearekin, eta beste dozena 
bat kontzertu eta hainbat kolabora-
zio beste talde eta proiektu batzue-
tan. Baina denak bertan behera 
gelditu zitzaizkion Xabi Arakama-
ri, trukean inongo ordainsari edo 
laguntza ekonomikorik jaso gabe 
gainera.
Bere esanetan, musikari eta kultur 
arlo ezberdinetako langile asko 
(aktoreak, teknikariak, montatzai-
leak …) erabat baztertuta eta babe-
sik gabe gelditu ziren Covid-a zela 
eta. inolako diru sarrerarik gabe eta 
etorkizuneko lan bermerik gabe. 
Zorionez, gaur egun egoera nor-
malizatu da berriz ere.
Xabiren kasuan, musika eskolako 
lanari esker bizirautea lortu zuen. 
Klaseak online eman zituzten To-
bera Musika Eskolako irakasleak 
2020-2021 ikasturtean. Gogorra 
izan zen, baino ikasle, guraso, ira-

kasle eta zuzendaritzaren elkarlan 
eta ulermenarekin denak aurrera 
ondo ateratzea lortu zuten.
2021eko udaberrian, Xabier Ara-
kamak Boikot-ekin batera egoerari 
egokitzea pentsatu zuen eta antzo-
kietan kontzertu akustikoak eskain-
tzeko asmotan, Balkan Acoustic 
lana aurkeztu zuten CD formatuan. 
Lehenengo kontzertua Madrileko 
Calderón antzoki ezagunean es-
kaini zuten maiatzaren 16an, eus-
kal dantzak lagun zituztela Ainhoa 
Korta eta Oihane Vicenteren esku-
tik. Erabateko arrakasta izan zen, 
antzokia leporaino beteta zegoela-
rik. Hortik aurrera eta urrira arte, 23 
emanaldi eskaini zituzten guztira, 
Espainia osoko antzoki eta herrie-
tan zehar.
2022an berriz, betiko egoerara 
itzuli gara eta Xabierrek 46 kon-
tzertu eskaini ditu Boikot-ekin, de-
nak oso-oso jendetsuak. Urtearen 
lehenengotakoa Viñarock jaialdi 
mitiko eta ezaguna izaten da, eta 
han 90.000 pertsona eduki zituz-
ten aurrean Boikotekoek. Espainia 

osoan jotzeaz gain, Euskal Herrian 
eta Méxicon ere egon da bere tal-
dearekin.
Boikot-etaz gain, beste proiektu 
batzuetan ere lanean dabil buru 
belarri. Joshua Edelman piano jole 
New York-tarrarekin Traditions & 
Tradizioak proiektua martxan jarri 
berri du eta beste hainbat talde eta 
musikari ezagunentzat kolabora-
zioak grabatu ditu: The Locos, Pep 
Botifarra, Miquel Girones, Vantroi, 
Dakidarria, No Konforme, Antoine 
Garamendi… Trikitixa erromerieta-
ra ere bueltatu da Iñaki Larrañaga 
eta Imanol Intxaustirekin batera.
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SAN 
MARTIN 
FERIA
Azaroaren 12an ospatu da aur-
ten San Martin Feria. Haize pix-
ka bat izan bagenuen ere, eguer-
di artean eguraldi txukuna izan 
genuen feria ospatzeko. Gana-
dua, Aitxuri Herri Eskola aurre-
tik hasi eta haurtzaindegiraino 
doan errepidean ilaran egon zen 
kokatua. Saltzaile gehienak Ai-
txuri Herri Eskolako patioan ko-
katu ziren eta kioskoko patioan 
ere Fermin Mazkiaranek danbo-
linean erretako gaztainak jateko 
aukera izan zen, beste zenbait 
jakirekin batera.

Aurten ere, aurre girotze modu-
ra, bi ekimen antolatu dira. Aza-
roaren 7an, Amezti Elkartean, 
HAZI fundazioarekin elkarla-
nean, ardo eta gazta kata egin 
zen, 3 txakolin, errioxar ardoak, 
euskal sagardoa eta Idiazabal 
gazta dastatzeko aukera izan ge-
nuen Mikel Garaizabal adituaren 
eskutik.

Azaroaren 10ean, Alvaro Aragon 
Ruanoren eskutik, “Abeltzaintza 
eta pago-motzak uztartuz”, hi-
tzaldia egon zen Anduetza par-
ketxean. Bertan Gipuzkoako ba-
sogintzaren historia entzun ahal 
izan genuen.

Azaroaren 12an, izan zen San 
Martin feria. Feria honek hiru 
ardatz nagusi ditu, herritarren 
arteko gandu lehiaketa, XXII. 
Aizkorri-Aratz Parke Naturale-
ko gazta lehiaketa, eta herriko 
artisauen erakusketa, kanpotik 
etorritako salmenta postuekin 
batera.

Herriko txistularien goiz-eresia 
ere izan genuen, ohitura zaha-
rrari eutsiz.

Gazta postuak nagusi kiroldegian.

Ardo eta gazta dastatze gidatua Amezti elkartean.

Giro ederra lagun, jende ugari hurbildu zen azokara.
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Behi sarituak.

Jende ugari hurbildu zen abereak ikustera

AstoaArdi eta ahuntz ugari izan ziren ikusgai azokan.

Herritarren arteko ganadu lehia-
ketan 32 herritarrek parte hartu 
zuten aurten ere ganadu multzo 
ederra aurkeztuz lehiaketara: 
behiak, arraza guztietakoak 8 
izan ziren, zezen bat, behorrak 
39, zaldiak 5, astoa 1, ardi loteak 
4, 3 bildots lote,ahuntzak 2 lote 
eta antxumeak beste bi lote. 

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 Josetxo 
Mendia, barazki ekologikoak sal-
tzen.
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Aizpea.:  
Segura, 209 puntu

Unai Lekuona:  
Araia, 203 puntu

Aixtra S.C:  
Araia, 201 puntu

XXIII. Aizkorri-Aratz Parke Na-
turaleko gazta lehiaketari dago-
kionean, 15 artzainek parte har-
tu zuten:

Aixtra S.C., Aizpea, Azkarra S.C., 
Xabier Azurmendi herritarra, Ja-
bier Muñoa, Garoa S.C., Aranburu 
Elkartea, La Leze S.C., Eneko Goi-
buru, Ander Barandiaran, Ioritz 
Etxeberria herritarra, Patxi Lopez 
de Uralde, Zabaleta S.C., Sat. Ola-
no eta Unai Lekuona.

Epaimahai lanetan, Idiazabal 
Jatorri Izendapeneko adituez 
gain, Maritxel Borrás I Cid, Sant 
Sadurní dÁnoiako zinegotziak, 
Jordi Fábrega, Seo de Urgüelleko 
zinegotziak, Jon Ander Peña pi-
lotariak, Jose Luis Arrizabalaga 
produktoreak, Maria Redondo 
Euskal telebistako Goazen pro-
gramako aktoreak eta telebista-
ko aurkezlea den Nerea Aliasek 
parte hartu zuten.

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

1
2
3

HERRIKO GANADU 
LEHIAKETAKO IRABAZLEAK:

Antxumeak:  
Ander Lasa

Pirenaika behiak:  
Imanol Ruiz de Egino

Behi Mestizoak:  
Andres Zabaleta

Behi suizoak:  
Juan Azurmendi Aia

Zezenak:  
Imanol Ruiz de Egino

Zaldiak:  
Jose Mari Esnaola

Etxe behorrak:  
Jabier Arrondo

Mendi behorrak:  
Aratz Aizpeolea

Ardiak:  
Ioritz Etxeberria

Bildotsak:  
Juan Azurmendi Aia

Ahuntzak:  
Marcelino Lasa

Jon Ander Peña, Maria Redondo eta Jordi Fábrega Idiazabal Jatorri Izendapeneko 
adituaren gidaritzapean epaimahai lanetan.

Nerea Alias, Maritxel Borrás eta Jose Luis Arrizabalaga gaztak probatzen eta 
epaitzen.

Aizpea gaztandegia, Unai Lekuona eta Aixtra SC aurtengo hiru sarituak gazta 
lehiaketan.
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Aurten ere lehiaketara 
aurkeztutako gazta guz-
tiak, sarituak barne, ber-
taratuen artean banatu 
ziren herriko elkarteen la-
guntzarekin. Honela, arra-
tsaldean, buruhandiak eta 
herritarren arteko pilota 
partiduak jokatu ziren. 
Hauexek aurtengo parti-
duetako emaitzak:

Pre-benjaminak:

16  Kimetz Otaegi /  
Alar Zabaleta

8  Jakes Aizpeolea /  
Aratz Iztueta

1go urteko benjaminak:

16  Auritz Lozano /  
Hur Lasa

5  Iker Otaegi /  
Aimar Matxinandiarena

2 urteko benjaminak:

16  Ekai Inza /  
Andoitz Zabaleta

12  Xuban Perez /  
Ekhi Arakama

Alebinak:

18  Aiur Goiburu / 
Amets Otaegi

10  Adei Goiburu / 
Ekhi Gomez

Nagusien txapelketa:

22  Xabier Azurmendi / 
Jon Arakama

12  Jon Irastorza /  
Josu Oyarbide

Aurtengo herriko abere lehiaketako sarituak.

Herritarren arteko San Martin pilota torneoko finaletan parte hartu zuten pilotariak antolatzaileekin batera.
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TRADIZIOAK

GABONAK

Urtea amaitzear dela iristen 
zaizkigu gabonak. Xarma bere-
zia duten egunak dira hauek hel-
du nahiz haurrentzat. Oporrak 
askorentzat, ilusioa, emozioa… 
denak elkartzen dira eta horri 
Olentzeroren eta Mari Domingi-
ren etorrera gehitu behar zaio. A 
ze pagotxa!!! 

Egunik aipagarriena abenduaren 
24a izan ohi da. Goizean zehar 
Aitxuri Herri Eskolako haurrak 
eta gurasoak irteten dira herriko 
kaleak kantuz betetzera. Base-
rritarrez jantzi eta herrian zehar 
gabon abestiekin alaitzen dituzte 
kaleak. Hala ere, eskolan, oporrak 
hartu aurretik, Olentzerori eta 
Mari Domingiri harrera egiteko 
beta izaten dute haurrek, beraien 

Errege Magoak txistu taldekoekin. Olentzero eta Mari Domingiren bisita 
Zegaman.

Santa Ageda bezperan herrian zehar kantuan ibili zen taldea.

lehen eskaerak eginez. Haurren 
goizeko tartea amaituta, eguer-
dian Gazte Herexa elkartekoek 
hartzen diete erreleboa; bazkaria 
egin ondoren baserriz- baserri 
ibiltzen dira kantu eta trikiti doi-
nuekin, iluntzerako herrira hel-
duaz. Zegamarrak, denek batera, 
seietan elkartzen dira Olaran au-
zoan eta Olentzerorekin eta Mari 
Domingirekin batera herriko kale 
eta auzo desberdinetan abestu 
ondoren, Ostatu aurrean amai-
tzen da kantu jira iluntzeko zor-
tziak inguruan.

Abenduaren 24ak ez ezik, ur-
tarrilaren 5ak, Errege bezpera 
egunak ere badu xarma herriko 
haurren artean. Iluntzean ekial-
detik datozen Errege Magoak 
egiten dute bisita Zegamara. 

Olaran aldetik heltzen dira he-
rri gunera eta herria zeharkatuz 
udaletxeko portikupean egiten 
dute atsedenaldia, haurren goza-
menerako.

SANTA AGEDA BEZPERA

Otsailaren 4an, ostiralez aurten, 
ohiturari jarraituz Santa Ageda 
bezperako kantu eskea egin zen. 
Herritar mordoxka bat elkartu 
zen kantuan kalez kale ibiltzeko, 
Tobera musika eskolako ikasleen 
laguntzarekin. Kopla zaharrak, 
kopla berriak, bertsoak… deneta-
rik kantatu ohi da egun honetan, 
makilak eskutan hartuta. Kantu 
eskea amaituta, elkartutakoak 
Ostatuan mokadutxo bat egin 
zuten egunari amaiera emanez. 
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ARANTZAZURA 
PEREGRINAZIOA

Ekainaren 5 eta 6an, Arantza-
zuko Peregrinazioa ospatu zen. 
Jai egun bereziak izan ohi dira 
hauek zegamarrentzat. Igan-
dean, ohiko ordutegian izan 
ziren autobusak apeaderora 
igotzeko. Handik, motxilak eta 
makilak hartu eta bideari ekin 
zion jendeak. Giro ederrean, ha-
maiketakoa egin eta Eskistako 
txabolaren inguruan egiten den 
bazkariaz gozatzeko aukera izan 
zuten bertaratuek. Udalak, tradi-
zioari jarraituz, xerra eta toma-
tez betetako ogitartekoak banatu 
zituen eta bukatzeko kafea eta 
pattarra edonorentzat. Handik 
Arantzazurako bideari ekin zio-
ten herritarrek. Iluntzean, ba-
tzuk autobusez Arantzazutik 
Zegamarako bidea egin zuten eta 
beste batzuk berriz bertan igaro 
zuten gaua. 

Ekainaren 6an, astelehenez, 
ondo gosaldu ondoren, Goiko 
Bentatik abiatu zen prozesioa. 
Herriko txistulariek, San Inazio-
ren martxaren doinua joz, Aran-
tzazuko elizarako bideari ekin 
zioten udal agintari eta errome-
sek. Bittorio Zabalgojeaskoak, 
Arantzazuko fraideekin batera, 
meza eskaini zuen. Meza amai-
tu ostean, eliza aurreko eskaile-
retan herritarren argazkia atera 
eta tertulian egon ondoren, baz-
kari goxoa egin zuten erromesek. 
Jarraian, batzuk oinez eta beste 
batzuk autobusez, Zegamaranzko 
bideari ekin zioten. 19:00ak ingu-
ruan iritsi ziren oinez etorritako 
erromesak Zegamako San Bar-
tolome ermitaren ingurura, au-
rrez Oazurtzan merienda eginda. 
Herriko txistularien laguntzare-
kin, Arantzazuko amaren irudia 
hartuta, prozesioa egin zen San 
Martin parrokiaraino. Bertan 
otoitzalditxoa egin ostean, Uda-
lak ogitartekoak eta ardoa banatu 
zituen bertaratutako guztien ar-
tean. Segidan, haurren gozame-
nerako, XXXII. Kasinoko Ipuin 
Lehiaketako, IX.a Joxantonio Or-

mazabalen omenez egiten dena, 
sariak banatu ziren kioskoko pla-
zan Aitxuri Herri Eskolako hau-
rren artean. Eguna amaitzeko, 
lagunarteko afariak egin ziren.

Joseba Izagirre eta Iñaki Alberdi 
alkateen arteko makila trukaketan.

San Juan sua herriko plazan.

Joseba Izagirrek, Idiazabalgoari, 
Iñaki Alberdiri itxaron zion. Hau 
bertara iristean, alkate-makilak 
trukatu zituzten, Iñaki Alber-
di tarte batez, Zegamako alkate 
bihurtuz.

Jarraian, Zegamako Txistu Tal-
dea buru zela, bi herrietako agin-
tariak eta herritarrak udaletxe 
parera jaitsi ziren. Bertan, Zega-
mako neskato batek, Idiazabalgo 
eta une horretan Zegamako al-
kate zen Iñaki Alberdiri, arrosa 
gorriz osaturiko lore-sorta eman 
zion, zegamar guztien izenean.

Ostatuaren parean berriz, zega-
marrek mokadutxoa ere eskaini 
zieten idiazabaldarrei. 12:45 alde-
ra, berrio ere alkate-makilak el-
kar trukatu eta Segurarantz abia-
tu ziren Idiazabalgo herritarrak.

SAN JOANAK

Uda sasoia hasi berritan, San Joa-
nak izaten ditugu ate joka. San 
Joan bezperan, ekainaren 23an, 
San Joan arbolaren igotzearekin 
ematen diogu hasiera festa honi, 
arbola lizar adarrez eta lore sor-
taz apaindurik. Ondoren moka-
dutxoa plazan Udalak eskainita. 
Eguna iluntzearekin batera, San 
Joan sua piztu zen udaletxe au-
rreko plazan, txistulariak eta To-
bera musika eskolako dantzariek 
giroa alaituz. 

San Joan egunez, ekainaren 
24an, urtero bezala, arratsal-
dean udal agintariek ardoa ba-
natu zuten eta egunari amaiera 
herri afariarekin eman zitzaion.

IDIAZABALDARREI 
HARRERA

Idiazabalgo agintari eta herrita-
rren bisita ekainaren 12an jaso 
zuten zegamarrek. Idiazabalgo 
herritarrek San Adrian-Leizarra-
teko kobara urteroko erromeria 
egin zuten. Egitarauaren bar-
nean, eta behin San Adriandik 
Idiazabalera dijoazela, Zegaman 
eta Seguran aintzinako ekintza 
sinbolikoa egin zuten. Idiazabalgo 
alkateak Zegamako alkatearekin 
lehenik, eta Segurakoarekin gero, 
egiten dute. Ekintza honekin, 
Idiazabalgo herritarrek beraien 
ganadua Segurako eta Zegama-
ko herri-lurretatik Partzoneriko 
larreetara eramateko baimena 
ematen zaiela ospatzen dute.

Honela, eguerdiko 12.00etan, 
Zegamara jaistean, Olaberri au-
zoko Gurutze Santuaren ermita-
ren ondoan, Zegamako alkateak, 
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ERLEZAIN 
EGUNA

Erlezain Egunaren bueltan, Gi-
puzkoako Erlezain Elkarteak es-
katurik bi hitzaldi antolatu ziren 
Anduetza parketxean, batez ere 
erlezainei eta erlezaintza ekologi-
koari buruz interesa zutenentzat.

Honela, martxoaren 10ean, Kol-
do Belasko erlezainaren hitzal-
dia izan genuen, bertan “Erleek 
barroa eta liztorraren aurrean 
bizi-irauteko behar dutena” gaia 
sakondu zuen eta erlezainek 
bertan irakatsitako aholkuak go-
gotsu entzun zituzten.

Koldo Belasko erlezainak hitzaldia eman zuen Anduetza Parketxean.

Martxoaren 12an, Jaume Cam-
brari egokitu zitzaion “Erle-
zaintza ekologikoari” buruz sa-
kontzea, hemen ere erlezainak 
gustura entzun zituzten bertan 
azaldutako xehetasunak.

Martxoaren 13an, bi urteko hu-
tsunearen ondoren Erlezain 
Eguna ospatu ahal izan zen.

Covid-19a dela-eta, 2019an os-
patu zen Gipuzkoako azken ezti 
lehiaketa, azken bi urte hauetan, 

2020 ea 2021ean ez baita egiterik 
izan. Honela, aurten berriro ere 
ekin zaio txapelketa honi, baina 
normalean aurre kanporaketak 
egiten baziren ere txapelketarako 
sailkapenak burutzeko, pande-
miak eraginda ez da ohiko aurre 
bazterketarik egiterik izan eta 
ondorioz, txapelketan parte hartu 
nahi zuenak, eztia Zegamako ki-
roldegian aurkeztu behar izan du.
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Honela, epaimahai lanetan, Rafa Gorrotxategi, go-
zogile ezaguna, Jokin Arrospide, Mahala etxeko 
arduraduna, eta Erlezain Elkarteko Jon Etxeberria 
eta Mikel Zubeldia presidentea aritu dira.

Honela, 22 ezti dastatu ondoren, honako sailkapen 
hau eman da Gipuzkoako XXII. Ezti Lehiaketan:

Jon Etxeberriak, Rafa Gorrotxategik, Jokin Arrospidek eta 
Mikel Zubeldiak osatu zuten aurtengo ezti txapelketako 
epaimahaia. 

Gipuzkoako gozotegi onenetako pastelak izan ziren 
ikusgai eta dastagai.

Jose Antonio Galdos, Igor Altuna eta Jose Mari Izagirre 
aurtengo Gipuzkoako eztigile onenak.

Honela, egitarauan jasotako moduan, Rafa Gorro-
txategik txokolatina tailerrak eta dastaketa egin 
ditu. Mahala etxeak berriz, jogurt naturalak eztia-
rekin dastatzeko aukera jarri du eta Gipuzkoako 
pastelgile ezagunenen erakusketa eta dastaketa 
egin da eguerdian.

Hona hemen, parte hartu duten Gipuzkoako pastel-
gileak:

Rafa Gorrotxategi (Tolosa), Ezeiza (Tolosa), Egaña 
(Azpeitia),Adarraga (Hernani), Oiarzun (Injentea), 
Arruti (Andoain), Zegama Okindegia (Zegama), Ga-
ricano (Donostia), Ogi Berri (Lezo) eta Unanue (Or-
dizia).

1  Jose Antonio Galdos, Legazpikoa

2  Igor Altuna, Lazkaokoa.

3  Jose Mari Izagirre, Idiazabalgoa.
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Aitxuri Herri Eskolako ikasleen marrazkiak izan ziren ikusgai 
frontoian.

Hona hemen sarituen zerrenda:

Sari banaketak amaitu ondoren, erakusketan egon-
dako gozoak bertaratuei eskaini zaizkie dastatzeko.

Aitxuri Herri Eskolako haurren marrazki lehiaketa 
dela-eta, marrazkiak erakusgai egon dira pilotale-
kuan eta, Zegamako haurrek erlezaintzari buruz 
jasotzen ari diren ezagutza beren marrazkietan 
ederki islatzen dutela esan dezakegu. Eskenatoki-
ra igotzeak dakarren urduri puntua batek baino 
gehiagok gainditzeko lanak izan arren beren saria 
besapean dutela gustura geratu ziren sarituak.

2 urtekoak: 
Iraide Garaiar eta Matias Arias.
3 urtekoak: 
Izarne Arratibel eta Iker Alzaga
4 urtekoak: 
Arai Osinalde eta Adriana Orha
5 urtekoak: 
Eva Maria Zota eta Lur Marcos
1.go maila: 
Garazi Lekuona eta Luken Albizu
2. maila: 
Adei Hernandez eta Iker Otaegi
3. maila: 
Urki Antia eta Ekai Inza
4. maila: 
Nora Arcelus eta Elena Filip
5. maila: 
Elene Irastorza eta Garazi Albizu
6. maila: 
Myphuong Amenabar eta Kaiet de Prado.

Rafa Gorrotxategi herriko gaztetxo batzuekin batera, 
txokolatinak egiten.

Denetariko postuak izan ziren ikusgai eskolako patioan.

Bertso saio dotorea eskaini zuten Andoni Egaña, AM 
Peñagarikano, Julio Soto, Onintza Enbeita eta Eli Pagolak.

Arratsaldeko 18:00etan, 
Kasino Elkarteak antola-
tuta eta Zegamako Udala-
ren laguntzarekin, bertso 
jaialdia egon da eskolako 
gimnasioan: Amaia Agi-
rre aritu da gai-jartzaile 
lanetan honako bertsolari 
hauekin: Andoni Egaña, 
Angel Mari Peñagarika-
no, Julio Soto, Eli Pagola 
eta Onintza Enbeita.
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XXI. AIZKORRIKO  
LAGUNEN EGUNA

Uztaileko lehen igandearekin 
batera, uztailaren 3an Zegaman 
Aizkorriko Lagunen Eguna ospa-
tu genuen. Helburua Aizkorrira 
txangoa egitea izaten da egun ho-
netan eta horretarako bi abiapun-
tu jartzen ditu antolakuntzak: 
bata herriko plazatik goizeko 
6.30etan eta bigarrena Aldaolako 
aparkalekutik 7:30etan. Bietan 
Amezti Mendi Elkartekoek egi-
ten dute gidaritza. Honela, uztai-
laren 3an tontorrean bildu ziren 
mendizaleak, taldeetan joan zire-
nak, nahiz bakarka joan zirenak, 
argazkia atera zuten 9:30etan ur-
tero bezala eta cava kopa bat edan 
ondoren berriro herrirako bidea 
hartu zuten. 

Ondoren, hegaluzea eta sagardoa 
dastatzeko aukera izan zuten bai 
menditik buelta egindakoek eta 
baita Aizkorriko Lagunen Eguna 
Zegaman bertan ospatzeko au-
kera egin zutenek ere. Herriko 
elkarteen laguntzari esker, he-
galuze ederra dastatu zen aurten 
ere.

Aizkorriko Lagunen Egunean, Aizkorriko tontorrean bildu zirenak.

Euskal Parrilakoek ederki prestatzen dute hegaluzea.

Udaletxe aurreko plazan hegaluzea dastatzeko jende ilada.
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SAN 
BARTOLOME 
JAIAK

Abuztuaren 23tik 28ra ospatu ditugu aurten San Bar-
tolome jaiak. Baina abuztuaren 26a atseden hartuz eta 
San Bartolome Txirrindu froga irailaren 3ra pasatuz.

Abuztuaren 23an, urtero bezala, herritarren arteko txi-
rrindu probak burutu ziren, eta eguerdiko 12:00etan 
jaien hasierako pregoia egin zuten herriko gazte talde 
batek. Ondoren, Joseba Izagirre herriko alkateak jaiei 
hasiera eman zien txupina botaz eguerdiko 12:00etan.

ABUZTUAK 23
ASTEARTEA

HERRITARREN ARTEKO TXIRRINDU PROBAK

Goizeko 9:30etarako hasi ziren herriko gaztetxoe-
nak txirrindu lehian. Aurrez, bakoitzak izena ema-
ten du, sariak adinka eta neska-mutikoen bereizke-
ta eginda banatzen baitira.

Adin bakoitzak ibilbide desberdina du luzeran, 
eta Apeaderora Igoera egiten dutenak, Maittegitik 
abiatzen dira. Aurten L. Apeaderora Igoera burutu 
da (XXIII.a Jabier Berasategiren omenez). Hona he-
men aurtengo irabazleak:

6 URTETIK BEHERAKOAK:

MUTILAK:
1. SARIA: KASIF TUFAIL
2. SARIA: BEÑAT LARREA
3. SARIA: ENAITZ MUJIKA

NESKAK: 
1. SARIA: IZARO PIRES
2. SARIA: LARRAITZ LARREA
3. SARIA: OLATZ LARREA

7,8 ETA 9 URTEKOAK

NESKAK
1. SARIA: INTZA LEKUONA
2. SARIA: ABRAR JAH JAH
3. SARIA: PAULA EGIMENDIA

MUTILAK

1. SARIA: ANDOITZ ZABALETA
2. SARIA : GARI ORMAETXEA
3. SARIA: XUBAN PEREZ
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10 ETA 11 URTEKOAK BELEAREN JAITSIERA

Pregoiaren ondoren, eguerdiko 12:00etan, “Belea-
ren jaitsiera” egin zen, udaletxeko balkoiraino ara-
zorik gabe iritsi zen Iraunkorrak txaranga lagun eta 
herriko jaietarako ateratako zapia lepoan jartzeko 
unea izan zen.

MOZORROEN KALEJIRA

Herritarrek era guztietako mozorroak agertu zituz-
ten plazan jaiei hasiera emateko txupina bota on-
doren eta koadrilek, bakoitzak bere mozorroa pres-
tatzeko aurrez egindako lana plazaratzen dute beti 
umore eta jai giroan

NESKAK: 
1. SARIA: MAIA PEREZ
2. ANE URTEAGA
3. INTZA ETXEBERRIA

MUTILAK
1. SARIA: ENEKO OTEGI 
2. SARIA: AIUR GOIBURU
3. SARIA: AMETS ORMAETXEA

12 ETA 13 URTEKOAK

NESKAK
EZ DU INORK PARTE 
HARTU

MUTILAK
1. SARIA: MIKEL OTEGI 
2. SARIA: ENETZ GOIBURU 
3. SARIA: ENEKO ESNAOLA

APEADERORA IGOERA
NESKAK
1. MAIDER MAZIZIOR
2. LEIDER LARREA

MUTILAK
1. SARIA: AITOR PEREZ ARRIETA
2. SARIA: BEÑAT KATARAIN
3. SARIA: ANDER PEREZ ARRIETA

BETERANOEN SARIA: URTZI ETXEBERRIA

TARTEKO HELMUGA: GORKA LOZANO AROSTEGI

TARTEKO HELMUGA BETERANOAK: XANTI JIMENEZ 

JAIETAKO PREGOIA

Aurten 2019an hasitako ekimenari jarraituz, herri-
ko gazte talde batek pregoia egin zuen jaie hasiera 
emateko udaletxeko balkoitik. Talde honek 2019an 
jasotako lekukoa, 2023rako beste talde bati pasako 
dio “Adio Beleari” ekitaldian, eta urtero-urtero era 
honetara egingo da lekukoaren esku-aldatzea. Le-
kukoa Belearen arrautza bat da.

Maiora plaza gainezka txupina bota ondoren.

Agintariek botatzen dute lehenik bolo lehiaketan.

BEZPERA NAGUSIAK ETA HERRITARREN 
ARTEKO BOLO TXAPELKETA

Bezpera Nagusiak San Bartolome ermitan izan ge-
nituen, Bittorio Zabalgogeaskoren eskutik. Ondo-
ren eta belaunaldiz-belaunaldi egin den moduan, 
bezpera nagusietatik agintariak bola-tokira ger-
turatu ziren ekimenari hasiera ematera. Herriko 
gazte eta helduen txapelketak egiten dira, bai ema-
kumezko eta bai gizonezkoetan, hona hemen aur-
tengo emaitzak:

Helduen mailako saridunak:

GIZONEZKOETAN:  
ANDONI KATALINA

EMAKUMEZKOETAN:  
ERKUDEN MUGURUZA

HAURREK EZ ZUTEN BOLORIK BOTATZERA LORTU.

HERRITARREN ARTEKO FUTBITO 
TXAPELKETA

Abuztuaren 23an XLIII. herritarren arteko futbito 
txapelketako finala jokatu zen udal pilotalekuan. Fi-
nalean Terex taldea izan zen garaile.



ZEGAMAKO URTEKARIA | 73

BURUHANDI ETA 
ERRALDOIEN KALEJIRA 
ETA MOZORROEN SARI 
BANAKETA

Iraunkorrak txarangaren doi-
nuekin, 19:30ean buruhandi 
eta erraldoien txanda iritsi zen. 
Urtero jaietako ekimenik jen-
detsuenetariko bat izaten dela 
esan daiteke eta aurtengoan ere 
ez zuten hutsik egin haur eta 
gaztetxoek. Korrikaldi eta negar 
malkoak tarteko, izugarri disfru-
tatu zuten erraldoi eta buruhan-
diekin. Erraldoi eta buruhan-
dien kalejira amaitu ondoren, 
mozorroen sari banaketari ekin 
zitzaion. Hauek izan ziren ondo-
rengo sarituak:

18 URTETIK GORAKO SARIA:  
PROZESIOA

18 URTETIK BEHERAKO SARIA:  
RUGBI TALDEA 

Egunari amaiera emateko Iratzar 
taldearekin dantzaldia izan ge-
nuen plazan gauerditik aurrera.

ABUZTUAK 24
SAN BARTOLOME EGUNA

SEGURAKO EGOITZARA 
ALKATEAREN BISITA

San Bartolome Egunean legeal-
diz-legealdi ekimen garrantzitsu 
bat egiteko tartea hartzen du Ze-
gamako alkateak eta aurten ere 
Joseba Izagirre herriko alkatea 
goizeko 9:00ak aldera, Segura-
ko San Juan Egoitzan izan zen. 
Bertan bizi diren adinduei bisita 
egin zien eta guztientzat tarta 
eta cava eraman zituen beraiek 
ere San Bartolome Eguna ospa 
zezaten. 

PROZESIOA ETA MEZA 
NAGUSIA

San Bartolome Ermitatik San 
Martin parrokiara ekartzen da 
egun honetan herriko zainda-
ria. Santua garraiatzeko eguna 
San Bartolome Eguna bera izan 

da aurten ere. Honela, prozesioa, 
San Bartolome Ermitatik abia-
tzen da santuaren garraiatzaile, 
herriko txistulari, dantzari eta 
Bittorio Zabalgojeaskoa fraidea-
rekin. Herriko agintariek, usadio 
zaharraren arabera, Zupurru-
tiko zubian izaten dira zain, eta 
bertan, prozesioan sartzen dira, 
honela herritarrekin batera, ber-
tatik San Martin parrokiaraino-
ko bidea elkarrekin eginez. 

SOKA-DANTZA 

12:30etan herriko agintarien so-
ka-dantza izan genuen eta aur-
ten ere dantzari laguntzaileen 
laguntza izan zuten dantza bu-
rutzeko. Gorporazio berriak ere 
dantzari berriak plazaratu zi-
tuen ekitaldirako.

Erraldoi eta Buruhandiak kalean zehar.

Udal gorporazioa soka-dantzan.

Rugbiko taldeak irabazi zuen. Prozesioak irabazi zuen helduen saria.
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HAURREI ONGI-ETORRIA

Aurten Covid-19ak eragindako 
pandemia dela eta azken bi ur-
teotan ez zen San Bartolomerik 
ospatu eta ondorioz 2019ko San 
Bartolome egunetik 2022ko San 
Bartolome egunera jaio diren 
haurrei ongi-etorria egin zitzaien 
San Bartolome eguerdian Jose 
Maiora plazan. Urte hauetan 
jaiotako 36 haur jaio-berrik zuten 
zita eta 27 hurbildu ziren, batzuk 
oporretan zauden eta ez zuten 
etortzerik izan. Hona hemen on-
gi-etorria jasotako haurrak:

• Aratz Aizpeolea Apezetxea
• Maddi Urbiztondo Moreno
• Nare Urbiztondo Moreno
• June Bueno Encinas
• Ekia Lekuona Garmendia
• Izei Larrea Carton
• Maddi Larrea Carton
• Izei Ganzarain Arratibel
• Ane Perez Aranburu
• Ekai Otaegi Urteaga
• Enaitz Urteaga Larrea
• Aimar Azalza Toledo
• Mara Tarantino Sanjuan
• Peru Catarain Gorrotxategi
• Sasha Aramendi Vieites
• Eire Irastorza Zabaleta
• Luka Sanjuan Garcia
• Amalur Muñoz Catarain
• Ian Zabaleta Rey
• Emili Arizkorreta Inza
• Mara Perez Berasategi
• Leire Arangiz Berasategi
• Laia Acha Garmendia
• Aitana Telleria Berasategi
• Eneko Telleria 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.

San Bartolome eguerdian berta-
ratzerik izan ez zuten haurrak 
honako hauek dira:

Paule Urzelai Ormazabal, Ali-
cia Menendez Gutierrez, Hugo 
Mendizabal Rehecho, Andrea 
Otero Couto, Lahat Sylla Babou, 
Elena Artola Mabbe eta Matheo 
De Souza De Souza.

TOBERA MUSIKA-ESKOLAKO 
DANTZA TALDEAREN 
DANTZA SAIOA

Ondoren, Toberako dantzarien 
saioa izan genuen. Guztira 8 
dantza egin zituzten: Agurra, 
Txulai, Sant Petit, Bolant dantza, 
Kaskarot, Banakakoa, Zinta dan-
tza, Fandago eta arin-arina.

Dantza saioaren ondoren udalak 
Kasino elkartean ondo merezi-
tako hamaiketakoa eskaini zien 
dantzari eta txistulariei.

APAR –JAIA

San Bartolome egunean, apar jaia 
ohiko bilakatu zaigu. Aurten ere 
apar-jaiaz gozatzeko aukera izan 
zuten herriko txikienek, Jabier 
Otaegi kultura-etxeko plazan. 

FEDERATUEN PILOTA 
PARTIDAK

Arratsaldeko 18:00etan hasi zi-
ren federatuen arteko pilota par-
tiduak Toki-Alai pilotalekuan. 
Guztira hiru partidu antolatu 
ziren.

1go partidua, Suarez- Elizegi bi-
kotea, Sukia-Galdos bikotearen 
kontra izan zen eta bigarren par-
tidua, Azketa eta Matxinen arte-
ko buruz burukoa.

ERRALDOI ETA 
BURUHANDIEN KALEJIRA 
TXISTULARIEKIN

Arratsaldeko 19:30etan, erraldoi 
eta buruhandien txanda izan 
zen, herriko txistularien doinua-
rekin batera. Egunero bezala, 
arrakasta handia izan zuen ka-
lejirak.

POTEOA ZUTTIK 
ELEKTROTXARANGAREKIN

Iluntzeko 19:30etatik aurrera 
21:30etara bitartean Gazte He-
rexak antolatuta Zuttik Elektro-
txarangarekin tabernaz-taberna 
ibili ziren poteo alaia burutuz. 

XVI. GAZTE AFARIA 

Ohikoa bilakatu zaigu gazte-afa-
ria jaietan. Herriko gazteek jaiak 
elkarrekin pasatzen dituzte eta 
horretarako urtero elkarrekin 
afaria egiten dute. Aurten Osta-
tun bertan egin dute eta 100 bat 
gaztek parte hartu zuten.

DISNOKTIA DJAREN 
EMANALDIA

Disnoktia DJaren saioa izan 
zen gaueko 00:00etatik goizeko 
03:00etara, musika gogor xama-
rra zela ere aipatu zuten bertara-
tu batzuek. 

San Bartolome egunean, herriko txistulari eta dantzariek harrera egiten 
prozesioari.
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ABUZTUAK 25
BARTOLOME BIGARRENA ETA 
UMEEN EGUNA

URTEKO HILDAKOEN 
ALDEKO MEZA

San Bartolome bigarrenean ur-
tean zehar herrian hildakoen al-
deko Meza ematea usadio zaha-
rra da. Honela aurten ere, San 
Bartolome Ermitan elkartu ziren 
herritarrak urteroko usadioa 
mantendu asmoz.

HAUR JOLASAK

Goizeko 11:00tarako herriko gaz-
tetxoenei urteroko jolasak anto-
latzeko prest zeuden gazte Here-
xako arduradunak. Jabier Otaegi 
kultura-etxeko plazan egin ziren 
eta ohikoa denez, jokoak buka-
tu eta gero bertaratutako haur 
guztiei opari bana banatu zien. 
Haurrak beren mozorroak era-
kusteko eguna izaten da egun 
hau eta aurten ere zein baino 
zein hobeto mozorroturik agertu 
dira plazan.

BERTSO SAIOAK

Ekimen honek ere, San Barto-
lometan egun jakina du azken 
hamarkadetan. Goiz eta arratsal-
deko bi saioak, udaletxeko arku-
peetan egin ziren.

Aurten aspaldiko partez, Iñaki 
Muruak beste konpromiso bat 
medio huts egin zuen bere ordez, 
emakumezko bat gonbidatu zen: 
Oihana Iguaran hain zuzen ere. 
Gainera, herriko jaiei begirada 
morez egin zaien azterketaren 
emaitzetan jasota geratu da, ber-
tso saioetan ere emakumezkoen 
hutsunea izan dugula eta aur-
tendik hasita akats hau zuzen-
tzea erabaki zen, honela, Andoni 
Egaña eta Anjel Mari Peñagari-
kano ere gure artean izan ziren.. 
Gai-jartzaile lanetan Amaia Agi-
rre aritu zen. Tartean hala nahi 
zutenek bazkaria egin zuten Os-
tatun bertsolariekin batera.

PLATER-TIROA OTSAURTEN

Karraztarro Elkartearen esku-
tik, herritarren arteko plater-ti-
roa antolatu zen arratsaldean 
16:00etan elkarren arteko txa-
pelketa burutzeko. Plater-tiroko 
txapelketako saria Joseba de la 
Herak irabazi zuen.

BONBA BAT NAIZ 
IKUSKIZUNA

Arratsaldeko 17:00etan, hau-
rrentzat erraldoiez gain “bonba 
bat naiz” ikuskizuna antolatu 
zen kultura-etxeko plazan Bea 
Larrañagarekin, hala ere egural-
di duda-mudazkoa zegoela- eta 
pilotalekuan eman zuen ikuski-
zuna.

BURUHANDIAK ETA 
ERRALDOIAK

Bertsolarien bigarren saioa 
amaitu eta gero, prest zeuden 
Zegamako umeak erraldoiekin 
batera kalean zehar ibiltzeko eta 
noski buruhandiei korrika aldi 
galantak eragiteko.

HERRI AFARIA

781 tike inguru saldu eta banatu 
ziren, Lumagorri oilaskoa, Eusko 
Labeleko entsalada eta Sant Sa-
durni d´Anoiako Blancher etxe-
ko Reserva Rosat Brut cava das-
tatzeko. Afarian jendeak izugarri 
disfrutatu zuen, jan eta edari 
onak dastatuz lagunartean. Cava 
produzitzaileek, botilak hozkai-
lutik banan-banan ateratzea go-
mendatzen dute edari freskoa 
edango dugula bermatzeko eta 
inola ere ez, cava botilak mahai 
gainean berotzen edukitzea. 

JOSELU ANAIAK

Gaueko 21:00etatik 22:00eta-
ra eta 23:00etatik 04:00etara 
dantzaldia izan zen plazan Jo-
selu Anaiak taldearekin. Joselu 
Anaiak taldeak aurten ere plaza 
betetzea lortu zuen eta giro ga-
lanta sortzea ere bai.

Puzgarrietan primeran ibili ziren haurrak.

Bonba bat naiz ikuskizuna.
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“EZ DESKANTSU EUNE” 
ABUZTUAREN 26AN

Herriko gazteek antolaturik, 
abuztuaren 26an jaietako errit-
moa ez galtzearren “ez-deskan-
tsau eune” antolatu zuten udal 
igerilekuko ustiatzaileekin bate-
ra eta bertan Mus txapelketa bat 
antolatu zuten. Mus txapelke-
tako garaile, Igor Ormazabal eta 
Jose Luis Azurmendi suertatu 
ziren.

ABUZTUAK 27
LARUNBATA / KOADRILEN EGUNA

TOKA TXAPELKETA

Goizean lehenik Toka txapelketa 
burutu zen udaletxe aurreko pla-
zan. Bai gizonezko eta bai ema-
kumezkoek parte hartu zuten. 
Goizeko 11:00etatik 12:30ak bi-
tartean egin zen izen-ematea eta 
eguerdirako txapeldunen izenak 
bagenituen:

Gizonezkoen mailan: 
1. SARIA: OIER IRASTORZA
2. SARIA: KELO PEREZ 
3. SARIA: PAKO LARRARTE

Emakumezkoen mailan:
1.  SARIA: EDURNE ARSUAGA 

GARMENDIA
2. SARIA: MARI SOL LASA
3. SARIA: NAGORE ARRIETA

Toka txapelketako saridunak.

Joselontxos txaranga kaleak alaitzen.

Haurrentzat ere toka jarri da aurten.

KOADRILEN EGUNA

Koadrilen egunean Joselontxo´s 
txaranga izan genuen herri-
ko kaleetan eta baita eskolako 
patioan egiten den koadrila ar-
teko bazkarian ere. Eguerdiko 
13:00ean elkartu ziren herriko 
koadrilak Maiora plazan eta baz-
kal ordura arte kalez-kale ibili zi-
ren jai giroa sortuz. Poteoa amai-
tu ondoren, eskolako patioan 
elkartu ziren elkarrekin bazkal-
tzeko, 300 bat pertsona inguruk 
parte hartu zuten bazkarian.

KUADRILA ARTEKO 
OLINPIADAK

Ohikoa bilakatu da koadrilen 
egunean bazkal ondoren zerbait 
egitea, honela Kuadrilen arteko 
Olinpiadak egin zituzten. Lehia 
gogorra egon zen kuadrilen ar-
tean eta giro paregabean pasa 
zuten arratsaldea.

PUZGARRIAK

Aurreikusitako moduan, San 
Martin Parrokiaren atzealdean 
jarri ziren hiru puzgarrietan 
ederki gozatu zuten herriko hau-
rrek, elkarri txanda emanaz ibili 
ziren puzgarri batetik bestera.

KUADRILEN KALEJIRA

19:30etan, afal aurretik, koadrilek 
kalejira egin zuten, haur eta gu-
rasoekin eta buruhandi eta erral-
doiekin batera, “Joselontxo´s” txa-
rangaren doinuak lagun.

LEIAN TALDEAREKIN 
ERROMERIA

Leian taldearekin erromeria izan 
zen Maiora plazan. Erromeria bi 
saiotan egin zen, lehena, 21:00eta-
tik 22:30etara eta bigarren saioa 
00:00etatik 03:00etara.

Musika bukatu eta gero, txozna 
gunean DJ Tintz-en emanaldia 
izan zuten herriko gazteek.
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ABUZTUAK 28
IGANDEA

PROBINTZIAKO BOLO 
TXAPELKETA 

Probintziako Bolo txapelketa 
saioa igande goizean egin zen 
Txarapeko bolatokian. Gizonezko 
eta emakumezkoek parte hartu 
zuten eta hona hemen emaitzak:

Gizonezkoetan: 
1. SARIA: JOSU LAZKANO
2. SARIA: XABIER LAZKANO
3. SARIA: PEDRO AGIRRE

Emakumezkoetan: 
1. SARIA: MARTXELI KANFLANKA
2. SARIA: ARANTXA ALBENIZ
3. SARIA: ANE ETXEBESTE

PAELLA LEHIAKETA

Eskolako patioan elkartu ziren 
Zegamako 5 elkarte elkarren 
arteko paella lehiaketa buru-
tzeko. Kasino elkarteko, Tarta-
lo elkarteko, Txarape elkarteko, 
Jubilatuen elkarteko eta Amez-
ti elkarteko kideak hain zuzen 
ere. Paella guztiak primerakoak 
zeudela esan zuen epaimahaiak 
baina aukeraketa egin behar iza-
ten da. Goizeko 10:00etan hasi 
eta eguerdiko 12:30ak puntuan 
zirenean jaso ziren paellak epai-
mahaiak bere lana egin zezan. 
Aurten Euken Galdos eta Toño 
Arana aritu ziren epaile lanetan 
eta beraien hitzetan oso maila 
handiko paellak zirela adierazi 
ondoren hauen artean bi hobetsi 
zituzten:

1.  SARIA: MARIAJE MUJIKA ETA 
ANA JESUS LARREA, TXARAPE 
ELKARTEA.

2.  SARIA: NEKANE 
ARANTZAMENDI ETA ALAITZ 
IRASTORZA, TARTALO 
ELKARTEA.

Sari banaketaren ondoren elkar-
teetako partaideek herritarrei 
paella guztiak dastatzeko banatu 
zien. 

Paella lehiaketako irabazleak.

Aurten aizkoran eta harri-jasotzen 
emakumezkoek ere eman dute 
ikuskizuna

HERRI KIROLAK:

Eguerdian, paella lehiaketako 
sari banaketaren aurretik he-
rri kirolen ikuskizuna izan zen 
Maiora plazan.

Aurten lehenengo aldiz, herri-
ko kirol ikuskizunerako emaku-
mezkoak ekarri dira.

Honela, aizkoran, Irati Astondoa 
bizkaitarra eta Nerea Arruti gi-
puzkoarra aritu ziren.

Gizonezkoetan, aizkoran, Oier 
Kañamares nafarra eta Jokin Ba-
sozabal gipuzkoarra aritu ziren.

Bestalde, harri jasotze ikuskizu-
na ere izan genuen eta aurten 
emakumezkoena. Honela, harri-
-jasotze lanetan Ane Zinkunegi 
usurbildarrak eta Olaia Esnaola 
azpeitiarra aritu ziren.

KALE GORRIAN ANTZERKIA 
KULTURA ETXEKO PLAZAN

Aurten berrikuntza modura he-
rriko jaietan antzerkiak ere sartu 
dira egitarauaren barnean. Igan-
de arratsaldean “ kale Gorrian” 
antzerkia izan genuen ikusgai 
eta komeria galantak egin zituz-
ten alkatearen leihotik makina 
bat traste zintzilikatuta.

SARDINA JANA ETA 
SAGARDO DASTAKETA

Iluntzeko 19:00etan, sagardoa-
ren promozioan eta sardina das-
taketan 60 kg sardina jan zituz-
ten bertaratuek eta ondorengo 
sagardotegietako sagardoa das-
tatu ahal izan zen iluntzean: 

Eula, Aburuza, Zabala, Urbitar-
te, Iparragirre, Oiharte, Aulia eta 
Lizeaga. Zegamako Udalak, Gi-
puzkoako Sagardogileen Elkar-
tearekin sinatutako hitzarmena 
betez, sagardo eta sardina das-
taketari bere balioa eman asmoz 
eta batez ere sagardoa baloratu 
asmoz, sagardoaren promozioa-
ren prezioa 5€ takoa izan da.

BURUHANDIAK, TOBERA 
MUSIKA ESKOLAKO 
TRIKITILARIEKIN ETA ADIO 
BELEARI

Buruhandiak azkeneko egunean 
egiten den moduan plazan ibili 
ziren. Azken korrikaldiak egin 
zituzten bai buruhandi eta bai  
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herriko haurrek ere eta, urtez urte 
buruhandiei beldurra galtzen die-
ten haurrak, buruhandiak berriro 
noiz irtengo diren galdezka geni-
tuen atea itxi orduko.

Honela, gaueko 23:00etan, “Adio 
Beleari” ekitaldia egin zen. Bel-
tzez jantzitako haurrek ekarri 
zuten belea udaletxeraino. Aska-
tasunaren Etorbidetik udaletxe-
rako bidea kandela argitan egin 
zuten eta honela esan zioten be-
leari “Adio” negar malkotan, hu-
rrengo urtera arte esanez.

“Adio ene bela, adio sekulako(bis)

Nik ez det beste penarik, belea 
zuretzako,

zeren uzten zaitudan datorren 
urteraino.”

DATORREN URTEKO 
JAIETAKO PREGOIA EGINGO 
DUTENEI LEKUKOA 
EMATEA

Honela, aurtengo jaietako pre-
goilariek, datorren urteko pre-
goia egingo duen taldeari bere 
ardura pasatzeko modu polit bat 
proposatu zuten. “Adio beleari” 
ekitaldiaren erdian, datorren 
urtean pregoia egingo duen tal-
deari beleak egindako arrautza 
bat eman zioten lekuko modura. 
Lekuko hau urtero eskuz esku 
aldatuko da koadrilen artean.

Eguraldi paregabea egin zuen sardinak erretzeko. Tobera Musika Eskolako trikitilariak Xabier Arakama 
irakaslearekin.

2023ko pregoia egingo dutenei 
lekukoa eman zitzaien.

San Bartolome Txirrindu Frogako 
irabazleak.

ESKULANAK JABIER OTAEGI 
KULTURA-ETXEAN

Iñaxi Urreaga, Maria Luisa Go-
rrotxategi, Itziar De La Granja 
eta Jabier Arrietak, urte osoan 
ematen dituzten tailerretan 
egindako eskulanak ikusgai jar-
tzen dituzte Jabier Otaegi kultu-
ra-etxean festetan zehar. 

IRAILAK 3
SAN BARTOLOME 

TXIRRINDULARI PROBA 

Aurten ere San Bartolome Txi-
rrindu frogak data aldaketa izan 
du. Laurogeita zazpigarren edi-
zio honetan irailaren 3ra pasa 
behar izan zen froga. Ikusten de-
nez, asteburu horretan dauden 
froga pilak direla-eta, honela, 
Ertzaintzaren babesa izan ahal 
izateko lanen banaketa beha-
rrezkoa zela jakinarazi ondoren, 
data aldatu zen.

Txirrindu proba, Lehendakari 
Txapelketarako puntuagarria 
izan zen eta Caja-Rural-Alea tal-
deko Joseba Lopez gailendu zen 
mugan. Joseba Lopezek aurten 
emaitza onak lortu ditu froga 
askotan eta horri esker, datorren 
denboraldian profesional mailan 
arituko da.

Jon Arakama herritarrak ere 
lasterketa honetan parte hartu 
zuen eta 16. postua lortu ahal 
izan zuen.

Emaitzak:
1go:  JOSEBA LOPEZ,  

CAJA RURAL-ALEA TALDEA.
2.  EDGAR DAVID CADENA, 

TELECOM- ONCLIMA –OSES 
TALDEA

3.  MULU KINFE, CAJA RURAL-
ALEA TALDEA

Mendiko saria:  
MULU KINFE

Taldekako saria:  
CAJA RURAL-ALEA TALDEA.
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2022KO URRIAK 28-29 

VIII. CAVA FESTA

Aitxuri Herri Eskolako patioa lepo bete zen.

2013. urtetik, urriari bukaera 
emateko Zegamako elkarteek eta 
Zegamako Udalak elkarlanean 
antolatzen dugu CAVA FESTA. 
Aurtengoan ere, zortzigarrenez, 
Cava desberdinak eta kalitatez-
koak dastatzeko aukera izango 
genuen, eskolako patioan. Urria-
ren bukera izanik eguraldi epela 
lagun izan genuen, eta honek 
asko lagundu zuen sortu zen giro 
ederrean. 

Zegamako herriak Kataluiniako 
Sant Sadurni d´Anoia herriare-
kin duen senidetasunaren hari-
ra, beraien urrezko produktua 
zabaltzeko sortutako festa da. 
Beste ekintza batzuetan ere cava 
izaten badugu ere egun berezia 
izaten da egun edo asteburu hau. 
Azken finean guk Kataluiniako 
herri honekin senidetzea kultu-
rak eraman gintuen, eta beraien 
kulturan sartzen da Cava ere. 

Urtero bezala aurten ere 8 cava 
desberdin izango genituen, ba-
tzuk jendeak behin eta berriz 
errepikatzeko eskatzen ditue-
nak, eta beste batzuk berriak edo 
gutxiagotan ekarri izan direnak. 
Hala nola: 

• Oliver Viticultors etxeko 
Oliver Viticultors Brut 
Nature eta Gemma. 

• Llopart etxeko Llopart Brut 
Nature Reserva 

• Blancher etxeko Reserva 
Rosat Brut eta Gran Reser-
va Nature

• Raventos etxeko Raventos i 
Blanc Blanc de Blancs.

• Grimau etxeko Grimau Brut 
Nature. 

• Freixenet etxeko Trepat 
Rosadoa. 

Festa urtero bezala joan da. Jen-
de andana elkartu gara bai os-
tiral eta baita larunbatean ere. 
Edariari lagun urtero bezala ka-
litate goreneko jakiak izan geni-
tuen.

Aurten ere, elkarte desberdinak 
ibili gara elkarlanean, hala nola, 
Amezti elkartea, Karraztarro 
ehiz elkartea, Orkatz abesbatza, 
Gazte Herexa, Jubilatuen elkar-
tea, Elkartu Nahi txirrindulari 
elkartea, Kasino elkartea eta Ze-
gamako Udala bera. Guztiok ilu-
sio handiz aritu gara lanean eta 
hori eskertu nahiko genuke. 

Asteburu ederra izan zen, guz-
tiok datorren on guztiaren alde 
topa ederrak eginez pasa genue-
na. Hurrengo urtean ere, modu 
beretsuan elkartzeko esperan-
tzarekin egin ezazue zuek ere 
guztion etxeetan TOPA!!!!
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Azken bi urteotan ospakizunik gabe 
egon ondoren,festak inoiz baino go-
gotsuago hartu ditugu aurten.

Lan-taldeei hautsa kendu eta berriro 
ere asteburuko programaketa ederra 
osatzea lortu dugu.

Aurtengo programaketan, aurreko 
urteetako festetako ekintzak izan 
ditugu abiapuntu, baina eginda-
koaz beti ikasten denez, izan ditu-
gu aldaketa eta berrikuntza batzuk 
ere. Horrela, beti bezala, ostiralean 
pregoiarekin eta Ugatxako urare-
kin pitxarraren jaitsierarekin eman 
genien hasiera festei, aurten ordea, 
pregoia eta ondorengo bertsoa au-
zoko txikienek bota dute Beasaingo 
zanpantzarrez lagunduta. Ondoren, 
sagardo- dastatzea izan genuen, pa-
tata-tortilla eta gazta pintxoak dasta-
tuz, eta DJ Oixani-k girotu zuen gaua. 
Larunbatean txistularien goiz-here-
siak esnatu gintuen eta lehenengo 
haurren herri-kirolak izan genituen 
eta jarraian helduenak. Auzo-bazka-
ria izan genuen betiko moduan, aur-
tengoan denok Olarango festetako 
kamiseta jantzita, eta arratsaldean 
haurrentzat jolasak Gazte-lekukoen 
eskutik. Ondoren Iker Zubeldia eta 
Unai Agirre bertsolariak eta auzotar 
bati omenaldia, txoripanak, kontzer-
tua eta zezensuzkoa, eta amaitzeko 
Fan&Go-ren kontzertuarekin eman 
genien itxiera festei.

Aurten ere, asteburu borobila irten 
da, igandeko auzo-garbiketa auzota-
rren lanaren eredu izanik. 

OLARANGO 
JAIAK

Zezensuzko eta guzti aurtengoan.

Olarango parkea izaten da bilgune 
jaietarako.

Auzoko haurrak Beasaingo zanpanzarrekin.

Agustina Zufiaurre omendu 
zuten auzotarrek.

Auzokideek prestatutako patata 
tortilak

Hurrengo urtera 
begira jada,  

AUPA OLARAN !
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OLABERRIA  
AUZOKO 
FESTAK

TXARAPE 
AUZOKO 
LEHEN 
JUNTADIZOA
Irailak 17, Txarapeko auzotarrek lehen 
aldiz auzoko ‘juntadizoa’ ospatu zuten. 
Bertan, auzotar ugari elkartzeaz gain, 
herritar ugari ere bildu ziren. Ekitaldiari 
erreparatuz, jaiari hasiera emango zion 
txupinazoa jaurti zuten 10:00ak aldera, 
eta jarraian haurrentzako jolas ezberdi-
nak izan ziren auzoko plazan. Eguerdi 
aldera, auzotarren bazkaria eta arra-
tsaldean, bolo txapelketarekin itxi zuten 
egitaraua. 

Auzotarren arteko bazkarian.

Olaberria auzoko 
festetan Herri 
Kiroletan parte hartu 
zutenak.

Txarapeko auzokideak bazkarian.

I.go Txarapeko juntadizoan elkartu zirenak.

Bi urtez festarik gabe egon ondoren, 
maiatzaren 7an, Olaberria auzoko festak 
ospatu zituzten. Egun osoko egitaraua 
antolatu zuen Olaberriko jai batzordeak, 
Zegamako Udalaren, Joxe Telleria Ase-
guruak eta Elkartu Nahi Txirrindulari 
Elkartearen laguntzarekin. 11:00etan 
izan zen lehenengo ekintza, txirrin-
dulari proba egin zuten haurrentzat. 
eta12:00etan, txupinazoa bota zuten.

Suziria bota ondoren, toka txapelketari 
eta poteoari ekin zioten auzoan bertan, 
bertsolariekin eta trikitilariekin, eta 
14:00etan, berriz, auzo bazkaria egin 
zuten. Arratsaldean Bele Gazte Gazte-
lekuko nerabeen laguntzarekin berta-
ratu ziren umeentzako jolasak antolatu 
ziren, eta ondoren herri kirolak. Egu-
nari amaiera emateko, poteoa izan zen 
Jo Motel txarangak girotuta eta baita 
buruhandiak ere. 20:00etan eman zio-
ten amaiera festa egunari.
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Musikaren hamabostaldia 2022.

www.tobera.org

TOBERA MUSIKA 
ETA DANTZA ESKOLA
URTEA EMANKOR
Definizioz, soinuak denbora-sekuentzia batean kon-
binatzeko artea da musika, harmoniaren, melodiaren 
eta erritmoaren legeak kontuan hartuta, edo musi-
ka-tresnekin sortzekoa. TOBERA Musika-eskolako 
komunitatearentzat, ordea, hori baino askoz gehiago 
da musika. Eta, musika bakarrik ez, kantua eta dantza 
ere gure musikaren adiskide min ditugu eta guztiak 
praktikatzen ditugu!

Ukaezina da urte berezia eta ezohikoa izan dela orain-
dik ere azkeneko hau COVID-19ak eragindako pande-
mia tarteko. Musika izan da askorentzat salbazioa, 
ihesbidea eta babeslekua ditxosozko SARS-CoV-2ak 
goitik behera eragin zuen 2020 urteaz geroztik.

2022an gure funtzionamendua eta antolaketa egoki-
tu behar izan ditugu oraindik ere, jada urrun daudela 
iruditzen zaigun garai nahasiak bizita. Ikasleen, fami-
lien eta langileen osasuna, higienea eta segurtasuna 
zaintzeko dokumentu, jardunbide, protokolo eta kon-
tingentzia-planetan murgilduta eman dugu urtearen 
parte bat. Zenbait ekintza moldatuta egin ahal izan 
ziren –adibidez, Kabalgata– eta beste batzuk egiteko 
debekua izan genuen –adibidez, txotx denboraldiaren 
irekiera musikaz girotzea–. Beude horiek guztiak luze-
rako lozorroan.

JENDAURREKO EKINTZAK 2022AN

TOBERA Musika- eta Dantza-eskolak hasieratik 
bukaerara arteko ibilbidea egiten du ikasleekin: ez 
dakitena irakatsi aurrena, eta ikasitakoa praktikara 
eramanarazi hurrena. Azken fase horren barruan, 
ugariak izan dira 2022an egindako ekintzak. Ahaz-
tu gabe, beti ere, egunero-egunero gela-barruan 
egiten den lana dela inportanteena eta ekintza 
guztien funtsa eta ezinbesteko oinarria. Ikasgela-
-barruko dimentsioari dagokionez, 2021/2022 ikas-
turtean % 23ko igoera izan zuen musika-eskolak 
ikasle- eta matrikula-kopurutan urtebete lehena-
gokoekiko, inoizko kopururik altuenetara iritsita. 

Ekintza ugariek ederki uztartzen dute gela-barruko 
lana eta kanporako joera. Izan ere, TOBERAn izena 
emateak musikazaletasun-premia asetzen du, bai-
na herri txikien alde egiteko modu paregabea ere 
bada. Hona hemen urteko ekintzetako batzuk:

Aipagarria da 2021eko martxoan abiatu genuen 
‘Musika Elkarrekin’ ekimenari segida eman genio-
la 2021/2022 ikasturte osoan zehar. Taldean, modu 
informalean, presiorik eta konpromiso zailik gabe, 
lagunartean eta naturaltasunez, musikazaleak el-
kartu eta musika joz eta abestuz gozatzeko aukera 
eman duen proiektua izan da ‘Musika Elkarrekin’, 
edozein herritarri zuzendutakoa (nahiz eta mu-
sika-eskola batean ikasitakoa ez izan). 2021/2022 
ikasturtean talde 1 eratu zen, belaunaldi desberdi-
netako kideek osatuta, eta 2022/2023 ikasturtean 
jarraipena ari da izaten. Horrez gain, talde-eskain-
tza areagotzeko modua izan dugu azkenean, talde-
ko entseguak egiteko mugak behin desagertuta.

Euskal dantzatako ikasleek urtean zeharreko hain-
bat gai koreografien bitartez jorratu zituzten, fami-
lien aurrean edo ikus-entzunezkoekin: inauteriak, 
klima-aldaketa, euskararen eguna… Ekainean Laz-
kaoko Dantzari Txiki Egunera irteera ere egin zuten.

Ikastaro irekiak: 

2022aren hasieran COVID neurriak lasaitu zire-
la-eta, instrumentu-eskaintza ugaritu genuen, 
instrumentu horietarako propio matrikulazio-epe 
espezifikoa irekita. Txalaparta (hastapenetako ikas-
taroa eta sakontzekoa) eta Batukada-tailerra izan 
genituen, azken hau aurreneko aldiz bailaran. 3 
irakaskuntza-ildoak helduei zuzendutakoak izan 
ziren eta oso-oso arrakastatsuak izan ziren partai-
de-kopuruari dagokionez.
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Otsailean Andoaingo Piano-
-jaialdiaren 17. edizioa egin zen 
(gure 5 ikaslek hartu zuten parte 
azkenean, nahiz eta 7 prestatu).

Entzunaldiak ikasleek bakarka 
edo talde oso txikitan interpre-
tatzen dituzten abestien ema-
naldiak dira. Eskoletan lantzen 
dituzten ariketak familiei eta 
ikaskideei erakusteko kontzertu 
txikiak dira, instrumentu bakoi-
tzaren ezaugarriak erakusteko. 
2021ean ez bezala, 2022an po-
sible izan da aurrez aurre egitea 
entzunaldiak, baina, areto itxie-
tan beharrean, kalean eta aire 
zabalean egin genituen, mar-
txoan eta apirilean.

2022an Musikaren Hamabostal-
dia egiteko modua izan dugu (ai-
patu entzunaldiak, besteak bes-
te, biltzen dituen programa da 
Hamabostaldia). Martxoaren bu-
kaeran hainbat ekintza egin ge-
nituen ikasleekin: entzunaldiak 
Zegamako eta Segurako plaze-
tan, euskal dantzetako ikasleen 
saioa, bailarako musika-taldeen 
aurreneko kontzertu bateratua, 
Korrikaren lekukoa eramatea 
apirilean…

2022ko maiatzaren 14an Udale-
rri Euskaldunen Eguna ospatu 
zen Seguran. TOBERA Musika-
-eskola arduratu zen egun ho-
rretarako propio egindako kanta 
ofiziala eta bideoklipa aurrera 
ateratzeaz. “Euskara aiden!” izan 
zuen izenburu abestiak –YouTu-
ben dago ikusgai–. TOBERA Mu-
sika-eskolak 20tik gora herritar 
inplikatu zituen proiektuan. Tar-
tean musika-eskolako ikasleak 
eta ikasle ohiak ere egon ziren. 
Horiek izan ziren protagonista, 
baina, horiez gain, musikari pro-
fesionalek ere parte hartu zuten. 

Ikasturte-bukaerako 
emanaldiak: 

Musikaren Nazioarteko Egu-
nean, ekainaren 21ean, egin zen 
jaialdia Zegaman. Seguran 16an 
izan zen, eta Zegamako ikasleek 
ere hartu zuten parte bertan. 
Ikasketa-tituluen eta Diplomen 

HELBURUA: Zegamako herritarrei musika eta euskal dan-
tzak ikasteko aukera ematea eta beraiekin horien inguruko 
kultura-sustapeneko ekintzak garatzea da gure musika-
-eskolaren helburua, ekintzak bai Aizkorpe bailarako he-
rrietan bertan eginda, bai kanpoan, Zegamako ikasleen-
tzat onuragarriak diren heinean. 

HEZKUNTZA-ESKAINTZA: 4 urtetik aurrerako neska-mu-
tikoekin hasten du lana TOBERAk, eta helduenganaino 
iristen da. Adin handieneko ikasleak 72 urte ditu uneotan 
(taldeetan dabiltzanetan, 75 ditu adinekoenak). Gure es-
kaintza: musika-tailerra eta -hizkuntza (8 maila 2 ziklotan: 
aurrenekoan 3 maila eta bigarrengoan 5), euskal dantzak, 
txistua eta danbolina, trikitia, panderoa, perkusioaren has-
tapenak (bateria, etnikoa…), gitarra klasikoa zein elektri-
koa, baxu elektrikoa, pianoa, zeharkako txirula eta orotari-
ko musika-taldeak.

Andoaingo piano jaialdiko parte-hartzaileak.

banaketa publikoak, afari-me-
riendak, ikasleentzako autobus-
-zerbitzua eta ohiko osagaiak 
bueltatu ziren ikasturteari agur 
esateko kontzertuetara, baina 
nobedadeak ere egon ziren: 

batukada-saioa ere izan genuen, 
esaterako. Zaldibiako batukada 
feminista eta TOBERAko batu-
kada-tailerreko 35 ikasle elkartu 
ziren Segura erritmoz betetzeko! 

Tobera Musika Eskolako ikasleak kontzertu batean.
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Abuztuko jaiak: Gurera itzuli zen 
ohiko beste emanaldietako bat 
Zegamako jaietako San Bartolo-
me eguneko dantza-saioa izan 
zen. 2022ko abuztuaren 24an, 
azken urte luzeetan bezala, dan-
tza-saioa eskaini zuten berriro 
gure ikasleek. 28an trikiti-pande-
roko taldea aritu zen erraldoi eta 
buruhandiekin batera kalejiran.

2022ko azaroaren 2an eta 3an 
musika-hizkuntzari buruzko 
aurkezpen-bilerak egin ziren fa-
milientzako eta herritarrentza-
ko, Seguran eta Zegaman, hurre-
nez hurren. 

Aurten Euskaraldian hartu dugu 
parte berriro, eta TOBERA arigu-
ne izan da (euskaraz lasai aritzeko 
gunea). Euskaraz bizi gara egu-
nerokoan naturaltasunez, baina 
Euskaraldiak horren kontzien-
tzia hartzen lagundu digu.

Azaroaren 23an musikarien 
zaindari Santa Zeziliaren ome-
nezko kontzertua eskaini zuten 
TOBERAko ikasleek, aurretik 
kalejira ere eginda.

Abenduan, berriz, eguberri-giro-
ko ekintzetan hartuko du parte 
TOBERAk: iaz, hirugarren aldiz, 
2021eko abenduaren 24an, Ze-
gamako gabon-eskean hartu zu-
ten parte eskolako trikitilariek, 
pandero-jotzaileek eta perkusio-
-jotzaileek. Bestalde, ohikoa den 
moduan, Zegamako Erregeen 
Kabalgata antolatuko du TOBE-
RA Musika-eskolak 2023ko ur-
tarrilaren 5ean.

Herrigintza: 

Beste eragile batzuek antola-
tutako ekintzak indartu ditugu 
urtean zehar: San Joan suaren 
inguruan erromeria egin zuten 
dantzatako eta txistuko ikasleek; 
Santa Ageda bezperako kopla-
-errondan trikitiko, perkusioko 
eta panderoko ikasleak aritu zi-
ren, iaz egin ezinda geratu eta 
gero; Erlezainen Eguneko azoka; 
jubilatuen eguna; jaunartzeak; 
Erromesaldia Arantzazura; el-
karretaratzeak; Olaran auzoko 
jaiak…

SORTZE-PRINTZIPIOAK: Zegaman sortu zen TOBERA  
Musika-eskola 1987. urtean. 1993/1994 ikasturtean Ze-
rainen hasi zen lanean. Eta 1996/1997 ikasturtean Segu-
ran. Tartean, Mutiloako herritarrek ere sarbidea izan zuten 
musika-eskolara. Banaka ezinezko dena, elkarrekin eginda 
posible izan daitekeela baieztatzen duen adibide garbia 
da TOBERAren existentzia. Kasu guztietan, eta hasieratik, 
gurasoen, herritarren eta udal-agintarien aupada eta ba-
besa ezinbestekoak izan zaizkio musika-eskolari, eta, gaur 
egunera arte, gainera, horiek guztiek jarraitu dute eskola-
ren erabaki-organoetan parte hartzen. Familia-elkartea da 
TOBERA Musika-eskola, kultura-izaerakoa, eta, adibidez, 
Zuzendaritza-batzordea, familiek eta udaletako zinego-
tzi-ordezkariek osatzen dute, herri guztietakoek, orekan. 
2022ko martxoaren 15ean egindako Bazkideen Batzar 
Orokorrean berritu zen Zuzendaritza-batzordearen osae-
ra, aurrez familien arteko hauteskundeak eginda. Herri 
bakoitzaren proportzioak zaintzen dira, familien ordezka-
gaitasuna ahal bezain bidezkoa eta orekatua izateko, eta, 
ondorioz, baita kudeaketa bera ere. Horregatik, gertuko 
zerbitzua eskaintzen du TOBERA Musika-eskolak, profe-
sionala, partekatua eta sortzailea. 

“Euskara Aiden!” abestiaren grabaketa.

Musika hizkuntzako taldea Zegaman.

Iker Gómez de Segura
TOBERA Musika-eskolaren izenean
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ZEGAMARRAK  
ERREALAREKIN

Aitxuriko 4. mailako ikasleak Txurdinekin batera Reale Arenan.

Aitxuri Herri Eskolako ikasleak, Reale Arena ezagutzeko parada izan zuten.

Pandemia alde batera utzi dugun 
urte honetan, gure taldeek den-
boraldi bikaina bete dute. Ho-
rrekin batera, ohitura zaharrak 
berreskuratuz, aurretik egiten zi-
ren ekintza batzuk ere itzuli dira 
gurera, Zegamarrak Realakin 
taldeak Aitxuri herri eskolare-
kin batera prestatzen zuen egun 
berezia. Aitxuri herri eskolako 
ikasle batzuek Zubieta eta Anoe-
ta bisitatzeko aukera izan zuten. 
Bertan, ekintza desberdinak egin 
zituzten, Txurdin bera ere eza-
gutzeko aukera izan zuten. Gure 
peñako lagun batzuk ere bertan 
izan ziren egunaz eta momen-
tuaz gozatzen. Egun ederra Ai-
txuriko errealzale txikientzat.

Horrez gain, uda aurretik, den-
boraldi amaieran emaitza ikara-
garri onak lortu zituzten lehe-
nengo mailan ditugun bi taldeek. 
Emakumezkoen lehen taldeak 
bigarren postu ikaragarri bat 
lortu zuen, Bartzelona ahalguz-
tidunaren atzetik. Ikaragarrizko 
denboraldia jolastu ostean, Eu-
ropa mailako Champions League 
entzutetsurako sailkatu ziren 

gure neskak, 2022-2023 den-
boraldirako. Gizonezkoak ere, 
maila bikaina emanez, Europa-
rako sailkatu ziren. Gizonezkoen 
bigarren taldeari dagokionez 
berriz, bigarren mailako postua 
galdu zuten denboraldi gora-
beheratsua izan ostean.

2022-2023ko liga denboraldi be-
rria gizonentzat abuztuan eta 

emakumeentzat irailean hasi zen 
eta horrekin dihardute orain. 
Itxura ederra ematen ari dira eta 
oso pozik gaude gure taldeekin. 
Orain, Qatarren, munduko txa-
pelketa izango da eta hilabete 
batean behintzat ez dugu Reale 
Arenara joaterik izango, gizo-
nezkoen taldeak atsedena hartu-
ko baitu.
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Aitxuriko 5. mailako ikasleak Reale Arenan.

Aitxuriko 6. mailako ikasleak Reale Arena estadioan.

Europako txapelketari dagokio-
nez, emakumeen taldeak txa-
pelketa hasi bezain pronto agur 
esan arren, itxura ederra eman 
dute Municheko Bayern talde 
ikaragarriaren aurka, joan eto-
rriko polit batean.

Mutilei dagokienez, oso ondo 
hasi dute Europa Ligako txapel-
keta. Bere taldeko lehenengo 
postuan kokatuta dago, orain ar-
teko partida guztiak irabazita eta 
txapelketan aurrera doa. Final 
zortzirenetarako sailkatu da, be-
raz lanak ondo egin ditu.

Errege Kopa txapelketa ere abian 
da. Mutilek, Talaveran, Toledon, 
Cazalegas taldea izan dute aur-
kari. 1-4 irabazita, txapelketan 
aurrera pausua eman du eta hu-
rrengo kanporaketaren zain ge-
ratuko da.

Gure peñari dagokionez, orain 
arte talde guztiaren irteerarik 
egon ez den arren, taldeko kide 
batzuk etxetik kanpoko partidu 
batzuk ikustera joateko aukera 
izan dute. Hala nola, errealza-
leak izan ditugu Cadizen eta Va-
lladoliden besteak beste.

Hori horrela, urte polita futbola-
ri dagokionez. Talde desberdinek 
dituzten txapelketa guztien ar-
tean ea oraingoan bat irabazteko 
aukera dugun, zale guztion au-
rrean. Peñari dagokionez berriz, 
hurrengo urtera begira zerbait 
prestatuko dugu… 

GORA ZEGAMA 
ETA AUPA 
ERREALA!
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Aurten Zegamako odol emaileok hirutan eman 
dugu odola. Hiru emanaldiak Olarango Gizarte 
Zentroan izan dira.

Zegamako odol emateak data hauetan izan dira 
aurten:

• Urtarrilaren 28an, 36 odol emate.

• Maiatzaren 20an, 27 odol emate.

• Irailaren 30ean, 32 odol emate.

COVIDa dela-eta, aurten, odol emaileen eguna, ba-
koitzak bere herrian ospatu dugu, Zegaman urta-
rrilaren 26an burutuz. Dakizuenez, egun horretan 
herriko odol emaileei, 25 edota 50 emanaldi egin 
dituztenei domina ematen zaie eta aurten Jesus 
Mari Larreari eta Eli Arrietari 25 emanaldi egin iza-
nagatik eta Jabier Arizkorretari, 50 emanaldi egin 
izanagatik domina bana eman zaie eta ondoren Ze-
gamako Jubilatu elkartean otordu bat eginez ospatu 
genuen.

ZEGAMAKO ODOL EMAILEAK

Hemen dituzue 2021eko azarotik 2022ko urrira 
bitarteko metereologiari buruzko datu batzuk.

Datu hauek, www.euskalmet.euskadi.eus 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)

PREZIPITAZIO GEHIEN EMAN ZEN EGUNA
2022/1/9 • 77,3 l/m3

T. MAXIMOA EMANDAKO EGUNA
2022/7/24 • 38,5ºC

T. MINIMOA EMANDAKO EGUNA
2022/1/22 • -1,9ºC

HAIZEAK ABIADURA HANDIENEKO EGUNA (Km/h)
2022/3/22 • 89,6 km/h

ZENTRO METEOROLOGIKOA

Azaroa 2021

Abendua 2021

Urtarrila 2022

Otsaila 2022

Martxoa 2022

Apirila 2022

Maiatza 2022

Ekaina 2022

Uztaila 2022

Abuztua 2022

Iraila 2022

Urria 2022

242,3

326,1

153,9

37,3

122,2

95,4

12,3

32,45

16

42,4

69,1

16,6

14,7

20,9

20,7

17,8

17,9

22,1

32,2

37,8

38,5

36

33,6

26,1

1,3

1,5

-1,9

-0,1

1,9

-1,0

6,3

11,3

8,9

12,7

8,2

11,2

64,9

78

77,6

65,6

89,6

88,6

80,8

54,3

37

56,1

62,5

84

Haizealdi  
maximoa  
(km/h)

Maiatzaren 21ean, Goierriko odol emaileen elkarte-
koak bilgune bat egin genuen Zegamako Amezti El-
kartean eta bazkari baten bueltan egun ederra pasa 
genuen. 

Goierriko odol emaileen ordezkariak Jubilatuen Elkartean.

Jesu Mari larrea, Eli Arrieta, Juan Mari Ormazabal eta  
Jabier Arizkorreta.
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AIZKORRI
FUTBOL TALDEA

Aizkorri Futbol Taldeak, azkeneko urteetan egin-
dako lanari esker, fruituak jasotzen ari dira. Buka-
tutako denboraldian 6 talde federatuekin parte har-
tu dute Gipuzkoako lehiaketetan:

• OHOREZKO KADETEA (2007), 17 jokala-
rirekin (1 zegamarra).

• 1. MAILAKO KADETE NESKAK, 23 jokala-
rirekin (11 zegamarrak).

• 1. MAILAKO 2 KADETE TALDE 
(2007/2008), 32 jokalarirekin (9 zegama-
rrak).

• 1. MAILAKO INFANTILAK (2009), 19 joka-
larirekin (4 zegamarrak)

• INFANTIL TXIKI (2010), 18 jokalarirekin (4 
zegamarrak)

• Ohorezko gizonezko taldeak kategoria 
maila mantendu du.

• Ohorezko kadete neska taldeak, kategoria 
maila igo du.

Gaur egun, Aizkorri Futbol Taldearen atzetik 310 
pertsonako taldea dago (jokalari, eskolako ikasle, en-
trenatzaile, delegatu eta juntakideen artean), jende 
asko beraz, baina bere lana eta ekarpena eman nahi 
duten zegamarrentzat, beti dago leku bat. 

Alebin neskak.

Alebin mutilak.

Alebin mutilak. Benjamin neskak eta mutilak.
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Gabon kantak abestuz Aitxuri Herri Eskolako ikasle eta gurasoak 
kaleetan zehar.

Inauterietan buruhandiak atera ziren plazara.

AIZKORRI  
GURASO ELKARTEA
Urte amaiera ate joka dugun honetan, 
2022ari errepasoa egiteko unea dugu. 
Aurtengoa, pandemia atzean utzi eta 
normaltasunera itzuli garen urtea dela 
azpimarratu behar lehenik. Pandemiak 
erabat baldintzatu zuen aurreko urteetan 

2021EKO GABON-ESKEA

Normaltasunetik urrun bada ere, Gabon 
eskea ospatu ahal izan zen pasa den aben-
duan. Eskerik ez bazen egin ere, musukoa 
soinean eta Tobera Musika Eskolako tri-
kitilariak lagun zirela, kantu saioa burutu 
zen herriko kaleetan zehar. Haur eta gu-
raso mordoxka bildu zen ekintza honetan 
parte hartzera.

INAUTERIAK

Otsailaren 25ean, inauteriak ospatu ziren 
Zegaman. Festari eskolan eman zitzaion 
hasiera eta ondoren, Kultur Etxe aurreko 
plazan izan zuen honek jarraipena. As-
paldiko partez buruhandiak atera ziren 
plazara eta haurrek izugarri gozatu zuten 
hauen presentziarekin. Jarraian, txoko-
latezko irabiakiak eta gailetak banatu zi-
tzaizkien haurrei.

Aizkorri Guraso Elkartearen jarduna, 
eta bertan behera gelditu ziren hainbat 
jarduera. Aurten, poliki-poliki berriro 
martxan jarri dira jarduera horiek, eta 
pandemia garaian jarritakoei jarraipena 
eman zaie.

Ekainaren 18an, bi urteko etena-
ren ondoren berriro Kirol Festa 
ospatu zen eskolan. Goizean, Xa-
bier Intxaustiren gidaritzapean 
Kirol jarduerak antolatu ziren 
LHko haurrentzat Jose Maiora 
plazan eta Kultur Etxeko plazan, 
berriz, HHko haurrentzat jola-
sak. Urteko egunik beroenetako 
baten atarian egonagatik ere, 
haur eta gaztetxo askok hartu 
zuten parte jardueretan. Hauek 
amaitutakoan, eskolako patioan 

jarraitu zuen festak. Puzgarriak 
eta zezen mekaniko bat jarri zi-
ren haur eta gaztetxoek jolas ze-
zaten eta LH5 eta LH6ko ikasle 
batzuk, haurrei aurpegia margo-
tzen jardun zuten fin-fin. 

Eguerdiko 14:00etan, bazkaria 
egin zen Ostatun eta giro polita 
sortu zen beste behin ere gura-
so zein haurren artean. Ondo-
ren, arratsalde partean, Kultur 
Etxe aurreko plazan DJ Nemux 

izan zen musika jarri eta haur 
zein gurasoei gorputza mugia-
razten. Izugarrizko beroa egiten 
zuen, baina hau ez zen oztopo 
izan arratsalde paregabea pasa-
tzeko. Mangera baten laguntzaz 
gorputza freskatuz, jende mor-
doxka aritu zen Nemuxen abes-
tien erritmora dantzan. Festari 
amaiera emateko, buruhandiak 
eta txokolatezko irabiaki eta boi-
loak banatu ziren plazan.

IKASTURTE AMAIERAKO KIROL FESTA
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SAN MARTIN BIHARAMUNEKO 
IKUSKIZUNA

Azaroaren 13an, “Hodei” magoaren ikuskizunaz go-
zatu ahal izan genuen haur, gaztetxo zein gurasook. 
Magia truko ikusgarriak egin zituen Hodei magoak 
eta jende mordoxka hurbildu zen hauek ikustera. On-
doren, gorputza gozatu eta berotzeko, txokolate beroa 
eta bizkotxoak banatu ziren bertaratuen artean.

Guraso Elkarteak aipaturiko ekintza hauek antola-
tzeaz gain, herri mailan burutzen diren beste zen-
bait jardueretan ere parte hartu du, hala nola, 22. 
Korrikari loturiko ekintzetan eta Euskaraldian ha-
rigune izanaz. Korrikan, eskolarekin erdi bana kilo-
metro bat erosi du.

Halaber, Udalak martxan jarritako bestelako hainbat 
programetan ere parte hartu du guraso elkarteak. 
Partaide izan da besteak beste Zegamako euskara-
ren erabileraren neurketa burutzeko jardunetan, 
Zegama Lagunkoia programan, Indarkeria sexista-
ren aurrean tokiko erantzun bateratu eta kualifikatu 
bat adosteko prozesu parte-hartzailean, TREBA gu-
rasoak egitasmoan etab.

Bestalde, martxan izan dira aurtengoan ere, Guraso 
Elkarteak kudeatuta, Zaintza zerbitzua eta Eskola 
Kirola:

Zaintza zerbitzuari dagokiola, monitoreen ordezko 
lan-poltsa osatu da monitore titularra den Marian 
Telleriaren ordezkapenak egiteko helburuz. Eskola 
Kirolari dagokiola berriz, pandemia garaian martxan 
jarritako Jolas Hezi programari jarraipena eman dio-
gu, eta honenbestez, LH1etik LH6ra bitarteko ikasle 
guztiek izan dute kirol jarduera programatu batean 
parte hartzeko aukera.

Halaber, ikasleek ikasturtean zehar egindako irtee-
rak, igeriketa ikastaroko autobusa eta eskolan behar 
diren hainbat materialen erosketak finantzatu dira 
guraso elkartetik. Aurten aipatzekoa, HHn abian jarri 
den “Mugimendu autonomoa” proiektu berria mar-
txan jartzeko beharrezkoak izan diren materialen 
finantzaketa: jolas-material berriaren erosketa, gelen 
itxuraldaketarako materialaren erosketa etab.

Honen ildotik, Guraso Elkarteak urtean zehar bu-
rutzen duen lanaren eta ordaintzen dituen zerbitzu 
zein materialen berri emate aldera, esku-orri bat 

egin eta banatu da gurasoek honen berri izan deza-
ten. Era berean, HH2 mailan hasiko diren haurren 
gurasoekin eskolak egin duen bilera informatiboan 
parte hartu dugu, hauei zuzenean Guraso Elkarteari 
buruzko informazioa emanaz.

Halaber, azken urte hauetako dinamikari jarraituz, 
guraso elkarteko kide batzuk eta eskolako zein jan-
gelako zuzendaritzako kideak hilero-hilero bildu 
dira eskolari lotutako gaiak aztertzeko eta, eskolako 
gurasoen kezka, eskaera etab. partekatzeko.

Azaroaren 10ean berriz, guraso elkarteko Zuzen-
daritza Batzordea eta OOGa berritzeko hauteskun-
deak izan ditugu. Bertan aukeratu dira hurrengo bi 
urteetan guraso elkarteko eta OOGeko ordezkari 
izango diren 16 gurasoak.

Azkenik, eta aurtengo urtearen errepasoari amaie-
ra emateko, Aizkorri Guraso Elkarteko marka iru-
dia eraiki dela aipatu behar da. Guraso elkarteko 
taldekide baten senideak, muxutruk egin du Aiz-
korri Guraso Elkartearen ikur identitatearen lanke-
ta, eta besteak beste, anagrama berriaren sortzea. 
Zegamako ikur nagusia den eta guraso elkarteari 
izena ematen dion “Aizkorri” mendian oinarritu 
da logoa. Halaber, zegamarrok beleak izanik, horri 
ere eman nahi izan zaio presentzia logoan eta, be-
raz, “A” hizkia etzanda jarrita moko itxura emanez, 
zegamarron bi ezaugarri nagusi horiek integratuz 
egin da Aizkorri Guraso Elkarteko logoa. Honen bi-
dez, eskerrik beroenak eman nahi dizkiegu Guraso 
Elkartearen izenean ikus identitate prozesua eraiki 
duten Bigarako kideei. 

Besterik gabe, hauxe da 2022ak eman duena eta 
2023ari ere gogotsu helduko diogu gure zereginean. 
Gabon zoriontsuak eta urte berri ona opa dizkizue-
gu herritar guztioi guraso elkarteko kideok.

Ikasle eta gurasoen arteko sokatira saioa kirol festari 
amaiera emateko.

Hodei Magoaren ikuskizuna izan zen San Martinetan.

HHkoentzat jolasak antolatu ziren ikasturte amaierako 
festan.
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GAZTE HEREXA 
ELKARTEA

2022ko urte hau Gazte Herexa-
ko gida talde berriarekin egin 
dugun lehen urtea izan da eta 
ordutik ia hilero ekintzaren bat 
antolatu da Gazte Herexatik.

2021eko San Martinetan, saski 
bat zozketatu zen, eta aurtengo 
San Martinetan ere errepikatu 
egingo da. Frontoian Gazte He-
rexako hainbat kide egon dira 
saskiaren zozketarako tikeak sal-
duz eta ondoren, zozketa egin da 
frontoian.

2021eko Gabonak oraindik ez zi-
ren Gazte Herexak ohiko moduz 
antolatzen dituen Gabonak izan, 
baldintzek hala behartu baitzu-
ten eta kantu eskea baserriz-ba-
serri egin beharrean, Zegaman 
bertan egin zen arratsaldean 
Olentzero atera bitarteko denbo-
ra tartea animatuz. Bazkaria pa-
tioan egin zen, Gazte Herexako 
kideok luntx moduko bat presta-
tu genuen pizzak, tortilak etab.

2022. urtea hasi eta segituan, 
inauteriak izan ziren eta festa 
hau Zegaman ederki asko os-
patu genuen. Lehenik, arratsal-

dean saskibaloiko finaleko giroa 
animatzeko, Gazte Herexako ki-
deok edaria jarri genuen salgai.  
Gainera, Suthai batukada ekarri 
genuen eta hauei esker parti-
duan zehar giro eta animo apar-
tak egon ziren. Ondoren, batu-
kadak herrian zehar egin zen 
poteoa ere animatu zuen aldi 
berean giroa eta espektakuloa 
jarriz. Eguna bukatzeko, Osta-
tuan afaria egin zen, inoiz baino 
jende gehiago bildu zelarik ber-

tan. Afarian bertan, inauterietan 
urtero egiten den errifa zozketa 
egin zen opari bereziak koadrila 
ezberdinen artean zozketatuz.

Inauteriak otsailean izanik eta 
apirilera arte beste ekintzarik 
ez zegoenez prestatuta, apirileko 
gazte egunerako sorpresa txiki 
bat prestatu genuen. Gazte He-
rexako jertse zein poltsen disei-
nua egin genuen. Jertse beltzak 
eta grisak prestatu genituen eta 

San Bartolomeetan haur jolasak antolatu zituzten Gazte Herexako kideek.

Gabon eskean irten aurretik, bazkaria egin zuten eskolako patioan Gazte Herexako 
kideek.
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Gazte Herexako arropa berria.

Gazte Herexakoak Ostatuan parranda giroan.

hauek apirilean ospatu zen Gaz-
te Egunean jarri genituen salgai 
30€an, poltsak berriz 5€an eta 
noski, aurretik zeuden kamise-
ta arrosak berriz atera genituen 
10€an. Festa goizean goizetik 
hasi zen, bazkarirako “makarro-
nada” bat prestatu genuen pa-
tioan eta ondoren, jolasak anto-
latu ziren herriko gazte guztien 
artean jolasteko, izan ere, gazte-
lekukoek ere parte hartu zuten 
jolas hauetan. Gainera, egun ho-
netan, Zuttik txarangak poteoa 
animatuz, giro ederra sortu zen 
zegamarron artean. Ostatuan 
egindako afariarekin amaitu zen 
eguna, afarian zehar ere festa 
giroa nagusitu zen txarangako 
kideei esker.

Hurrengo hilabeteetan, Zega-
mako San Bartolome Festetan 
antolatzen dituen ekintzak pre-
paratzen hasi ginen. Festetan, 
Gazte Eguna antolatu genuen, 
Zuttik txarangakoekin poteoa 
girotu eta ondoren afaria anto-
latu genuen Ostatuan. Hemen 
ere, giro aparta izan genuen 
afalondoan Zuttikekoak gera-
tu baitziren oraingoan ere. Ho-
nez gain, Umeen Egunean, ume 
jolasak antolatu genituen eta 
hauek aurrera eraman genituen 
goizean pailazoz mozorroturik. 
Koadrila egunean ere Gazte He-
rexak zeresan handia du, izan 
ere, koadrila eguneko tikeak sal-
gai jartzeaz gain, bazkalostean 
egiten diren jolasak ere antolatu 

genituen. Aurten jolasen kutxa 
egin genuen, horrela zegamar 
guztiok parte hartu genuen jolas 
handi honetan. Azkenik, aurten 
aspaldiko partez, ostiral eta la-
runbat gauean Gazte Herexako 
kideok, Zegamako gazteen zer-
bitzari laguntzarekin, txosna 
bat jarri genuen Ostatu aurrean, 
Txosnak arrakasta handia izan 
zuen kanpoko zein herriko jen-
deen artean, gainera DJ Tintz 
ere etorri zen plazako musika 
amaitutakoan giroa jartzera.

Aurtengoz, Gabonak antolatzea 
geratzen zaigu, urtea bukatzeko 
aurreko ohiturak berreskuratuz.

Ekintza, jolas... 
berriak antolatzeko 
gogoz eta ilusioz 
jarraitzen dugu, 
beraz, hurrengo 
urtean ere prestatu 
Gazte Herexak 
antolatutako ekintza 
berrietan parte 
hartzeko!
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AMEZTI
ELKARTEA

Konturatzerako joan zaigu 2022a eta 
honekin batera urtean zehar burututako 
ekimen eta jardueren gogorapena egiteko 
unea iritsi da. 

Aipatzekoa da 2022 berpiztearen urtea 
izan dela; aurreko 2 urte gogorren 
ondoren (Covid-a dela eta), pixkanaka 
normaltasuna iritsi da eta berriro ere 
ekintzak berabiatzeko aukera izan dugu.

Egia esan hainbat gai urtero errepikatzen 
badira ere, ilusio berrituarekin eta gogo 

ERABILERA AREAGOTU 
ALDERA BURUTUTAKO 
GOGOETA ETA 
EKINTZAK

2021 urtearen amaieran Amezti 
Elkartean komisio bat sortu zen 
eta 2022ko lehen hilabeteetan 
zenbait gogoeta burutu zituzten 
erabilera areagotzeko asmoare-
kin.

Garbi ikusi zen, batetik ekintzak 
jorratzea komeni zela eta bes-
tetik bazkide gazteak erakarri 
behar zirela.

Hori dela eta Amezti Elkartean 
sartzeko baldintzak asko hobe-
tu ziren eta zenbait fruitu eman 
ditu iada.

BATZAR OROKORRA 

Maiatzaren 14an ohiko Batzar 
Orokorra egin zen, bertan, ohi-
koak ziren gaiak aztertu ziren 
(2021eko kitapena eta 2022ko 
aurrekontua, besteak beste).

Bestalde, zuzendaritza batzor-
dearen aldaketa bideratu zen 
bi kide berrituz. Kide berriak, 
Antonio Morillo (Bodegazaina), 
Unai Berasategi (Bodegazaina) 
juntan sartu ziren . Eta Jesus 
Mari Larrea, Asier Otaegi eta 
Asier Elizegik berain postuetan 
jarraitu zuten.

Azkenik, bazkide berriak era-
kartzeko ideiarekin estatutoak 
aldatzea onartu zen.

Batzarraren ondoren bertara-
tuen artean Bazkari eder bat os-
petu zen.

Amezti elkarteko bazkide arteko bazkarian.

betez egiten direla azpimarratu 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 ekintzen laburpena jasotzen 
da jarraian.
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BAZKIDEEN ARTEKO 
BAZKARIAK.

Aurretik aipatu bezela Maiatza-
ren 14an eta Azaroaren 26an 
egin ziren elkarteko bazkideen 
arteko bazkariak. Bazkide ugari 
elkartu zituen, anaiarteko giro 
ezinhobean egin ziren bi otor-
duak eta solasaldi atsegin eta di-
bertigarriak egiteko aukera ede-
rrak bilakatu ziren. 

HERRIGINTZA

Herrigintza helburu hartuta, 
Amezti Elkarteak hainbat eki-
taldietan parte hartu du urtean 
zehar. 

Hain zuzen ere, San Bartolome 
jaien barruan, paella lehiaketan, 
bi bikoteekin parte hartzen du 
(aurtengoan Patxi Arrizabalaga 
eta Juan Mari Ormazabalek osa-
tu dute bikote bat eta Andres Lu-
cas eta Iñigo Aizpeoleak bestea). 

Goizetan Udaleko kalegarbitzeaz 
arduratzen den lantaldeari gosa-
ria prestatu eta zerbitzatzen zaie 
eta afizionatuentzat antolatzen 
den txirrindulari frogako antola-
tzaileentzat luntxa prestatu eta 
zerbitzatzen zaie (hau Irailean 
izan zen).

Bestalde, Aizkorriko Lagunen 
Egunean, Zegamako beste elkar-
teekin batera, hegaluzea parrilan 
erretzen eta herritarren artean 
banatzen laguntzen du eta San 
Martin ferian ere gazta eta ardoa 
banatzen ditu. 

ZEGAMA-AIZKORRI 
MENDI MARATOIA.

Maiatzaren 29an, Munduko Ko-
parako puntuagarria izan zen 
Zegama-Aizkorri Mendi Mara-
toia ospatu zen. Frogako zuzen-
daritza teknikoaren ardura iza-
nik, Alberto Aierbe eta Ainhoa 
Txurrukaren zuzendaritzapean, 
500 boluntarioen lana koordina-
tu zuen aurtengoan ere Amezti 
Elkarteak. 

Zegama-Aizkorri Mendi Mara-
toia lehen aldiz ospatu zen 2002. 
urtetik gaurdaino Amezti Elkar-
teak Zegamako Udalarekin lan-
kidetzan burutu du antolakun-
tza lana. 

Amezti Elkartekoak paella lehiaketan.

CAVA FESTA.

Urriaren 28 eta 29an Zegamako 
Ikastolako patioan ospatu zen 
VIII. Cava Festan, udalerriko bes-
te elkarteekin batera parte hartu 
zuen Amezti Elkarteak. Jakina 
da Zegamako herriak Sant Sa-
durni D,Anoiarekin 1989tik 
gaurdaino duen harreman es-
tua. Herriko elkarte guztien eta 
Zegamako Udalaren auzolan ba-
teratua eta Sant Sadurni D,An-
oiarekin dugun anaikidetza izan 
dira egitasmo honen ardatzak. 
Ospakizun arrakastatsua izan 
zen eta arratsaldeko 19:00etatik 
goizeko 1:00ak arte luzatu ziren 
bi jardunaldietan jende ugari 
bertaratu zen.

EUSKARALDIA

Amezti elkarteak udazkenean 
burutu zen Euskaraldian parte 
hartu zuen.
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AMEZTI  
MENDI 
ELKARTEA

2022 urtean, berriro nolabaiteko 
normaltasunera iritsi garela esan genezake. 
Urte hasieran aurreikusi genuen egitaraua 
osatu ahal izan dugu, beraz gustura gaude 
alde horretatik. Jarraian urtean egin ditugun 
irteeren laburpen bat egingo dugu.

Urtarrilean, Urdiaingo igerile-
kutik abiatu eta Intsausburuko 
tontorrera igo genuen aurrena. 
Han hamarretakoa egin eta segi-
dan Bernoako lepora jaitsi ginen. 
Ondoren, beste ekinaldi batean, 
handik Ataungo Kaxetan bukatu 
genuen arte. Bide osoa, Intsaus-
burura igotzea izan ezik, Erdi 
Aroko Kaltzada zaharretik egin 
genuen. Irteeran ez zen giro, 
-7ºC-ko tenperaturarekin, bela-
rri puntak izoztuta, baina bidean 
zeuden aldapei aurrera egin aha-
la, arnasa eta gorputza berotu zi-
tzaizkigun. 

Otsailean, GR-121 Gipuzkoako 
itzuliaren 7.etapa burutu ge-
nuen, Arrasateko Gesalibar auzo-
tik abiatu, Gipuzkoa eta Arabako 
mugetatik zehar igaroz, Leintz 
Gatzagan amaitu genuen. Tartean 
Aretxabaleta, Aramaio eta Esko-
riatzako zenbait auzo eta paraje 
igaro genituen, hala nola, Untzi-
lla, Asentsio Mendi, San Adrian 
eta Marin. Guztira, 18,5km-tako 
ibilaldia burutu genuen eta euri 
handirik egin ez zuen arren, lai-
noa ugari, eta honen eraginez, 
urruneko paisaien ikusmiraz ezin 
izan genuen gozatu.

Martxoan, Nafarroa eta Araba-
ko mugetan kokatzen den Kodes 
mendilerroan izan ginen. Izen 
bereko santutegitik, lainopean, 
abiatu eta eguzki printzak ikus-
teko itxaropenarekin, lehenik 
Joar/Ioar tontorrean izan ginen 
eta ondoren La Planan. Euririk 
egin ez bazuen ere, lainoaren 
eraginez bista handirik ez ge-
nuen eduki, eta arantza horre-
kin gelditu ginenez, berriro itzu-
liko garen promesa eginda etorri 
ginen, zeren eta oso itxura ona 

hartu genion ibilbideari eta arra-
tsaldean argitu zuenean, ikusi 
genuen ikusmirak. Mendi ibil-
bideaz gain, herri txiki dezente 
zeharkatu genituen eta tarteko 
batzuetan geldialdiak egin ere 
bai, hala nola, Kanpezu, Torralba 
del Rio, Genevilla, Done Bikendi 
Harana, etab.

Apirilean, Urmuga ibilbidearen 
9.etapa burutu genuen, Lekun-
berri eta Lizarrusti artekoa. Ara-
lar natur parketik zehar burutu 
genuen ibilaldia. Behin goiko 
larreetara agertu orduko, Beloki 
tontorra bisitatu eta segidan San 
Miguel-Irumugarrieta tarteko 
bidea hartu, Unako putzutik ba-
rrena, Igaratzara iritsiz. Bertan 
bazkaldu ondoren, Putterri azpi-
tik, Lizarrustin amaitu genuen.

Maiatzean, Bizkaia aldera joa-
teko eguna tokatu zen, Enkar-
terrietan kokatua dagoen Or-
dunte mendilerrotik zehar ibili 

ginen. Balmasedako Pandozales 
auzotik abiatu eta lehenik Koli-
tza tontorrera erabat izerdituta 
iritsi ginen. Gain hau, Bizkaiko 5 
“deiadar” edo “bozinero” mendie-
tako bat da, hau da, antzina, Biz-
kaiko Batzar Nagusietarako deia 
luzatzen zen puntuetako bat. 
Ondoren Terreros, Burgüeño eta 
Tueros tontorrak igaroz, ibilaldi 
eder bat burutu genuen eguraldi 
bikain batek lagunduta. Ondo-
ren, Balmaseda herria ezagutze-
ko baliatu zuten, eguna ederki 
biribilduz.

Ekainean, Sabiñanigoko eta Gas-
teizko Mendaur mendi taldeekin 
topagunea egin genuen. Bi ur-
teetako hutsunearen ondoren, 
bagenuen berriro elkar ikusteko 
gogoa. Aurtengoan, antolatzai-
le gasteiztarrak izanik, Araba 
aldean izan ginen. Opakua gai-
nean elkartu, eta, Andoin arteko 
ibilbidea burutu genuen. Tar-
tean, Azkueta, Baio eta Mirutegi  

Leintz-Gatzagatik Arantzazura egindako ibilaldian.
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tontorrak igaro eta Legaireko 
zelaietatik barrena amai gune-
ra jaitsiz. Ondoren, Agurainen 
anaitasun bazkaria izan genuen 
eta bertan jaso genuen datorren 
urtean zegamarrok ekitaldia an-
tolatzeko lekukoa.

Uztailean, Ohi bezala, lehen 
igandean, bi urteko etenaren 
ondoren, “Aizkorriko Lagunen 
Eguna” ofizialki ospatu genuen. 
Ohiturari eutsiz, batzuk kaletik 
abiatuta eta beste batzuk Aldao-
latik, mendizale talde ederra bil-
du ginen Aizkorriko gurutzearen 
inguruan cavarekin topa egiteko.

Hilabete erdialdean, Gaztelan 
igaro genuen asteburua. Larun-
batean, Urbiongo mendietatik 
burutu genuen ibilaldia, Sorian. 
Duruelo de la Sierrako Castro-
viejo gunetik abiatu eta lehenik 
Duero ibaiaren sorlekura iritsiz. 
Bertan hamaiketakoa egin eta 
gero, Laguna Izoztura. Ondo-
ren Urbion puntara, Picacho del 
Camperon eta Las 3 Provincias 
tontorra (Soria, Burgos eta Errio-
xako muga) igaroz, berriro abia-
puntura jaitsi ginen.

Iluntzean Dueroko ardoak dasta-
tzeko aukera etorri zen, Quinta-
nar de la Sierran afaldu eta gaua 
bertan pasatuz.

Igande goizean, Burgos par-
tean, Lagunas de Neilako lakuak 
zeharkatu genituen. Quintanar 
de la Sierran bazkaldu eta astebu-
ru eder bati amaiera emanez etxe 
alderako bidea hartu genuen.

Irailean, abuztuko atsedenal-
diaren ondoren eta festen ajeari 
aurre egin asmoz, Urmuga ibilal-
diaren 10. etapa burutu genuen, 
Lizarrusti eta Otzaurte artekoa, 
beraz, etxera iritsi garela esan 
genezake.

Hirugarren astean, urteroko 
ohiturari jarraituz, Aizkorri bai-
larako 5 herrien arteko ibilaldia 
burutu genuen. Aurtengoan, 
anfitrioi lanak egitea egokitu zi-
tzaigun gainera, eta ura gaitzat 
hartuta, Ezpaleoko Electra Aiz-
korri zentrala martxan ikusi, 
Gesaliturriko iturburua bisitatu, 
gero kanala hartu eta Iturbieta-
tik zehar Errakagaitz arte etorri 
ginen. Han kanala utzi ondoren 
Arriaundi eta Altziturritik behe-
ra Anduetzara jo genuen eta 
Anduetzako egurraren museo-
ra egindako bisitarekin amaiera 
eman genion ibilaldiari. Ondo-

ren Zegamako Ostatuan bazka-
ria bost herrietako partaideekin.

Urrian, Gipuzkoako biraren 8. 
etapa burutu genuen. Leintz 
Gatzaga eta Arantzazu artekoa 
hain zuzen ere. Eguna argitzea-
rekin batera, abiatu ginen Deba 
Ibaia sortzen den herritik eta 
Dorletako ermitatik igaroz, Ma-
katzgain gainera heldu aurrena, 
gero Leizargarate, Bizkalatza eta 
Degurixako txabola eta zelaieta-
ra jaitsi ginen. Bertako paisaiez 
gozatuz hamaiketakoa egin on-
doren, Andarto tontorra ezke-
rretara utziz, pagadian behera 
joan ginen Oñatiko “Ur-Jauziak” 
zentralera ura eramaten duen ur 
bidea hartu arte. Behin kanalera 
iritsiz, kilometro mordoxka egin 
genituen, oso txukun zaindu-
ta dagoen kanal eta pagadietan 
zehar. Araotz auzora eramaten 
duen bidegurutzea alde batera 
utzi eta eskuinetara hartu ondo-
ren, Elgeako haize-erroten az-
pitik, Artaso gainak zeharkatuz, 
Arantzazura heldu ginen. Azken 
opari modura beheko erreka-zu-
lotik santutegiko aparkalekura, 
ia-ia aldapa bertikala, igo behar 
izan genuen (nekearen ondorioz 
edo, guri sentsazio hori eman zi-
gun behintzat). Etapa luzea izan 
zen arren, eguraldia lagun, toki 
ederrak ikusi eta egun polita iga-
ro genuen. Hurrengo etapak, etxe 
ingurutik izango ditugu, Zegama 
eta Goierriko txoko ezagunetatik.

Sabiñanigo eta Gasteizko Mendaur mendi taldekoekin batera Mirutegi tontorrean.

Duero ibaiaren sorlekuan, uztailean egindako irteeran.
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Balmaseda aldera egindako irteeran, Kolitza gainean. Burgosko “Lagunas de Neila” ingurune zoragarrian.

Azaroan, Nafarroako Sakana-
tik Aralar aldera izan zen irtee-
ra. Mendiaren magaletik Aralar 
osoari itzulia ematen dion GR-
20 ibilbidearen zati bat egitea 
zen helburua. Arbizutik irten 
eta hango “borden Ibilbidea” ja-
rraituz igo genuen GR-20 bidea 
hartu arte. Bide honetan joan gi-
nen Algorri gainera arte, bertan 
hamarretako goxoa cava botila ta 
guzti, eta ondoren Lakuntza eta 
Arbizura berriz. Goizean fresko 
xamar zegoen, baina ibiltzeko 
benetan eguraldi egokia egin zi-
gun. Hurrengo batean Lakuntza 
eta Arruazu artekoa egiteko as-
moa dugu..

Abenduan, Amezti mendira 
joan gara Aitxuri Herri Eskola-
ko ikasle eta gurasoekin batera. 
Aurtengoan, azken 2 urteetan 
ez bezala, denok elkarrekin egin 
dugu ibilaldia eta ondoren inda-
rrak berreskuratzeko hamaike-
tako ederra egin genuen.

• San Adriango ermita 
garbitu, atea konpondu 
eta zerraila berria jarri. 

• Datorren urterako, 135 
federatu txartel egin eta 
kudeatu.

2023 urteari, herritar 
guztiontzat osasun eta 
zoriontasuna opatzeaz gain, 
datorren urterako ere mendi 
irteera ederrez osatu dugu 
egutegia eta berauetan aurpegi 
berriak ikustea nahi genuke, 
horrek dakarren freskotasuna 
eta berritasuna, garrantzitsuak 
baitira alor eta talde guztietan. 
Beraz, herritar guztiei, 
gonbitea luzatzen dizuegu gure 
irteeretan parte hartzeko eta 
ibilaldi edo mendi konkreturen 
batera joan nahi izanez gero, 
proposamena egiteko.

Urte Zahar egunean, Aizkorrira 
joateko plana ere badugu, eta, 
eguraldia lagun, han izango gara 
ihaz bezala hainbat zegamar.

Mendi ibilaldietatik aparte aur-
ten ere beste ekintza hauek egin 
ditugu:

• Mandabidean izandako 
luiziaren ondoren, bidea 
bostgarrenez txukundu 
dugu.

• Haizeak botatako 
zuhaitzak moztu eta 
bideak libratu.

• Lizarrateko koba zulotik 
behera harriz beteta 
zegoen ezkerreko 
erretena garbitu.

• Sasiak hartuta zeuden 
hainbat bidezidor garbitu.

ZORIONAK ETA  
URTE BERRI ON!!!!

Aizkorpe bailarako 5 herriek ura gaitzat hartuta eginiko ibilaldia.
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ORKATZ
ABESBATZA

Hainbatetan abestu dugun be-
zala, jada iritsi da 2022. urteari 
agur esateko unea. Atzera begi-
ra jarriz gero, Orkatzek urteari 
nahikoa zuku atera diola esan 
genezake. Hortaz, idatzi honetaz 
baliatuz, ea une guzti horiek go-
gora ekartzea lortzen dugun!

2021ko abenduaren 18an base-
rritar arropak jantzi eta horren 
kuttunak ditugun gabon kantak 
abestuz, XXVI. Eguberri Jaialdia 
ospatu genuen hiru abesbatzok. 
Ospakizun ederra izan zen guz-
tiontzat! Berriro ere, eguberrien 
magia gertutik sentitzeko auke-
ra izan baikenuen. Abenduaren 
25ean berriz, Eguberri mezan 
abestu zuen Orkatz-ek. Horrez 
gain, uneko egoerak mugatzen 
bagintuen ere, urtero egin ohi 
dugun bezala, herriko egune-
ko zentroari bai eta Segurako 
zein Beasaingo zahar egoitzei 
gure goxotasuna eskaini genien. 
Hauetaz oroitzen ginela adieraz-
teko zenbait opari bidali baike-
nizkien.

2022. urtea hasi bezain pronto 
hiru abesbatzon entseguekin ja-
rraitu genuen. Eskuartean geni-
tuen asmo zein erronkei aurre 
egiteko asmoz. 

Otsailaren 4an, ohiturazko kan-
tuak abestuz eta makilekin lurra 
kolpatuz, Santa Ageda bezpera 
eguna ospatu genuen hainbat 
herritarrekin batera.

Apirilean berriz, Orkatz eta Or-
katz Gazteak abesbatzok 2 egu-
neko egonaldia burutu genuen 
Bakaikun. Asteburu oparoa izan 
zen apirileko hura, hainbat izan 
baitziren bi abesbatzok Bakai-
kun burutu genituen ekintzak.

Apirilaren 2an esaterako, Or-
katz-eko kideok Batzar Orokorra 
burutu genuen. Bertan, eginda-
ko zein egiteko genituen ekin-
tzak baloratu ez ezik, aurrekon-
tuak zehaztu genituen. Horrez 
gain, bozketa bidez, Gida Batzor-
de berriaren osaera adostu ge-
nuen. Ondorengoak dira bertan 
adostutako aldaketak: ordura 
arte bokal gisa aritu zen Ainitze 
Azurmendiren postua Eusebio 
Arrizabalagak hartu zuen eta 
bestetik, presidente berria auke-
ratze horretan, Tomas Lasa pre-
sidente gisa jarraitzeko eskaini 
zen. Gainontzeko eginkizunen 
banaketak berriz, berdin jarrai-
tzen du: Ainara Azurmendik 
diruzain gisa dihardu eta Gara-
zi Ormazabalek berriz, idazkari 
izaten jarraitzen du. Azkenik, 
elkartea osatzeko, abesbatzaren 
zutabe garrantzitsua den Osane 
Leiza aipatzea ezinbestekoa da. 
Batzarreko kidea izateaz gain, 
eta hiru abesbatzetako ahots-zu-
zendaria baita.

Orkatz eta Orkatz Gazte abesbatzetako kideak Bakaikuko kontzertuan.

Kontzertu ostean Orkatz eta Orkatz Gazte abesbatzetako kideak aulki jolas 
kooperatiboan jolasean”.
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Orkatz Txiki, Orkatz Gazte eta Orkatz abesbatzetako kideak ikasturte amaierako festa ospatzen eskolako patioan.

Orkatz Txiki, Orkatz Gazte eta Orkatz-eko kideak Urtanta egitasmoan kantari.

Batzarra amaitzean, Orkatz Gaz-
teko kideekin batera bazkari eder 
bat burutu genuen. Bazkalostean 
berriz, egun hartako hotzari au-
rre eginez, ahotsak berotu geni-
tuen eta azkenik, 19:00ak ingu-
ru, Bakaikuko elizan kontzertu 
paregabea eskaini genuen. Baina 
ez pentsa eguna bertan geratu 
zenik, beti egin ohi dugun be-
zala, eguna afari, jolas zein festa 
eder batekin agurtu genuen.

Apirilaren 3a kontzertu osteko 
eguna bazen ere, zenbait ekin-
tza burutu genituen. Egunaren 
hasieran, abesbatzako gazte zein 
helduen asmo zein nahiak jaso-
tzeko zenbait dinamika burutu 
genituen. Eguerdian berriz, txa-
rangaren erritmoaz Bakaikuko 
kaleetan dantzan aritu ginen eta 
azkenik, egonaldiarekin amai-
tzeko herriko elkartean bazkari 
eder bat burutu genuen.

Entseguz zein prestakuntzaz 
betetako zenbait aste igaro on-
doren, ekainaren 11an Orkatz 
Txikiko kideen ahots goxoek, 
Jaunartzeetako ospakizuna giro-
tu zuten. 

Ikasturteari itxiera goxo bat ema-
teko, ekainaren 25ean Orkatz 
Txiki, Orkatz Gazteak eta Orkatz 
abesbatzetako kideok ikastur-
te amaierako festa burutu ge-
nuen. Goizean eskolako patioan 
elkartu eta zenbait jolas burutu 
genituen. Ondoren, Orkatz tal-
deko hainbat kidek prestatutako 

bazkari goxoaz gozatzeko aukera 
izan genuen eta arratsaldean be-
rriz, abesbatzako kide txikienek 
beren dantza zein kanta emanal-
diekin txundituta utzi gintuzten. 
Egia esan, denon artean egun 
paregabea sortu genuen! 

2021. urtean Urmuga proiek-
tuan parte hartu ostean, uztai-
leko hilabeteari irrikaz ez begi-
ratzea zaila egiten zaigu. Izan 
ere, geroztik, neurri txiki batean 
bada ere, Urmuga gure sentitzen 
dugu. Ildo beretik, 2022. Urtean 
Urmugatik jaiotako proiektu ba-
tean esku hartzeko gonbita iri-
tsi zitzaigun: URTANTA. Gure 
Abesbatzei dagokienez, uztaila-
ren 22 zein 23an burutu ziren 
ekintzetan parte hartu genuen. 

Uztailaren 22an Jaizkibel men-
diaren magalean elkartu ginen 
Orkatz Txiki, Gazte zein Orka-
tzeko kideak. Eta bertan, itsasoa-
ri begira, Et Incarnatus Orkestra-
rekin, Lain taldeko abeslariekin 
zein Leturiarekin kantatzeko 
zortea izan genuen. Esperientzia 
paregabea izan zen, euskal abesti 
zein parajeez gozatzeko aukera 
izateaz gain, festa ederra osatu 
baikenuen. Kontzertu ostean, 
abesbatzako kide batzuk Zega-
mara itzuli baziren ere, beste 
batzuk, Felipe Uriarte eta beste 
hainbeste bidelagunekin vivac 
egiten geratu ziren. Hura bai es-
perientzia!
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Itsasoaren ondoko lur zati har-
tan lo egin ostean, egun argiz 
Hondarribirako bideari ekin 
genion Orkatz Gazte zein Or-
katz-eko kideok. Bidean, Et In-
carnatus orkestrak eskainitako 
zenbait musika emanaldiez go-
zatzeko aukera izan genuen eta 
azkenik, Hondarribira iritsi eta 
bazkalostean, Tapia, Xabi Solano, 
Petti zein beste hainbeste artis-
ten eskutik URTANTAko beste 
emanaldi bat entzuteko aukera 
izan genuen.

Uztailaren ostean, abuztua iritsi 
zen eta nola ez, betiko lez, guk 
ere San Bartolome Jaietan esku 
hartu genuen. Horretarako, San 
Bartolome mezan abestu ez ezik, 

zenbait guraso eta kide ohien la-
guntzaz koruko tabernan ere lan 
egin genuen! 

Geroztik, irailaren 16tik ostira-
lero elkartzen gara hiru taldeak. 
Orkatz Txiki 19:00tan. Orkatz 
Gazteak 20:00tan eta Orkatz 
21:00tan. Abeslari berriak izan 
ez ezik, zenbait jomuga ezarri 
baititugu aurrean.

Lehenengoa, urriaren 23an izan-
go da. Bertan, Orkatz Txikiko 
abeslariek Gipuzkoako Abesba-
tzen Federazioak proposatutako 
kanta bildumen grabaketan par-
te hartu dute. Zehazki, “Alferra-
ren Astea” kantaren grabaketan 
esku hartu dute. 

Orkatz eta Orkatz Gazteko “vivac team” Urtanta egitasmoko kontzertuan.

Datozen hilabeteetara begira 
jarriz gero, azaroaren 19an San-
ta Zezilia kontzertua burutuko 
dugu. Horrez gain, azaroaren 25 
eta 26an Orkatz Txiki zein Gaz-
teko kideek Hondarribian egin-
go den Koru Tailer batean parte 
hartuko dute. Azkenik, Eguberri 
Jaialdiari dagokionez, abendua-
ren 17an izango da. Beraz, bada-
kizue, marka itzazue egun hauek 
zuen egutegietan! 

Honenbestez, etorkizun hurbi-
lean kantuan jarraitzeko grina 
dugu. Beraz, ahal dugun hei-
nean horretan jarraituko dugu. 
Urte berri hau ere kantuz jasoz! 
Beraz, abestiak dioen bezala, bu-
kaera zein hasiera ederra eman 
diezaiogun urteari!

URTE BERRI ON 
DENOI!
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Jubilatuen elkartekoak Iratxera egindako irteeran.

JUBILATUEN 
ELKARTEA
Hauek dira aurten jubilatuen 
elkartetik burutu ditugun 
ekintzak:

IRTEERAK

• Maiatzaren 5ean egin genuen lehen irteera. Ir-
teera honen helmuga Iratxe izan genuen. Ze-
gamatik 8:30etan abiatu eta Iratxe jatetxean 
hamaiketakoa egin ondoren, Lizarran denbo-
ra pasa ibili ginen. Ondoren, berriro jatetxera 
itzuli ginen bertan bazkaltzera eta jarraian bin-
goan aritzeko zein dantzaldi bat egiteko aukera 
izan genuen.

• Uztailaren 21ean, Laredora egin genuen irtee-
ra. Bazkaria Islares herriko Arenillas jatetxean 
egin genuen.

• Urriaren 20an, Iparraldera joan ginen, Doni-
bane Lohitzunera alegia. Bertan paseotxo bat 
eman ostean, Almandozera joan ginen eta ber-
tan bazkaldu genuen Beola jatetxean.

AIZKORRIKO LAGUNEN EGUNA

Uztailaren 3an ospatu zen Aizkorriko Lagunen 
Egunean, hegaluze dastatzean parte hartu genuen, 
hegaluze pintxoak prestatuz.

Sebastian Lujanbio

Kelo Perez 

Arantxa Arrizabalaga

Inazio Urbizu

Arantxa Garikano

Angel Segurola

Xanti Jimenez

Karmen Arrieta 

Mari Paz Ormazabal

JUNTAREN BERRITZEA

Juntaren berritzerik ez da egin aurtengoan eta 
hauek gara jubilatuen elkarteko juntan jarraitzen 
dugunak:

SUKALDARITZA LEHIAKETA

• Beasainen jokatu zen aurtengo Jubilatuen 
Goierri Mailako Sukaldaritza lehiaketa. Presta-
tu beharreko platera marmitakoa izan zen eta 
Zegamako Jubilatuen Elkarteko kideok biga-
rren saria lortu genuen.

• San Bartolome jaietan berriz, paella lehiaketan 
parte hartu zuten elkarteko bi bikotek.

2021ean 78 urte bete zituztelako saskia jaso zuten 
zegamarrak.

Arantxa eta Mari Paz, Beasainen egin zuten Goierri Mailako 
Jubilatuen sukaldaritza Lehiaketan.
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BATZAR OROKORRA

Aurtengo Batzar Orokorra irailaren 23an egin ge-
nuen arratsaldeko 5:00etan, eta jarraian, merien-
datxoa egin genuen pintxo batzuk janez.

JUBILATUEN GIPUZKOAKO IBILALDIA

Urriaren 15ean, larunbatez Mutriku eta Deba lo-
tzen dituen ibilaldian parte hartu zuten elkarteko 
bazkide batzuk. Hauek dira parte hartu zutenak: 
Kelo Perez, Kontxi Arrieta, Xanti Jimenez, Inazio 
Urbizu, Nekane Arantzamendi, Axun Etxegia, Jo-
xepa Inza eta Mari Paz Ormazabal.

BINGO JOLASA

Hamabostean behin, bingoan jolasteko elkartu gara 
elkartean arratsaldeko 5:00etatik 7:00etara.

Ramoni Urreaga

Joxe Zubizarreta

Juanita Peñagarikano 

Milagros Aranburu

Damiana Echebarria

Pilar Otaegi

Fernando Urbizu

Mari Karmen Irazusta

Beste saski bat bazkideen artean zozkatu zen eta 
saski hau Alberto Gorrotxategiri tokatu zitzaion.

KULTUR ASTEA

Orain, abenduaren hirugarren astean ospatuko du-
gun kultur astearen antolaketan dihardugu. Era be-
rean, abenduaren 21ean San Tomas eguneko txistor 
jana ere antolatzeko asmotan gabiltza.

GABONETAKO SASKIAK BANATZEA

2021eko abenduan, urte horretan 78 urte bete zi-
tuzten bazkideei gabonetako saski bana bantatu 
zitzaien. Hauexek dira saskia jaso zutenak:

Jubilatuak mahai jokoetan gogoz aritzen dira. Zegamako jubilatu taldeak Gipuzkoako Ibilaldian parte hartu 
zuen Mutriku-Deba arteko ibilaldian.

Zegamako jubilatuak, Donibane Lohitzune eta Almandozera egin zuten txangoan.
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TARTALOETXE
KULTUR ELKARTEA

ZORIONAK ETA URTE BERRI ON! 

Urteroko legez, hemen gatoz bukatzear du-
gun 2022. urteko TARTALOETXE K.E.ko 
pasarte batzuk, 2022ko urtekarian jasotzea-
rren. Bai, betiko leloa, zein azkar joaten diren 
urteak, beste bat gehiago eta, hori bai, joaten 
segi dezatela. Hala ere zer edo zer geratu ere 
egiten zaigu denbora pasa gaitik; lerro hauen 
bidez saiatuko gara hainbat ekimenen testi-
gantza baik ere uzten.

Urteroko moduan, mota ezberdinetako ekin-
tzak egin ditugu aurtengo urtean ere; hala 
nola, hainbat gastronomia txapelketatan 

parte-hartzea, herriko beste hainbat elkar-
terekin baterako ekintzak, mus txapelketa, 
txakolin dastatzea, euskal preso, iheslari eta 
hauen senideei herritarron elkartasuna adie-
razteko ekimenak…

Aldi berean, antolatutako ekintzetan parte 
hartu duzuen herritar guztioi eskerrak eman 
nahi dizkizuegu. Beraz, mila esker! Zorionak, 
gabon eta urte berri zoriontsuak opa dizki-
zuegu guztioi! Besterik gabe, has gaitezen 
bada, urteari errepasotxoa egiten.

JUAN Mª GEREÑU ETA 
LUIS Mª ARRIETARI 
ESKER ONA ETA 
ERREKONOZIMENDUA

Juan Mª eta Luisek, beste ba-
tzuen laguntzarekin, hiru ha-
markada luze daramatzate he-
rriko ez ezik Goierriko gazte eta 
gaztetxoekin lanean, Tartaloe-
txe Pilota Elkartearen babesean. 
Astean bi aldiz herriko pilotale-
kuan izaten dira bertaratzen di-
ren gazteei pilotaren zirrikituak 
erakusteko asmoarekin eta ha-
rro egoteko moduan garela esan 
dezakegu, zergatik, izugarrizko 
lana egin eta egiten jarraitzen 
dutelako astero gazte eta gazte-
txoekin, eta nola ez, Tartaloetxe 
Pilota Elkartea eta Zegamaren 
izena zabaltzen ere.

Hau horrela, pentsatu genuen 
elkarteak ez ezik herritarrok 
ere esker ona publikoki adie-
razteko unea ailegatu zela, ho-
nela, 2021ko abenduaren 23 
arratsaldean, gaztetxoen pilota 
txapelketako finalak (8 bikote) 
eta nagusien laut´erdiko partida 
(Sukia-Azketa) zegoela kontuan 
hartuta, egun hau aukeratu ge-
nuen guztion esker ona eta erre-
konozimendua Luis Mª Arrieta 
eta Juan Mª Gereñuri publikoki 
adierazteko.

Juan Mari Gereñu eta Luis Arrietari eginiko esker oneko omenaldia.

Ekimen xumea izan zen, bertan 
txistulari, dantzari, bertsolari… 
ez ezik Tartaloetxe Kultur El-
karteak, Tartaloetxe Pilota El-
karteak eta Udalak, txapelak eta 
oroigarri bana eskaini zieten, 
bertaratuen txalo artean; xumea 
izan bazen ere, merezitako esker 
ona eta errekonozimendua jaso 
zuten biek herritarrongandik. 
Urte askotan horrelaxe jarraitu 
dezatela lanean.
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San Bartolomeetako paella lehiaketan parte hartu zuten Tartaloetxeko 
ordezkariak: Haitz Goia, Anartz Goia, Alaitz Irastorza eta Nekane Arantzamendi.

GABON ETA URTE 
HASIERAN ERE EUSKAL 
PRESO, IHESLARI ETA 
SENIDEAK GOGOAN

Hileroko azken ostiraletan Ze-
gamako plazan egiten den eus-
kal preso, iheslari eta senideen 
aldeko eskubideen aldeko Kon-
tzentrazioaz gain, dagoeneko 
badira urte batzuk urte zahar 
iluntzean, 31an, euskal preso eta 
iheslarien aldeko gaztaina jana 
martxan jarri genuela. Batetik, 
asmoa izaten dugu, oraindik di-
tugun euskal preso, iheslari eta 
beraien senide eta lagunei herri-
tarron elkartasuna adierazteko 
elkarretaratzea egitea, eta berau 
aprobetxatzen dugu gaztaina ja-
tea antolatzeko. 

SEGURAN IPARRA 
HEGOA

Badira 26 bat urte hainbat euskal 
herritarrek, elkar gehiago ezagu-
tzeko asmoarekin saretzen hasi 
zirenetik. Asmo horrekin, Iparra 
Hegoa, Euskal Herria lotzeko zubi 
bat abian jarri zutenetik. Esan 
dezakegu, ordu ezkero bi aldeta-
ko euskaldunon bilgune bihurtu 
dela, udaberriko, Segurako Iparra 
Hegoa ekimenari esker.

Aste guztiko ekintzat antolatzen 
dituzte: hitzaldiak, bertso po-
teoa, kale animazioa, Iparralde-
ko ikastolatako umeen etorrera, 
kirol saioak, mendi irteera, irra-
tsaioak, bertako produktuekin 
peria, ardo-txakolin dastake-
ta, gerizpeko ekitaldia, bazkari 
erraldoia… urtero gai ezberdin 
bat jorratzen dute, herrialde ez-
berdinak lotuz. 

Ba nola diren gauzak, Seguran 
ospatzen den Iparra Hegoa eki-
menetan presente izaten gara 
Tartaloetxe Kultur Elkartetik 
ere. Aipatua dugun bezala, bes-
teak beste, bazkari erraldoi bat 
antolatzen dute, aurretik hain-
bat herrietatik bertaratutako el-
kartetako sukaldari-kideak hara-
gi egosia prestatzen dutelarik.

2022an ere, urteroko legez, Tar-
taloko hiru bikotek osatutako 
ordezkariak joan ziren sukalda-
ri lehiaketara, zuzenean parte 
hartzera. Esan bezala giro bere-
zian pasa zuten eguna, herrialde  

ezberdinetako herritarrekin 
hartu emanean. 

Izan dira urteak sariak ekarrita-
koak, 2022koan ez zen posible 
izan, hala ere esaerak diotena-
rekin: “Garrantzitsuena parte 
hartzea da…”, konformatu behar 
izan zuten. Bainan, egunean 
zehar, gisatu prestaketan, pla-
zako dantzariekin, gereziondo-
ko elkarretaratzean, bazkarian, 
sortzen den giroa… ahaztu ezina 
izaten da urtero. Berriro, ere joa-
teko asmoarekin etxeratu ziren 
gure ordezkariak. 

SAN BARTOLOMETAN 
PAELLA LEHIAKETA

Aurten ere Ikastolako patioan 
hainbat bikote prest izan geni-
tuen, tartean, Tartaloko ordez-
kariak, bertaratzen zirenei San 
Bartolometako paella ederrak 
prestatzeko asmoarekin. Giro 
ezin hobean, elkartetako su-
kaldariak bakarrik egoten dira 
lehenik; nahiz eguerdi aldera, 
herritarrak paella dastaketara 
bertaratzean giro paregabea sor-
tzen delarik.

Esan, Tartalotik bi bikotek parte 
hartu zutela: batetik, Alaitz Iras-
torza eta Nekane Arantzamen-
di, eta beste bikotea Haitz eta 
Anartz Goiak osatutakoa. Goi-
za giro ederrean pasa ondoren, 
nahiz saririk ez berenganatu eta 
esperantza ez denez galdu behar, 
hurrengoan bai, saria jasotzeko 
asmoarekin joango dira.

Tartalotik, aurreko urteetan be-
zalaxe herritar guztiok gonbida-
tuta zaudete, abenduaren 31an, 
iluntzeko 7etan, Herriko Plazan 
egingo dugun elkartasun-gaztai-
na jatera. 

Bestalde, hari beretik, urteroko 
legez, aurten ere, urtarrilaren 
7an Bilbon egingo den manifes-
taziora joateko gonbidapena za-
baltzen dizuegu. Bertara joateko 
autobusa, Zegamatik, 3etan ate-
rako delarik. Etxera bidea ger-
tu-izan bidea. Euskal Preso eta 
Iheslariak Etxera!
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TARTALOETXE 
K.E.KO XXVIII. MUS 
TXAPELKETA

Urriaren 8an jokatu zen 2022ko 
Tartaloetxe K.E.ko Mus Txapel-
keta; 28. edizioa izan da dagoe-
neko aurtengoa. Partaidetzari 
dagokionean, denean gertatzen 
ari den moduan, esaterako, ez da 
izan orain hamar bat urte izaten 
zena; tartean, bikote batzuk joan 
dira dagoeneko gure artetik, ema-
kumeak utzi diote parte hartzea-
ri… Pentsa! bi egunetan jokatzen 
zen txapelketa. Hala ere, 13 bikote 
gerturatu ziren eta arratsaldean 
zehar bertan izan genituen “paso, 
bi gehiago, hordago…” eta beste 
hainbat esaldirekin.

Azkenean, Aitor Azurmendi 
-Roky- eta Luis Lasak osatutako 
bikotea alde batetik eta Egoitz 
Rivas eta Andoni Saez de Matu-
ranak osatutakoa elkarren kon-
tra aritu ziren emozio eta ten-
tsio handiko finalean. Emozioak 

emozio, azkenean, Luis eta Aito-
rrek lortu zituzten XXVIII. Mus 
Txapelketako bi txapelak. 

Bikote irabazlearentzat ez ezik, 
lehen 8 bikoteentzat izan ziren 
sariak. Ezin aipatu gabe utzi urte-
roko moduan herriko komertzio, 
taberna, enpresek… emandako 
laguntza. Eskerrik asko denoi sa-
riak osatzen laguntzeagatik.

Aitor Azurmendi eta Luis Lasa nagusi mus txapelketan.

San Martin feriko egunean elkartearen aurrean jarri zen irudia, 
nahi zuenak Tartalorekin argazkia atera zezan.

SAN MARTINETAN XXIII. 
TXAKOLIN DASTAKETA

Iaz ere, pandemiaren ondoren, 
berriro ekin genion San Mar-
tinetako peri eguneko txakolin 
dastaketari. Urtero bezala eta 
aurten ere berdin, Gipuzkoako 
lau bodega ezberdinetako txa-
kolina edateko aukera jarri zuen 
Tartaloetxe kultur elkarteak, 
baso bat erostearen truke. 

genuen, hasieran harritu bazi-
ren ere, gerora, giroan sartzen 
earki asmatu zuten.

Eguneko eguraldia lagun, Elkar-
te aurrean izan genuen Tartalo, 
Aizkorri, Sandrategi…ren irudi 
bat eta bertaratzen ziren, guraso, 
gazte, ume…,ak irudian sarturik, 
argazkiak egiteko aukera ere es-
kaini zien Tartaloetxek.

Basoarekin batera, nahi duena-
rentzat, salda bero-beroa har-
tzeko aukera egon zen eta nahi 
edo ahal zuten txakolin edateko 
aukera ere bai, giro paregabean. 
Baditugu azken 12 bat urtetan, 
hutsik egin gabe, Donostiatik 
etortzen den motozale koadrila-
txoa, eta barra itxi arte bertako 
giroan sarturik egoten direnak. 
Aurtengoan Iparraldeko hiru 
bikoteren parte hartzea ere izan 

Zorionak 
irabazleei ez ezik, 

parte-hartzaile 
eta laguntzaile 

guztioi!

ONDO BUKATU 
AURTENGO URTEA 
ETA HOBETO HASI 
HURRENGOA

URTE BERRI ON 
GUZTIORI!
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Pilotari federatu taldea San Bartolome egunean.

Matxinandiarena 
Gipuzkoako 4 t´erdiko 
txapelduna Juan Mari 
Gereñurekin

Sukia eta Galdos Gipuzkoako txapelketan 2. 
mailako txapeldunorde.

TARTALOETXE 
PILOTA ELKARTEA
2022. urtean ohiko normaltasu-
nera itzuli garela esan genezake, 
hau da, pilota partiduak zein en-
trenamenduak, betiko moduan 
egitera itzuli gara, elkarrekin eta 
ikusleak frontoian direla.

Nahiz eta iazko kontua izan, le-
rro hauetan ezin genezake aipa-
tu gabe utzi, 2021eko abenduan, 
Juan Mari Gereñu eta Luis Mari 
Arrietari eginiko esker oneko 

omenaldia. Biak ala biak, azken 
30 urte hauetan, asteak joan eta 
asteak etorri, hor ditugu Zega-
mako ume eta gazteei, beraien ja-
kintasun eta pilotaren inguruko 
trikimailuak irakatsiz. Benetan 
eskertzeko modukoa da, Zega-
mako herriaren eta herritarren 
alde, pilota arloan egiten ari di-
ren lana. Honen ondorioz, Tarta-
loetxe Pilota Elkarte, Tartaloetxe 
Kultur Elkarte eta Zegamako 

Udalak, ondo baina hobeto mere-
zitako omenaldi xume hau egin 
genien. Bejondeizuela!!!

2022 urtean zehar, Tartaloetxe 
P.E an federatu moduan jarrai-
tzen duten gazteak hauek dira: 
Iban Matxinandiarena eta Iñaki 
Galdos (zegamarrak); Beñat Az-
keta eta Iñigo Suarez (beasainda-
rrak); Aitor Elizegi eta Alex Sukia 
(zaldibiarrak).

Urtean zehar lorturiko emaitza aipaga-
rrienak honakoak izan dira:

• Euskal Herriko, Elite mailako Kluben 
txapelketan, Ohorezko mailan, azpi-
-txapeldun gelditu ginen Tartaloetxe 
talde bezala. Aipatu, txapelketa ho-
netan probintzi bakoitzeko lehen 2 
sailkatuak parte-hartzen dutela, eta 
elkarte nahiz pilotariek horrela eraba-
kita, bikote finko batek jolastu ordez 
txapelketa osoa, partaideak txandatu 
eta guztiek parte-hartzea erabaki zu-
ten. Detaile polita izan zen pilotarien 
aldetik eta meritu handia finalera hel-
du izana, zeren eta normalean, talde 
bakoitzak bere bikote indartsuena 
osatzen saiatzen da eta txapela ira-
bazteko aukerak, handitu egiten dira.
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• Euskal Herriko kluben arteko txapelketa ho-
netatik, antolakuntzak, gehien nabarmendu 
diren pilotariak hautatzen dituzte eta bikoteak 
osatu. Horrela Azketak, Aldave iruñarrarekin 
bikotea osatuz, txapeldun izan ziren txapelketa 
honetan.

• Gipuzkoako txapelketako Ohorezko mailan, 
Azketa - Elizegi bikotea finalerdietara sailkatu 
zen.

• Gipuzkoako txapelketan, Sukia – Galdos biko-
tea, 2. Mailako txapeldun orde izan dira, baina 
lehen mailara igotzeko txartela lortu dute. Ai-
pagarria da, 2 urteen epean, 3.mailatik, lehen 
mailara arteko jauzia eman dutela.

• Gipuzkoako 4 t´erdiko txapelketan, Iban Matxi-
nandiarena txapeldun suertatu zen Hernaniko 
Arrieta pilotari beteranoari finalean gailenduz. 
Txapelketa ederra egin ondoren, merezimendu 
osoz nagusitu zen.

• Suarez-Matxinandiarena bikotea aldiz, Gi-
puzkoako txapelketako 3.mailan, igoera fase-
ra sailkatu dira eta itxaropentsu daude mailaz 
igotzeko aukera gertu ikusten dutelarik (idatzi 
hau bidaltzerakoan oraindik partidak jokoan 
zeuden).

Animo eta zorionak 
pilotari guztiei, 
beste urte bat 

gehiagoz, emaitza 
garrantzitsuak 

lortzen ari baitira. 
Jarraitu horrela 

mutilak!!!

ZORIONAK  
ETA  

URTEBERRION!!!

Sukia eta Elizegi Tartaloetxeko pilotariak, Euska Herriko 
kluben arteko txapelketan txapeldun orde.

Azketa eta Aldave txapeldun.

J.M Gereñu eta Luis Arrietari eginiko omenaldian egungo eta lehengo pilotariak.

Pilota eskolako gaztetxoak.
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ZEGAMAR BATASUN KASINOA

Kasinoko bazkideen bazkaria elkartean.

Kasino eta Orkatzeko kideak Korrikako testigua lagun Zeraindik Segurara bidean.

Piparrak erretzen elkarteko kideak.

JUNTA BERRIAREN 
ERAKETA

Batzar Orokorra otsailaren 14an 
izan zen, eta aurreko urtean ez 
bezala, 2022 urte honetan elkar-
tearen Zuzendaritza Batzorde-
ko kideak aldatzea erabaki zen. 
Aurten sartu diren kide berriak 
hauek dira: Arkaitz Aizpeolea, 
Aitor Arakama, Luis Malkorra, 
Guillermo Zubizarreta, Juan 
Mari Armendariz, Peio Insaus-
ti, Mari Jose Zurutuza eta Jose 
Francisco Alustiza. 

Aurreko taldeak eginiko bideari 
jarraituz, talde berriak gogotsu 
ekin dio, lanari.

BERTSO JAIALDIA 

Erlezain Eguneko igandean izan 
zen, martxoaren 13an. Aurten-
go saiora ondorengo bertsolariak 
etorri ziren: Andoni Egaña, Onin-
tza Enbeita, Eli Pagola, Angel 
Mari Peñagarikano eta Julio Soto. 
Gai-jartzaile lanak Amaia Agi-
rrek egin zituen. Jaialdia Aitxuri 
Herri Eskolako gimnasioan bu-
rutu zen arratsaldeko 18:00etatik 
aurrera. Giro aparta izan zen, eta 
inguratu zirenek saio eder batez 
gozatu ahal izan zuten.

KASINOKO XXXI. IPUIN 
LEHIAKETA- VIII. JOXE 
ANTONIO ORMAZABAL 
“AIERDI”REN OMENEZ

Ekainaren 6an banatu ziren 
lehiaketaren sariak, Arantzazu-
ko peregrinazioa amaitu ondo-
ren. Urtero bezala, eskola umeek 
ipuinak eta marrazkiak egin zi-
tuzten.

Ipuinen balorazioa Ixabel Elor-
tzak eta bere familiak egin zu-
ten. Urtero legez eskerrak eman 
beharrean gaude beraien lagun-
tzarengatik. Mila esker!!

KORRIKA

Apirilaren 8an Korrika pasa zen Goierritik. Kasino elkarteak Orkatz 
abesbatzarekin batera kilometro bat erosi zuen Zerain eta Segura ar-
tean. Giro bikaina izan zen!

XIX. PIPAR EGUNA

Irailaren 17an ospatu genuen Pi-
par Eguna, elkartearen aurreal-
dean. Urtero bezala arrakasta 
handiko ekintza izan zen.

Goiz ederra pasa ondoren baz-
kide zein juntakideen bazkaria 
egin zen elkartean bertan.

BESTE HAINBAT 
EKINTZETAN PARTE 
HARTU DU ELKARTEAK

Urtero bezala hainbat ekintza-
tan parte hartu du elkarteak: 
Aizkorriko Lagunen Egunean, 
herriko jaietan paella lehiaketan, 
Cava Festan eta San Martin egu-
nean ere.

Gonbidapena 
luzatzen dugu, 
nahi duenak 
elkarteko bazkide 
izan, ateak zabalik 
dauzkala!
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AITXURI
HERRI 
ESKOLA
Azkenengo bi urteetan Aitxuriko Haur Hezkun-
tzan ilusio berria piztu zitzaigun: ikasteko grina. 
Hainbat maisu - maistrekin elkarrizketa anitz izan 
genituen. Ikastetxe ezberdinetan esku zabalik har-
tu gintuzten eta beraien eskolan lan egiteko modua 
erakutsi ziguten, aurrera egiteko indarrak ere eman 
zizkiguten.

BAINA ZER DA 
MUGIMENDU 
AUTONOMOA?

Mugimendu autonomoa haurra 
erdigunean duen eta honen ga-
rapen osoa eta integrala helburu 
duen metodologia bat da; mai-
su-maistraren begirada aldake-
ta bat ekartzeaz gain, espazioei 
eta materialei garrantzia handia 
ematen die. Izan ere, Loris Ma-
laguzziren hitzak gogoratuz, “es-
pazioa hirugarren hezitzailea da”. 

Haur bakoitzak bere interesen 
arabera ekosistema, materiala, 
ekintza eta bakarka edo kideekin 
lan egin aukeratuko ditu.

Espazioari dagokionez, gelak 
ekosistemetan banatzen ditu-
gu gela bakoitzean 3 ekosistema 
daudelarik (matematika, zien-
tzia, eraikuntza, hizkuntza, ar-
tea eta jolas sinbolikoa). Espazio 
hauek estimulatzaileak dira. 
Aniztasuna bultzatzen duten 
espazioak dira, haur bakoitza-
ren erritmo indibiduala uneo-
ro kontuan hartzen dituztenak. 
Haur bakoitza ezberdina da; bere 
aurre-bizipenak, esperientziak, 
interesak eta gaitasunak hezi-
ketaren abiapuntua izan behar 
dira. Aldi berean, haur guztiek 
ez dituzte ezagupenak modu 
berdinean eskuratzen, beraz, 
bakoitzaren erritmoa errespeta-
tzen da, aniztasunari bere tokia 
emanez.

Gure papera ere (hau da maisu-
-maistrarena) guztiz aldatzen da 
metodologia honekin. Haurra er-
digunean jartzen denez, gu bere 
bidelagun eta  behatzaile akti-
boa izatera pasatzen gara. Emmi 
Pikler-ek dion bezala “Haurrak 
berak egin behar du bidea, izan zai-
tez bidelagun”. Haurrak dira be-
netako protagonistak materiale-
kin elkarreraginean daudenean, 
ekosistemen artean zirkulatzen 
dutenean eta jarduerak egiten 
dituztenean.

Haurrak 
berak egin 
behar du 
bidea, 
izan zaitez 
bidelagun.

HH2ko ikasleak hondarrarekin jolasean.

HH5eko ikasleak eraikuntzak egiten.HH5eko ikasleak argi-mahaiean.
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Haur hezkuntzako ikasleak eskolako patio txikian.

HHko haurrak txoko ezberdinetan jolasean.

Guk espazioak behatu, berregi-
turatu eta zaintzen ditugu, baita 
arauak finkatu eta segurtasun 
afektibo-emozionala bermatu ere. 

Ekosistemak eboluzionatuz eta 
egokituz doaz ikasturteak au-
rrera egin ahala, proposamen 
berriak egiten ditugu, betiere 
haurren interesei eta beharrei 
erantzunez eta konpetentzien 
garapena sustatuz. Horregatik, 
ekosistemetan  lan egiteak an-
tolaketa handia eskatzen digu, 
materialen bilaketa eta presta-
kuntzan.

ETA ZER LORTZEN 
DUGU GUZTI HONEKIN?

• Jolas librearen bidez, hau-
rrak konpetenteak, ardura-
tsuak, kritikoak eta eraiki-
tzaileak izatea.

• Modu horretan eguneroko-
tasuneko arazoei irtenbidea 
bilatzeko estrategiak gara-
tzen dituzte. Beraz, gaitasun 
mota ezberdinak eskuratzen 
dituzte.

• Eremu segurua osatzen 
dugu, horrek haurren gara-
pen kognitiboan eta emozio-
nalean eragin positiboa du.

• Proposatutako espazio, ma-
terial eta ekintza ezberdine-
kin, haurren guztien beha-
rrak eta desioak asetzen 
ditugu.

• Adin ezberdinetako haurrek 
euren artean esperientzia, 
proposamen eta momentu 
ezberdinak elkar banatzean, 
harreman aberatsagoak eta 
era askotarikoak sortzen 
dira. Modu honetan elkarri 
laguntzen diotelarik.

Hau guztia aurrera eramateko 
Zegamako Udalak eta baita Aiz-
korri Guraso Elkarteak emanda-
ko laguntza eta konfiantza es-
kertu nahi dugu.

Amaitzeko, ezin ditugu ahaztu 
guzti honetan aurrera egiteko 
indarra ematen digutenak: 

Gure haurrak!!!!
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ELKARTU NAHI T.E.
Herrian kirol honi dugun afizioa mantentzeko eta 
bertako gazteengan ere afizio bera sortzeko asmoz, 
Elkartu Nahi T.E.ak, urtero antolatu izan dituen 
probak antolatu ditu 2022an ere. 

Proba hauetan gertatua azalduko dizuegu 
ondorengo lerroetan: 

XXXV. ELKARTU  
NAHI SARIA:

Proba hau apirilaren 2an burutu zen 
Junior mailako txirrindu proba da, 
eta azken urteetan proposaturiko 
ibilbide bera izan zuten partaideek. 
Lehen kilometroak nahiko lauak 
izan ziren arren, Seguratik itzulia 
egin zuten, ondoren Lierniko men-
datea pasa behar izan zuten hiru al-
diz eta baita Barbariko portu gogorra 
ere Zegamako kaleetan helmuga ma-
rrara iritsi baino lehen, guztira 75,5 
km osatuz. 

Probaren garailea, Vizcay Hermanos 
Construcción taldeko Ugaitz Otxan-
dorena izan zen 1 ordu, 47 minutu 
eta 33 segunduko denborarekin. 

XC. SAN BARTOLOME SARIA:

Elkartu Nahi Sariko hiru txirrindulari sarituak.

San Bartolome txirrindu probako irabazlea helmugan.

Abuztu amaieran, Zegamako jaien ha-
sierarekin batera, Espainiako Vueltako 
2. etapa izan zen Euskal Herrian. Hori 
dela eta, trafiko arduradunek, ertzain-
tzaren lan karga handia zela eta, gure 
proba ohiko asteburuan egitea galarazi 
ziguten eta aste bat beranduago, iraila-
ren 3an gauzatu zen. Urtero moduan, 
Lehendakari Txapelketarako puntua-
garria izan zen eta bertan, Joseba Lo-
pez Caja-Rural taldeko txirrindularia 
nagusitu zen. Aipatzekoa da txirrindu-
lari honek eginiko denboraldia, hain-
bat proba irabazi baititu Espainiako 
txapelketa barne. Emaitza hauei esker, 
datorren urtean profesional mailara 
igoko da izen bereko taldearekin. 



112

Aipatu baita ere, gure herriki-
de bat izan genuela proban, Jon 
Arakama. Honek ere lasterketa 
oso polita egin zuen eta 16. pos-
tuan helmugaratu zen.

Ertzaintzatik, azken urte haue-
tan jarritako eragozpenengatik, 
ezinezkoa zaigu proba, herritik, 
guk nahi adina aldiz pasatzea eta 
ondorengo ibilbidean aritu ziren 
partaideak.

Zegaman irten eta itzuli bat eman 
zuten partaideek Segurako herri-
tik ondoren Lierniako gainetik 
pasatzen zen zirkuitu bati sei ja-
rraian emateko, eta azkenik Bar-
bariko igoera, lasterketako azken 
mendate erabakigarri bezala. 

Aipatu nahiko genuke, herritar 
denok jakin dezazuen, Ertzain-
tzatik jarritako araudia dela eta 
proba hasieran egiten den Segu-
rako lehen itzuli hori egiteko bai-
mena bakarrik dugula eta ezin 
dugula gehiagotan pasarazi pro-
ba herritik. Txirrindulari eta las-
terketaren antolakuntzan parte 
hartzen duten ibilgailuentzat 
herriko “birageak” sortzen duen 
arriskua dela eta horrela arautu 
zutelako. 

Mendi Duatloiko gizonezko irabazleak.

Elkartu Nahiko kideak elkartearen eguna ospatu zuten uztailean.

III. ZEGAMA-AIZKORRI 
MENDI DUATLOIA:

Irailak 24an gauzatu zen aurten-
go ekitaldia. 2016an antolatu ge-
nuen lehen mendi duatloia bai-
na azken 3 ekitaldietan eraman 
dugu proba Aizkorriko tontorre-
raino. Proba honetan 2 modali-
tatetan parte har daiteke, indibi-
dualki edo bikoteka. Indibidualki 
eginez gero, txirrindu eta korri-
kako sektore guztiak egin behar 
ditu partaideak. Bikoteka berriz, 
kideetako batek txirrinduko sek-
torea egingo du eta besteak ko-
rrikakoa. Bitxikeria hau dela eta, 
sailkapen ezberdinak daude, eta 
aurtengoan hauek izan genituen 
irabazle: 

• Gizonezkoetan (indibidual-
ki): Josu Urrestarazu

• Emakumezkoak (indibidual-
ki): Nerea Oronoz

• Bikoteka: Gari Arizmendi / 
Ander Amonarriz

Aipamen berezi bat merezi dute 
proban parte hartu zuten 4 he-
rritarrek. Aitor Perez eta Iban 
San Juan bikotekako modalita-
tean eta Andoni Saez de Matura-
na eta Joseba de la Hera, hauek 
ere bikotekako modalitatean. 

X. ZEGAMAKO SAN 
SILBESTREA:

Aurtengoan, berriz ere, lanean 
gabiltza abenduaren 31rako San 
Silbestre proba antolatzeko. He-
rritarren artean, gustukoa dela-
koan, arratsalde polit bat pasatze-
ko eta korrikarako afizioa duten 
herritarrek aprobetxa dezaten, 
betiko ibilbidean, giro polit batean, 
gauzatzea espero dugu proba. 

V. ELKARTU NAHI 
EGUNA:

Lehiaketak alde batera utziz, 
txirrinduan ibiltzea gustuko du-
gun herritarrontzat antolaturiko 
eguna. Uztailaren 16an antolatu 
genuen aurtengo ekitaldia eta 

betiko egitarau bera prestatu 
genuen. Goizeko 9:00etan he-
rriko plazan elkartu ginen eta 
Lizarraustiko buelta (68km) egin 
genuen, denok elkarrekin, gus-
tuko dugun afizioa konpartituz. 
Lizarraustiko gain honetan gai-
nera, hamaiketako bikaina izan 
genuen. Eguna borobiltzeko Ze-
gamako Ostatuan bazkaria izan 
genuen.

Amaitzeko elkarte honetako ki-
deek eskerrak eman nahi dizkie-
gu, beste urte batez, proba hauek 
egiten laguntzen diguten herri-
tar eta lagun guztiei, eta baita 
laguntza ekonomikoa ematen 
diguten enpresei eta Zegamako 
Udalari ere. 

Mila esker eta urteberri on!!

Elkartu Nahi T.E.
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KARRAZTARRO 
ELKARTEA
Beste urte batez ere pasa da aur-
tengo ehiza garaia, uso eta biri-
garroentzat behintzat. Basurde 
eta oilagorrak gure basoetan 
jarraitzen dute eta hauen bila 
dihardute buru belarri herriko 
ehiztariek. Orokorrean udazken 
goxoa joan da postuetan egoteko 
eta onddoak biltzeko ere denbo-
ra eman du postuan ezer ez ze-
goen garaian.

Udazkeneko ehiza garaiaz hara-
tago, aurtengo urteak ere eman 
ditu Karraztarro elkarteak anto-
latutako ekintza ugari. Maiatza-
ren 14an egun borobila izan zen: 
Lehenik mus txapelketa jokatu 
zen udal kiroldegian eta Denis 
Perez eta Kepa Jauregi izan ziren 
garaileak, Arkaitz Aldasoro eta 
Unai Arakamaren aurka jokatu-
tako finalean. Iluntzean herriko 
tabernetan poteoa egin ondoren 
bertso afaria ospatu zen Iker Zu-
beldia, Angel Mari Peñagarikano 
eta Julio Soto bertsolariekin. 

Ekainaren erdialdean herrita-
rren arteko ehiza txiki txapelke-
ta antolatu nahi izan zen Ultza-
man baina hegaztien gaitzak eta 
hauen aurkako legedia tarteko 
bertan behera geratu zen txapel-
keta. Gauzak honela, Zanbranan 
ospatu zen eskualdeko txapelke-
tara duela bi urte klasifikatu zire-
nak joan ziren. Helduen mailan 
ez zen txapelik ekarri herrira bai-
na junior mailan Ander Ormaza-
bal gazteak garaipena lortu zuen.

Festak iristean ezin tirorik bota 
gabe geratu eta tiro platoa ospatu 
zen, abuztuaren 25ean. Aurten 
berrikuntza modura, Iguarmien-
tako kantera zaharrean jokatu 

Ander Ormazabal herritarra 
gazteen mailan garaile 
Zanbranan izandako txapelketan.

Denis Perez eta Kepa Jauregi nagusi mus txapelketan, Arkaitz 
Aldasoro eta Unai Arakama txapeldun orde.

Ugarmintako harrobian jokatu zen San Bartolomeetako 
tiro-plato txapelketako sarituak. 

zen txapelketa eta ia 50 tiratzai-
lek arratsalde ederra pasa zuten 
tiro eta plater artean. Helduen 
artean Joseba De la Herak lortu 
zuen garaipena, plater guztiak 
hautsita eta Junior mailan Iraitz 
Izagirre izan zen irabazlea. 

Irailean Añabasotik hasi eta 
Santi Espiritura doazen postuen 
konpontze lanak egin ziren den-
boraldi berriari begira. Urriaren 
erditik San Martin egunera arte 
postu horien zozketa egin da. 
Aurten berrikuntza modura, 
egunero egin ordez, astean bi 
egunetan egin da, kanpotik etor-
tzen diren ehiztariei erraztasu-
nak jartzearen alde.
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BITTORIO 
ZABALGOGEASKOA 
ETXEBARRIA
Aurten Zegaman urte luzeetan 
fraide izan dugun Bittorio Za-
balgogeaskoa, Frantziskotarren 
Anaidiak egindako antolakuntza 
berriaren ondorioz, Zegama eta 
Zeraingo Parroki lanak utzi eta 
Zarautzera lekuz aldatu dute, 
fraide zerbitzuak eman ditzan. 
Zegamarrok, irailaren 10ean 
egin genien berari eta Segurako 
Frantziskotarren taldea osatzen 
zutenei gure agurra.

Seguran eman zen bailarako 
meza lekuz aldatuko zituzten 
bost Frantziskotarrak agurtzeko 
eta Aizkorpeko herri hauetan, 
Zegama, Segura, Zerain, Mutiloa 
eta Idiazabalen urte luze haue-
tan egindako lana eta emandako 
zerbitzua eskertu asmoz.

Honela bost herritatik etorrita-
koekin Zegamako Aitxuri Herri 
Eskolako patioan bazkari bat egin 
zen gure eskerrona adierazteko.

Bittorio, Bizkaiako Narbaiz he-
rrian jaio zen 1950eko otsaila-
ren 13an. Frantziskotar 1974ko 
abenduaren 8an egin zen eta 
1976ko ekainaren 20an ordena-
tu zen apaiz.

Bere fraide-apaiz ibilbide hone-
tan herri ugari ezagutu ditu.

1974tik 1976ra Burgosko La 
Aguilera herrian egon zen. 
1976tik 1982ra Cantabriako San-
to Toribio de Liebana herria egon 
zen, Santutegiko pastoraltza eta 
Liebanako herrietan pastoral la-
nak burutzen.

1982tik 1988ra berriro Burgosko 
La Aguilera herriko parroko izan 
zen.

1988tik 1990era, Madrileko San 
Fermin de los Navarros Konben-
tuan egon zen eta bertan pasto-
raltzako Teologia ikasketak bu-
rutu zituen, era berean bertako 
elizan ere lankide izan zen.

1990etik 1994era Segurako Kon-
tzepzionisten Kapilau izan zen.

1994tik 2003ra Kantabriako 
Santo Toribio de Liebanan, Guar-
diano-nagusi izan zen eta baita 
Santutegiaren arduradun ere eta 
Liebanako bailarako herrietan 
pastoral lanak burutu zituen.

2003tik 2022ra Segurara eto-
rri zen, Frantziskotarren etxera 
eta 2003tik 2022ra Zegamako 
parrokoa izan dugu. 2006tik 
2022ra Zeraingo parroko eta bai-
ta Segurako komentuko Goardia-
no Nagusia 2012tik- 2022ra ere.

Bittorioren ordezkotza Jesús Ja-
vier Domínguez apaizak hartu 
zuen irailaren 10etik aurrera. 

Bittorio, Eskolako patioan Seguran 
egondkao fraideei egin zitzaien 
omenaldi bazkarian.

Joseba Izagirre herriko alkateak, herritarron izenean oroigarri bat eman zion 
Bittoriori bere azken mezan.
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Bittoriok eman zuen azken mezan, bertaratuekin ateratako argazkia.

Pertsonen 
garrantzia 3. 
edota 4. mailan 
jarrita bizitzeko 
arrisku handia 
daukagu baina 
merezi du 
alderantziz 
bizitzeak, 
gehiago 
betetzen du, 
askoz gehiago.

FRANTZISKOTAR 
IZATEKO IRRIKA EDOTA 
BOKAZIOA GAZTETAN 
IZAN AL ZENUEN 
EDOTA POLIKI-POLIKI 
INDARTZEN JOAN DEN 
BOKAZIOA IZAN DA.

Txikitako pausoak ematen dira, 
askotan jakin gabe gero zer da-
torren...

Nik aurretik lau anaia nituen 
fraide bidea hartu zutenak eta 
esan dezaket bide berezi hori ni-
retzako ere bazegoela.

DENOK DAKIGU 
IGANDEKO MEZA, 
HILETA, KATEKESI 
ARDURAK DITUZUELA, 
BAINA EZKUTUKO LAN 
EDOTA ZEREGIN UGARI 
DITUZUELA JAKINA DA.

Jendeak edo bertako biztanleek 
hain maite ninduten edozein 
momentuan zerbait behar ba-
zuten ba deitu egiten ninduten, 
ez bakarrik gaixoak bisitatzeko, 
ostiraletan, oliodura santua os-
patzeko, etxean zeudenei lehe-
nengo ostiraletako bisitak egite-

ko… ilusioz egin ditut lan hauek 
eta zerbaitegatik eskatzen zidan 
jendeak, ez betegarri bezala. 
Jendeak deitu izanak ilusioa sor-
tu dit eta ahal dudan guztietan 
gogoz egin dut. Jendea hain es-
kerronekoa izan da, beti gustura 
egin dut.

GIZARTEA NOLA 
ATZEMATEN DUZU? 
SOLIDARIOAK GARA, 
INDIBIDUALISTAGOAK?

Mundu honetan bizi dugun 
egoerak ez digu laguntzen bide 
egokiena hartzen; askotan geu-
reari begira jartzen gara eta 
jartzen gaituzte eta horrek pisu 
handia dauka gure egunerokoan 
eta ez da erreza mundu honeta-
ko kultura hau bizitzea.

Diruaren morroi izan ordez, 
zeu ezer gabe ez baina, bestela-
ko bizipenekin,dena galdu baino 
gehiago irabazten duzula uste 
dut. Logika edota filosofia edo 
jakinduria horrek, niretzako ba-
lio izan dit, eta beste batzuk ere 
konturatu direla ohartu naiz 
eta merezi duela. Mundu ho-
netan biderik hoberena da, ez 
guk, geure bizitzan ikasten eta 

ikusten ditugun diruaren gora-
beherak eta diruaren pisua eta 
diruaren garrantzia, pertsonen 
garrantzia baizik. Pertsonen ga-
rrantzia 3. edota 4. mailan jarrita 
bizitzeko arrisku handia dauka-
gu baina merezi du alderantziz 
bizitzeak, gehiago betetzen du, 
askoz gehiago.
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Bittoriorekin aurten Jaunartzea egin duten zegamarrak.

FRAIDE MODURA HASI 
ZINENETIK GAUR ARTE, 
GIZARTEAN ALDAKETA 
ASKO NABARITU AL 
DITUZU?

Bai aldaketa handiak eman dira. 
Fraide izatea ere oso desberdina 
da gaur eta lehen. Garai hartan 
Kristautasunak zituen alder-
diak guk ere bizi izan genituen. 
Guk ere gure akatsak baditugu 
baina guk ere aldaketak eman 
ditugu eta nik jendearekin kasu 
honetan zegamarrekin, jendeak 
lagunduta, topaketa asko izan 
ditut eta asko ikasi dut eta gi-
zartearen aldaketak ere hemen 
ezagutu ditut. Geure artean hitz 
egiteko modua ere izan dugu, 
adibidez katekesiko gurasoekin, 
katekesiak niri asko eman dit eta 
asko eragin dit.

Gurasoei helarazi nien, Bittorio 
ez zela katekista, gurasoak direla 
katekista baizik,” nik zuei lagun-
duko dizuet” esan nien eta nire 
lana, gurasoei katekista izaten 
laguntzea izan da. Folosofia ho-
rrek ere asko lagundu dit gauza 
askotan niri eta gurasoei ere es-
kerrak ematea dagokit.

EMAKUMEEN PAPERA 
HERRIKO KRISTAU 
ZEREGINETAN NOLA 
IKUSTEN DUZU ORAIN 
ETA ETORKIZUNEAN?

Emakumea oso beharrezkoa da. 
Gure liturgi eta ospakizunetan, 
bereziki emakumeak dabiltza 
leku guztietan. Emakumerik 
gabe gure eliza xume hau ez da 
ulertzen.

Emakumeen bidea eta papera 
ezinbestekoa da. Gure liturgian, 
gure ospakizunetan emakumeen 
presentzia ezinbestekoa da, gizo-
nezko batzuk ibiltzen dira baina 
bistan da gehienbat emakumeak 
dabiltzala lanean. 

ZEGAMAK ETA 
ZEGAMARROK ZER 
EMAN DIZUGU ?

Zegamarrek gainezka egiten 
duen maitasuna eman didate. Ez 
dut ezagutu Zegaman etxe bat 
joan eta aterik ireki ez didatenik, 
inork ez dit aterik itxi. Alderan-
tziz beti nire presentziaren eskea 
izan dut eta horrek zer nolako 
poza eta zein bizia ematen dizun 

badakizu? Hori da gure motorra, 
maitasun hori.

ZERGATIK EMAN DA 
SEGURAN ZEUNDETEN 
FRAIDEEN LEKU-
ALDATZE HAU?

Gu ere famili bat gara eta famili 
bat izatean, fraideak gutxitu eta 
zahartu egin gara eta gure etxee-
tan laguntza gehiago behar dute. 
arrazoi sakonena hori izan da, 
elkartu beharrean aurkitzen gi-
nen elkarri laguntzeko.

Zarauzko anaidia oso gaixo dago, 
famili edo konbentu hori pixka 
bat indarberritu behar zen eta 
behar handia dago Zarautzen. 
Zarautzen 7 gaude eta ni baino 
gazteagoa bat dago 70 urtekoa 
eta hurrena gazteena ni naiz 72 
urterekin eta hortik gora dituz-
te besteek. Pena latzarekin noa 
Zegamatik baina, horrelaxe dira 
gauzak.

Edurne Albizu Ormazabal
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Ofizio berriak

LUISA LÓPEZ 
TELLERIA
BASQUE CULINARY CENTREKO IRAKASLEA

Amondarain baserri 
ederra da eta zoragarri 
moldatzen naiz bertan.

Donostiarra 
60 urte

“Zegamako Amondarain baserriaren eta Donostia-
ko Antiguako auzoaren artean bizi naiz”.

“Basque Culinary Centre-ko diseinu gastronomi-
koko areto-arloan lan egiten dut irakasle bezala”.

“EMAKUNDErekin, Emakumearen Euskal Erakun-
dearekin, eta BASQUETOURekin, Turismoaren Eus-
kal Agentziarekin lankidetzan aritu izan naiz hainbat 
erakusketa antolatzen: adibidez, "Hogeitamar Ema-
kume Euskaldun/Treinta Mujeres Vascas", "Juan 
Mari Arzak"eta, azkena, euskal gastronomia ordez-
katzen duten lau saltsei buruzkoa (Berdea, Beltza, 
Pil-pil eta Bizkaina). Bergenen (Norvegia) izan be-
rriak gara erakusketa honekin”. 

Hoteletako eta jatetxeetako dekorazioan eta anbien-
tazioan ere aritzen naiz profesionalki. Adibidez, Do-
nostiako Astoria Hotelean, Lasala Hotelean, Donos-
tiako portuaren eta izen bereko plazaren artean, edo 
Londres Hotelaren zati berrian, Kontxako badiaren 
aurrean, eta Mendigoikoa Hotel-Jatetxean, Axpen, 
Atxondoko bailaran.

Orain elkarrizeta modura irakur dezakezun solasaldi 
honetarako, bere ohiko lantokian topatu genuen Lui-
sa, Basque Culinary Center-en, azaroko goiz euritsu 
batean. Eguerdia hurbiltzen ari zen eta sukaldari-
tza-ikastetxe entzutetsuko ikasleak, batetik bestera 
zebiltzan, etengabeko mugimenduan, inaurri langi-
leen antzera, norbera bere eginkizunean eta denak 

batera, berehala iristen hasiko ziren bazkaltiarren-
tzat mahaiak txukuntasun handiz egokitzen. Goize-
ko ikasketa orduetan ikasleek prestatutako janariak 
dastatzeko aukera paregabea eskaintzen du Basque 
Culinary Centre-ko jatetxeko jangelak eguerdiro, 
baina, otorduko janariez haratago, antolamendu eta 
diseinu kontuez aritu ginen hizketan Luisarekin.

Luisa, diseinu 
gastronomikoa eta aretoko 
lana, honetaz askorik 
ez dakigunontzat, nola 
azalduko zeniguke zuk 
irakasten duzuna zer den?

Ulertzen erraza da. Jatetxe ba-
tera joaten garenean, jakina, 
jatekoa estimatzen dugu. Ezin-
bestekoa da ona izatea, ondo 
prestatuta egotea, eta edaria 
bera, ona izatea, jakiekin ondo 
ezkondua. Baina jatetxean ez  

Amondarain baserritik Aizkorri primeran ikusten da.

E
L

K
A

R
R

IZ
K

E
TA



118

ditugu janaria eta edaria baka-
rrik estimatzen, gainera, aulki 
eroso batean egotea gustatzen 
zaigu, tenperatura egokia izatea, 
musika ere gustagarria izatea… 

Askotan bilatzen ditugu leku 
hauek gauza horiengatik, gusta-
tzen zaizkigun xehetasunenga-
tik, dekoraziotik hasi eta bertan 
topatzen dugun giroraino. Niri, 
adibidez, asko gustatzen zait Ze-
gaman Otsaurteko Benta, bere 
baserri giro eta estiloa gordetzen 
duelako, ardiak gertu dituelako, 
gazta egin eta saltzen dutelako, 
giro berezia, atsegina sortzen 
dutelako.

Horretan guztian aritzen naiz ni, 
aretoak girotzen eta dekoratzen, 
eta baita aretoko zerbitzua zain-
tzen ere. Izan ere, atsegin dugu 
zerbitzu ona jasotzea, irrifartsu, 
gaizki tratatuak ez izatea, eta 
hori maila guztietan, abangoar-
diako jatetxeetatik hondartzako 
txosnetaraino, nolabait esateko.

Atsegin dugu adeitasunez arta-
tuak sentitzea eta, une honetan, 
hori arazo bat izaten ari da. Jen-
de gutxi dago ostalaritzan lan 
egiteko prest, batzuetan ez dago 
motibatuta eta askotan ez daki 
nola egin behar duen bere lana, 
eta horrek zerbitzu txarra era-
giten du, gaur egun ostalaritzan 
kezkatzen gaituen zerbait da.

Bada, ni eginkizun horietan ari-
tzen naiz, irakasle gisa eta baita 
profesionalki ere.

Jatetxeak, sukaldea, 
prezioa, kokapena, 
giroa, zerbitzu egokia… 
Areto-faktorea aipatzen 
duzunean, zer portzentaje 
aplikatuko zenioke zuk 
balio multzo horri? Zer 
portzentaje hartu beharko 
luke ostalaritza- edo 
jatetxe-zerbitzu bat jarri 
nahi duen baten arduretan?

Esan dizudan bezala, oinarriz-
koa da sukaldaritza, jaten ari 
zarena ona, gozoa izatea. Baina, 
hori egintzat jo behar dugu ja-
tetxe batera goazenean. Hemen, 
orokorrean, maila ona daukagu 
gainera. Baina, gero, ardo onak, 
jakiekin ondo uztartuak eta giro 
ona aurkitu behar dituzu. Izan 
ere, hau guztia jatetxe zarata-
tsuegi batean badago, batez ere 
adinekook primeran ulertzen 
dugun zerbait, eta hotz egiten 
badu, jende gehiegi baldin ba-
dago, akustika txarrekoa bada, 
lehenago alde egingo duzu eta, 
seguruenik ere, ez zara berriro 
itzuliko.

Egia da asko aurreratu dugula, 
baina bitxia da zenbait jendek, 
adibidez, baldosa edo marmola 
jartzen duen jatetxeko horme-
tan, jakinda horrek errebotea 
ematen duela eta erreberbera-
zioa sortzen duela, eta hori be-
netan deserosoa izaten da, batez 
ere adin batetik aurrera, entzu-
men-gaitasuna zerbait jaisten 
hasten zaigunean. Hori guztia 
aztertuta dago, areto batean za-
rata handia edo akustika txarra 
dagoenean, jendeak azkarrago 
jaten du eta gutxiago jaten du!

Horrelako gauza asko sartzen 
dira gastrofisikan eta sentsorial-
tasunean, eta gero eta gehiago 
aztertzen dira kontu horiek. Zer-
gatik balio ditu euro-xentimo ba-
tzuk gehiago aparrarekin egin-
dako bihotz txiki bat margotuta 
aurkezten diguten kafetxo ho-
rrek, leku eder batean eta atse-
gina den pertsona batek kikara 
polit batean zerbitzatzen badigu? 

Bada, balio erantsi bat duelako, 
estimatzen ditugun eta atsegi-
nak zaizkigun detaileak direlako.

Basque Culinary Centreko 
zure ikasleentzat, 
garrantzizko irakasgaia 
da, gogorretakoa, ala 
betelanekoa, sukaldaritza-
lanarekin alderatuta, 
adibidez?

Ez, ez, inondik ere... Ehunekoak 
aipatzen genituen eta, ez dakit, 
agian 40/60, baina, azkenean, 
zerbitzuaren, janariaren eta pre-
zioaren arteko oreka bilatzea da 
kontua. Nik graduko hirugarren 
mailako ikasleekin lan egiten 
dut eta tailer esperimentaleko 
irakasgai bat ematen dugu. Ber-
tan, hiru egunez bakarrik irekita 
egongo den jatetxe bat muntatu 
behar izaten dute bi hilabetez.

Lau irakasle gara, eta esperimen-
tuan bat egiten dute aretoko la-
nak, sommelier-lanak, dituen be-
rezitasunegatik aparteko batean 
ematen denak, sukaldaritzak eta 
kudeaketak. Hiru egunetarako 
muntatzen duten jatetxe hone-
tan ez dute galerarik izan behar, 
kontabilitatea eramaten jakin 
behar dute, zenbakiak egiten ja-
kin behar dute, publizitatea egi-
ten jakin behar dute eta bezeroak 
lortzen ere jakin behar dute, ez 
bakarrik lagunen eta ezagunen 
artean. Benetako bizitzatik oso 
hurbil dagoen proiektu bat egi-
tea da kontua. Benetako bizitzan 
jatetxe bat ez zaizu lagunez eta 
ezagunez bakarrik beteko, eta 
graduko hirugarren mailako su-
kaldaritza eta proiekturako giro 
egokia prestatu behar izaten di-
tuzte. Horretan arreta berezia 
jartzen dugu, kulturarekin, ar-
tearekin, iraunkortasunarekin 
edo elkartasunarekin zerikusia 
duen kontzeptu bat aukeratu 
behar izaten dutelako.

Une honetan, talde bat zentzu-
menekin eta ezgaitasunekin lo-
tutako esperientzia bat egiten ari 
da, gorra den edo ikusmen gutxi 

Areto batean 
zarata handia 
edo akustika 
txarra 
dagoenean, 
jendeak 
azkarrago jaten 
du eta gutxiago 
jaten du!
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duen jendearentzat, ezintasun 
organikoa dutenentzat eta behar 
bezala esterilizatuta ez dagoen 
leku batean egon ezin den jen-
dearentzat, edo gurpil-aulkian 
datozen pertsona ezinduentzat.

ONCE-rekin esperientzia bat 
prestatu dute, eta bertan, irakur-
tzeko modurik ez dagoen letra 
ñimiño batean idatzitako menua 
aurkezten dute, edo lokala oso 
ilun dago eta mugikorra piztu 
behar duzu menua irakurri ahal 
izateko, eta gero gorreria sortze-
ko moduko musika jartzen dizu-
te. Horrelako dinamizazio berezi 
batzuk egiten dituzte. Adibidez, 
jatetxera iritsi eta dena ondo ira-
kurtzen duzula, aretoan ondo 
entzuten duzula eta ez duzula 
inolako arazorik, hau da, ziur-
tzat jotzen ditugun gauza horiek 
guztiak biztanleriaren zati handi 
batentzat ez direla beti horrela, 
horretaz ohartarazteko. Denok 
bizi izan ditugu horrelako espe-
rientzia negatiboak, adibidez, 
menua ezin irakurri, ezta betau-
rrekoekin ere.

Beste batzuk iraunkortasuna-
ri buruzko tailer bat egiten ari 
dira, gazteek naturaltasun osoz 
hartzen duten zerbait, ongi uler-
tzen dutelako jasangarriak izan 
beste irtenbiderik ez daukagula. 
Alde horretatik, proiektuan ezin 
dute ez janaririk eta ez beste 
ezer alperrik galdu, eta, hor, are-
toko lana kontzeptu bat bezala 
sartzen da, Andoni Aduriz-ek 
Mugaritzeko sukaldari nagusiak 
´seigarren zaporea` deitzen due-
na. Hau da, kontatu nahi dugun 
eta kontatzen ari garen istorioa, 
bezeroak gure zerbitzuaz gogoan 
hartzea eta berarekin eramatea 
nahi dugun istorio on bat eta, 
aldi berean, iraunkortasunari, 
ezintasunei, kulturari edo euskal 
gastronomiei buruzko hausnar-
keta bat ere bai.

Hiru egunetarako jatetxe-
zerbitzu bat sortzeko 
esperientzia pilotu 
horretan, zein arlotan 
mugitzen dira erosoen 
ikasleak? Zein da ikasleen 
joera naturala? Edo, 
hain zuzen, proiektuan 
ikusten al da zein izan 
daitekeen norberaren joera 
profesionala?

Ikasle bakoitzak, ikastetxeak es-
kaintzen dituen hiru ibilbideeta-
ko bat aukeratzen du: abangoar-
dia, industria edo ekintzailetza. 
Eta konturatzen gara, bataz bes-
te, ikasleak berdintsu banatzen 
direla. Urte batzuetan deialdi 
gehiago izan dezakete indus-
triakoek, beste batzuetan aban-
goardiakoek, edo ekintzailetzan, 
baina, gutxi gora behera, berdin 
banatzen dira hiru arloetan. 

Esperientzia pilotuetan, berriz, 
hamabi ikasleko zortzi talde egi-
ten ditugu, eta zortzi jatetxe ez-
berdin sortu behar izaten dituz-
te. Sukaldera joaten den jendea 
dago, sommelier-lanera joaten 
den jendea, kudeaketara, aretoko 
lanera, dekoraziora joaten den 
jendea. Hau da, auzolanean jar-
dun behar izaten dute taldeek, 
aretoaren, sukaldaritzaren, pre-
zioaren eta gainerako alderdien 
arteko koherentzia bilatuz, hori 
oso garrantzitsua baita. Espe-
rientzia osoa, 360º-ko esperien-
tzia da proiektutzat hartzen eta 
baloratzen dieguna.

Amondarain baserriko sarrera.



120

Joera daukagu 
pentsatzekoa, Basque 
Culinary Centre bezalako 
unibertsitate-prestakuntza, 
goi mailako jatetxeentzat, 
pedigri jakin batekoentzat 
bakarrik dela. Gure 
errealitate hurbilenari 
erreparatzen badiogu, 
hala nola Zegamako 
Ostatuari, Otsaurteko 
Bentari edo Donostiako 
Alderdi zaharreko tabernei, 
berdin funtzionatzen al du 
mezu horrek, jatea bezain 
garrantzitsua dela leku 
atsegin eta ongi diseinatua 
izatea?

Guk ematen dugun prestakun-
tza, esku artean izango duzun 
negozioan aplikatzeko da, berdin 
dio jatetxe handi bat edo hon-
dartzako txosna bat den. Bas-
que Culinary Centre-tik atera 
den jendea, adibidez, Ordiziako 
Oiangu jatetxeaz arduratu izan 
da, gero Mutiloako Ostatuaz eta 
orain Ormaiztegin daude, edo 
Tolosako Ama Jatetxeko jendea… 
Adibide paradigmatikoak dira. 
Gauza zoragarriak egiten dituen 
jendea da, oso sukaldaritza ona 
egiten ari dira, baina, ez hori ba-
karrik. 

Begira, Goierri aldeko osasun-
-ikuskatzaileak esaten zidan, na-
baritzen dela zein jatetxetan da-
goen Basque Culinary Centre-ko 
jendea, higieneari, sukaldearen 
antolaketari eta abarri dagokie-
nez, ondo eramanda daudelako. 
Hozkailuan ondo etiketatutako 
produktuak, dena ondo kon-
tserbatuta, garbi, txukun, behar 
bezala. Horregatik, ez dugu goi 
mailako jatetxeez edo lokalez ba-
karrik hitz egiten, gure ikasketek 
industria guztia hartzen dute 
kontutan.

Norvegiako azken sagardo 
azokan ere Astigarragako 
jendea topatu nuen, 
gure ikasle izan direnak, 
eta produktu berriak 
esperimentatzen ari dira. 
Kontatu zidaten, adibidez, 
basoko sagar makatzak 
biltzera joan zirela, 100 
kilo biltzera iritsi zirela, 
eta sagar makatz horiekin 
sagardo natural berria 
egin dutela, desberdina. 
Beste kontzeptu batzuk 
dituen jendea da, gauzak 
ikusteko eta egiteko beste 
modu batzuk dituena 
eta esperimentatzera 
ausartzen dena.

Hedabideetan nahiko zabaldu-
ta dago, baita bezeroen ahoz-
-ahokoan ere, ez gaudela unerik 
onenean ostalaritzan lan egiten 
duen jendea kontratatzeko or-
duan, jende falta, eta prestakun-
tzarik edo esperientziarik gabeko 
jendea, eta ez dirudi konponbide 
errazekoa denik.

Arazo estrukturala da. Ni Estatu 
Batuetan egon nintzen lanean, 
han jatetxeek zure zortzi orduak 
lan egiteko fitxatzen zaituzte, 
goizez edo arratsaldez, txandak 
egiten dituzte, antolatzen dira. 
Logikoa da, gazteak ordu pila bat 
lan egitearen edo astebururo lan 
egin beharraren aurka daude. 
Horregatik, hau beste era bate-
ra artikulatu behar da. Tolosako 
Ama Jatetxearen adibidea jarri-
ko dut berriro, txandak egitea 
erabaki dutelako, hilean behin 
asteburua libre izan dezaten fa-
miliarekin eta lagunekin egote-
ko. Beraz, iraunkortasuna bila-
tzen dute, ez maila ekologikoan 
bakarrik, baita maila sozialean 
ere. Jendeak txandak egiten ba-
ditu, 8 ordu lan egiten ditu, eta 
batzuetan pixka bat gehiago, 
egoerak hala eskatzen duelako, 
baina lan-plangintza erregula-
rizatua baduzu, lana eramanga-
rriagoa izaten hasten da. Hori 
gero eta gehiago saiatzen da, eta, 

horrela, zailagoa da langileek 
alde egitea, inplikatuago sentitu-
ko dira.

Gero eta zailagoa izango da as-
tebururo lan egiten duen jendea 
aurkitzea, ordutegi oso zabale-
kin eta gizartearen gainerakoek 
egiten dutenaren guztiz kontra-
karrean. Zorionez, gero eta gu-
txiago gertatzen da hori, birko-
katzen ari gara denok. Nolanahi 
ere, une honetan, beste gremio 
batzuetan ere zaila gertatzen ari 
da langileak aurkitzea, hala nola 
igeltserotzan edo iturgintzan. 
Soldatak egokitu behar dira, 
ordutegiak egokitu behar dira 
eta gurekin lan egin nahi duten 
taldeak sortu behar dira. Beste-
la, lanera behar bezala prestatu 
gabe iristen diren langileen pre-
karietate eta aldaketa konstante 
horiek ez ditugu amaituko.

Hitz egin dezagun Basque 
Culinary Centrer-i buruz, 
osasuntsu al dago?

Bai, eta hazten ari gara gainera. 
Bizitza, eraldaketa eta hazkun-
dea da. Tradizioetan ere, tra-
batzen bazara, azkenean hon-
doratu egiten zara, eta, beraz, 
urtero proiektu berriak egiten 
dira. Proiektu horietako bat GOE 
da, Basque Culinary Centre-ren 
ildoa jarraitzen duen proiek-
tua, baina, nazioartean proiek-
zio handiagoa izan nahi duena. 
Orain ere 29 nazionalitate ezber-
dinetako ikasleak dauzkagu eta 
irakasleak ere mundu osokoak 
dira. Nazioarteko proiekzio hori 
indartu egingo du GOE proiek-
tuak, egoitza berri bat sortu eta 
eraikiz, Donostiako erdigunean.
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Luisaren eta Zegamaren 
arteko harremana?

Zegamara pandemia betean iri-
tsi nintzen. Pandemia aldiko bi 
urteotan Amondarain baserrian 
bizi izan naiz. Oso leku ederra 
da, Aizkorri alderako bista ede-
rrak ditu. Han lo egiten nuen eta 
primeran moldatu izan naiz, hi-
riko mugarik gabe. Han hartzen 
nuen atseden, baina, aldi berean 
gremio guztiak ere lanera joan 
ahal izan ziren.

Harreman jarraituagoa izatea 
gustatuko litzaidake, baina, bizi-
tza eta lan kontuengatik, une ho-
netan ezin da izan. Ogia erostera 
joatea gustatzen zait, gatz pun-
tu justu horrekin, bertan egiten 
duten ogi karrankari eta gozo 
hori erostera. Bisitatzen ditut 
inguruko jatetxeak. Emakundek 
´Hogeitamar euskal emakumeri` 
buruz egindako erakusketarekin 
Zuraren Museoan egon ginen, 
paregabea eta zoragarria den 
museoa. LGTBI astean eraman 
genuen, hitzaldiak izan ziren eta 
Zegamako gazteek feminismoa-
ri eta iraunkortasunari buruz 
duten iritzia ezagutzeko aukera 
eman zidan.

Nola ikusten duzu 
nekazalturismoaren gaia, 
aretoaren, diseinuaren eta 
girotzearen ikuspuntutik? 
Etxe prestatuak dira, 
atseginak, ondo egiten ari 
gara?

Niri, nekazalturismoaren, lande-
txeen gai honetaz guztiaz inte-
resatzen hasi nintzenean, harri-
garria egiten zitzaidan baserriak 
berreraikitzeko eta landetxe edo 
hotel bihurtzeko dauden arau-
dien gaia. Orain laxoagoak izaten 
hasi dira, lehen, askotan, etxebi-
zitzak edo baserriak zaharberri-
tzera behartzen zintuztetelako, 
eraikuntza-arau oso zorrotzekin.

Batzuetan, araudiak ez dira 
behar bezain malguak. Nik, adi-
bidez, Donostiako Lasala Hotela-
ren diseinuan lan egin nuen eta, 
araudiz, komun guztietan bideta 
jartzera behartzen gintuzten. 
Leku eta kultura batzuetan era-
biltzen ez den zerbait. Azkenean, 
higiene-zerbitzu automatizatuak 
dituen diseinuzko komun-katilu 
batekin ordezkatu genuen.

Nekazalturismo eta landetxee-
kin antzeko zerbait gertatzen 
da. Araudiak benetako beharre-
tara egokitu behar dira, ez da 
nahikoa arau zorrotzak izatea, 
egokitu egin behar da. Baserri 
batzuk bertan-behera erortzen 

uzten dira, zaharberritze-lanak 
egiteko arauak oso zorrotzak 
direlako, proiektua bideraezina 
egiten dutelako. Zaharberritze-
-lanak zorrotzegiak badira, es-
katzen duten inbertsioa ez duzu 
inoiz errentagarri egingo neka-
zaritza-turismoko zerbitzuare-
kin edo landetxearekin. Kasurik 
onenean, Goierrin bezala, aste-
buru batzuetan % 100eko oku-
pazioa izango duzu, baina aste-
gunetan, hori pentsaezina da. 
Familia bat horretatik bizi ahal 
izatea oso zaila da. Ildo horretan, 
nire ustez, tentuz ibili behar da, 
gauzak erraztu egin behar dira 
arauen eskakizunetan, eta la-
guntza eman behar zaie horre-
lako proiektuei aurre egin nahi 
dietenei.

Uste dut oinarrizko bi alderdiok 
azpimarratu behar direla. Izan 
ere, sarritan gertatzen da arau-
diak ez direla behar bezain mal-
guak eta egoera bakoitzera ego-
kitzea ona izango litzatekeela, 
baina, era berean, egia da zahar-
berritzeko eta erabilera berrie-
tara egokitzeko prozesuek gure 
ondarearen balioak, ezaugarriak 
eta historia errespetatu behar di-
tuztela. Alde horretatik, oso sen-
tiberak eta arduratsuak izaten 
saiatu gara Zegamako Amonda-
rain baserria berreskuratzeko 
orduan.

Julian Beloki Gerra

Amondarain baserria eraberritu du.

Baserri batzuk 
bertan-behera 
erortzen 
uzten dira, 
zaharberritze-
lanak egiteko 
arauak oso 
zorrotzak 
direlako, 
proiektua 
bideraezina 
egiten 
dutelako.
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JOXE LARREA 
TELLERIA
Joxe eta bere emazte Lourdes, baserriko sukaldean danbolinarekin

NON JAIO ZINEN?

Apaiztegi baserrian jaio nintzen 
1934an. 11 senide ginen baina 2 
hil zirenez jaio berritan, 9 izan 
gara. Aitak papertegian lan egi-
ten zuen eta guk ahal genuen 
tokian… 

Baserrian, 3-4 behi izaten geni-
tuen etxean, eta esne partitzen 
aritzen ginen etxeetara eta behi 
gazta ere egiten genuen.

Nik 16-17 nituenean Segurako 
Lastalakoa etorri zen hemen 
inguruan dagoen Iturburuko 
gaztinadi bat ateratzera idiekin 
eta hark esan zidan sasoia zeu-
kan laguntzaile bat behar zuela, 
honela berarentzat lanean hasi 
nintzen eta gero Lastalara era-
man ninduen.

Lastalako honek, Aitxun ere te-
rreno batzuk zituen eta hara joan 
ginen beste mendi bat ateratzera. 
Nik idi lanak egin nituen eta An-
toniok aizkora lanak. Asko ikasi 

nuen idiekin nola lan egin behar 
den; zer garrantzitsua zen idiei 
ez zama gehiegi eranstea, bestela 
hauek gelditu eta ez baitzuten lan 
gehiago egin nahi izaten. 

Egurra pistara ateratzen genuen 
idien laguntzarekin eta gero ka-
mioian eramaten zuten. Mendia-
razek zeukan kamioia eta kamioi 
hau gasojenoarekin ibiltzen zen.

Egun osorako joaten ginen men-
dira, lapikoa ere bertan presta-
tzen genuen. Normalean indoa-
bak jaten genituen. Egon zen 
kutxarak ahaztea eraman zitzai-
gunen egunen bat ere eta base-
rriko ogiaren hartuz jan behar 
izan genituen babarrunak, beste 
modurik ez eta. 

EGUNERO JAKI 
BERDINA IZATEN AL 
ZENUTEN?

Bai, gehienbat indoaba edota ba-
ratzuri zopea zartaginen eginda 
izaten zen.

GAUR BEZALA EZ AL 
ZEN EROSKETARIK 
EGITEN DENDETAN?

Kaletik seboa erosten genuen eta 
beste jaki gehienak etxean ekoiz-
ten ziren.

Induabak egosi eta induaba sal-
darekin zopa egiten zen, gero 
induabak jan hirugiharra pix-
ka batekin eta baldin bazegoen 
mami pixka bat. Horixe izaten 
zen menua.

SEGURAKO LASTALA 
BASERRITIK NORA 
JOAN ZINEN LANERA?

Intxaustiko Gregoriok ere lana 
eskaini zidan. Intxaustin labea-
-sua egiten zuten ontziak egoste-
ko eta behorrekin pinu adarrak 
ekarri nahi izaten zituen su hau 
egiteko. Makina bat ontzi jarri 
nituen labean kargatuta, ondo 
zentratuta, gero bertan egosteko. 
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Normalean, pinu adarrak ekar-
tzen genituen sua egiteko eta 
bide bazterretatik ere biltzen 
genituen. Mazkiaran erdiko ka-
mineroari ihesi ibiltzen ginen, 
honek bide bazterreko egurra 
zaintzen baitzuen. 

NONDIK EKARTZEN 
ZUTEN BUZTINA 
INTXAUSTIKOEK?

Buztina Axaixulota ingurutik eta 
Santalde ingurutik ere ekartzen 
zuten Intxaustikoek. Santaldeko 
buztina nahiko beltza zen. Neuk 
ere hamaika froga egin nituen 
tazak egiten.

Gregoriok Dodge bat bazuen eta 
Donostiara ere joaten nintzen 
Gregoriorekin ontziak partitze-
ra. Kotxea puntaraino beteta. 
Urte pare bat egin nituen bertan 
lanean.

ONDOREN ZEIN BIDE 
HARTU ZENUEN?

Niri kaballeria asko gustatzen 
zitzaidan eta mando eta beho-
rrekin menditik zuhaitzak atera-
tzen aritu nintzen. Etxeko pinu-
diak, entresakak egin… .

Menditik zuhaitzak ateratzeko 
lera bat nuen, bira osoa ematen 
zuen tornillo bati esker eta hare-
kin asko errazten zen zuhaitzak 
maneiatzeko lana. 

INDUSTRIAN ERE ARITU 
ZINEN EZTA?

Bai, Aristrainen 24 urterekin 
hasi nintzen. Ordurako ezkon-
duta nengoen Lourdes Azur-
mendirekin, Apaiztegin bizi gi-
nen eta familia ere bagenuen. 
Aukera ona iruditu zitzaigun. 

Harria kamioarekin eramaten 
zuten eta ni baserrian ohitua 
nengoen lan hori egiten eta se-
gituen egin zidaten lan kontratu 
finkoa.

LANERA NOLA JOATEN 
ZINETEN?

Apaiztegitik Intxaustira zelaien 
behera etortzen ginen zuzenean, 
Larrekotik buelta egin gabe eta 
Intxaustitik bizikletaz joaten gi-
nen. Lanaldia bukatu eta gero 
bueltan zegamarrak elkarrekin 
lehian etortzen ginen Zegama-
raino, ea nor lehenengo iritsi. 
Bizikleta 80 pezetan erosi nuen.

ARISTRAINEN DENOK 
INGURUKO LANGILEAK 
AL ZINETEN EDOTA 
KANPOTARRAK ERE 
BAZEUDEN?

Garai hartan kanpoko langile 
asko etorri zen Aristraina lanera 
eta gogoan dut nola esaten zien 
bere herrialdekoei hona etor-
tzeko: “veniros veniros que aqui se 
come sentado y se caga sentado”. 
Kontutan hartu nola bizi zen 
garai hartan hor behean jendea, 
eserita jatea luxu bat zen…

Garai hartan esku-lana behar 
zen eta kanpoko jendea edozein 
txabolatan egoten zen. Honela, 
fabrika handi xamarrek etxeak 
egin zituzten kanpoko langileen-
tzat, Iurren, Beasain, Legazpin, 
Zumarragan, Zegaman….

Zegaman ere izugarrizkoa alda-
keta izan zen, bertara ere, Paper-
tegira, Elektrokimikara, Inpren-

tara… kanpotik jende asko etorri 
zen.

ZER OROITZEN DUZU 
ARISTRAINGO LANARI 
BURUZ?

Lan desberdin asko zeuden, ho-
rietako bat txofertza zen. Nik 
“primera espezialeko karneta” 
nuen eta hasiera batean auto-
busarekin langileak garraiatzen 
lan egitea eskaini zidaten, baino 
ezezkoa esan nien. Taxilari ari-
tzeko eskaini zidaten orduan eta 
baiezkoa eman nien. 

Taxi bidez, bideko langileak ekar-
tzen nituen batez ere, baina baita 
nagusi eta zuzendaritzakoak ere 
afariak zituztenean. Aristrainen 
familiakoentzat taxilari ere egi-
ten nuen lan. Aristrainekin ere 
berrogeitahamar bat bidaia egin-
go nituen Madrila. 500 zaldiko 
Mercedesa zeukan.

Aristrain oso gizon ona zen. 
Hark langileei, lanean zebiltzan 
tokian edozein langileri esku 
ematen zion, oso edukatua zen. 
Baina lantokian alkoholik edatea 
ez zuen nahi izaten.

IURREKO FABRIKAN 
EZAGUTU AL ZENUEN 
ARISTRAIN?

Zegaman txatarra biltzen ere 
ezagutu nuen. 

Joxe, aizkolari ibiltzen zen plazaz plaza.



124

ALDE HANDIA AL 
ZEGOEN ZEGAMAKO 
PAPERTEGI ETA 
ARISTRAINGO 
SOLDATETAN?

Bai, alde handia zegoen. Han 
200 pezeta inguru irabazten ni-
tuen hilean eta nire bi anaiek 
papertegian baino diru gehiago 
irabazten nuen nik bakarrik.

Zorte handia izan nuen, postu 
ezberdinetan lan egiteko aukera 
eman zidaten eta. Lanpostu ba-
tzuk besteak baino hobeak ziren; 
txapak mozten aritu nitzen, bai-
ta biltegian ere… 

Honezaz gain, Beasaingo San Se-
bastian bankutik ere 1.700 langi-
leentzat soldatak ere ekartzen ni-
tuen dirutan. “Algun dia vais a oir 
que Larrea se ha marchado a Ame-
rica” ere esaten nien brometan.

ATZERA BUELTATUZ, 
ESKOLAN ERE IBILIKO 
ZINEN EZ?

Eskolara 14 urte arte joan nitzen 
teorian, baina askotan ez ginen 
joaten etxean lana zegoela-eta.

Gau eskolara joaten ginen eta 
han asko ikasi genuen. Lau erre-
gelak ikasi genituen eta kito. 

Hemezortzi urte inguru genitue-
nean berriz, Larrekotik gora da-
goen koba zuloan egoten ginen 
ahienak erretzen. Niri ez zitzai-
dan gustatzen oso mikatza zen 
baina hala ere, hantxe ibiltzen 
ginen.

Kirola ere gustuko nuen eta aiz-
koran ere ibiltzen nitzen inguru-
ko beste gazte batzuekin batera. 
Orain dela urte batzuk egin zi-
guten omenaldia Zerainen, Ota-
tzan. Gustura aritzen ginen. 

NON DAGO KOBA ZULO 
HORI?

Larrekotik gorago dago eta egun, 
bertan orkatzak egoten dira. Oso 
polita da, herri lursail eta Intxau-
rrondokoaren mugan daude.

Santaldera joateko herri bidea 
dago eta pixka bat gertuago 
Kalbario deitzen dioten toki bat 
dago. Santa Agedako ur- ontzia 
San Telmo Museoan omen dago. 

Ermita bera zutik ez dut ezagutu 
baina harriak bai. Ondar-Etxe-
berri egiteko handik ekarri omen 
ziren harriak. Manolone ondotik 
joaten ginen, Kalbariotatik San-
taldera eta handik Apaztegira.

PINUDIAK NOIZ SARTU 
ZIREN?

Oraindik ez dira urte asko, duela 
80 bat urte ia ez zegoen pinudi-
rik. Ia guztia zelaia eta soroak zi-
ren. Leku zikinetan, beste ezer-
tarako balio ez zuen tokietan 
egoten ziren pinuren batzuk.

Gogoan dut adibidez, Segurako 
Imazeneko bi anaiek aizkorekin 
egiten zituztela kapirioak. Etxe 
bakoitzak egurra ematen zuen 
etxea berreraikitzeko. Bidea egi-
teko ere auzoa lan asko egiten 
zen. Landerritu bidea ere gure 
terreno parean, pareta sailak 
erori ziren eta paretak egin ge-
nituen.

Mutikoak udaletxera joaten gi-
nen auzolanean parte hartzera 
eta galtzadak eta bideak konpon-
tzen genituen, baita baserrie-
tarako galtzadak egin ere. Uda-
letxeak ardoa eta gazta jartzen 
zuen eta ardoa sobrante baze-
goen denok txispatuta bukatzen 
genuen. 

Herri lanetan asko aritu naiz.

JAIOTZA EGUNAREKIN 
BITXIKERIAREN BAT BA 
OMEN DUZU.

Urte zahar egunen gaueko 23.45 
minutuan jaio nitzen eta aita 
erregistrora joan zenean, sekre-
tarioak urtarrilaren 1eko datare-
kin apuntatu ninduen. Horrela, 
soldaduskara urte bete beran-
duago joango nintzela eta bitar-
tean urte bete gehiago baserrian 
lan egiteko izango nintzela. Gai-
nera, horrela soldaduskan ere 
txikiena ez nintzela izango-eta 
horrela erregistratu ninduen. 
Egun familiakoek urte zahar 
gauen ospatzen dugu nire ur-
tebetetzea, benetako eguna eta 
egun ofizialaren artean.

SOLDADUTZARA ERE 
JOANGO ZINEN?

Bai, nik soldadutza Donostian 
egin nuen eta nahiko esperien-
tzia ona izan nuen. Bazeuden 
hainbat militar gure afizioak 
ere gustatzen zitzaizkienak. 
Harri-jasotzen ibiltzen ginen 
baserritar batzuk eta gurekin 
tertuli handiak egitea gustatzen 
zitzaien.

Dudan oroitzapenik txarrena da 
beti-beti “perlitak” jaten genitue-

Joxe bere emazte Lourdesekin Parisen.

BASERRIREN BAT 
ERRETZEN BAZEN 
BA AL ZEGOEN 
AUZOLANERAKO 
JOERARIK?

Bai, gainerako baserriek lagun-
tza eta materiala ematen zuten.

Landerritu erre zenean adibidez, 
nik eraman nuen berreraikitze-
ko materiala Larrekotik gora. Su-
tan zegoenean, suak etxe guztia 
ez erretzeko sukaldeko partea 
moztu egin genuen eta sukalde-
ko partea libratu zen. 
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la eta egun begi-aurrean ere ez 
ditut ikusi nahi.

Anaia bat soldaduskara Afrikara 
joan zen eta gero gehiago ez zen 
etorri. Gurea eta Ikaztegietako 
bat hil ziren Melillan eta gehiago 
ez genuen ikusi. Oraindik gorde-
ta dudan bere txapel bat bidali 
ziguten.

Beste anaia bati ere, Domingori 
ere Afrikara tokatu zitzaion, bai-
na hura libratu egin zuen ezagun 
batek.

Soldaduskara joatea izugarrizko 
alukeria zen. Ez zen ez lan eta ez 
dirurik izaten eta etxekoek ere 
ez zuten zer bidali izaten.

KOTXEAK ERE ASKO 
EDUKI OMEN DITUZU:

Bai, makina bat. Behin papelera-
ko Don Eugenion kotxea pasa-
tzen ikusi genuenean, nik Lour-
desi esan nion: nik ere egunen 
baten holako bat edukiko det!

Emaztearen erantzuna izan zen: 
zuk kotxea? Ba nik ordun heli-
kopteroa! 

Dagoeneko hamahiru kotxe, mo-
torrak eta traktoreak izan ditut, 
baina oraindik Lourdesen heli-
kopteroa falta zaigu.

Beste lanen artean taxilari ere 
ibili nintzen. Aristraingo lana 
eta taxi lanak partekatzen ni-
tuen. Kotxeak eta makinak beti 
gustatu izan zaizkit. 

ETA GAUR EGUN…

Kalean bizi naiz, baino oraindik 
ere egunero Apaiztegira joaten 
naiz. Bertan beti dut zer egina. 
Etxe inguruko edo lursail bateko 
lanak, terrenoak, baratzea edo 
zaldiak eta gainerako animaliak 
direla, beti nago entretenituta 
bertan. Birraitona ere egin naute 
eta hark ere bisita egiten dit ba-
serrian, zaldien afizioa konparti-
tzen dugun honetan.

Edurne Albizu Ormazabal

Jose bere soldadutzako lagunekin.

Joxek 13 kotxe izan ditu.

Joxe, bere kintoekin 2006ko bazkalostean.
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Ekintzaileak

MIRENTXU 
GOIKOETXEA 
ALDASORO
NONGOA ZARA 
MIRENTXU?

Ni izatez Altsasuarra naiz, baina 
orain dela bi urtetik Ariztiberri 
baserrian bizi naiz. 

KONTATUKO AL 
DIZKIGUZU ZURE 
IKASKETA ETA GAZTE 
DENBORAKO AFIZIOAK?

Txikitatik oso animali zalea izan 
naiz, txakurrak eta katuak beti 
izan ditugu etxean eta 6 urte 
bete nituenean nire amak 6 hila-
beteko astotxo bat oparitu zidan. 

Honez gain, etxean txikitatik nire 
amak argazkietarako zuen afizioa 
ikusita ni ere poliki-poliki horre-
tara gerturatzen hasi nintzela 
ohartu nintzen. Lagunekin edo-
zein lekutara joatean beti erama-
ten nuen argazki kamera eskuan. 

Nire ikasketak aukeratzeko ga-
raia iritsi zenean, Goi Mailako 
Komertzio eta Marketing gradua 
egin nuen. Ikasketa hauei loturi-
ko lan batzuk egin ondoren, nire 
argazkilaritzarako neukan zale-
tasuna sendotzen zihoala ohartu 
nintzen. 

NOIZTIK IZAN ZENUEN ARGI,  
ARGAZKIGINTZAN ARITUKO ZINELA?

Egun batean, lagun batek bere ahizparen ezkontzarako argazki erre-
portaia egingo al nuen eskatu zidan. Une horretatik aurrera, kontura-
tu nintzen nire zaletasuna lanbide bihurtu nezakeela.

Nire afizioa ofizio bihurtzeko ikasten hasi nintzen, eta hainbat aurrez-
-aurreko kurtsoak online, master class egin ondoren, 2020ko pande-
miaren erdian, garai horretan sortu ziren hainbat beharrei erantzun 
asmoz, nituen ikasketak uztartuz, benetan miresten nuen honetan 
lan egiteko apustua egin nuen. 
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ZEIN ZERBITZU 
ESKAINTZEN DITUZU? 

Argazki munduari dagokionean 
erreportaje desberdinak egiten 
ditut: ezkontzetakoak, haurdu-
naldikoak nahiz haur txikienak, 
familiakoak, animaliekin, urte-
betetzeetakoak eta beste hainbat. 
Beharrezko atrezo guztiaz neu 
arduratzen naiz eta bezeroak go-
goko duen lekura mugitzen naiz, 
dron zerbitzua ere badut.

Gustuko dituzten argazkiak for-
matu desberdinetan inprimatze-
ko aukera eskaintzen dut: lien-
zoan, egurrean, giltzatakoetan, 
kojinetan, albumak sortu…

Marketing digitalaren alorrean; 
produktuen argazkiak, sare so-
zialen kudeaketa, enpresentzako 
salmenta teknika berriak sortu, 
marken komunikazioa eta komu-
nikazio planak eskaintzen diz-
kiet nire bezeroei. Sare sozialak 
kudeatzeko eduki desberdinak 
sortzen aritzen naiz, reelak egi-
nez, informazio eguneratua ja-
rriz eta negozioari freskotasuna 
emanez. Honez gain instagram 
nola erabili ikasteko ikastaroak 
ematen ditut. 

Bizi ditugun garai hauetan, oso 
garrantzitsua da enpresa nahiz 
edozein negozio motatan irudia 
zaintzea eta horretan ere espe-
zializatuta nago. Nire puntu in-
dartsuena marka pertsonaleko 
argazki erreportaiak egitea da, 
bezeroei nire argazkien bitartez, 
beraien enpresaren irudi hobe 
bat lortzen laguntzen diet.

ENPRESAREN 
BATENTZAT ARI ZALA 
LANEAN EDO ZEURE 
KABUZ BAZABILTZA?

ZEIN IZEN DU ZURE 
ENPRESAK?

Neure kabuz nabil lanean, ez dut 
enpresa edo negozio bakarra-
rentzat lan egiten, bezero mota 
asko ditut: optika, coach-a, psiko-
logoak, dentistak, moda dendak, 

arraindegiak, harategiak, fisiote-
rapia zentroak, estilistak…

Nire enpresak “MIRENTXU 
GOIKOETXEA FOTOGRAFIA 
– MARKETING” du izena. Nire 
lanak eta kontakturako infor-
mazio guztia www.mirentxugoi-
koetxea.com helbidean aurkitu-
ko duzue, baita sare sozialetan 
ere facebook eta instagramen.

ZURE LANEAN, ZER DA 
GEHIEN GUSTATZEN 
ZAIZUNA?

Erreportaietan naturaltasuna, 
dibertsioa eta giro ona bilatzen 
ditut, ezinbestekoa iruditzen 

baitzait lasaitasuna, konfiantza 
eta hurbiltasuna transmititzea, 
zaren bezala harrapatzeko. Ka-
meraren aurrean jartzeko beldu-
rrez edo lotsaz datozenekin hau 
lortzeak izugarri betetzen nau. 
Modu honetan erretratu natu-
ralak lortzen ditut, bakoitzaren 
berezko esentzia islatuz. 

Argazki politak sortzeaz gain, 
momentu ahaztezinak bizitzen 
ditugu, presaka bizi garen gizar-
te honetan gero eta garrantzi-
tsuagoa da maite ditugun pertso-
nekin momentuez disfrutatzea. 
Argazki hauek oroitzapen ahaz-
tezin bilakatzen dira eta denbo-
ran iraungo dutenak. 
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GAUR EGUN ZEIN 
ZERBITZU MOTA 
SALTZEN DUZU GEHIEN?

Eskaeren arabera, urteko 12 hila-
beteak desberdinak izaten dira, 
adibidez otsailean Altsasuko 
Santa Agedatan argazki erre-
portai asko egiten ditut, maiatza, 
ekaina aldera jaunartzeak, aiton-
-amonen urtebetetze errepor-
tajeak, azaro abenduan Gabon 
argazkiak…

Azken aldian marka pertsonale-
ko argazkiak indar handia har-
tu dute, sare sozialak pil-pilean 
dauden honetan, instagram eta 
facebook bezalako plataformak, 
askorentzat, beraien zerbitzuen 
eskaparate bihurtu dira.

Enpresa, denda 
edo komertzio 
askok apustu 
handia egin 
dute eta 
emaitza onak 
lortzen ari dira.

ETORKIZUNEAN ZURE 
LANBIDEA NOLA 
IKUSTEN DUZU?

Etorkizunerako gakoa, etengabe-
ko formazioa dela esango nuke, 
beti nago ikasteko gogoz (ez naiz 
geldirik egotekoa) eta bezeroei 
ahalik eta zerbitzurik hoberena 
emateko beharrezkoa ikusten 
dut etengabeko formazioan in-
bertitzea. 

Drona azken urte honetan erosi 
dut eta zerbitzu honek ematen 

dituen aukera desberdinetan tre-
batzeko formatzen ere banabil.

ZEGAMA ZER DA 
ZURETZAT, ZER 
AZPIMARRATUKO 
ZENUKE?

Herri txiki ederra da bizitzeko, 
gustura nago naturaz inguratu-
rik, giro paregabean.

Edurne Albizu Ormazabal
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ANDONI 
MUTILOA 
IRAZUSTA
AKTOREA

NONGOA ZARA? ZEGAMAREKIN BADUZU 
LOTURAREN BAT JAKIN DUGUNEZ.

Ni hernaniarra naiz. Baina aita Zegamakoa zen, eta bere 
aurreko belaunaldiak ere bai. Zegamarrak diren lehen-
gusuak ditut. Familian ohitura handia izan dugu Zega-
mara etortzeko txikia nintzenetik. Horregatik da hain 
berezia niretzat Zegama.

eta sinestezina egiten zait orain-
dik. Ia konturatu gabe antzerki-
gintzan buru-belarri sartu naiz. 
Bizitzak buelta asko ematen ditu! 
Eta aurtengo ekainaren 28an 
Zegaman emanaldia eskaintzea 
opari erraldoia izan zen niretzat. 
Une gogoangarria.

“ESNATU NAIZ” 
KABARETAK ZER 
SUPOSATU DU 
ZURETZAT? NOIZTIK 
SENTITU ZENUEN 
HORRELAKO ZERBAIT 
SORTZEKO BEHARRA?

Sormenari ez diot merezi zuen 
lekua eskaini nire bizitzan duela 
gutxira arte. Irratian urte haue-
tan egindako lanaz harro nago. 
Asko ikasi dut. Baina hutsune 
bat nabaritzen nuen. Eta Esna-
tu Naiz kabareta sortzearekin 
batera, nire benetako nortasu-
narekin bat egin dudala sentitu 
dut. Txikitan argi nuen: heldua 
izaterakoan aktore eta abeslari 
izan nahi nuen. Nerabezaroan, 
ordea, beste bide bati heldu nion. 
Eta etorri behar zen unean irisi 
da aldaketa, nire buruari baime-
na eman diodanean. Horregatik 

da hain berezia niretzat Esnatu 
Naiz kabareta, nire ohiko mu-
gak eta beldurrak gainditu, eta 
sortzeko gai naizela frogatu ahal 
izan dudalako. 

Gainera, ikuskizun honen bitar-
tez zabaldu nahi dugun mezua-
rekin bat egiten dut bete-betean. 
LGBTI+ kolektiboko kideek herri 
txikietan lasai eta normaltasu-
nez bizitzeko dituzten zailta-
sunei buruz hitz egiten dugu, 
besteak beste, kabaretean. Obra 
honen gidoia idazten hasi nin-
tzenean, ni neu ere ez nintzen 
jabetzen gai horren garrantziaz. 
Egiten dugun sentsibilizazio la-
naz. Eta gaur egun, lan honen 
bitartez, kolektibo osoaren esku-
bideen aldeko mezua zabaltzeak 
poz handia ematen dit. 

SORTZAILE ALA 
ANTZEZLE PAPERA: 
ZEIN DUZU 
GUSTUKOEN?

Biak! Eta, gainera, osagarriak 
dira. Beste norbaitek sortutako 
pertsonai bat antzeztea ederra 
izan daiteke. Baina norberak 
sortzen duenean, are interesga-
rriagoa dela uste dut. Izan ere, 

KAZETARITZAN ARITU 
ZARA ETA ORAIN 
ANTZERKIGINTZARAKO 
BIDEA EGIN DUZU. 
ZERGATIK?

Nire senak adierazten didanari 
kasu egiten ari naizelako azken 
aldian. Irratian urte askotan 
egin dut lan kazetari moduan. 
Gaztean eta Euskadi Irratian. 
2017an, ordea, eszedentzia bat 
eskatu nuen. Hasiera batean ez 
nuen plan zehatzik egin, apro-
pos, unean unekoa bizi nahi 
nuelako. Eta garai hartan sortu 
zitzaidan antzezlan bat idazte-
ko ideia. Ordura arte antzerki-
gintza afizio moduan bizi izan 
nuen, ikastaroak egiten han eta 
hemen. Dantzarekin, beste hain-
beste. Baina antzezlan horren 
gidoia idaztearekin batera, obra 
hori taularatzeko ideia eroa bu-
ruratu zitzaidan. Nire antzer-
kiko irakasleari, Amancay Gaz-
tañagari laguntza eskatu nion 
eta bion artean sortu genuen 
Esnatu Naiz kabareta. 2020an 
estreinatu genuen lan hori eta 
orduz geroztik 60 emanaldi bai-
no gehiago eskaini ditugu Euskal 
Herri osoan zehar. Harrigarria 
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pertsonai hori hobeto ezagutzen 
duzu, agian zure bizipenetan oi-
narritu zara gidoia idazterakoan, 
eta horrek beste plus bat duela 
iruditzen zait. Nire kasuan hala 
izan da. Esnatu Naiz kabaretean 
kontatzen dudan istorioa fikzioa 
da, baina nireak diren ezaugarri 
asko ditu obra honetako prota-
gonistak. Eta uste dut horrega-
tik gozatzen dudala horrenbeste 
emanaldietan, Elur eta Peioren 
azalean sartzerakoan.

MUSIKA SORTZEN  
AL DUZU?

Bai! Horretan ere hasi naiz!!! Es-
natu Naiz kabaretean beste ar-
tista batzuek kantuak abesten 
ditut batez ere. Baina obra honen 
bertsio luzea prestatzen ari nin-
tzenean, nik sortutako abesti bat 
sartzea bururatu zitzaidan. Izan 
ere, musika oso gustuko izan dut 
txikitatik. Batzuetan, ezagutzen 
ez nituen melodiak bururatzen 
zitzaizkidan, baina ez nien kasu 
handirik egiten. Azken urteetan, 
ordea, melodia horiek grabatu 
izan ditut mugikorrean. Eta, kon-
finamendu garaian, egun batean 
etxean nengoenean, abesti baten 
melodia eta hitzak sortu nituen. 
Berehala sentitu nuen horixe 
zela kabaretean sartu nahi nuen 
kantua, baina horretarako la-
guntza behar nuen. Eñaut Gaz-
tañaga musikariarekin harrema-
netan jarri, eta elkarrekin eman 
genion forma Maitasunez Blai 
abestiari. Zestoan duen Gaztain 
estudioan grabatu genuen eta 
gaur egun Esnatu Naiz kabare-
tean abesten dut kantu hori. 

Lehen esperientzia horren on-
doren, abesti gehiago idazteko 
gogoa neukan, ordea. Eta aurten 
sortu dudan bigarren ikuskizuna 
erabili dut asmo hori gauzatzeko. 
Sex Sua izena du, musikal bat da 
eta obra honetarako espresuki 6 
kantu berri sortu ditugu Eñau-
tek eta biok. 

GIZARTEA ZEIN 
NEURRITARAINO 
ESNATU DA? ALDAKETA 
HANDIA SUMATZEN 
AL DUZU AZKEN 
URTEOTAN?

Atzera begira jarriz gero, aurre-
rapauso ugari ematen ari garela 
esango nuke. LGBTI+ kolekti-
boak bisibilitate handiagoa du 
gaur egun. Horrez gain, gutako 
askok babes handiagoa dugu 
gure familia eta lagunen aldetik. 
Herri txikietan bizi diren per-
tsona askok normaltasun osoz 
bizi dute euren nortasuna eta 
sexu-joera, eta ez dute atzerrira 
edo hiri handiagoetara bizitzera 
joateko beharrik sentitzen. Eta 

hori gauza handia da. Trans per-
tsonen kasuan, adibidez, azken 
urteetan urrats garrantzitsuak 
ematen ari dira euren eskubi-
deen alde. Eta gure gizartean 
gai horri buruzko ezagutza eta 
sentsibilizazio handiagoa dago. 
Naizen elkartearen ekarpena, 
adibidez, ezinbestekoa izaten ari 
da arlo horretan. Beraz, norabide 
onean goazela uste dut.

Baina bide luzea dugu egiteko 
oraindik, benetako normalta-
suna iritsi arte. Gizartean oso 
errotuta daude jarrera matxistak 
eta LGBTIfobikoak. Gazteen ar-
tean ere bai. Alde batetik, gene-
ro aldetik ikuspegi anitzagoa eta 
irekiagoa dutela iruditzen zait, 
baina, bestalde, lehengo patroi 
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zahar batzuk errepikatzen di-
tuzte. Ez dezagun ahaztu orain-
dik gurean jazarpen eta erasoak 
maiz gertatzen direla. Eta hori 
ezin dugu onartu. 

GENERO ROL 
TRADIZIONALAREN 
ATZAPARRETATIK 
IHES EGITEKO INDAR 
BEREZIA BEHAR AL DA 
ZEGAMA BEZALAKO 
HERRI TXIKIETAN?

Ez da erraza ohiko patroi zaha-
rrak iraultzea. Hain sartuta di-
tugu buruan! Sarritan ez gara 
konturatzen, baina rol eta ohi-
tura matxista eta tradizional 
asko onartzen eta errepikatzen 
ditugu. Horregatik, erne ibil-
tzea, ideiak garbi edukitzea eta 
gauzak aldatzeko kemena izatea 
beharrezkoa dela uste dut. Gi-
zartean oso errotuta dauden rol 
batzuk zalantzan jarri behar di-
tugu. Gogoeta egin behar dugu. 
Eta denen artean eman behar 
ditugu urratsak, bestela alferrik 
gabiltza. Zorionez, gauzak alda-
tzen ari dira pixkanaka. Zega-
man ere bai. 

Horren berri izaterakoan, asko 
poztu nintzen, mota horretako 
ekimenak ezinbestekoak direla-
ko gai horiei buruzko sentsibi-
lizazioa areagotzeko eta jarrera 
LGBTI fobikoak gainditzeko. 

ADMINISTRAZIOETATIK 
BEHAR DEN ADINAKO 
BULTZADARIK 
SUMATZEN AL DA? 

Ez dakit bultzada hori nahikoa 
den ala ez, baina saiatzen ari di-
rela esango nuke. Eta, kasu ho-
netan, udal askotan egiten ari 
diren ahalegina goraipatu nahi 
dut. Esnatu Naiz kabareta ho-
rren adibidea da. Dagoeneko 60 
emanaldi baino gehiago eskaini 
ditugu, eta hori ez da kasualita-
tea, herri askotako alkate, zine-
gotzi eta teknikarien apustuari 
esker izan delako posible hori. 
Genero aniztasuna eta berdin-
tasun gaiek interesa pizten dute 
eta herri txiki askotan lan han-
dia egiten ari zarete gauzak alda-
tzeko. Eskerrak!

ZEIN PROIEKTU DITUZU 
ESKU ARTEAN EPE 
LABURREAN ETA EPE 
LUZEAN?

Une honetan Sex Sua musikala-
ren emanaldiekin buru-belarri 
nabil lanean. Berez maiatzean 
estreinatu genuen nire biga-
rren ikuskizuna, baina udazken 
honetan hasi da benetako bira. 
Ligatzeko aplikazioen ondorioz 
sortzen ari diren komunikatze-
ko kode berriei buruz hitz egiten 
dugu obra honetan, umore to-
nuan. Oraingo honetan ere nik 
bakarrik hartzen dut parte ak-
tore moduan taula gainean, eta 
emanaldiez gain, bulegoko lanaz 
ere arduratzen naiz: produkzioa, 
distribuzioa, promozioa, komu-
nikabideak, sare sozialak... gauza 
asko hartu behar dira kontutan 
emanaldiak txukun antolatzeko. 

Horrez gain, lehen aipatu du-
dan moduan, ikuskizun hone-
kin batera nire musika proiek-
tua martxan jarri dut: Hiruki. 
Eta musikalerako sortu ditugun 
kantuen bideoklipak grabatzen 
ari gara azken aste hauetan The 
Krow Filmseko Ibon Taboadare-
kin batera. Ilusio handia egiten 
dit egitasmo honek. Lehen urra-
tsak ematen ari gara, auskalo 
zeintzuk izango diren hurrengo 
pausoak, baina egiten ari naize-
naz gozatzen jarraitzea da nire 
asmoa.

Edurne Albizu Ormazabal

Iaz herriko 
gazte batzuk 
genero 
aniztasunari 
buruzko 
solasaldi 
bat antolatu 
zutela kontatu 
zidaten. Eta 
jende ugarik 
hartu zuela 
parte bertan. Informazio gehiago:  

elur.eus webgunea eta Elur Etxea (facebook eta instagram).
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Ofizioak

MARIA LUISA 
MARIN CANTERO 
ARRIETAHAUNDI NEKAZAL TURISMOKO ARDURADUNA

NONGOA ZARA?

Andaluzian jaio nintzen, Priego 
de Cordoban hain zuzen, baina 
txikitan nire familia Madrilera 
joan zen bizitzera. Beraz, nire-
gan pixka bat andaluziarra da, 
beste bat madrildarra eta asko 
hemengoa.

KONTA IEZAGUZU, 
ZEGAMARA ETORRI 
AURREKO ZURE 
IBILBIDEA.

Nire bikotekideak eta biok Ma-
drilen ezagutu genuen elkar. 
Han bizi eta lan egiten genuen. 
Baina hiriburuak energia asko 
xurgatzen zigun une bat iritsi 
zen. Hiri handiko estresak asko 
nekatzen gintuen.

Beraz, Ingalaterrara joatea era-
baki genuen, baserrietan neka-
zaritza biodinamikoa ikasteko 
ideiarekin eta hilabete batzuk 
igarotzeko ideiarekin joan ginen. 
Baina ia lau urte eman genituen 
han. Oso gogor egin genuen lan, 
baina ikasi egin genuen eta nahi-
koa aurreztu ahal izan genuen; 
honela Euskadin baserri bat  

erosi eta bertatik bizitzen saia-
tzeko ideia argiarekin itzuli gi-
nen. Gure asmoa bi jarduera 
paralelorekin hastea zen: Alde 
batetik, basoko baratzea eta 
fruituen laborantza modu bio-
logikoan eta bestetik ostatu-jar-
duera. Gure ametsa Ingalaterran 
zehar baserrietan bizi izan geni-
tuen esperientziak hemen prak-
tikara eramatea zen.

ZERGATIK AUKERATU 
ZENUTEN ZEGAMA, 
NEKAZAL-TURISMOA 
ABIAN JARTZEKO?

Zegamara kasualitatez iritsi gi-
nela aitortu beharra daukat. 
1987an itzuli ginen Ingalaterra-
tik, eta bi urte eman genituen 
Euskadi osoan zehar baserri bila, 
baita Nafarroan ere. Ia amore 
eman genuen gure ametsa bete-
tzean. Urte haietan baserriak oso 
eskatuak zeuden. Gutxi zeuden 
salgai eta saltzen zituztenak ez 
zeuden gure aukeren barruan. 
Beraz, berriro ere beste denbo-
raldi bat herrialdetik kanpo egi-
teko prest geunden.

Baina orduan, nire aitaginarre-
baren harategiko komertzial ba-
tek esan zigun Arrieta Haundi, 
Zegaman, salgai zegoela eta kon-
taktua erraztuko zigula. 

Zegamara etorri ginen, Arrieta 
Haundi baserria ikusi genuen 
eta gure aurrekontuaren ba-
rruan zegoenez, erosi egin ge-
nuen. Baserriaren egoera bera 
baino gehiago baserriaren koka-
pena bera baloratu genuen, Aiz-
korri-Aratzen magalean egotea 
eta zituen bistak hain zuzen ere.

ZEIN ZAILTASUN IZAN 
ZENITUEN HASERA 
HARTAN ZURE 
NEGOZIOA ABIAN 
JARTZEKO?

Hasiera oso gogorra izan zen. 
Baina ilusio handiz gainditu 
genituen oztopoak. Zailtasu-
nik handiena, urik ez genue-
la jakitea izan zen. Edateko 
eta ureztatzeko ur edangarri-
rik ez zegoen baserrian. Ziur-
tzat jo genuen mendiaren ma-
galean ur iturria egongo zela 
eta ez genuen egiaztatu. Urte 
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gutxitan eta batez ere landa- 
ingurunearen ezagutzarik ez 
izateagatik oso gaizki pasa ge-
nuen. Baina ilusioa genuen. Be-
raz, etxearen birgaitzearekin 
mantsoago joan behar izan ge-
nuen, zati bat geuk egin, eta au-
rrekontuaren zati handi bat ura 
bilatzera bideratu behar izan ge-
nuen. Aurkitu genuenean abiatu 
ginen gure proiektuarekin. Bai-
na urteak aurrera joan ahala, ez 
dakigu uren lurpeko ibilguak bi-
dea aldatzen duen edo, murriztu 
egin zen. Kontua da berriro ara-
zoak izan genituela. Baina zorio-
nez, udalaren eta ur mankomu-
nitatearen laguntzarekin, gaur 
egun auzoa sareko urez horni-
tzen dugu eta hori aldaketa han-
dia izan da guretzat, ez bakarrik 
bizitza- eta osasun-kalitatean, 
baita gure proiektuari eusten ja-
rraitu ahal izateko ere.

ZENBAT GELA ETA 
APARTAMENTU 
DITUZUE? ZENBAT 
PERTSONARI OSTATU 
EMATEKO AUKERA 
DUZU?

Lehenengo jatorrizko etxebizi-
tzako hiru logela martxan jarri 
genituen. Honela hiru logela, su-
kaldea eta komunak gonbidatue-
kin partekatu genituen hasieran. 
Oso esperientzia aberasgarria 
izan zen, baina denborak aurre-
ra egin ahala, bezero berberek 
independentzia gehiago eska-
tzen zuten, ondorioz garai bate-
ko ukuilua eta lastategia egokitu 
genituen, goiko aldean 6 logela-
tara iritsi arte, eta beheko aldean 
sukaldea. Nik gonbidatuei esaten 
diet ukuiluan jan eta lastategian 
lo egingo dutela. Eta horrela da.

Baserri batean obra baten hasie-
ra data jakin dezakezun baina ez 
dituzu inoiz obrarik amaitzen… 
duela hamar bat urte, erori bai-
no lehen, Arrieta Txiki baserri 
zaharra, zaharberritu genuen. 

Gaur egun, Arrieta Txikin, hiru 
apartamentu moderno eta atse-

ginak ditugu (Lamia, Sorgiña eta 
Mari). Guztira, etxe handiaren 
eta hiru apartamentuen artean, 
16 laguni ostatu emateko ahalme-
na dugu. Ahalmen hori beste sei 
osagarri jarriz handitu dezakegu.

BEZEROEK ZER 
ESKATZEN DUTE. 
DUELA 20 URTE ETA 
EGUNGOEK GAUZA 
BERAREN BILA AL 
DATOZ?

Ostatu-jarduerarekin darama-
gun 30 urteetan, 1992an ireki 
genuen, bezeroaren perfila asko 

Arrieta Txiki 1989an.

Arrieta Haundi 1990ean.

aldatu da. Hasieran opor lasaien 
bila ibiltzen ziren, egonaldiak 
egunekoak izaten ziren. Denbo-
ra asko ematen zuten etxean, eta 
mugitzen baziren, ez ziren oso 
urrutira joaten.

Beste bisitariekin eta gurekin 
denbora partekatzea gustatzen 
zitzaien. Ataripeko gauak sola-
saldi handi eta luzeen eszenatoki 
bihurtzen ziren, eta ondorengo 
adiskidetasun-loturak ere sor-
tzen ziren oraindik gaur egun 
ere baditugu garai haietan egin-
dako lagun eta harremanak. Egia 
esan, solasaldi haien falta senti-
tzen dugu.
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Geroagoko bezeroek, indepen-
dentzia gehiago eskatu zuten. 
Egonaldiak laburtu egin ziren 
eta euskal geografian zehar 
gehiago mugitzen dira. Mendi 
ibilbideak herri eta hiriburuekin 
konbinatzen dituzte.

ZER DA BEZEROEI 
GEHIEN GUSTATZEN 
ZAIENA?

Goierri eskualdetik (oso gustuko 
dute), eskualdea beraren koka-
pena.

Euskadiren bihotzean egoteak 
aukera ematen die ia Euskal 
Herri osoa ordu eta erdi inguru 
zeharkatzeko.

Arrieta Haundiri buruz, zehazki, 
gure Nekazalturismoaren koka-
pen pribilegiatua, Aizkorriren 
magalean, bailara menderatuz 
eta baserritik abiatuta ibilbideak 
egiteko aukera eskainiz balora-
tzen dute. Ibiltari aktiboenentzat 
edo goi mendiko lasterkarien-
tzat, Zegamako ibilbideaz goza-
tu ahal izatea. Bezero gehienak 
esan dezakegu profil batekoak 
direla: haurrekin bidaiatzen du-
ten familiak hain zuzen ere, eta, 
beraz, mendira egiten dituzten 
irteerak paseo txikietara, San 
Adrianera edo, asko jota, Urbiara 
mugatzen dira.

URTEAN ZEHAR NOIZ 
IZATEN DUZUE LANIK 
GEHIEN ETA BA DUZUE 
ATSEDENIK HARTZEKO 
MODURIK?

Gehien lan egiten dugun garaia 
goi denboraldian da eta horren 
barruan sartzen dira: Uztaila eta 
Abuztua, Zubiak, Gabonak, Urte 
Zaharra, Erregeak eta, jakina, 
Zegama-Aizkorri astea. Gaine-
rakoa, denboraldi baxua, astebu-
ruetan, etxea familia, lagun eta 
abarrez bete ohi da.

Zaila da gure oporretarako data 
batzuk bilatzea. Pandemia bai-
no lehen ere hartu ohi genituen 
egun libre batzuk otsailean edo 
ekainean, baina hori, Agustinen 
lana dela-eta, dezente zaildu zai-
gu. Baina, tira, horrek esan nahi 
du autonomo izan behar dugu-
la eta familia-establezimendu 
bat kudeatu behar dugula, hau 
da, harategia. Abuztuan opo-
rrak hartzen dituenean, niretzat 
goi denboraldia da. Baina, era 
berean, esan behar dut pande-
miak erakutsi digula, ahal bada 
are gehiago, gure bizi-formaren 
hautu pertsonala balioesten. Zo-
rionekoak gara eta denbora eta 
energia asko eskaini behar zaion 
arren, osasuna lagun dugun ar-
tean hemen jarraituko dugu eta 
ilusioz gainera.

Izan ere, gaur egun, inguruaren 
jasangarritasunarekin konpro-
metituta lan egiten jarraitzen 
dugu, eta, horregatik, eguzki-pla-
ka fotovoltaikoak instalatzeko 
lanak kudeatzen ari gara, duela 
urte batzuk apartamentuak kon-
tratatu genituenean instalatu 
genituen plaka termikoetara eta 
biomasa-galdarara egokitzeko. 
Apartamentu horiek ur bero sa-
nitarioa eta berogailurako ura 
ematen digute.

32 urte igaro dira Zegamara, 
Arrieta Haundira, iritsi ginene-
tik, baina gure konpromisoak eta 
lanean jarraitzeko gogoak hor ja-
rraitzen dute.

Arrieta Haundi eraberritua.

Arrieta Haundiko aterpea.
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ESPERIENTZIA TXARRIK 
IZAN AL DUZU INOIZ 
BEZEROEKIN?

Bai. Esperientzia desatseginen 
bat edo beste izan dugu. Baina 
hogeita hamar urteko jardunean, 
bi aldiz bakarrik izan dira bene-
tan txarrak, eta onarpen-eskubi-
deari heldu behar izan diogu eta 
gonbidatuei etxetik alde egiteko 
eskatu eta esan beharra dago 
horietako batean barkamena es-
katu zutela, kalteak konpondu 
zituztela eta egonaldia amaitu 
zutela. Baina ez bestean. Ordu 
batzuetako epea eman genien 
beste ostatu bat bilatzeko eta 
etxetik alde egin behar izan zu-
ten. Une gogorra eta desatsegina 
izan zen. Baina saihestezina.

Beno, hau ia barregarria, beste 
batean bikote bat leihotik saltoka 
harrapatu nuen ordaindu gabe 
joateko ideiarekin... Baina hau ez 
da berriro gertatu.

Lan egiteko erabiltzen ditugun 
denborak, esperientzia eta tres-
nak aldatu egin dira, eta orain 

Nere txokorik gustokoena.

Arrieta Haundiko etxaurrea.

ia ezinezkoa da ordaindu gabe 
joatea. Jada ez dago dirurik. Pla-
taformekin lan egiten dugu, eta 
erreserbak programa digitalekin 
kudeatzen ditugu; beraz, erre-
serbatzeko unean edo sarrera 
egin aurreko egunetan ordain-
tzen da.

Beraz, ez dira hainbeste izan eta 
urte hauetan esperientzia asko 
eta onak izan badira. Gure etxe-

Gure etxetik 
pasatu dira, 
egun batzuk 
ordaintzeko 
aurrezten 
ibili diren 
pertsonetatik, 
AEBetako 
senatari 
batetaraino.

tik pasatu dira, egun batzuk or-
daintzeko aurrezten ibili diren 
pertsonetatik, AEBetako senata-
ri batetaraino. Baina, batez ere, 
arrastoa utzi diguten pertsonak 
pasatu dira, eta gaur egun lagun 
onak dira eta beste urte asko-
tan lotura berriak jasotzen eta 
sortzen jarraitzea espero dugu. 
Erritmo geldiagoan bada ere.

Edurne Albizu Ormazabal
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HARITZ ARTOLA 
AGIRREZABAL
UNIDAD ALAVESA
MUSIKA TALDEKO KANTARIA ETA GITARRA-JOLEA

HASTEKO, NOR DUK 
HARITZ ARTOLA?

"Aita Zegamakoa eta ama Osin-
txukoa. Jaio-jaio, Lazkaon jaio-
takoa, Lazkaotarra beraz. 1976an 
jaiotakoa. Eta oraintxe momen-
tun Ataunen bizi gaittuk, Mai-
tane Arrondo emaztea eta biok 
gure bi seme-alabekin, Haizea-
rekin (12 urte) eta Mikelekin (9 
urte). Baino, umetan, lehen ba-
dakik nola izaten hittuan gau-
zak, larunbaten amonan etxera, 
aman partetik, eta igandean, ait-
ten partetik, ia-ia astebururo Ze-
gaman, gaztetan, ez zekiat zein 
urtetan, baino, 13 urtekin-edo 
esaten hasten haizen arte “ez det 
jun nahi gehio”. Baina, ordura 
arte, ia igandero Zegaman, gura-
soekin eta anaiarekin. 

Zegamako 
umetako 
rekuerdo ia 
danak dittuk 
oso onak”.

Elkarrizketa hau egitera elkartzeko orduan, erdibideko bat egin 

genuen. Berak, Haritz Artolak, Ataungo baserritik Beasaingo 

Senpererainoko bidea; nik, berriz, Zegamatik abiatuta. Senpere-

ko Kafetegiko terrazan eseri ginen, kafe ebaki bana hartuz, ´Uni-

dad Alavesa´ musika taldearen kontuak harrotzera, Zegamako 

herriari eskaini dioten abestia aitzakiatzat hartuta. Hona bion 

arteko berriketaldiaren emaitza bere gordinean, Haritzek bere 

oroitzapenak eta bizipenak kontatzeko daukan modurik natura-

lenean. (Musikariaren hizkera bere horretan jaso dugu).

Haritz Artola familiarekin.
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2016AN, IA BERROGEI 
URTE BETETA, "UNIDAD 
ALAVESA" MUSIKA-
TALDEA SORTU 
ZENUTEN ETA 2017AN 
IZENBURU BEREKO 
DISKOA PLAZARATU. 
ARRAZOI BEREZIREN 
BAT IZEN HORI 
HAUTATZEKO, ´UNIDAD 
ALAVESA´?

"Ez, ez, arrazoi berezirik ez. Ba-
karrik, hemen, festibal bat eitten 
dek Beasainen eta izenik eta ezer 
ez geneukean eta antolatzailee-
tako batek deitu zian azkeneko 
ordun, “Bazekiak talde berri bat 
eitten ai zeatela…”, eta, sobra-
re, karteletik baten bat eroi ein 
huan, ezin zian jo, eta aber guk 
joko genduan. Ta nik, baietz, jo-
tzen genuela, baina oraindik ez 
geneukela ez izenik eta ez ezer. 
Ba “izen bat bear diat, ze, gaur 
arratsalden ein behar diagu kar-
tela...” Beraz, izen bat emateko. 
Beno, ba, “utziak bost minutu 
pentsatzako”. Ezin nian momen-
tu hartan denei hoska hasterik 
eta horrela, bapatean, flax bat 
etorri zitzaian: ´Unidad Alave-
sa´-ren izena, momentu hartan 
asko entzuten huan partidu po-
litiko harena... Hots egin nioan 
antolatzaileari izena emateko 
eta, berak, serio hitz eitteko, tal-
dearen izena behar ziala! Ba, hu-
raxe zala, ´Unidad Alavesa´, eta 
hala gelditu huan... Gero, egia 
esan, nahikoa kalau dik eta hor 
geldittu dek. 

BERAZ, INOLAKO 
GORABEHERARIK 
GABE…

Bueno, lagun batek bazeukak 
musika jotzeko sala bat Gastei-
zen eta han jotzeko aukera eska-
tu genioan, eta lehenbiziko eran-
tzune, “¡Con ese puto nombre, 
aquí no tocáis! Baina, geroztik 
egon izan gaittuk han ere jotzen, 
inolako arazorik gabe.

HARITZEN EGINKIZUNA 
MUSIKA TALDEAN?

Gitarra jo, abestu eta letrak ein, 
hori batez ere.

HOR NONBAIT IRAKURRI 
DIAT. EU OMEN HAIZ 
KANTUGILE NAGUSIA?

Bueno, nahikoa lan kolektiboa 
izaten dek… Letrak eta nik eitten 
dizkiat eta, ez zekiak zeatik, zaille 
dek esplikatzen pertsona batek 
zeatik eitten dizkiken kantuk, ze 
nik ez zeukat ego altue edo ho-
lakorik, baina, behar bat bezala 
dek, hala sentitzen diat eta sor-
tzen zaidak kantuk ein beharra. 
Nik uste, talderik ez eukita-re, hil 
arte nik beti seituko diat, nahiz 
eta ez publikatu, kantuk eitten.

NONDIK HASTEN HAIZ, 
LETRA SORTZETIK ALA 
MUSIKATIK, MELODIA 
LEHENBIZIKO?

Bai, bai, lehenbiziko musika, 
melodía, eta gero letra, eta as-
kotan, esan ohi dan bezela, “con 
calzador”, baina, bai, lehenbiziko 
musika.

MUSIKA FORMAZIORIK 
IZAN AL DUK?

Ez, erabat autodidakta izan nauk 
haseratik gaur arte. Gainera mu-
sika formakuntza instituziona-
lizatuei usain txarra hartu zieat 
beti.

ELKARRIZKETA 
HONEN IRAKURLE 
BATZURENTZAT, 
GAZTEENTZAT BATEZ 
ERE, EZAGUNA 
IZANGO DUK "UNIDAD 
ALAVESA"REN 
MUSIKA, BAINA, GURE 
ADINEKOENTZAT, 
BEHAR BADA, EZ 
HAINBESTE. NOLA 
DEFINITUKO HUKEK 
ZUEN MUSIKA?

Ez uste, gure musika zuen adi-
nekoentzat ere nahikoa dexen-
tea dek, nere aitari ere gustatzen 
zaiok pixkat.. Hortik pentsau! 
Saxofoi bat zeok, triki bat ere 
bai, nahikoa musika xuabea dek 
gehienbat.

BAZEUKAK BERAZ 
FOLK IKUTU BAT...

Bai, baina gehienbat gaztek etor-
tzen dituk kontzertura, horrega-
tik zuen adinekoak ere kontzer-
turen batera etortzen bazeate, ba 
han atzeko aldean jarri lasai-lasai 
eta disfrutau... (parre algarak).

KONTZERTU ASKO 
EMATEN AL DITUZUE, 
LAN ASKO EMATEN AL 
DIZUE HORREK?

Ez, saitzen gaituk ezetz, zeatik, 
nahiko limitau egiten dizkiagu 
kontzertuk, ze bestela lanbide 
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bat bihurtuko hukek eta hori-
xe ez diagu nahi guk. Bakoitzek 
bere lana zeukeau eta hortik 
aparteko zeozer ere nahi diau, 
eta horregatik ez diagu kontzer-
tu asko eman nahi zaten. 

HOBBY BEZALA EUTSI 
NAHI DIOZUE...

Bai, 46 urtekin ezin hasiko gaittuk 
esperimentu handik eitten...

KONTZERTU ASKO EZ, 
BAINA, ENTSAIOAK?

Ez, batez. Kontzertuk ematen 
dizkiagunean, batez, eta kon-
tzertuik ez daukagunen, diskoa 
edo grabazioak prestatzen has-
ten bagaittuk, orduan bai, a tope! 

2017TIK ORAIN 
ARTE, HIRU DISKO 
ETA BILDUMA BAT. 
AZKENEKO DISKOA 
´MADE IN GERMANY´ 
ETA BERTAN 
ELKARRIZKETA 
HONETARAKO AITZAKIA 
EMAN DIGUN ABESTIA, 
´ZEGAMA¨. NONDIK 
SORTU HUEN IDEIA 
HORI?

Ba, hau zuzen-zuzen idatzi 
behar dek, ze, horren arrazioa 
lankide batena dek, Xabi Collado 
zegamarrarena. Lanen beti jar-
duten gaittuk Zegamako mutiko-
tako gorabeherak gogoratzen eta 
berak esan zian behin, “kantu 
bat egin beharko diot Zegamari”. 
Halaxe sortu huan asmoa. Meri-
toa Xabier Colladona dek. Inoiz 
Zegamakoren batek pensatzen 
badik, garai baten Telleriak izan 
zian bezela, herrin gure eskultu-
raren bat jartzea, Xabi Collado-
ren estaua batek ere egon behar-
ko likek.

ABESTIAN ESATEN 
DA: “ORAIN GUZTIAZ 
OROITZEN NAIZ, ONA 
TA TXARRA, ILUNA ETA 
ARGIA, UME ZORIONTSU 
BATEN OROITZAPENIK 
ONENAK”…

Hori dek. Gutxi joaten nauk, 
baina gustora joaten nauk Ze-
gamara. Sarri juten ginenean, 
papelera zaharrean sartu, han 
saltoka ibili, futbolean jolastu, 
baina, tarteka aspertu ere bai, 
igande arratsalde osoa luze ere 
eitte huan… Beraz, ona eta txa-
rra, danetik. Baina rekuerdo ia 
denak onak dittuk: osabarekin 
errekan bainatzea, aittek eta Al-
daola ingurun zeukean txabola-
ra joatea, handik perretxikutara, 
Aizkorrira igo, Txoko tabernako 
tigrek ta kroketak jatea, Manolo-
neko polboroiak, Txurrerie, fron-
toia, 24 orduko futbol saio luze 
haiek ikusi… Rekuerdok ia danak 
dittuk oso onak. 

AITA KONTENTU, ETA 
AMAK ZER ESATEN DIK?

Bai, bai, orain Osintxuri egin 
beharko zioat zerbait, bestela 
igoal hasarretuko zaiguk (parre 
algarak).

DEIGARRIA EGITEN 
DEK ´UNIDAD 
ALAVESA´ TALDEA 
OSATZEN DUZUENON 
IZEN ARTISTIKOAK 
IRAKURTZEA, 
EUREGANDIK HASITA, 
¨CÁNTARO GARRAFA´. 
ZER ADIERAZTEN 
DITEK IZEN HORIEK, 
INKONFORMISMOA, 
IRREBERENTZIA PUNTU 
BAT, SORMENA…? 

Ba… etzekiak. Igoal irreberen-
tzia puntu bat euskal musika-
ren mundu horren barruan. Ia 
euskal musika gehiengoa dek 
gaur egun nahiko musika su-
bentzinatue eta enpresak dituk 
talde asko… Ordun, etzekiak, 
formalidade bat edo eman beha-
rra zeok gero jotzeko, Fiton telo-
nero izateko etzekiat nun… Guri 
hori nola berdin zaigun eta ia 
nahiago deun ia ez izan, eta nola 
hobby bat dan guretzat, nahiago 
diago geuk nahi deuna ein, dis-
koetxeik ez izan eta hola, libre 
antzean ibili. 

 UNIDAD ALAVESA TALDEA (ATAUN) 

TALDEKIDEAK:

• Cántaro Garrafa (Haritz Artola) – Ahotsa eta gitarrak 

• Papas Aja (Iker Artza) – Baxua 

• Bartolo Pichi (Gurutz Bikuña) – Gitarrak 

• San Pete (Eneko Dorronsoro) – Trikitia y banjoa 

• Abosin Origen (Unai Munduate) – Bateria

 DISKOGRAFIA: 

• ´Unidad Alavesa´ - (2017, autoekoizpena) 

• ´Martin Martin´ - (2019, autoekoizpena) 

• ´San Danetio´ - (Bilduma - 2 CD) (2019, GOR) 

• ´Made in Germany´ - (2021, Artza Records) 
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“ZEGAMA” ABESTIA  
(¨MADE IN GERMANY¨ DISKOAN)

Oharra: abesti hau grabatzeko Zegamarekin zer-
kusirik baduten bi musikariren laguntza izan zu-
ten, Iñaki Urbizurena (Gasteiz) eta Gorka Urbizu-
rena (Lekunberri).

Abestia entzuteko aukera:  
https://youtu.be/Wtf6yB0xPJo

“MADE IN GERMANY” DISKOA

ZEGAMA

Olaberri Auzoa pasa ta Otzaurtera bidean  
Gurutze Santuko ermita eta apeadero erdi abandonatua,  
papelera itxita baina zutik zegoen garaian,  
atzean bi futbol porteri herdoildu haiekin. 

Orain guztiaz oroitzen naiz,  
ona ta txarra, iluna eta argia.

Frontoia eta arrautza ustel  
zaporeko ura iturrian,  
Txoko, Manolo, Baztartxo eta Txurreria, 
Eliza barruan Zumalakarregi, 
San Adriandik bi begi,  
refugioa usteltzen ikusiaz. 

Orain guztiaz oroitzen naiz,  
ana ta txarra, iluna eta argia, 
ume zoriontsu baten oroitzapenik onenak  
iltzaturik bere memorian.

JULIAN BELOKI GERRA

Unidad Alavesa – Made in Germany Lista de Títulos

Oharrak

Disko hau Beasaingo Pottoko Studios-en gra-
batu da, 2021eko Urtarrila ta Otsailean Fredi 
Pelaez-en gidaritzapean.

Azaleko argazkia: Unai Albisu
Kontrazaleko argazkia: Papas Aja
Diseinua: Aitor González eta Itsaso Lasa

Sello: Artza Records – Artza010

Formanto: CD, Album, Stereo

País: Spain

Publicado: 20 abr 2021

Género: Folk, World, & Country

1 Zegama

2 Arima Zartatua

3 Siberiaruntz

4 Gregorio XVII

5 Nere Mauleko maitalea

6 Etsipenez

7 Osaba Tomas

8 Pelaren Itzala

9 Oh Cryer
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AITOR  
ZABALETA MERINO

NOIZ ETA NON JAIO 
ZINEN?

Zegaman, (Zumarragako ospita-
lean teknikoki) 1987ko irailaren 
5ean. Larunbata zen. 

NON BIZI ZARA?

Irunen, nire amaren sorterrian. 

ZEIN IKASKETA BURUTU 
ZENITUEN ?

Egiari zor, oraindik ez ditut hasi-
tako guztiak burutu.

18 urte nituenean Lanbide He-
ziketako goi mailako zikloa egin 
nuen Jatetxe Arloan Donostiako 
Cebanc-Cdea ikastetxean. 

Bukatu berritan, 2007an Gi-
zarte Zientziak: Komunikazioa 
lizentziatura hasi nuen Deustu-
ko Unibertsitatean, Donostian 
bertan. Lau urteko ibilbidearen 
ostean, 2011an burutu nuen nire 
ibilia Jesuiten etxean.

Urte bat geroago, Bideo Edizioan 
eta Postprodukzioan masterra 
egin nuen, hau ere Gipuzkoako 
hiriburuan, Centa-n. 

Azkenik, 2018an beste goi mai-
lako ziklo bat hasi nuen Pasaia-
ko arrantza eskolan, Blas de  

Lezon, “Itsas garraioa eta altura-
ko” arrantza izenekoa. Hau osa-
tzeko gradu amaierako lana falta 
zait.

POLITIKA ERE GUSTUKO 
DUZU.

Ez da sekretua gainera.

Politikoki oso inguru berezian 
sortzea egokitu zaigu eta garai 
sutsu eta gogorren erdian hazi 
eta hezi zen nire belaunaldia ere. 
ETAren indarkeria (Oldartzen 
ponentzia eta minaren sozia-
lizazio betean), Lizarra Garazi 
bertan behera geratu berritan, 
Aralarren sorrera, Orejari beldu-
rra, Aznarren bigarren agintal-
dian eta “dena ETA da” teoriaren 
hasieran (Batasunaren ilegaliza-
zioa, Egunariaren itxiera, Segiko 
militanteen atxiloketa masiboak, 
makro prozesuak eta kartzele-
tako torturak) eta baita Irakeko 
guda ere. Testuinguru horretan 
ez zen zaila izan politikaren ha-
rra sortzea. 

Zurrunbilo haren baitan, nire 
nortasun politikoa bi zutabe 
nagusiren gainean eraiki zen, 
urteen poderioz indartuz eta 
gorpuztuz joan dena. Batetik, 
abertzaletasuna: nire herria, 
nazioa, etxea, Euskal Herria, 

euskararen herria dela oso pre-
sente izan dut gaztetatik. Nire 
Ibaiondoko birramonak birrai-
tonari “nahi dugu Euskadi aske 
bat, baina ez guk, ez gure seme-
-alabek ez hauen ondorengoen 
ez dute ezagutuko” esaten omen 
zion. Haien biloba da nire ama 
eta momentuz ez dugu halakorik 
ezagutu, baina itxaropena ez dut 
galdu.

Bestetik, Xabier Leteren hitzak 
nire eginez “Langile baten se-
mea naiz ni, aita (gurasoak) be-
zala langile, eguneroko ahalegi-
netan soldata baten egile, esku 
hutsik jaio eta esku hutsik nabil” 
ekonomiaren eragina gure bizi-
tzan guztiz oinarrizkoa da, eta 
etengabe itxuraldatu bada ere, 
klase borroka bat ere badela oso 
presente izan dut, eta egun ere 
oraindik ere hala dut. Ez, nos-
ki, XIX. mendean zuen itxura 
berberarekin, baina bai helburu 
berdinekin. 

AZALDUKO AL 
ZENIGUKE ZURE LAN 
IBILBIDEA?

Nahiko kaotikoa izan da, egia 
esan. 18 urte nituenean hasi 
nintzen lanean Zegamako Osta-
tuan asteburuetan Mentxuren 

IPARRALDEAN LAN EGITEN DUEN ZEGAMARRA
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eskutik. Hortik aurrera taberna 
eta jatetxe askotan aritu naiz, 
niretzat garrantzitsuenak Ina-
xio Muguruzaren Irungo Atalaia 
jatetxea, Barrenetxea-Lasarte 
familiaren Oialume Zar sagardo-
tegia, Donostiako alde zaharreko 
Larra Taberna (hasieran Iker La-
rrea eta Ainhoa Irastorza zega-
marrentzat lanean eta gero Unai 
Arakama lagunarekin bazkide) 
eta Santa Clara uharteko taberna 
izan dira. 

Ostalaritzaz harago, Deustu-
ko Unibertsitatean kolaborazio 
beka izan nuen bertako komuni-
kazio departamenduan. Euskadi 

Irratiko kirol sailean bekadun 
ere ibili nintzen 2010eko udan 
eta ikasketa hauek bukatu berri-
tan, Aranzadi Zientzia Elkarteko 
komunikazio departamenduan 
egin nituen praktikak. Zorio-
nez, 2011an Aranzandin lanean 
jarraitzeko aukera izan nuen 
hainbat hilabetez eta horretaz 
gain, Euskadi Irratian, Argia al-
dizkarian eta Info Zazpi Irratian 
ibili nintzen kolaboratzaile. Or-
duan aurkeztu nintzen Zegaman 
hauteskundeetara. Gazte ginen 
gazte....

2015 urte bukaeran bi hilabetez 
Glasgowko (Eskozia) Gaboneta-

ko Azokan ere lan egin nuen bi-
txiak saltzen. 2016an “Donostia 
2016” proiektuaren baitan egiten 
ari ziren antzerki parte-hartzai-
le batekin koordinazio lanean 
ere aritu nintzen sei hilabetez. 
Azkenik, 2020 hastapenean, Co-
vid izurritearen bezperan, Baio-
nako EiTBn hasi nintzen lanean, 
zoriari esker edo kasualitatez, 
parranda gau batean jakin nuen 
lan eskaintza bati esker.

ZERTAN LAN EGITEN 
DUZU?

Gaur egun kazetari nabil Baio-
nan, Lapurdiko hiriburuan. EiT-
Brentzat Gaur Egun eta Teleberri 
informatiboentzat Lapurdi, Nafa-
rroa Beherean eta Zuberoan ger-
tatzen dena biltzen dugu bertako 
lankideok. Horretaz gain, egune-
ro 10 minutuko saioa “Iparraldea-
ren Orena” egiten dugu arratsal-
deko 15:00etan ETB1en. 

Duela gutxi Enpresabidea egun-
kari digitalean ere hasi nintzen 
hilabetean behin idazten eta os-
talaritzarekin ere ez dut guztiz 
nire harremana eten eta Oia-
lume Zar sargardotegi eta dan-
tzalekuan ere aritzen naiz nire 
beharra dutenean.

ZURE ESPERIENTZIA 
EDO IKASKETEKIN 
IZAN AL DUZUE ZUEN 
BELAUNALDIKOEK 
AUKERARIK ZURE 
INGURUAN LAN 
EGITEKO?

Baietz esango nuke. Industria, 
bigarren sektorea, oso errotua 
dago gure eskualdean, Goierrin. 
Horrek lan aukera asko ekarri 
ditu eta ez soilik sektore horre-
tan, baita zeharka horrek sor-
tzen dituen beharrei lotutako 
zerbitzuen sektorean ere.

Dena den, argi dago zenbait lan-
bideren kasuan errazagoa dela 
hiri handietan lana aurkitzea. 
Aukera gehiago daude eta hori 
da kazetaritzaren errealitatea.

Oialume Zar sagardotegian lanean. Euskadi Irratiko Faktoria saioan 
Kolaboratzen.

Zuzeneko konexio batean Baionan.
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ERRAZA IZAN AL 
ZAIZU IPARRALDEKO 
GIZARTEREN 
OHITURETARA 
MOLDATZEA ZURE 
LANA EGITEKO?

Bai, egia esan, bai. Betidanik asko 
joan izan naiz Ipar Euskal Herri-
ra. Aitona amonak Irunen bizi 
ziren, aitonak urte asko eman 
zituen Iparraldean lanean eta 
lotura handia izan dut zonalde 
horrekin umea nintzenetik. 

Zailtasunik handiena, agian, 
bertako barne egiturak ezagu-
tzea izan da. Lapiko politikoa 
ezagutzea, tripak, alegia. Gure 
zatiketa administratiboa tarteko, 
beti Gasteizko legebiltzarrera eta 
Madrilgo parlamentura begira 
bizi gara eta interes handia dute-
nak, agian, Gipuzkoakora ere bai. 
Frantziako estatu mailakoa ere 
jarraitzen nuen lehendik, Lyo-
nen bizitzen egon bainintzen eta 
interesatzen zitzaidalako, baina 
egia esan Iparraldeko xehetasu-
nak ez nituen asko ezagutzen 
eta zailtasuna baino sorpresa eta 
plazera izan da hau guztia des-
kubritzea.

Labur esateko, bertan 315.000 
biztanle inguru bizi dira, gehie-
nak Lapurdiko kostaldean. Az-
ken urteetan, bataz beste, 4.000 
herritar berri etortzen dira ber-
tara bizitzera Frantziatik, honek 
dakarren guztiarekin: kultural-
ki, linguistikoki, nortasunaren 
ikuspegitik eta pil pilean den 
etxebizitzaren gaian. Kosta eta 
barnealdearen arteko arrakala 
izugarria da alde horretatik. Bi 
mundu dira.

Ikuspegi administratibotik, Fran-
tzia eskualdetan banatua dago 
eta eskualdeak departamentu-
tan. Ipar Euskal Herria Akitania-
ko eskualdean eta Biarnorekin 
batera partekatzen duen Pirinio 
Atlantikoen departamendua-
ren baitan dago. Hala ere, duela 
bost urte, Euskal Hirigune El-
kargoa sortu zen, hiru probin-
tzietako herri guztiek osatutako 

lehen egitura administratiboa 
hain justu. Eskumen oso gutxi 
ditu, eta izenak berak dioen be-
zala, elkargo bat besterik ez da, 
baina Frantzia bezalako estatu 
jakobino zentralista batean izu-
garrizko lorpena izan da. Gai-
nera, oso konparaketa egokia ez 
bada ere, Hegoaldean trantsi-
zio garaian bezala, izugarrizko 
indarra eta gogoa dago gauzak 
egiteko: euskara, etxebizitzen 
arazoa, eraldaketa ekologikoa, 
nekazaritza jasangarriaren alde, 
landa eremua zaintzearen alde... 
Elkarte eta jende asko ari dira 
beren egunerokoan gai hauetan 
guztietan lanean, dinamika oso 
interesgarria dago. Hegoaldean, 
aldiz, badut sentimendua itzaliz 
edo desagertuz joan den zerbait 
dela hau. Lehen aipatzen nuen 
gure gaztaroa testuinguru oso 
konkretu batean bizi izan genue-
la eta horrek guztiz markatu gin-
tuela, orain badut sentimendua 
gure gizarte guztiz lo dagoela eta 
horrek tristatzen nau eta Ipa-
rraldean aurkitu ditut, agian, es-
perantza eman didaten hainbat 
eguzki printza. 

ZEIN HIZKUNTZA 
MENPERATZEN DITUZU?

Iparraldearekin jarraituz, Kala-
kan taldeak Piztia kantan “sei 
hizkuntza dakizkit, erdipurdi 
denak” dio. Nire kasuan lau dira, 
baina pareko mailan. 

Euskara dut ama hizkuntza eta 
gaztelania aitonena, ez baitze-
kiten euskara ez batak zein bes-
teak. Etxean jaso nituen biak 
umetan, baina betidanik erosoa-
go sentitu naiz euskaraz. 

Ingelesarekin lehen harremana 
Zegamako eskolan izan nuen, as-
ko-asko ikasi ez banuen ere, eta 
hau menperatu nahitan jarrai-
tzen dut oraindik. Irlandan hiru 
hilabeteko ikastaro trinko bat 
egin nuen, bost ordu egunean. 
Handik Eskoziara joan nintzen 
lanera bi hilabetez eta gaur egun 
nire emaztearekin (estatubatua-
rra) erabiltzen dudan hizkuntza 
da, bere mesedetan, eta ziurre-
nik, gure harremanarenean ere 
bai.

Frantsesarekin lehen kontaktua 
ikastolan izan nuen. Unibertsi-
tatean Jon Intxaurraga eta Ibai 
Maiza lagunek hizkuntza horre-
kiko nire interesa berpiztu zuten 
eta azken bultzada maitasunaren 
eskutik Lyonera joan nintzenean 
eman nion, nire bikotekide ohia 
hangoa baitzen, eta bertan ikasi 
nuen gehienbat. Dublinen egin 
nuen moduko ikastaro trinko bat 
egin nuen bertan, baina bost hi-
labetez. Gero taberna batean ari-
tu nintzen lanean eta urte baten 
buruan etorri nintzen bueltan 
etxera. Gaur egun, lanerako era-
biltzen dut, baina, egiari zor, ba-
dut hemen ere zer hobetua.

Megan Etcheberry emaztearekin NBAren partidoa ikusten Portlanen.
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ZEIN DA GEHIEN 
HARRITZEN ZAITUENA 
KULTURA HORIETAN?

Irlandan, Eskozian eta Fran-
tzian, agian, alkoholaren kontsu-
moa. Izugarri edaten da herrial-
de hauetan. Arazo bat ere bada. 
Bestalde, guk kalean egoteko 
ohitura handia dugu, poteatze-
koa, eta herrialde hauetan taber-
na batean sartu eta bertan ego-
ten dira normalean. Lokalak ere 
askoz handiagoak dira eta jende 
asko bere lagunen etxean elkar-
tzen da tabernak hemen baino 
garestiagoak baitira. Agian in-
flazioak igotzen jarraitzen badu, 
guk ere bide berdina egingo 
dugu, nork daki.

Estatu Batuei dagokienez, babes 
sozial ezak harritzen nau. Osa-
sungintza eta goi milako hez-
kuntza guztiz pribatua izateak 
izugarrizko desoreka sortzen 
du sozialki. Nire ikuspuntutik 
ulertezina da, are gehiago, guk 
bezainbeste zerga edo gehiago 
ordaintzen dituztela ikusita. Bes-
talde, badituzte gauza positiboak 
ere. Ongi lan eginez gero, solda-
ta igoerak lortzea eta enpresan 
“promozionatzea” hemen baino 
askoz ohikoago eta errazagoa 
da. Hala ere, babes sozial ezak 
eta armen kulturak niri zalantza 
izugarri sortarazten dizkidate. 
Ez nuke gurean halakorik nahi.

NOLA IKUSTEN 
GAITUZTE FRANTSESEK 
EUSKALDUNAK? 
ETA ESPAINIARRAK? 
EDOTA EZ GAITUZTE 
BEREIZTEN?

Frantzian Euskal Herriaz hitz 
egiten badugu “Pays Basque” Ipar 
Euskal Herriaz ari garela uste 
dute askok. Beraientzat Euskal 
Herria Frantzia da. Batzuek eza-
gutzen dute Euskal Herria bitan 
zatituta dagoela, beste batzuek 
San Fermin ezagutzen dute, 
oporretan hemen egon direnek 
Donostia ere bai eta zaharrenek 
gure historia ere ezagutzen dute 
zertxobait. Hegoaldean “ia inde-
pendenteak” garela ere esan zi-
daten behin paristar batzuek, ez 
nik nahi beste.

Ipar euskal herritarrei dagokie-
nez, bi mundu daude bertan: 
euskaldunak eta frantsesak. 
Euskaldunentzat aberkideak 
gara eta frantsesentzat espaino-
lak. Dena den, eskola nazionalak 
izugarrizko lana egin du bertan 
hizkuntza eta nortasuna ezar-
tzen eta agian Hegoaldean baino 
barneratuago dago, oro har, esta-
tuaren pertenentzia.

Dena den, garrantzitsuena gu 
geu nor garen argi izatea da, eta 
hori islatzea eta horretan hizkun-
tza babestea ezinbestekoa da.

LAN BALDINTZETAN 
ALDE HANDIA AL DAGO 
FRANTZIA ETA ESPAINIA 
ARTEAN? ZERTAN DAGO 
DESBERDINTASUN 
HANDIENA?

Nire aitona lanean egon zen ga-
raian, askoz handiagoa zela esan-
go nuke. Orduan beraiek aste ba-
tean, Espainian hilabete batean 
beste irabazten zuten. Gure ka-
suan soldatak asko parekatu dira. 
Antzekoagoak dira Hego Euskal 
Herria eta Frantziaren artean. 

Gipuzkoa eta Ipar Euskal Herria-
ren artean diferentziarik handie-
na gaur egun Gizarte Segurantza 
eta PFEZ da. Iparraldean sistema 
mistoa dugu, ez da guztiz publi-
koa. Alegia, gu medikuarengana 
joaten garenean, ordaindu egiten 
dugu eta gero dirua itzuli egiten 
digu Gizarte Segurantzak zati bat 
eta derrigorrez dugun mutuak 
beste zati bat. Gizarte Seguran-
tzagatik Hegoaldean ordaintzen 
dena baino gehiago ordaintzen 
dugu, baina egia da babesa ere 
zabalagoa dela: dentista, okulista, 
masajista, betaurrekoen berritzea 
eta abar. Bestalde, PFEZ-a askoz 
gutxiago ordaintzen da Fran-
tzian, %8-9 gutxiago inguru.

Irlandan hainbat ikaskideekin.

Ipar euskal 
herritarrei 
dagokienez, 
bi mundu 
daude bertan: 
euskaldunak 
eta frantsesak. 
Euskaldunentzat 
aberkideak 
gara eta 
frantsesentzat 
espainolak. 
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GOMENDATZEN 
AL DIEZU GAZTEEI 
KANPORA IRTETERA?

Bai, baina beraiek hala nahi ba-
dute. Atzerrira joatea ez da beti 
atsegina, eta are gutxiago, gogo 
txarrez joaten bazara. Entzun 
besterik ez ditugu Amerikara 
joan zirenen kantak eta istorioak. 
Dena den, gure babesgunetik ir-
teten garenean, eta batez ere 
bakarrik joaten bagara, nolabait 
ispiluaren aurrean jartzen gara. 
Beste hizkuntza batean komuni-
katzera behartuta gaude, lekuko 
kultura eta ohituretara egokitzea 
eskatzen du, eta horri esker ga-
rapen pertsonala oso interesga-
rria izan daiteke. Dena den, ez da 
beti erraza eta momentu txarrak 
ere izaten dira.

ETORKIZUNEAN NON 
IKUSTEN DUZU ZURE 
BURUA?

Euskal Herrian. Ez dakit non, 
baina hemen egon nahi nuke. 
Askok esaten dute abertzaleta-
suna bidaiatuz sendatzen dela, 
baina kanpoan eman dudan den-
borak are abertzaleago egin nau 
ni. Hemen sortu nintzen, ez nire 
borondatez, baina hemen egon 
nahi nuke hautuz, eta ahal den 
heinean, gure nortasuna eta hiz-

kuntzaren mesedetan lanean. 
Gaur egun, gauza berriak ezagu-
tzeko nahia du jendeak, etenga-
be bidaiatzen dugu horretarako, 
baina era berean, homogeneiza-
zio indar bortitzaren menpe bizi 
gara “Nazio-estatuak” sortu zi-
renetik. Azken 150 urtean gure 
hizkuntzaren gainbehera izuga-
rria izan da. Gure kulturarena 
ere bai. Kinka larrian dago gaur 
egun eta Xalbador baxe-nafar-
tarrak esan zuen bezala “Izaite 
bat ez daiteke hezur hutsez osa; 
Herria da gorputza, hizkuntza 
bihotza; Bertzetik berextean bi-
tarik bakotxa,Izaite horrendako 
segurra hil hotza” eta ahal den 
neurrian, heriotza horren aurka 
lanean geratu nahi nuke.

NOLA IRUDIKATZEN 
DUZU ZURE ETA 
ONDORENGOEN LANA 
HEMENDIK 20 BAT 
URTERA?

Zaila da jakitea, baina asko al-
datuko denik ez dut zalantzarik. 
Teknologiaren iraultza betean 
gaude. Robotizazioa eta informa-
zio transmisiorako gaitasuna bi-
derkatzen ari da eta horrek gure 
lanbidea eta beste asko guztiz al-
datuko ditu. 

Guk geroz eta gehiago telefo-
noarekin egiten dugu lan. Zuze-
neko konexioak iPhone batekin 
egiten ditugu, geroz eta gehiago 
telefonoan bertan filmatu eta 
editatzen dira bideoak. Geroz eta 

Unai Arakamarekin Larra taberna 
eduki zuen.

Nabegazio praktiketan.

Laura Mora aurtengo zinemaldiko urrezko maskorraren irabazlearekin elkarrizketa.
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ZEGAMARRAK  
BEHOBIA-DONOSTIA 
LASTERKETAN

Behobia-Donostia lasterketa azaroaren 
13an ospatu zen, igandez. Zegamarrak, urte-
ro legez, beraien lana ederki bete zuten las-
terketa honetan. Bejondeizuela eta zorionak 
guztioi!!! Hona hemen lasterketan parte har-
tzaile bakoitzak egindako denbora. 

IZEN-ABIZENAK DENBORA
Xabier Morillo Mendizabal 01:19:06
Iker Alzelai Arakama 01:47:10
Asier Berasategi Urdangarin 01:47:11
Haitz Goia Elortza 01:55:01
Juan Luis Urtzelai Ugarte 02:01:50
Leire Perez Asurmendia 02:07:54
Angel Garrido Carbajo 02:07:54
Ziortza Gonzalez Ibarzabal 02:07:54
Joane Urtzelai Larrea 02:24:54

“inmediatoagoa”, azkarragoa da 
dena. Zoritxarrez, horrek ez du 
hobea esan nahi, eta nik neuk ez 
dut oso gustukoa, azkar konta-
tzea ez baita ongi kontatzea. 

Bigarren sektorean ere roboti-
zazioaren presentzia handia au-
rreikusi daiteke, ikusi beharko 
da nola txertatuko duten eta, ho-
rren ondorioz, sor daiteken lan-
gabeziarekin zer egingo duten. 
Nik gizakiaren beharretara ego-
kitutako ekonomia bat amesten 
dut, merkatura egokitutakoa bai-
no gehiago, egunen batean bes-
te aterabiderik ez dugula izango 
pentsatzen dut, baina ez dakit 
ez den beranduegi izango gurpil 
zoro hau geratzen saiatzen dire-
nerako.

ZEGAMA, IZENA 
ENTZUTEAN ZER 
DATORKIZU BURUA?

Sustraiak, etxea, naizena, Aizko-
rri. 

ZEGAMARA EDOTA 
ALDE HONETARA 
ITZULTZEKO ASMORIK 
ETORKIZUNEAN?

Nire emazteak erretiroa Hawain 
pasa nahi duela esaten du beti. 
Hala ez bada, gure bigarren au-
kera Zegama da, beti ere erreti-
roa hartzen uzten badigute. 

Edurne Albizu Ormazabal

Iñaki Arrieta arraunlari 
donostiarrarekin.
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JOSE MARI  
URBIZU ARRIETA
Jose Mari Urbizu Arrieta, Zegamako Opaintegi baserrian 
jaio zen 1940an eta bertan bizi da. Bi gurasoak zegamarrak 
ziren, aita Joxe Manuel Opainttegikoa eta ama Maria Olabe-
rriko Zotaletxe etxekoa. 11 senide ziren. 1966 urtean Latxane 
baserriko Ramoni Urreaga Arrizabalagarekin ezkondu zen 
eta 4 seme-alaba eta 9 biloba ditu.

Aurten 82 urte bete ditu. 

Etxetik kanpo Zegamako Papeleran hasi zen lanean eta gero 
Iurre-Olaberriako Aristrainen Fundizioan (Orain Arcelor mi-
tal) aritu zen jubilatu zen arte. Baserrian ere oilategiak egin 
eta arrautzak saltzen ibiltzen zen semeak testigua hartu 
zuen arte. Gaur egun etxe inguruan entretenitzen da; soro 
eta baratzako lanetan batipat . 

Herri Kirolean ere aritu da, Txingatan.

NOIZ HASI ZINEN 
TXINGATAN?

1979an Zegaman irten nintzen 
lehenengo aldiz. Daukadan txa-
pelik zaharrena Zegaman atera 
nuen. Nik urte 1979 arte ez ne-
kien txingak zer ziren.

Otzaurteko ermita Don Loren-
zok egin zuen, eta San Lorenzo 
egunean edo inguruko batean 
inauguratu zen. Egun horretara-
ko, Zatizaliergo Maria Doloresen 
alabaren gizona, Elorriaga, Iza-
rragako Lolin senargaia, Irastor-
za zuen abizena eta beste batzuk 
etorri ziren txinga erakustaldia 
egitera Otzaurtera. Haiek ikusi 
nituenean, pentsatu nuen nik 
ere txingak eramateko gaitasuna 
izango nuela…. 

Joxe Telleria zegoen alkatea eta 
San Bartolometan jarri zituzten 
berriro txingak. Latxanekok ir-
ten ziren, Uztangoren bat ere 
bai, Kalekoko Augusto eta nik 
ere izena eman nuen. Otzaur-
ten galdetu nien nola heltzen 
zitzaien txingei, behatzak nola 
jarri behar ziren alegia. Lehen-
go froga honetan, bigarrenetik 

oso gertu geratu nintzen, behatz 
handiak min ematen zidan eta 
hura mugitu nuenean, txingek 
behera egin zuten. Mendiaspek 
diferentzia atera zigun; hantxe 
sartu zitzaidan txingatarako go-
goa.Hirugarren egin nuen eta 50 
kg ko txingak ziren.

Honela han txingatan ibili zire-
nei esan nien, hurrengo txapel-
ketaren bat zegoenean niri ere 
abisatzeko. Honela inork ez zuen 

abisurik pasatzen eta hara non 
ikusi nuen Zuloaga-erdiko Teo-
doren entierroan Izarragakoa-
ren senargaia eta galdetu nion 
ea beste frogaren berririk ba al 
zeukan, “bihar Zumaian zegok, 
egurdiko12:00tan esan zidan. Ho-
nela hurrengo egunean, Zumaia-
ra joan nintzen eta 12:00ak jota 
iritsi nintzen Zumaiako esta-
zioan galdetu nuen, eta joan nin-
tzenerako izenematea bukatuta 
zegoen.

Jose Mari, txinga proban bete-betean.
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ZUMAIAKOEK ZERA 
GALDETU ZIDATEN: 
TXINGATARAKO? 
NONGOA HAIZ?

Zegamatik haraino joan nintze-
nez, izena ematen utzi zidaten. 
40 urte nituen.

Zapatakin joan nintzen eta bes-
teak deportibekin zeuden. 18 
mutil eta neska bat geunden. 
Nik ez nekien arrastorik ere nola 
prestatu behar zen horrelako ki-
rol ekitaldietarako.

“PREPARATU BEHAR 
AL DEK? ZAPAKIN 
IRTEN BEHAR AL 
DEK?”GALDETU 
ZIDATEN.

Besteak deportibak jantzita 
zeuden, diferentzi handia dago 
goma edota narrua eduki oine-
tan kirol froga hau egiteko.

Eskutan erretxina edo kola edu-
kiz gero askoz errazago eusten 
zaio txingari. Egin nuen froga eta 
bukatu nuenean tabernara joan 
nintzen eta txorixoa eta txako-
lina hartu nituen eta batek esan 
zidan: “Bikopak seguru ditut!Zuk 
egin duzun markarik inork ez du 
inork egin”. Gipuzkoako txapel-
keta omen zen eta gero enteratu 
nintzen. Beraz. sari orokorra, Gi-
puzkoako txapeldun egiten nin-
duena eta beteranoena ere iraba-
zi nuen 40 urte nituelako.

Gipuzkoako 2. Txapelketa zen 
Zumaiakoa.

NOIZ UTZI ZENION 
TXINGATAN IBILTZEARI?

Azkeneko txapela, 1992an lortu 
nuen, Bartzelonako olinpiada-
tan, 52 urterekin. Lehenengo 
gelditu nintzen.

Bartzelonara joan nintzen. Bar-
tzelonatik Autonomia Erkidego 
guztiei gonbitea pasatu zien ba-
koitzak bertako kirol frogak egi-
teko. Hemen 4 urtetik behin egi-
ten ziren Euskadiko jokoak eta 

Sari ugari lortu zituen Jose Marik.

Egin zituen txinga-plazen agiriak gordeta ditu.

hemen egin partez Bartzelonan 
egin ziren Euskadikoak.

Santiago egunean hasi ziren 
1992ko Bartzelonako olinpiadak, 
Santiago egunean hasi ziren, bai-
na guk ekainaren 5ean egin ge-
nuen froga.

Joko horietara joan ahal izateko 
lurraldeko edota probintziako 
txapelduna izan behar zen. Joko 
horiek 10 modalitatetan egiten 
ziren: txingatan, aizkoran, ha-
rria- jasotzen, lastoa-altxatzen, 
80 kg.ko zakua eramaten, 375 kg.
ko gurdiari zenek buelta gehiago 
eman, sokatiran, pisu librean…. 
10 modalitate ziren eta hara  
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probintziako txapeldunak gine-
nak parte hartu ahal genuen. Ni 
Gipuzkoako txapelduna nintzen 
7 probintzietatik joan ginen, ba-
koitzean 7 ordezkari izan ginen..

Olinpiadatan medaila ematen da 
baina irabazi genuenoi ez zigu-
ten medailarik eman beste oroi-
garri bat baizik eta diploma bat.

ZUMAIAN HASITAKOAN, 
ENTRENATZEN HASI AL 
ZINEN?

Entrenatzen? Ez ni entrenatu 
gabe joaten nintzen, ez neukan 
entrenatzeko txingarik ere.

Bizkaian oso zabalduta zegoen 
txingak erabiltzea baina hemen 
ez. Han gerrate garaian ere segi-
tu egin zuten eta Bizkaitik etorri 
zen Gipuzkoara.

40 urterekin hasi eta 52 urtere-
kin, Bartzelonako olinpiadatan 
parte hartu ondoren, utzi nion 
txingatan ibiltzeari; txingatan 
ibiltzen ziren nire inguruko de-
nak mutikoak ziren, 40 urteko-
rik inor ez eta ia nahiko txapel 
eta kopak banituen eta utzi egin 
nion. Hasieran trofeoa irabaz-
teak ilusioa egiten zidan, diruak 
baino gehiago,ez bainuen batere 
aurretik baina azkenerako ez zi-
dan ia ilusiorik sortzen.

Bartzelonako olinpiadetan ere irabazi egin zuen Txapelketa ugari irabazi zituen Jose marik.

1992ko Bartzelonako olinpiadetako diploma.

ZENBAT KILOKO 
TXINGEKIN IBILTZEN 
ZIREN?

50 kg.ko txingekin ibili nintzen 
baina 100 kg.ekin ere bai.

Garai hartan, Diario Vascon Ba-
serrik idazten zuen, Arrateko Zi-
riako herri kiroletaz aritzen zen 
eta Deian berriz Andres Sakonak 
idazten zuen. Honela, hauek 100 
kg eta 50kg ko txapelketa bat an-
tolatu zuten, Orioko Oliden jate-
txean izan ziren txapelketak.

Nik parte hartu nuen eta nire-
tzat hobe izango zelakoan, par-
te hartuko nuela baina, lehenik  
50 kg.ko txapelketa egiteko eta 

bigarren 100 kg.ko txingekin 
egiteko eskatu nuen.Ni sekula 
ikusi gabe nengoen 100 kg.ko 
txingarik.

Mutrikuko batek zeuzkan 100 kg. 
Ko txingak eta hark irabazi zidan 
juxtu-juxtu, 2 metroko diferen-
tziarekin bakarrikn eta pentsatu 
nuen alderantziz egin izan ba-
nuen biak irabaztea posible zela.

Honela, hurrengo batean berriro 
froga suertatu zenean, lehenik 
100kg. Txingekin egitea eskatu 
nuen eta bigarren froga 50. Kg.ko 
txingekin eta honela, bi frogak 
irabazi nituen.Bizkaia aldetik ika-
ragarrizko jendea etorri zen.
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Txapelketa ugari irabazi zituen Jose marik.

BESTE HERRI-
KIROLETAN AFIZIORIK?

Ez, ez zegoen astirik.

Gure etxean ez da afiziorik izan, 
gure etxean lana besterik ez ze-
goen jaio ginenetik. Telebistarik 
ere ez zegoen. Ezkondutako ur-
tean edo erosi genuen telebis-
ta eta lehenengotakoak ginen 
auzoan. Gu 11 senide ginen eta 
guk denok “karrerea“bukatzen 
genuen 11 urterekin, Komunio 
Handia egindakoan. Komunio 
Handia egin nuenean, Zuloaga 
baserrira joan nintzen lanera 
(morroi). Han nengoela udaletxe-
tik eskutitza iritsi zen etxera, 14 
urte arte eskolara joan beharrean 
nengoela esanaz eta horrela es-
kolara bueltatu behar izan nuen. 
Negu baten ibili nintzen eskolan, 
eta Aizkonetako Migel difuntua-
rekin Kobatik gora joan eta pi-
nuak behera jaisten genbiltzan. 
Kobako kamineroaren etxean lo 
egiten genuen eta etxera joateko 
abisua izan nuen eta 13 urtere-
kin Papertegian hasi nintzen, 14 
urte arte ez zegoen hasterik bai-
na….. Zegama osoan 4 nortasun 
agiri ere ez ziren egongo, Famili 
Liburuarekin ibiltzen ginen.

 Luis Aseginolazak, Andres Las-
kibarri esan omen zion 4 muti-
ko bilatzeko eta Ibarreta azpiko 
Agustinera joan omen zen, muti-
koak non bilatuko zituen galdez-
ka. Hark esan omen zion : “Bata 
Zupiergo Joxe, beste bat Sagastin 
daukek, Sagastiko Joxe, Opainte-
gin ere edukiko dek eta Astregin 
Marianok ere badu eta Sabino izan 
zen laugarrena.”Astregin ere ha-
maikaren bat baziren. Horrela 
etorri zitzaigun, guk lanik eskatu 
gabe lana Papertegian. Urriaren 
11n hasi ginen eta urriaren 12an 
Kobara joateko abisua genuen 
pinuak ateratzeko.Hemen kiro-
lik ez zegon, hemen oso gaizki 
jateko 16 ordun lan egin behar. 
Izaten zen garai hartan.

Nire aita zenak 8,5 pezeta irabaz-
ten zituen egunean eta gehiagok 
ere bai. Gure etxetik lau lagunek 

J. Mari Opaintegi baserriaren aurre aldean eserita.

lan egiten genuen Papertegian 
(aitak, Pakok, Inaziok eta nik) 
eta laurontzat bizikleta zahar 
bat erosteko modurik ez genuen. 
Beste anaia batek (Jose Ramo-
nek) Segurako txorixerian lan 
egiten zuen, hemen baino 3 edo 
4 pezeta gehiago irabazten zuen.

Ogia errazionamenduan, izaten 
zen. 90 gr/kilo hiru pezetan. Kilo 
bat estraperlokoa hartzen ba-
zuen eta guk egunero hartzen 
genuen, 10 pezeta balio zuen eta 
jornala 8 pezeta eta piko izaten 
zen.

Kilo bat haragik 14,15 pezeta, li-
tro bat oliok 50 pezeta edo 60 pe-
zeta. Alhondiga zegoen eta gaur 
egun Kasinoa dagoen tokian, hor 
patata, olioa… eta errazionamen-
duan ematen zuten. Txerria txa-
rra baina, txerria txarra bazen ia 
ez zen inor biziko gure edadeko-
rik. Gure etxean bi txerri hiltzen 
ziren ia 200 kilokoak. Bat urrian 
eta beste martxo aldera. Txerri 
haien mantekekin gozatutako 
janariarekin bizi ginen. Jaietan 
garbantzuak edo paella eta afal-
tzeko porru-patatak edota taloa 
eta esnea. Egunero otordua ba-
barrunak izaten ziren.

4 lagunendako litro bat olio iza-
ten zen eta beste 3-4 hilabetetan 
ez zen etortzen.

Harekin goxatzen zen lapikoa. 
Arrautzak ere zenbatuta. Gure 
etxean 15-20 bat oilo zeuden eta 
11 senide ginen eta feriara era-
mateko hemen ez zegoen ezer. 

NOIZ HARTU ZENUEN 
ARISTRAINERA 
JOATEKO ERABAKIA?

Aristrainen fabrikan 1955ean ja-
rri zen lehen harria, ekainaren 
14an eta nire anaia Jose Ramon 
hasi zen Aristrainen lanean eta 
hark bizikleta bazuen eta hura 
joan zen lehenengo. Ni bizikleta 
bat alokatu eta Iurrera joan nin-
tzen 1957an.

Vivó abizena zuen “jefe persona-
larekin” egon nintzen eta galde-
tu zidan “ea nonbait lanik egiten al 
nuen”, eta esan nion baietz; “eta 
zergatik alde egin behar nuen Pa-
pertegitik” eta esan nion, oso diru 
gutxi irabazten zelako . Ondoren 
galdetu zidanean “Papertegian 
esan al nuen alde egin behar nue-
la” eta esan nion baietz (gezurra 
zen) eta honela “noiz hasteko mo-
duan” eta nik astelehenean esan 
nion baina esan zidan hurrengo 
eguneko 8etarako lanera joateko 
edo bestela ez joateko.

Nik egun hartan 14:00etarako 
lanera nengoen joan beharra eta 
15 egun aurretik nengoen esan 
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beharra, hamabostean behin 
kobratzen nuelako. Hilabetean 
behin kobratzen zutenek, hila-
bete lehenago zeukaten abisatu 
beharra.

Honela Papertegian kontua es-
katu nuen, esan nien izeba bati 
Donostian lanik bazegoen abisa-
tzeko esanda nengoela eta joan 
beharrean nengoela eta horrela 
alde egin nuen. Nire soldata, 15 
egunetakoa 30,50 pezeta ziren 
eta segurtasun sozialeko deskon-
tuarekin 28,45 pezeta kobratzen 
nituen.

Aita eta biok sorora joan ginen 
patata ateratzera eta han esan 
nion, Papertegitik alde egin eta 
Iurrera nindoala lanera. Aita 
haserretu zitzaidan. Hemendik 
Iurrera bizikletak duen gastua-
rekin!! Arratsalde guztian hitzik 
egin gabe egon ginen.

Iurrera joan nintzen eta soldata 
77 pezetakoa zen. 28 pezetatik 
77 pezetara igo nintzen, baina 
bizikletaren alokairua ordaindu 
beharra izaten nuen.

Soldadutza egin eta gero erosi 
nuen bizikleta.

Jose Mari, bere emazte Erramoni, Olga, Ainhoa eta Aitor seme-alaba eta bilobekin.

Iurreko Aristrainen 2004 arte 
aritu nintzen lanean 47 urte eta 
4 Zegamako Papertegian, guz-
tira 51 urte. Urte guzti horietan 
ez nuen bajarik hartu, azken 
urtean izan nuen operazio txiki 
bat izan ezik. Ordura arte sekula 
baja bat ez nuen hartu.

ZER DAKIZU ARISTRAIN 
ENPRESARIARI BURUZ?

Joxe Mª Aristrainek fundizioa 
sortu aurretik, txirrindulari afi-
zionatua zan, Zegamako ferra 
fabrikatik, ferrak erosi eta Ar-
bizu inguru horretara eramaten 
zituen bizikletan fardelak kar-
gatuta. Arbizu inguruan, lurrak 
idiz goldatzen zirenez, paraje 
horietarako ferra asko behar 
izaten zen. Askotan gero ordain-
tzekotan eramaten zituen eta fe-
rra fabrikako nagusia zen Dona 
Inaziak demanda egiten zion 
fardela kargatuta bazihoala ikus-
ten zuenean. “yalepagaré señora” 
erantzuten zion Aristrainek.

Aristarini, Zegamako Berun-
tzeko lurrak gustu zitzaizkion 
fundizio bat bertan eraikitzeko 
baina Arangurenek ez zion utzi 
terreno horiek erosten. Zegaman 

eraikiko zukeen hark fundizioa. 
Gero badakigu Olaberriko Iurren 
eraiki zuela fundizioa, egungo 
fabrika hain zuzen re.

OPAINTTEGI BASERRIA 
IZANIK BASERRI LANA 
ERE EGIN DUZU, 
OILOEKIN BATIPAT

Behiak kendu eta Oiloekin hasi 
ginen. Lehenengo Oilategia 1970 
aldera egin genuen eta arrautzak 
saldu ditugu, Zegamako panade-
rian, Ordizian, Donostiako San 
Martin plazan… 1990 aldera, 
Joxe Mª semeak hartu zuen lan 
hori eta hor segitzen du. 

Baratzan edo soroan ere aritzen 
naiz, jubilatu ondoren hasita; 
tomateak, porruak, azak, indoa-
bak… jartzen ditugu. 

BARRENALDEKO 
BASERRIETAN JENDEA 
BIZI AL ZEN?

Bai, baserri denak beteta zeuden, 
normalean familia handiarekin
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INTXAUSTIN 
ONTZIGINTZA EZAGUTU 
ZENUEN?

Intxaustik kazuelak egiten zituz-
ten. Itxulapikoak, potixek… era 
askotako ontziak. Martin Cata-
lina aguazila ere han hasi zen 
lanean. BuztinaAltzibar alde ho-
rretatik ekartzen zuten. 

Intxaustiko zubiaren kontra 
kontran kanala egin eta errota 
txiki horretara ekartzen zuten 
hura eta han masa egiten zuten. 
Gregoriori begira makina bat al-
diz egon nintzen ontziak nola 
egiten zituen.

ARRIGETXE AZPIAN 
DAGOEN TXABOLA 
HORRETAN 
INDUSTRIAREN BAT 
EGONA ZELA ENTZUNA 
DUT, HORRELA AL DA?

Hori zerra izan zen hasieran. 
Arrigetxen hiru familia ezagutu 
nituen, lehengo pisuan Joxepa-
txo eta Joxe Mari Olea Mendar-
tekoa bizi ziren eta Joxe Mari 

Jose Mari, Erramoni emaztea, Olga alaba eta Iñaki biloba. Atzean irabazitako sari multzoa ikus daitezke.

Oleak egin zuen txabola hori, 
gero zerrategi bezala lan egiteari 
utzi zionean, azulejoak eranste-
ko kola egiten zen, eta feriaz fe-
ria ere ibili zen, arrautzak salduz. 
Erosi eta saldu egiten zituen.

NOLA LANTZEN 
ZENITUZTEN HEMENGO 
SOROAK?

Hemen beheran goldaz lantzen 
ziren, Gozategi goeneko Asintxio 
itzaia zen eta inguru honetakoak 
berak goldatzen zituen idiekin. 
Egurra ere garraiatzen zuen, 
guk ez genuen laiarik ezagu-
tu etxean. Arbeltxokoak berriz, 
leku aldapatsuak eta, laiaz ari-
tzen ziren.

LEHEN BIZIKLETA 
ZENBAT URTEREKIN 
EROSI ZENUEN?

Lehen bizikleta, 17 urterekin 
erosi nuen eta gero motorra 24 
urterekin.

Papertegian lanean nenbilela, 
Asteasuk, Domingo Vitoriak, ba-
zuen bere jabetzako bizikleta eta 

zapatak erostera Gasteiza joa-
ten zen bizikletan. Garai hartan 
Zegaman hiru bat moto egongo  
ziren, jende garrantzitsuak ba-
karrik zeukan motorra.

Ni Papertegian lanean nenbilela, 
han irabazitakoarekin, bizikle-
ta bat erosteko aukerarik ere ez 
nuen ikusten. Denok miserian 
bizi ginen.

NOIZ EMAN ZEN 
LANGILEEN SOLDATEN 
IGOERA? ZEIN 
TESTUINGURUTAN?

Poliki-poliki, 1955 inguru horre-
tan, enpresa berriak sortzen hasi 
ziren, Indar, CAF( 1958an egin 
zuen handitzea), Estanda, Aris-
train, Gruas Gerra, Orbegozo, 
Patrizio Etxeberria…. Enpresa 
hauek sortu arte, bertako edo 
inguruko langileekin moldatzen 
ziren hemengo enpresak baina, 
berri hauek sortzean ez zegoen 
nahiko langilerik eta jendea kan-
potik etortzen hasi zen. Kanpoko 
jendeak, hemen zegoen solda-
tekin apopilo bezala egotea ere 



152

ezin zuen ordaindu eta enpresek 
kanpoko langileentzat etxeak 
eraiki zituzten eta baita soldatak 
igo ere.

Enpresariek, langile edota es-
ku-lanaren faltan soldatak igo 
behar izan zituzten.

ZENBATEKOAK ZIREN 
GARAI HARTAN 
FABRIKETAKO 
LANORDUAK?

Astean 48 ordu lan egiten geni-
tuen, zapatutan ere lan egiten 
genuen. Oporrak, 1970 inguru 
arte, 10 egun izaten genituen eta 
egun horiek,batzuk ehizarako, 
beste batzuk San Bartolometan 
hartzeko edota medikuren ba-
tena joan beharrean bagina, or-
duan hartzeko izaten genituen. 
Fabrika zaharretatik fabrika be-
rrietan hasi ginenak, poliki-poli-
ki burua altxatu genuen.

FESTARIK EZ AL 
ZENUTEN EGITEN?

Orain hemen jendea kexatu egi-
ten da ordu batean taberna ix-
ten delako, garai hartan Guardia 
Zibilak etortzen ziren goizeko 
01:00etan tabernak ixtera. Festa-
rako ez genuen dirurik eta igan-
detan bakarrik irteten ginen.

Guardia Zibilek, Azkonetako 
Migelen etxean zuten logela bat 
eta hortik etortzen ziren, honela 
edozein iskanbila bazegoen, Aiz-
konetatik berehala kontrolatzen 
zuten.

GERRA ZIBILAREN 
ONDORENGO URTEAK 
BIZITZEA TOKATU 
ZITZAIZUN BERAZ?

Gerran, edozein gerratan dena 
txikitzen da, etxeak, errepideak… 
eta gerrako mutilatu eta zauritu 
asko egoten da, eta guzti hori 
berriz berreraikitzeko eta muti-
latuei laguntzeko norbaitek lan 
egin behar izaten du. Gerra bat 
sortzeko, norbaitek, edo pertso-
nalitateren batek sinatu behar 

du eta hemengo Gerra Zibila Es-
painiako kardenal batek sinatu 
omen zuen.

Intxaustikok Errepublikanoak 
ziren eta hauek autobusak zi-
tuzten, eta kendu egin zizkieten 
soldaduak hara eta hona erabil-
tzeko.

SOLDADUTZARIK EGIN 
AL ZENUEN?

Bai, egin nuen. Afrikara toka-
tu zitzaidan, baina nire aurreko 
hiru anaiei ere egina zutelako 
nik aukeratu ahal izan nuen non 
egin eta Donostian egin nuen.

GAZTELERAZ NON IKASI 
ZENUEN?

Nik gazteleraz Iurren ikasi nuen 
Aristrainen, bertakoak baino 
gehiago kanpokoa baitzeuden 
bertan.

Eskolan Don Tomas Cabezón 
izan genuen maisu eta hark ez 
zekien hitz bat bera ere euskaraz 
eta guk ez genekien hitz bat bera 
ere gazteleraz. Nik batik bat, ma-
tematikak nituen gustuko eta es-
kolaz kanpo ere ikasi nituen.

Eskola zaharra, orain medikua 
dagoen orube horretan zegoen, 
Zumalakarregiren etxearen 
(Mazkiaran barrena) berdina 
zen. Gela batean, 100 mutiko eta 
gehiago egoten ginen Don Julia-
nekin. Neskak beste gela batean 
egoten ziren maistra batekin, eta 
Zirkuluan lekaimeak zeuden, 
hura partikular ordaindu behar 
zen. San Pedron zegoen beste es-
kola bat eta Otsaurten beste bat.

Eskolan, egurra errukirik gabe 
ematen zuten.

GOSERIK PASA AL 
ZENUTEN GARAI 
HARTAN?

Gure etxean esnerik ez zen fal-
ta baina taloa egiteko irina erosi 
behar zen eta segituan bukatzen 
zen. 

OPAINTEGITIK 
KALERAKO BIDEA 
NOLAKOA ZEN?

Intxaustira iritsi baino lehen, 
Zuloaga aldetik datorren erreten 
hori orduan ere bazegoen eta 
han zaila zen “ zatak” busti gabe 
pasatzea.

ZER DIRA “ZATAK”?.

Abarken antzeko oinetakoak 
baina sokarik gabekoak.

ZER MODUZ BIZI 
ZARA ORAIN ETA 
NOLA IKUSTEN DUZU 
ETORKIZUNA?

Ondo bizi naiz. Nik esaten diet 
etxeko gazteei munduko leku-
rik hoberenean bizi garela gu 
hemen. Joaten dira; batera eta 
bestera, Inglaterra, Alemanira, 
Benidorra, Andaluzira,… baino 
hemengo eguraldia, ikasteko le-
kuak, lana, lantokiak, medikuak, 
seguro sozialak… oso ondo dauz-
kagu hemen.

Etorkizuna zoriontsua eta ahal 
dae luzeena izatea nahi nuke.

Edurne Albizu Ormazabal 

Fabrika 
zaharretatik 
fabrika 
berrietan 
hasi ginenak, 
poliki-poliki 
burua altxatu 
genuen.
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ARANTXA  
ARRIETA ASURMENDI
Arantxa 1936an jaio zen Zegamako Gesaletxe baserrian.60 urte 
daramatza Altziturrin eta, elkarrizketa hau Pedro bere senar ze-
nari egitekotan baginen ere, ez gara iritsi eta bere emazte Aran-
txak eman digu beraien bizimoduen berri. Pedrok eta Arantxak 
5 seme-alaba izan zituzten: Iñaki, Jose Andres, Arantxa,Nekane 
eta Luis Mari.

Arantxa Asurmendi eta Arantxa Arrieta ama-alabak.

GESALETXE DA ZURE 
JAIOTETXEA, NOLAKOA 
DA PARAJE HORI?

Goialdean dago, trenbidea etxea-
ren goiko aldetik pasatzen da eta 
beste gainerakoan larrea eta so-
roak zeuden nire ume garaietan.

Besteak beste, artoa eta garia ere 
ereiten genuen. Garia igitaiarekin 
mozten genuen eta sortatan bil-
du ondoren ganbarara eramaten 
genuen, han lehortzeko eta gan-
baran harriaren kontra jotzen ge-
nuen gari alea jaulkitzeko.

Ganbaran zabalduta lehortzen 
zen garia eta giro ona bazegoen 
eguzkitara ateratzen zen eta 
lehortuta gero alea errotara era-
maten genuen.

Axarineko errota eta Errota-berri 
zeuden Goialdean martxan eta 
kalean Jauregi-errota zegoen.

Gari alea errotara eraman eta iri-
na eramaten genuen etxera.

EGUNGO IRIN ZURI 
HORI AL ZEN LORTZEN 
ZENUTENA?

Errotan aleari azal gehiena ken-
tzen zitzaion baina gero etxean, 
ogia egin aurretik, galbai batean 
pasatzen zen irinari geratutako 
azalak garbitzeko.

Artoarekin ere gauza bera egiten 
genuen.

LABERIK BA AL 
ZENUTEN GESALETXEN?

Amiano-goenekoek bazuten la-
bea eta eguneko ogia labean erre 
eta lehioan edukitzen zuten eta 
guk inbidi galanta pasatzen ge-
nuen…

Gesaletxen laberik ez zegoen eta 
taloak egiten genituen gari irina 
eta artirinarekin. Garai hartan 
ekonomikarik ere ez zegoen Ge-
saletxen eta lapikoa jartzen zen 
beheko sutako laratzean indoa-
bekin eta txerria hiltzen bazen 
urdai pixka bat egosita izaten 
zen.

ZEIN GANADU EDUKI 
ZENUTEN? 

Bi behi eta txahalak edukitzen 
genituen eta txerriak.

Behiak susara jartzen zirenean 
Gesaletxetik zezenetara Ibarre-
tara eramaten ziren eta garai 
hartan zezenarekin estaltzea or-
daindu egin behar izaten genuen. 
Altziturritik ere joan izan ginen 
Latsaenera behia estaltzera.

GARIA EREITEKO 
LURRARI NOLA EMATEN 
ZITZAION BUELTA?

Hiruhortza edota lauhortza 
behiari erantsita eta gero area-
rekin zokorrak txikitzen ziren. 
Area horman dugu zintzilik. Hi-
ruhortza eta lauhortza berdinak 
dira batek hortz bat gehiago edu-
kitzea. Horretarako bi pertsona 
behar ziren bat itularako (behia-
ren aurretik ibiltzeko) eta beste 
hiruhortza edota lauhortza ma-
neiatzeko.
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Eskolara, San Pedrora Maria Mo-
rarena joaten nintzen, bertan 
Goialdeko ume asko elkartzen 
ginen. Osineta, Latsane… euska-
raz eta gazteleraz egiten zigun 
Maria Morak.

Gazteleraz gehiena monjetan 
ikasi genuen, Zirkuluan egoten 
ziren monjak.

Mendiatako Juanitak eta biok 
bazkaldu ere monjetan egiten 
genuen. Komunio handia egin 
arte eskolan ibili ginen eta gero 
Aizkonetara joan nintzen la-
nera 12 urterekin. Aizkonetan 
ume zain baino gehiago beste 
lan guztiak egiten nituen. Bela-
rretan ibiltzen ginen, soro lanak, 
oilategikoak, ukuiluko lanak eta 
umeak zaindu ere bai .

Gero handik Jose Gorosperen 
harategira joan nintzen lanera.

HARATEGIAN ZEIN LAN 
EGITEN ZENITUEN?

Joxeren harategian ere denetik 
egin nuen.

Joxe tratantea ere bazen eta os-
tegun goizetan uxuala ateratzen 
nien tratura etortzen zirenei, 
uxuala hartzeko ogia bakoitzak 
berea ekartzen zuen.

Gero, denak feriara joaten ziren 
Gasteiza, eta Joxe Gasteiza joaten 
zenean, harategiko diru guztiak 
berak eramaten zituen eta Juana 
andrea uzten zuen harategian 
baina kanbioak emateko ez zuen 

dirurik izaten eta andrea ikusten 
zutenean, denak koadernoan 
apuntatzen zuten eta hurrengo 
egunean joaten ziren Joxeri or-
daintzera. Dirua beti berarekin 
ibiltzea gustatzen zitzaion.

Kamioi batean etortzen ziren 
tratura zetozenak eta han era-
man eta ekartzen zituzten gana-
duak.

HARATEGIAN ZER 
EROSTEN ZEN 
GEHIENBAT?

Gehienbat egostekoa saltzen zen 
eta hemen bi salneurritakoak 
zeuden hezurdunak eta hezur 
gabeak. Hezur gabea garestiagoa 
izaten zen.

Behiak erosi eta saldu egiten zi-
tuen Joxek, tratantea zen, bizi-
tako tratua ere egiten zuen eta 
harategirako ere erosten zituen.

ZENBAT URTE ARITU 
ZINEN HARATEGIAN 
LANEAN?

Harategian, 13-14 urte aritu nin-
tzen lanean.

Nik baserrian aitona neukan eta 
herritik kanpora joango nintza-
tekeen baina aitona baserrian 
edukita ezin nuen herritik alde 
egin. Astean behin arratsalde 
bat edukitzen nuen libre eta or-
duan aitonarengana joaten nin-
tzen hari lanak egitera. Aitona ni 
ezkonduta gero ere Altziturrira 
etortzen zen.

Soroa prestatzeko erabiltzen zuten 
area gordeta dute Altziturrin.

Arantxa bere Gesaletxeko aitonarekin. Altziturriko Pedroren aiton-amonak, 
Inazio eta Joxepa.

Arantxa, zaldi gainean.
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MORROIRIK EZ ZUTEN 
EDUKITZEN?

Ez neska nahiago izaten zen, ho-
rrela harategi eta etxeko lanak 
egiten ziren.

Harategiko hiltegia ere eliza 
atzean zegoen eta garai hartan 
txahal erdia bizkarrean ekartzen 
nuen harategiraino, nik erdia 
arrastaka eta beste erdi Joxek, 
baino hura altuagoa zen eta hare-
nak ez zuen arrastakarik egiten.

ALTZITURRIRA 
EZKONDU ZINEN.

Bai, hemen ere denetik egiten 
nuen, lan klase guztiak egiten 
ohituta nengoen-eta hemen ere 
horrela jarraitu nuen.

Pedro senarrak eta aitonak Pa-
pertegian lan egiten zuten. Haiek 
biak lanean zirenean goizeko 
6:00etan jaiki eta esnea Murgira 
eramaten genuen astoz.

Altziturrin ere soroak bageni-
tuen eta hemen ere garia ereiten 
genuen. Lehen dena soro izaten 
zen eta soroa ez zena larrea. 
Basoa ere Itzubiagan genuen 
egurra ekartzeko, nork bere te-
rrenotik ekartzen zuen egurra, 
horretarako zalditeriaz ekartzen 
zen tarraka enbor luzea eta gero 
hemen aizkoraz mozten zen, 
motozerrarik ez zegoen.

ARROPA-DENDARIK BA 
AL ZEGOEN?

Egun baino arropa zikinagoe-
kin ibiltzen ginen garai hartan. 
Arropak Garmendianen erosten 
genituen, herrian jostundegiak 
zeuden. Txantoneneko taberna 
dagoen tokian Gozategiko Jesus 
zegoen gizakumeentzat jostu-
na eta emakumeentzat Maria 
Lourdes Garmendiaren etxe ho-
rretan zegoen emakumezkoen-
tzat; oihalak ere herrian saltzen 
ziren. Mari Paz Larreak ere edu-
kitzen zituen oihalak eta neu 
ere josten ikastera joan nintzen 
Maria Lourdesen dendara. Etxe-
ko arropak konpontzeko ikasten  

Arantxa bere lagunekin.

Arantxa eta Pedro ezkon egunean.

genuen josten. Olaberri auzoan 
ere jostuna egon zen, igual herri-
ko garrantzitsuena. Kontxi Otae-
gi eta Santi Martin bizi diren 
pisu horietako batean.

EZKONTZEKO 
SOINEKOAK ERE 
HERRIAN EGITEN AL 
ZIREN?

Gu normalean Olaberriko jostun-
degira joaten ginen, ezkontzako 
arropak ere herrian egiten ziren, 
gehienak jantzi beltzak izaten zi-
ren, gero aprobetxatzeko moduko 
arropak. Gu ezkondu ere herriko 
elizan ezkondu ginen eta bazka-
ria Zirkuluan eman genuen.

5 seme-alaba izan genituen eta 
orain hementxe bizi naiz. Karte-

tan bakarkakoan asko entreteni-
tzen naiz, ibiltzeko ez baitaukat 
ia sasoi handirik.

ZU GESALETXEN JAIO 
ZINEN. GATZ-ITURRIRIK 
EZAGUTU ZENUEN ?

Gesaletxeko terreno batean jaio-
tzen da ur gazia. Garrafoia bete-
tzera joaten zen jendea ni gaztea 
nintzenean bertara, baina ez da-
kit zertarako erabiltzen zuten.

Gesaletxen, etxe inguruan bi 
iturri ziren eta bat etxe aurrean 
eta beste pixka bat gorago eta 
etxe ondokoak biak gezak ziren.  
Gesaletxeko ura itsasoko ura bai-
no gaziagoa omen da.
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JAIETAN EDO ZER 
EGITEN ZENUTEN?

Jai arratsaldetan Gesaletxeko ai-
tona nahi izaten zuten 15 miste-
rioko errosarioa errezatzeko eta 
aitonarekin Iruetxetako ermita-
ra joaten ginen denok errosarioa 
errezatzera eta gero arratsaldea 
bertan pasatzen genuen, batzue-
tan Maxkiren etxera eta bes-
teetan Mariatxoren etxera joa-
ten ginen jokoan egitera. Auzo 
gehiena elkartzen ginen. 

ERROMERIAK EZAGUTU 
AL ZENITUEN?

Bai, baina neskak oso goiz joan 
behar izaten genuen etxera, ilu-
narekin batera eta mutilek ez zu-
ten ilunarekin batera joan beha-
rrik izaten.

Lehen neskei tabernan sartzera 
bururatu ere ez zitzaigun egiten 
eta norbait sartuko balitz herri 
guztiaren mingainean ibiliko 
zuten eta kongregazioko zintzili-
karioa kentzen zuten eta, plazan 
ere mutilekin dantza egin ezkero 
kendu egiten zizuten eta komu-
nioa hartzera ez zegoen joaterik. 

Arantxa eta Pedro Altziturrin.

Pedro eta Arantxa bost seme-alabekin. Jose Andres, Nekane, Luis Mari, Arantza 
eta Iñaki.

Arantxa eta Pedro beren seme-alaba eta Pedroren gurasoak.

NORK PASATZEN ZIEN 
INFORMEA APAIZEI?

Perfektak. Garmendianeko etxe 
horretan bizi zen eta jai arratsal-
detan beti leihotik begira egoten 
zen eta apaizari pasatzen zion 
informazioa. Dantza egin ezke-
ro kongregazioko zintzilikarioa 
kentzen zuten eta dena bekatu 
zen.

Guk bi mundu desberdin ezagu-
tu ditugu, lehen dena bekatua 
zenekoa eta orain dena libre de-
nekoa.

Edurne Albizu Ormazabal

Lehen neskei 
tabernan 
sartzera 
bururatu ere 
ez zitzaigun 
egiten eta 
norbait sartuko 
balitz herri 
guztiaren 
mingainean 
ibiliko zuten.
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TEODORA  
MENDIZABAL 
MENDIZABAL
Zerainen jaio eta Pako Urbizurekin ezkondu 
zen, hiru seme-alaba izan ditu Teodorak: Nor-
berto, Maria Luisa eta Juan Inazio.

NON JAIO ZINEN?

Zerainen jaio nintzen 1932an eta 
11 urterekin Zegamako Arantza-
ra etorri nintzen. 

Zerainen Barbari-muñon jaio 
nintzen.

ZENBAT SENIDE 
ZINETEN?

Bi senide hil ziren eta bat ospizio-
tik ekarri zuten 7 senide ginen.

ARANTZARA NOLATAN 
JOAN ZINETEN?

Izebari umea hil egin zitzaion eta 
bere tokian ni eraman ninduten.

Aurrez Mazkiarango Mariatxo 
Gorrotxategi, izebak Arantzaza-
ra eramana zuen txikitan baina 
14 urte bete zituenean berriro 
bere etxera bueltatu zen eta nire 
izeba-eta bakarrik geratu ziren 
eta ondoren ni eraman nindu-
ten. Nire izeba Astregikoa zen 

eta Arantzazakoarekin ezkondu 
zen. Izeba Maria Bautistaren ala-
ba-lekuko joan nintzen, neskame 
tokian han enplegatu nintzen.

ALDE HANDIA 
NABARITU AL 
ZENUEN ZERAINGO 
JAIOTETXETIK 
ARANTZAZARA JOAN 
ZINENEAN?

Bai, Arantzazan lana franko 
egiten nuen. Zerainen amaren 
ondoan ondo bizi nintzen, Ze-
rainen gainera eskolara joaten 
nintzen. Arantzazan nengoela 
lana bakarrik izan nuen, eskola-
ra ere ez nintzen etortzen. Hori 
bai, monjetan ibili nintzen puxka 
batean beranduago.

ARANTZAZA NOLAKOA 
ZEN?

Arantzaza baserri handia zen. 6 
behi edukitzen genituen, terreno 
handiak eta zelaiak ere handiak 
zituen.

Teodoraren gurasoak eta senideak.
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SORO LANIK BAI? 

Bai denetik egiten genuen, pata-
ta, garia, artoa, indoaba.… Landa-
rea erosi egiten zuten.

Arantzazatik behi- esnea, neuk 
behiek jetzi eta kaleraino ekar-
tzen nuen behor baten kalean 
banatzeko. Esnea Zirkulura, 
Muñotxora… eta abar eramaten 
nuen. Arantzazan ogia ere egi-
ten genuen. 

BESTE INOR BIZI AL ZEN 
ARANTZAZAN?

Bai, Solita Apaolaza ere Aran-
tzaza-azpikora ezkondu zen eta 
Arias familia ere han bizi izan 
zen. Baina beste bizitzan ez 
nuen inoiz inor ezagutu. Guztira 
hiru bizitza zituen.

NOIZ ETORRI ZINETEN 
KALERA?

Ni ezkondu aurretik etorri ginen 
kalera, Aitamarren erosi zuten 
osaba-izebek baina Labekoan 
egon ginen, Aitamarrenen obrak 
egin arte.

Izebaren gizona herentzi lanak 
egin gabe hil zen eta bere seni-
deek nahi zituzten baserri eta 
lurrak eta bere odoleko ondo-
rengorik ez zuenez, Aitamarren 
erosi zuten. Garai haietan horre-
la izaten zen.

Aitamarrenen obrak egin ahal 
izateko Arantzazan zeuden 6 ha-
ritz arbola handi eskatu zituen 
eta haiekin obra egin ahal izan 
zen, honela obrak egin bitartean 
Labekoa etxeko pisu batean egon 
ginen.

AITAMARRENEKO 
BIZIMODUA 
DESBERDINA IZANGO 
ZEN.

Aitonak elektrokimikan lan egi-
ten zuen, Aitamarrenen ere lan 
ugari izan genuen. Aizkonetako 
terrenoak eta inguruko terreno 
asko hartzen zituen osabak ba-
ratzea, oiloak konejuak… eta bar Teodora eta Pako beren ezkontzan.

Pako Urbizu senarraren familia.

Joxe Urreaga Latsaenekoa eta 
Fernando Urbizu Opaintegikoa 
ezkontza batean.

jartzeko nahiz eta kalean bizi lan 
asko edukitzen genuen.

Aizkonetako Lourdesen terre-
noak guk garbitzen genituen di-
ruaren truke.

JAI ARRATSALDETAN 
FESTARIK?
Nik bat ere ez.

NOBIOA EGITEKO 
NONBAIT ELKARTEKO 
ZINETEN?
Kale alde horretan.

GIZONAREKIN ZAPATARI 
LANIK EGITEN AL 
ZENUEN?
Nik batere ez. Nik etxeko lanak 

nituen, aitona gurpildun aulkian 
geratu zen eta hari lagundu beha-
rra zegoen. Senarrak, Pako Urbi-
zuk, Papertegian lan egiten zuen 
eta gero zapatak konpontzen.
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Teodora eta Pako bere hiru seme-alabekin. Maria Luisa, Juan 
Inazio eta Norberto.

Teodora eta Pako familiarekin.

Teodoraren etxe ondoan giro ederreko tertuliak izaten dituzte.

Teodora bere senideekin.

NORBAITEK IKASI AL DU 
ZAPATA KONPONTZAILE 
OFIZIOA?

Nik ez dakit baina Jesusek 
(suhiak) badaki nola erabiltzen 
diren traste horiek. Ukuiluan 
daude denak gordeta.

AITAMARRENGO-
ERROTA LANEAN 
EZAGUTU AL ZENUEN?

Martxan ez nuen nik ezagutu.

Gure etxe ondoan, ferratokia ze-
goen, hura bai martxan ezagutu 
nuen, orain errepidea dagoen 
horretan.

AITAMARREN INGURU 
HONETAN TALDE 
POLITA ERE ELKARTZEN 
ZARETE.

Bai hemen ingurukoak talde 
ederra egina daukagu. Egural-
di ona dagoenean kanpoan eta 
eguraldi txarra badago ukuiluan 
elkartzen gara kontu kontari. 
Kafesnea, gailetak, txokolatea.. 
denetik izaten dugu.
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JESUS ZABALETA LEKUONA

Teodoraren suhia da Jesus Zabaleta eta Pako 
Urbizu aitaginarrebari zapata konpontzen 
laguntzen aritzen omen zen. Egun Aitama-
rreneko ukuiluan Pakok utzitako tresneria 
bertan dago eta Jesusek denak batu ditu ar-
gazki bat atera ahal izateko.

Bertan erakutsi digu, zapatak josi ahal izate-
ko erabiltzen zuten moldea, zapaten zoruak 
egiteko gomak, batzuk lodiagoak eta besteak 
meheagoak, iltzeak, kola, guraizeak, zapatei 
ertzak gastatzeko aparailua zepilu desber-
dinekin, zapaten kolorearen arabera bata 
edo bestea erabili behar omen zen, gerriko 
eta zapatei zuloak egiteko tresna eta askotan 
beharra izaten dugun zapaten hormak ere 
bai, zapata berriak zabaldu edota luzatu ahal 
izateko. 

Jesus Zabaleta, Teodoraren suhia zapatak konpontzen laguntzen 
aritzen zen bere aitaginarreba Pakorekin.

Zapatari batek, bere ofiziorako behar zituen lanabesak, bukaera 
emateko zepiluak izaten zituzten.

Zapatari azken bukaera emateko zepiluan pasatzen 
ziren, brilua ateratzeko eta ertzak txukuntzeko.

Zapatak josi ahal izateko tramankulua.

Edurne Albizu Ormazabal

Teodoraren suhia 
da Jesus Zabaleta 
eta Pako Urbizu 
aitaginarrebari zapata 
konpontzen laguntzen 
aritzen omen zen. 
Egun Aitamarreneko 
ukuiluan Pakok 
utzitako tresneria 
bertan dago.
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NIKOLASA  
ESTENSORO  
ARSUAGA
1932an jaioa Lazkaoko Mariategi baserrian. Nire 
aita Olaberriko Amuskategi baserrikoa zen eta 
ama jaiotetxean bertakoa.

Lau senide ginen,hiru ahizpa eta anaia bat, 
anaia fraide joan zen. Ni Goierrira ezkondu nin-
tzen, Zeraingo Urruzti baserrira, eta harrez gero 
hemen izan naiz. 

UMETAKO ZEIN 
OROITZAPEN DITUZU?

Eskolara 11 urte arte joan nin-
tzen, komunio handia egin arte, 
eta gero baserriko lanetan aritu 
nintzen nire jaiotetxean.

Gogoratzen dut igande arratsal-
deko dibertsioa, arratsaldeko 
3etan “bezperak entzun” eta ir-
teten ginen Beasaina jai eguna 
zela- eta, baina “bezperak” en-
tzun ondoren. Aurreneko aldiz, 
era honetara 18 urterekin joan 
nintzen.

Kalea ordea sarritan joaten gi-
nen, esnea banatzera egunero-
-egunero joaten nintzen Beasai-
na eta asteazkenero Ordiziara 
feriara.

ZUEN FAMILIA 
BASERRITIK BIZI AL 
ZEN?

Bai, baserrian behiak genituen. 
Behiak nik ere jezten nituen 
eta egunen eguneko esne guztia 
enplegatzen genuen. Etxerako 
behar genuen ogia ere etxean 
egiten genuen. Ordiziako feriara 

gauza askokin ailegatzen ginen: 
barazki, intxaur, geriza, sagar, 
arraultza, koneju. Egiten genuen 
beste generoa zumea zen, gero 
saskiak eta horrelakoak egiteko, 
soro saila egiten genuen urtero, 
eta kanpotik etortzen zitzaigun 
erostea, Valentziatik.

GARAI HARTAN CAF, 
EDOTA FABRIKA 
HANDIRA JOATEN ZEN 
LANERA INGURUKO 
JENDEA?

Bai, gizonezkoak joaten ziren, 
jendea bizikletan joaten zen. 
Etxean maiorazkoa geratzen zen 
eta gainerako senideak, gizonez-
koak Fabrika Handira joaten zi-
ren lanera inguru haietatik.

KONTA IEZAGUZU 
”MAIORAZKOA” ZER 
ZEN.

Maiorazkoa, baserrian edo base-
rriarekin geratuko zen senidea 
zen, senideetatik mutil zaharre-
na izaten zen, nahiz eta emaku-
mezkoa izan senide zaharrena. 
Eta mutilik ez bazegoen, neskarik 
zaharrena izaten zen maiorazkoa.

Gu hiru ahizpa ginen eta, anaia 
gazteena. Anaia jaio arte, ahiz-
pa zaharrena zegoen izendatuta 
maiorazko, baina gero anaia jaio 
zen eta nahiz eta gazteena izan, 
bera zegoen etxerako izendatu-
ta. Anaia ordea fraide joan zen, 

Urruztin paseatzen.

Ezkontza egunean.
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eta nire bigarren ahizpak hartu 
zuen baserria, zaharrenak ez 
zuelako nahi izan.

DENA LANA EZ 
ZEN IZANGO, SAN 
PRUDENTZIOTAN 
FESTAK OSPATUKO 
ZENITUZTEN EZ?

Bai, gogoratzen dut, neskentzat 
eta mutilentzat baimen desber-
dinak izaten ziren.

Behin, aita-zenak udaletxean 
karguren bat zuen eta berandu 
arte bertan egon behar zuenez, 
esan genion ea ezin genuen be-
rarekin etxera joan, normala bai-
no beranduago hain zuzen ere. 
Baina gure aitak ezetz esaten ba-
zuen, ezetz izaten zen.

Gaueko 9ak arte ez al diguzu utzi-
ko? Ez, ez dira horiek garaiak! eta 
gu isil-isilik etxera.

AITA UDALETXEKO 
KARGUDUN IZAN ZEN 
BERAZ. ZER OROITZEN 
DUZU GARAI HARTAKO 
POLITIKA GIROAZ? 

Gure aita Lazkaoko udaletxean 
karguren bat zuen. Gerra ingu-
ruko garaiak ziren eta beldur 
asko pasatzen zen. Gure etxetik 
ondoko baserri batera “Pirinai-
ka irratia” entzutera joaten zi-
ren beldurrez, isilka, gerran zer 
gertatzen ari zen han kontatzen 
omen zutela-eta. Gero ezkonduta 
Urruztira etorri nintzan eta, nire 
senarraren osaba ere gerra ingu-
ruan Zerainen alkate egona zen. 

ZURE GARAIAN 
NORMALA ZEN 
EMAKUMEAK KOTXEA 
GIDATZEKO KARNETA 
ATERATZEA?

Gaur egun hegazkineko gida-
-baimena ateratzea bezalaxe, ho-
rren arraroa zen.

Nik 25 urterekin azterketa egin 
nuenean, emakume bakarra nin-

tzen eta 31 mutilezko. Azterketa 
egin zidan injineruak Arrondo 
zuen abizena eta ni azkenera 
arte eduki ninduen. Honela nire 
aurretik mutilezko guztiak pasa 
ziren baina han geratzen ziren, 
alde egin gabe, nik zer egiten 
nuen ikusteko irrikitan.

Arrondo injineruak azkenean 
esan zien: “ Qué pasa aqui? Va-
mos a ver cómo saca el carné esta 
moza”. Erantzun zien mutilez-
koek eta Arrondok:”Bien, bien,. 
pero el que se queda, queda sus-
pendido” eta horrela alde egin 
zuten guztiek!

Nobedadea zen emakumezkoek 
kotxeko karneta ateratzea.

GARAI HARTAN 
AMERIKETARA 
JOAN ZEN FAMILIA 
ARTEKORIK BA AL 
DUZU?

Garai horien aurretik izan zen, 
nire aitona zena Ameriketara 
joan zen, etxean baino bizimo-
du hobea izango zutelakoan lau 
anaiak batera joan ziren.

Gipuzkoatik jende asko elkartu 
omen ziren, gure aitona bereha-
la etorri zen. Aitonaren semeak 
fraide izan ziren, eta horietako 
bat Argentinara joan zen, han 
fraide izateari utzi eta panaderia 
sail baten jabe izatera iritsi zen. 

Ni ere Ameriketan izanda nago.

Nire anaiak berrogei urte Puerto 
Ricon egin zituen eta ia urtero 
etortzen zen hamabost egunera-
ko. Ezustean gaixotu zen eta bisi-
tan joan ginen alaba eta biok. Ga-
rai hartan bihotzekoak ere eman 
zion, eta han lekaime batzuk 
zeuden eta koarto bat emango 
zigutela esan ziguten. Mariasun 
eta biok joan ginen Ameriketara. 
12 ordu pasa genituen hegazki-
nean.

ZERAINA EZKONDU 
ZINENEAN ERE LAN 
HORIETAN JARRAITU AL 
ZENUEN?

Bai, Urruztin ere lan horiek egi-
ten segitu genuen. Garai harre-
tan Felipe Azurmendi, Asimen-
diko esne-zalea etxera joaten zen 
eta orduan ez nintzen ibiltzen 
esnea banatzen etxez etxe.

Egunero apuntatzen genuen zen-
bat litro eraman zituen liburux-
ka batean eta hilabete bukaeran 
emandako litro-esne guztien ba-
tura egin eta ordaintzen ziguten.

Ordiziako ferian postua jartzen 
genuen, eta ezkondu eta gero ere 
postua jartzen genuen hiru ahiz-
pak. Ni 200 oilo edukita nago 
Urruztin eta egindako arrautza 
denak saltzen genituen. Nire 
seme Juan Mari ere egonda dago 

Familian ume txikiekin.
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postu hartan, eskolako oporrak 
tokatzen zirenean.

Zumarragara ere joaten nintzen 
esnea saltzera. Esnea saltzeari 
utzi genionean, baratza handia-
goa jarri genuen. Ordiziara aste-
ro joaten ginen eta Zumarraga 
batzuetan. Kapoiak, gorostiak, 
intxaurrak…. ere saltzen geni-
tuen. Gero gorostia saltzea debe-
katu egin zuten.

Feria egunaren aurreko egunari 
“tratua prestatzea” deitzen ge-
nion, genero guztia prestatzea 
alegia, feriara eramateko.

ZURE SENARRA ERE 
BASERRITIK BIZI IZAN 
ZEN?

Hasieran bai, baina seme-alabak 
jaio eta berehala txofertzan hasi 
zen. Hasieran Manuel Imaze-
kin autobusetan ibili zen txofer, 
berak txofertza zuen gustuko 
eta gero kamioiarekin jarraitu 
zuen. Bere jabetzako hiru ka-
mioi izan zituen bata bestearen 
atzetik. Kanpora asko ibili behar 
izan zuen, Salamanka, Leon, eta 
batez ere Asturiasera. Carraluz 
herri txiki bateko familia bat la-
gun zeukan eta neu joanda nago 
haiengana, eta beraiek etorri zi-
ren Urruztira. Kanpoan ibiltzen 
zenean, askotan hilabete osoa 
etxera etorri gabe ere pasatzen 
zuten, hemendik bi edo hiru ka-
mionero egoten ziren bertan, eta 
geroztik lagun izan ziren beti.

Beraz, baserria eta familia au-
rrera ateratzea izaten zen nire 
ardura. Laguntza ere izan nuen, 
morroi bat eduki genuen etxeko 
lanak egiten laguntzeko.

ZER OROITZEN DUZU 
URRUZTI ZAHARRARI 
BURUZ, ERRE ZENARI 
BURUZ. BA AL ZUEN 
BEREIZITASUNIK?

Bai, kapila bat zegoen bertan, 
eta urtean behin nire senarra-
ren anaia Joxe, Estibalizen apai-
za zena etortzen zenean, auzo 

guztiarentzat meza ematen zen, 
igande baten. Kapila egoteko 
arrazoia zen, etxea egin zuena, 
Jose Maria De Goya, zahartu eta 
ezinean jarri zenean behar zi-
ren baimenak lortu zituela ber-
tan bere semeak, abadeak, meza 
eman zezan. Geroztik, kapila 
pribatu izatetik publiko izatera 
pasatzeko baimena lortu behar 
izan zen. 

BASERRI LANETATIK 
APARTE, BESTE 
BIZIPENIK IZANGO 
DUZU?

Bai, “Pastoral sanitarian” tal-
dean ibili nintzen. Gogoratzen 
dudanez, taldean Dolores Te-
lleria Murgikoa, Mari Lourdes 
Garmendia, eta Miren Ormaza-
bal Arbeltxokoa geunden, bes-

teak beste. Gaixoei laguntzen 
aritzen ginen, haiei konpainia 
egin, klinikara joaten zirenean, 
bai laguntasuna eman, askotan 
familia txikia edo familiarik ez 
zuenak izaten ziren. “Caritasek” 
beste talde bat ere bazeukan 
garai hartan. Igandetan “jauna” 
banatzeko lau lagun elkartzen 
ginen, binaka- binaka, batzuk 
etxe batzuetara eta beste batzuk 
beste batzuetara.

Zegamako taldean Dolores Mur-
gikoa, Miren Arbeltxokoa eta nik 
geneukan gidatzeko baimena eta 
kotxea, eta gu arduratzen ginen 
gainerako taldekideak eraman 
eta ekartzen adibidez, familiar-
tekoren bat edota gure taldeki-
deren bat gaixoren batekin gaua 
pasatzera edota eguna pasatzera 
joan behar zuenean. 

Zilarrezko ezteietan.

Zegamatik Arantzazurako peregrinazioan.
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OPORRETAN JOATEKO 
AUKERARIK IZAN AL 
DUZU INOIZ?

Bai, Olaberriko nire gaztetako 
lagunak, Doloresek, esan zidan 
nola joaten ziren Insersoko bi-
daietan. Geroztik Dolores nire 
lagun horrekin hasi ginen joa-
ten, hasieran nora gindoazen 
ere ondo jakin gabe. Joanda gare 
Palma de Mallorcara bi aldiz, Sa-
loura, Benidorrera. 

Gero Arantzazuko nobena egi-
tera joatea sortu zen, eta bake 
hobean ibiliko ginelakoan hasi 
ginen Arantzazun urtero bede-
ratzi eguneko egonaldia egiten. 
Deskantsuagatik gustatzen zi-
tzaigun, kuadrilla juntatzen gi-
nen, sei bat lagun, Lazkaokoak 
aspaldiko ezagunak denak. Ge-
roztik nire Dolores lagunak nahi 
izaten zuen Insersokin joan, bai-
na nik nahiago nuen Arantzazu-
ra joan. Hamabost urte egin ni-
tuen Arantzazura urtero joanez, 
pandemia hasi zenean utzi ge-
nion eta oraindik ez gara berriz 
hasi. Han bertan ere ezagun eta 
lagun asko egin nituen, kanpora 
joanda ezin zen hori egin.

Fraideekin eta herrietatik joan-
dako jendearekin ere tratu han-
di izaten genuen. Ibilaldiak ere 
bai, Ama Birjinaren iturriraino 

urtero iristea izaten genuen ilu-
sioa, kuadrillan joaten ginen eta 
harrituta ibiltzen ginen mendi 
zahar haietan ibiltzeko gauza 
ginelako oraindik ere. Goizero 
musikarekin esnatzen ginen eta, 
nola ez ginen gu gustura egongo, 
ba. Lehendik ere Arantzazura 
joateko joera handia izan dugu 
etxean, eta nik Zegamako eta 
Zeraingo peregrinaziotan urtero 
joan izan nintzen.

ETXEAN DENBORA 
PASATZEKO ZERTARA 
JOTZEN DUZU?

“Denborea pasatzeko astirik iza-
ten al det ba nik?” Otordua jar-

Arantzazun bederatziurrena egiten.

Arantzazun.

tzen aritzen naiz, beti egoten da 
zerbait egiteko, bazkaldu eta on-
tziak jasota gero nire liburuekin 
orazioak egiten ditut, egunkariei 
begiratzen diet berriak direnei, 
Ordiziako perian gertatutako 
begiratzea gustatzen zait, Aran-
tzazuko errebistari bai, harri be-
giratzen diot. Tartean arropak 
garbitzen jartzen ditut. Josten 
ere aritzen naiz nire makinare-
kin, aria sartzea kostatzen zait 
lanik handiena, ezin ditudanak 
jostunari eramaten diot. Loreei 
kasu egiteak lan puska bat ema-
ten dit, ura eman eta kasu egin, 
lasto xaharrak kendu behar 
bada, bertan aldamenean atera-
takoak aldatzen ditut. Balkoiko 
tiestoetan baditut marrobiak, pe-
rexila, babarruna, eta patata ere 
eduki nuen. 

Arratsaldeko zortziratako erro-
sario bukatu eta Maria Lezeta, 
Sagastikoa, Klarita Ondarguen-
goa eta hirurok paseora joaten 
ginen gaixotasunaren aurretik, 
harrez gero, behin edo bitan ba-
karrik irten dugu. Aldean guz-
tietan, gauza naizenetan, jaietan 
mezetara joaten naiz, askotan 
alaba eta Mariarekin. 

URRUZTIRAKO BIDEA EZ 
AL ZAIZU AHAZTU?

Lehen kotxea nuenean neu joa-
ten nintzen baina orain semea-
rekin joaten naiz. Orain gutxiago 
joaten naiz, joaten naizenean to-
mateei igurtzi batzuk egien diet, 
eta paseon ibiltzen naiz gustura 
etxe bueltan, lehengo kontuak 
ahaztuta. Orain lasaiago, hara 
joan eta garai baten ez zen izaten 
horrelakorik.

Juan Mari Apaolaza Estensoro
Edurne Albizu Ormazabal
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DONE JAKUE 
BIDEKO ATERPEA 
IREKI DA AURTEN
Covid-aren ondorioz Done Jakue Bideko aterpe berria 
itxita egon ondoren 2021 urtea osoa, 2022an, pande-
miak behera egin duen neurrian, berriro ere aterpe-
txeak irekiz joan dira urtean zehar. Honela, gure ater-
pea ere maiatzetik aurrera erabilgarri izan da.

Esan maiatzaren 18an estreinatu zutela bi errome-
sek aterpea, Jose Vicente García Martínez eta Ra-
mon Ureña izan ziren, Valentziako Ontinynet herri-
koak biak.

Aurten Gipuzkoako Done Jakue Bideko elkarteak 
horrela eskainita, Ospitalezainak izan ditugu gure 
aterpean, hau da Done Jakue Bidea egiten ari diren 
erromesak artatzeko boluntarioak izan ditugu txan-
daka-txandaka.

Ospitale zainak oso ohikoak dira Done Jakue Bideko 
aterpeetan eta boluntario lana egiten dute, honela 
beraiek arduratzen dira egunero, Zegamako kasuan 
adibidez, arratsaldeko 15:00etatik gaueko 22:00ak 
arte, aterpetxean jendeari harrera egiten.

Erromes bakoitzari, gaua pasatzeagatik, izara eta 
dutxa zerbitzua 10,00 €ko kuota kobratu zaie.Ospi-
talezainek, behin goizeko 8:00etatik aurrera, erro-
mesak agurtu ondoren, aterpetxeari txukundu bat 
eman eta goiza libre eduki izan dute, arratsaldeko 
15:00k arte. 

Ospitale-zainei zerbitzu honengatik egunero baz-
karia ordaintzen zaie, erromesek ordaindutakotik 
eta soberan izanez gero, Zegamako udalari ematen 
diote dirua eta faltan izanez gero, Gipuzkoako Done 
Jakue Bideko elkarteak ordaintzen du faltako litzate-
keena, udalarentzat doako zerbitzua lortuz. 

Datorren urterako ere Gipuzkoako Done Jakue Bide-
ko Elkarteak, Zegaman zerbitzu hau emateko boron-
datea agertu dio udalari.

Aurten Fernando Imaz, Gipuzkoako Done Jakue Bi-
deko Elkartearen lehendakaria eta Zegaman denbora 
gehien egin duen Mariano Jimenez Ospitalezainari 
elkarrizketa egin diogu.

Jose Vicente García eta Ramon Ureña, aterpetxeako lehen erromesak 
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Mariano Jimenez eta Fernando Imaz ospitalezain lanetan aritu dira aurten Zegaman.

MARIANO 
JIMENEZ 
SANTAMARIA

NOIZ ETA ZERGATIK 
EGIN ZENUTEN 
SANTIAGORAKO LEHEN 
BIDEA?

Nire kasuan, 2006an egin nuen 
lehenengo aldiz; mendiko ibil-
bideetan, mendi-ibilaldietan eta 
abarretan hainbeste aldiz bizi-
tako introspekzio-uneak har-
monizatzeko ideiari erantzunez. 
Kultura, hizkuntza eta jatorri 
desberdinetako beste ibiltari ba-
tzuen topaketa eta konpainiare-
kin, eta Bidea eta bere erromesak 
horretarako eszenatoki eta per-
tsonaia egokitzat hartuta.

LAGUNEKIN EDO BIDEA 
BAKARRIK EGITEA DA 
EGOKIENA?

Nire ustez, bakoitzak subjektibo-
ki egokitu dezake bere ibilbidea 
bere asmo edo lehentasuneta-
ra, bi aukerak bata bestearen 
baztertzaile hartu gabe. Bakar-
ka ibilita ere, behar izanez gero 
zuri lagundu edo arnasa eman 
ahal dizun pertsonarik falta ez 
dela jakiteak nolabaiteko segur-
tasun-sentsazioa ematen du. Bi-
dean, aukeratutako aldaeraren, 
unearen eta urtaroaren arabera, 
nekez ibiliko zara erabateko ba-
kardadean.

NONDIK ETORRI DIRA 
2022AN ERROMESAK 
ZEGAMARA?

Adibide gisa, gure erkidegoeta-
ko erromesak jaso ditugu: Kata-
lunia, Euskal Herria, Balearrak, 
Andaluzia, Asturias, Gaztela eta 
Leon, Madril, Valentziako Erki-
degoa, Galizia eta Murtziakoak.

Europatik etorritakoen artean: 
Italia, Alemania, Frantzia, Ho-
landa, Bergica, Bielorrusia, Erre-
suma Batua, Portugal, Letonia, 
Errumania, Suitza, Polonia eta 
Eslovenia.

Israeldik, Zeelanda Berritik, AEB-
tik, Brasildik, Kanadatik eta aba-
rretatik etorritako erromesak.

OSPITALEZAINEN 
LANETAN ZEGAMAN 
ZEREKIN TOPO EGIN 
DUZU? ZER OROITZAPEN 
DARAMAZUE 
ZEGAMATIK?

Ospitalezainaren funtzioa bete-
tzea beste aldaera bat da Bidean 
egoteko moduari dagokionez, 
beste erromes batzuei zerbitzua 
eta laguntza emateko bokaziotik 
ulertuta. Zegaman, bertako jen-
dearen, establezimenduen eta 

erakundeen harrera eta arreta 
ona nabarmendu nahiko nuke, 
bestalde ez dut ahaztu nahi Be-
goña Larrea herriko bizilagu-
nak eta boluntario-lagunak gure 
Erromesaren Etxeko aterpetxean 
emandako laguntza aipatzea.

ZUEN USTEZ, ZERGATIK 
EGIN BEHAR DA 
BIZITZAN BEHIN 
DONEJAKUE BIDEA?

Done Jakue Bideak berak duen 
unibertsalitateak, fenomeno so-
zial bezala bilakatzen du Bidea 
eta horrek aberastasun kultura-
laren iturri ukaezin bihurtzen 
du, eta, nire ustez, merezi du ba-
koitzaren esperientzia pertsona-
lean sartzea.

ZEGAMARREI ZERBAIT 
GEHIAGO HELARAZI 
NAHI DIEZUE?

Jasotako tratuagatik gure esker 
onaren testigantza. Zegama, oroi-
tzapena baino gehiago, orainaren 
etengabeko aukera da guretzat.
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Fernando Imaz Marroquín.

FERNANDO  
IMAZ MARROQUÍN
ZER DA DONEJAKUE 
BIDEA?

Donejakue Bidea, bereziki kris-
tauentzat antzinatean, erro-
mesaldiko bidea izan zen, uste 
baitzuten hori egiteagatik betie-
reko salbazioa lortuko zutela, eta 
horregatik daude Donejakue Bi-
dean hainbeste eliza.

Eliza horietako erretaula asko 
erromesei arreta emateko eraiki-
ta daude. Donejakue bidean dau-
den eliza askok, barne-banaketa-
ri dagokionez, aldare nagusiaren 
atzetik deanbulatorioa dute, 
erromesak bertatik ibil daitezen.

Gainera, uzta txarreko eta gosez 
betetako urteetan, eliza, komen-
tu eta abadia ugariei esker, erra-
zagoa zen mantenua lortzea. 

Ondoren, XV. mende aldera, 
erromesaldi- eta merkataritza-
-ibilbide mistoa bihurtu zen, eta, 
zehazki, garai hartan erromes 
gehiago igaro ziren musulma-
nek birpopulatutako lurrak bir-
populatzeko, eta hainbat onura 
eta prebenda eman zitzaizkien 
lehen biztanleei.

Erromesen konstantziari dago-
kionez, historiaren arabera, era-
bat manipulatua, adulteratua eta 
zirkunstantzietara egokitua izan 
dela esan dezakegu eta X. eta XI. 
mendetik aurrera izan duela Bi-
deak konstantzia.

Beste kontu bat litzateke San-
tiago, Santiagon egotea edo bere 
figura elementu aglutinatzaile 
gisa erabili izana, errekonkista-
ren helburuetarako.

ZER ESAN NAHI 
DU OSPITALEZAIN 
IZATEAK?

Ospitalezaina, batez ere, bideko 
aterpetxeetan artatu duten erro-

mesa da, eta bere kabuz bideetan 
barrena doazen erromesei ere la-
gundu nahi dien pertsona bat da.

ZAILA AL DA GAUR 
EGUN FUNTZIONATZEN 
DUTEN ATERPETXEEI 
ARRETA EMATEKO 
OSPITALEZAINAK 
AURKITZEA ?

Ez da erraza, gazteak ez dira 
erraz inplikatzen, beste lehen-
tasun batzuk dituzte, eta Bidea 
eginez gero, azken 100 kilome-
troetara mugatzen dira; beraz, 
ez dute aukerarik ez ezagutzeko, 
ez eta masifikazioaren ondorioz 
Bideaz gozatzeko ere. Pertsona-
rentzat aberasgarria da, hain zu-
zen ere, Bidearen bakardadean, 
hausnartzeko eta bere burua 
ezagutzeko duen aukera pare-
gabea, orduak eta orduak izaten 
baitira horretarako. Gaur he-
rrialde askotatik datoz helburu 
hori lortzera.

BIDEAN 
OSPITALEZAINAK 
NOIZTIK DAUDE?

Bidea, benetan, erlikia histori-
koa da, iraganen historia bat da, 
batez ere, elizaren monumentu 
ugari gordetzen dituena. 

1978an, urte osoan, 13 erromes 
iritsi ziren Santiagora, hori zen 
Donejakue bidea.

Jakobea Bideko Elkarteen Na-
zioarteko Kongresu bat egin zen 
Jakan 1987an, eta orduan hasi 
ziren Estatuan Donejakue Bidea-
ren Lagunen Elkarteak eratzen 
eta hemen 6 sortu ziren, horien 
artean gurea, Gipuzkoako Done 
Jakue Bideen Lagunen Elkartea 
deitzen den bakarra, hau da, plu-
ralean, Bideei dagokienez, Done 
Jakuerako bideak asko baitira.

Eliza batzuk baziren (Orreaga, 
Santuaren Etxea Santo Domin-
go de la Calzadan, San Juan de 
Ortega Burgosen, Carrión de 
los Condes eta beste batzuk, 
berriz, ospitale-tradizioari eus-
ten zioten erlijiosoek zainduak. 
Baina, benetan, nazioan eta na-
zioartean Done Jakue Bidea eza-
gutzera eman eta zabaltzea os-
pitalezain boluntarioaren figura 
sortzeak lortu zuen. 

Hain zuzen ere, gure Gipuzkoa-
ko Elkartea da 1991n ospitalezain 
boluntarioekin erromesak arta-
tzen hasi zen lehena. San Juan 
de Ortegan hasi ginen eta egun 
indarrean dauden 10 eguneko 
txandak, txandakatzen direnak, 
eratu genituen.

Jakina, Galiziako Xuntak, 1993ko 
Xacobeorako ekarpen ugariak 
jaso zituen eta ekarpen hauek 
neurri handi batean publizitate-
ra bideratu zituen eta era horre-
tara ia herrialde guztietara he-
larazi zen Donejakue Bidearen 
izaera.
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NOIZ ETA ZERGATIK 
EGIN ZENUTEN 
SANTIAGORAKO BIDEA?

Pertsona bakoitzak askotarikoak 
izan daitezkeen historia eta mo-
tibazioak ditu Donejakue Bidea 
egiteko: erlijiosoak, espiritualak, 
promesak, kirolekoak, kultura-
lak, gastronomikoak, etab. Nire 
kasuan kirol-kultura izan zen.

BIDEA BAKARRIK EDO 
LAGUNEKIN?

Zurekin doazen lagunak nola-
koak direnaren arabera iritzi 
desberdina izan dezakezu. Ez 
da berdina ongi konpontzen za-
ren lagun batekin egin edo hala 
moduzko batekin egin… pertso-
na bakoitzaren araberakoa da.  
Bakarrik bazoaz, nahi duzuna 
egin dezakezu uneoro, lagun-
duta bazoaz, laguntzaileari kon-
tsultatu behar diozu, taldean ba-
zoaz, behatzeko, hausnartzeko 
eta abarretarako aukera asko eta 
oso onak galtzen dituzu.

ORO HAR, ZEIN 
MOTATAKO PERTSONEK 
EGITEN DUTE GAUR 
BIDEA?

Gaur egun, Bidea lehen mailako 
produktu turistiko bihurtu da 

edo bihurtu dute, bereziki Ga-
lizian, eta ez da harritzekoa oso 
erlijio desberdinetako pertsone-
kin topo egitea.

Hala ere, Bide bakoitzak bere 
bezeroak ditu; hala, Iparraldeko 
Bidean, hondartzaz hondartza 
opor merkeak igaro nahi dituen 
turista da nagusi, Santiagora iris-
teko asmorik gabe. Barrualdeko 
Euskal Bidea, aldiz, ibilbide luze-
ko erromesa izan daiteke.

ZER IRUDITZEN ZAIZUE 
BIDE HAU?

Oro har, etortzen direnerako, 
bide honen hautua egiten dute-
nerako, ezagutzen dute neurri 
batean, informazioengatik, beste 
erromes batzuengatik eta abar.

Jasotzen duten informazioaren 
arabera badakite, San Adriango 
tunela baso zoragarriekin iga-
ro ondoren, Araba aldean Bidea 
hobetu edota erraztu egingo dela 
neurri handi batean.

ZER AURKITU DUZUE 
ZEGAMAN ?

Zegaman, nik zehazki duela 30 
urte udaletxeko kultura-tekni-
kariaren gonbidapena jaso nuen 
Bide honi buruz hitzaldi bat 
emateko.

Zegamako udalaren laguntza 
eta konplizitatea nekez hobetu 
daiteke eta froga ona da udalak 
egin duen erromesen aterpetxe 
berria. 

Herriko jendeari dagokionez, 
une oro beste bizilagun batzuk 
bagina bezala tratatu gaituzte, 
zegamarrak bikainak izan dira 
horretan. Nik, nire aldetik, beste 
probintzia batzuetako Ospitale-
zainak etorriko zirelako nolabai-
teko beldurra nuen, baina he-
rriaren tratua eta adiskidetasuna 
bikainak izan dira.

ZERGATIK USTE DUZUE 
BIZITZAN BEHIN 
DONEJAKUE BIDEA EGIN 
BEHAR DELA?

Bidea esperientzia bat da, oso 
aberasgarria alderdi guztietan, 
betiere osorik eta kilometro as-
kotatik Santiagora egiten badu-
gu, baina aitortu behar da nahi-
ko gogorra ere badela. Erronka 
bat bezala da, maratoi bat egitea 
bezala da, fisikoki prestatu egin 
behar dela uste dugu, Bidera go-
zatzera joan behar da, ez sufri-
tzera.

Azkenik, Zegamako Udala ater-
petxeko jarduerarekin jarrai de-
zan animatu nahiko nuke, duela 
urte askotatik egiten ari den be-
zala, eta gure lankidetza izango 
du, lankidetza hori Orreagako 
aukeraren ordez beste auke-
ra zoragarri batzuk badaudela 
ikustaraziz egingo dugu kreden-
tzialak banatzen ditugunean eta 
Bidea bakoitzak bere etxetik has 
dezan animatuz.

FENANDO IMAZ
fernando@imazagogados.com

Edurne Albizu Ormazabal

Jose vicente eta Ramon, aterpetxearen aurrealdean.
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GURE BASERRIAK ETA PARAJEAK

Ondargoena.

Intxaurrondo: gerora baserriaren lekuan eginiko etxe berria.

Irigoien.

Larrekoa.

Intxaurrondo: garai bateko baserria.

Ondarretxeberri.



170

Kalekotxiki: lehengo baserria berrituta.

Kalekoaundi: garai bateko baserria.

Intsausti.

Intsausti.

Kalekotxiki eta kalekoerdi: garai bateko baserriak.

Kalekoerdi: lehengo baserria berrituta.

Kalekoaundi: gerora baserria zegoen lekuan eginiko etxe 
berria.
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ZEGAMATIK  
AMESKOA IBARRERA, 
ABIZENEN IBILERAK
Ezin ukatu gure abizenei ga-
rrantzi berezia ematen diegunik. 
Deiturei kultua, familia-izenen 
goratzea, belaunaldiz belaunaldi 
mantendu den zerbait da gurean. 
Izan zen garai bat, foruei esker, 
gipuzkoar eta bizkaitar gehienak 
aske zirenekoa, izan nekazari edo 
mandazain, zergarik ordaindu ez 
eta armak eramateko baimena 
zutenekoa. Eta gakoa zen baserri 
edo etxe batean jatorria izatea. 
Jatorri hura zen ziurtagiria, ize-
naren osagarri bihurtuko zena, 
eta joandako lekura, beraiekin 
eramango zutena. 

Ameriketara abiatu baino lehen, 
beste gipuzkoar ugarik bezala, Ze-
gamatik ere Araba eta Nafarroako 
lurretara zein Gaztelara emigratu 
zuten herritar askok XV eta XVI. 
mendean; tartean Ameskoara, Li-
zarrako merindadera. 

1512an Gaztelak Nafarroa kon-
kistatzearekin batera, muga mi-
litarrak desegin eta barneko mu-
gimenduak gero eta ohikoagoak 
ziren. Bertan ezarri eta komuni-
tatean guztiz integratu ziren kan-
potar haiek. Bereizgarri moduan, 
berriz, beren jatorrizko herri ize-
na hartuko zuten, eta hor ageri 
da Zegama deitura gisa. 

Baina hau ez zen anekdota hutsa. 
Herritar hauentzat ohorea zen 
Zegama deitura eramatea, pribile-
gioetarako atea. Gipuzkoar jatorria 
izateak hidalgo izaera aitortzen 
zuelako eta ondorioz, jauntxoen 
estamentuan koka zitezkeen. 

Nafarroako Artxibo Orokorreko 
dokumentuetan jasota dagoenez, 
1629ko uztailaren 13an Juan de 
Cegama y Alciturri delakoak, 
Eulateko bizilaguna bera, bere-
tzat eta bere ondorengoentzat 
kaparetasuna lortu zuen (hidal-
gia aitortza), eta harekin batera 
askatasun, pribilegio eta inmuni-
tateetarako eskubidea. Sancho de 
Cegama eta Teresa de Andueza 
ezkon-bikotearen zilegizko birbi-
loba zela frogatu behar izan zuen. 

Aitortza dokumentuan Juan eta 
bere seme-alabei hala onartzen 
zaie: ‘Hijosdalgo descendientes 
legítimos de la casa Alciturri de 
Cegama y poder gozar de todas 
las libertades, prerrogativas e in-
munidades que gozan los Hijos-
dalgo de este Reino y ser limpios 
de toda raza de judíos, moros, pe-
nitenciados de la Inquisición y de 
toda otra mala secta”. Ez dakigu 
Ameskoara joan ziren zegamar 
haien oinordeko honek inoiz Ze-
gama zapaldu ote zuen, baina, 
frogatutzat eman zen Zegamako 
Altziturri baserrian zuela jatorria 
eta horregatik mantendu zuten 
‘Cegama-Alciturri’ abizena eta, 
batez ere, izen ona. 

Ameskoa ibarrean hedatu zen 
abizena, lehenbiziko zegamar 
haien ondorengoen genealogian 
adar ugari irekiz. Denborarekin 
Altziturri izena galdu eta Zegama 
gisa jarraituko zuen. Gaur egun, 
Espainiako Estatistika Institutuak 
INEk erregistratua duenez, 36 
pertsona daude Nafarroan ‘Ce-
gama’ dutenak lehenbiziko edo 
bigarren deitura. 

Deigarria da 1629an kaparetasu-
na lortu zuen Juan de Cegama 
y Alciturri haren birramonaren 
izena ere: Teresa de Andueza, 
hau ere Zegamakoa. Andueza 
abizena XV. mende amaieran iri-
tsi zen Ameskoa ibarrera, Juan 

de Andueza delakoa, Zegama-
ko Andueza baserriko semea,  
Maria de Baquedanorekin ezkon-
du zenean. Andueza edo Andutza, 
gaur egun Aizkorriko Interpreta-
zio Zentroa jasotzen duen etxea. 

Andueza deitura berehala zabal-
du zen eskualdean: 1597an Bake-
daon, Zudairen eta Barindanon 
bizi ziren bost anai anduezarrek 
lortu zuten kapare-gutuna, Juan 
gipuzkoarraren oinordeko zirela 
ziurtatu ondoren. 

Erdi Aro amaieratik Aro Moder-
noan sartuta, garrantzi berezia 
izan zuten bi abizen izan ziren 
Ameskoa ibarrean ‘Cegama’ eta 
‘Andueza’. Bertako leinu zaharre-
tako deiturei –Baquedano, Eulate, 
Álvarez de Eulate, Urra…- gehitu 
zitzaizkien. 

ZER ZEN 
KAPARETASUNA? 

Kapareak edo hidalgoak, nobleak 
izan gabe ere, pertsona libreak zi-
ren, hainbat pribilegio eta inmu-
nitateren jabe. 1527ko Bizkaiko 

‘Andueza armarria. Jesús Díaz’. 
Bakedaoko Andueza jauregiaren 
horman, armarria. Egilea: Jesús Díaz. 

Altziturri baserriak
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Foru Berriak jaso zuenez, herri-
tarrak kapareak ziren jaiotzez, 
beraz hidalgia unibertsala izenez 
ezagutzen den doktrina ezarri 
zen. Gipuzkoak berehala eraman 
zuten bere lurretara aitortza hori. 

Gizarte estamental hartan, 
nobleek eskubide eta pribile-
gioak zituzten; petxeroek, pe-
txak edo zergak ordaintzen zi-
tuzten haiek berriz, muga eta 
zerga-karga ugari. Bizkaia eta  
Gipuzkoako lurretan goi mailako 
noble gutxi zeuden, zerbitzari edo 
pribilegiorik gabeak ere ez asko, 
eta nekazari libre ugari. Prak-
tikan, kapare eta petxeroen ar-
tean ezberdintasun gutxi zegoen. 
Nahiz eta hidalgo hauek zergarik 
ez ordaindu eta armak eramateko 
eskubidea izan, denak ziren neka-
zari edo merkatari, eta ekonomi-
koki antzeko egoeran zeuden. 

Orduan, zertarako balio zuen 
estatus juridiko hark? Batez ere, 
Gipuzkoatik kanpora irteten zire-
nean zuen abantaila tituluak, gai-
nontzeko herritar xumeak baino 
maila bat gorako kokatzeko au-
kera irekitzen zietelako. Aitonen 
seme eta jauntxo zaharrengan 
errezeloak piztu arren, abantaila 
horretaz baliatu ziren Zegamatik 
Ameskoara joan ziren haiek, bes-
te asko bezala. 

Ia Araba osoan, Aramaio eta Aia-
rako eskualdeetan izan ezik, eta 
Nafarroako eremu askotan, ez 
zen gertatzen halako baldintza 
historikorik eta bertako herrita-

rrak kaparetasun unibertsaletik 
kanpo gelditu ziren, gutxi batzuk 
izan ezik, orokorrean ez ziren hi-
dalgoak eta ez zuten pribilegiorik. 

Zegamatik Ameskoara joan ziren 
herritar haientzat beraz, jaun-
txoen estamentuan kokatu ahal 
izatea garrantzitsua zen egunero-
ko bizimodua aurrera ateratzeko 
garaian, negozioak martxan jarri 
eta etxeko ekonomia garatzeko. 

Beren kaparetasuna onartua iza-
teko Gaztelako legeen eta nobleen 
aitortza behar zuten, eta maiz 
epaitegi gorenetarainoko bidea 
egin behar izaten zuten. Jatorria 
jauregi edo baserri batean zute-
la frogatu behar zuten, kanpoko 
inor, ez mairu ez judu, inoiz eza-
rri ez zen etxe batekoa. Eta ez zi-
ren zortzi abizen behar, laurekin 
nahikoa zen. Lau aiton-amonen 
jatorria erakutsi behar zen. 

AITORTZATIK 
ARMARRIETARA

Eta behin aitortza hura lortuta, 
zergatik ez lau haizetara zabal-
du?. Goi mailako familia izaera 
haren bereizgarri gisa blasoi eta 
ikurrak erabiltzen ziren. XVI. 
mendetik aurrera gizarte estatus 
hura publikoki erakusteko joera 
areagotu zen, batez ere, harrian 
zizelkatutako armarrien bidez. 
Etxeko horma nagusian kokatu-
ko zituzten armarriak, leku na-
barmenean; geroz eta apaingarri 
gehiagorekin. 

Hala, 1629an Juan de Cegama 
y Anduezak lortutako kapare-
tasun aitortzan jasotzen dira 
Altziturri etxeko armarriaren  
xehetasunak: ‘Eremu batean ha-
ritz bat, txakurra oinean duela; 
beste batean, hiru lerro urdin eta 
behe aldean hiru bihotz eremu 
zuriaren gainean; hirugarrenean, 
hiru bihotz eta behean, lau lerro’. 
Ameskoako Etnografiari buruzko 
Ikerketan jaso dagoenez, armarri 
hau harrian zizelkatua dago Eka-
la eta Aranaratxeko etxe banata-
ko frontisean. 

Altziturriko oinordekoek soilik 
ez, anduezarrek ere utzi dute az-
tarna Ameskoan. Hauek berezko 
blasoirik ez eta, bere abizenaren 
ikur gisa Gipuzkoako armarria 
hartu eta hainbat elementu gehi-
tu zizkioten beheko aldean: bi 
otso, beherantz biratuta dagoen 
ilargia eta koadrodun eremua (ja-
kelatua) ditu. Bakedaon Andueza 
jauregian dago armarri dotorea 
estilo barrokoan zizelkatua. Eu-
lateko etxe batek ere badu bere 
horman armarri bera, leinuko 
ondorengoek jarria. 

Eta gaur arte, hainbat mende-
tako ibilbidea egin dute orduan 
ezarritako gure abizen haiek. He-
rritarren atzoko eta gaurko joan-
-etorrien erakusgarri, hamaika 
istorioren gordeleku. 

ITURRIAK: 

• Lapuente Martínez, Lucia-
no. ‘Estudio etnográfico de 
Améscoa’, investigaciones 
ETNIKER. 

• Usúnariz Garayoa, Jesús 
María. ‘Historia breve de Na-
varra’. Sílex Ediciones. 

• Líbano Zumalacárregui, Án-
geles. ‘Edición y estudio del 
fuero de Vizcaya’. Euskal He-
rriko Unibertsitatea. 

ARGAZKIAK: 

‘Andueza armarria. Jesús Díaz’. 
Bakedaoko Andueza jauregiaren 
horman, armarria. Egilea: Jesús 
Díaz. 

Janire Arrondo Maguregi

Anduetza baserria.
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NATURAREN TXOKOA
Zohikaztegiak,
larre umelak, larre 
emankorrak

Zohikaztegiak, urte osoan urez aseta egoten diren belardiak dira. 
Lurzoru iragazkaitzen gainean garatzen dira eta beraz, ura behera 
iragazi ordez lur gainean gelditzen da. Urez aseta egote horrek, 
baldintza bereziak sortzen ditu eta landare jakin batzuk soilik dute 
bertan bizitzeko ahalmena. Ikus ditzakegun landare berezien ar-
tean, haragijaleak dira deigarrienak. Zegama inguruan, Altzaniako 
Arbarrain mendian topa ditzakegu hauetako zenbait.

Arbarrain inguruko zohikaztegi bat

Zohikaztegiak, iraganaren ispilu
Zohikatza, zohikaztegietan nagusi den goroldio berezi baten 
hondakinen pilaketaz sortzen da eta hau, ongarri moduan erabi-
li izan du gizakiak bere soroen emankortasuna hobetze aldera. 
Zohikaztegietan, aspaldiko polen aleak, egurrak, animaliak eta 
landare hondakinak gelditu dira harrapatuta usteldu gabe. Bi-
zidunen zati hauek aspaldiko garaietako klimari, landarediari, 
faunari... buruzko informazio garrantzitsua ematen dute. 
Hala ere, zohikaztegien gehiegizko ustiaketek nahiz beste 
hainbat ekintzek (pistak eraikitzea…) zohikaztegien etorkizuna 
arriskuan jarri dute. Hauek berreskuratzea ezinezkoa izango 
da, egun dauzkagun baldintza klimatikoekin ez baita posible 
zohikaztegi berriak sortzea era natural batean.

Animaliak
Zohikaztegietako fauna, ber-
tako landarediaren modura, 
berezia eta espezializatua da. 
Urarekin oso erlazionatutako 
ekosistema izanik, urari atxi-
kita dauden animaliak izango 
dira bertan aurkituko ditugu-
nak: arrubioa, igel arrunta, 
apo arrunta, uhandre palma-
tua, gailurretako uhandrea, 
igel gorria, sorgin orratzak, 
burruntziak eta beste hainbat 
intsektu.

Baso-igel gorria (Rana temporaria)

Landare haragijale bat
(Pinguicula grandiflora)
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BA AL ZENEKIEN?
Zegamako kantina

XX. mende hasieran Zegaman 
Kantina jarri zen martxan he-
rri-gunetik urrun zeuden base-
rrietako eskola-umeek bazkari 
osasuntsua egiteko aukera izan 
zezaten. 1917ko urtarrilean 
inauguratu zen Zegamako Kan-
tina, eta hau martxan jartzearen 
sustatzaile nagusia Jose Mayora 
Aranburu izan zen, herriko pla-
zari izena ematen dion zegama-
rra hain zuzen ere. Jose Mayora 

“Junta de Beneficencia” delakoak kantinarako erosten zuen generoa jasotzen 
duen liburuxka bat dago Udal Artxiboan.

Antzinako eskolak

medikua zen, eta baita euskal-
tzale eta abertzalea ere: 1911n 
eta 1913an Gipuzkoa Buru Ba-
tzarreko (GBB) lehendakari hau-
tatua izan zen.

Kantina eskolan bertan jarri 
zen. Zeregin honetarako Udalak 
gela bat prestatu zuen mahaiak, 
aulkiak, baxera etab. erosita, eta 
bertan, 36 haurrek bazkaldu zu-
ten hasiera hartan. Zerbitzu hau, 

Jose Mayorak emandako dirula-
guntzari esker jarri ahal izan zen 
martxan eta baita aurrerantzean 
mantendu ere.

Hona hemen, 1916ko abenduan 
Zegamako ”kantinaren” ingu-
ruan “El Pueblo Vasco” egunka-
rian argitaratu zen Jose Mayora-
ri egindako elkarrizketa. Bertan 
adierazten ditu Jose Mayorak 
besteak beste kantina sortzeko 
bere arrazoiak:
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EL PUEBLO VASCO

UNA BUENA IDEA

LA CANTINA ESCOLAR PARA CEGAMA
¿No se podría intentar algo semejante en los pueblos de la provincia?

UN EJEMPLO A IMITAR

Asuntos profesionales me llevaron, 
hace pocos días, a la villa de Cegama, 
escondida allí en el confín Sur de Gui-
púzcoa. Momentos antes de mi regreso 
y en el curso de una conversación sobre 
asuntos municipales, fui sorprendido 
con una noticia de marcado interés 
para aquella localidad. Se trataba de la 
creación de una Cantina Escolar…

-Pero ¿Cómo es posible esto en un Mu-
nicipio de tan escasos recursos?...¡Ten-
dría gracia!... Cegama iniciando y aco-
metiendo una empresa que solamente 
San Sebastián, y acaso Tolosa, que yo 
sepa, han podido realizar en esta pro-
vincia…

-Ciertamente. Pero no es cosa de este 
Ayuntamiento: la idea, y su encarna-

ción, es obra de un preclaro cegamés 
que ya en otras ocasiones favoreció 
a su pueblo natal, y que ahora con la 
nueva fundación manifiesta, una vez 
más su gran cariño y generosidad hacia 
sus paisanos.

-Pero explíqueme usted eso…

-No sé decirle más, sino que ello es una 
realidad, y que la inauguración de la 
Cantina tendrá lugar al comienzo del 
próximo Enero.

-¿Y el autor de la obra?

-No cabe ocultación; es su convecino 
de usted en San Sebastián, el doctor 
don Jose Mayora.

-¡Ah!... Me basta: de su amistad espe-
ro saber lo demás. Y adiós, que ya está 
aquí el coche.

Horas después tomaba yo el tren en 
Beasain.

Al detenerse el convoy en la estación de 
Tolosa, ¡cual no sería mi sorpresa al en-
contrarme de súbito con el propio señor 
Mayora que subía a mi departamento!...

-¡Mi caro amigo!

-¡Calle! ¿Qué vientos le traen a usted 
por estos andurriales?

-Vengo de Cegama…Siéntese, aquí, 
enfrente y prepárese; que le voy a so-
meter, quiera que no, al torpedeo de 
una interviú, como decimos ahora bri-
tanizando nuestro interrogatorio.

-Bueno; me rindo al submarino.

-Vamos a ver. Acabo de enterarme de 
un propósito de usted, mejor dicho, 

Lunes 25 de Diciembre de 1916
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de su actuación en un hecho que va a 
tomar estando en la Escuela Elemental 
de Cegama…

-¡Ya!...se refiere a la Cantina.

-Sí; pero conoce usted que tengo un 
espíritu inquisidor, y no sosiego hasta 
saber cómo se incubó esa idea, cómo 
se desarrolló, cómo ha cristalizado.

-Pues, sencillamente, con tiempo y 
mimbres…y voluntad. Queriendo mu-
cho a mi pueblo anhelaba yo en mis 
postrimerías dar una prueba de este 
sentimiento con algún beneficio que 
fuera directamente a remediar alguna 
apremiante necesidad que se sintiera 
en aquella localidad… Una oportuna 
rememoración de la infancia me des-
cubrió en clara visión el “punto obje-
tivo” de mi aspiración, y de ahí surgió 
la idea, que es hoy un hecho consuma-
do…Cuando yo de niño iba a la escue-
la, presenciaba diario una escena cuyo 
recuerdo me ha apenado en ocasiones: 
era la llegada matinal de los peque-
ños “baserritarras”, de aquellos pobres 
párvulos que aguantando, heroicos, 
la lluvia, la nieve, los ventarrones, el 
frío, todas las inclemencias del invier-
no, crudo en aquella región, venían a 
pie desde los caseríos más lejanos, re-
corriendo, algunos, distancias de más 
de cinco kilómetros y otros tantos de 
retorno a sus hogares…; llegaban ate-
ridos, mojados, descalzos muchos, las 
manos hinchadas de sabañones, cu-
biertos con ligera vestimenta, cruza-
do el busto de bridas sosteniendo una 
bolsa de lona que contenía un libraco 
y… la “comida”… Cuando al mediodía 
se cerraba por dos horas la clase y nos 
retirábamos los urbanos a nuestras ca-
sas, muy cercanas, donde el yantar de 
alimentos, más o menos variados y 
abundantes, pero nutritivos y calien-
tes, nos esperaba, los pobres caseritos, 
en el zaguán de la escuela o fuera de él 
sentados o de pie, abrían aquellos sus 
zurrones de lona, y… -¡Dios mío!-ha-
bía que ver lo que salía de aquellos 
fondos…Del uno, algún pedazo de 
pan de maíz acompañado de un poco 
de tocino frito; del otro, unas castañas 
cocidas y nueces; del tercero, un trozo 
de “talua” y dos manzanitas…; y así de 
los demás: y ese “alimento” era el único 

que se interponía entre el desayuno y la 
cena… ¡Pobres paisanitos míos!...

-¿Pero de entonces acá, habrán variado 
las circunstancias?

-Así pensé que sucediera; pero poco 
o nada ha cambiado en esos viajes de 
la miseria, que urge suprimir, si no es 
posible en absoluto, a lo menos y por 
de pronto en aquellos de más precaria 
situación y a la vez más distanciados 
del casco de la villa.

-Bien se lo merecen esos niños tan 
abnegados, como sus padres al no re-
nunciar a esa asistencia en tan duras 
condiciones.

-¡Ah… y si usted conociera el afán 
de aprender- y es de siempre- en mis 
compuebleros ricos y pobres!...Y, ¡cosa 
original he observado que este anhe-
lo es común en las zonas periféricas y 
abruptas de nuestro país: diríase que, 
la mayor convivencia con la Naturale-
za virgen, la lejanía de los centros po-
pulosos, las cumbres, los picachos que 
flechando al cénit marcan la ruta de los 
espacios infinitos y arrastran la imagi-
nación hacia los “abismos de arriba” 
que la atraen más y más…todo ello in-
funden en el ánimo de sus moradores 
un ansia de volar a través del mundo, 
de conocer nuevas regiones, nuevas 
gentes, creando así el “alma golondri-
na” que atisbo en estos “goyerritarras” 
que, en lo que atañe a los cegameses, 
se agudiza en extremo tal, que no hay 
rincón del Globo adonde no les lleva 
su genio aventurero, explorador e in-
trépido… Y como se han percatado de 
que en esos vuelos juegan papel im-
portante las alas del entendimiento, de 
ahí que se afanen por adquirirlas en la 
Escuela…

-¡Gallarda resolución!...Bueno; y, vol-
viendo a nuestra Cantina, ¿quiere us-
ted decirme qué base ha fijado para el 
sostenimiento de esa institución?

-No hay inconveniente. He entregado 
ya, por escritura pública, al presidente 
de la Junta de Beneficencia de Cegama 
una cantidad con cuyos intereses po-
drá asegurar la Junta una abundante y 
sana comida durante los días escolares 
de los meses más rigurosos de nuestro 

prolongado inviernos a los niños (de 
ambos sexos) más necesitados y leja-
nos de la villa. Yo tengo fe en que este 
primer paso despertará la emulación 
de otras personas y entidades, y, prin-
cipalmente, de nuestra paternal Dipu-
tación, no sólo para mis predilectos  
sino para los niños necesitados de to-
dos los pueblos de Guipuzcoa. Este 
será nuestro más noble blasón, y así 
también considero que es nuestro pri-
mordial deber si queremos que nuestra 
raza vasca ostente las cualidades que le 
están asignadas; la de ser buena, sana e 
inteligente.

-Conformes. ¿Por supuesto, que la ges-
tación de esa Cantina tiene que haber 
sido laboriosa?

-No señor; porque fue tan bondadosa-
mente acogido mi proyecto y me pres-
taran tan eficaz ayuda queridos amigos 
míos de la niñez, y cilitaronme con tal 
entusiasmo cuanto solicité para su rea-
lización, tanto éstos como todas las en-
tidades y autoridades del pueblo, con-
tribuyendo con desprendimiento digno 
del mayor encomio a todos los gastos de 
instalación menaje, etc., que mi labor 
ha sido bien sencilla. Yc como comple-
mento, le diré que muy pronto también 
estará hecha la provisión necesaria para 
que los escolares puedan cambiar su 
calzado en los días lluviosos.

-Vamos; esa es la nota médica…

-Ineludible. Ahora, para terminar, le 
expondré que lo único que pretendo 
de mis protegidos es que al comenzar 
y terminar esa modesta comida recen 
la oración acostumbrada entre bue-
nos católicos, haciéndolo en nuestra 
inolvidable y armoniosa lengua vasca; 
y procuren no descuidar la educación 
musical que es tradicional en mí que-
rido rincón.

-¡Bien por todos!...

Poco después, llegábamos a San Sebas-
tián. Al despedirme del señor Mayora 
y felicitarle por los altos sentimientos 
caritativos que le han llevado a esa lau-
dabilísima acción, hube de arrancarle, 
aun a trueque de herir su natural mo-
destia, la concesión de hacer pública 
esta conferencia. Y hela aquí.

Oihana Zubizarreta
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ATZOKO
ZEGAMA

1. Jose Mari Berasategi

2. Cruz Garcia

3. Martin Gorospe

4. Angel Irastorza

5. Joxe Agirre

6. Esteban Arakama 

7. Pako Urbizu

8. Eusebio Ormazabal

9. Migel Arizkorreta

10. Roman Guridi

11. Juan Azurmendi

12. Ezezaguna

13. Adrian Berasategi

14. Jose Asurmendi

15. Luis Azurmendi

16. Meliton Gorrotxategi

1929 inguruan jaiotako zegamarrak

1960 / 61 - 1962 / 63 inguruan jaiotako zegamarrak

1. Blas Urbizu

2. Manuel Ormazabal

3. Jose Arrieta Arakama

4.-Juan Azurmendi Aia

5. Gregorio Arizkorreta

6. Don Pedro maisua

7. Jose Luis Arrondo

8. Pedro Mari Insausti

9. Jose Inazio Agirre

10. Lourdes Agirre

11. Jose Mari Azurmendi Aia

12. Jose Mari Garcia

13. Ezezaguna

14. Jabi Prado

15. Joxe Arizkorreta Etxarte

16. Jose Andres Ormazabal

17. Jose Mari Iradier

18. Juan Jose Berasategi

19. Juan Cruz Arrizabalaga

20. Mikel Telleria

21. Xabier Ormazabal

22. Luis Mari Arrieta Guridi

23. Inazio Arrieta Arraiago

24. Jesus Ortiz

25. Juan Inazio Galdos

26. Norberto Urbizu

27. Manuel Arizkorreta

28. Juantxo Jauregi

29. Jose Luis Arrizabalaga

30. Jesus Urbiztondo

31. Jose Inazio Arakama

32.  Jose Mari Azurmendi 
Urbizu

33. Rafael Urbizu

34. Jose Angel Ortiz

35. Jose Angel Laskibar

36. Julio Rivas

37. Jesus Berasategi Zurutuza

38. Jose Luis Arrieta Irastorza

39. Jesus Mujika Arrondo

40.  Jose Ramon Arrondo 
Zurutuza

41.  Manolito (Obdulia 
maestraren semea)

42. Juan Bosco Garitano
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1. Norberto Urbizu

2. Jose Andres Pinillos

3. Jose Angel Telleria-

4. Jose Mari Agirre

5. Jesus Arias

6. Karlos Ormazabal

7. Juan Mari Apaolaza

8. Pedro Mari Arrizabalaga

1.  Jesus Mari Alustiza Goiburu

2. Jose Inazio Oiarbide 

3. Luis Mari Otaegi

4. Oscar Retuerto

5. Eusebio Arrizabalaga

6. Cristina Urbizu

7. Mari Sol Apaolaza

8. Jose Mari Arrizabalaga

9. Alizia Atxa

9. Esteban Arakama

10. Jose Mari Alustiza

11. Mikel Azurmendi

12. Pili Okaña

13. Milagros Zurutuza

14. Ana Teresa Alustiza

15. Belen Azurmendi

16. Klara Zubeldia

10. Iñaki Saralegi

11. Begoña Lizarralde

12. Juanjo Pikasarri

13. Maite Mujika Arrondo

14.  Maria Jesus Urbizu 
Murgiondo

15. Patxi Ruiz de Egino

16.  Luis Mari Azurmendi 
Arrieta

17. Don Pako maisua

18. Iñaki Irastorza

19. Julio Rivas

20. Jose Luis Arrieta

21. Andres Zabaleta

22. Pili Otaegi

23.-Eli Urbizu

24-. Carmen Baron

17. Kontxi Muñoz

18. Maria Angeles, maestra

19. Gillermo Pinillos

20. Marilu Azurmendi

21. Santi Katarain

22. Juan Inazio Urbizu

23. Nekane Mendizabal

24. Maite Albisu

25. Beatriz Arrieta

26. Elena Guridi

27. Junkal Gereñu

28. Izaskun Berasategi

29. Irene Garcia

25. kontxi Agirrebengoa

26.  Jose Antonio Azurmendi

27. Xabier Lizarralde-

28. Jose Luis Arkonada

29.  Maria Angeles Berasategi

30. Nekane Berasategi

31. Mari Mar Retuerto

32-. Elena Urbizu
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1967 / 68 / 69 inguruan jaiotako zegamarrak

1963 / 64 inguruan jaiotako zegamarrak
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1980. hamarkadako Zegamako txistulari taldea.

1. Pedro Jose Otaegi

2. Jabier Otaegi

3. Maria Victoria Otaegi

4. Kontxi Goiburu

5. Pedro Mari Arrizabalaga

6. Joxe Larrea, maixua

7. Alizia atxa

1. Maite Mujika

2. Elena Urbizu

3. Marilu Azurmendi

4.-Jose Inazio Oiarbide

8. Itziar Arrizabalaga

9. Marilu Azurmendi

10. Mari sol Apaolaza

11. Junkal Gereñu

12. Lutxi Urbizu

13. Elena Urbizu

14. Maite Albisu

5. Jesus Alberto Rubio

6. Jesus Mari Alustiza

7. Maite Albisu

8. Maria Angeles Berasategi

1969 inguruan jaiotako zegamarrak

1980 inguruan jaiotako zegamarrak

15. Luis Mari Otaegi

16. Maite Mujika

17. Iñaki Olarte

18. Jesus Mujika

19. Juan Inazio Urbizu

20. Idoia Apaolaza

21. Maria Angeles Berasategi

9. Maria Jesus Urbizu

10. Juan Inazio Urbizu

11. Gillermo Pinillos

12. Jose Mari Arrizabalaga

1 2
3

4
5

6

1211
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6
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itsasgama@itsasgama.com
ZEGAMA • 943 80 20 44 • 650 420 109

AROZTEGI ETA  
ZERRATEGIETAKO ASPIRAZIOAK

GALDARAGINTZA  
OROKORRA ETA MOTA

GUZTIETAKO HERRERIGINTZA

Pol. Intxausti, Pab. 14 I - ZEGAMA
943 801 243

doilan@doilan.info


