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Herritar adiskidea agur!
Olinpiar eta bisiestoa den urtea badoa eta 2005.a dagoeneko hurbil da. Urtea aitaren batean
joaten bada ere, bere ibilbidean hainbat gorabehera uzten ditu; atsegingarriak batzuk eta negargarriak eta kezkagarriak beste batzuk. 2004. urteak itxaropena piztu duela esango nuke gure
herri, kale eta etxeetan; hori uste dut behintzat. Hainbeste amesten dugun benetako bake justurako lehen urratsak ematen ari direla dirudi. Jakina da bakea guztion zeregina dela eta honenbestez hitza eta erabakia izan behar dugula. Baina egia da, indarkeria tresna eta jokabide erabiltzen dutenek dutela bake bide honetan zeresan eta zeregin handiena; behingoz indarkeria alboratu eta Herriaren nahia eta esana betetzea ezinbestekoa da.
Iazko urtekariko sarreran aitortzen nizun itxaropenerako garaia zela. Orain gauza bera uste badut
ere, bakea iaz baino gertuago dugula, eta 2005. urtea erabakiorra izan daitekeela esango nuke.
Bestalde, Zegaman urtean zehar gertatutakoak jasotzen dituen dokumentua aurkeztera natorkizu. Bertan, gure historia, oraina eta etorkizunerako asmoak biltzen dira, gizon-emakume, elkarte eta erakunde ezberdinen ikuspuntutatik aitortuak. Beraz, ikuspuntu ezberdinetatik baina helburu bera: lanean jarraitu, asmoak errealitate bihurtzeko eta gure Zegama egokitu eta
hobetzeko.
Urtekari hau egiten ilusioz beteta saiatu zareten udal langile, elkarte eta laguntzaile guztiei eskerrik beroenak eman nahi dizkizuet. Modu berean ezin ditut ahaztu beren dirulaguntza ematen
duten enpresa eta erakundeak ere. Eskerrikasko, zuen laguntzari esker dokumentu hau egitea
posible delako.
Eguberri jai alai eta jatorrak eta osasuna, zoriona eta pakea ardatz izango dituen 2005. urtea
opa dizkizut Udal Korporazio guztiaren izenean.
Aizkorri mendi lerrotik herrira
Hego-haize goxoaren sentipena
San Adrianen ernaitako Oria ibaiak
Ur fresko eta gardena
Arrano Aitz eta Elor Txikik
Anai-arreba bikien kemena
Aratz, Saadar, Ameztik
Udalerriko bazterren irudimena
Zegamako Udalak opa dizu
Zoriona, pakea eta itxaropena.
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Nire mutiko denborako Zegama
(Garai bateko Kontuak)

Pozez hasi naiz lan honetan, Zegamako
gorabeherak oroitzean niregana sentimendu bereziak baitatozkit eta poza ematen dit
berritzean.
Bost urterekin eskolan hasi nintzen eta
garai hartan baginen 100-130 ikasle. Maisu
batentzat nahiko buruhauste, baina gure
maisu Julian Jauna ez zen edozein, “maisu
nahiko ona” zen, mutiko bihurriak ere bazekien hezten. Zumezko makilatxo bat eskuan
zuela, harekin mutikoen eskuko behatz
puntak gozatuaz eta belarriak “ai ama!”,
belarrietatik tiratuz ia mutikoak altxatuan
zituela (bai errespetua jarri), baina, ai zenbat
mutiko belarri handi irten genuen eskola
hartatik!
Euskaraz hitz egitea galarazi eta guk
erdaraz ez jakin, nahiko lan bagenuen izate
horrekin.
Garai hartan negu gogorrak egiten zituen:
hiru edo lau elurte eta izozte galantak. Eta
baserri asko mendian oso urruti zeuden.
Horrekin jabeturik, On Jose Mayorak “gizon
ongileak” hiltzean, bere diru denarekin fundazio bat jarri zuen urrutiko baserritar neskato eta mutikoei negu guztian soinean ibiltzeko kapa handiak eta bazkariak kantinan
emateko, hasi azarotik eta otsailaren azkenera arte dena doan. Bazkaria nahiko ona
eta goxoa zen: indibabak, zartaginean
xigortutako urdail pusketatxo pare batekin,
bere koipe eta abarrekin, ogia eta ura, nahi
hainbat jan arte. Nik ere ondo dakit, elur
handiak egiten zituenean (30-40zm) goiko
baserrietatik ezin baitziren etorri eta kale
ondoko baserritarrentzako izaten zen.
Maisuak “Maixkiango Klaudio! hots egiten
zuenean”, hura bai poza! Ordu erdi batean
jan eta ordubete pilotarako.
Gizon ongile horrek udal aurreko enparantza bere izenean jarria dauka. Merezi
zuen.

Gure maisuak tarte alaiak ere moldatzen
zizkigun, apustuak eta abar. Horietako bat:
mutiko dexente bat zutik zela zeinek salto
egin gainetik ukitu gabe. Eta denetan onena
beti Antonio Bolas, basakatua bezala lau
hankan sekulako martxan joan eta mutikoen gainetik salto egiten zuen ukiturik gabe.
Zein mutil abila! Zinea eskaintzen zigun
noizbehinka, irudiak lehenbizi gero azalpenak “Kaperuzita eta otso gaiztoa”, “Gato
con botas”, “Katu saltalaria”, mendi batetik
bestera salto egiten zuena, “Pulgartzito”,
etab. Arbolak aldatzera joaten ginen urtean
behin Murgisarrira. Zer lan ona! Beste
ostegun arratsalde batean joan ginen
Saadar menditik aurrera Telleri gainean maisuak zuen pinudi batera, eta lurrera botata
zituen pinuetatik mutiko bakoitzak hartu bat
eta lurrean tarraka-tarraka hauts batean
mendian aurrera joaten ginen. Akordatzen
naiz maisuak kontatutako istorioak, Saadar
gainean atsedena hartuz. Saadar mendian
bizi izan ziren jentil eta tartaloarenak ziren.
Zer bizi ote zen hura! Meriendatu bokadiloak eta hor gindoazen mendian behera
Anttimuinotik Izarraga gainetik eskolaraino.
Mutikoak oso ondo pasatuaz, maisuak urte
guztirako egurra zeukan eskola eta bere
etxea berotzeko. Saiatua zen gure maisua,
baratzan ikusi izan genuen aitzurrean gogor
egiten. Mutikoek ere laguntzen genuen
pixka bat noizean behin, maisuak komunean ipintzen zigun balde kubiko batera
pisa eginaz baratzera botatzeko. kristoren
aza buru, porru eta abar hartzen zituen
gero. Mutikoen pixak bazuen bai indarra.
Gure eskola aldamenean nesken eskola
zegoen, baina oso aparte ibiltzen ginen
euretatik, jolas orduan neskak lehenago eta
gu gero; berdin dotrinan, neskak korura eta
mutilak portiko zaharrean, harrizko jartokian
eserita. Buruz ez dakit, baina ipurdi hotzarekin ikasten genuela. Salbea abesterakoan,
“Agur erregina” gure deiadarrak entzungo
zituzten
goiko
Mendigaratetik
ere,
Amabirjinak gorraizea balu bezala. Hamar
urterekin Jaunartze Handia egin aurretik
urtebete egiten genuen, eskolatik joanda,
Sakristian Parrokoarekin. Mutilak eskubitik
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zutik eta neskak ezkerretik jarleku bikain
batean jarrita. Parrokoarekin gogor saiatu
beharra zegoen dotrina ikasten, bestela ate
atzera ikastera. Neskak honetatik ere libre,
ez baitzegoen ate atzera mutiletara bidaltzerik. Garizuman, jaietan, Bezpera ondoren
gizon eta emakumeen tartean San
Antonioren aurrean lau edo bost mutikok
lezioak Erretoreari erantzun behar izaten
genizkion. Hau ere mutilak bakarrik, “zer
entxufea neskek!”. Gero Jaunartze Handia,
sekulako elizkizun eta festa, eta hortik
aurrera ez zen gehiago mutikoa, mutila baizik, eta baserritar mutilentzat lan gehiago.
Agur kaleko jolasak, ordu erdi bat pilotarako
eta agudo etxera.
Baserrian bazen bai lana; udaberritik hasi,
patatak, artoak, indibabak, barazkiak erein
eta jorratu; gero udarako lan gogorrak.
Ganaduarentzat udazken eta negurako
janariaz hornitu behar, belarrak zelaietan
ebaki, egunsentian hasita (goizeko ihintzarekin errazena ebakitzen baitzen), gero sikatu, gurdian hartu eta etxera, ganbarara jaso
eta tolestatu. Gariak heltzen zirenean
(aurrena kale aldekoak heltzen ziren), goiko
baserrietatik laguntzera etortzen ziren,
Astregitik Arantzazara, eta baita Antigoenetik ere Kristobal, Prantxika eta Pilar, zeinen pertsona onak guztiak ere; bestalde,
osaba-izeba eta lehengusuak elkartasun
onean samurtzen zuten lan urri hura. Gari
ebakitzea igitaiarekin egiten zen eta sikatutakoan azaotxoak (gari sorta txikiak) egin
eta jotzeko pronto jarri, gero goiko baserrietakoei laguntzera, lan berdina egitera,
horien gariak astebete geroago heltzen
ziren eta. Ondoren gari jotzea, bero handiarekin egin behar zen lan hau. Goizean garia
soroan zabaldu, metatan egoten ziren ez
bustitzeko, ondoren buelta eman eta bazkaldu ondoren bero-beroak zeudela ganbaran harri zabal baten gainean besagain
gogor emanaz alea jaulkitzen zitzaion gariari. Hau lan beldurgarria, nekea, izerdia eta
hautsa. “Asignatura” hau gainditzen zuenak
ez zeukan mediku beharrik. Eskerrak udazkena lasaiagoa izaten zen.
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Udazkenean garo lana egin behar zen,
gaztaina, etab. Garoa behar zen ganaduari
kamainak egiteko gero soroetarako eta
baratzetarako ximaurra beharrezkoa zelako.
Garo biltzea egiten zuten mendi aldeko
baserritarrak herriaren eta etxeko mendietatik, baina kale ondoko eta kamino gertuko
baserritarrek Partzoneriatik: Otzaurte eta
Gizonzabal ingurutik hasita Ojaola,
Gazteluberri azpiraino, Beunda, Juan Marti
gain, Ainabaso, Aldalola, Antzuzkar,
Ultzama eta Garagartzaraino. Mendi hauetako garo denak biltzen ziren Zegama eta
Segurako baserritarren artean, eta Idiazabaldarrak Etxegarate aldetik.
Garo lan hauek oso bereziak ziren. Hasi
baino lehen, jai bat aurretik, bandoa jotzen
zuen aguazilak esanaz noiz hasi, eta egun
hartan joaten ginen garoa ebakitzen genuen
tokira egunsentia baino lehen. Baina lehenengo bi egunetan igitaiez ebakitzen zen,
hirugarrenean segarekin, era horretan
denentzat garoa izan zedin. Beste alderdi
bat ere bazuen lan honek, gero gauean
Otzaurten “garofestak” soinua ia gau
osoan, herriko festa handienetan bezala
biltzen ziren gazteak. Hura giroa hura!, hiru
gauetan horrela, niretzat ze pena txikitxoa
izana.
Udazkeneko lanetan garo lanaz gain
badator elikagai bilketa: patatak, indibabak,
artoak, gaztainak… Eguna mozten ari
zenez, gauez “arto zuritzea” egiten zen
etxeko atarian. Familia osoa biltzen zen,
handi eta txiki, lan hau hastean. Amonak
aritzen zuen hamabost misterioko arrosarioa, eta hau lana!, zenbat erreberentzi.
Eskerrak halakoren batean, azkenean,
santu gehienak aipatu ondoren, kredoa eta
salbea eta “bale”, orduan aittek bazuen baimena ipuinak kontatzeko eta horrela arintzen zuen lan hura.
Gaztaina biltzen beste aste bat pasa eta
bagenuen etxean negu guztirako pentsua.
Urrian hasi eta egonak gara negu guztian
danbolinean erreta jaten beste janari batzuen osagai bezela. Gaztainak, zer janari
ona!, hauetatik nahikoa janez bai ondo bentilatzen ginela.
Eskolara huts egiten genuen mendiko
lanetara joan behar zenean bakarrik, aittek
maisuari baimena eskatuta, niretzat zer
poza!
Etxe ondoan bagenuen labe bat, nahiko
handia. Etxekuaneko Katalin familiarekin
batera, bere seme Bartolok eta nik egina,
lehengo labe zaharrak lur jo zuelako. Bertan

egiten genituen hamar edo dozena bat ogi
(otasak, etxeko,baserriko ogia) etxe bakoitzarentzat; gaurko integrala bezala, baino
hobeagoa, arto irinarekin egindako arto ogi
galantak ere bai. Hauek atera ondoren,
sagar garaian, sekulako sagar pila erretzen
genuen bertan.
Gose garai hartan ez ziren berriketako
janariak. Gero, jatekoa egin eta labea garbitu ondoren, hantxe sartzen zen barrura,
manta baten bilduta, erdiko (Mazkiarangoenak hiru ziren segindan eta erdian zegoen etxeari “erdikoa” deitzen genion)
“Joxeantonio” Kaskagorri deitzen zioten,
bere emazte Bixenta beldurrez zuela, labe
zoru guztia izerdiaz bustia uzten zuen,
erreumarentzat mesede haundia egiten
ziola eta.
Garai hartako mantenuaren gainean esan
nahi dut zeinen osagai onak ziren gure etxean gaztainak, intxaurrak eta gaztak.
Intxaurrak eta gaztak urte guztian eta gaztainak neguan nahikoa izaten genuen.
Gaztaiak Astregiko eta Arantzazako bi
osabak ekartzen zizkiguten, ardi larrearen
truke.
Nire aitona Joxe Mari Astregikoa–nire
aitapontekoa – 87 urte arte bizi izan zen, eta
bere agin eta hortz denak oso osorik eta
minik eman gabeak eraman zituen.
Medikuak ere ikutu gabeak, ez eta zepiluak
ere.
Famili zoriuntsu bat ginen ama bizi izan
zen bitartean. Nik 14 urte nituela hil zen, 43
urterekin. Familian, 80 urteko amona eta
aita, lau seme eta bi alaba gelditu ginen,
bost eta bi urtekoak azken hauek.
Lanen 15 urterekin hasi nintzen,
Otzaurteko guardarekin, ezparruak garbitzen, landarentzat zuloak egin eta aldaketan. Negu hura gehiena Agerdi mendian
pasa genuen. Goizeko 6etan irten etxetik,
eta bizikleta zahar batean joaten nintzen
Etxegarateraino, handik berriz mendian
zegoen lantokiraino, zortziretarako.
Euria hasten bazuen, zakua burutik hartu,
txanoa egin, gerrian lotu eta aurrera, geldituz gero, deskuentoa. Jornala 9 pezetakoa
izaten zen.
Iluntzean etxera etorri eta gau-eskolara....
eta horrela hamazazpi urte arte.
Obra lanetan 17 urterekin hasi nintzen
1.941ean. Tomas Zubizarreta zen nagusietako bat. Agintzetik gainera, erakusten ere
bazekien. Lehenengo pioi, gero hargintzan,
igeltseritzan, hormigoi armatuarekin e.a.
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Gerraurreko Zegama, herri bezala nahiko
ederki osatua zegoen.
Bi mila biztanle inguru. Baserriak 164.
Lantokiak ere dexente: Papertegia, bi zerrategi, eta bi arotz tailer, perrafabrika, alpareria, trenbideko lanak, basogizonak, garraiolariak, artzain sail bat, mikeleteak ere bai...
nola ez ziren bada ikusiko gero mundu guztian zegamarrak?
Frontoia 1.932 egina, bolatokia, eta
enparantzako musika izaten genituen jaietako entretenigarriak.
Musika banda, 30 bat lagunekin, Joxe
Elizondo, maisu zutela, txistu soinua e.a.
Hura alaitasuna. Zegamara jai arratsalde eta
gauean, inguruko herrietatik sekulako jendetza biltzen zen, han baitzegoen herri txikietako dantza eskola, gero hiri haundiagoetara joateko.
Gerrak asko hondatu arren, laister berriz
osatu eta era horretara izan zen Zegama
gure gazte garaian. Oso alaia...
Orain goaz Aizkorri aldera, azpalditxoan
joan gabe nago eta.
Teleferikoa jarriko balukete Urbiraino,
Ruper’en klienterik onena izango nintzateke.
Gure gaztetako irterarik atseginenak
Aizkorrira, Urbira, Aratzera, San Migelera,
eta zer esanik ez Arantzazura izaten ziren
han baitzegoen bihotzaren zati bat.
Promesa bat zela eta oinutsik joan ginen
Luis Atxatxe eta biok Arantzazura mendiz
mendi.
Urteko oporra izaten zen : zapatu goizean irten etxetik eta Txaparritik Sancti Spiritu,
Sandrati Lezea, Aizkorri gainetik, Akategitik
Urbira jeitsi, Arbelarren bazkaldu, eta
Arantzazura gauerako. Hemen juerga pixka
bat izaten zen. Jaian Eliz lanak egin eta
mendiz-mendi Aloña, Arriurdin, eta handik
etxera.
Hau mundiala zen.
Gure gazte garai ondoren, gorabehera
asko izan dira Zegaman, baina azken urtetan bide onetik gidatuta ikusten da gure
herri maitea.
Besterik gabe eskertuz lan hau egiteko
aukera emateagatik, besarkada beroenak
eta nire deseorik onenarekin, agur Zegamar
eta irakurle denori.
KLAUDIO GORROTXATEGI
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Aspaldiko kontuak
moduzko ukitu bat, bere izaerari nortasun
berezia ematen diona: jende leiala eta saiatua... kezkatia eta ausarta... langilea eta
alaia.
Garai haiek ez ziren oso erosoak: denbora
zailak eta arazo asko bai gizarte mailan eta
baita ere famili askotan. Adibidez, bai heziketarako eta baita lanerako ere. Adibidez,
herriko eskolan lehenengo ikasgaiak egin
ondoren, herritik kanpora joan beharrean
aurkitzen ziren asko eta asko lanbide baten
jabe izango baziren; eta horretarako beren
buruak prestatu egin behar. Baina... non?,
herritik kanpo. Hor zegoen kakoa. Eta baita
egin ere. Horrelaxe egin ziren asko eta
asko, era guztietako lanbideen jabe, han
eta hemen, goi mailako lanpostuak lortuz.
Hortarako... zegamarra izan behar...! Eta
adibide hau bezala, zenbat horrelako eguneroko ogibidea lortu ahal izateko.
Ez da oraindik denbora asko, Zegamako
Udalak, orritxo pare bat idazteko eskatu
zidala, garai hartako Zegamako herriari
buruz eta bertan orain hogeita hamar urte
bizi izan nituen urte haietaz. Baietz esan
nion eta gogo onez. Baina gero, nire baitan
pentsatu nuen: “Nik baietz esan zioat...
baina nondik hasi?”
Egia esan, noiz edo behin, lagun zaharrak
mahai inguru batean elkartzen garen
bakoitzean ez dugu jakiten gure kontu kontaketak noiz bukatu. Izan ere, gure garai
hartako istorio, istilu eta pasadizoek ez dute
inoiz amaierarik.
Oraindik 24 urte bete gabe nituela, 1956.
udazkenean joan nintzen apaiz Zegamara.
Gogoratzen naiz oso pozik joan nintzela;
izan ere, Zegama da nire gurasoen jaioterria
eta nire aurrekoen sorlekua. Txiki txikitatik
joaten
nintzen
urtero
Aierdi
eta
Intxurrondora, nire izeba eta lehengusuekin
egun batzuk pasatzera. Zenbat oroitzapen
eder inoiz ahaztuko ez direnak!
Eta zeinek pentsatu behar zuen nire lehenengo parrokia Zegamakoa izan behar zuenik; nire aitaren ametsa izan zen ni han ikustea baina zoritxarrez ez zitzaion amets hura,
egi bihurtu; Jaunak eraman zuen berarengana ni apaiz egin baino bi urte lehenago.
Hamaika urte egin nituen Zegaman, 1956tik
1968ra. Bitartean zenbat hotz eta bero,
zenbat ibilera eta zenbat gertaera sekulan
ahaztuko ez zaizkidanak. Oraindik orain,
garai hartako ezagun edo lagun zahar batekin topo egiten dudan bakoitzean edo
egunkari, irrati edo telebistaz, Zegamaz zerbait irakurri, entzun edo ikusten dudan
bakoitzean badirudi nire barruan aintzinako
oroimen zaharrak berriro esnatzen direla.
Beti pentsatu izan ohi dut Zegamako herria
parajez hain polita eta benetan paregabea
den bezala, bertakoak ere oso bereziak
direla. Dena dela, Zegamako jendea “aparteko arraza” da. Zegamarrek badute hala

Eskerrak larre motzean ohitua zegoen garai
hartako jendea !
Zegamarra, langile jatorra zen bezala, festa
zalea era bai. Garai hartan, gaur bezala era
askotako festak izaten ziren. Batzuk,
garaian garaikoak: herriko festak, San
Bartolometan nagusienak... auzoetan egiten zirenak batez ere Olaberri eta Goialdea
auzoetan. Eta uda partean eta herri mailan,
gazteak zirela antolatzaile, festa asko izaten
ziren. Eta festa giro hartatik era askotako
ekintzak sortu ziren. Adibidez, urteroko gazteen eguna, dantza talde bat, antzerki taldea, koru bat bai umeena eta baita gazteena, Erregeen kabalgata Gabonetan (gogoratzen naiz nola lehenengo aldiz kabalgata
egin genuenean, hiru erregeak “vespa”
motorraren gainean etorri ziren Zegamara.
Ze ibilerak!), Eguberri bezperan eta Santa
Ageda bezperan ere, gauez irteten ginen
kalez kale abestuz, behin baino gehiagotan
elurretan blai eginda. Garai hartan, dantzarako joera handia zegoen eta Altsasutik
etortzen zen jendea orkestinari esker, kale
ingurua oso animatua egoten zen igande
arratsaldeetan. Garai hartan, zine emanaldiak ere igandero izaten ziren: arratsaldez,
umeentzat eta iluntzean nahi zuenentzat
zine-areto berrian.
Baziren beste festa batzuk, gaur ere ospatzen direnak. Hauetan bereziena, herri eta
eliz kutsua duen “Arantzazura Pazko egunez egiten zen peregrinazioa”. Gaur bezala
orduan ere joera handia zegoen
Arantzazura joateko. Ni ere joan izan nintzen behin baino gehiagotan. Gogoratzen
naiz urte batean, nola joan nintzen zaldi gainean (garai batean apaiza eta alkatea zaldi
gainean joaten omen ziren. Eta ohitura ez
galtzeagatik zaldi gainean joan behar nuela
esan zidaten. Baita... joan ere.) Bainan zer
gertatuko? Ba... nire zaldiari iruditu zitzaion
karga handi xamarra zeramala bere gainean
eta zer egingo eta.... hankaz gora bota ninduen sasi artera. Hala ere, burua puskatu
ez nuenean!!
6

Beste alderdi berezi bat ere aitatu nahi
nuke: garai hartan zegamarrak, bai zahar
eta bai gazteak ere oso elizkoiak ziren.
Igandero-igandero, jende asko joaten zen
mezetara. Baita papelerako goiz erreleboa
egiten zutenak ere... hantxe joango ziren
zintzo asko mezetara. Hori bai! Manoloren
tabernan, uxual zurrutada bat egin ondoren,
noski. Inoiz, korupean, nire konfesionario
ondoan lo kuluxka bat, batek edo bestek
egin balu ere. Jai handietan, garizuma eta
aste santuan, “misio egunetan” edo gogo
jardunak zirela eta, eliza gainezka betetzen
zen, elizkizun askotan parrokiko koruak
abesten zuen.
Haurtxoek ere bazuten beren “eguneroko”
meza, asteroko katekesi saioaz aparte...eta
zintzo asko joan ere. “Luistarrak” eta
“Mariaren alabak” ere, hilero-hilero izaten
zituzten beren ospakizun eta hitzaldiak...
garai hartan egiten zen “Arantzazuko gazte
igoera” ahaztu gabe. Urte batean, herriko
festak zirela, errepetizio igande bezperan
tokatu zen Arantzazuko igoera. Hala eta
guztiz ere, berrogeita bost mutil gazte joan
ziren Arantzazura gau hartan.
Baita ere, gogoratzen naiz beste urte batean, Arantzazuko igoeraren antzera, ehun
eta hogei bat gazte, mutilak bakarrik, nola
joan ginen Iruetxetako Amabirjinaren ermitara; gauez eta gurutz bidea eginez. Baina
gaur bezala, aitzin-aitzinetik eta Pazko egunez Arantzazura egiten zen joan etorria izan
ohi zen orduan ere Zegamako kristau elkarte eta herriaren adierazpenik ederrena.
Baita ere, otoitz zaletasunak eraginda, gizaseme talde handi bat hilero-hilero eta uda
eta negu, biltzen zen gauez goizeko 5ak
arte Jaunaren aurrean otoitz egitera.
“Adoración nocturna” deritzan taldea zen.
Bai haur mailan eta baita gazte mailan ere
ekintza asko sortu ziren garai hartan.
Besteak beste, haur katekesi saioak katekista talde bati esker eta “Umetxo” korua.
Ze zintzo etortzen ziren entsaioetara neska
mutiko haiek! Ez genuen herrian bakarrik
abesten... herritik kanpo ere egiten genituen
gure ahaleginak. Segura eta Loiola irratiari
esker “Umetxo” korua oso “famatua” izan
zen garai hartan.
Eta nola ahaztu, ume eta gazteentzat, frontoiaren ondoan prestatu genuen “lokala”...?
Horrelakoxea izan zen nik garai hartan ezagutu nuen “zeamar kasta”: jatorra goitik
behera, ausarta eta trebea, lanerako eta
festarako beti prest zegoena, harrera onekoa eta alaia; herria maite zuena eta nahiz
eta beste garai bat izan, elizkoia.
Antzinako enbor zahar honen kimu berriak,
ez daude lo. Aurrekoei ohore eginez, badakit Zegamako herria gorantz doala.
BEJONDEIZUELA!!
JABIER ORMAZABAL, apaiza
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Udal-hauteskundeen 25. urteurrena

Joxe Telleria

Eduardo Telleria

1979an izan ziren Francoren heriotzaren
ondoren lehen hauteskunde demokratikoak. Francoren erregimenak iraun zuen bitartean, udal ordezkariak hautatzeko erregimenak berak zituen bere bideak baina,
herritarrek ez zuten bere bozkarekin parte
hartzen udal ordezkariak izendatzeko
garaian. 1975ean Franko hil ondoren, Juan
Carlos I.enak, Adolfo Suarez jarri zuen, transizio garaiko gobernuaren buru eta handik 4
urtera lehenengo aldiz, izan ziren Estatu
Espaniarrean hauteskundeak. Euskal
Herrian eta Zegaman ere, 1979 arte prozedura berak agintzen zuen eta 1979an, egin
ziren Zegaman ere lehen hauteskundeak.
Data horretatik 25 urte igaro dira eta hona
hemen, Zegaman hauteskundeen ondorioz
hautatutako 7 gorporazioen eta Alkateen
izenen zerrenda:
Legealdia 1979-1983
Alkatea
Joxe
Telleria
Telleria
(Zegamako
Independiente Abertzaleak)
Zinegotziak
Jose Ramon Agirre Berasategi (Zegamako
Independiente Abertzaleak)
Vicente Ormazabal Alustiza (Zegamako
Independiente Abertzaleak)
Jose
Manuel
Landa
Arizkorreta
(Zegamako Independiente Abertzaleak)
Ramon Otaegi Berasategi (Zegamako
Independiente Abertzaleak)
Juan Miguel Garcia Iraola (E.A.J.)
Jose Luis Galdos Idiazabal (E.A.J.)
Eduardo Telleria Ordozgoiti (E.A.J.)
Jose Maria Artola Agirretxe (E.E)
Aldaketak
Jose Mª Artola Agirretxek (E.E) kargua
uzten du 1980ko apirilaren 17an.
Juan Jose Gorrotxategik (E.E.) kargua hartzen du 1980ko irailaren 17an.
Legealdia 1983 – 1987
Alkatea
Eduardo Telleria Ordozgoiti (E.A.J.)
Zinegotziak
Jose Luis Galdos Idiazabal (E.A.J.)
Emilio Txurruka Uriarte (E.A.J.)
Jesus Maria Ugartemendia Lazkano (E.A.J.)
Fernando Urbizu Arrieta (E.A.J.)
Ramon Otaegi Larrea (E.A.J.ren zerrendatan independiente modura aurkeztu zen)
Maria Rita Agirre Larrea (E.A.J.)
Juan Maria Ormazabal Agirre (E.A.J.)
Jesus Maria Larrea Arana (E.A.J.)

Jesus Maria Larrea

Asun Mendizabal

Juan Inazio Galdos

Aldaketak
Maria Rita Agirrek (E.A.J.) kargua uzten du
1983ko uztailaren 4an.
Nikolas Zabaletak (E.A.J.) kargua hartzen
du 1983ko urriaren 3an.
*Ramon Otaegi Larrea zendu zen, 1986ko
ekainaren 14an.
Legealdia 1987-1991

Ana Teresa Alustiza Azurmendi (H.B.)
Jose Izagirre Mendiaraz (H.B.)
Aldaketak
Angel Carlos Gomez Torresek (H.B.) kargua uzten du 1997ko irailaren 8an.
Angel Irigoras Ormazabalek (H.B.) kargua
hartzen du 1997ko azaroaren 4an.
Legealdia 1999-2003

Alkatea:
Eduardo Telleria Ordozgoiti (E.A.)
Zinegotziak:
Emilio Txurruka Uriarte (E.A.)
Fernando Urbizu Arrieta (E.A.)
Jabier Inza Arizkorreta (E.A.ren zerrendatan independiente modura aurkeztu zen)
Jesus Maria Larrea Arana (E.A.)
Angel Irigoras Ormazabal (H.B)
Jose Ramon Agirre Berasategi (H.B)
Juan Maria Gereñu Otaegi (H.B)
Jabier Arrondo Etxabe (H.B)
Legealdia 1991-1995

Alkatea:
Juan Inazio Galdos Larrea (E.A.)
Zinegotziak:
Jon Ormazabal Berasategi (E.A.)
Carlos Ormazabal Urbizu (E.A-E.A.J.)
Miren Arantza Albizu Ormazabal (E.A.)
Nicolas Zabaleta Ormazabal (E.A.)
Jose Ramon Agirre Berasategi (E.H)
Angel Carlos Gomez Torres (E.H)
Iosune Irastorza Aizpeolea (E.H)
Andres Urbizu Murgiondo (E.H)
Aldaketak
Josune Irastorzak (E.H) kargua uzten du
2000ko uztailaren 10ean.
Elena Gorostizu-Orkaiztegik (E.H) kargua
hartzen du 2000ko abuztuaren 21eko bilkuran.
Angel Gomez Torresek (E.H) kargua uzten
du 2002ko ekainaren 26an.
Angel Irigoras Ormazabalek (E.H) kargua
hartzen du 2002ko irailaren 9an.
Legealdia 2003-2007

Alkatea:
Jesus Maria Larrea (Zegama Lantzen (E.A.)
Zinegotziak:
Emilio Txurruka Uriarte (Zegama Lantzen (E.A.)
Segundo Oiarbide Berasategi (Zegama
Lantzen (E.A.)
Inazio Urbizu Telleria (Zegama Lantzen (E.A.J.)
Jabier Otaegi Goia (Zegama Lantzenen
zerrendatan independiente modura
aurkeztu zen)
Jabier Arrondo Etxabe (H.B.)
Angel Irigoras Ormazabal (H.B.)
Juan Mª Gereñu Otaegi (H.B.)
Ana Teresa Alustiza Azurmendi (H.B.)
Aldaketak
Emilio Txurruka Uriartek (Zegama Lantzen
(E.A.) kargua uzten du 1992ko uztailaren
6ko bilkuran.
Asun Mendizabal Elizegik (Zegama
Lantzen (E.A.) kargua hartzen du 1992ko
uztailaren 21ean.
Legealdia 1995-1999
Alkatea
Asun Mendizabal (E.A.)
Zinegotziak
Segundo Oiarbide Berasategi (E.A.)
Miren Arantza Albizu Ormazabal (E.A.ren
zerrendatan independiente modura aurkeztu zen)
Inazio Urbizu Telleria (E.A.J.)
Juan Jose Gorrotxategi Landa (E.A.J.)
Angel Carlos Gomez Torres (H.B.)
Jose Ramon Agirre (H.B.)
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Alkatea:
Juan Inazio Galdos Larrea (E.A.)
Zinegotziak:
Jon Ormazabal Berasategi (E.A.)
Carlos Ormazabal Urbizu (E.A.J.)
Miren Arantza Albizu Ormazabal (E.A.)
Nicolas Zabaleta Ormazabal (E.A.)
Javier Otaegi Goia (E.A.)
Mª Pilar Elorza Intxausti (E.A.J.)
*2003ko maiatzaren 25ean izan ziren Udal
Hauteskundeen emaitzak aintzakotzat
hartuta, eta “Aizkorri” plataformako emaitzak ilegalizatuak izan ez balira, Zegamako
Udalak dituen 9 zinegotzietatik 2 ordezkari zegozkion Udalean: Angel Irigoras
Ormazabal eta Iosune Irastorza Aizpeolea.
Jakina den bezala, “Aizkorri” plataforma
ilegalizatua izan zen eta beraz, ordezkaritza legalki ez du Udalean.
Aldaketak
Miren Arantza Albizu Ormazabalek (E.A.)
kargua uzten du 2004ko uztailaren 19ko
bilkuran.
Juan Luis Urzelai Ugartek (independientea) kargua hartzen du 2004ko uztailaren
19ko bilkuran.
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Udala
AITXURI HERRI ESKOLAN
EGUZKI PLAKA JARTZEN
Udal Batzarrak irailaren 6an erabaki zuen
Aitxuri Herri Eskolan eguzki plaka fotovoltaikoa ipintzeko EEE/EVE-rekin
(Energiaren Euskal Erakundearen/Ente
Vasco de la Energía) hitzarmena onartzea. Honen ondorioz azaroan Aitxuri
Herri Eskolan eguzki plaka jartzen hasiak
dira. Instalazio guztia datorren urteko
udaberrian amaitzea aurreikusten da,
amaitzeko falta diren lanak egin aurretik
EEE/EVEk tramitazio administratibo
berezitua egin behar baitu.
Hitzarmen honen bidez arautzen den
azalera erabiltzearen lagapenaren ordainez, EEE/EVEK honako material honen
ekarpena egingo dio udal instalazioari:
- Sare elektrikora konektatutako 5 KWko eguzki instalazio fotovoltaikoa.
- Instalazioaren datu teknikoen jarraipena
egiteko aplikazio informatikoa.
- Panel informatiboa, bertan instalazioaren datu orokorrak eta unean uneko datu
zehatzak emateaz gain, energiaren
aurrezteari eta energia berriztagarrien
aplikazioei buruzko mezuak agertuko
dira.
- Hezkuntza ziklo bakoitzerako egokia
den material didaktikoa ikasle eta irakasleentzako, gaztelaniaz zein euskaraz.
Udalaren ekarpena ondorengoa izango da:
- Eguzki planta fotovoltaikoa ipintzeko
behar den azalera “Aitxuri herri-ikastetxea” kokatua dagoen eraikinean.
- Internetera konexioa duen ekipo informatikoa jartzea eraikinean, beste zeregin
batzuetarako ere erabil litekeena, instalazioaren datu teknikoen aplikazio informatikoari eta fakturazioaren kudeaketari
begira.
- Beharrezkoa baldin bada, hitzarmen
honetan jasotzen diren jarduerak behar
bezala egiteko dagozkion udal baimen
eta lizentziak eskuratzeko erraztasunak
ematea.
- Hitzarmen honen arabera egindako instalazioaren jabea EEE/EVE izango da eta
berari dagokio jabetza honetatik eratortzen diren betebeharrei erantzutea eta
betetzea.

Eguzki
plaka jarri
gabe

Eguzki
plaka
jarrita

- Hamabost urteko epea amaitu baino
lehen, instalazioa abian jartzen denetik
kontatzen hasita, Udalak jabego-eskualdatzea eska diezaioke EEE/EVEri. Azken
honek konpromisoa hartzen du saltzeko
unean uneko instalazioaren hondarbalioaren truke.
- Hala eta guztiz ere, hamabost urteko
epea igarota, instalazioa abian jartzen
denetik kontatzen hasita, Udalak
EEE/EVEri jabego-eskualdatzea eskatzen badio, dohainik egingo da.
Instalazioa ustiatzeaz EEE/EVE arduratuko da, eta honako alderdi hauen ardura
izango du bere gain:
- Instalazioen mantentze-lanak.
- Aseguruen kontratazioa.
- Fakturazioaren kudeaketa.
- Konpainia hornitzaileari salduko zaion
elektrizitatearen fakturen prestaketa.
- Egokitze lanak.
- Azpiegitura, instalazio eta ekipoen inguruan egin beharreko ekintzak egitea.
- Administrazioaren aurrean egin beharreko izapideak egitea, adibidez,
Erregimen Berezian Energia Elektrikoa
Ekoizteko Instalazioen Erregistroa; baita
enpresa banatzailearen aurrean egin
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beharrekoak ere (salmenta-kontratua,
konexio-eskabidea, baldintza egokien
egiaztapena, onarpenen egiaztagiriak eta
abar), instalazioa sarera konektatu ahal
izateko eta lanak gauzatzeko zuzendaritza teknikoaren ingurukoak.
Instalazioa ipintzeko behar den eraikinaren eremu edo azalera aldi baterako hartzeko baimena ematen dio Zegamako
Udalak EEE/EVEri; baita instalazioaren
funtzionamendurako beharrezkoak diren
gainerako ekipoak koka-tzeko eta lanak
egiteko baimena ere.
EEE/EVEk konpromisoa hartzen du aipatutako instalazioa hamabi hilabeteko
epean eraikitzeko. Hitzarmenaren iraupena hamabost urtekoa izango da eta
urtero luzatu ahal izango da.
ARROPA ZAHARRAK BILTZEKO
ZERBITZU BERRIA MARTXAN
Sasieta Mankomunitateak otsailaren
18tik aurrera arropa zaharrak biltzeko
zerbitzua martxan jarri zuen. Honetarako,
Andraitz Auzoan, “Haizea” tabernaren
aurrean kokatu zuen kontenedorea.
Zerbitzuaren ezaugarriak ondoren
garatzen dira:
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INTXAUSTIN, GI-2637 ERREPIDEAN ETA ORIA IBAIAN OBRAK AMAITUTA
GI-2637 errepidean bihurgunea zuzentzea eta Oria ibaiaren uholdeen aurkako
defentsa egitea eta bideratzea Intxaustin
obraren azken ukituak urtearen haseran
eman zitzaizkion. Jakina den moduan
Erakunde Publiko eta Departamendu
ezberdinen laguntzari esker burutu da lana.
"Antzibar S.A." eta "Sukia S.A." enpresen
arteko aldi baterako enpresari (UTEri) adjudikazioa 900.373,71 � edo 149.809.580
pezetan (BEZ barne) egin bazitzaion ere,
likidazioa edo kitapena 840.919,31 � edo
139.917.200 pezetan (BEZ barne) egin da.
Ondoren zehazten da obra honetako
finantziazio koadroa:

Intxaustiko
obrak
goitik
ikustita

ORIA IBAIA INTXAUSTIN BIDERATZEA:
LIZITAZIO OINARRIA:
ESLEIPENA:
LIKIDAZIOA (OBRAREN KOSTU OSOA):
FINANTZIAZIOA:
Eusko Jaurlaritzako lurralde Antolamendu eta Ingurumen Saila:
Gipuzkoako Diputazioko Errepide Departamentua:
Diputazioko Garapen Jasangarrirako Departamentua:
Goierri Beheko Industrialdea:

947.068,86 �
900.373,71 �
840.919,31 �
420.459,64
300.506,00
99.564,79
20.388,88

�
�
�
�

GUZTIRA: 840.919,31 �

Arropa-kontenedore berrietan sar
daitezke:
a) Jazteko arropak, era guztietakoak
(kalekoak, kirola egitekoak, bainuakoak
etab.), bai umeenak eta bai helduenak,
nahiz barruko arropa nahiz gainekoa.
b) Etxeko arropak orohar: mantak, maindireak, koltxak edredoaik, gortinak, toailak etab.
c) Oinetakoak (egoera onean daudenak
bakarrik).
d) Zenbait arropa osagarri, hala nola,
gerrikoak, gorbatak, galtza uhalak, lepokoak, mukizapiak, eskularruak, poltsak,
karterak, diru-zorroak, gerriko poltsak,
etab.
Arropa-kontendoren berrietan ez dira
sartu behar:
a) Ehungintzako ebakitze-hondakinak.
b) Industrian eta tailerretan garbitasun
lanetan erabilitako trapuak.
c) Garbitasun tresnak: zoru-garbigailuak,
hautsa kentzeko trapuak, baietak, etab.
d) Alfonbra eta moketak.
Arropak oso zaharrak baldin badira
edota hondatuta baldin badaude ere,

kontenedorean sar daitezke, izan ere,
berrerabiltzeko moduan ez baldin
badaude birziklatzeko balio dute.
Herritarrei arropa poltsa itxietan sartzeko
eskatzen zaie, arropak ondoren barrerabil eta birziklatu ahal izateko.
Arropen bilketa eta ondorengo berrerabilpena eta birzikaltzeko Oldberri
S.Coop.ari eman zaio. Kooperatiba hau,
Karitaseko Sarea fundazioaren babesean sortuko da eta ehun hondakinak birziklatzea du helburu.
Karitasek betidanik bere jardunean giza
kolektibo behartsuen aldeko lan handia
egin du. Azken urteotan bere jardueran
zenbait elementu berritzaile erantsi dira,
bere betiko asistentzia lana baztertu
gabe, pobreziaren kronifikazioaren aurka,
heziketa eta enplegu sorkuntza bultzatatu asmoz. Horren ondorio da, besteak
beste, Oldberri Kooperatiba.
2002an Eusko Jaurlaritzak Oldberri,
S.Coop. “Giza ekimeneko kooperatiba”
izendatu zuen eta duela gutxi (2003an)
“Onura publikoko kooperatiba” izendatu
du. Jasotako arropa guztia, Errenderiko
Masti Loidi industrialdean dagoen
berreskuraketa planta batetara eraman9

Intxaustiko bihurgunea.

go da. Bertan arropa sailkatu eta egokitu
ondoren honako erabilpen hau emango
zaio:
Alde batetik, ehunak birziklatzen dituzten
enpresa handizkiei salduko zaizkienak
daude, hauek birziklatu ondoren erabilpen derberdinetako produktuak sortuko
dituzte (garbitasuna egiteko trapuak,
aulki eta besaulkietarako betegarriak,
etab).
Beste alde batetik, egoera onean dauden arropak daude eta hauek, edo gizaasistentziarako, hau da behartsuei
banatzeko. Banaketa hau, parroki, atzerritarren harrerako zentru, espetxeak
etab.en bidez egiten da edota
Merkataritza Justuko dendetan, azoka
eta merkatu txikietan, 2. eskuko arropa
modura saltzeko erabiltzen dira.
LANPOSTUEN BALORAZIOA
Iaz hasitako gizarte laguntzailearen eta
euskara, kultura eta turismo teknikariaren
lanpostuen balorazioei jarraipena eman
zaio aurtengoan. “LKS” enpresa izan zen
idazkari-kontuhartzaile, administraria, bi
garbitzaile eta zeregin anitzekoa edo
aguazilaren lanpostuen balorazioak egin
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zituena. Udal Batzarrak maiatzaren
10ean erabaki zuen LKS-ren txostena,
eta honenbestez bertan proposatutako
balorazioak onartzea. Txostenak, besteak beste, lanpostu bakoitzeko betebeharrak eta Zegama antzeko udalerriko lanpostu berdinen analisi konparatiboak
aintzakotzat hartu zituen. Honenbestez,
esandako lanpostu bakoitzari lan-maila
bat igo zaio, eta hilean gutxi gorabehera
60 � edo 10.000 pezetako igoera gordina izango dute lanpostu hauek betetzen
dituzten langileek.
HERRIKO KULTUR ETA
KIROL ELKARTEEI
DIRULAGUNTZA BANAKETA
Udalak Kultura eta Kirol taldeek daramaten jardunbidea laguntzeko asmoz bi
programa ditu bere baitan egun: Kultur
Etxeko Jarduerak programa eta Kultura
eta Kirol elkarte eta taldearentzat dirulaguntzen programa.
Lehen programatik (Kultur Etxeko
Jarduerak) herriko elkarte soziokulturaleentzako laguntzak bideratzen dira, elkarte horiekin egindako akordio eta hitzarmenen bitartez. Programa honen barne
egongo lirateke beraz, aipatu herriko hiru
elkarte soziokultural hauek: Amezti K.E.,
Tartalo Etxe K.E. eta Zegamatar Batasun
Kasinoa.

Bigarren programaren baitan, herrian
dauden beste kultura eta kirol talde eta
elkarteentzako dirulaguntzak banatzen
dira. Talde edo elkarte hauek nolabait
esparru edo eremu berariazko bat dute
langai eta helburu, kultura edo kirol arloan, eta Udalak horrelako ekimenak, ahal
duen neurrian, babestu nahirik sortutako
programa da berau.
Honela, azken urteetan, 1992tik 2002ra,
udal araudi baten bidez banatu dira dirulaguntza hauek. Egiaz, gai konplexua
izanik, hasieran baliokoa gertatu zen
bezala, arrazoi ezberdinak direla eta
araudi hau ez da egun egokien jotzen.
Horrela banaketarako proposamen berri
bat moldatzen ari da udala eta taldeak
hurrengo urteetarako.
Laguntza hauek urtea amaitu ondoren
banatu dira orainarterakoan. Beraz 2004
urtean 2003ko dirulaguntzak banatu
dira, adostutako ondorengo irizpideak
eta jarraibideak gauzatuz:
1- 2003an talde edo elkarte bakoitzak
eginiko ekintzak hartu dira.
2- Elkarte edo talde baten jarduera iraunkorra den ala ez baloratu da
3- Subentzionagarri diren ekintzen artean, Zegaman burutzea, publikoak izatea,

kultura edo kirolaren aldetik duten interesa edo oihartzuna eta aintzinatasuna edo
iraunkortasuna baloratu dira.
Ondorioz, 2004 urteko dirulaguntzak
banatzeko aurrepauso bat izan da 2003
urterako egin den azterketa hau, hobetzeko bidean aurrepauso alegia.
Udal Gobernu Batzarrak martxoaren 8an
udalerriko kirol eta kultur elkarteen artean
2003. urteko dirulaguntzak banatzeko
irizpideak finkatu zituen. Irizpen hauetan
oinarrituta, udalerriko kirol eta kultur
elkarteei eskaerak aurkeztu ondoren,
Udal Gobernu Batzarrak ekainaren 7an
2003ko aurrekontu ekonomikoan jasotako 7.810 � edo 1.300.000 pezeta ondoren zehazten den moduan banatzea erabaki zuen:
Aizkorri Futbol Taldea ............ 1375 �
edo 228.781 pta
Amezti Mendi Elkartea .............. 1085 �
edo 180.528 pta
Elkartu Nahi Txirrindulari Elkartea.......
1375 � edo 228.881 pta
Tartaloetxea................………….1085 �
edo 180.528 pta
Orkatz Abesbatza .............….... 2890 �
edo 480.855 pta

KANPOSANTUAN KONPONKETA LANAK
Urrian burutu dira Kanposantuko
egokiera lanak. Hain zuzen ere, San
Bartolome Ermitatik irten eta behera
doan bidea zabaldu egin da (bi baldosa zeuden lekuan orain hiru jarri

Kanposantua eraberritze lanen aurretik

dira, baldosa batek duen zabalera
irabaziz). Halaber, pasilo beretik
behera joanez, nitxo iladen artean
zegoen gune berdea kendu egin da,
eta bere ordez baldosak jarri dira, pla-

Kanposantuko eraberritze lanak
10

taforma bateratu bat eginez, lurperatzeak erraztu eta jendea erosoago
ibiltzeko xedearekin. Lanak urrian
burutu dira eta Mikel Urbiztondo igeltseroak egin ditu.

San Bartolme Ermitatik kanposantura doan
bideari, baldosa baten zabaleroa irabazi zaio
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Hautsitako gurutzea

AIZKORRIKO GURUTZE BERRIA
2002ko abenduan oinaztar batek lurrera
ekarri zuen Aizkorriko Ermitako
Gurutzea. Geroztik, berreraikitze lanak
egiteko gestio ezberdinak egin ziren eta
hauen ondorioz, aurtengo ekainean
Gurutze berria jarri ahal izan da. Jabier
Arrieta, herriko semea eta eskulturgilea
izan da bere egilea. Gurutzea zatitan
eraikia izan da, eta Aizkorrin bertan izan
ziren pieza guztiak elkartuak. Garraio
lanak helikopteroan egin dira, Eusko
Jaurlaritzak eskainitako laguntzari esker.
Udaletik sustaturiko ekimena izan da, eta
Mikel Urbiztondo, Joxe Luis Berasategi
eta Jabier Arrieta izan ziren Aizkorriko
Gurutzea kokatu zutenak.
OSTATUAREN USTIAPENA

Gurutze berria

ko adjudikazioaren errenuntzia idatzia
aurkeztu zuten, Udalaren harridurarako.
Udal Batzarrak azaroaren 2an erabaki
zuen Ostatuko zerbitzuen ustiapena
kontratatzeko baldintzen pleguak onartzea. Azaroaren 25ean, lehiaketa publikoaren iragarkia Gipuzkoako Aldizkari
Ofizialean argitaratu da. Aurkezten diren
eskaintzen artean aukeraketa prozesua
burutu ondoren, Udal Batzarrak adjudikazio erabakia hartuko du.
Egungo ustiatzaileak, Udalak aurrez
beste erabakirik hartzen ez badu,
2005eko martxoaren 6 arte Ostatua
beren zerbitzuekin ustiatu beharko dute.

Udal Batzarrak urtarrilaren 28an egin
zuen bileran erabaki zuen Ostatuko zerbitzuen ustiapena kontratatzeko hirugarren aldiz baldintzen pleguak onartzea.
Deialdi publikoa eginik, bi eskaintza aurkeztu ziren. Ohikoa den bezala enpresa
aditu batek (LKS-TSI-k) aurkeztutako
eskaintzak aztertu eta estudiatu ondoren, adjudikazio proposamena luzatu
zion Udalari. Honenbestez, Udal
Batzarrak martxoaren 8an erabaki zuen
egindako proposamena onartzea, eta
beraz, Enrike eta Iñigo San Jose Azkue
anaiak osatutako taldeari Ostatuko ustiapena adjudikatzea. Honen iraupena bi
zatitan banatzen zen; lehena, frogaldikoa, 18 hilabeteko iraupena zuena, eta
ondoren, bi alderdiek nahi izanez gero
bost urteko luzapena. Adjudikazio-hartzaileak hilean 1.150 � edo 191.343
pezetako alokairua (BEZ kanpo) ordaindu dute. Prezio honen barnean taberna,
jatetxea, ustiatzailearen etxebizitza eta
ustiapenerako 10 logela sartzen dira.
Adjudikazio-hartzaileek martxoaren 16an
ireki zituzten Ostatuko ateak. Irailaren
6ko udal erregistro sarrerarekin, eginda-

UDAKO EUSKAL
UNIBERTSITATEAN PARTE
HARTU DUTEN HIRU
HERRITARREI DIRULAGUNTZA
Azkeneko urteetan egiten duen antzera
aurtengoan ere Udal Batzarrak apirilaren
5ean erabaki zuen Udako Euskal
Unibertsitatean parte hartu nahi duten
herritarrentzat dirulaguntza programa
arautzea. Iazkoan bi herritarrek parte
hartu eta diruz lagundu zitzaien, aurtengoan hiru izan dira. Ea bada, datorren
urterako, aurtengoan animatu direnez
gain, beste herritarren batek hauen itzalean Euskal Herriko Unibertsitateko
hitzaldi-jardunaldietan parte hartzen
duen.

Ostatuaren
ustiapena
berriro
lehiaketara.
11
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UDAL ARTXIBOKO LIBURU
ZAHARRA ZAHARBERRITZEA
“Zegamako Udalak Oñatiko Udalari
Aizkorriko Gurutze Santua Zegamako
Elizara bueltatzeko eskaera” liburua
zaharberritu da. Madrilgo enpresa aditua den “Barbachano & Beny SA”
enpresak egin du lana, eta 10.774,90
� edo 1.792.792 pezeta ( BEZ barne)
kobratu du. Gipuzkoako Foru
Aldundiak kostuaren %60 ordaindu du.
UDALETXERA IRISTEKO
IRISGARRITASUNA
BERMATZEKO OBRAK
Kutxa bulegoan egokiera lanak egin dira.

“KUTXA”-K ASEGINOLAZA 13KO
BULEGOAN OBRAK
“Kutxa”-k bere ohiko bulego edo sukurtsalean egokiera lanak egin ditu.
Honetarako, udal baimena lortu eta
obrak egin diren bitartean, “Mayi” izenez
ezaguna izan den denda kokatzen zen
lokalean eduki ditu “Kutxa”-k bere behinbehineko bulegoak. Obrak bukatu
bezain pronto, ohiko lekura bueltatu dira,
Udal Gobernu Batzarrak ekainaren 7an
sukurtsal berritua martxan jartzeko baimena eman ondoren.
ZEGAMAKO HISTORIARI
BURUZKO LIBURUAREN
IDAZKETA
“Xabier Azurmendi” (Axariñeako apaiza)
zenaren izena duen beka abian jarri zuen
martxoaren 8an Udal Batzarrak. 2015.
urtean herri burujabe moduan 400 urte
beteko dituen Zegamako historia garatuko da beka honen bidez. Mikel Aizpuru,
Euskal Herriko Unibertsitateko historia
irakaslearen
eta
Udako
Euskal
Unibertsitateko kidearen aholkuarekin
onartu zuen Udalak beka arautuko
dituen baldintzen plegua. Eskaintzak
aurkezteko epea ekainaren 30 arte ireki
zen eta bi eskabide aurkeztu ziren.
Hauek aztertu ondoren, Kultura batzordearen proposamenari jarraituz, Udal
Batzarrak uztailaren 19an erabaki zuen
Zegamako historiari buruzko ikerketa
liburua idazteko adjudikazioa Juan
Carlos Mora Afan eta David Zapirain
Karrika historialariei egitea.

Lanen jabea Zegamako Udala izango da.
Udalak berarentzat gordetzen du ikerketak osoki edota partzialki erreproduzitu,
argitaratu eta plazaratzeko eskubidea
bere kabuz edo beste erakunderen
baten hitzarmenez, lehentasunez Udako
Euskal Unibertsitatearekin, egoki deritzonean. Lanaren jabetza, lana aurkeztu eta
bi urtekoa izango da Zegamako
Udalarena, ere horretan argitaratuko ez
balu, egilearengan bihurtuko da bere
erabileta jabetza. Betiere, lanaren egilea
edo egileak aipatu beharko ditu Udalak.
HAUR ETA GAZTEEN ARTEAN
IRAKURZALETASUNA ETA
LIBURUTEGIKO LIBURU-MULTZOA
BERRITU ETA HANDITZEKO
EUSKO JAURLARITZAREN
DIRULAGUNTZAK
Haur eta gazteen artean irakurzaletasuna
suspertzeko Eusko Jaurlaritzako Kultura,
Gazteria eta Kirol Sailburuordetzak 776
� edo 129.116 pezetako dirulaguntza
eman dio Zegamako Udalari. Halaber,
Sailburuordetza berak, 999,41 � edo
166.288 pezetako dirulaguntza eman
dio Zegamako Udalari, liburutegiko liburu-multzoa berritu eta handitzeko.

Adjudikatutako lana 2005eko abenduaren 1erako aurkeztu beharko dute adjudikazio-hartzaileek. Bekaren zenbatekoa
12.000 �koa da eta paperean eta euskarri informatikoan aurkeztu beharko
dute egileek.

Ate
zaharra
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Ostatuko errehabilitazioak eraginda
herritarrak Udaletxera igogailuaren
bidez iritsi ahal izatea lortu da. Hau
horrela igogailutik bulegoetara iristeko
zeuden bi ate aldatzea erabaki zuen
Udalak, irisgarritasun arauak betetzeko. 7.211 � edo 1.199.809 pezetako
kostua izan zuen lan hau bere osotasunean Eusko Jaurlaritzako Justizia,
Lan eta Gizarte Segurantzako
Departamentuak finantzatu zuen
Zegamako Udalari emandako dirulaguntzaren bidez.
IBILGAILUEN UDAL ZERGAREN
ERROLDAN MINUSBALIATU
EDO EZINDUEI EXENTZIOA
Udal Gobernu Batzarrak martxoaren
22an erabaki zuen ibilgailuen udal
zergaren erroldan ezinduen zerrenda.
Honenbestez, hauek ez daukate ibilgailuen gaineko zerga ordaindu beharrik exento baitaude Ibilgailuen gaineko udal zerga ordaintzetik. Legez
%33 edo gehiagoko ezintasun maila
dutenak izango dira pertsona ezinduak. Egoera honetan daudenak
Udaletxean eskaera egin ahal izan
dute esandako ezintasuna eta ibilgailuaren jabe direla justifikatzeko.
Salbuetsita dagoen eskaera eta aldeko ebazpena, erroldaren jendaurre
epearen barnean egin dutenei ez zaie

Ate
berria
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udal zergarik kobratu. Bestalde, ezintasuna eta ibilgailuaren jabe izatea justifikatu dutenek urtean zehar eskaera aurkeztu ahal izan dute, eta Udalak eskaeraren
alde ebatzi ondoren, diru bueltatu die.
ZEGAMA, URBIA ETA
AIZKORRIKO ARTZAINTZA
BEKAREN ADJUDIKAZIOA
Zegama, Urbia eta Aizkorriko Artzaintza
bekaren idazketa egiteko, urtarrilaren
15ean amaitu zen eskaintzak aurkezteko
epea. Udal Gobernu Batzarrak urtarrilaren 28an erabaki zuen ikerketa beka
Mª Isabel eta Lierni Elorza Puyadenari
adjudikatzea.
Ikerketa bekaren adjudikazio-hartzaile
bikotea bere lana egiten ari da honetarako sortu den batzordearen jarraipenarekin. Batzorde honetan Fermin Leizaola
eta Nikolas Segurola adituak parte hartzen dute.
Beka honen helburua, Aizkorri, Urbia eta
Zegamako Artzaintzaren gainean ikerketa
zabala egitea da. Lierni eta Isabel
Puyadenak urtebeteko epean, Aizkorri,
Urbia eta Zegamako Artzaintzaren inguruko datu bilketa egin ondoren, gai honi
buruzko txostena aurkeztuko dute
Udaletxean eta, esan Udalak argitaratzea
duela helburu. Bekaren kostua 9.015,18
�etakoa da eta 2005eko otsailerako
bekadunek lana Udaletxean entregatu
behar dute. Lanaren jabetza Zegamako
Udalarena izango da eta beraz argitalpena
ere bere esku egongo da.
2002ko Uztailaren 22ko Gobernu

Artzantza beka abian

Batzordean adjudikatu zitzaion gai
honen alderdi tekniko azter zezan, Juan
Mari Apaolazari beste beka bat, honen
kostua 4.507,59 � izan zen eta 2003ko
abenduaren 7an entregatu zuen
Udaletxean. Juan Mari Apaolazak egindako lanean alderdi teknikoak gehiago
garatzen dira; adibidez larreak, ardi
motak, artzaintzaren eboluzioa, artzain
txakurra noiz sartu zen paraje
hauetan,orografia, etab.
Azkenik esan, San Martin Ferian inguruan, azaroaren 3an hain zuzen ere, Juan
Mari Apaolaza eta Isabel eta Lierni

Elorzak, beren lanen azalpena egin
zutela Kultur Etxean, eta herritar nahiz
artzaintzan ibilitako jende ugari bildu zen
hitzaldi interesgarri honetara.
LANGILEEN KONTRATAZIOA
INEM-EN LAGUNTZAREKIN
Martxoaren 31n amaitu zuten beren lan
kontratua Juan Miguel Larrea Antia (pioi
lanetarako),
Aloña
Berasategi
Gorrotxategi (bulegorako administrari
laguntzaile lanetarako) eta Nagore Martín
Otaegi (Kultur teknikariari laguntzeko
administrari lanetarako). Aurtengoan ere,
INEM-ek diruz lagunduta, 5 langile kon-

BENTA BASERRI ONDOAN ERREPIDEAK
IZANDAKO HONDORATZEAREN KONPONKETA
Udalak, Zegamako Benta baserri ondoan GI-2637 errepidean, 6,515 kilometro puntuan, hondoratzea gertatu bezain
agudo, Gipuzkoako Foru Aldundiko Garraio eta Errepide
Departamentuari idatziz jakinarazi zion errepidearen egoera
larria, eta berehala konpontzeko eskatu zion.
Hasiera batean Aldundiak Udalari obrak berehala egingo
zirela jakinarazi bazion ere, lanen aurrekontua hasieran uste
zen baina handiagoa zela kontuan izanik, kontrataziorako
jarraitu beharreko prozedura administratibo konplexuak atzeratu egin zuen bere exekuzioa.
Gauzak honela, apirilaren 20an Gipuzkoako Foru Aldundiko
Diputatuen Kontseiluak erabaki zuen Benta ondoan, errepideak izandako hondoratzea konpontzeko proiektu teknikoa
onartzea. Honenbestez, obren kontratazioa lehiaketa publikora ateratzea erabaki zuen, 126.696,17 � edo 21.080.469
pezetako lizitazio oinarriarekin.
Lehiaketa prozedura amaitu bezain aguro Diputazioak lanen
adjudikazioa “Excavaciones Aballa S.L.” enpresari,
109.526,10 � edo 18.223.609 pezetan (BEZ barne) adjudikatzea erabaki zuen. Obrak uztailaren bukaeran hasi ziren
eta irailaren erdian amaitu.

Konponketa lanen aurretik
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Konponketa lanen ondoren
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tratatzeko aukera izan du Udalak. Hain
zuzen ere, Jose Luis Arkonada Lasa
(peoi lanetarako), Leire Lozano Arostegi
(bulegorako administrari laguntzaile lanetarako), Erkuden Muguruza Prego (Kultur
teknikariari laguntzeko administrari lanetarako) eta Sonia Encinas Sánchez eta
Amaia Aizpeolea Alustiza (udako haur
monitore lanetarako). Hiru lehenei kontratua urriaren 31n amaitu zitzaien.
Aipatutako langileei kontratua luzatu eta
INEM-en dirulaguntza jasotzea ezinezkoa izanik, Zegamako Udalak beste hiru
langile (%75eko lan-jardunaz) kontratatzeko eskaera egin zuen. INEM-ek azaroaren 1etik aurrera, eta sei hilabeteko
epez, langileak kontratzeko dirulaguntza
eman du. Hain zuzen ere, kostuaren
%100 finantzatu du.
INEM-ek aukeraketa prozesua egin
ondoren, Juan Migel Larrea Antia, pioi
lanetarako; Jaione Gorrotxategi Arrieta
kultur teknikariaren administrari laguntzaile lanetarako eta Maixa Insausti
Guridi, bulegorako administrari laguntzaile lanetarako kontratatu ditu Zegamako
Udalak, apirilaren 30a arte.

UDAL PLANEAMENDUKO ARAU
SUBSIDIARIOEN ERREBISIOA
Udal planeamenduko Arau Subsidiarioen
Abantzea onartu ondoren, Udalak epe
laburrean hasierako onarpeneko dokumentua onartuko du. Izandako araudi
aldaketen ondorioz, arau subsidiarioen
dokumentuari Ingurumenaren Gaineko
Eraginaren Baterako Ebaluazio Azterlana
erantsi behar zaio, Diputazioak aldez
aurreko txostena egin dezan. Jarraian
Udalak hasierako onarpena emango dio
dokumentuari eta jendaurrean jarriko du,
interesdunen iradokizun, erreklamazio
edo/eta alegazioak, hala badagokio, egiteko. Urrats honen ondorengoa, Udalak
erabakiko duen dokumentuaren behinbehineko onarpena izango da. Udal erabaki hau eman bezain pronto, espediente administratibo osoa Diputaziora bidaliko da (jasotzen dutenetik, gehienez, sei
hilabeteko epean) Arau Subsidiarioen
errebisioari behin betiko onarpena emateko. Beraz, 2005. urtean emango zaio
prozesu honi amaiera.
Jakina den bezala Udalak etxebizitza
berriak eraikitzea azkartzeko udal planeamenduko arau subsidiarioen elementuen aldaketa burutu du. Gai honetan

murgiltzeak, udalerri guztiko planeamendu eta antolamenduak duen konplexutasunak eta izandako araudi aldaketek
prozesua luzatu izanak, eragin dute arau
subsidiarioen errebisioaren onarpena,
zertxobait, denboran luzatzea. Edozein
kasutan azpimarratu behar da ez duela
ez ekimen pribatuan ezta publikoan ere
inongo eraginik izan, eta Zegaman sustatu zitezkeen eraikitze ekimenak lehen
adierazitako arau subsidiarioen aldaketaren bidez gauzatu direla.
Bestalde, Ignacio Ibarretxe Pariente, udal
arkitektoari Udalak 2002. urtean arau
subsidiarioen errebisioko dokumentua
idazteko egindako adjudikazioaren osagarria egitea erabaki zuen apirilaren 5ean
Udal Gobernu Batzarrak. Esleipen gehigarria 15.801,35 � edo 2.629.123 pezetakoa izan da.
MIREN ARANTZA ALBIZU
ZINEGOTZIAREN KARGU UZTEA
ETA JUAN LUIS URZELAIREN
KARGU HARTZEA
Miren Arantza Albizu Ormazabalek zinegotzi kargua utzi du, arrazoi pertsonalak
medio. Uztailaren 19an onartu zuen Udal
Batzarrak bere errenuntzia eskaera.

BUZTINKALE ETA SANTA BARBARA ARTEAN ERAIKUNTZA BERRIAK

Udalak eta “Inversiones Bidelan SL” enpresen artean iaz izenpetutako hitzarmenaren
ondorioz, Gerrikonetik Santa Barbara 3raino
27 etxebizitza, garaje eta merkatal lokalen
eraikitzea hasi da aurtengoan enpresa eraikitzailea. Santa Barbara 1eko eraikina
(Gorospe sendiarena izandakoa) martxoaren 8an bota zen . Otsailaren 17an aurrez
botatako Santa Barbara 3ko eraikinaren
orubea zulatzen hasi zen eta ondoren
Gerrikonea arteko orubeekin jarraitu zen
martxotik aurrera, Santa Barbara 1 bota
ondoren. Lan hauek Udal Gobernu
Batzarrak urtarrilaren 14an emandako baimenean izan zuten oinarri. Halaber, Udal
Gobernu Batzarrak uztailaren 5ean erabaki
zuen “Inversiones Bidelan SL” enpresari
obrako garabia jartzeko baimena ematea.
Eraikinak erritmo onean egiten ari dira eta
datorren urte bukaerarako amaituta egotea
aurreikusten da. Ea horrela den.
14
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Udala
Aurreko bi legealdietan eta oraingoan
zinegotzi izan den Miren Arantza Albizuri
eskerrak Zegama eta zegamarren alde
egindako lanarengatik.
Aipatutako Udal Batzarrean, bere ordez
Juan Luis Urzelai Ugarte zinegotzi berriaren kargua hartzea onartu zen. Zorte on
Oñatiko zegamarra den Juan Luisi.
UDALAREN BARNE ERAKETA
Miren Arantza Albizu Ormazabalen kargu
uzteak Udalaren barne eraketan aldeketa eragin du. Hain zuzen ere, zinegotzi
kargua utzi arte Miren Arantza Albizu
zuen ardura, turismo batzordeburutza,
Juan Luis Urzelai Ugartek hartu du.
Bestalde, Goitur-eko ordezkaritza Juan
Luis Urzelai Ugartek eta Partzonerikoa
Ion Ormazabal Berasategik izango dute.
GIMNASIOAN BIDEOPROIEKTOREA
Urte hasieran, Aitxuri Herri Eskolako gimnasioan bideo-proiektorea jarri zen.
“Electro-Oria SAL” enpresa izan zen hornitzailea eta bere kostua 11.785,60 �
edo 1.960.959 pezetakoa izan zen.
Kontuan hartu behar da kostuaren %75ª
Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte eta
Erakunde Harremanetarako Departamentuak finantzatu duela.
OSTATUN LAN EZBERDINAK
Aurtengoan Ostatun telefono zentralitari
bi sarbide gehiago jartzea erabaki zuen
Udal Gobernu Batzarrak ekainaren 7an.
Lanak “Servitec” enpresak egin zituen
eta bere kostua 735,01 � edo 122.295
pezetakoa (BEZ barne) izan da.
Bestalde, azaroan Kultur-Etxeko plazara
ematen duen Ostatuko eta Udaletxeko
fatxadak margotu ditu “Pinturas Ibañez
SL” enpresak.
ZUFIAURRE BASERRI ONDOAN,
ORIA IBAIAN OBRAK
Zegamako Udaletik egindako gestioen
ondorioz, Eusko Jaurlaritzako Lurralde
Antolamendu eta Ingurumen Sailak
finantzatu ditu Kaleko auzoan kokatzen
den Zufiaurre baserri ondoan, Oria ibaian
uholdeen aurka egin diren obrak. Lanak

Bideo proiektorea jarri da gimnasioan.

“Excavaciones Celaya” enpresak egin
ditu eta bere kostua 11.000 � edo
1.830.246 pezetakoa izan da.
ZEGAMAKO UDALARI “IZARTU”
PROGRAMATIK DIRULAGUNTZAK
Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Herri
Administrazioko Sailak 2003ko abenduaren 16an, hiri eta herriak biziberritzeko dirulaguntzen programa bat onartu
zuen (“Izartu” deitutakoa). Zegamako
Udalak aipatutako ebazpenak xedetutako epeetan dirulaguntza eskaera egin,
eta burututako gestioen ondorioz, Eusko
Jaurlaritzako
Ogasun
eta
Herri
Administrazio Sailak uztailaren 21ean
emandako ebazpenean Zegamako
Udalari 1.476.203 � edo 245.619.510
pezetako dirulaguntza ematen dio, 2004
eta 2008 urteen artean hainbat lan
finantzatzeko.
Aipatutako finantzaketak suposatuko du
gastu osoaren % 75ª Jaurlaritzak ordainduko duela. Honenbestez, 2004 eta
2008 urteen artean programa honek eraginda, besteak beste, Zegamako
Udalerrian
1.968.271
�
edo
327.492.730 pezeta inbertituko dira.

Beraz, datozen urteetarako dirulaguntza
garrantzitsuak datozkigu, eta lan ezberdinak burutzeko balioko dute.
Jaurlaritzak emandako dirulaguntza,
Zegamako Udalak, Eusko Jaurlaritza ez
den beste Erakunde edo Elkarteetatik lor
daitezkeen dirulaguntzen osagarria da.
Azpimarratu behar da orain arte
Jaurlaritzak abian jarri dituen Izartuko bi
programen onuraduna izan dela
Zegamako Udala, gainontzeko udalerri
asko ez bezala.
EPE MOTZERAKO MAILEGUA
Azkeneko bi urteetan egin den antzera
aurtengoan ere “Izartu” programaren exekuzioak Udaleko tesorerian eragiten duen
tesoreri gabeziari aurre egiteko, tarteko
edo epe motzeko mailegua kontratu zuen
Udalak Kutxarekin. 480.890,68 � edo 80
milioi pezetako altxortegiko kreditua kontratu zen. Eusko Jaurlaritzak “Izartu” programatik Udalari zegokion ordainketa
egin bezain pronto, Kutxari dirua bueltatu
zion. Kontratatutako behin-behineko mailegu honen kostua 1.373,85 � edo
228.589 pezetakoa izan da.

Oria ibaian egindako lanak amaituta.

Zufiaurre baserri ondoan Oria ibaian lanean.
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TOKIKO AGENDA 21 ZEGAMAN
TOKIKO AGENDA 21
AGENDA 21REN SORRERA
Rio de Janeiron 1992an antolaturiko Goi
Bileran kaleratu zen dokumentu nagusietako
bat izan zen eta besteak beste, garapen
iraunkorrerako bidean hainbat eragileren eginkizuna zein zen zehazten zuen.
ZER DA TOKIKO AGENDA 21?
Udaletxea kudeatu edo gestionatzeko tresna
berri bat da eta herritarren bizi kalitatea hobetzea du helburu.
Bi printzipio nagusi ditu: alde batetik, edozein
plangintza egiterakoan garapen ekonomikoa,
garapen soziala eta ingurumenaren babesa
uztartu beharra, eta bestetik, iraunkortasun
globala tokiko iraunkortasunaren bidez
lortzea.
Herri guztiek bide berari jarraitzen ez dioten
arren, Agenda 21 ezartzeko orduan antzeko
pausoak ematen dituzte. Gehienetan, prozesua Aalborg-ko Gutuna sinatzean hasten da.
Horrela, udalerri sinatzaileak iraunkortasunaren alde lan egiteko konpromezua azaltzen
du.
Funtsean, hiru pauso bereizten dira:
1. Ingurumen, Gizarte eta Ekonomia arloak
aztertzen dituen diagnosi bat egiten da,
herriaren gaur egungo egoera zein den ikusteko. Diagnosi honek hobetu beharreko hainbat
gai agerian jarriko ditu.
2. Helburuak finkatuko dira.
3. Finkaturiko helburuak betetzeko eman
beharreko pauso edo programak garatuko
dira, alegia, ekintza plan bat zehaztuko da.
Amaierarik ez daukan prozesua behar luke
izan. Adostutako ekintzak burutu ahala, helburuak betetzen diren egiaztatu beharko da,
eta jarraipena egiten den bitartean beste
ekintza berriak planifikatzen dira.
Tamalez, toki askotan Agenda 21ren ardura
ingurumen sailaren esku geratzen da, eta sail
horrek ez du izaten hirigintzan eta lurralde
antolakuntzan eragiteko adinako indarrik,
ondorioz, adostutako ekintzak paperean
geratzen dira. Horregatik, prozesua aurrera
eramateko beharrezkoa da hasieratik alkatetzak konpromezu sendoa hartzea, udaleko
sail guztiak helburu berean inplikatzeko era
bakarra baita.
HERRITARREN PARTEHARTZEA
Guzti hau egiteko ezinbestekoa da herriaren
iritzia aintzat hartzea; bai diagnosia egiterakoan, bai burutu beharreko ekintzak aukeratzerakoan ere. Herritarrek erabakiko dute etorkizunean nolako herria nahi duten.
Herritar esatean ez da kaleko jendea bakarrik
aipatzen: udaleko alkate, zinegotzi eta langileek ere parte hartu behar dute; herriko enpresa
handi eta txikien arduradunei ere dei egiten
zaie; herrian egon daitezkeen kultur elkarte,
aisialdi-talde eta bestelako elkarteek ere partehartzea komeni da.

Goierriko herri bakoitzean Tokiko Agenda 21
bat ezartzeaz gain, eskualdeko Agenda 21 ere
martxan dago, zenbait gaik (mugikortasuna,
hondakinak, osasun sistema, etb.) eskualde
mailako hedapena daukanez, eskualde mailan
aztertu eta tratatu behar baitira. Horretarako,
Goiekiko bost teknikari eta bi kontsultora,
Ingurune S.L. eta Prospektiker S.A., daude
lanean.
Zegamaren kasuan, konkretuki, 2003ko
Urriaren 2an Goierriko “Udaltalde 21”
(Goierriko 18 udalek osotutako lan taldea)
eratzeko konbenioa sinatu zuenetik, hainbat
pauso eta ekintza aurrera eraman ditu Agenda
21ren inguruan:
• Aalborg-ko Gutuna 2004ko Apirilaren 5an
sinatu zuen.
• Udaltalde 21 bileratan parte hartu ohi du
joan den urtarriletik; bilera hauek hiru hilabetez
behin egiten dira gutxigorabehera eta bertako
talde lanaren abantailak aprobetxatzen dira.
• 2004ko Irailaren 16tik 22ra ospatu zen
Europako
Mugikortasun
Iraunkorraren
Astearekin bat egin eta ekintza ezberdinak
antolatu ziren udalerrian: Goierrialdea autobusa dohain aste osoan, banatzaile eta pegatinen banaketa haurren artean, mezudun panelak herrian...
Herriko datu bilketa egin ondoren, une honetan diagnostiko teknikoa egin berria da eta
orain Zegamatarron ekarpenak eta onespena
behar ditu. Horretarako, epe laburrean partehar-tze sistema bat eratuko da udalerrian.
Bestalde, orain arte martxan jarri ez diren
arren, Goierriko Agenda 21ek “edalontzi
berrerabilgarriak” bultzatu eta zabaldu nahi
ditu herriko festetan plastikozko betiko edalontziek sortzen duten zaborra gutxitzeko helburuarekin; frogatuta dago honelako edalontziak erabiltzen diren ekitaldietan hondakinen
kopurua %90ean murriztera iristen dela.
Garai honen inguruan informazio gehiago nahi
izanez gero, Goiekira zuzendu (Telf.: 943 16
15 37).
GOIERRIKO AGENDA 21eko LAN TALDEA
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TOKIKO AGENDA 21EKO
EGITASMOAREN BARNEAN,
AALBORG-EKO GUTUNA (“GARAPEN
JASANGARRIAREN BILA”) ONARTZEA
Iazko urriaren 3an Ordizian, Goierriko eskualdea
osatzen duten 18 udalerriek Gipuzkoako Foru
Aldundiko Garapen Eramangarrirako Departamentuarekin eta IHOBE-rekin izenpetutako lankidetza hitzarmenaren haritik, Udal Batzarrak
apirilaren 5ean erabaki zuen Tokiko Agenda
21eko egitasmoaren barnean, Aalborg-eko
gutuna (“garapen jasangarriaren bila”) onartzea.
Onartutako gutunak, besteak beste, ondorengo
azalpenak egiten ditu:
a) Badakigu gaur egungo hiriko bizimoduak,
bereziki, eginkizun eta lan banaketaren egiturak,
lurraren okupazioak, garraioak, industri
ekoizpenak, nekazaritzak, kontsumo eta aisialdi
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ekintzak, alegia, gure bizi mailak, gizadiak dituen
ingurumeneko arazoen arduradun egiten gaituela. Hau guztia oso esanguratsua da kontuan
hartuz gero, Europako biztanlegoaren % 80ª
hirian bizi dela.

Udala

Guk, hiriok, ulertzen dugu garapen jasangarriaren kontzeptuak laguntzen digula gure bizimodua naturak duen transmititzeko gaitasunean
oinarritzen. Ahalegintzen gara justizia soziala,
ekonomia eramangarriak eta ingurugiro iraunkorra lortzen. Justizia sozialak nahitanahiez ekonomia jasangarria eta zuzentasuna behar ditu,
eta hauek aldi berean, ingurunea era jasangarrian erabiltzea.
b) Gu, hiriok, kontziente gara ingurumen-arazoekin behartsuenak direla kaltetuenak (zarata,
trafikoak sortzen duen kutsadura, aisialdirako
instalaziorik eza, osasunerako kaltegarriak diren
etxebizitzak, berdegunerik eza...); eta, arazo
hauei aurre egiteko bitarteko gutxien dituztenak
dira. Ondasunen banaketa ezberdinak du eraman ezin den jokabide honek arrazoi; eta honela, aldaketa nekezagoa egiten da. Herritarren
oinarrizko gizarte-premiak sartzeko asmoa
dugu; hala nola: osasun, enplegu eta etxebizitza-programak ingurunea babesteko. Lehen
esperientziekin bizimolde eramangarriak ikasi
nahi ditugu; eta honela, hiritarren bizi kalitatea
hobetzen lagun dezakegu, soilik kontsumoa
maximizatu ordez.
c) Guk hiriok, ahalegindu behar dugu hirietara
heltzeko bideak errezten, eta hiritarren ongizateari eta bizimoldeari eutsi ahala garraioak murrizten. Badakigu hiri bideragarri batentzat ezinbestekoa dela behartutako mugikortasuna murriztea, eta ibilgailu motordunen erabilera beharrezkoa ez denean horren sustapena murriztea.
Ingurumena errespetatzen duten garraioei
lehentasuna emango diegu (bereziki oinez edo
txirringaz egiten direnei, edo garraio publikoei),
eta gure planifikazio esfortzuetan abiapuntuan
jarriko dugu bitarteko hauen konbinaketa.
Hirietako zenbait garraio motordunek beste
betekizun lagungarri bat ere izan behar dute,
alegia, hiriko zerbitzuetara iristea erraztu eta
hirietako ekonomi jarduerari eutsi.

Murgialdaiko eraikin berria.

MURGIALDAI BASERRIKO
LURSAILETAN ERAIKIN BERRIA
Murgialdai baserriko lursailetan Itziar eta
Eduardo Irastorza Larrea, anai-arrebak
bifamiliko etxebizitzari ekin diote aurtengoan. Dagoeneko eraikitze lanak oso
aurreratuta daude, eta azkeneko ukituak
falta dira lanen amaierarako. “Ezkerra
Etxegintza SL” enpresa izan da obra egilea.
TXARAPETIK MURGIZELAIRA
DOAN BIDEA KONPONTZEA
Udal Gobernu Batzarrak otsailaren 9an
erabaki zuen, Txarapetik Murgizelaira
doan bidea asfaltatzea eta arekak egitea.
Honenbestez, obren kontrataziorako
baldintzen pleguak onartu zituen,
31.719,23 � edo 5.277.635 pezetako
lizitazio oinarriarekin. Udal Gobernu
Batzarrak martxoaren 22an erabaki zuen
lanen adjudakazioa Bixente Otegi
Lizasori lizitazio prezio berean adjudikatzea. Udal Gobernu Batzarrak uztailaren
19an erabaki zuen Bixente Otegi Lizasok

egindako lanengatik aurkeztutako
25.562,75 � edo 4.253.284 pezetako
faktura onartzea. Erabilera publikoa duen
Murgizelaiko parkeraino egindako lanak
%60 Zegamako Udalak eta %40 baserri
eta lursail jabeek finantzatu dituzte.
MURGIZELAITIK ARRIETA AUZORA
DOAN BIDEA KONPONTZEA
Udal Gobernu Batzarrak martxoaren
22an erabaki zuen, Murgizelaitik Arrieta
auzora doan bidea asfaltatzea eta arekak
egitea. Honenbestez, obren kontrataziorako baldintzen pleguak onartu zituen,
15.636,21 � edo 2.601.646 pezetako
lizitazio oinarriarekin. Udal Gobernu
Batzarrak apirilaren 26an erabaki zuen
lanen adjudakazioa Bixente Otegi
Lizasori lizitazio prezio berean adjudikatzea. Udal Gobernu Batzarrak uztailaren
19an erabaki zuen Bixente Otegi Lizasok
egindako lanengatik aurkeztutako
15.636,21 � edo 2.601.646 pezetako
faktura onartzea. Obren kostua
Zegamako Udala eta baserri eta lursail
jabeen artean, erdibana finantzatu da.

e) Guk, hiriok, onartzen dugu planetaren berotasunak inguru naturalerako, hirietarako eta datozen belaunaldietarako arrisku garrantzitsuenak
izan ditzakeela. Arrisku hauek erantzun egokia
behar dute negutegi efektuaren gas igorpenak
aurrera egin ez dezan eta ondoren ahalik eta
azkarren murrizteko. Irtenbide jasangarri bakarrak berriztagarriak diren energia iturriak dira.
Dauzkagun bitarteko guztiekin kutsadura geldiarazten eta sorreran aurre egiten ahaleginduko gara.
f) Guk, hiriok, “Programa 21” delakoaren agindupean hitz ematen dugu, Rio de Janeiroko
goi-bileran onartutako txosten garrantzitsuak
agindu bezala, gure herrietako alderdi guztiekin
lan egingo dugula herritarrak, lantegiak, talde
interesatuak aipatu Programari laguntzeko
tokian tokiko plangintza egiterakoan.
Ingurunearen kontabilitate sistema berriak sortzen ahaleginduko gara, gure baliabide naturalalen kudeaketa baimentzeko, eta gure bitarteko
artifiziala den “dirua” bezain eraginkorrak izan
daitezen”.

Murgizelai bidea egokitu aurretik.
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Udala

Zirkoa Zegaman

ZIRKOA ZEGAMAN
Irailaren 18 eta 19an Baionako “Fischer”
zirkoa hurbildu zen Zegamara. Ume,
haur, gazte eta helduek gozatu ahal izan
zuten aspaldian Zegamara etorri gabe
zegoen zirkoarekin. Algara, irrifarra eta
zoriontasuna somatzen zen bertaratutakoen artean. Ea gehiagotan poza eta
alaitasuna eskaintzen duten honelako
ekintzak gurera etortzen diren.
TAXI ZERBITZUAREN
USTIATZAILE BERRIA
Arantxa Ormazabal Ormazabal da
Zegamako taxi zerbitzuaren ustiatzaile
berria. Udal Gobernu Batzarrak uztailaren 19an erabaki zuen taxi zerbitzua
eskaintzeko udal baimena berari ematea,
orain arte lizentzia eduki duen Jose Luis
Garcia Bermudezen ordez. Zorte on eta
urte askotarako Arantxari.
ZUHAITZ EGUNA
Azkeneko urtetako ohiturari jarraituz,
Beuntze-Txiki eta Murgizelai artean
ospatu zen aurtengoan, apirilaren 1ean,
Zuhaitz Egunaren festa. Aitxuri Herri
Eskolako ikasleak izan ziren landaketak egin zituztenak Udaleko mendi

Olaberria 6 eta 8

batzordeburua den Nikolas Zabaletaren
aholkularitzarekin. Gure ingurumenaren
zaintzak eta garapen jasangarriak honelako ekintzak behar ditu, eta are gehiago
etorkizunean gizartearen ardatz izango
diren egungo haur eta ikasleekin eginez
gero.
OLABERRI AUZOAN 6
ETXEBIZITZAKO ERAIKIN BERRIA
“Ormazpei SL” enpresak Olaberri auzoan 6 etxebizitzako eraikin berriari ekingo
dio epe laburrean. Egun Olaberria 6 eta 8
zenbakiko eraikinak botako dira eta
beren orubeetan 6 etxebizitza eta garajeak hartuko dituen eraikina eraikiko da.
Honenbestez, “Ormazpei SL” enpresak
Xehetasun Azterlana aurkeztu ondoren,
Udal Gobernu Batzarrak irailaren 6an
behin betiko onarpena eman dio.
Bestalde, Udal Gobernu Batzarrak azaroaren 25ean erabaki du Olaberri 6 eta 8
zenbakiko eraikinak botatzeko aurkeztutako proiektuari baimena ematea.
Halaber, etxebizitza eta garaje berriak
eraikitzeko eta honen eremua urbanizatzeko “ Ormaizpei SL” enpresa eraikitzaileak aurkeztutako proiektu teknikoari baimena eman dio Udal Gobernu Batzarrak
azaroaren 25ean.

LIBURUTEGIKO LIBURU-MULTZOA
BERRITZEKO DIRULAGUNTZA
Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailak liburutegiko liburu-multzoa berritu edo/eta
handitzeko Zegamako Udalari 956,20 �
edo 159.098 pezetako dirulaguntza
eman dio.
UDALEKO ESPEDIENTE
ADMINISTRATIBOETAKO DATU
PERTSONALAK BABESTEKO
LANEN ADJUDIKAZIOA
Datu Pertsonalen babeserako Estatuak
1999.
urtean
onartutako
Lege
Organikoaren arabera, Udaleko espediente administratiboetako datu pertsonalak babesteko obligazioa du Udalak.
Honenbestez, Udal Gobernu Batzarrak
urriaren 18an erabaki zuen “Izfe SA”
enpresari lan hauen adjudikazioa 2.900
� edo 482.519 pezetan (BEZ barne) egitea.
Gipuzkoako Foru Aldundiko Berrikuntzarako eta Jakintzaren Gizarterako
Departamentuak lan hau 1.500 � edo
249.579 pezetako dirulaguntzarekin
lagundu du.

Zuhaitz
eguna.
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ANDUETZA EGUR MUSEOAREN ONDOKO EREMUAREN URBANIZAZIOA
Gutxika-gutxika, poliki-poliki joan bada
ere, Anduetzako egur museoa urrats
sendoak ematen ari da. Lehenbizi,
herriarena zen “Hospital” etxea eraberritzea, ondoren Anduetza etxea eta
ondoko lursailak erostea eta eraikinaren
eraberritzea izan ziren. Jarraian egur
museoaren kokapena eta antolaketa iritsi ziren. Oraingoan, eraberritutako ereikinen ingurua, San Bartolome auzoaren
ertzetik hasi eta Kanposanturainokoa
urbanizatu da. Udal Batzarrak apirilaren
5ean erabaki zuen esandako eremuko
urbanizazio proiektua (Iñaki Aspiazu Iza
arkitektoak idatzitakoa) eta lanak arautzeko baldintzen plegua onartzea,
312.526,64 � edo 52.000.057 pezetako aurrekontuarekin (BEZ barne). Obren
kontrataziorako deialdi publikoa eginik
eta aurkeztu ziren hiru enpresen eskaintzak azterturik, Udal Batzarrak ekainaren
7an erabaki zuen lehiaketa publikoa
“Construcciones Pedro Iparraguirre SA”
enpresari 293.824,09 �tan edo
48.888.215 pezetan (BEZ barne) adjudikatzea. Obrak irailaren lehen egunetan
hasi ziren eta ia-ia bere osotasunean
amaituta gelditu dira. Iñaki Aspiazu Iza
arkitektoak eta Sabino Ruiz Madina
aparejadoreak zuzendu dituzten lanen
likidazioa urte berriaren hasieran egingo
da. Kontuan hartu behar da Eusko
Jaurlaritzako Lurralde Antolamendu eta
Ingurumen Sailak urbanizazio lanak
finantzatzeko iaz eta aurten emandako
dirulaguntza bikainak. Halaber, Eusko
Jaurlaritzako Etxebizitza eta Gizarte
Gaietako Sailak irisgarritasuna hobetzeagatik eta Eusko Jaurlaritzako Industria,
Merkataritza eta Turismo Sailak eraikinaren argiterirako emandako dirulaguntzak
ere gogoratu behar dira.
Obra Zuzendaritzak egindako txostenean Anduetzako urbanizazioan egin
beharreko obra gehigarriak zehaztu ditu.
Udal Gobernu Batzarrak azaroaren
25ean txostena aintzat hartuta

58.237,71 � edo 9.689.940 pezetako
(BEZ barne) adjudikazio gehiagarria
“Construcciones Pedro Iparragirre SL”
enpresari egitea erabaki zuen.
Udal Gobernu Batzarrak azaroaren 2an
erabaki zuen Kanposantuko eustormak
indartzeko proposamen teknikoa eta
baldintzen plegua onartzea. Lizitazio
oinarria, 24.300 � edo 4.043.180 pezetan (BEZ barne) finkatu zen. Hiru enpresei eskaintzak eskatu eta aurkeztu ondoren, Udal Gobernu Batzarrak azaroaren
25ean erabaki zuen lanak “Técnicos en
Estabilización e Inyecciones SA”
(Tesinsa) enpresari, 24.104,80 � edo
4.010.701 pezetan (BEZ barne) adjudikatzea. Lan hauek dagoeneko eginak
daude, eta Kanposantuko eustormak
indartzeaz gain, esleipenean aurreikusi
gabe zegoen frontoi atzeko ezponda ere
indartu dute buloiak sartuta eremuaren
eusgarritasuna bermatzeko.
Azaroaren 24an Eusko Jaurlaritzako
Lurralde Antolamendu eta Ingurumen
Sailburua den Sabin Intxaurraga,
Sailburuordea den Abel Muniategi eta
Biodibertsitateko zuzendaria den Iosu
Erkiagak Zegamara bisita egin zuten
Udalak gonbidaturik, Anduetzako urbanizaio lanak ikusteko. Ezin daiteke ahaz-

tu, Jaurlaritzaren laguntzari esker
egin ahal izan direla Anduetzako urbanizazio lanak.
Erakunde ezberdinetatik dirulaguntza
gehiago lortuz gero, Zupurrutitik Kanposantura doan bidea egokitzea eta museoaren tailerra eraikitzea ditu helburu Udalak.
Ez da erraza izango, baina orain arte
bezala pausoz-pauso joan beharko da.
“BASOA” FUNDAZIOTIK DIRULAGUNTZA ANDUETZAKO EGUR
MUSEOAREN ATZEALDEKO LURSAILEAN LANDAKETAK EGITEKO
Kutxa-k
eta
Gipuzkoako
Baso
Elkartearen artean osaturiko “Basoa”
Fundazioak 60.000 � edo 10.000.000
pezetako dirulaguntza eman dio
Zegamako Udalari, Anduetzako Egur
Museoaren atzealdean dagoen eremuaren barnean dauden zuhaitz mota ezberdinak landatzeko, eta ibilbide edo pasealeku bat sortzeko. Dagoeneko lanak
hastear dira eta Museoarekin batera
ondo uztartuko den elementu erakargarri
bat izatea da helburu.
Eremu honen egokierarekin Museoari
lotutako elementu ikusgarri eta erakargarria lortu nahi da. Lan hauen eraginez
bertan zegoen Aitxuri Herri Eskolako
negutegia Udalak gertu duen beste lurzati batera eraman da.

Sabin
Intxaurraga
sailburua
gurean izan
zen azaroan
Anduetzako
urbanizazioa
ikusten.

Urbanizazio eremua hegazkin batetik ikusita.

Anduetzako Egur Museoa.
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Datu Pertsonalen Babesari buruzko
Lege Organikoren lehen xedapen gehigarriak fitxategien arduradun diren
Administrazio Publikoei agintzen die
fitxategiak sortzeko xedapena onartzea.
Zentzu honetan, Udal Batzarrak azaroaren 25ean erabaki zuen Udaleko izaera
pertsonaleko datuak dituzten fitxategien
sorrera eta hauek babesteko egindako
Seguritateko Dokumentua onartzea eta
izaera pertsonaleko datuen fitxategiak
sortzea.
KULTUR-ETXEAN DVD
APARAILUA JARRI
Udal Gobernu Batzarrak urriaren 4an
erabaki zuen Kultur-Etxerako DVD aparailua erostea. Honenbestez, geroz eta
gehiago formato honetan datozen pelikulak Kultur-Etxean ikusi ahal izango
dira.

ZUZENBIDE PUBLIKOKO DIRU
SARRERAK BIDE EXEKUTIBOAN
BILTZEKO FORU ALDUNDIAREKIN
HITZARMENA
Udal Batzarrak azaroaren 2an erabaki
zuen zuzenbide publikoko diru sarrerak
bide exekutiboan (hau da, borondatezko
epean ordaintzen ez denean) biltzeko
Gipuzkoako
Foru
Aldundiko
Fiskalitaterako eta Finantzetarako
Departamentuarekin hitzarmena onartzea. Honen bidez zergabilketa exekutiboan jarduteko eskaerak Udalak egingo
dizkio Gipuzkoako Foru Aldundiko
Fiskalitaterako eta Finantzetarako
Departamentuari. Eskaera hilean behin
egingo da gehienez, eta bertan sartzen
diren zorrak zenbateko nagusiari buruzkoak izango dira beti. Bidezkoa denean,

zenbateko nagusiari dagokion premiamenduzko errekargua gehituko zaio.
Udalak, beraz, zordunaren izen-abizenak
edo sozietatearen izena jakinarazi beharko dio Diputazioari.
Akordio honen bidez lortu nahi da Udalak
ez duen eraginkortasuna, eta beraz,
herriko altxortegia guztien ordainketekin
hornitua egotea.
GIPUZKOAKO ITZULIAK
ZEGAMAN HASIERA
Ekainaren 18an junior mailako XV.
Gipuzkoako Itzuliko erlojuaren aurkako
lehen etapa ospatu zen Zegaman. Jende
asko hurbildu zen froga erakargarri hau
ikustera. Ostatu aurrean irten eta
Murgizelairainoko ibilbidean azkarrena
Sabeco taldeko Egoitz Garcia txirrindualari izan zen. Ruben Zabaleta herritarrak

SANT SADURNI D,ANOIA ETA ZEGAMAREN ARTEKO HARREMAN ESTUA
Sant Sadurni d,Anoia eta Zegamako
hainbat herritarren arteko harremana
luzetik dator. Hain zuzen ere, 1989.
urtean Zegamako Orkatz Abesbatzak
eta Sant Sadurni d,Anoiako “Sant
Sadurni” abesbatzak lehen elkartrukatzea egin zuten. Honen ondoren 1992.
urtean beste elkartruke bat ere egin
zuten eta 1997. urtean Burgoseko
probintzian kokatzen den Santo
Domingo de Silosen elkartu ziren.
Abesbatzen arteko harreman hauen
ondorioz, bi udalerrietako hainbat bizilagunen arteko harremanak gorpuztu
eta sendotu egin dira. Honen adibidea
da, hamabost urte igaro ondoren
oraindik bi herrietako lagunen artean
harreman estuak mantentzen direla,
eta adibide bezala esan daiteke, merkatal harremanak ere sortu direla bi
herrietako lagunen artean. Adiskidetzako harreman honek eragin du, bi

abesbatzek lehen harremana izan eta
15 urte geroago ilusioz beteta berriro
ere aurtengoan elkartzea. Aurtengoan
harremanak hedatu egin dira, eta ekainaren 4etik 6ra Zegaman eta urriaren
8tik 10era Sant Sadurni d,Anoian bi
Udalak ere parte hartu dute.
Abesbatzek sustaturiko harreman
honen ondorioz, bi Udalek zabaltzen
doan hartuemanari forma emateko
konpromezua hartu dute. Hain zuzen
ere, Sant Sadurni d,Anoia eta
Zegamako herrien arteko anaikidetza
formalizatzeko lehen urratsak ematen
hastea izango da bi Udalen datorren
urteko eginkizuna. Azpimarratu behar
da Sant Sadurni d,Anoiako Udal
Gorporazioa osatzen duten alderdi
politiko guztiek (CIU, ERC, PSC, PP
eta ICV-IU-k) Zegamako herriarekin
anaikidetasuna formalizatzeko adostasuna azaldu dutela.

Sant Sadurni d’Anoiako udaletxean egindako ekitaldia.
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Zegamako Udaletxean egindako ekitaldia.

Zegaman egindako elkartrukatzea.
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AIZKORRI ETA ARATZEKO
PARKE NATURALEKO
AITORTZAREN ATARIAN
Eusko
Jaurlaritzako
Lurralde
Antolamendu eta Ingurumen Sailak
aurreikusia du, datorren udaberrian
Aizkorri eta Aratzeko eremuak Parke
Natural aitortzea.
Prozesua eta bidea luzea izan da.
Aurreko
legealdian
Partzoneriak
Gipuzkoako
eta
Arabako
Foru
Aldundiekin eta Eusko Jaurlaritzako
Lurralde Antolamendu eta Ingurumen
Sailarekin Parke Naturalaren kudeaketarako lortutako adostasuna, oraingo legealdian berriro ere negoziatu behar izan
du, Gipuzkoako Foru Aldundiko
Departamentuan izandako agintarien
aldaketaren ondorioz, hauek hitzartutako
dokumentuaren atal batzuekin ados ez
zeudelako. Negoziaketen fruitua izan da
dokumentu
berri
bat
adostea.
Zegamako Udalak azaroaren 2an egindako Udal Batzarrean bere onarpena
eman zion aurrez Partzoneriak onartutako dokumentu adostu honi.
Argi eta garbi azaldu behar da
Partzoneriak Parke Naturalaren kudeaketarako onartutako dokumentuan bermatzen dela egun Partzoneriak dituen
eskumenak, eta honenbestez, nahiz eta
Diputazioak izendatutako Parkeko
zuzendari-gerente bat egongo den,
Partzoneriaren eremuan ezin izango da

Aizkorri eta Aratz Parke Naturalaren barnean egongo dira aurki.

ere bertan parte hartu zuen eta 8. postua
lortu zuen. Sailkapen orokorrean
bigarrena izan zen, eta azkeneko etapan
zorte txarreko erorketarik izan ez balu
Gipuzkoako Itzuliaren irabazlea izango
zen. Udalak kirol ekintza honengatik 2.300
� edo 382.688 pezeta ordaindu du.
IBILBIDE LABURREKO
BIDEZIDORREN LIBURUXKA
Uztailean argitaratu da “Ibilbide Laburreko
Bidezidorrak” liburuxka. Bertan, Zegaman egin daitezkeen zortzi ibilbide interesgarriren bilduma jasotzen da.
Bertan ikus daitezke lurren morfologia
ikusgarria eta paisaiaren edertasuna, landareria eta baso-sail oparoak, bertako
hegazti, narrazti, basabere eta artaldeak,
udazkeneko uso-pasea, mikologia aberatsa, monumentu megalitikoak, galtzada eta erromes-bide zaharrak, haitzulo
eta ubideak. Bisitarien eta mendigoizaleen asegarri, bakarka nahiz familia edo
lagunartean, modu askotako ibilaldiak
egiteko aukera eskaintzen du liburuxka
honek.
Liburuxkak inprimatzeaz gain, bertan
jasotzen diren ibilbideak markatu egin
dira, herritarrak nahiz bisitariak pasatu
ahal izateko. Beraz, bidea garbitzea,
markatzea, seinalizazioa egitea eta 5.000
ale editatu eta inprimatzea 23.072,70 �
edo 3.838.944 pezetako kostua izan du.
Kostu hau finantzatzeko Euskoa
Jaurlaritzako Nekazaritza eta Arrantza
Sailak 5654,05 � edo 940,755 pezeta;
Eusko
Jaurlaritzako
Industria,
Merkataritza eta Turismo Sailak 3190,61

� edo 530.873 pezeta eta Diputazioko
Gizarte eta Erakunde Harremanetarako
Departamentuak 6000 � edo 998,316
pezetako dirulaguntza eman dute, eta
honenbestez gastua % 65 inguru finantzatu dute.

MARTXOAK 14ETA EKAINAK 13KO HAUTESKUNDEAK
Joan den martxoaren 14an, Espainiar Gorteetarako ordezkariak aukeratzeko hauteskundeak izan ziren. Eta ekainaren 13an Europako Legebiltzarrerako ordezkariak
aukeratzeko hauteskundeak. Hona hemen Zegaman izandako emaitzak, bai aurtengoak baita duela lau urtekoak ere:
ESPAINIAKO GORTEETARAKO HAUTESKUNDETAKO EMAITZAK
EAJ PP PSOE EA
2004(Espainako
Gorteetarako
Hauteskundeak)
2000(Espainako
Gorteetarako
Hauteskundeak)

214

16

11

IU ARALAR ZUTIK EH BERGARAKO EKIMENA*

364 13

40

---

199*

* Beragarako Ekimena ilegalizatuta izan zen, eta beraz bere aldeko botoak nuloak bezala kontatu ziren.
EAJ PP PSOE EA

IU ARALAR ZUTIK EH BERGARAKO EKIMENA*

152

4

36

13

332

---

--*

* Euskal Herritarrok abstenitu egin zen 2000ko martxoaren 12ko

---

hauteskundetan.

EUROPAKO LEGEBILTZARRERAKO HAUTESKUNDETAKO EMAITZAK
EAJ

EA KOALIZIO NAZIONALISTA PP PSOE IU ARALAR EH HZ*

2004(Europako (Galeuska) (Herrien Europa)
Legebiltzarrerako 157

297

EAJ-EA

---

10

6

2

11

--- 179

Hauteskundeak) * Herritarren Zerrenda ilegalizatuta izan zen, eta beraz bere aldeko botoak nuloak bezala kontatu ziren.
EAJ

EA KOALIZIO NAZIONALISTA PP PSOE IU ARALAR EH HZ*

1999(Europako (Galeuska) (Herrien Europa)
Legebiltzarrerako --Hauteskundeak)
21

---

EAJ-EA

505

23

8

1

---

356 ---
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inongo erabakirik hartu Partzoneriaren
onarpen edo adostasunik gabe.
Aizkorri eta Aratzeko Parke Naturalaren
aitortzak berarekin ekarriko du parkeko
interpretazio gune bat abian jartzea.
Iazko abuztuaren 29an Zegamako
Udaletxean,
Udalak
Eusko
Jaurlaritzarekin eta Gipuzkoako Foru
Aldundiarekin izandako elkarrizketen
ondorioz hau Anduetza izango da eta
honenbestez bere gestioa edo kudeaketa Diputazioak eramango du.
KULTUR-ETXEKO PARKEKO
BERURBANIZAZIO
LANAK AMAITUTA
Fernando Carazo eta Maider Romo arkitektoak egindako proiektua oinarritzat
hartuta, iazko urrian hasiera eman zitzaien
lanek aurtengoan izan dute bukaera.
“Construcciones Iparraguirre SL” enpresak egin dituen obrak aurreikusitako
epeak gainditu egin ditu, eta plaza San
Bartolome jaietarako ireki zen. Obra
honen exekuzioa Eusko Jaurlaritzako
Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Sailak,
Ogasun eta Herri Administrazio Sailak eta
Gipuzkoako Foru Aldundiko Lurralde
Antolaketa eta Sustapenerako Departamentuak emandako dirulaguntzei esker,
burutu ahal izan da. Kultur-etxearen atzealdean, Olaran auzoaren aldean, aparkalekuak eraikitzeko lekua utzi da.
Aparkaleku hauek datorren urtean eraikitzea aurreikusten da, Kultur-Etxe ondoan
GI-4251 errepidea zabaltzen denean, eta
Udalak errepidearen jabetza Mazkiaran
arte eskuratzen duenean. Egun, errepide
zati hau Diputazioarena izanik, ez ditu baimentzen Udalak egin nahi dituen aparkalekuak. Beraz, itxaron egin beharko da,
baina aparkalekuak eraikitzeko asmoa
errealitate bihurtuko den itxaropenarekin.
MAIORA PLAZAKO
BERURBANIZAZIORAKO
PROIEKTU TEKNIKOAREN
ADJUDIKAZIOA

Udal Gobernu Batzarrak azaroaren
25ean erabaki zuen Udaletxe aurreko
Maiora plazako berurbanizazio proiektu
teknikoaren idazketa Ignacio Ibarretxe
Pariente udal arkitektoari adjudikatzea
11.800 � edo 1.963.355 pezetan (BEZ
barne). Proiektua urtarrilaren bukaerarako egina egongo da, eta datorren urtean
obrei ekitea aurreikusten da.
ERDIGUNEAN ZAKARRONTZI
BERRIAK
Udalerriko erdigunean 6 zakarrontzi jarri
dira azaroan. Lehendik zeuden zakarrontzi zaharkituen ordez jarri dira. KulturEtxeko parkean jarri diren zakarrontzien
mota bera da jarritakoa. Erabili ditzagun
zakarrontziak gure kaleak txukun eta
garbi edukitzeko.

Kultur-etxeko parkea eraberritzen.

Kultur-etxeko parkea eraberrituta.

URRUSTI-BOSTAITZA BIDEA KONPONTZEAGATIK ORDAINKETA
Udal Gobernu Batzarrak ekainaren
21ean erabaki zuen Urrusti-Bostaitza
bidea konpontzeagatik, Zeraingo Udalak
aurkeztutako kitapena ontzat hartuta,
361,26 � edo 60.109 pezetako ordainketa egitea. Besteak beste, zoladuran
brea bota eta kunetak egin dira bidea
konpontzeko eta esan, Zegamako
Udalak brea botatzearena hartu duela
bere gain, kunetak konpontzearena
inguruko baserritar eta terreno jabeen
gain izan da. Udalak paraje horietan
kontsortziatutako mendiak ditu.
KULTUR ETXEKO BATZORDEA
ETA UDAL KULTUR BATZORDEA
BATERATZEA
Hainbat urteetan, Kultur-Etxea 1984an
martxan hasi zenetik, kulturari lotutako
egitasmoak eta jarduerak antolatzerakoan udalari dagokionez bi lantalde aritu
dira jardunean: batetik Udaleko
22

Batzordea eta bestetik Kultur Etxeko
Batzordea. Batean nahiz bestean egindako lana guztiz oparoa izan denik ezin
uka daiteke, herriko beste zenbait taldeek eta elkarteek egindako lanarekin batera Zegamako bizitza sozio-kulturala
benetan indartu eta aberastu baita
zalantzarik gabe.
Baina azken garaietan badirudi funtzionamendu modu hau zertxobait motelduta geratu dela, lantalde hauetan parte
hartzea, batez ere Kultur Etxeko
Batzordean, jeitsi eta ahuldu egin baita.
Hau honela ikusirik, pasa den ikasturtean
egindako azterketaren ondoren bi lantalde edo batzorde hauek bateratzea iruditu zen komenigarriena, horrela antolaketa eta funtzionamendua berrindartu eta
arnasberritu daitekeela uste baitugu.
Horrela, kulturari dagozkion kudeaketa,
programazioa eta egitasmoak lantzeko
Udal Kultura, Euskara eta Gazteria
Batzordean bildu dira goian aipatu bi lantaldeak, horrela lanak eta jardunbideak
bateratu eta indartu asmoz.

Zegama Urtekaria 20 04
MURGIZELAIKO PARKEAN EGOKIERA LANAK
Lehen zabortegia zen eremuan, 1996.
urtean Udalak erabilera publikoko parkea
sortu zuen Murgizelai eremuan.
Hainbeste lan eta diru kostatu zen parkea, lagun batzuek izandako jarrera
onartezinaren ondorioz, txikitu, suntsitu
egin dute, herritarren eta bertaratzen
diren lotsarako eta kaltetarako. Norbaitek

pentsatzen badu ekintza burugabe eta
basati hauekin kaltetua Udala dela ez
dabil zuzen. Udalak herritarren (denenak
diren) ondasun eta eskubideen zaintza
eta administrazioaren ardura du. Hori da
1996. urtean Udalak egin zuena; hain
zuzen ere Eusko Jaurlaritzan gestio
bikaina egin, Jaurlaritzaren inbertsioaren

Murgizelaiko Parkea hegazkinetik ikusita.

bidez, zegamarrentzat egoera oso txarrean zegoen zabortegia ingurumen
aldetik errekuperatzeko, eta bide batez,
eremuan parke publikoa egokitzeko.
Baina bakar batzuen errespeto ezak eragin du urte gutxitan Murgizelai parkeko
egoera negargarria izatea.
Gauzak horrela, Udal Gobernu Batzarrak
urriaren 18an erabaki zuen Murgizelaiko
parke publikoa berregokitzeko proiektu
teknikoa onartzea. Zentzu honetan
proiektu teknikoan zehazturiko lanen
kontratazioa bi zatitan banatzea ebatzi
zuen. Alderdi batetik, obra orokorrak
kontratatzeko baldintzen plegua onartu
zuen, 57.449.18 �ko lizitazio oinarriarekin (BEZ barne); eta bestetik, parkeko
altzairu edo mobiliarioen hornidura kontratatzeko baldintzen plegua onartu
zuen, 27.682,70 � edo 4.606.014 pezetako lizitazio oinarriarekin (BEZ barne).
Lan hauen kontrataziorako prozedura
negoziatuaren bidez, aurrekontu ezberdinak eskatu ondoren, Udal Gobernu
Batzarrak azaroaren 25ean erabaki zuen
“Ikerlora S.L.” enpresari 53.890,48 �
edo 8.966.621 pezetan (BEZ barne)
obra orokorraren lana adjudikatzea eta
“Ekotek S.L.” enpresari 26.278,01 � edo
4372.293 pezetan pezetan (BEZ barne)
adjudikatzea.
Eusko Jaurlaritzako Lurralde Antolamendu eta Ingurumen Sailari dirulaguntza eskatu dio Udalak, inbertsio hauek
burutzeko.
Jakina da, berriro ere errepika daitekeela
aurrez gertatutakoa; bakar gutxi batzuk,
udalerritik aparte dagoen eremu polit hau
txikitzea, zegamar eta bertaratzen direnen kalterako. Denon ardura izango da
eremu hau, udalerriko beste edozein
txoko bezala txukun zaintzea.

Bide batez, lantalde hauetan urte guzti
hauetan modu batera edo bestera parte
hartu dutenei Zegamako bizitza soziokulturalean egindako lana eskertzearekin
batera garaialdi berri honetan ere parte
hartzera animatu nahi genuke herritar
oro, hasitako bidea zabaldu eta jorratzeko izango baita.
KANPOTARREI ZUZENDUTAKO HIZTEGIA
Azken urteotan, Euskal Herrira eta baita
Goierri eta geure herrira ere gero eta

etorkin gehiago ditugula gure artean
kontutan hartuta, Goiekik sustatuta, kanpotarrei zuzenduriko eskuko hiztegi bat
argitaratu da eta Zegamako Udalak ale
batzuk erosi ditu, etorkinen artean
banatzeko.
Eskuko hiztegi honetan, oinarri-oinarrizko hitzak daude jasota, eta honako hizkuntzak daude:
Euskara, Gaztelera, Ingelera, Frantsesa,
Portugesa, Katalana, Gailegoa, Errumanoa eta Arabea.
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MAXKARREKO
GAZTANDEGIRAINO DOAN
BIDEAREN ZOLADURA
Udal Gobernu Batzordeak irailaren 22an
erabaki zuen Maxkarran Joxe Mari
Azurmendi Gorostizu-Orkaiztegik gaztandegia duen lekuraino bidea zolatzeko
baldintzen pleguak onartzea, 11.068,48
� edo 1.841.640 pezetako (BEZ barne)
lizitazio oinarriarekin. Hiru enpresei
eskaintza ekonomikoa eskatu ondoren,
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Saneamendu lanak jarraia izango dute epe laburrean.

Udal Gobernu Batzarrak urriaren 18an
erabaki zuen Bixente Otegi Lizasori lanak
adjudikatzea 11.068,48 � edo
1.841.640 pezetan (BEZ barne).
Adjudikatutako lanak egin ondoren,
enpresa adjudikazio-hartzaileak kopuru
berean aurkeztutako faktura onartu zuen
Udal Gobernu Batzarrak azaroaren
25ean. Halaber, bidea zolatu aurretik
zorua konpontzen “Excavaciones Teide
SA” enpresak egindako lanengatik
3.626,13 � edo 603.337 pezetako faktura aurkeztu ondoren, onartu zuen Udal
Gobernu Batzarrak azaroaren 25ean
egindako bileran. Lan hauek lursail eta
eraikin jabeak, Goimenek eta Zegamako
Udalak finantzatu dituzte.
SANEAMENDUA
Iazko urtean Gipuzkoako Foru Aldundiko
Hirigintza eta Obra Hidraulikoetako
Departamentuak erabaki zuen aurreikusita zegoen saneamendu proiektuaren
edukia guztiz aldatzea. Hain zuzen ere,
Zegaman ur zikinen araztegi edo depuragailu bat izatea aurreikusten bazen ere,
udalerriko ur zikinak hoditeria luzatuz
Seguratik hasten den instalazioraino eramatea erabaki zuen, honenbestez
Legorretako araztegiraino eramanez.
Gauzak horrela, Udal Batzarrak maiatzaren 10ean erabaki zuen saneamendu
osagarrien proiektu aldatuaren idazketa
(bigarren mailari eta sare partikularrari
dagokiona) “Sestra SA” injineritzari 9.065
� edo 1.508.289 pezetan (BEZ barne)
adjudikatzea.
Bestalde, Diputatuen Kontseiluak ekainaren 15ean erabaki zuen Gipuzkoako
Uren Kontsortzioarekin Azpiegitura
Hidraulikoko zenbait lan egiteko lankidetza hitzarmena onartzea. 2004-2007 urte
bitartean garatzen den hitzarmen eremu
honen barnean aurreikusten da
1.800.000 � edo 300.000.000 pezetako
diru-aportazioa duen Zegamako saneamendu eta ur horniduraren proiektua.

Zumalakarregiri buruzko grabazioa.

Oportunitate edo aukera aprobetxatuz,
saneamenduarekin batera Arriarango
pantanotik Zegamarainoko ur hoditeria
sartu nahi da, eta honen ondorioz,
Gipuzkoako Foru Aldundiko Garapen
EramangarrirakoDepartamentuko Obra
Hidraulikoetako
Zuzendaritzak
Arriarango sistematik Zegamara ura hornitzeko proiektua idaztea kontratazio
deialdi publikoa egin zuen ekainaren
30eko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean.
Gauzak horrela, Gipuzkoako Foru
Aldundiko Obra Hidraulikoetako zuzendariari, Eusko Jaurlaritzako Lurralde
Antolamendu eta Ingurumen Saileko
Gipuzkoako Uren zuzendariari eta
Gipuzkoako Ur Kontsortzioko gerenteari
Zegamako Udaletik idatzia bidali zitzaien
uztailaren 8an, orain arte emandako
urratsak argituz, eta Zegamak egun
duen ur hornidura sistemaren alde dagoela azpimarratuz (Aizkorriko mendilerroan kokatzen diren ur manantialetatik
hartzen dena), eta honenbestez, ur horniduran egin behar diren inbertsioak
ondo badaude ere, ez daukala zertan
derrigorrez Arriarango urarekin Zegama
hornitu beharrik. Eta honela ez bada,
inbertsioa ez egitea eskatzen da.
Datorren urtean bigarren mailako eta
sare partikularreko saneamendu lanei
ekingo zaie, Zegamako Udalak “Izartu”

programatik duen dirulaguntza kobratu
ahal izateko. Diputazioak kontratatuko
duen lehen mailako saneamendu lanak
2006ko udaberrian hasiko dira
Diputazioak emandako informazioaren
arabera.
ZUMALAKARREGI eta
KARLOMAGNORI
BURUZKO SERIEA
Joan den urriaren 29an eta azaroaren
3an “Digitalak” izeneko ekoizetxeak,
Mikel Erkiaga produkzio buru zutela,
Zegaman bi histori grabatu zituzten
ETBko “Cronicas” izeneko serierako.
Alde batetik, Zumalakarregi General
Karlistaren historia grabatu zuten,
Maizkiaran Barrena etxean, hil zen ohean
bertan petrikilo eta guzti eta bestetik
Karlomagnoren historia grabatu zuten
San Martin Parrokiko portikuan. Bat
baino gehiago txunditurik gelditu zen
Zumalakarregi Zegamako kaleetan gora
eta behera bizi-bizirik paseatuz ikusiz.
Ekoizetxearen arabera, 2005eko urtearen hasieran ikusteko aukera izango
omen dugu ETBn.
GUNE BERDETAN ASPERSIOKO
UREZTATZE SISTEMA EZARTZEA
Eliza aurrealdean, Kooperatiba ondoan
dagoen olibondoko eremuan, Herreri
ohiaren orubetik Aitamarren arteko Oria

Herriko
lorategietan
ureztapena
jartzen ari
da Udala.
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Udal basoetan egindako inbertsioak
Azken urteetan egin ohi dugun bezala,
bukatzear dugun 2004. urte honetan
egin diren lan eta inbertsioen xehetasunak ematea du helburu txosten honek.
Horrela eta besteetan bezala, lan arlo
ezberdinetan zer egin den azalduz sailkatuko da txostena, aurtengo urteari
dagozkienetan, soilik landaketa gazteetako falta berritze lana sartzea faltako
delarik, hau aurreraxeago egingo baita.
• ARMUÑOETA: Udalaren lurretan zegoen jabe pribatu baten pinudia moztu
ondorengo landaketa, 0,35 ha-ko azaleran, 700 intsinis pinu eta 14º m.l. itxidura
eta guzti………………………2.116,27 �
• TXERMATXO, HARKAITZA GAINA,
ARMUÑOETA, ELORHAUNDI eta Angel
Muñoarekin trukaketa egindako lur sailean, guztira 21.650 intsinis landareekin
falta berritzea……………….. .7.784,23 �
GUZTIRA…………………….9.900,50 �
2.- Mozorro aurkako tratamendu eta landare altxatze lanak.
• ARMUÑOETA, TXERMATXO eta beste
batzuetan, guztira 20 bat ha-ko azaleran,
landare gazteak ihartu arazten dituen
mozorroaren (“malua” ere deitzen diote)
aurkako tratamenduak egitea
………………………………..1.802,99 �
• ELORHAUNDI eta beste batzuetan,
bataz beste 5 ha-ko azaleran egindako
lanak, guztira 500 hesola erabili direlarik
………………………………..1.986,30 �
GUZTIRA…………………….3,789,29 �
3.- Landaketa gazteetan zakarrak jotze
lanak. Beste baso lan batzuk.
• TXERMATXO, ELORHAUNDI, ARKAITZA BURUA eta ARMUÑOETA sailetan
egin dira udarako garbitze lanak, guztira
30,33 ha-ko azaleran………10.385,50 �

• ELORTXIKI unadan ere, harrobiko
materialarekin eskoilera egiteagatik, eta
makinarekin hainbat bide-konpontze
lanagatik…………………….11.850,71 �
GUZTIRA………………..... 57.042,47 �
TXOSTENAREN ERRESUMENA
Orain artekoan ikus daitekeen bezala,
Basogintza bezala deitu daitezken lanak
eraman duten diru kopurua 27.835,23 �
izan da.
Bere aldetik, baso bideetan egin diren lan
ezberdinak burutzeko, 57.042,47 �ko
diru kopurua behar izan da.
Horrela, 2004.urtean 2.025.1 zk.dun
H.O. “ZEGAMAKO MENDIA” mendian
egin diren lanak ekarri duten gastua,
84.877,70 � edo 14.122.460 pezeta
izan da.

• OAZURTZEko pinudiari, zati batean
behintzat, eta berriro bakandu ondoren
altuko kimaketa egiteko lanak esleitu
dira……………………………3.759,94 �
GUZTIRA………...……….. 14.145,44 �
4.- Basoko bideetan egindako lanak.
• Bideak eraiki aurretik egin ziren
Ingurugiriarekiko Erasoaren Txostenek
agintzen zuten legez kasu batzuetan, eta
beste batzuetan halakorik gabe, lehengo
bideetan beharra ikusi zelako, guztira
106.000 m2-ko azaleran bota da belar
hazia, bertako belarra sortu eta indartu
bitartean, murkoetako eta pendizetako
lurrei eutsi diezaioten…………..33.920 �
• AIERDI BURUAn sortutako lubiziaren
ondorioak gutxitzen erabilitako bitartekoak (makina lanak, landare aldatzeak,
e.a)………………………….. 9.979,31 �
• ELORTXIKI unadan, bertako materialarekin eskoilerak egitea……..11.957,45 �
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Inbertsioekin zerikusirik ez badu, eta bai
aldiz, diru sarrerekin, esan behar da
ELORTXIKI eta AIERDI BURUA guneetako baso bakanketa ia bukatuta dagoela,
eta urte honetan espero dela azken
kopuruen berri jakin eta likidazioa Udalari
bidaltzea.
Ildo beretik esan behar da, bai BURNIKURUTZE edo MENDIATAGAINA eta
OAZURTZE izenekin ezagutzen diren
guneetako bakanketak datorren urtean
burutzea espero dela, OAZURTZE-koa
behintzat, bertako altuko adar kimatze
lanak egiteko ezinbestekoa jotzen baita
aurrez bakanduta egotea.
BIXENTE DORRONSORO
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ibai ertzeko gune berdean, Aitxuri Herri
Eskola aurrean, Oria ibai ertzean,
Urgainberriko etxebizitzen aurrealdean
eta Olaran auzoko berurbanizazioan
aspersioko ureztatze sistema jarri da
abian aurtengoan. Herriko lorategiak
modu txukun, garbian eta erakargarrian
mantentzeko urrats bat gehiago eman
dela esan daiteke.
ZEGAMAKO HAUR ESKOLA
PUBLIKOAK URTEBETE
Iazko abenduan bere ateak ireki ondoren, Zegamako Haur Eskola Publikoa
errealitate bat da gaur egun. Honela,
Aitxuri Herri Eskolan beraientzat egokitutako gelan, hau da Haur Eskolan, umeak
goizeko 8etatik arratsaldeko 5etara egon
daitezke.
Jangela zerbitzua ere eskaintzen da bertan, Aitxuri Herri Eskolara bazkaria ekartzen duen katering berak txikienentzako
jana ekartzen du.

Haur
eskolako
haurrak.

2003 urtean, 4 haur egon ziren Haur
Eskolan eta aurtengoan 5 dira Matxalen
Salazar eta Joana Rodriguez hezitzaileekin egon direnak; Etor eta Eneko Olarte
Azurmendi, Uxue Elorza Arsuaga, Unai
Moran Uribetxeberria eta Manex
Ormazabal Apalategi.

UDALETXEAN ERRETEILA BERRIA
Urrian zehar Udaletxeko erreteila berritu
da. Obren egilea “Construcciones
Iparragirre SL” enpresa izan da eta estalkiaren egitura dena berritu du, estalkiaren
egitura osoa berritu da, eta noski zeuden

IDIAZABALGO BIDEGURUTZETIK ZEGAMARA ARTEKO
BIDEAN HOBEKUNTZAK LAISTER
Idiazabalgo bidegurutzetik Zegamara
arteko bidea zabaldu eta hobetu eta
bidegorria eraikitzeko egindako gestioak
luzetik datoz. Zentzu honetan, adierazi
daiteke aipatutako egitasmoa abian
dagoela. Hain zuzen ere, Gipuzkoako
Foru Aldundiko Bide Azpiegituretarako
Departamentuak Idiazabalgo bidegurutzetik Segura arteko GI-2637 errepidea
zabaltzeko eta hobetzeko proiektua.
Honen barnean jasotzen da bidegorriko
trazadura eraikitzea hobetzeko proiektua
egin ondoren, Diputatuen Kontseiluak
irailaren 28an onartu eta bere exekuzioa
lizitazio publikora ateratzea erabaki zuen.
Lizitazio oinarria 2.967.992,61 � edo
493.832.410 pezetan (BEZa barne) finkatu eta gehienez 12 hilabeteko epa
ezartzen du obrak bukatzeko. Lizitazio
iragarkia azaroaren 10eko Gipuzkoako
Aldizkari Ofizialean argitaratu da.
Proiektuaren barnean jasotzen da eta
bidegorriko trazadura eraikitzea ere. Lan
guzti hauen ordainketa Diputazioak egingo du bere osotasunean. Diru-kopuru
honi, obrak egiteko hartu behar diren lur
eta eskubideei dagokion 600.000 � edo
100.000.000 pezetako aurrekontua
gehitu behar zaio. Hartu beharreko lur
eta ondasunak ere Diputazioko
Diputatuen Kontseiluak irailaren 28an
onartu zituen, Zegamako Udalak
2001eko uztailaren 23an hartutako erabakian eskatzen zuen moduan, bidea
hobetu eta zabaltzeaz gain, bidegorriaren trazadura ere jasotzen da proiketu
honetan. Esandako lur eskubideak esku-

ratu ondoren, lan hauen exekuzioari
ekingo dio Aldundiak. Bestalde,
Diputazioko Garapen Eramangarrirako
Departamentuak zati honetako bidegorriaren amaierarako lanak egin eta finantzatuko ditu.
Beste alderdi batetik, Segura eta
Zegama artean, GI-2637 errepidea
zabaldu, hobetu eta bidegorria eraikitzeko inbertsioa, 2004-2007 Ezohiko
Inbertsioen Plan Forala”ren barnean
sartua dago, 3.000.000 � edo
500.000.000 pezetako aurrekontuarekin.
Jakina da, exekuzioaren aurretik proiektu
teknikoa idazteko prozedura lagala abian
jarri, proiektua idatzi, lur eta eskubideen
okupazioa edo hartzea egin behar direla,
baina 2007. urtean obrei hasiera emango diela ziurtatu dute Diputaziotik.
Azkenik, Zegamatik Otzaurtera doan
errepidearen zaintza eta hobakuntzarako
500.000 � edo 83.000.000 pezeta

aurreikusi dira 2004-2007 Ezhoiko
Inbertsioen Plan Foralean.
Proiektua aurkeztu eta exekuazioaren
inguruko zehaztapenak ematea etorri
zen Diputatu nagusia (Joxe Joan
Gonzalez Txabarri) azaroaren 19rako
Segurara, inguruko bost herrietako
(Idiazabal, Segura, Mutiloa, Zerain eta
Zegama) Alkateekin elkartzeko eta berri
on hau modu zuzenean jakinarazteko.
Berarekin batera Diputazioko Bide
Azpiegituretarako
Departamentuko
Diputatua den Jabier Zuriarrain eta
Diputazioko Errepideetako Zuzendaria
den Josu Agirrezabalaga izan ziren.
Ekitaldi honetan azaldu zuen Diputatu
Nagusiak Seguratik Zegamara arteko
zatiaren proiektua 2005ean idatziko dela
eta lur eta eskubideen okupazioa
2006ko urtean gauzatuko dela, aurrez
esan den bezala 2007ko lehen lauhilabetean obrei hasiera emateko.

Idiazabaldik Segurainoko bide berriaren aurkezpena. Diputatu nagusia den Joxe Joan Gonzalez de Txabarri
Idiazabal, Segura, Zegama, Zerain eta Mutiloako alkateekin.
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teila zaharrak berriekin ordezkatu dira.
Honenbestez, Udaletxeak badu txapel
berria datozen urte batzuetarako.
ARROPA ZAHARRAK BILTZEKO
ZERBITZU BERRIA MARTXAN

iritsitako dirulaguntzak murriztu egin du
Udalak ekipamendu honetan egin duen
inbertsioa.
ENERGIA AURREZTEAGATIK
DIRULAGUNTZA

Sasieta Mankomunitateak otsailaren
18tik aurrera arropa zaharrak biltzeko
zerbitzua martxan jarri zuen. Honetarako,
Andraitz Auzoan, “Haizea” tabernaren
aurrean kokatu zuen kontenedorea.
“ABARACON” DEITURIKO
MENDI- LURSAILAREN EROSKETA

Eusko
Jaurlaritzako
Industria,
Merkataritza eta Turismo Saileko Energia
Zuzendaritzak 1.352,20 � edo 224.987
pezetako dirulaguntza eman dio
Zegamako Udalari energia aurrezteko
egindako inbertsioengatik. Alegia, merkuriozko bonbilak erabili ordez sodiozkoak erabiltzeagatik.
ZEGAMAKO ERREPORTAI (BIDEO)
TURISTIKOA EDITATUA

Udal Gobernu Batzarrak irailaren 22an
erabaki zuen Arrano-Aitz inguruan kokatzen den “Abaracon” deituriko 7.900,38
m2ko mendi-lursaila bere jabea izan den
Joxe Mari Ormazabal Arizkorretari 600 �
edo
100.000
pezetan
erostea.
Azaroaren 10ean Segurako Notaritzan
salerosketaren eskritura publikoa izenpetu zen. Paraje honetan Zegamako
Udalak hainbat baso ditu eta, horietatik
materiala ateratzeko behar beharrezkoa
zuenez bidea egitea, lursail hau erostea
erabaki du, bertan landaketan egitaz
gain herriko terrenoiei pasabidea bideratuz.
HAUR ESKOLARAKO (HAURTZANDEGIRAKO) DIRULAGUNTZA
Iazko abenduaren 3an abian jarri zen
Haur Eskolan egin ziren inbertsioetarako
Eusko Jaurlaritzako Nekazaritza eta
Arrantza Sailak Zegamako Udalari
3.882,29 � edo 645.959 pezetako dirulaguntza eman dio. Kontuan hartu behar
da egindako inbertsioa 41.958 � edo
6.981.224 pezetakoa izan zela eta hauetatik Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza
Sailak erdiak finantzatu zituela. Beraz,
“Erein” programatik Zegamako Udalari

“Fotoetxe”-k egindako Zegamari buruzko erreportai turistikoa argitaratu da aurtengoan. Euskaraz eta gazteleraz egin
den Zegamako herriari buruzko erreportai turistikoa bideo eta DVD formatoan
argitaratu da, eta eskola, turismo bulegoetara eta beste hainbat leku interesgarrietara bidali da, turisten eta bisitarien
interesa pizteko asmoz.
Bideoa egiteak eta1.000 DVD eta 300
bideo ateratzeak eta bideoaren diseinua
egiteak 6.200 � edo 1.031.626 pezetako kostua izan du.
TXARAPE ETA ALDERDI EDER
ARTEKO GARAJEAK AMAITU ETA
BERE GAINEKO PLAZAN UME
JOKOAK
Aurtengoan, neguan, amaitu dira
Txarape eta Alderdi Eder artean eraikitako garajeak. Ekimen edo operazio guztia
bideragarri egiteko, onartutako baldintzen pleguen arabera, garaje hauen inguruko urbanizazioa egiteagatik Zegamako
Udalak 73.900,44 � edo 12.295.998

pezeta ordaindu dizkio “Saiatu SA”
enpresa eraikitzaileari. Halaber, urbanizazioko lan gehigarriengatik 4.226,05 �
edo 703.156 pezetako beste faktura
ordaindu dio Zegamako Udalak “Saiatu
SA” enpresari.
Bestalde, Txarape eta Alderdi Eder artean eraiki diren lur-azpiko garajeen gaineko plazan ume jokoak jartzea erabaki
zuen Udal Batzarrak martxoaren 8an.
Hain zuzen ere, ume jokoak jartzeko
esleipena “Jolas SA” enpresari 5.877,13
� edo 977.872 pezetan (BEZ barne) egitea ebatzi zuen. Exekuzioan izandako
aldaketa batzuen eraginez, Udal
Gobernu Batzarrak apirilaren 5ean, umejokoak jartzeagatik “Jolas SA” enpresak
aurkeztutako 6.295,48 � edo 1.047.480
pezetako faktura onartu zuen. Halaber,
plaza aulkiz hornitu da eta haurrak eta
umeak jolas egiteko primerako lekua gelditu dela esan daiteke.
UDA 2004
Ekainaren 21etik uztailaren 30era, 39
haurrek parte hartu zuten, Udalak udan
zehar haurrentzat jarritako UDA 2004
izeneko denbora libreko programan.
Begirale lanetan, Sonia Encinas eta
Amaia Aizpeolea aritu ziren.
MEDIKU-ETXE OHIAREN
ESKUALDATZEA EDO SALMENTA
Ekainaren 7an Udal Batzarrak erabaki
zuen mediku etxe ohia ondarezko ondasun sailkatzeko, desafektazio espedienteari hasiera ematea eta salmenta arautuko zuen baldintzen plegua onartzea,
219.609,29 edo 36.539.911 pezetako
lizitazio oinarriarekin. Udalak herritarrei
jakinarazi eta Gipuzkoako Aldizkari
Ofizialean enkante publikoari zegokion

Uda 2004ean
parte
hartutako
haur talde
bat eta
begiraleak.
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EGUNEKO ZENTROA ABIAN
Ekainaren 7an erabaki zuen Udal
Batzarrak etxez etzeko eta Eguneko
Zentroko zerbitzuen ustiapena adjudikatzeko baldintzen pleguak onartzea.
Plegu honetan jasotzen zen enpresa
adjudikazio-hartzaileak etxez etxeko zerbitzua abuztuaren 1etik eta Eguneko
Zentroa urriaren 1etik aurrera ustiatu
beharko lituzketeela. Halaber, Pleno
berean Eguneko Zentroaren funtzionamendu Araudiari behin-behineko onarpena ematea ebatzi zen.
Zerbitzuen kontrataziorako deialdi publikoa egin ondoren, hiru enpresak aurkeztu zuten beren eskaintza. Honenbestez,
udal zerbitzu teknikoak egindako txostenari jarraituz Udal Batzarrak uztailaren
19an erabaki zuen etxez etxeko eta
Eguneko Zentroko zerbitzuen ustiapena
GSR (Gestión de Servicios Residenciales
Erkoop.) enpresari urtebeterako adjudikatzea. Etxez etxeko zerbitzuengatik
Udalak pertsonako eta orduko 15 �
ordainduko dizkio enpresari eta Eguneko
Zentroko zerbitzuengatik pertsonako eta
orduko 54,46 � Erabiltzaileek astelehenetik ostiralera, goizeko 9:30etatik arratsaldeko 17:30etara erabili ahal izango
dute zerbitzu hau.
Eguneko Zentroa urriaren 1ean abian
jarri zen bost lagunekin. Hasierako ekitaldi honetan (Nazioarteko pertsoan
Adinduen Egunarekin bat etorriz) Aldun
Nagusia den Joxe Joan Gonzalez de
Txabarri eta Gizarte Politikarako
Departamentuko Foru Diputatua den
Esther Larrañaga Agirre izan ziren, besteak beste.
Eguneko Zentroa beren egoera familiarra
nahiz soziala edota ezgaitasun fisiko zein
psikikoa dela bide, eguneroko bizitzako
ekintzetako beharrak betetzeko etxean
jaso dezaketen laguntza baino zabalagoa duten adineko gizon-emakumeei
zuzendua dago. nagusiei.
• Eguneko Zentruaren helburuak:
1. Pertsona nagusi edo/eta ezindua bere
ohiko ingurunean mantentzea ahalbideratu.
2. Erabiltzaileen beharrei erantzutea,
ahalik eta autonomia maila handiena lortzeko programa egokiak garatuz.
3. Erabiltzaileen familiei beharrezko
laguntza eta aholkularitza eskaitzea,
beraien ingurunean mantentzen jarraitu
ahal izateko, eta zaintza lanak egiteko
beharrezko jarraibieei buruz informatzea.
• Eskaintzen dituen zerbitzuak:
1. Higiene pertsonala: erabitzaile guztiek
izango dute astean behin garbitasun
osoa jasotzeko eskubidea. Era berean,
behar den guztietan aldatuko dira.
2. Mantenua: mantenuaren barruan
eguerdiko otordua eta merienda sartzen
dira. Erabiltzaileek dituzten beharrei egokituko dira, dieta bereziak ahalbidetuz.

Eguneko zentroan inaugurazioan Diputatu Nagusia den Joxe Joan Gonzalez de Txabarri izan zen.

3. Garraioa: Etxetik Zentrorako bidaia eta
itzulerakoa hartzen ditu. Zerbitzu hau
behar ez duten erabiltzaileek ez erabiltzeko aukera ere badago.
4. Oinarrizko laguntza pertsonalarako eta
eguneroko bizitzako ekintzatarako berregokitzeko zerbitzua: Eguneroko bizitzako
oinarrizko ekintzak egiteko laguntza.
Portaera arazoen kontentzio programa.
5. Osasun zerbitzuak: osoko balorazioa
egitea eta Zaintza Pertsonalen Plana
zehaztea.
Zerbitzu medikua: dagokion zerbitzu
publikoekin koordinazioa.
Erizain zerbitzua: agindutako tratamenduen jarraipena.
6. Zerbitzu psikosozialak eta animazio
soziokulturalekoak:
Banakako laguntzarako Programak,
Familia Laguntzarako Programak eta
Gizarte-Komunitate laguntza Programak
garatzea.
Zegamako Eguneko Zentruaren zerbitzu
bereziak:
6. Jangela Sozial zerbitzua: bakarrik bizi
den edo bazkaria egiteko gaizki moldatzen den Zegamako edozein pertsona
adinduei zuzendua dago. Bazkaldu nahi
duenak Udalean bi egun lehenago jakinarazi beharko du Udalean. Bazkariaren
prezioa, 4,5 �koa da.
7. Arropa garbiketa zerbitzua: bakarrik
bizi den edo arropa garbitzeko gaizki
moldatzen den Zegamako edozein pertsona adinduei zuzendua dago. Arropa
garbiketaren prezioa 1 �koa da.
Zerbitzu berezi hauek jaso ahal izateko
beti ere, Udaleko Gizarte Zerbitzuen
balorazio bat tartean egon beharko da.
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Uztailaren 5ean Udal Batzarrak erabaki
zuela Gipuzkoako Foru Aldundiko
Gizarte Departamentuarekin Eguneko
Zentroaren kudeaketarako hitzarmena
onartzea.
Udal Gobernu Batzarrak urriaren 18an
erabaki zuen Olarango etxebizitza tutelatu edo babestuetan egokiera lanak egiteko proiektu teknikoa eta kontratazioa
arautuko duen baldintzen plegua onartzea. Lizitazio oinarria 27.450 � edo
4.567.296 pezetan (BEZ barne) finkatu
zen, prozedura negoziatuaren bidez
lanen kontratazioa egiteko. Hiru enpresa
ezberdinei eskaintzak eskatu ondoren,
Udal Gobernu Batzarrak azaroaren
25ean lanak Ataungo zegamarra den
Mikel Urbiztondo igeltseroari 27.250 �
edo 4.534.018 pezetan (BEZ barne)
adjudikatzea erabaki zuen. Lanak dagoeneko hasiak daude eta bi hilabeteko
epean egitea aurreikusten da.
Udalak epe laburrean etxebizitza tutelatuak altzairuz hornituko ditu, honetarako
behar den kontratazio jardunbidea jarraitu ondoren. Honenbestez, udaberrian
etxebizitza tutelatuen zerbitzua martxan
jartzeko asmoa du.
“Kutxa”-k Kutxazabal deituriko programatik Zegamako Udalari 50.000 � edo
8.319.300 pezetako dirulaguntza eman
dio. Dirulaguntza honekin, Eguneko
Zentroarekin eta bi etxebizitza babestuekin zerikusia duten inbertsio ezberdinak
egingo ditu Udalak. Halaber, Eusko
Jaurlaritzako Nekazaritza eta Arrantza
Sailak Eguneko Zentroa eta etxebizitza
babestuak egokitzeko 15.229,41 � edo
2.533.961 pezetako dirulaguntza eman
dio Zegamako Udalari.
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Udala
argitalpena egin ondoren, eskaintzak
aurkezteko epea bukatzen zen uztailaren
22an, Manuel Angel Vieites Reboeiras
eta Mª del Mar Gonzalez Gondar senaremazteak izan ziren proposamena aurkeztu zuten bakarrak. Hauen eskaintza,
210.609,30 � edo 36.539.912 pezetakoa izan zen.
Udal Batzarrak irailaren 6an erabaki zuen
mediku etxe ohia Manuel Angel Vieites
Reboeiras eta Mª del Mar Gonzalez
Gondarri, 210.609,30 � edo 36.539.912
pezetan adjudikatzea. Eskritura publikoa
urriaren batean sinatu zen.
UR SARE OROKORRA BERRITZEN
Aurtengoan “Villa San Jose” edo Zoiloenea etxaurretik Ignazio Arizkorretak ileapaindegia izan zuen lekuraino, gutxi
gorabehera, ur sare orokorra berritu du
Udalak, obrak urtarrilean burutu ziren
eta Gipuzkoako Ur Kontsortzioa izan zen
egilea. Udalak lan hauengatik 9.034,69
� edo 1.503,246 pezeta ordaindu ditu.
DIRULAGUNTZA EZBERDINAK
EGUNEKO ZENTROAN ETA
ETXEBIZITZA BABESTU EDO
TUTELATUETAN
INBERTSIOAK EGITEKO
“Kutxa”-k Kutxazabal deituriko programatik Zegamako Udalari 50.000 � edo
8.319.300 pezetako dirulaguntza eman
dio. Dirulaguntza honekin, Eguneko
Zentroarekin eta bi etxebizitza babestuekin zerikusia duten inbertsio ezberdinak
egingo ditu Udalak. Halaber, Eusko
Jaurlaritzako Nekazaritza eta Arrantza
Sailak Eguneko Zentroa eta etxebizitza
babestuak egokitzeko 15.229,41 � edo
2.533.961 pezetako dirulaguntza eman
dio Zegamako Udalari.
Eguneko Zentroan eta etxebizitza tutelatu edo babestuetan beharrezkoa den
100.000 � edo 16.638.600 pezeta inguruko inbertsioa egitea, eta udaberrian
etxebizitza babestuen zerbitzua martxan
jartzea da Udalaren asmoa.
ELIZALDE KALEA BERRITUA
2003ko azaroaren 5ean Udal Batzarrak
erabaki zuen Elizalde kalea berrurbanizatzeko lanak “Construcciones Pedro
Iparraguirre SL” enpresari 139.686,24 �
edo 23.241.834 pezetan (BEZ barne)
adjudikatzea. Beraz, nagusiki aurten
burutu diren lanak Zupurrutiko zubi berritik Kooperatibarainoko eremua berritu
dute. Lan hauen ondorioz, zerbitzu guztiak lurperatu egin dira (argindarra, argiteri publikoa, telefonoa), errepide aldera
ematen duten etxaurreetan hormigoi
inpresoa eta pabimento berria jarri da eta
eremu guztian argiteri publiko berria finkatu da. Halaber, eraikinen atzealdeko
pasealekuari jarraipena eman zaio udal
polikiroldegi aurreko zubitik irteera emanez. Lanak Xabier Gallastegi Idigoras

Ur sare orokorra berritzen Joan Telleria kalean.

aparejadorearen zuzendaritzapean burutu dira, eta 153.643,16 � edo
25.564.070 pezetan (BEZ barne) likidatu
dira. Kostu honetatik, 103.573,3 � edo
17.233.147
pezetako dirulaguntza
ezberdinen ondorioz eskuratu ditu
Zegamako Udalak.
GOIERRI TELEBISTA ZEGAMAN

Zegamako Udalak lan hauen finantzaketarako Euskoa Jaurlaritzako Lurralde
Antolamendu eta Ingurumen Sailari dirulaguntza eskatu dio. Egindako gestioen
ondorioz, kostuaren % 75eko dirulaguntza jasotzea aurreikusten da.
ALARGUNTZAKO PENTSIOAK
IGOTZEKO ALDARRIKAPENA

Aurtengo maiatzetik Goierri Telebista ikus
daiteke Zegaman. Iaz gorpuztu zen
proiektua, herriz herri hedatzen doa
Goierrin. Edozein kasutan kontuan hartu
behar da Zegamako Udalak, beste herri
gehienek ez bezala, aurrez 3.288,48 �
edo 547.157 pezetako inbertsioa egin
behar izan duela gure udalerrian Goierri
Telebista ikusi ahal izateko. Hain zuzen
ere, Juan Jose Zabaletak Amezti mendian antena berri bat jarri behar izan du
udalerriko hiri-gunean Goierri Telebista
ikusi ahal izateko.
Gutxika-gutxika hasi den egitasmo berri
honek eskualdeko albiste eta berriak
modu zuzenean eta hurbilean eskaintzen
dizkigu, eta dirudienez goierritarron erreferentzi bihurtzen ari da.
ZEGAMAKO ERDIGUNEAN
DAUDEN AZPIEGITURA SAREEN
DEFINIZIOA ALTXATZEA

Alarguntzako pentsioak igotzeko, Goierri
eta Urola Garaiko Jubilatuen egoitzek,
Goierri eta Urola Garaiko Caritasek
Legazpiko,
Zumarraga-Urretxu,
Beasaingo eta Ordiziako Nagusilan elkarteek, Lazkaoko “Azki”, Beasaingo
“Asmube”,
Ordiziako
“Kimetz”,
Legazpiko “Iratzarri” eta UrretxuZumarragako “Mairi” emakumeen elkarteek, Urola Garaiko “Eraldatzen” elkarteak eta “Gueskek” (Goierri eta Urola
Garaiko “Esperientzia-Eskolako” ohiko
ikasleak) aurkeztutako mozioa onartu
zuen Udal Batzarrak abenduaren 20an.
Mozio honetako “gogoeta” atalean aipatzen diren puntu esanguratsuenak ondorengoak dira:
- Emakume alargunen egoera soziala
erabat larria da. Emakume-talde horretako gehienak alarguntzako pentsioaren
menpe daude ekonomikoki, bere bizitzaren urte asko etxeko lanetara bakarrik
dedikatu direlako. Alarguntzako pentsio
gisa ezkontideari zegokion pentsioaren
% 52 a jasotzen dute.
- Egoera hori larriagoa da adinean zaharragoak direnen emakumeen kasuan,

“ Erain S.L.” enpresak Zegamako erdigunean dauden azpiegitura sareen definizio
topografikoa altxatuko du. Lan honen
kostua 12.000 � edo 2 milioi pezetan
aurreikusten da.
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beraien senarrek jasotzen zuten pentsioak dagoeneko oso txikiak zirelako eta
orain gutxieneko pentsioa jasotzen dute:
411,76 �
- Eusko Jaurlaritzak 65 urtetik gorako
pertsona baten pobretasun-atalasea
511 �tan (86.000 pta) dagoela uste du.
- Gure gizarte oparo eta aberatsean
dagoen azpi-gizarte ikusezina da baina
arazo larriak dituena: elikadura-arazoak,
hotza,... eta egoera horrek sortzen duen
larritsuna.
Gizartekintzak dioen bezala, bakarrik bizi
diren adineko pertsonen % 82 emakumeak dira.
Goierrin 2.205 emakume alargun daude,
Urola-garaian 1.334 eta Gipuzkoan
37.552.
Estatuaren eskumena da, baina epe
laburrean erantzun eraginkorrik itxaroten
ez dela eta, Udal Batzarrak erabaki du
subsidiarioki arazoa konpontzeko eskumena duten erakundeei (batik bat,
Gipuzkoako Foru Aldundiari, Eusko
Jaurlaritzari, Eusko Legebiltzarrari eta
Gipuzkoako Lurralde Historikoko Batzar
Nagusiei) eskatzea etxebizitza besterik
ez duten emakume alargunei pixkanaka
beraien pentsioa osatuko duten formulak
bidera ditzatela eta osagarri bat gehi diezaiotela kopuru honetan: lanbide arteko
gutxieneko soldataren (460,5 �) 1,5ari
dagokiona, harik eta hileko pentsioa 691
�koa izatera iritsi arte.
Halaber, Euskadiko gure komunitateko
erakunde horiek eskaria luza diezaietela
Estatuko beste erakundeei, hala nola, izenpetzen duten elkarteek eskatutako eran
alarguntzako pentsioak egunera ditzaten.
Eta azkenik, hartutako erabakiaren berri
herriari ematea
ELORRIÑE BASERRI
ERABERRITUARI LEHEN
ERABILPENEKO BAIMENA
Barrenaldeko Gosategi auzoan 2003.
urtean hasi ziren Elorriñe baserriko eraberritze lanak dagoeneko amaitu dira.
Belen Arizkorretak eta Juan Carlos
Odriak dagoeneko jasoa dute Udal

Frontenis txapelketako txapeldunak eta txapeldun ordeak.

Gobernu Batzarrak urriaren 18an eraikin
eraberrituaren lehen erabilpeneko
baimena.
FRONTENIS TXAPELKETA
Zegamako Udaleko Kirol Batzordeak
herritarren arteko frontenis txapelketa
antolatu zuen martxoan zehar. Frontenis
txapelketaren finala, martxoaren 13an
jokatu zen, eta lehen postua Urko
Egimendia eta Urko Agirrek lortu zuten
txapeldunorde geratu ziren Argoitz
Toledo eta Jon Urteagaren aurretik.
KULTUR EKIMEN EZBERDINAK
Zegamako Udalak, urtean zehar hainbat
ekimen desberdin burutu ditu herritarrek
gustokoen dituenetan parte har dezaten;
besteak beste, hitzaldiak, erakusketak,
ikastaroak etab.
HITZALDIAK
“Zuhaitz eta zuhaixkak baserri inguruan”,
gaiari buruzko hitzaldia izan zen urtarrilaren 27an Kultur-etxean. Izenburu bereko
liburu bat argitaratu zuen Goimenek eta
herriko baserrietara ere ale bana doan
bidali zen. Goimenek, zenbait landaketa
burutzeagatik hainbat dirulaguntza
eskaini zituela eta herriko terreno-jabeei
honen berri zuzena eman zen hitzaldi
honen bidez.
“Everest oxigenorik gabe” nola igo daite-

“7 gezur txiki” antzerkiaren emankizuna.

keen azalpenak emanaz Juanito
Oiartzabal mendizale ezaguna izan
genuen gure artean maiatzaren 19an.
Ikustentzunezko bat bota zuen Kulturetxean, bertan Everesta oxigenorik gabe
igo zeneko imaginak ikus zitezkeen.
Berak aipatu zuenez, bigarren aldia zuen
Everesteko gailurra igotzen zuena, baina
lehenengoan
oxigenoarekin
igo
zenez,”har” bat omen zuen barnean oxigenorik gabe egiteko eskatzen ziona eta
horrela egin omen zuen igoera hori.
BERTSO JAIALDIA
“Kasinoko Bertso Jaialdia”
apirilaren
3an, izan zen, Erlezain Egunaren bueltan,
Zegamako kiroldegian. Bertan parte
hartu zuten bertsolariak, goi mailakoak
izan ziren urtero bezala: Andoni Egaña,
Sebastian Lizaso, Maialen Lujanbio, Iker
Zubeldia, Ekaitz Goikoetxea eta Jokin
Sorozabal. Gaijartzaile lanetan Laxaro
Azkune aritu zen. Ekitaldi hau Kasino
Elkarteak antolatzen badu ere eta antolakuntza lan guztia bere esku badago
ere, jaialdiak zorrik sortuz gero, urtero
sinatzen den hitzarmen bat medio,
Zegamako udaleko kultura batzordeak
egiten dio aurre zorrari eta aurtengoan
1.126,15 �ko edo 187.376 pezetako
laguntza eman dio zorrak kitatzeko.

Juanito Oiartzabalen hitzaldia.
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“Schola Gregorianista Donosti Ereski”k
abesti gregoriarrekin osatutako kontzertua eman zuen 2003ko abenduaren
20an, San Martin Parrokian. Kutxaren
laguntzarekin antolatu zen kontzertu hau.
“Unhe-Kintetoa”ren eskutik, uztailaren
16an, udako gau giroei xarma berezi
batean asmoz, Mugaz zabalduz izeneko
folk-jazz fusio kontzertua izan genuen
kioskoa dagoen plazan. Eguraldia larrialdi batzuk pasarazi bazituen ere, azkenean aterialdi batean kontzertua entzuteko
parada izan genuen. Kontzertu hau,
Kutxaren laguntzaz antolatzen da.
“Zazpi Gezur Txiki“ antzerkia 120 bat
herritarrek ikusi genuen udal-arkupeetan,
uda garaiko antzoki bilakatu zaigu udal
arkupea azken urteotan eta farre algara
batzuk egiteko aukera peregabea suertatzen da antzerki hauek ikustea, ekimen
hau ere Kutxaren laguntzak egiten da.
“ Maribel y la Extraña Familia” antzerkiaz
gozatzeko parada izan genuen azaroaren
26an, Olarango Jubilatuen Elkartean.
Oraingoan, Jubilatu Elkartea eta Udalaren
arteko elkarlanari esker antolatu zen antzerki hau. Taldeko antzesleak, ONCEko
kideak zirela azpimarkatzekoa da eta
beraz ikusmen arazo larriak zituen jendea; horrezaz gain, gehienak jubilatutako
jendea zen eta oso aberasgarria izan zen
guztiontzat, izan ere egoera beltzenean
ere bizitzari etekina ateratzen dioten pertsonak ikus ahal izan baikenituen.
Hirurogei eta hamar lagunetik gora bildu
zen antzerkia ikusteko.
IKASTAROAK

teko egun batzuetan ematerik ez zen
egon aste pare bat luzatu zen ikastaroa.
Ikastaro hau, Eusko Jaurlaritzak bultzatutako
Etengabeko
Ikaskuntza
Nekazaritza Esparruan izeneko programari esker gauzatu ahal izan zen eta bertan 18 herritarrek parte hartu zuten.
“Argazkilaritza ordenagailuaren bidez”
hau ere, Etengabeko Ikaskuntza
Nekazaritza Esparruan lehen aipaturiko,
Eusko Jaurlaritzako programa honen
barnean antolatu zen, eta ikastaroa,
Aitxuri
Herri
Eskolan
dagoen
Informatitako Gelan eman zen, guztira 12
herritarrek parte hartu zuten eta argazkilaritzako sekretu ugari ikasi ahal izan
zituzten.
“Tailaketa ikastaroa”, Jabier Arrieta herriko semeak eman zuen urteko otsailean
hasita 30 orduko ikastaroa. Ikastaroan
dagoneko tailagintzan aditu bihurtzen ari
zaizkigun 10 lagunek parte hartu zuten.
“Eskulanen Tailerra”, Latxanea baserrian
jaiotako Iñaxi Urreagak zuzentzen du tailer hau. Kasu honetan, urrian hasi eta
ekainerarte irauten duen tailerra da eta
aurten 31 pertsonek izena eman dute.
Astean behin bi txandatan biltzen dira
Kultur-etxean eta era guztietako eskulanak egiten dituzte.
“Pintura Tailerra” Ondargoengo Maria
Luisa Gorrotxategik zuzentzen du, eta
aurrekoaren moduan ikasturte osoa
irauten du. Tailer honetan 9 pertsonek
eman dute izena. Esan, hauek ere bi taldetan daudela banatuta eta zineko gelan
egiten dituztela beren pintura lanak.
ERAKUSKETAK

“Eskualdeko Sukaldaritza”ri buruzko
ikastaroa antolatu zuen Udalak, martxoaren 22tik maiatzaren 5era, nahiz eta tar-

“Argazki zaharren erakusketa” azaroaren 1etik 14ra Pleno Aretoan ikusgai
egon da Kutxaren Fototekan dauden

ANTZERKI ETA KONTZERTUAK

Zegamako argazki zaharren bilduma bat.
Argazki batzuk zaharrak zirelako oso
interesgarriak ziren edozein zegamarrentzat. Esan, bertako argazkiren bat
nahi duenak, Donostian, Garibai kalean
Kutxak duen Fototekara hurbildu eta
kopiak ateratzeko aukera ere baduela.
“ Eskulanen Tailerreko erakusketa”, Iñaxi
Urreagaren tailerrean egindako eskulanen erakusketa San Bartolometan egiten
da, Kultur-etxean erakusketa jarriz.
Bertan tailerrean egiten diren artista lanak
ikusteko aukera egoten da.
AUTOBUSEN ANTOLAKETA
Kultura Batzordetik, aspaldidanik,
Kilometroak, Nafarroa Oinez eta Herri
Urratsera joateko autobusa eskaintzen
zaie herritarrei joan-etorria erosoagoa
izan dakien eta aurtengoan, Herri
Urratserako (Senpere) maiatzaren 9an,
Kilometroakerako (Zarautz) urriaren 3an
eta Nafarroa Oinezera (Lizarra) joateko
urriaren 17an autobus bana antolatu
dira.
EUSKARAREN ERABILERA NORMALIZATZEKO 2003-2007 ALDIRAKO PLANA EGITEAR ZEGAMAN
Zegamako Udalak Euskararen Erabilera
Normalizatzeko lehen pausoak emanak
ditu. Uztailaren 7an, Eusko Jaurlaritzako
Hizkutz Politikarako Sailburua den Patxi
Goenaga
jaunarekin,
Hizkuntza
Politikako aholkularia den Arantxa
Aurrekoetxearekin eta Gipuzkoako Foru
Aldundiko Euskararen Normalkuntzaren
Zuzendaria den Xabier Huizirekin bildu
ziren udal ordezkariak.
Euskararen Erabilpena Arauzkotzezko
azaroaren 24ko 19/1982 Oinarrizko
Legeak herritarren hizkuntza-eskubideak
aitortu eta herri-aginteek hizkuntzaren

ONCEko antzerkia eta ikusleak.

Zegamako argazki zaharren erakusketa.
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alorrean dituzten betebeharrak ezartzen
ditu. Lege honen ondorioz, adminitrazioetan euskararen ezagutza lortzeko hainbat ekimen egin ziren eta horien artean,
langilegoa euskalduntzea edota Hizkuntz
Eskakizuna egiaztatzea zen; helburu
hauek, Zegamako Udalaren kasuan
aurrekoa plangintzaldian lortu ziren, gaur
egun, langile guztiek beren Hizkuntz
Eskakizuna egiaztatua baitute. Azken
finean, bigarren plangintzaldiaren helburua euskararen erabilpena sustatzea zen,
eta plangintzaldia bete eta gero garbi
geratu zen, Hizkuntza Eskakizunak
egiaztatua izateak ez zuela euskararen
erabilera bermatzen.
Gauer egun hirugarren plangintzaldiaren
atarian gaude, plangintzaldi honen helburu nagusia, euskara lan hizkuntza
bihurtzea da honako alor hauetan:
a) Euskara, zerbitzu-hizkuntza izatea
administrazio eta herritarrekiko harremanetan.
b) Beste administrazio batzuekiko harremanetako hizkuntza izatea.
c) Administrazio barruko lan-hizkuntza
izatea.
d)Administrazio honen ekintza-eremu
desberdinetan hizkuntza irizpideak erabiltzea.
Beraz, Zegamako Udalak, 2005 urtearen hasieran
Euskararen Erabilera
Normalizatzeko Plana, herritarrei aurkeztuko die, ondoren, plana udalerrian
aurrera eraman asmoz.
TOBERA MUSIKA ESKOLA
2002ko ekainaren 27an Tobera Musika
Eskolak proposatuta, udalen ekarpenari
buruz ondoko irizpide hauek hauek finkatu ziren
1.- Udalek eman beharreko dirulaguntzaren kalkulurako matrikulako bataz

Behobia-Donostia lasterketan korrika egindako zegamarrak.

besteko kostu osoa finkatzea irizpide
bezala.
2.- Udal bakoitzak, bere udalerrian erroldaturik egon eta TOBERAn izena eman
duten ikasleek egindako matrikula kopuru osoaren gain egingo dituela dagozkion kalkuluak.
3.- Udal bakoitzak, aurreko puntuetan
egindako zehaztapenei jarraiki, matrikulako bataz besteko kostu osoaren %20a
subentzionatuko duela. Ondorengo urteei begira, ehuneko honek aldaketak
jasan ditzakeelarik TOBERA Musika
Eskolaren urteko balantzeak erakusten
dituen beharren arabera.
Irizpide hauek jarraituz, 2004 urterako
Zegamako Udalak 9.874,56 � edo

Udaletxea eta Ostatu atzealdea margotu berriak.
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1.642.988 pezeta ordaindu ditu kontuan
izanik 148 matrikula izan direla
2003/2004 ikasturtean eta matrikula
bakoitzaren kostua 333,6 �koa dela
OSTATU ETA UDALETXEA
ATZEALDEKO FATXADAK
MARGOTZEA
Kultur-Etxeko parkeko urbanizazio lanen
amaierarekin batera, Ostatu eta
Udaletxeko atzealdeko fatxadak margotu dira, eraikinak San Martin kale aldera
duten tratamendua jarraituta. Esan daiteke herriarenak diren bi eraikin hauek itxura eta estetikan asko irabazi dutela.
ZEGAMARRAK BEHOBIADONOSTIA FROGAN
Zegama-Aizkorri mendi maratoiak eraginda edo auskalo zein arrazoi medio,
Zegaman kirol praktika gehiagora doala
pozik esan daiteke. Honen islada da aurtengoan hain famatua den BehobiaDonostia lasterketa popularrean parte
hartu duten zegamarren kopurua. Hain
zuzen ere, 11 lagunek parte hartu dute eta
beraien sailkapena ondorengoa izan da:
1) Unai Larrea
1.17.40
2) Xanti Jimenez
1.19.49
3) Iker Alzelai
1.23.05
4) Iñaki Lasa
1.24.14
5) Aitor Urbizu
1.24.45
6) Xabier Morillo
1.29.33
7) Jose Migel Encinas
1.30.46
8) Jesus Mari Zabaleta 1.31.13
9) Asier Berasategi
1.41.29
10) Ainara Mendoza
1.51.28
11) Oier Irastorza
1.53.46
Ea kirol praktikak gora egiten duen
Zegaman, eta datorren urtean zegamar
gehiagok parte hartzen duten honelako
kirol frogetan.
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Apaiz etxea bota aurretik.

MAXKARRAN ERAIKITAKO
GAZTANDEGIA ETA
ETXEBIZITZAREN LEGEZTAPENA
Udal Gobernu Batzarrak urriaren 18an
erabaki zuen Maxkarran eraikitako gaztandegiaren jarduera legeztatu eta martxan jartzeko udal baimena Joxe Mari
Azurmendi Gorostizu-Orkaiztegiri ematea. Halaber, gaztandegiaren ondoan
eraikitako etxebizitza legeztatzeko
Udalean aurkeztutako proiektu teknikoa
Gipuzkoako Foru Aldundiko Landa
Ingurunearen Garapenerako Departamentura bidali da eta, Aldundiak eraikina
legeztatzearen aldeko txostena eman
ondoren, Udal Gobernu Batzarrak legeztatuko du.
ZEGAMAKO KALE
IZENAK EUSKARAZ
2002. urtean Zegamako Udalak Jabier
Arrietari adjudikatu zion Zegamako kale
izenak euskaraz jartzeko lana. Hain
zuzen ere, eraikin ezberdinetako fatxadetan kare-harri landua egitea eta jartzea.
Gizon okupatua izanik, aurreikusitako
epeak luzatu bazaizkio ere aurtengoan
amaitu ditu udalerriko kaleak euskaraz
jartzeko lanak. Kale guztien izenak eus-

Kale izena euskaraz.

Apaiz etxeko orubean etxebizitza berriak hasita.

Apaiz etxea botatzen.

karaz jarri dira, eta kaleetan erabiltzen
dugun hizkuntza eta sentimenduaren
islada ere kaleen deituran ikusi ahal izango da aurrerantzean, gure hiri-paisaian
ere euskarak izan behar duen lehen mailako presentzia izateko.
APAIZ-ETXEKO ORUBEAN
ETA BERE ONDOKO
LURSAILETAN ETXEBIZITZA
BERRIAK ERAIKITZEN
Udal Batzarrak martxoaren 8an erabaki
zuen “Ormazpei SL” enpresarekin apaizetxe ohian eta bere inguruan 12 etxebizitza, garajeak eta merkatal lokalak eraikitzeko hirigintza-hitzarmena onartzea.
Udalak enpresa eraikitzaileari, izenpetutako hitzarmenean, ondorengo baldintzak ezarri dizkio, besteak beste:
• 70 m2tik gora dituen etxebizitzak,
gehienez, 1.442,43 � edo 240.000
pezeta erabilgarria den m2ko prezioa
izango du.
• 15 m2 inguru izango dituen lur-azpiko
garajeek 15.025,3 � edo 2.500.000
pezetako salmenta prezioa izango dute
gehienez.
• “Ormazpei SL” enpresak eraikitze lanak
20 hilabeteko epean amaituko ditu.
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• Herritarrek lehentasuna izango dute,
beste edonoren aurrean, 2004ko irailerarte etxebizitza hauek erosteko.
Honenbestez, “Ormaizpei SL”, enpresak
konpromezu hori hartzen du.
• Zegamako Udalak “tanteo eta atzeraindarrezko eskubidea” izango du, lehen
salmenta ematen denetik ondorengo 5
urteetan. Honenbestez, edozein eroslek
etxebizitza saldu nahi badu, aurrez
Zegamako Udalari egin beharko dio
eskaintza,
eta
Udalak
urteko
Kontsumoen Gaineko Prezioen Igoera
gehituta ordaindu beharko lioke etxebizitza, hala balegokio.
“Ormazpei SL” enpresak jakinarazi dio
Udalari egin behar diren bi eraikinen
lehen solairuen atzealdean terraza handi
batzuk eraikiko dituela (hauek garajeen
estalkia ere izango dira). Eraikin osagarri
hau hitzarmenean ez da sartzen eta
honenbestez enpresa eraikitzaileak gehigarri honen kostua finkatuko du.
Udal Gobernu Batzarrak martxoaren
22an erabaki zuen “Ormazpei SL” enpresa eraikitzaileari Apaiz-etxea botatzeko
baimena ematea eta modu berean eremuko Xehetasun Azterlanari hasierako
onarpena ematea. Irailaren 6an Udal
Gobernu Batzarrak dokumentuari behin
betiko onarpena ematea ebatzi zuen.
Ekainaren 21ean Udal Gobernu
Batzarrak onarturik, abuztuan obrarako
garabia jarri eta eraikinak bota ondoren,
“Ormazpei SL” enpresak irailean hasiera
eman zien eraikitze lanei, Udal Gobernu
Batzarrak irailaren 6an obrak egiteko
emandako baimenean oinarrituta.
Seina etxebizitza jasoko dituen bi eraikin
eraikiko dira eta garajeetako sarrera eta
irteera beheko eraikinaren aldetik egingo
da.
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HITZALDIAK:

Jubilatuak hitzaldian.

GIZA ELKARTEEN ARTEAN
DIRU BANAKETA
Zegamako Udalak bere aurrekontutik,
8.414,15 Euro banatu zituen giza elkarte ezberdinen artean. Banaketa bi multzotan egin zen:
1. Gobernuz Kanpoko erakundea.
2. Elkarte ezberdinak.
® GOBERNUZ KANPOKO ERAKUNDEAK:
Esclavas del Sagrado Corazón de
Jesús
1.322,23 �
Kasongo Lunda
1.202,02 �
Felix Iñurrategi Baltistan Fundazioa
751,27 �
Medicus Mundi
360,61 �
Oscar Romero
360,61 �
Munduko Deiak
360,61 �
Sahara herriari laguntza
601,01 �
GUZTIRA
4.958,36 �
1.-“Esclavas del Sagrado Corazón de
Jesús”:
Arduraduna: Victoria Urriolabeitia
Arangüena, Zegaman parroko egon
zen Pello Urriolabeitiaren arreba da.
Dirulaguntza: 1.322,23 �.
Helburua, Santa Cruz de Boliviako
“Estación Argentina” auzoko haur eta
gazteen heziketan laguntzako Bekak
ematea da.
2.- Kasongo Lunda eskualdearen garapena:
Arduraduna Alejandro Aldanondo idiazabaldarra.
Dirulaguntza: 1.202,02 �.
Helburua: behi eta txekorren hazkuntzan onarritutako garapena indartzea
da, bertako jendearen proteina beharrak asetzeko.
3.- Felix Iñurrategi Baltistan Fundazioa:
Arduraduna: Javier Sudupe Aretxabaletakoa.
Dirulaguntza: 751,27 �.
Helburua:
A. Matyuluko Mendi-Eskola: goi mendian aritzen diren pertsonen teknika
hobetzea mendiko lan segurtasuna
eskainiz.

B. Matyuluko Ureztatze-sistema tradiziolanari laguntzeko ur-ponpak jartzea.
4.- “Oscar Romero” Solidaritza Batzordea:
Arduraduna: Mila Andueza.
Dirulaguntza: 360,61 �.
Helburua: El Salvadorren energia elektrikoa sartu, helduen alfabetizazioa
landu eta oinarriko aleak sortu.
5.- Medicus Mundi:
Arduraduna: Maria Minodo Verón.
Dirulaguntza: 360,61 �.
Helburua: Ruandako Kayenzi Osasun
Zentruari lagundu.
6.- Munduko Deiak:
Arduraduna Roberto Lopez.
Dirulaguntza: 360,61 �.
Helburua:
Colombiako
Amagán
Mucafas emakumeen Kooperatiba
proiektua sortzen lagundu.
7.- Sahara herriari laguntza.
Arduraduna: Saharar herriari laguntzeko GKE.
Dirulaguntza: 601,01 �.
Helburua: Euskal Herritik materiala
Saharar herriari erreztasunez eramateko, kamioi konboi bat erosteko laguntza ematea.
® ELKARTE EZBERDINEI LAGUNTZAK:
Giza Elkarte Ezberdinei, Zegamako
Udalak urteko aurrekontutik 2.854,81 �
laguntza
banatu
dizkie,
modu
honetara:
Herriko Parrokia
751,27 �
Odol Emaileak
420,71 �
ATZEGI
240,40 �
ASPACE
240,40 �
GIZAKIA HELBURU
240,40 �
FONTILLES
240,40 �
GURUTZE GORRIA
240,40 �
HIES
240,40 �
Minbiziaren aurkako Elkartea 240,40 �
OHARRA: beti ere diru bat erreserban
uzten da, larrialdiren bat gertatu ezkero erabiltzeko.
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• Kutxaren Gizarte Ekintza eta Udaleko
Gizarte Zerbitzuen laguntzaz antolaturiko hitzaldi ezberdinak izan dira. Bost
hitzaldi eman dira eta denak Olarango
Gizarte Zentruan izan dira. Hitzaldien
gaiak honako hauek dira:
•Urtarrilaren 15ean: “Lehen Sorospenak”
Hizlaria Edurne Lizarazu erizaina izan zen.
• Otsailak 12an: “Bilobak zaintzen
dituztenentzako osasun informazioa”
Hizlaria Miren Saldaña izan zen.
• Martxoak 11: “Autoestimazioaren
garrantzia”
Hizlaria Xabier Arrazola izan zen.
• Maiatzak 6: “Nola ezagutu zahartzaroko gaixotasunak eta horiei nola aurre
egin”
Hizlaria Ignacio Loyola izan zen.
• Ekainak 10: “komunikazioa eta adiskidetasuna: Bizimodu osasuntsurako
giltzarrriak”
Hizlaria Moira Ceberio izan zen.
• Irailak 29an: “Yoga: osasuna eta
garapen pertsonala” izenburupean
eman zen hitzaldia.
Hizlariak: Mª Angeles Aranguren eta
Jose Felix Sandonis izan dira.
• Abendua 22an: “Bularreko eta ginekologiako minbizia goiz detektatzearen
garrantzia”.
Katxalin elkarteak emandako hitzaldia.
IKASTAROAK:
• Ekainaren 8 eta 9an, Zegamako Udaleko
Drogomenpekotasun planaren barruan
eta AGIPADen gidaritzapean, “Drogomenpekotasunean prebentzioa familia mailan
nola uztartu”. Ikastaroa, Aitxuri Herri
Eskolako bideo gelan izan zen.
• Uztailaren 12tik 15era Geriatria eta
Gerontalogian aditua den Amagoia
Muruamendiaraz medikuak zuzenduriko ikastaroa. Gaia “Adinekoei buruz” .
Etxez etxeko zerbitzuan lanean ari diren
pertsonei edo adinekoekin erlazioa
duen edozein herritarrei zuzenduta 10
ordutako ikastaroa antolatu da.
• Gimnasia ikastaroa: urriaren hasieratik ekainerarte irauten duen ikastaro
honetan, Jubilatua edo Pentsioduna
den edozeinek parte har dezakete.
Olarango Gizarte Zentruan egiten da
eta astearte eta ostegunetan izaten da.
2003-2004 ikasturtean 20 pertsonek
hartu zuten parte eta 2004-2005 ikasturtean hiru gehiagok eman dute izena.
Irakaslea Joakin Elkoro ordiziarra da.
• Yoga ikastaroa: Gimnasiaren modura
Gizarte Zentroan ematen da eta edozein herritarrei zabaltzen zaio ikastaroan parte hartzeko aukera. Astean bi
egunetan ematen den aktibitatea dugu
hau ere. Irakasleak Mª Angeles
Aranguren eta Jose Felix Sandonis.
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JUBILATUEN EGUNA:
Uztailaren hirugarren igandean hilaren
18an, Jubilatuen eguna ospatu genuen.
Urtero bezala, eguna herriko txistulariek herrian zehar egindako kalejirarekin hasi zen; ondoren herriko Parrokian
Meza izan zen nahi zuenarentzat eta
bertan, Joxe Agirre eta Txomin
Garmendia bertsolariez gain Orkatz
abesbatzak ere parte hartu zuen. Meza
entzun eta polikiroldegira bazkaltzera
bideratu ziren jubilatuak. Zegamako
Ostatu jatetxekoek emaniko bazkaria
dastatu lagunartean eta Joxe Agirre eta
Txomin Garmendia bertsolariekin, bazkaloste alaia izan zen kiroldegian eta
bukatzeko sari banaketa egin zen jubilatuen artean. Ondoren, dantzan aritu
zen jendea.
Garrantzizko eguna beraz guztiontzat,
horrelaxe urte askotan izan dadila !

hoberena urtebete pasatu ondoren,
kontratua etetea zela erabaki zuen
Udalak, eta uztailaren 31n eten zen
kontratu hau.
Eguneko Zentrua urrian irekitzeko
asmoa genuenez, Eguneko Zentrua
eta Etxez Etxeko zerbitzua ustiapen
bakar batetan aurkeztea logikoena
zela ikusten zen, hau da, enpresa
bakar batek dena eramatea.
Gizarte zerbitzuak kokatuta dauden eraikina.

ETXEZ ETXEKO LANGUNTZA
ZERBITZUA:
2003ko abuztutik Zegamako Etxez
Etxeko zerbitzua GIZAINTZA enpresak
ustiatu du. Enpresa honekin zenbait
arazo izan dira urtean zehar, beraz,

Uztailaren 19an Udal Batzarrak erabaki zuen Etxez Etxeko zerbitzua eta
Eguneko Zentroaren ustiapena, GSR
(Gestión de Servicios Residenciales)
kooperatiba enpresari urtebeterako
adjudikatzea, gauzak ongi joan ezkero, urtebete pasatu ondoren kontratua
luzagarria izango da.

DOITASUNEZKO MEKANIZATUAK
Pol Intxausti, Pab. 14 I - ZEGAMA
943 801 243
doilan@doilan.com

¡GABONAK

ERAIKUNTZAK
Construcciones

ONDO

PASA ETA

PEDRO IPARRAGUIRRE, S.L

URTE BERRI ON!

Kale Nagusia, 48 Bajo IDIAZABAL- 943 188 008 - 670 588 472

HERRERIGINTZA ETA FORJA ARTISTIKOA (DISEINUA)

GOIERRI AUKERA, S.A.L.

ALUMINIOZKO ETA METALEZKO AROZGINTZA
ERA GUZTIETAKO ATEAK: PVC, FINSTRALEZKOAK ...
TECHNAL MATERIAL ANITZAK
SUAREN KONTRA HOMOLOGATUTAKO ATEAK

Pol. Industrialdea, 10-11
ORDIZIA - 943 881 407

ATE ETA PERTSIANA AUTOMATIKOAK
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Industrialdea martxan
Pausoz-pauso joan da industrialdea bere
bidea eginez. Ibilbide luzea baina zuzena
eta eraginkorra eraman duen Intxaustiko
polígono industriala aurten sendotu da.
Pabilioi txiki guztiak beren jarduera martxan jarri dute, eta bi pabilioi handietan
ere jarduera industriala abian dago.
“Itsasgama SL” enpresa iaztik dago
martxan eta urte amaieran “Doilan Tegia
S. Coop.”-k hasteko du bere ibilbide
industriala. Hain zuzen ere, irailaren 6an
Udal Gobernu Batzordeak obra baimena
eman zion 14-I pabilioi industrialean barneko obrak egiteko.

Bestalde, egun Ordizian eta Beasainen
bere pabiloi industrialak dituen “Goilaser
SA” enpresak Zegamara etortzeko erabakia hartu du. Hain zuzen ere bi pabiloi
industrial erosi ditu “ K” eta “L” hizkia
dutenak eta datorren martxoaren inguruan enpresa osatzen duten 25 langileekin Zegaman hasteko asmoa du.
Halaber, Gorelan S.L. garabi enpresak
ere bi pabilioi industrian “N” eta “Ñ” hizkidunak erosi ditu, eta 20 langile ingurukin
datorren urtean abian jarriko du bere jarduera Zegaman. Beraz albiste oso ona
Zegama eta zegamarrontzat.

Pabiloi industrial batzuk dagoeneko abian.

Umeentzako jolas lekuak industrialdean.

Behar bada, ekonomiak izan duen geldialdiaren ondorioz, pabilioien salmenta
askok uste zuten baino astiroago doa.
1.100 m2ko azalera (gutxi gorabehera)
duten 3 pabilioi industrial gelditzen dira
salgai. Ekonomiaren gorakadak eta
Idiazabaldik Zegamara arteko bidearen
zabaltzeak eta hobetzeak eragin zuzena
izango dute, ziur aski, epe laburrean
Zegamako pabilioi industrialen okupazioan.
Bestalde, Kultur-etxeko parkean kokatuta zeuden jokoak industrialdeko gune
berdean jarri dira. Nahiz eta ekipamendu
berria ez izan aukera eskaintzen du bertaratutako ume eta gazteak bertan jolasteko eta une atsegingarria pasatzeko.

Pabiloi egokiak jarduera industrialak garatzeko.

Lursail jabeak lehen harria jarri zen ekitaldian.
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Maite Txoperena Matxikote. Ekintzailea
Iazko urtekarian, “INDUSTRIALDEA
AMAITUTA” artikuluarekin, Intxausti
pareko industrialdea errealitate bilakatuta ikusi ahal izan genuen. Bertan
modu honetan aurkezten zen gune
berri hau: “Zegamak duen industria tradizioari eta herritarren ahobatezko
eskaerari erantzuna ematen dion, eta
Zegamaren bizi-iraupenerako eta etorkizunerako giltzarri izango den 12.000

Maite Txoperena enpresaren bihotza.

m2ko sabaia duen industrialdea”.
Jarraian honako eskaera egiten zelarik,
“Orain, ekintzaileak, enpresariak behar
ditugu, gure inguruan lana, oparotasuna eta itxaropena izateko”. Intxausti
industrialdean, pabiloia hartu dutenen
artean herritar kopurua handia da,
honek Zegaman dagoen industriarako
ohitura agerian uzten du. Aurtengoan,
enpresa herrian jartzea erabaki duen

“Suministros Arrano S.L.n” gehiengoa emakumezkoa da.

“Suministros Arrano S.L.” enpresako langileak.
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horietako ekintzaile batekin bildu gara.
Agian emakume izateagatik deigarriena
suertatzen delako edota, Suministros
Arrano S.L. enpresan ere, gehienak
emakumeak direlako langile, Maite
Txoperenarekin solasaldia izan dugu,
nahiz eta 18 urte izan sektore honetan
lanean hasi zela, oraingo hau erronka
berria delako, zegamartuta dagoen
nafar honentzat.
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Maite Txoperena Matxikote
(Suministros Arrano, S.L. enpresa burua)

“

Gaur egun nabaritzen dudana da, bezeroekin

elkarrizketak egiten ditugunean, emakume izate
horrek oraindik atentzioa deitzen diela.

Non eta noiz jaio zinen? Noiz etorri
zinen Zegamara?
Igantzin jaio nintzen, 1956ko, uztailaren 31n, San Inazio egunean. Eta
Zegaman jada 30 urte daramatzat.
Hona, Manolora, Mª Luisa, bertako
etxekoandrea eta biok herri berdinekoak izanda, lanerako etorri nintzen
tabernara.
Noiz sortu zenuten enpresa? Nola?
Zergatik?
1986ean hasi ginen, orain dela 18
urte. Lagun batek lana eskaini zidan
eta niri erronkak gustatzen zaizkidanez, hartu egin nuen, probatzeagatik
edo, eta ikusi non gauden orain.
Etxeko martxa eramatea eta umezain
egotea izan zen ordu arteko nire lana,
badela nahikoa.
Zer izan zen zailena hasi zinetenean?
Lan mota izan zen zailena. Gu hasi
aurretik, gizonezkoek egiten zuten
lana zen, benetan gogorra. Eskulana
da gehienbat eta landu beharreko
materialak gogorrak izaten ziren,
honek trebea izatea eta indar minimo
bat edukitzea eskatzen zuen. Orain
gauzak aldatu egin dira, materialak
errazago maneiatzen dira. Gainera,
garai hartan zapatutan eta jaietan ere
lanera joan behar izaten genuen.
Zein lan egiten duzue?
Hasiera batetan bobinak isolatzea izaten zen gure lana, bai altakoak baita
eolikotakoak ere. Baina denborarekin
lan gehiago egiten hasi gara. Orain
makina desmuntatu, desbobinatu,
garbitu, sartu eta berriro muntatu
egiten dugu. Ondoren, azken ukituak
guk lan egiten dugun enpresarako
langileek egiten dute.
Zenbat
langile
daude
lanean?
Gehienak emakumeak?
26 pertsona ari gara lanean, hauetatik
22 emakumezkoak dira eta beste 4ak
gizonezkoak. Gehienak emakumeak
izatearen arrazoia, lan mota honetarako esku berezia dugulako da. Lan
honetan bukaera oso garrantzitsua
da, asko begiratu behar da nola
geratzen diren piezak gero muntaia
perfektua izateko. Eta egia esateko,
horretan emakumeek ez dugu konpe-

tentziarik, eskulan oso fina egin
behar da eta horretarako zerbait
berezia dugu, beste trebetasun bat.
Zein zailtasun topatu dituzue aurrera
ateratzeko?
Pentsatu daitezkeen guztiak. Diru
aldetik, burura etor daitezkeen arazoak dira lo gehien kentzen dutenak.
Orain arte errentan egon gara beste
pabiloi batetan, baina hasieran beti
berdina gertatzen da. Enpresa berria
zara, gainera emakumezkoek lan
egin behar duten enpresa eta are
gehiago, beste enpresa handiago batzuentzako lan egingo duena, horrexegatik kosta egiten da zuregan konfiantza izatea.
Egia esan, horrela 18 urte pasa baldin
baditugu, oraingo planteamendu
berri honetatik ere aurrera aterako
gara. Denbora daramazunean beste
batentzako lanean, une bat iristen da
non zerbait zurea edukitzeko gogoa
ere baduzun. Gainera urteetan zehar
ikasitako zerbait da, arriskatzen ez
baduzu ezer lortuko ez duzula, ez
bazara ausartzen proiektu berritan
sartzen, inoiz ez zarela irtengo.

“Nire ametsa da, motorra hona
hondatuta ekartzea eta guk
hemen gaitasuna edukitzea, bertatik funtzionamenduan dagoela
ateratzeko.”
Bestalde gaur egun nabaritzen dudana da, bezeroekin elkarrizketak egiten ditugunean, emakume izate
horrek oraindik atentzioa deitzen
diela. Gehienetan, enpresetako
zuzendari edo gerenteekin egoten
gara, eta beraien jarrera emakume
bat ikusterakoan mesfidantza puntuarekin tratatzea izaten da. Agian
mesfidantza ez da hitz egokiena,
baina gizonezkoekin elkarrizketatzerakoan dena emanda bezala hartzen
dute, emakumeak aldiz, gehiago erakutsi beharrean gaude. Langile mailan desberdintasun hauek geroz eta
txikiagoak dira, inongo arazorik ez
dugu izaten emakumea izateagatik
arduraduna eta langileari esateagatik
zein lan egin behar duen, baina
enpresetako goi mailatan oraindik
aurreiritzi handiak daude.
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Orain Intxaustiko Industrialdean pabiloia hartu duzue. Beste erronka berri
bat?
Nire ametsa da, motorra hona hondatuta ekartzea eta guk hemen gaitasuna edukitzea, bertatik funtzionamenduan dagoela ateratzeko. Horretarako denbora behar da eta gure aldetik esfortzu handia ere, saiatu eta
prestatu egin behar garelako lan hau
egin nahi badugu.
Azken finean, zuk zure lana egiten
baduzu ere, beti beste enpresa handiagoen menpe zaude. Indar ez bada,
Gamesa da, bestela Torres, baina beti
handiagoentzako lanean. Horregatik
nik lortu nahi dudana, besteen
menpe egon gabe lan egitea da.
Beraz, horretan saiatuko gara eta
denbora eta esfortzu pixka batekin
aurrera aterako garela pentsatzen
dut. Gainera, presarik ez dut izaten,
beraz, behar den denbora hartuko
dugu.
Goierri eskualde industriala da. Honek
eragina izan du enpresa sortzeko
orduan?
Egia esan lan gehiena Goierri mailako
enpresetarako egiten dugu, baita
Nafarroarako ere. Gure lan bolumenaren % 80, Indarrera zuzenduta
dago, baina ateak ez ditugu ixten eta
etortzen den lana gustura hartuko
dugu. Enpresa Zegamako industrialde
berri honetan jartzea guretzako erosoa izan da, etxetik gertu dugu lantokia, gainera Beasainen horrelako zerbait hartzea kostatuko litzatekeena
gure aukeratik urrun geratzen da. Eta
azken finean, Beasaindik Zegamara
dagoen distantzia ez da handia.
Nola ikusten duzu, gaur egungo Zegama?
Ondo eta hobetzen. Ni iritsi nintzenean, hau da orain dela 30 urte herria
ikusi edota orain ikusi, diferentzia
handia dago. Gainera azken urte
hauetan itxura aldetik ikaragarri aldatu da, hobekuntza nabaria da.
Zer eskatzen diozu urte berriari?
Lana edukitzea, zor guztiak pagatu
ahal izatea eta lanpostu gehiago
sortzea.

ERKUDEN MUGURUZA

Zegama Urtekaria 20 04

Belea Ehiz
eta Arrantza
Elkartea
Iaz ez bezala, esan beharra dago aurten herriari tokatu zaizkion posatuetan
ehiza oso oparoa izan dela, batez ere
uso ehizari dagokionean. Esan baita
ere orokorrean partzonerian urte ona
izan dela.
Bestalde, herriko elkarteak, Federazioak zuzenduriko postuak zozketatu
ditu. Zozketa hauetan jende ugari ibili
da, urtea oso oparoa zihoala ikusirik.
Zozketak aurten Otzaurteko Bentan
egin dira, baina elkartearen nahia datorren urteari begira, zozketak herrian
bertan egitea da.
Baita ere esan aurten elkarte honek
bultzatuta egin den beste ekintza bat
herriko jaietan egin zen Plater hausketa
izan dela. Ekintza edo joko honetan 15

Zegamar Batasun
Kasinoa
Aurtengo urtean ere, jada ohitura den
bezala, zuzenki hiru ekintza nagusi
antolatu ditu: bertso jaialdia, mus txapelketa eta ipuin lehiaketa. Horietaz
gain, Udalak eskatuta, San Martin
Ferian,
Zegama-Aizkorri
Mendi
Maratoian,
Aizkorriko
Lagunen
Egunean eta San Bartolometako paella
lehiaketan parte hartu dugu gure
laguntza eskainiz.
1.GO EKINTZA: BERTSO JAIALDIA
Aurten apirilaren 4ean izan zen erlezain
egunari begira egiten diren ekintzen
artean kokatu zen bertso jaialdia.
Horrela apirilaren 3an ospatu zen jaialdiak festa giroa aurrez gozatzen hasteko aukera eman zigun.
Jaialdi honetan parte hartu zuten bertsolariak hauek izan ziren: Andoni
Egaña, Sebastian Lizaso, Maialen
Lujanbio, Iker Zubeldia, Ekaitz
Goikoetxea eta Jokin Sorozabal. Hauei
lana ematen aritu zen gaijartzailea
Laxaro Azkune izan zen.

plater hautsi eta gero Mikel Urbiztondo
eta Iker Arizkorretak jokatu zuten finala,
eta Mikel suertatu zen garaile.
Aurten Zegamari egokitu zaizkion ehiz
postuen zerrenda ondorengoa da:

Parajea
APOTA
APOTA
APOTA
ARATZ
ARATZ
ARATZ
LARREBIL
ULZAMA
ULZAMA
GARAGARZA

Postua
1
5
11
2
8
10
14
3
13
2

Partzonerian egindako enkante publikoan
gehien ordaindu diren postuak honako
hauek dira:

Parajea
APOTA
AGIÑARAN
AGIÑARAN
APOTA
AGIÑARAN
ITURGAIN

Postua Enkantea
10
0
12
5
4
7

�
�
�
�
�
�

Igor Ormazabal
botatako uso
mordoarekin.

razi eta ondoren epaimahai lanak egiteko hurrenez-hurren. Kasino elkarteak
gure aldetik haurrei horrenbeste ilusio
egiten dieten oparitxoak erosteko dirua
jartzen du.
Hauek izan ziren aurtengo irabazleak:
1.go mailan: Xabier Azurmendi eta
Josu Oiarbide.
2. mailan: Maddi Ormazabal eta Amaia
Agirrezabalaga.
3. mailan: Libe Galdos eta Josune
Zubizarreta.
4. mailan: Joanes Etxaide eta Josune
Azurmendi.
5. mailan: Janire Matxinandiarena eta
Onintza Arakama.
6. mailan: Idoia Zubizarreta eta Beatriz
Otaegi
3. EKINTZA: MUS TXAPELKETA
Aurten ere jokatu da elkarteko Mus txapelketa. Azaroaren 19 eta 26an ospatu
zen txapelketa honetan 32 bikotek

hartu zuten parte eta beraiei egokitutako aurkari guztiei irabazi ondoren, aurtengoan Urko Gorrotxategi eta Igor
Ormazabal atera ziren garaile.
Aipatu baita ere aurten sistema informatiko bat ezarri dugula bertako gestioa errazteko eta lerro hauek aprobetxatuz, eskerrak eman nahi dizkiegu
bazkideei, batez ere helduenei, hau
erabiltzen ikasteko egin duten esfortzuagatik eta aurrerantzean orain arte
bezala kolaboratzen jarraitzeko eskatu
nahi diegu.
Bukatzeko une hau aprobetxatuz,
Kasinoko Historia berreskuratzeko
lanetan ari garela jakinarazi nahi diegu
Zegamar guztiei eta orain arte eman
den laguntza ugaria izan den arren,
norbaitek lagunduko ligukeen zerbait
izango balu eskuartean, gurekin harremanetan jartzeko eskatuko genioke
hemendik.

2. EKINTZA: KASINOKO XVI.
IPUINI LEHIAKETA
Aurreko urteetan bezala, ipuin lehiaketa
hau “Aitxuri” herri eskolako haurren
artean izan zen. Lehiaketa hau aurrera
eramateko herri eskolako andereño eta
Kultur Etxeko Batzordearen laguntza
paregabea izan genuen ipuinak idatzia-

12.585
9.001
8.700
8.200
8.105
7.380

Lehen mailako teknologia Kasino Elkartean.
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Mus txapelketako irabazleak.

20 04 Zegama Urtekaria
Zegama: Lehena eta oraina
Urtean zehar egindako obren ondorioz, Zegamako txoko eta eraikin ezberdinek
jasan duten eraldaketa ziurtatzen duten argazkiak azaltzen dira jarraian.

Elizalde kalea obren aurretik.

Elizalde kalea obretan.

Elizalde kalea berurbanizatua.

Txarape eta Alderdi Ederreko garajeak egin aurretik.

Txarape eta Alderdi Ederreko garajeak obretan.

Txarape eta Alderdi
Ederreko garajeak eta
erabilera publikoko
plaza amaituta
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Kultur-etxeko parkea obretan.

Kultur-etxeko parkea obrak hasi aurretik.

Kultur-etxeko parkea berritua.

Teilatu zaharra.

Teilatua berritzen.

Teilatua berritua.
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Aitxuri
Herri-Eskola
URTEAN ZEHAR EGINDAKO
EKINTZAK ETA IRTEERAK

2004ko 1go HIRUHILABETEA
SANTA AGEDA
Santa Ageda bezperan eskolako ikasle eta
irakasle guztiak arratsaldeko ordu bi eta erdietan atera ginen abestera.
KONTSUMO TAILERRAK
Publizitatea, Elikagaien arteko analisia,
Segurtasuna eta Jolasa gaiak landu zituzten
Lehen Hezkuntzako ikasle eta gurasoak urtarrilaren 29 eta 30ean.
“CHIHIROREN BIDAIA” PELIKULA
Otsailak 3an LHko 2. zikloko ikasleak
Beasaingo Usurbe antzokira joan ziren pelikula hau ikustera.
ANOREXIA ETA BULIMIA
Kutxak antolatutako hitzaldi bat izan zuten 3.
zikloko ikasleek otsailak 3an, bi kontzeptu
horien esanahiak argitu zituen eta gaixotasun
hauen prebentzioan egin behar dutena ikasi
zuten ikasleek.
CARREFOUR
Otsailaren 4an LHko 3. mailako ikasleak, goiz
batean Carrefour-ean izan ziren bertako funtzionamendua ikusten, produktuei buruz informazioa jasotzen,…
ANTZERKIA SEGURAN ETA ATAUNEN
Otsailak 18an LHko 2. eta 3.zikloko ikasleak
Segurara joan ziren Laiotz Herri eskolako ikasleek eskeinitako Jaialdia ikustera.
Otsailaren 20ean,LHko 1.zikloko eta 4 urteko
ikasleak Ataunera joan ziren Jose Migel
Barandiaran eskolak antolatutako Jaialdia
ikustera.
Ekintza hauen truke, Euskara egunean,
Zegama eta Segurako ikasleak konbidatuak
izan ziren Aitxurikoen emanaldiak ikustera.
INAUTERIAK ETA TXOKOLATADA
Otsailaren 20ean Inauteri eguna ospatu zen
ikastetxe honetan.
Arratsaldez, eguraldi txarragatik eskolan egin
genuen desfilea. Ondoren, Guraso Elkarteak
antolatuta, txokolatada egon zen ikasle guztientzat.
OKINDEGIRA BISITA
4. eta 5. mailako ikasleak Zegamako okindegia ezagutzera joan ziren Saio Tutorizatuen
programaren barruan, martxoaren 12an.
PILOTA TOPAKETAK

Ikasleak okindegian.

Artilea eta galtzerdien prozesua ikasten.

ROKODROMOA
Kirol ezberdinak ezagutzeko kanpaina
barruan, Beasaingo rokodromora joateko
aukera izan zuten LH 3. zikloko ikasleek.
EUSKARAREN EGUNA
Martxoak 17 eta 18an ikastetxe osoak parte
hartu zuen ekintza osagarri honetan.
Emanaldiak irikiak zirenez herriko zenbait
jende joan zen saioak ikustera.
2004ko 2. HIRUHILABETEA
ZUHAITZ EGUNA
“Zuhaitz eguna” ospatu zen apirilak 1ean eta
Beuntze Txiki ondoko eremuan 5. eta 6. mailako ikasleek zenbait zuhaitz landatu zituzten.
HOSTO BILTZEA
HHko ikasleak, herrian zehar irten ziren hosto
biltzea.
ZALDITEGIA
Lazkao mendira joan ziren 6. mailako ikasleak
zaldien gainean ibiltzen ikasten hastera.
EZKIO-ITXASO
Maiatzaren 4an 3. eta 4. mailako ikasleak
baserri batean izan ziren, ogia eta pastak egiteko prozesuak ikusi eta praktikan jarriz.
INGLESEKO ANTZERKIA
LHko 2. eta 3. zikloetako ikasleak Ataunera
joan ziren maiatzak 13an, Goierriko beste
ikastetxeetako haurrekin batera, inglesez antzeztutako obra bat ikustera.
ARTILEA LORTZEKO PROZESUA
Jose Albizu herritarra etorri zen eskolara

5. mailako ikasleak Ormaiztegira joan ziren
beste herrietako ikasleekin kirol honetaz
gozatzera.
ERLEZAINA ESKOLAN
Martxoaren 30ean erlezain eguna zela eta
Erlezainen Elkartekoek saio bat eskeini ziguten eskolako ikasle eta irakasleoi.

maiatzaren 13an ikasle guztiei artilea egiteko
prozesua azaltzera eta praktikan jartzera.
BERTSO LEHIAKETA
4. mailako 6 ikaslek hartu zuten parte
Gipuzkoako Eskola arteko Bertso Paper lehiaketan maiatzaren 21ean.
IDAZLEA ESKOLAN
Antton Kazabon izan genuen maiatzaren 24an
berak idatzitako “Txara Txikia” liburuari buruz
hitzegiten. Aurretik liburu hau geletan landu
genuen LHko 2. eta 3. zikloetako ikasleekin.
OSASUNKUME
3. eta 4. mailako ikasleek aurkeztu zituzten
bertso eta olerkiak Osasunkumeko lehiaketan
eta Aipamen saria lortu zuten.
KASINOKO IPUIN LEHIAKETA
Ikastetxe osoak parte hartu zuen ipuin eta
marrazki lehiaketa honetan eta denentzako
izan ziren sariak, maiatzak 31n banatu ziren.
ASKIZU
3. eta 4. mailako ikasleak Getariko Ingurumen
aterpetxera joan ziren ekainaren 7 eta 8an.
ZUHATZA ETA GASTEIZ
Ekainaren 14, 15 eta 16an LHko 3. zikloko
ikasleak irla horretan eta Gasteizko Artiumen
izan ziren.
MARSEL MAGOA
Carrefourren irabazitako Olentzero sariko
diruarekin jaialdi bat antolatu genuen ekainaren 18an, ondoren antzerkietan parte hartzeagatik hamaiketakoa eskeiniz ikasle guztiei.
KOSTALDEA ETA TXIKI-PARK
Haur Hezkuntza eta LH 1. zikloko ikasleek
egin zuten irteera hau ekainak 17an. Orio,
kostaldeko herria eta hondartza bisitatuz, eta
arratsaldez “Txiki Park”en izan ziren.
ZERAINA IRTEERA
Ekainak 17an,goizez, bi urteko ikasleak, bi irakasleekin Zeraingo parkera joan ziren .
Bidairako gurasoen laguntza jaso zuten.

Santa Ageda
eskean ikasleak.
42

Zegama Urtekaria 20 04
Tutoritza

Eskola umeak txango batean.

OPOR ONDORENGO HIRUHILABETEA
IGERIKETA IKASTAROA
Planifikatuta zegoen bezala bete zen ekintza
hau, irailak 13tik urriaren 8arte. Ekintza positibo bezain gustagarria izan da.
EGUR MUSEOA ETA TELARRAK
Ikasturte honetan eskolako ikasle guztiak
joango dira Egur museoa ezagutzera, baita
telarra ere. Haur Hezkuntza eta L.H.ko 1.
ziklokoek burutu dute ekintza hau .
TXINGUDI ETA HONDARRIBIAKO
AIREPORTUA
Urriaren 27an LHko 3. eta 4. mailakoak itsasoko eta padurako ekosistema gurearekin
konparatzeko asmotan izan ginen, udazkeneko sasoia egokiagoa zela esan zigutelako;
hegazti migrazioengatik hain zuzen ere.
Bide batez, Hondarribiako aireportuan, bisita
gidatua burutu genuen.
“BANPIRO TXIKIA” ETA “EMILE ETA
DETEKTIBEAK” PELIKULAK
Familia, lagunak, ametsak eta amets gaiztoen
gaia lantzeko Beasaingo Usurbe zinemara jo
genuen “Banpiro txikia ikustera”, azaroaren
3an, LHko 1.,2.eta 3. mailakoak.
LHko 4.,5. eta 6. mailakoak berriz, azaroaren
25ean, “Emile eta detektibeak” ikusten izan
ziren. Landutako gaia: Pertsona arteko ezberdintasunen aurrean nola jokatu.
ZEGAMA EZAGUTUZ
Herria gaiaren barruan, Zegamako berri zuzenagoa izateko, herrian zehar ibili ginen bazterrak ikusi eta ezagutuz azaroko goiz batean.
IZOTZ IRRISTAKETA ETA ETB
Azaroaren 11n egin zen irteera hau. Bertan LH
2. eta 3. zikloko ikasleek parte hartu zuten.
Goizez ETBko instalazioak eta funtzionamendua ezagutu genituen eta ondoren Txuri
Urdin-en izan ginen.
SAN NIKOLAS ETA GABONAK
San Nikolasetan L.H.ko 2. eta 3. zikloetako
ikasleek eta irakasleek hartu zuten parte.
Gabonetan, ikastetxeko ikasle guztiekin parte
hartu genuen eta jasotako dirua eskolako
beharretarako erabili da.
Carrefourreko Olentzero lehiaketan parte
hartu genuen.

Lehen Hezkuntzako Irakaskuntza Sistemaren
oinarria Tutoritzan datza. Honek esan nahi du
ikasle bakoitzak irakasle bat izango duela bere
ikasketen jarraipen zuzena egiteko. Haur
baten Hezkuntzan sekulako garrantzia dauka
familiak eta tutorea bitarteko da bi eremuak
uztartzen. Tutorea ikaslearen erreferentea da
eskolan, hau da, haurraren arduraduna da
edozein gaietarako. Tutorea urtean zehar
hainbat alditan elkartzen da bere gelako ikasleen guraso guztiekin, adibidez: Urteko
Plangintza azaltzeko, bidaiaren bat badago, ...
Maizago elkartzen da ikasle jakin baten ikasketak, harremanak eta bere nortasunaren
garapenari buruz hitzegiteko.
Aitxuri Ikastetxeko eguneroko bizitzan garrantzi handia ematen diegu gure arteko harremanei, BIZIKIDETZAri. Honetarako programa
desberdinak lantzen ditugu:
• Gatazken ebazpena
• Gelako batzarra eta ordezkarien bilkura
• Osasunkume proiektua
GATAZKEN EBAZPENA GELAN
Aitxuri Herri Eskolako elkarbizitza oso ona izaten saiatzen gara, halere gure artean izaten
dira gatazkak edo istiluak. Hauei ahalik eta
irtenbiderik egokienak bilatzeko aurreko ikasturtean hasi ginen irakasleok formatzen eta
ikasitakoa praktikan jartzen.
Geletan asteko Tutoritza saio batzuetan
Euskal Herriko Unibertsitateko talde batek
sortutako Curriculuma eramaten dugu aurrera
ikasleekin. Honen helburua da gatazkak gertatzerako ikaslea aurre egiteko prestatuta
egotea. Teknika batzuk badira honetarako:
“entzute aktiboa”, “ni mezuak”, “emozioen
isladapena”, ...
Gela bereko bi ikasleen artean gatazka ematen denean aukera ematen zaie beraien artean konpontzeko; hau “Hitz eta pitz” deitzen
dugun txokoan egiten dute, urrats zehatz batzuk jarraituz: lasaitu, txandaka arazoa kontatu eta entzun, irtenbide posibleak aipatu eta bi
ikasleentzako egokiena dena aukeratu. Kasu
batzuetan ikasleak berekasa ezin izaten dute
konpondu eta orduan irakasleok izaten gara
bitartekari. Gatazkak larriagoak direnean
Tutoreak ikasle edota gurasoekin akordio
bereziak egiten ditu.
GELAKO BATZARRA ETA
ORDEZKARIEN BILKURA
Duela urte batzuk, hezkuntza proiektua egiterakoan, ikastetxe honek jarri zituen helburu
guztien artean nagusietariko bat “Ikaslea balore demokratikoetan eta aniztasunean hezitzea” izan zen. Hori aurrera eramateko egitura
aproposa antolatu zen: Gelako batzarra eta
ordezkarien bilkura. Gaur egun, urte batzuetako esperientzia ikusi ondoren eta umeen parte
hartze aktiboa beraien gaiak erabakitzerakoan
garrantzitsua dela ikusirik, gelako batzarra eta
ordezkarien lana bultzatzen jarraitzen dugu.
Ikasturtean zehar sortzen diren zenbait gai
haurrak beraiek tratatzen dituzte eta denen
artean eztabaidatu ondoren, ondorio eta erabaki batzuetara iristen dira. Prozesu hau oso
positibotzat jotzen dugu, beraiek aktiboki
parte hartzen dutelako eskolako erabakietan
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eta hobeto onartzen dituztelako demokratikoki aukeratutako arauak.
Zer nolako gaiak eztabaidatu eta erabakitzen
dituzte?
• Gelako arauak eta antolaketa.
• Jolastorduetako txandak.
• Gabonetako eta Santa Agedako kantaldietan zein izango den poltseroa, ibilbidea, kantari sarrera emateko pertsona.
• Nora bidali San Nikolas egunean jasotzen
den dirua.
• Gelen artean sortzen diren arazoak.
• Kasinoko ipuin lehiaketarako gaiaren aukeraketa.
• Ikasturtean zehar sortzen diren beste gai
puntualak.
Edozein gai dela, lehenengo gela bakoitzean,
tutoritza orduan, hitzegiten da ikasleen artean
eta proposamen batzuk ateratzen dira. Gela
bakoitzak ordezkari bat du, kurtso hasieran
denen artean aukeratua. Ordezkari honen
betebeharra proposamen horiek ordezkarien
bilkurara eramatea da. Bertan talde guztien
iritziak elkartu eta eztabaidatzen dira, azkenean egokienak edo gustokoenak dituztenak
aukeratuak gertatzen direlarik.
Ordezkari bakoitzak hauen berri ematen du
bere gelan eta zuzendaritza taldea ere jakinen
gainean jartzen da.
Inplikatuta dauden ikasle talde guztiak ados
badaude erabakiarekin, bertan onartuta geratzen da. Hala ez bada, berriro ere gelan eta
ordezkarien bileran eztabaidatzen da denon
konformidadea lortu arte. Bestaldetik, zuzendaritza taldeak jaso duen informazioa klaustroan azaltzen da, irakasleen oniritzia jaso ahal
izateko. Hori ez bada lortzen, klaustroak bere
proposamena azaltzen die ikasleei eta denon
artean erabakitzen da.
OSASUNKUME
Badira hainbat urte, gure ikastetxean, bigarren eta hirugarren zikloetan Osasunkume
programa lantzen hasi ginenetik.
Programa honek, Euskal Gobernuaren babesa eta finantzaketa du eta osasunerako hezkuntzan oinarrituta dago.
Hona hemen bere ardatzak:
• Norbere buruaren onespena
• Bizitzako trebetasunak
• Drogak
• Ohitura onuragarriak
Lanketa hau kromo bidez egiten da, hiru atal
hauetan banatuta: eskola, familia eta auzoa.
Kromo bakoitzak badu bere textutxoa, bera
izaten da hizpide gaia garatzeko, norbere
emozio eta bizipenak adieraziz.
Hau guztia, amaitutzat ematen dugu, ikasturte bukaeran izan ohi den lehiaketan parte hartuta. Azken urte hauetan sari eta aipamenak
ere jaso izan ditugu.
Iaz Bizikidetza alorrean ekindako bidea gehiago sakondu nahi dugula eta, hark hartuko du
lehentasuna gure asteroko tutoritza saioetan.
Halere, Osasunkumek txokotxoren bat izan
dezan saiatuko gara ikasturtean zehar.
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Tobera Musika Eskola
Heldutasuna dario TOBERA Musika
Eskolari. Luze jo du horretarako, baina
dagoeneko, gizakiari ofizialki heldutasuna
aitortzen zaion adinaren atarian da
2004ko irailean bere hamazortzigarren
ikasturtea abiatu duenetik. Haurtzaroa,
gaztaroa eta nerabetzaroa bata bestearen atzetik gainditu eta atzean utzi behar
izan ditu, garai bakoitzak eskatu dizkion
erronkei erantzun eta berrietarako prestatzen joan den heinean. Gure ikastegian
inoiz ikasle izan ditugunek egin behar izan
duten eran. Ez da kontu berria beraz. Eta
horregatik, ziur gaude, aro ezberdinetako
bizipen eta sentimenen zerrendatzea egin
beharrean ez gaudela; zeuk bizi izandakoen pareko direlako funtsean, eta esan
beharrik izan gabe ulertzen diren horietakoak direlako. Gainera, gure heldutasuneranzko bidea agerikoa izan da, publikoa, eta horrek gure kezkak eta gure grinak aldioro zuekin konpartitzera eraman
gaitu. TOBERA Musika Eskolaren iragana
eta oraina zuena ere bada. Behinola,
1987/88 estrainako ikasturte hartan, irudikatu zenuten Musika Eskola hura esku
artean dugunaren bera ote den hausnartzera gonbidatzen zaituztet. Zorioneko
ustekaberik eta atsekaberik izango zen
tartean, baina oraingo TOBERArengan
lehenengootatik gehiago ikus zenezaten
egin dugu lan beti, baita amaitzear den
2004 honetan ere. Bestela ere, garaiz
gabiltza, TOBERA Musika Eskola hazten
baina bere burua egiten ari baita oraindik.
Horrela bakarrik, etengabeko elikatze,
komunikazio eta parte hartze horri esker,
izango da bere etorkizuna ere zuena.

EOSek Kursaalen primizian eskainitako
‘Gloria’ ipuin musikalaren antzezpenean
izanak baitziren. Ikasleek musika klasikoaren lilura irisgarriagoa izatea, musika
estilo hau gertuagotik ezagutzea eta
baloratzea, eta Orkestra bat zuzenean
entzutearen helburuak aise asetu ziren.
Urtarrilaren 5ean iluntzean ohiko
Erregeen Kabalgata antolatu zuen TOBERA Musika Eskolak beste urte batez.
Ekitaldi honen kostuari aurre egiten
laguntzeko, itsulapikoak jarri ziren herriko
hainbat lekutan. Aurrera begira, ospakizun hau erakargarriagoa egiteko helburuarekin, ekintza honen antolaketa beste
elkarte eta herritarren partaidetzara
zabaltzeko nahia berritzen du Musika
Eskolak.
Urte hasieran, partaide gaituen Euskal
Herriko Musika Eskolen Elkarteko akordeoi orkestraren kontzentrazio batean
aritu ziren musika eskolako akordeoiko
hainbat ikasle.
2003ko Urtekarian aurreratu genuenez,
herritar orori begirako ikastaro interesgarri bat antolatu zuen Eskolak otsail eta
martxoan zehar: arrakastatsu suertatu
zen Txalaparta Ikastaroa hain zuzen ere.
Orotara 16 urtetik gorako 25 gazte zein
helduk eman zuten izena eta, Zegamaren
kasuan, ekainean bi emanalditan hartu
zuten parte ikastaroan ikasitakoa erakusteko. Horretarako, ekainean ere entsegu
dinamika berrartu zuten.

2003aren amaieran, abenduaren 20ko
eguerdian hain zuzen ere, musika-hizkuntzako bigarren nibeleko ikasle guztiek
Euskadiko Orkestra Sinfonikoak (EOSek)
Donostiako Miramonen duen egoitzara
egin zuten txangoa erakunde honek
antolatutako Kontzertu Didaktikoen zikloaren zortzigarren edizioaren barruko ikuskizun batekin gozatzeko. Honela,
EOSeko Ma Non Troppo Ganbera
Orkestraren eta txotxongilo talde baten
eskutik ‘Printze Txikia’ ipuin tradizionalaren taularatzean zuzeneko lekuko izan
ziren 60 bat ikasle. Ez zen aurreneko aldia
gisa honetako ekintza handi batean parte
hartzen zena, hilabete batzuk lehenago
Tobera Musika Eskolako ikasleak kontzertu batean.
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Martxoak ekintza ezberdin ugari ekarri
zituen ‘Martxoko astearte musikalak’
generikoaren altzora. Ziklo honen babespean ekimen bana burutu zen hilabeteko
5 astearteetako bakoitzean:
• Beste musika eskola batzuekiko harremanak sakontzeari begira, elkartrukea
antolatu zuen TOBERAk hirugarren urtez.
Martxoaren 2an kontzertua eskaini zuten
Ordiziako Herri Antzokian Musika
Eskolako instrumentu taldeek, musikahizkuntzakoek eta dantzariek arratsaldeko 6:30etan. 70 ikasletik gora igo ziren
zine aretoko eskenatokira, eta oroitzapenean publikoak gogotik lagundutako
akordeoi taldearen ‘Uh, Cha, cha, cha’
eta dantzari eta trikitixa-pandero taldearen Lantzeko Inauterien antzezpena geratuko dira bereziki. Gure deiari jarraiki, gainera, Goierri Telebistak kontzertuaren irudiak grabatu eta emititu zituen, bere programazioan ateratzen lehenengo musika
eskola izan zelarik horrenbestez gurea,
gerora besterik izan bada ere. Kontzertua
amaituta, afari-merienda legea egin eta
trikiti musikaz lagunduta egin zen herrirako itzulera.
• Martxoaren 9an TOBERA Musika
Eskolako Musika-hizkuntzako ikasleen
erakustaldia egin zen San Martin
Parrokian arratsaldeko 6etan. Musikahizkuntzako eskoletan ikasleek lantzen
dituzten kontzeptu, teknika eta lan prozedurak ezagutarazi ziren ekitaldi honetan.
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• Martxoaren 16an akordeoiko, txistuko
eta klarineteko ikasleen entzunaldi bateratuaz gozatu genuen Kultur Etxean
arratsaldeko 6:30etan.
• Martxoaren 23an pianoko ikasleen
txanda izan zen. Entzunaldi hau ere
Kultur Etxean egin zen, arratsaldeko
6etan.
• Martxoaren 30ean, azkenik, trikitixa eta
panderoko ikasleen entzunaldia izan zen
leku eta ordu berean, Kultur Etxean arratsaldeko 6etan.
Maiatzaren 16an saxofoiko bi ikaslek
Euskal Herriko Musika Eskolen Elkarteak
Donostian antolatutako I. Saxofoi
Alardean hartu zuten parte, kalejira-diana
eta kontzertua eskainiz.
Maiatzaren 24an arratsaldeko 6etan
gitarrako ikasleen entzunaldia eskaini zen
Kultur Etxean.
Maiatzaren 22an eta ekainaren 6 eta
12an trikitixa eta panderoko ikasleak
Legorretako ekitaldi ezberdinetan partaide izan ziren (Korpus egunean, herriko
jaietan...).
Maiatzaren
31ko
Arantzazurako
Erromesaldian trikitixa eta panderoko
zenbait ikaslek musika jarri zuten urtero
legez.
Ekainaren 22an ikasturte amaierako
kontzertua ospatu zen arratsaldeko
6:30etan San Martin Parrokian. Ondoren
afari-merienda izan zuten parte hartzaileek eta herritarrek.
Ekainaren 23an Dantzako ikasleen
saioa egin zen herriko enparantzan txistulari eta trikitilariekin batera.
Ekainaren 23an, bigarren urtez jarraian,
ohitura eta usadio zaharrak berreskuratuz, jaialdi herrikoia antolatu zuen TOBERA Musika Eskolak San Joan suaren
inguruan. Dantza taldeek ‘Balkarlos’
dantzatu zuten su magikoaren inguruan
Txistulari Bandak lagunduta, eta txalapartariek saioa eskaini zuten.

Tobera Musika Eskolako txalapartako ikasleak.

Aizkorriko Lagunen Eguna uztailaren
4an izan zen, eta trikitixa eta panderoko
hainbat ikaslek alaitu zuten eguna beste
behin.
Abuztuaren 24an, San Bartolome egunez, dantza saioa eskaini zuten ikasleek
jai egitarauaren barruan. Trikitilariak eta
Txistulari Banda izan zituzten lagun. 3
urtez ospatu ondoren, tradizio ari da
bihurtzen ikasturtearen mugetatik kanpo
geratzen den ekintza hau, garai batean
herriko Aizkorpe Dantza Taldearekin izan
ohi zenaren lekuko. Pasatzear den 2004
honetan dantza talde honen disoluzio ofiziala bideratu da TOBERA Musika
Eskolaren bitartez, eta Aizkorpe Dantza
Taldeko arduradun eta guraso sortzaileen
borondatez, TOBERA Musika Eskolako
dantza taldeen sustapenera bideratu dira
aurrekoaren ondasun eta baliabideak.
Azaroaren 14an arratsaldeko 6etan
dantzariek hainbat koreografia egin zituzten ‘Takolo, Pirritx eta Porrotx’ pailazoen
jaialdiaren barruan. Jaialdi hau guraso
elkarteak antolatua da, eta urtero musika
eskolako dantzarien laguntza jasotzen du
ikuskizuna ‘borobilagoa’ izan dadin.
Azaroaren 22an ospatzen den Santa
Zezilia musikarien zaindariaren omenez,

biharamunean kontzertua eskaini zuen
TOBERA Musika Eskolak Aitxuri Herri
Eskolako gimnasioan.
Aurreko ekintza sorta mardul honi
Zegamako Txistulari Bandak urtean zehar
burutzen dituenak erantsi beharko litzaizkioke eta baita Zerainen zein Seguran
eskaintzen direnak ere, horiek guztiak
baitira TOBERA Musika Eskolaren ekintza
egutegi oparoa osatzen dutenak.
Nerabetzarotik irten berria den eta heldutasuna ‘estreinatzen’ duen musika
eskolaren azken emaitzak dira honakoak.
Gertatutako prozesu zurrunbilotsuak eta
aldaketa sasoiak egitasmo handi bat
uzten digute esku artean. Bilakaera, ibilbidea, garapena, ikas-prozesua, ez dira
sekula amaitzen ordea. Heldutasunak
fase berriak ekarriko ditu; ilusio, grina,
galdera eta erronka berriak. Gure ikastegian inoiz ikasle izan ditugunei ekarri dien
eran. Eta orain arte izan den moduan,
ikasturtero zuekin konpartitzea nahi
genuke, gure etorkizuna zuena ere badelako, eta esku artean dugun musika
eskolak, behinola, 1987/88 estrainako
ikasturte hartan, irudikatu zenuten ametsetako haren gero eta antza handiagoa
izan dezan.

LORATEGI ETA URBANIZAZIOTARAKO ARGITERI PUBLIKOA
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Orkatz
Abesbatza eta
Orkatz txiki
abesbatzako
kideak.

Zegamako
Orkatz
Abesbatza
2004KO EKINTZAK
XIX. Eguberri Jaialdia eta Urte Berriko
Mezan abestu eta atsedenarako egun
batzuen ostean martxan jarri ginen
berriro Orkatz eta Orkatz Txiki. Hau
horrela, Urtarrilaren 24ean Urteko
Batzar Orokorra ospatu genuen.
Bertan, urteko plangintza eta aurrekontuak onartzearekin batera, Gida
Batzordeko 2 kide berri hautatu genituen. Honakoan Luis Otaegi eta Urko
Agirre hautatuak suertatu ziren Diruzain
eta Bokal gisa urrenez urren. Hauek
Arantza Otaegi eta Ainitze Azurmendik
utzitako lekua beteko dute hurrengo bi
urteetan. Otsaila eta Martxoan bi abesbatzen zuzendaritza lanak Leire
Lozanoren esku egon ziren, bere lana
izan zen Martxoaren 6ko Jabier Otaegi
eta Helena Arizkorretaren ezkontzarako
prestaketa eta baita Aviles eta
Mirandan Martxoaren azkeneko asteburuan bi abesbatzek bakarka nahiz
elkarrekin emaniko bi kontzertuena ere.
Negua oparoa izan bazen ere, are oparoago etorri zen udaberria. Beroni
Asturiasko emanaldi bi horiekin eman
genion hasera, Aste Santuko emanaldiekin eta Irutxe Larrea eta Iñaki
Mariezkurrenaren arteko ezkontzarekin
eman genion segida, eta ekainaren
lehengo asteburuan Sant Sadurní
d'Anoiako Coral Sant Sadurnírekin
batera emandako kontzertuarekin
amaiera. 15. urtemuga ospatu asmoz,

bi abesbatzek etenik izan ez duen
harremanari sendotu bat eman nahi
izan diogu aurtengoan. Hau horrela, ia
ehun laguneko taldea izan genuen bisitan Zegaman ekaineko asteburu horretan. Hau posible gerta zedin, hainbat
zegamarrek bere etxeetako ateak ireki
dizkie Catalunyako lagunei, Mila Esker!
Beste behin ere Orkatz osatzen dugunon sendia zabala dela agertzen eta
konturatzen lagundu diguzuelako.
Aipatzekoa ere, asteburuan zehar
Orkatz Txikiko kideek izaniko protagonismoa, izan ere larunbateko afarian gu
denok txundituta utzi ostean igandean
Udaletxe aurrean eskeiniriko abestiak
bat baino gehiago unkituta utzi baigintuen. Emozioz betetako asteburu
honen ostean ekainaren 19an eman
zion bukaera Orkatz Txikik ikasturteari,
"familian" eskeinitako kontzertu dotore
batekin. Helduen ikasturtea zertxobait
luzexeagoa suertatu da aurtengoan,
izan ere Udara bete-betea izan dugu.
ekainaren 26an Arantza Otaegi eta
Eusebio Cajalen arteko ezkontzan
abestu genuen, uztailaren 10ean
gauza bera, Arrate Igoa eta Jon
Ormazabalen artekoan eta hilabeteko
geldialdia egin aurretik Adinekoen
Eguneko Mezan abestu genuen
uztailaren 18an. Hilabete geroago, San
Bartolome eguneko Meza Nagusian
abestu genuen, festetan jarri ohi dugun
txoznan lana egitearekin batera. Festen
ondoren, buru belarri udazkenera begira jarri ginen, hau ere potoloa baizetorren, Sant Sadurní d'Anoiako bidaia
jomuga garrantzitsuena genuelarik.
Baina hura iritsi bitartean ere izan
genuen non abestu. Irailaren 25a data
seinalatua izan genuen, izan ere Orkatz
eta Orkatz Txikik bi ezkontzetan abestu

genuen. Batetik Orkatzek, Izaskun
Garmendia eta Jesus Mari Esnaolaren
artekoan abesten zuen bitartean,
Orkatz Txikik Jon Urbitarte eta Idoia
Aldaren artekoan abestu zuen. Baina
ez zen eguna hor amaitu bi abesbatzentzat, izan ere arratsalde-iluntzean
XI. Kantu Festa ospatu genuen,
Udazkenari eta Orkatz Txikiren ikasturte berriari berarekin hasiera emanaz.
Gure basoetan hostoa erortzen zen
bitartean, beste lurralde batzutan
mahatsa biltzen ari ziren, eta garai hori
aprobetxatuz 65 lagun joan ginen
Zegamatik Sant Sadurní d'Anoiara.
Cavaren Astearen ospakizunean protagonismo berezia hartu zuen bi abesbatzen arteko topaketak. Asteburu
borobila, irrifarra eta malkoa falta izan
ez zen asteburua, burbuxa baten
barne, burbuxaz blai eginda ospatu
genuen asteburua.
Eta asteburu dotore horren bueltan,
berriro lanera izan ere bizitzaren islada
den gure taldeak ere ez du geldialdirik,
lan bat bukatu orduko beste bati ekin
behar, eta hori horrela izanik XX.
Eguberri Jaialdian jarri genituen gure
ahaleginak, tartean azaroaren 27an
Santa Zeziliaren omenezko kontzertua
eskeiniz bi abesbatzak. Kontzertu
honen ostean, Musikarien Zaindariaren
omenezko festa Orkatz Txikiko gazteenek luntx baten bidez luzatu zuten eta
helduenek eta Orkatz Abesbatzako
kideek "Oilasko eta Klarete Afaria" eginaz, zeina ordu txikiak arte luzatu zen.
Abendua oparoa izan dugu aurtengoan, izan ere aurrez aipatu bezala XX.
Eguberri Jaialdia genuen gure lanen
ardatz eta helburu, baina data horren
aurretik izan ditugu bestelako konpro-

Orkatz
Abesbatza
Sant
Sadurni
d’Anoian.
46

Zegama Urtekaria 20 04
mezuak ere. Horrela Orkatz Txikik
abenduaren 19an Alkizan Gabon
Emanaldia eskeini du eta gauza bera
Orkatzek
abenduaren
22an
Donostiako San Vicente Elizan,
Donostiako Santa Cecilia Abesbatza
lagun genuela. Gabon izpirituarekin
jarraituz, Adinekoei Gabon bisita egin
diegu aurtengoan ere. Orkatz aurten-

goan ere Beasaingo Adinekoen egoitzan izan da eta Orkatz Txiki
Segurakoan eta aurrenengoz Zegamako Eguneko Egoitzan. Olentzerorekin Gabon arratsean abestu eta
Eguberri Meza Abestu ondoren, abenduaren 26an XX. Eguberri Jaialdia
ospatu dugu, "20 gabon, 20 kantu"
lelopean.

Orkatz Abesbatzaren taberna.

AITOR PEREZ ARRIETA

Iaz hasi zinen profesionaletan. Zer
moduz kategoria berri honetan?
Ondo, gustura ibili naiz. Afizionatuekin alderatuz, maila altuagoa
dago profesionaletan, eta maila
honetan emaitza onak lortzea ez da
batere erraza, gainera, uste nuena
baino erritmo azkarragoan ibiltzen da.

Elkartu Nahi
Txirrindulari
Elkartea
Momentu honetan Zegaman 2 txirrindulari ditugu. Bata Aitor Perez
da eta bestea Ruben Zabaleta,
hurrenez hurren profesional eta
jubenil mailan korritzen ari direlarik.
Biek ere urte polita osatu dute.
Lehenengo Ruben Zabaletak
korritu dituen lasterketak eta egin
dituen postuak aipatuko ditugu.
PISTAN

- Espainiako txapelketan: Amerikanan 1.go postua, Olinpikoan 2.
postua eta Scrach-en 4. postua.
- Euskadiko txapelketan: Jeneralean 5. postua
-Gipuzkoako txapelketan: Jeneralean 5. postua

Ekipoaren izena, “Cafés Labarca 2”
izaten jarraituko al du?
Aurten Cafes Baque izan da izen
nagusia eta hurrengo urterako beste
patrozinadore baten bila dabiltza.
Orbitel izan zitekeen patrozinadore
berri bat Baquerekin batera, baina
azken orduan atzera bota dira eta ez
daukagu ziurtatuta taldearen jarraipena. Itxaroten jarraitu beharko
dugu, ia beste patrozinadore berriren bat agertzen den, zeren bestela
taldeak desagertzeko arriskua baitauka.
Denboraldi honetan zein karreratan
parte hartu duzu?
Aurten parte hartu dudan itzuliak
hauek dira: Mallorkako itzulia,
Murtziako itzulia, Semana Catalana,
Gaztela– Leongo itzulia, Alcobendaseko itzulia, Asturiasko itzulia, Euskal
Bizikleta, Volta Cataluña, Burgosko
itzulia eta Vuelta España.

ERREPIDEAN

- Azpeitian: 10. postua
- Eibarren: 5. postua
- Deban: 4. postua
- Zarautzen: 1.go postua
- Tolosako kriteriumean: 1.go
- Gipuzkoako itzulian: Lehenengo etapan: 8. postua; Bigarren
etapan: 13. postua; Hirugarren
etapan: 2. postua; Laugarren etapan: 3. postua. Sailkapen nagusian 2. postua.
- Erlojuaren aurka taldekako Gipuzkoako txapelketan: 3. postua
Aitor Perez-en lasterketa eta postuak berari eginiko elkarrizketan
agertzen dira.
Bestalde, aipatu herrian aurten
egin diren lasterketak zein izan
diren. Apirilaren 18an kadeteek
XX.SANTA KRUZ PROBA izan
zuten. Bertan Altuna taldeko Urko
Eizagirre ormaiztegiarra izan zelarik garaile.
Ekainaren 18an berriz, jubenilek
Gipuzkoako XV. Itzuliaren barnean
Zegama- Murgizelai prologoa izan
47

Korritu ditudan egun bakarreko
karrerak berriz, hauek izan dira:
Almeriakoa, Narankokoa, Ordiziakoa, Getxokoa, Donostiako klasika,
Urkiola, Galera (memoriala) eta
Montjuic-era igoera.
Denboraldiko balorazioa.
Hasieran pixka bat kostatu egin zitzaidan erritmora moldatzea, baina
denborarekin hobetzen joan naiz eta
postu batzuk egiteko gai izan naiz,
adibidez:
- Ordizian 6. postua
- Espainiako itzulian 5. eta 9. postuak
bi etapetan
- Gaztela–Leonen 5. postua
- Espainiako txapelketan 10.postua
Datorren urterako zen espero duzu?
Maila hobetzea, postu onak lortzea
eta ahal bada etaparen bat irabaztea.
Honez gain, lesioak errespetatzea.

zuten, Sabeco taldeko Egoitz
Garcia izan zelarik Murgizelaira
igotzen azkarrena.
Bukatzeko, abuztuaren 29an
LXXIV. San Bartolome saria izan
genuen. Hemen azkarrena Ibon
Isasi Alfus-Tedes taldeko gipuzkoarra izan zen.

Ruben eta Aitor txirrindulari zegamarrak.

20 04 Zegama Urtekaria

Amezti
Elkartea

Joan zen urteko Urtekarian, Amezti
Elkartean egindako berrikuntzen artean
kontuak egiteko ordenagailua aipatzen
genuen eta eboluziaren bidean sartuak
ginela deritzogun. Baina ez zalantzarik
gabe!
Bazkide bat baino gehiago beldur
zen “bere behatz handiekin” nola moldatuko zen. Aurten kontsolidazio urtea
izan dela esatea badaukagu eta bazkide guztiok ordenagailuarekin inongo
beldurrik gabe moldatzen garela ikusiaz
aurrerakuntza horiei neurria hartu diegula bistan da!

tza teknikoa, mus eta tute txapelketa
direla, hitzaldiak direla, tertuliak direla,
ikustaldiak, bilera eta batzarrak ... ia
denak (den denak ez esateagatik, gutxi
libratuko baitira) afaritxo edo mokadu
goxoren batekin bukatzen dira.
Aurrekoa ez litzateke posible izango,
sukaldaritzarako afiziorik ez balego, ez
eta sukaldari onik ere. Bata eta bestea
sustatzeko, udaberrian bi sukaldari
ikastaro izan ditugu, Kultur Etxeak
antolatuta.
Uda heltzearekin batera, giro goxoari
etekina ateratzen hasteko asmoarekin,
udako oporren atarian, uztailaren
30ean, anaiarteko tertuli afaria egin
dugu. Benetan giro jatorraz gozatzeko
aukera, hizketa eta solasean luze aritu
gara. Zer esanik ez dastatu dugunari
buruz. Joxe Agirrebengoa eta Migel
Angel Igoak sukaldari bikainak direla
erakutsi digute, denok hurrengoaren
zain irrikaz geratu garelarik.
Aurtengoan ere, San Bartolome
Jaietan Udalak antolatzen duen elkarte
arteko paella lehiaketan parte hartu
dugu. Gogoz saiatu arren, saria datorren urterako utzi beharko dugu! Baina

lasai egon, onezkero prestatzen hasiak
baikara...!
Udazkena berriz, enteratzerako pasa
zaigu! Nahiz eta ekintza berezirik ez
antolatu kideek jakin izan dugu elkartea
erabiltzen eta bertan eguraldi aldrebasaren aurkako babesa bilatzen, hamaiketako, bazkari, tertulialdi, jai eguerditako karta jokualdi eta afariak ugariak
izan dira.
San Martin egunaren inguruko astean, odolki dastaketa ere izan dugu (eta
ezagutzen dugu, lan arazoak medio,
parte hartzerik izan ez duen batek
baino gehiagok pena galanta izan
duela. Zer egingo diogu, datorren urtean beharko!!!)
Eta urtea txanpan bukatzeko, abenduaren 11n, urteko bigarren anaitasun
afaria ospatu dugu. Bestalde, abenduaren 18rako
antolatutako Mus
Txapelketan paper ona egiteko prestaketak hasiak ditugu.
2005. urtea benetan oparoa gerta
dakigula Zegamar guztioi!!!
ZORIONAK, ETA URTE BERRI ON!!!

Urteroko lehenengotako zeregina,
lehen hiruhilabetean Batzar Orokorra
ospatzea izaten da, eta honekin batera,
Gida Batzordeko kideen berritzea.
Aurtengoan
Presidentea
eta
Idazkariaren berritzea egin dugu.
Horrela, Jesus Larreak Presidente kargua utzi eta Joseba Albizuri eman dio
txanda. Idazkaritzan berriz, Arrate
Igoak egindako lanari Luis Otaegik
emango dio segimena. Kargua uzten
duten bi lagunei elkartekideon eskerrona eman diegu eta hartzen dutenei animorik onena kargua ganoraz bete
dezaten.
Gure elkartean, urtean zehar zenbait
ekintza ezberdin egiten dira: ZegamaAizkorri Mendi Maratoiaren antolakun-

Mus txapelketako garaileak Jesus Larrea presidentearekin.

Aizkorriko Lagunen Egunean, maratoiko laguntzaileak
bazkaltzen.

• GOMAZKO ZORUAK • HIRI MOBILIARIOAK (MOBILIARIO URBANO) •
• HAUR JOLASTOKI EDO PARKEETAN SEGURTASUNEZKO ZORUAK •
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Guraso
Elkartea
Guraso Elkartea guraso gehienentzat
zerbait birtuala da, hor dagoela jakinik.
Bere funtzioen artean, nagusienak
ondorengoak dira: urtean zehar zenbait
jarduera burutu, kirolak, kirol festa,
gobernuko erakundeei dirulaguntzak
eskatu, bere kabuz nahiz irakasleen
laguntzaz zenbait proiektu aurrera
atera, etab. Modu guztiz profesionalez,
ikasle guztiei istripu eta errespontsabilitate zibil guztietatik babestuko dituen
aseguru pribatu bat eskeintzen die eta
guzti honen berri, urteko batzarrean
ematen du modu gardenean.
Guraso Elkartearen arduretako bat,
urtean zehar agertzen diren proiektu
ezberdinak onartzea da. Hamahiru partaideek osatzen dute batzorde hau,
hauetako bakoitzaren iraupena lau
urtekoa delarik. Bertan, partaide
bakoitzak kargu zehatzak izango ditu.
Bi urtez behin, hautaketak ospatzen
dira eta elkarte erdia berritzen da.
Aurtengo urtea hautaketa urtea denez,
elkarte erdia berrituko da, zehazki sei
kide. Jadanik hautaketak pasa direnez,
Guraso Elkartea horrela eraturik geratzen da:
Bi urteko aintzinatasuna duten kideak:
- Jose Anjel Telleria
- Edurne Ormazabal
- Amaia Atxa
- Juan Carlos Azurmendi
- Jose Manuel Etxaide
- Mari Carmen Laskurain
- Iñaki Irastorza

Xabier Intsausti kirol begiralearekin entrenatzen.

Kirol egunean sokatiran.

Elkartetik irtetzen direnak:
- Alberto Aierbe
- Jesus Berasategi
- Eva Larrea
- Mikel Urbiztondo
- Maria Luisa Marin
Elkartean sartzen direnak:
- Vicente Rivas
- Xabier Arizkorreta
- Elixabet Arrieta
- Guillermo Zubizarreta
- Luis de la Hera
- Arantxa Ormazabal
Aurtengo urterako prestaturiko ekintzak
ondorengoak dira:
1. Kirol festa: Irailean burutzen da.
Eskolako jolastokian haurrek burutzen
dituzten kirol ezberdinetan, gurasoek
irakasleen laguntzaz, partehartzea bultzatzea da bere helburua.
2. San Martin festa: Azaroan Takolo,
Pirritx eta Porrotx pailazoak kontratatzen dira, haurrei ordu eta erdiko ikuskizuna eskeintzeko, eta irteeran, bertaratutako guztiei txokolate beroa ematen zaie.
3. Ihauterietako txokolatada: Ihauterietako ostirala ospatzeko, txokolate
beroa eskeintzen zaie bertaratutako
guztiei.

Ikasleentzat
jarritako
negutegia.

4. Puzgarriak kurtsoko azken egunean.
Joku eta puzgarri ezberdinak kontratatzen dira, egun hau haurrentzat arinagoa izateko eta horrela, oporrak lasaitasun osoz pasatzeko. Ezberdina izango
da gurasoen zoriontasuna, pozez
zoratzen egongo baitira beraien semealaba maitagarriak etxean izango
direlako.
5. Negutegia: Udaletxeak utzitako lur
zatian, Guraso Elkarteak negutegi bat
eraiki du. Bertan, gure seme-alabei
urtaroak eskeintzen dituzten fruitu eta
barazki ezberdinak lortu ahal izateko
jarraitu beharreko pausoak erakusten
saiatzen gara guraso eta irakasleak.
6. Eskola barneratzailea: Ematen diren
egoera ezberdinei aurre egiteko asmoz,
Eusko Jaurlaritzatik, guraso, irakasle eta
ikasleen artean loturak sortzen saiatzen
dira, sortu daitezkeen arazo ezberdinen
irtenbideak ahalbideratzeko.

Lasterketako
prest

Zegamako
Odol Emaileen
Elkartea
Ohitura den bezala aurten ere odol
emaileok bi hitzordu izan ditugu
Zegaman odola eman ahal izateko.
Hauetako hitzordu bat martxoaren
27an izan zen, bertan 35 odoilemaile
izan zirelarik eta bestea irailaren 11n
izan zen 47 odolemaile bildu ziren.

Baita ere aipatu aurten 5 emaile izan
direla 25 aldiz odola emategatik sarituak. Hauek dira: Maritxu Galarraga,
Ion Ormazabal, Jesus Mari Berasategi,
Iñaxi Urreaga eta Basilio Mugika.
Bukatzeko, urtero egin ohi dugunez,
osasuntsu zaudeten Zegamar guztioi
luzatzen dizuegu odolemaile egiteko
gonbitea. Animatzen bazarete, hurrengo ateraldia noiz izango den egunkari
eta kartelen bidez jakin ahal izango da
eta odola ematen den tokira agertu
besterik ez duzue.
ANIMA ZAITEZTE !!!
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Aurten domina jasotako zegamarrak. Jon Ormazabal
falta da taldean.
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Basogintzaz
solasean...
“Joxe
Azurmendi
belaunaldi
bat bi
menderen
altzoan”
“Jada udazkenaren usainean, hostoak ere

horitzen somatzen diren horretan, Zatizalibar
baserriko intxaurrondoak bere oparotasuna
adierazten du atari aurrea intxaurrez lurra
estaliz. Honek ere, zurtoin motza izanagatik,
ondo zuzena azaltzen du, gaztetatik emekiemeki zaindu izanaren seinale...

Zegaman, Maria Belenekin ezkondu eta soldata bakarrarekin, basozainarena alegia, senar
emazteok 10 haur atera zituzten aurrera.
Basoak garai haietan ematen zuena kontutan
hartzen bada meritu handiko bizi-saioa egin
zutela esan daiteke, etxerako jornal osoa menditik lortzeak ondo estu ibili behar izanaren
adierazle izaki.

Baserri barruan, Joxe Azurmendi, “Joxe guarda” zain daukat. Orain 87 urte Leaburun jaioa,
aita “guarda montes” zenaren arrimoan bizi
eta ibili izan zen gaztaroan, bai Lizartza eta
Berastegin ere Zegamara, ama zenaren jaiotetxera etorri ziren bizitzera, Zatizalibarrera.
Bere esanetan, mendiaren berri aitak irakatsi
zion, zuhaitzekiko zaletasuna ere berehala
jaio zitzaiolarik.

Dena den, Joxeren meritua bikoitza izan dela
onar daiteke, baso munduaz nazka-nazka
egina amaitu beharrean, alderantzizko jarrera
azaltzen baitu. Orain dela gutxi Patrola alde
batera uztea erabaki badu ere, semeren batekin basoei begirada bat emateko unearen zain
dago. Eta hori da hain zuzen Joxeren “benenoa”, belaunaldiz belaunaldi bai seme zein
biloba batzuei “odolean” iritsi zaiena... ”

10 ume nola hazi daitezke guarda soldatarekin?
Pentsatuko duzun bezala beste
horrenbeste lan eginez, guarda lanetatik aparte.
Orduko guardaren soldatak ez zuen
askorako ematen eta nonbaitetik
atera behar jornala osatzeko lanbidea.
Garai haietan, guarda lanak ez zeuden
orain bezala zehaztuak, eta askotan
tokatzen ez ziren lanak ere egin izaten
genituen.
Neroni, aitarekin mendian hezitutakoa
naiz, beste eskola batekoa alegia, eta
hari beretik segituaz Billabonako
munttegin (mintegian) izan nintzen
lanean. Han ikasitakoarekin hemen
(Zegaman) egiten nituen ene munttegi eta saiakerak. Bertatik lortutako,
emaitzaren baitan izaten ziren etxerako diruak. Kasurik aipagarrienetako
bat Picea abies, izei gorria edo gabon
pinu izenez ezagutzen denarena da.

Proba egiteko landatu eta baso landare modura saltzera joatean, inork ez
zuela horrelakorik nahi ikustean,
musutruk ematea baino etxean neronek landatuko nituela eta etorri ziren
bertako sorora. Gabon pinuak han
zeudela, ijito itxurako batzuk ikusi eta
horiengatik diru polita eskainiz eraman zituzten. Geroztik badakizu zer
suposatu duen landare honek
Zegamarako...
Mintegi mundu hori ez da enpresa erreza... zein landare ekoiztu, bakoitzaren
kalitatea nola lortu, aparteko zainketak, salmenta guneak eta merkatu
berriak ireki.. orduko gorabeheren berri
ematerik ba al duzu?
Munttegirik onena, basoa bota berri
zen hura izaten zen, basoan bertan,
sustraiak eta kendu, ondo garbitu eta
lur gozo harrotuaren gainen, aitzurra
pasa ondoren landarea bikain ateratzen zen, sekulako sapia izaten zuten.
Buelta guztian arantza - alanbreekin
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babestu, eta gainean zaintzen egon
behar. Orduan laguntzaile bikaina
nuen, extremeño bat, eta hark ere lan
handia kentzen zidan.
Erabiltzen nituen landareak, basoan
aurki ezin zirenak izaten ziren, lizarra,
gereziondoak, haltzak... basotik hartu
izaten ziren, nik berriz “resinosak”
eskaintzen nituen. Batipat, Alertzea,
Abeto Douglas-a, Larizioa eta
Insignisa. Badakizu, hauek beren
haziak lortzeko eta ernetzeko prest
izateko, aurrez beroa behar izaten
dutela... eta geuk Frantzitik ekartzen
hasi baino lehen, etxeko sukaldean
ekonomika gainean, bandeja bat
airean (distantzi batera) mantenduz
tratatzen genituen hauen haziak.
Aurrez, lan zaila eta arriskutsua
genuen, arbola puntara igotzen baikinen piña bila, ezkilara eta ezer gabe...
Horretan ere morroia iaioa genuen,
eta milaka hazi biltzen genuen.
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Merkatua, edo eroslerik garrantzitsuenak Oñatiarrak izaten nituen. Gehienbat Oñatira saltzen genuen nahiz eta
denborarekin Aretxabaleta eta Eskoriatzara ere zabaldu ginen, eta bereziki tratuan “Montañeros de Oñate”
soziedadekoekin izaten nintzen.
Dagoeneko, guk egin eta haiek landatutako Douglas eta Larizio bikainak
egon izan behar dute bertan.
Lehendik ere, askotan joan izaten
nintzen hauen basoetara hazi bila.

“Jende asko etorri zait
aholku eskean, galdezka...
eta astakeria handiak ere
entzun ditut, batek edo
bestek esanda holako eta
halako frogak egin behar
zirela eta. Azkenean espeAlertzea, Larizoa, Douglasa... zein duzu
gogokoen? gomendagarrien?
Beno, landare bakoitzak badu bere
aprobetxamendua eta helburua zein
den edo landatu beharreko terrenoak
zein ezaugarri duen, horrek markatu
behar luke espezie aukeraketa. Jende
asko etorri zait aholku eskean, galdezka... eta astakeria handiak ere entzun
ditut, batek edo bestek esanda holako
eta halako frogak egin behar zirela
eta. Azkenean esperientziak markatzen dizu bidea, tamalez berandu iristen den erantzunak jaso izaten direlarik. Guri behintzat, basogintzan egin
behar ez dena, proba eginez ikastea
tokatu zaigu, eta ikasten ez bada
berriz ere hanka sartzeko aukera handia duzu... azkar ibili eta interpretazio
zuzenak ateratzen saiatu behar da.
Neronek hamaika lan egin izan ondoren haizete edo elurte gogor baten
ondorioz m3 piloa galdu beharrean
gertatu naiz, 20 urte zaintzen ibilitako
basoa igartzea edo 30 urte ondoren,
terrenoak enbutu modua eginez
honen lepoa zitekeen lekuan tokatu
landaketa eta denak erdiparetik hautsita aurkitzea tokatu zait. Hura ez
zegoen aprobetxatzerik, puska txikitan besterik... eta gainera, zutik gera-

tutako puskak bota,
atera eta dena ongi garbitu ondoren, berriro
beste espezieren batekin landatzen hasi...
Gomendio modura formularik baduzu?
Bai, oso azaletik bada
ere, beti leku bakoitza
zehaztasun
gehiagorekin begiratu beharko
litzatekeela
jakinik,
hegoaldera larizio eta
Insignisa, iparraldera,
beti nortea bilatuz
Douglasa... Lekuak lur
eskasia azaltzen badu
Larizioa eta lur sakonak
badira hosto zabalekin
ere asmatuko da. Azken
hauen artean Norteko
Haritza aipatuko nuke.
Egun materialetako oso
landare ona egiten da.
Lur eskasean, hostozabalen artean Gereziondoa gomendatuko nuke.
Zegamak basogintzarako
leku apartak ditu, zenbat
aldiz esan ote diet guardei Aizkorri inguruko
Joxe eta bere iloba, San Adrian atzean dutela
terrenoek duten potentziala... Oazurtza aldean
urte oker ez banago), eta egun orainpago kaxkarra beharrean...
dik ikustekoak daude. Horietako bat
Pentsa ezazu, kanala doan horretan
Euskal Herriko “Arboles Singulares”
guk dauzkagun sailak ikustekoak
katalogoan dago jasota. Ikusgarria da,
dira...aspaldi joatekoa banaiz ere,
jada 60 metroko garaiera dauka!.
ikusgarri daudela esango nuke,
Horren azalpenak, Foru Aldundiak
Inaziok (semeak) esaten didanez. Hura
bertan jarrita ditu, txartel batzuen
landatzen hartutako lana ez dago
bitartez.
sinesterik ere! Harriak kendu, pikaAbeto Douglasak egurra primerakoa
txoiakin zuloa egin eta lurra bilatutadu, materialetarako, kolore gorrikoa
koan landarea sartuaz ibili izan ginen,
eta sendoa. Gure etxean sukaldeko
eta lurrik ez bazan hasierako urteetamahaia (2 metrotik gorako luzera du),
rako lurra saskitan eraman ohi genuen
bere banku eta banketekin dozena
bertara. Orain, joan eta ikusi, harri
erditik gorakoak, enbor bakarretik

“Oso azaletik bada ere, hegoaldera larizio eta Insignisa, iparraldera, beti nortea bilatuz
Douglasa... Lekuak lur eskasia
azaltzen badu Larizioa eta lur
sakonak badira hosto zabalekin
ere asmatuko da.”
azpitik lur hartuta
zer nolako landarea
(zuhaitza) dagoen.
Beno eta guztietan,
zein espezie duzu
gogokoen?

Joxe
Azurmendi

Betitik
Douglas
izeia izan dut gustuko. Nire aita
zenak Frantziatik
ekarri eta Albisturren landatu izan
zituen. Gipuzkoan
lehenak
zirelakoan
nago (orain 87 bat Joxe, bere lau semeekin
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egindakoak dira. (benetan ikustekoak
dira, bai altzariak bai egur hauen egoera ere).

Esan daiteke, betitik ibili zarela mendian, eta zehazkiago baso artean, lana
ere basozainarena izan duzu... zertan
oinarritzen zen lan hura ?
Garai haietan lana ez zen definitua
egoten, inguruarekiko errespetuaz eta
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horrelako gaietaz ez zegoen egungo
ardurarik, zuhaitza botatzerakoan, ez
zitzaion faunari edo inpaktu gaiei
begiratzen. Kontrola bai noski, gure
lana jendeak astakeriarik ez egitea
izaten zen, kortak egiten ziren ikusi,
autorizazioa eskatu duen begiratu,
guk markatutako zuhaitzak botatzen
zirela ziurtatu, sua egiteko permisoak
aterata zeudela, bestelako baimenak...
Basozainari tokatzen ez zitzaizkion
hamaika lan ere egin izaten genituen,
baso lanetan zebiltzanei lana nola
egin behar zen erakusten, lan eremutik kanpoko baso markaketa eta iritziak ematea joan, beste basozainen
lanak bijilatu, bajak ordezkatu eta
hauen ardurak betetzea, besteak
beste. Gehienbat Ataun aldean eta
Otzaurten izaten nintzen. Garai haietan Otzaurte aldea ez zen inorentzat
gustuko, eta oker antzera ibiltzen
ziren basozainak bidaltzen zituzten
bertara, inor egoten ez zen tokira, aislatuta, eta taberna usainik gabe. Ni
hemen egoten nintzenez, sarritan
joan behar izaten nintzen ongi ote
zebiltzan ikustera. Ataunen beste
horrenbeste gertatzen zen.
Orduan oinez ibiltzen ginen, ez zaldiz
ez kotxez, eta gerora hasi ginen motorrean. Pentsa zenbat ibili behar izaten
zen. Askotan gaua tokatzen zen
lekuan ematen genuen, baso sail handiak zirenetan batipat. Gauerako
lehorpe moduko bat prestatzen zen
eta horretara jarritako jende artista
izaten zen, lekua erabaki eta prestatzen. Manta lodi bat lurrean, bestea
gainean eta hola pasatzen zen gaua,
lo egiteko arazorik gabe!, orduan
hezurrak
bigunak
zeuden
eta
laneko nekeak asko laguntzen zuten
deskantsatzen.
Ordutegia argiak jartzen zuen, eta
mendirako girorik ez zenean etxean
egiten zen lana, batipat lanabesak,
matxetea eta aitzur kirtenak konpontzen. Horrelakoak ziren gure lanak.
Egungo jarduerekin alderik ba al dago?
Egon badaude, baina orokorrean
basoaren erritmoa kontutan izanik,

Joxe, emaztea eta alabarekin Urbasan.
ezer berririk ez, basoa zaindu egin
behar da, espezieak ongi aukeratu,
landaketa marko egokiak jarri, podak
bere garaian eta dagokien neurrian
egin, desbrozatu...
Beharrak berdinak dira, lehen bezala,
orain nahi bada beste lanabes batzuekin eta azkarrago egiten da. Egun
baso lana gogorra dela esaten da, hala
izan ere, baina pentsa garai haietan
zer zen, lanbide gogorra beti ere, ez
zegoen gaur bezala aukeratzerik,
buzoa, komandoa, botak...lehen, ez
zegoen horrelakorik eta bakoitzak
zuenarekin joan behar lanera.
Desbrozeak, aizkora, matxetea eta
aitzurrekin egiten ziren, baso zapardiak garbitzen ere nahikoa lan. Podak,
berez ez ziren poda moduan egiten,
basoa garbitzeagatik eta lana hobeto
egiteko izaten zen.

“Orduan oinez ibiltzen ginen,
ez zaldiz ez kotxez, eta gerora
hasi ginen motorrean. Pentsa
zenbat ibili behar izaten zen.
Askotan gaua tokatzen zen
lekuan ematen genuen, baso
sail handiak zirenetan batipat.”

Basoaren ustiakuntzan zein izan da urte
guzti hauetan aldaketarik gehien ekarri
duena? Eta zer deritzozu?
Aldaketarik nabarmenena egurra ateratzeko gestioari lotutakoa dela esango
nuke. Alegia trontza-zerratik motozerrara pasatakoa. Azken honekin apeatzen (botatzen) diren enbor kopurua
ez dago konparatzerik, eta honekin
batera desramea, segitu batean preparatzen da enborra garraiatzeko prest.
Makinarian ere aldaketa handiak
daude, lehen, egurrak “matxoekin”
ateratzen baziren, orain, pista
momentuan ireki eta traktore forestalakin ateratzen dira, kablea luzatu,
lotu, bildu eta gelditu gabe kargaderora. Gauean, kontaktua kendu eta
bihar arte!, ez zaldizkoak tapatu, ez
jaten eman, ez urik, ez deskantsurik...
Orokorrean azkartasuna eta lanaren
urritzea ekarri duela uste dut. Pentsa
garai batean, basoa nolakoa zen edo
egurra non erori zen, hark markatzen
zuen egurra ateratzearen aukera.
Esate baterako, erreka zuloan geratzen zen egurra ez zegoen materialetarako ateratzerik, eta orduan ikatza
egin behar izaten zen egur harekin.
Egun edozein baztarretik ateratzen
dute enborra, nahi bezala ibiltzen dira
makinak.
Egurra bota eta biltzearen prozesua
azkartzeak alde batetik praktikotasuna ekarri du, baina bestetik guretzako
garrantzizko ziren hainbat kriterio
bazterrerazten ditu, zehazkiago ilargiarena aipatuko nuke. Lehen behintzat oso garrantzitsua zen, eta nire
esperientziatik alde handia dagoela
esan dezaket. Barre egin izan didan
jendeari ere frogatu izan diot, garai
desegokian botagatiko ondorioak.
Urrutira joan gabe, su egurrarekin,
ikusi zein irauten duen gehien. Niri
behintzat horrela irakatsi zidaten, eta
ez dut kontrakoa denik ikusi.
Simaurrarekin ere garbi asko ikusten
da, ikuilutik ateratzean pilotan jartzean, hura ontzen utzi ondoren, ilargiaren baitan, kapa desberdinak ikusi

Joxe etxe ondoko kiwiak begiratzen.
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ahal izango zaizkio, batzuk beltzago
eta besteak zuriskago, erdi lizunduak... Oraindik bada ilargiarekin zer
ikusirik ez duela diotenak.

Ramon
Arrieta Arrieta

Zein gomendio egingo zenuke gaurko
basogintzarako?
Beno, bat oraintxe aipatutakoa litzateke, hau da egurra ilargiaren arabera
botatzearena, posible bada behintzat.
Lehen asko errespetatzen zen gaia da,
esate baterako koska gabeko hosto
dunek ilberritan, pagoa, gereziondoa,
urritza, eta orokorrean erretxina
dunak ere bai. Ilbeheran berriz,
gaztainondoa,
haritza,
ametza,
intxaurrondoa...

“

Kantinan bazkaltzen
genuen. Kantinak atera
ninduen bizirik! Jose Maiora,
mekiduak, egun Zegamako
plazaren izena daraman
hark, bere ondasunetik
eskolako haurrentzat
kantina bat jarri zuen ”
Noiz eta non jaio zinen?
1920ko maiatzaren 11an, Arantzaza
Garakoan. Orain bertan ez da inor bizi,
baina garai hartan gu 9 senide ginen
eta ahal zen moduan ateratzen
genuen bizimodua aurrera. 100 ardi
inguru eta 6 behi genituen, eta haiek
zaintzen ibiltzen ginen. Gazta egin eta
ardiei ilea moztea izaten zen gure
eginbeharra, eta gazta asko irteten
bazen, saldu egiten genuen, bestela
etxerako gelditzen zen guztia.
Noiz arte ibili zinen baserri lanetan?
26 urte nituenean kalera etorri behar
izan nuen. Orduan Urgainen bizi nintzen eta gerra pasatutakoan, 1946an
hasi nintzen elektrokimikan lanean
eta bertan ibili nintzen 1977 arte.
Zein lan egiten zenuten elektrokimikan?
Lejia egiten genuen, niretzako ez zen
lan txarra, hemen behintzat hilabete
bukaeran dirua egoten zelako.

Joxe etxe ondoan duen pinu baten ondoan.
Egurra arrastradorarekin egiten denean, askotan modu zabarrean egiten
da eta enborrak lurretik doazenak,
zutik daudenak jo eta zuritzen dituzte,
hauen bizi eta hazkuntza neurri handi
batean mugatuz eta gaixotasun iturri
berriak sortuaz. Kontuz ibiltzea besterik ez.
Hauek eta beste batzuk entzun eta
ikusi ahal izan nituen Zatizalibarrenean, eguneroko lanetik eta esperientzian oinarritutako ikasketa moduko hauetatik ezin etekin murritzik
izan. Jasotakoaren balioaz jabeturik,
gustu punttu horrekin atsegin handiz
agurtzen ditut senar emazteak...
MANEX ARANBURU

ibilbidea, batetan Buztinkaletik eta
hurrengoan Olaberria aldera jarraitzen zuen prozesioak. Behin ez naiz
gogoratzen nondik, hiru misiolari etorri ziren Zegamara eta Ibarretaraino
prozesioan joan zen jendea beraiekin.
Pazkoatan oraingo modura, peregrinazioa egiten zen, egun batean joan
eta hurrengoan etorri. Plazara iristerakoan, portikupean ardo partitzea egiten zen, orain bezala. Arantzazura
bidean, oraingo antzera Udaletxeak
xerrak, ogia eta ardoa banatzen zuen
bazkaltzeko, baina ez orain egiten den
lekuan, garai hartan iturrira iritsi
aurretik geratzen ginen bazkaltzen,
gaur egun hamaiketakoa egiten den
pagadi hartan.
San Joanetan sua egiten zen, ardoa
ere banatzen zuen Udaletxeak eta
gero gauean dirua zutenak, afaria izaten zuten.

Kare harria ekartzen zuten Segurako
Rekondo anaiek, Kruz eta Jazintok,
kamioian. Orduan nire lana, kare
harria zinta transportadora batetan
eramatea izaten zen.
Elektrokimikan 30 lagun inguru genbiltzan lanean, denak gizonezkoak.
Zer oroimen gordetzen dituzu lan hartatik?
Jende asko etorri zela kanpotik
Zegamara. Batez ere andaluzak baina
salmantinoak ere bai, orduan ikasi
genuen guk erdaraz egiten.
Bestalde, gogoan dut, garai hartan
desagueak zuzenean errekara zihoazela, beraz lejia e.a uretara botatzen
zen, horregatik gertatu izan zen arrainak hilda azaltzea.
Nolakoak izaten ziren, urtean zehar egiten ziren ospakizunak?
Aste Santuan prozesioa egiten zen.
Elizako atzeko atetik ateratzen ziren
santuak eta txandakatuz egiten zen
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Ihauteri eta Gabonak ?
Orduko mozorrok Katamalok (ihauterietan kareta jazten zutenak) izaten
ziren, batzuk zuriz jantzita eta beste
batzuk beltzez jazten ziren, baina egia
esan ez dut horrelako oroimen
handirik.
Gabonetan egiten genuen eskearekin
hobeto gogoratzen naiz. Baserrizbaserri joaten ginen eskean, baina ez
orain bezala, gure garaian mutilak
alde batetik eta neskak bestetik ibiltzen ginen.
San Bartolome eta San Martin?
San Bartolome egunean herrira jaisteko ohitura izaten genuen, baina egunez ibili behar izaten zen, hurrengo
egunean baserrian lan handia egoten
zelako. Hala ere, gaur eguneko festatik asko aldatu dira, orduan bertsoak
ikusi, baso erdia hartu eta iluntzerako
joaten ginen etxera. Gaur egun aldiz,
gazteek festa gauetik egiten dute eta
egunez lo.
San Martinetan, gaur egoten den
feriaren antzekoa izaten zen baina,
orduan gaur egun baino tratu gehiago
egiten ziren.

“Erdi bromatan esango nizuke,
guk gosea bat bakarra pasatu
dugula baina hori gose luzea
izan zela.”
Eskola non zegoen?
Olaranen, orain etxe berriak egin
dituzten leku horretan, 90 bat mutiko
ibiltzen ginen eskolan, denak batera
eta maisu bakarrak dominatu behar
izaten zituen, bazuen lana eta
pazientzia hark!.

ArrietaArraiago
sendia.
Ba al duzu eskolako pasadizuren bat
kontatzeko?
Egun
batean,
Olaberriko
Felix
Azurmendi nire atzetik zebilen ni
harrapatu nahita eta ezin ninduenez
harrapatu zapata bota zidan kaskarrean emateko asmotan eta ni jo ordez
eskola erloju handia jo zuen eta kristala hautsi zion. Raimundo sakristauak
konpondu zuen erlojuaren kristala,
erloju kristalak konpontzen ibiltzen
baitzen. Felix egun pare batean ez zen
eskolara agertu baina agertu zenean
han zeukan maisuak konponketaren
faktura, eta ordaindu egin behar izan
zuen.

“Jaietan lehenengo meza goizeko 6etan izaten zen eta ondoren
beste bat egoten zen 8etan. Gu
lehenengora etortzen ginen.”
Egunero joaten al zinen bazkaltzera
baserriraino?
Ez,
kantinan bazkaltzen genuen.
Kantinak atera ninduen bizirik! Jose
Maiora, mekiduak, egun Zegamako
plazaren izena daraman hark, bere
ondasunetik eskolako haurrentzat,
batez ere urrutiko baserrietatik zetozenentzat, kantina bat jarri zuen, bazkari beroren faltarik izan ez zezaten
eta kapa bana ere uzten zigun ikasturtean zehar erabiltzeko eguraldi txarrari aurre egiteko, ikasturtea amaitutakoan kapa ere entregatu egin behar
zen.
Kantinan bazkaltzen zuenak doan jaten
al zuen?
Bai, kantinan bazkaltzen genuenok ez
genuen ezer ordaintzen, indoabak,
Don Julian maisuaren emazteak egosten zituen.

Ramon bere emaztearekin.

Maisuak egunero izendatzen zituen,
bertan bazkaltzen geratu zitezkeenen
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izenak eta kaletarrak elur handia egin
eta baserrikoak noiz eskolara ez joango zain egoten ziren kantinan bazkaldu ahal izateko.
Bazkaldu aurretik errezatzen al zenuten?
Uste dut aitagure pare bat errezatzen
genituela.
Gazteleraz edo euskaraz?
Euskaraz.
Gogorra izan al zen zure gazte denbora?
Ez dut horrelako oroimen txarrik. Erdi
bromatan esango nizuke, guk gosea
bat bakarra pasatu dugula baina hori
gose luzea izan zela. Egia esan, guk
baserrian tripa betetzeko lain ateratzen genuen, ez zegoen gaur egungo
kapritxorik baina, behintzat jateko
adina bagenuen. Garia ereiten genuen
etxean eta Axarineko errotara eraman
bertan irina egiteko. Taloa ere jaten
genuen arto irinez egina baina oso
gutxitan.
Haragi asko ez genuen jaten baina
urtean txerri eta ardi pare bat hiltzen
genituenez izaten genuen zer jan.
Kontserbatzeko gaztuta gorde behar
ziren eta oraindik gogoratzen dut nola
zezina, indabarekin gustura asko jaten
genuen. Gainera, oiloek egindako
arrautza guztiak etxerako izaten ziren,
beraz jatekoa bagenuen.
Mezatara egunero etortzen zineten?
Ez. Jaietan etortzen ginen. Lehenengo
meza goizeko 6etan izaten zen eta
ondoren beste bat egoten zen 8etan.
Gu lehenengora etortzen ginen gero
lan egin behar izaten genuelako baserrian. Garai hartan orain baino jende
gehiago joaten zen mezatara.
Eta iluntzeko errosarioa?
Zerura joango baginen, egunero errosarioa errezatu behar izaten genuen.
Horregatik dauzkat zeruko ate guztiak
zabalik!
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aita), hemen okindegi aurretik taberna egon zen. Garakoan (Olaberri auzoko Arrondotarrek denda eduki zuten
lokalean) Martzelina Irastorzak jakien
denda zuen eta hemen ere aurretik
taberna egon zen. Konfiterian taberna
eta ferreteriko gaiak egoten ziren.
Apaiz-etxe
azpian, Bernardina
Aldanondok oihalak eta jakiak saltzen
zituen (honen aurretik Jose Gregorio,
Carmen Erauskinen osabak zuen
hemen denda, baino horrek, gaur
egun Aizkorpe dagoen lokala erosi
zuen eta hor ipini zuen jakien denda).
Apaiz-etxe azpian, beste lokal bat ere
bazuen, apaizak liburutegia zuenekoa
eta lokal horretan Martin Larrea
Elizondokoa “zapateroa” eta Joxepa
bere andrearen denda zegoen.

Iluntzen zuenean ganbarara joan eta
arto-zuriketan aritzen ginen errezatu
bitartean.
Zenbat urterekin izan zenuen bizikleta?
Bizikletan 24 urterekin ikasi nuen.
Bizikleta berri-berri bat erosi nuen 800
pztan. Nire anaia Elgoibarren zegoen
eta haren bidez Segurako alkilerrera
bidali zidan. Garai haietan, bizikleta
berria erosi nahi zuenak Segurako alkilerreraino behintzat joan beharra
zuen, Zegaman ez zegoen alkilerrik
bizikleta berria erosteko.
Gogoratzen al zara noiz iritsi zen irratia
Zegamara? Eta lehengo kotxea nork
ekarri zuen?
Lehengo irratia Zegamara gure itxukanekoak ekarri zuen, Bidaolak. Argi
indarrarekin funtzionatzen zuen eta
hura ekarri zuenean denbora gehiago
pasatzen genuen etxe hartan gurean
baino. Zegaman ikusitako lehenengo
kotxea Jimenezek, elektrokimika eta
Papelerako nagusiak ekarri zuen. Hau
txoferrarekin ibiltzen zen, Eugenio
izenekoa. Gero Pablo Arakamak,
Ibarretakoak ekarri zuen kotxea, taxi
bezala ibiltzeko.

“Lehengo irratia Zegamara gure
itxukanekoak
ekarri
zuen,
Bidaolak, lehenengo kotxea
Jimenezek, elektrokimika eta
Papelerako nagusiak ekarri zuen.”
Gari hartan, jendeak non egiten zuen
lan, fabrikan edo baserrian?
Fabrikan jende asko aritzen zen,
Seguran, Beasainen CAF eta Indarren.
Ni Zumarragan ere ibili nintzen lanean
eta bertara joateko Apeaderon hartzen nuen trena, eta bertaraino oinez
joaten nintzen.
Garai hartan, Zegaman, Intxaustin,
ontziak egiten zituen Gregoriok.
Kanpoko jendea izaten zuen enkarguak eginda, hemendik gertu inork ez
omen zituelako egiten horrelako
ezaugarritako ontziak. Hauek, gauza
askotarako erabiltzen ziren esaterako,
txorizoa oliotan gordeta izateko tinajak... Hasieran Gregorio aritzen zen
ontziak egiten baina gero Martin eta
Cruz Catalina anaiak hasi ziren bertan
lanean. Denborarekin Martin aguazil
hasi zen eta Cruz elektrokimikan.

Ramon, bere ohiko purua eta txapelarekin.
Ni baserri lanetan aritzearekin batera,
ikazkin ere ibili izan naiz. Hobe esateko, aita ikazkina zen eta berari lagunduz ibili izan naiz. Bera baserriko lanetaz arduratzen zen eta gero horretaz
gain etxeko terrenoetan ikatza egiten
zuen. Hau Seguran saltzen zuen etxe
partikularretara, eta honekin diru
pixka bat gehiago lortzen zuen.
Bideak nolakoak ziren garai haietan?
Segurara joateko bidea ona zen, zabala. Urtsuana joateko ez zegoen biderik, bertara joateko Idiazabaldik sartu
beharra zegoen. Horregatik guk
Otzaurten zati bat igo eta bertatik
Urtsuaranerako norabidea hartzen
genuen;
festara
joaten
ginen
Urtsuanera.
Garai batean Zegaman denda asko
omen zegoen?
Olaberrian panaderia zegoen, Jose
Manuel Izagirrerena (Joxe Izagirreren

Jendea, estraperloan ibiltzen zen
Araba aldera. Gogoratzen naiz,
Roman Otaegik, Telleri baserrikoak
egunez lo egiten zuela eta gauez 3
mando
hartuta,
joaten
zela.
Gehienbat garia ekartzen zuen errotetan saltzeko.

Bi harategi zeuden, bat Joxe Gorospek
zuena eta bestea orain Migel
Goiburuk
duen
lekuan,
Jesus
Aldanondo, Elisa Aldanondoren aitak
zuen.
Elizmuño-Berrin (Carmen Erauskin bizi
den etxean) orain 79 urte barberia
zegoen.
Tabernak ere betidanik egon dira
Zegaman. Arizkorretarena, Gerriko eta
Zirkuloa. Olaberrian ere bazeuden
tabernak, Demetrio Otaegirena eta
beste bat Olaberri auzkoko Garakoan.
Larrekon ere taberna eta denda zegoen, 1930 urte inguruan itxi zen,
herrian Txoko, Txurreria eta baita
Ostatua ere. Gerrikonen ere denda
zegoen.
Garai hartatik orain arte, Zegama asko
aldatu al da?
Garai hartatik, Papelera, Elektrokimika
eta Olaberriako perra fabrika ere falta
dira. Orain Olaberrian parkea dagoen
hartan
Papelera zaharra zegoen.
Horien ordez, orain Intxausti inguruan
daude fabrikak. Bestalde denda eta
taberna asko itxi dira.

EDURNE ALBIZU

Egun 9
senideetatik
3 bizi dira
55

20 04 Zegama Urtekaria
genituen biak. Baina gure ondoan
egotetik gure oroimenera pasatu dira.
Gure eskerrik beroenak eta maitasunezko
oroimena biei. Aupa Xanti! Eutsi Joakin!

Tartaloetxe
Kultur Elkartea

Joakin eta Xanti beti gogoan

2004KO EKINTZAK
ZORIONAK ETA URTE BERRI ON!
Zegamako Tartalo-Etxe Kultur elkarteak
urtero ohi duen moduan, bere bazkideei
eta Zegamako herriari zuzendutako hainbat ekintza eragin ditu aurten ere. Beste
batzuen artean, mus txapelketa, gaztetxoentzako arrantza lehiaketa, sagardotegira irteera, bertso saioak, txakolin dastatzea, euskal preso, iheslari eta senideen
aldeko ekimenak, sukaldaritza txapelketan parte hartzea, «Zahartzaroaren bidetik» bideoa, etab. Ekimen guzti hauekin
saiatu gara, elkarte «gastronomikoa» soila
ez izaten eta urtero bezala herriaren aldeko kultur eta gizarte ekintzak egiten, aurtengoan ere gure nahiak beteta ikusten
ditugularik. Hau ikusirik, hurrengo urteetan
Kultur-Elkartea bezala aurrera jarraitzeko
indarra ematen digu.
Tartalo-Etxe Pilota Kirol-Elkarteak ere
aurrera jarraitzen du gaztetxoei pilotan
jolastu eta federatu bezala txapelketetan
parte hartzeko aukera emanez.
Aurtengo urtean herrian dugun onarpen
ona erakusteko, hainbat bazkide gazte
gure elkarteko kide berri izanak, poza eta
indarra ematen digu aurrera jarraitzeko.
Bestalde, udaletxearen aldetik aurtengoan
Tartalo-Etxe Pilota Kirol Elkarte bezala
dirulaguntza jaso dugu. Kultur-Elkarte
bezala ere onartuak izateko konpromisoa
hartu izana, aurrerapauso bat da guretzako, baina oraindik lan asko dugu egiteko
hurrengo urteetan, konpromiso hau ekintzetan erabat islatzeko.
OROITZAPENAK:
Bi haize bolada beltz izan ditugu aurtengo
urtean gure artean, eta bi lagun estimatu
eraman dizkigu: Joakin Barandiaran eta
Xanti Katarain. Beren sendikoek, Zegamako herriak eta Tartaloetxe Elkarteak
galera handia izan dute. Hainbat urtetan
Elkartearen alde lanean aritu dira biak, bai
bertako batzordean eta baita Elkarteak
antolatutako zenbait ekintzetan ere.
Hutsune handia utzi digute nahiz
Tartaloetxen eta nahiz herrian. Geure artean behar genituen gaur ere lanean fin, beti
laguntzeko prest, ilusioz eta alaitasunez
gainezka. Itzaltzen ez ziren bi txinparta

Jarraian 2004. urtean zehar parte hartutako nahiz antolatutako ekimenen aipamena egingo dugu:
VIII. ARRANTZA LEHIAKETA
Martxoaren 19an, aurtengo arrantza denboraldia zabaldu zen egunean, 16 urtetik
beherakoentzat VIII. Arrantza lehiaketa
antolatu zen.
Bertan, eta eguraldi onez lagundurik,
herriko hamabi gaztek parte hartu zuten
eguna argitu zuenetik eguerdirarte.
Nahiz eta batzuk besteak baino hobekiago ibili, sariak partaide guztientzat izan
ziren. Hauek izan ziren lehen hiru sailkatuak: Irabazlea Unai Arakama (3 amuarrain), 2. Jokin Otaegi (2 amuarrain) eta 3.
Unai Atxa (amuarrain 1).
TARTALO-ETXEAREKIN
SAGARDOTEGIRA
Urteroko ohitura den bezala, Martxoaren
13an herri guztiari zabalduriko Sagardotegira irteera egin zen. Aurtengoan
Astigarragako Santiagomendi auzoko
Mendizabal sagardotegian izan zen afaria.
Herriko berrogeita hamar bat lagun joan
ziren eta sagardotegian giro ederrarekin
gozatu eta gero Astigarragan parranda
egiteko aukera izan zen.
TARTALO-ETXE KULTUR
ELKARTEAREN XI. URTEURRENA
Aurtengoan maiatzaren 15ean ospatu
genuen elkartearen festa, nahiz eta XI.
urteurrenaren eguna maiatzaren 23an

Arrantza lehiaketako partaideak.
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izan zen. Bertan hirurogeita hamar bat
lagun bildu ziren eta egun ederraz gozatzeko aukera izan zen.
Eguna, hamaiketako eder batekin hasi
genuen Zegamako plazan sagardo kupel
batez lagunduta. Nahi zuen guztiak izan
zuen aukera gerturatu eta sabela
betetzeko.
Ondoren bazkari herrikoia izan zen
Zegamako kiroldegian. Bazkalostean
bertso-saioa ere izan genuen. Aurtengoan
bertsolariak
Iker
Zubeldia,
Iban
Urdangarin eta Beñat Lizaso izan ziren.
Bertsolariek lana bukatzean, herri-kirolak
izan genituen aizkolari eta harri-jasotzaileekin. Ekitaldi zoragarri honi laguntzeko
egun guztian zehar trikitilariak izan genituen gure artean.
HIRUMUGA
Euskal Herrian bizi garenez, inposaturiko
mugak gainditu nahirik urtero Gipuzkoa,
Nafarroa eta Arabako mugan gauden
herrien arteko adiskidetasun jaia ospatu
zen ekainaren 6an Ziordian.
Ziordia, Araia eta Zegama arteko jai honetan, Tartalo-Etxe Kultur Elkarteak antolakuntzan parte hartu zuen. Eguraldi onak
lagundurik, Hirumuga mendian bazkalaurrean ekitaldi jendetsua ospatu zen.
Ondoren bertsolari eta trikitilariek lagunduta Ziordian egin zen bazkari eta ekitaldi
politikoa.
Mugak gaindituz, ZAZPIAK BAT!
PAELLA LEHIAKETA
Aurtengoan ere San Bartolome jaietan
ospatzen den Elkarteen arteko paella
lehiaketan, Tartalo-Etxe elkartetik bi bikote
aurkeztu ziren.
Bikoteak: Tomas eta Amaia eta Anartz eta
Eider izan ziren.
ZEGAMAN EZ GAUDE DENOK
2004ko
San
Bartolome
jaietan,
Zegamako Preso eta Iheslarien aldeko taldeak egun berezia antolatu zuen. Egun
hori aurrera ateratzeko Tartalo-Etxe Kultur
Elkarteak laguntza eskaini zien, antolakuntzan parte hartuz.
Izena emanda zeuden 80 lagunentzako
bazkari ederra izan zen udaletxeko portikoetan. Bertan bazkaldu ondoren, trikitilari eta bertsolariekin kalejira egin zen ilunabarralderarte.
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XII.MUS TXAPELKETA
Aurreko hamaika urteetan bezalaxe, aurten ere iraileko azken ostiralean (irailak 24)
egin ziren kanporaketak eta urriaren lehenengo ostiralean (urriak 1) izan zen finala.
Aurtengo mus txapelketa XII.a izan da eta
parte hartu duten 26 bikoteetatik Jexux
Zabaletak “Nieto” eta Josetxo Arizkorretak osatutako bikotea izan da garaile,
Joakin Irastorza eta Luis Ormazabal bigarren gelditu zirelarik.
Beste aldetik, gure eskerrik beroenak
laguntza eman dizkiguzuen denoi:
Zegamako
Okindegia,
Aitzkorpe
Edaritegia, Zegamako Kasinoa, Benito
Harategia, Vendi Janaridenda, Mikel
Matxinandiarena Arotza-Eraberritzeak,
Txanton Edaritegia, Haizea Edaritegia,
Olaberri Kultur Elkartea, Caldas HarriLanak Antonio Castro, Manolo Edaritegia,
Mikel Igeltseritza, Ostatu Jatetxea, Ibañez
Margolaria Iñaki Lasa, Migel Harategia,
Tomas Margoak, Joakin Aroztegia, Joxe
Telleria S.M. Aseguruak- korreduria,
Txurreria Tabako-Edaritegia, Intxausti
Arrandegia, Zegamako kooperatiba, Atxa
Oilategia.
BIDEOA
ZEGAMA: Hori duk hori, ezagutzeak
merezi du!
Zegama ezagutzera emateko asmoarekin, azken urtetako lantxoekin jarraituz
(artzaintza monografikoa, bideoak, …),
aurten ere “Zahartzaroaren bidetik” izeneko bideoa kaleratu dugu. TARTALOETXE
KULTUR ELKARTEAren asmoa hauxe
izan da: batetik herritarrengandik jasotakoa herritarrei itzultzea beraiek sortutako
irudietan, Latxaeneako Julian Etxaidek
bildutako irudiak, eta bestetik zahartzaroaren bidetik aurrera doazen edo joan zirenen, zegamarren irudiak bildu ditugu bertan. Gure ustez adineko pertsonek liburutegi eder bat osatzen dute bizi diren bitartean. Saiatu gaitezen biltzen beraiek
eskaintzen dizkiguten jakinduria eta herriko hainbat pasadizoren berri. Jaso eta
zabaldu ditzagun.
SAN MARTINETAN TXAKOLI
DASTAKETA
Dagoeneko askorentzat ohitura bihurtzen
arituko da San Martin feri egunean,
Tartalo-Etxe Kultur Elkarteak antolatzen
duen Txakoli dastaketatik bueltatxo bat
ematea, eta buelta aprobetxatuz bertan
aukeran egoten diren salda, mokadutxo
eta txakolina dastatzea.
Esan beharrik ez dago inguratu ziren 140
lagunen artean solasaldi ederrak sortu
zirela giro jatorrean, bazkatzeko ordua iritsi bitartean.
TARTALO-ETXE PILOTA ELKARTEA
Amaitzear dugun 2004. urte hau, TartaloEtxe Pilota Elkarte bezala sortu zeneko
bigarren urtea izan da. Elkarte honen
bidez, pilota zaletasuna duen haur eta
gazte orok pilotan ikasiz eta jolastuz, lagu-

Mus txapelketako txapeldun eta txapeldunordeak

nartean momentu dibertigarriak pasatzeko aukera du.
Aurten egin den aldaketa bat, Pilota
Elkartea eta Pilota Eskola nolabait bereiztea izan da. Lehen haur eta gazteak egun
berdinetan egiten zituzten entrenamenduak, non leku falta handia sumatzen zen
eta adin ezberdinetako haurrak batera
jolasten zutenez, ateratzen zen errendimendua nahiko kaxkarra zen. Hau ikusirik, entrenamendu egunak bereiztu ditugu. Astelehen eta ostegunetan, TartaloEtxe Pilota Elkartean federatuta dauden
gazteak (kadete, jubenil eta afizionatuak)
entrenatzen dute 18:00etatik 20:00ak
bitartean. Bestalde, astearte eta ostiraletan Tartalo-Etxe Pilota Eskola moduan,
haurrak pilotan ikasi eta jolasten dute
17:30etatik 21:00 bitartean. Entrenatzaile
edo arduradun lanetan, Juan Mari
Gereñu, Luis Arrieta eta Asier Berasategi
aritzen dira. Gaur egun astero-astero eta
fin-fin entrenamenduetara joaten diren
haur eta gazteak honakoak dira, nahiz eta
egunen batean besteren bat ere agertu
izan den.
Aurre-Benjaminak: Xabier Azurmendi,
Iosu Oiarbide, Mikel Rey, Luis Bautista,
Joseba Saez de Maturana, Andoni Saez
de Maturana.
Benjaminak: Joseba de la Hera, Iban
Matxinandiarena.
Alebinak: Unai Atxa, Unai Aierbe, Luis
Malkorra, Ioritz Etxeberria, Joanes
Etxaide, Imanol Otaegi.
Kadeteak: Arkaitz Ariznabarreta, Estebe
Ariznabarreta, Arkaitz Aldasoro, Joseba
Arakama, Jon Otegi (segurarra).
Jubenilak: Aitor Zabaleta, Eñaut Alberdi,
Gorka Aierbe, Unai Agirre, Iker Zabaleta
(idiazabaldarra).
Afizionatuak: Iker Azurmendi,
Arakama, Xabier Agirre.

Jon

Parte harturiko txapelketei buruz aipatu
beharra dago, ekainean antolatzen den
“5 Herrien Arteko Txapelketan” (Zegama,
Segura, Idiazabal, Zerain, Mutiloa), benjamin, alebin eta infantil mailan Zegamar
askok parte hartu dutela eta emaitzak oso
onak izan direla, antolaturiko hiru kategorietan finalerako txartela lortu baitute gure
ordezkariek eta beste bikote batzuk nahiz
eta adinez gaztegoak izan, ozta-ozta final
horren atarian gelditu dira. Honela, benjaminetan Ioritz Etxeberria eta Luis Malkorra
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eta alebinetan Arkaitz Urbiztondo eta Unai
Atxa, 2. postuan sailkatu dira. Infantiletan
aldiz, Joseba Arakama eta Jon Otegik
txapelak lortu dituzte. Esan beharra dago
aurten txapelketa honetako finalak
Zegamako Toki-Alai pilotalekuan jokatu
zirela.
Kadete,
jubenil
eta
afizionatuak,
Gipuzkoako kluben arteko txapelketan
buru belarri lehiatzen ibili dira, non kadete
mailan Arkaitz Ariznabarretak eta Jon
Otegik lehenengo fasean beren taldeko
lehenengo postua lortu ondoren, bigarren
faserako sailkapena lortu dute. Txapelketa
honi esker, irailetik aurrera ia larunbat
arratsaldero pilota partidak eduki ditugu
ikusgai Toki-Alai pilotalekuan. Honez gain
beste hainbat txapelketa herrikoietan
parte hartu dute, Añorgan, Itziarren,
Antiguon, Elgetan, Bergaran, …
Aurten egindako ekintzen artean aipatu
beharra dago, Arrasateko Pilota Eskolako
gaztetxoekin urtarrilean egindako topaketa. 8 eta 14 urte bitarteko adin bereko 6
bikoteen artean, Zegama eta Arrasateren
arteko lehia egin zuten. Azken emaitza
Arrasatekoen aldekoa izan bazen ere, oso
esperientzi baikorra izan zen zegamarrentzat.
Bestalde, ekainaren 24ean denboraldi
bukaerako Pilota Festa antolatu genuen.
Haur eta gazteen arteko pilota partida
ezberdinak jokatu eta gero merienda eder
batekin eman genion bukaera denboraldiari.
Aurtengoan iaz bezala, gastuei aurre egiteko gabonetan zozketatu den saski
baten errifak saldu ditugu. Eskerrak ematen dizkiegu saltzen lagundu diguten edaritegi, denda eta pertsonei.
Honenbestez adierazi nahi dugu, pilotako
zaletasuna duen edonor, eta batik bat 5-6
urteko haurrak besoak zabaldurik hartuko
ditugula. Aski da entrenamendu egunetan
agertzea edo arduradunen batekin harremanetan jartzea.
Eskertzekoa izango litzateke jendearen
jarraipena herritarrei babes eta animuak
emateko. Pixkanaka herrian pilotaren
inguruan giro polita sortzen ari da eta ea
guztion laguntzarekin hainbat urtetan
parte hartu gabe egon garen Gipuzkoako
Herrien arteko Txapelketan Zegamako
herria defendatzera heltzen garen.
EUTSI GOGOR MUTILAK!!!
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EUSKO JAURLARITZA ETA ZEGAMAKO UDALAREN ARTEKO LANKIDETZA
Zegamako Kzgunea martxan
edukitzeko beharrezkoa da
Zegamako Udala eta Eusko
Jaurlaritzako Informatika Elkartea S.Aren (EJIE S.A.)ren artean
lankidetza hitzarmena sinatzea
urtero. Esan, aurten, Zegamako
Udalak maiatzaren 10ean egin

zuen bilkuran hartu zuela lankidetza hitzarmen hau sinatzeko
erabakia. Hitzarmen honen helburua, besteak beste herritar
gehienak, eta bereziki, teknologia berria ezagutzeko aukera
gutxien dituzten kolektiboek (langabezian denbora asko darama-

tenek, etxekoandreek, hirugarren
adinekoek eta abar) Informazioaren Gizarteko tresna berriak
ez ezagutzeagatik baztertuta ez
geratzeko behar besteko trebetasuna eskura dezaten lortzea
dela.

KZgunea
Eusko Jaurlaritzak abian du, informazioaren teknologiak gizartearen maila
guztietan (oinarrizko irakaskuntza,
herritarrak, enpresa, kultura eta administrazioa) bultzatzeko helburua duen
Euskadi Informazio Gizartean plana.
Plan honetatik ekimen ugari sortu dira,
beste hainbaten artean Euskal
Autonomia Erkidegoko etxeen %30
baino gehiagotan internetera konektatutako ordenagailu bat izatea lortu
duen Konekta Zaitez ekimena edo ekonomia berrian sartzean enpresei aholkularitza eskaintzera zuzendutako
Enpresa Digitala daude.
Beste ekimen bat KZgunea proiektua
izan da. Horren bidez, informazioaren
eta komunikazioaren teknologia berrien
inguruan prestakuntza jasotzeko eta
teknologia horiek erabiltzeko doako
gune publikoen sarea osatu da.
Zegaman, Kultur etxeko 2. solairuan
dagoen Kzgunea jadanik 2 urte dira
ireki zela, hain zuzen ere, 2002.eko
urriaren 16an jarri zen zerbitzua zegamarren esku.
Momentu honetan 75 erabiltzaile
daude inskribaturik.
KZGUNEAREN
FUNTZIONAMENDUA
Gaur egun, Kzgunean ez dago tutore
iraunkor bat. Beraz, Zerbitzua erabiltzeko goizez Udaletxera joan beharko da
giltza jasotzera eta arratsaldez Udal
Liburutegira.
Tutorea bertan hamabostean behin
egoten da lau orduz. Orain arte, bisitak
asteazkenetan izan dira eta jarraian
aldaketarik ez badago hala jarraituko

da. Bisita hauek hilabete batean goizez
eta bestean arratsaldez izaten dira.
Honen berri, Kultur-etxeko taulan edo
Kzgune bertan egoten da. Edozein
duda edo arazo izanda, posible da
tutor.ordizia@kzgunea.net email-era
zuzentzea eta baita ere, Ordiziko
Kzgunera deitzea (943 88 43 78).

KZ guneko lokalak.

WEB ORRIEN ERABILERA
Erabiltzaileak informazioa begiratzera
eta korreoa kontsultatzera joaten dira
Kzgunera. web orrialde erabiliena
www.google.com
bilatzailea
da.
Korreoari dagokionez, hotmail.com,
terra.es, yahoo.es dira gehienak erabiltzen direnak.
ESTATISTIKA
Erabiltzaileak sexuaren arabera:
%73,33 emakumezkoak dira, gizonezkoak %26,67.
Erabiltzaileak lanbidearen arabera:
• %40 Lanean (17 emakume eta
13 gizon)
• %20 Etxeko andreak (15 emakume)
• %18,67 Langabezian (13 emakume eta
gizon bat)
• %5,33 Ikasleak (4 emakume)
• % 16 Erretiratuak (6 emakume eta
6 gizon)
Erabiltzaileen adin-lerruna:
• 15-24:
13 pertsona
• 25-34:
17 pertsona
• 35-44:
21 pertsona
• 45-54:
21 pertsona
• 55-64:
2 pertsona
• >65:
11 pertsona

54 pertsonak jaso dute oinarrizko
prestakuntza eta 2 pertsonek prestakuntza aurreratua. Prestakuntza jaso
duten pertsonetatik %25,93 gizonezkoak dira, emakumezkoak berriz
%74,07. Porzentaia hauek lanbidearen
arabera xehetzen badira honakoak
dira:
•
•
•
•
•

%35,19
%25,93
%22,22
%14,81
%1,85

Lanean
Etxekoandreak
Erritiratuak
Langabetuak
Ikasleak

Bestalde, adierazi erabiltzaileei, inskripzio orria bete egin behar dela zerbitzua
erabiltzeko. Inskripzio orri honek estatistikarako balio du, hau da, Zegaman
dagoen erabiltzaile kopurua jakiteko,
zerbitzua zenbat pertsonek erabiltzen
duten jakiteko; eta ez inondik inora, inor
kontrolatzeko. Beraz, zerbitzua erabili
behar duten guztiek inskripzio orri hori
betetzea gomendatzen da. Denen
hoberako da, Kzgunea geroz eta erabiliagoa izatea, honela aukera gehiago
izango baitugu.

GOIERRIKO HITZA ABIAN
Irailaren 11n 0 zenbakia atera zuen argitara Goierriko Hitzak. Euskaraz editatu eta Goierrin
(Legazpi, Urretxu, Zumarraga eta Ezkio-Itsaso barne) banatzen da egunkari hau.
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Linue Zegama
Pasa den urteko abuztuaren hasieratik (2003) “Linue Zegama S.Coop”ko
kideok informazio gunean gaude bai
astebarruan eta baita asteburuetan ere
Zegamara hurbiltzen diren bisitariei
harrera egin, informazioa eman herrian
zein toki dauden ikusgai azalduz eta
baita hauek erakusteko ere; adibidez,
aurrena informazio gunean dauzkagun
gure produktuen erakusketa, Eliza,
Ehungintza tailerra, San Bartolome
Ermita eta Egurraren Interpretazio
Zentroa. Esan behar da azkena, hau da
Interpretazio Zentroa asteburuetan,
festa egunetan eta zubietan bakarrik
dagoela ikusgai.
Ondoren dituzue 2004 urteko bisitarien datuak:

• Urtean zehar (abendu hasierarte)
973 bisitari izan ditugu. Horietatik 824ek
Egurraren Interpretazio Zentroa ikusi
dute. 208 zegamarrek ere ikusi dute
Egurraren Museo hau.
• Euskal herritik 623 bisitari izan ditugu, hau da, % 64ª, eta horietatik gipuzkoarrak 337 izan dira (%37ª) eta bizkaitarrak 184 (%18,9).
Aipatu beharrekoa da, beste lurraldeetako jendea ere izan dugula: Katalanak
222 (%22,8) baina hauezaz gain,
Madril, Teruel, Alicante, Asturias,
Valladolid, Valentzia eta Menorcatik ere
etorri zaigu jendea.

gure hasiera hartako helburue, eta horri
eusten diogu. Programa hori zapatutan
eiten deu, eta hurrengo aste guztin errepikatzen da eunen bitan.

MKL Irratia
Noiztik ai zeate M.K.Ln?
2002ko maiatzen 6en hasi ginen lehenengo programea einez, eta asteroastero, oporrak salbuespen, 113.a grabau berri deu.
Irratie ze ordutan aitzen da asten
zehar?
Goizeko zortzietatik gaueko hamaikak
arte musika izaten deu entzungai, eta
tarten geuk eindako programak sartzen
juten gea.
Zein programa egiten dituzue?
Astero ordu beteko saio bat eitea zan

Hasi ta beala partaide gehion lankidetza
izan gendun, eta horrela sortu zan
“Erreala aiden”, asteleneroko zuzeneko
saioa. Puntualki zenbait herritar ingurau
zaiun bezela, jun daneko urte ta erdi
hontan “Aitxuri” herri eskolak ere bado
bere tartea. Eta, aurtengo udatik honea
“m.k.l. gaztea” saioa burutzen due gureana azkena allautako lankidek.
Zenbat launek parte hartzen dezue?
Momentu hontan hamabi hamabost
laun gailtze, eta urtekari hau aprobetxau
nahi genduke herritar guztik konbidatzeko M.K.L.n parte hartzea.

Atzerriari
dagokionez:
Mexiko,
Argentina, Frantzia, Itaila, Inglaterra,
Alemania, Bielorrusia, Holanda eta
Cubatik ere bai.
Bisitari guzti hauen artean, era batera edo bestera, nahiko garrantzia duten
pertsonak ere izan ditugu: Gernikako
Kulturako
ziengotzia,
Eusko
Jaurlaritzako Turismoa Ordenatzeko
Zuzendaria den Mercedes Rodriguez
anderea, Altzoko Alkatea, Eusko
Jaurlaritzako Osasun Sailburua den
Inclan Jauna, Sant Sadurni d´Anoiako
alkate eta zinegotziak, Bielorrusiako
Energia Ministroa eta Gironako
Nekazaritza Ministroa besteak beste.

Audientzie neurtuta al daukezue?
Azkeneko enkuestan arabera, esateko
mun gare hamahiru hamabost launek
fijo aitzen deula. Hortik aurrea auskalo
iñok entzungo don. Gu geok baitu gure
dudak, nahi eta gutxi batzuk aitzen
duen errezeloa euki.
Ze proiektu dauzketzue aurrea beida?
Irratik eskeintzen ditun aukerak oso
zabalak die, beraz, proiektu faltan ez
gare, baino edo denboraik ez deulako
edo diruik ez daukulako edo batzutan
jende gehio behar izaten dalako, danak
aurrea eamateik ez deu izaten.
Dana dala, gure nahaik haundina
M.K.Ln ahalik eta partaidetza zabalena
eukitzea izango litzeke, eta hori ez dago
dana gure eskutan.

ELURRA ZEGAMAKO KALEETAN
Otsailaren 26, 27 eta 28an
elurrak gure kaleak zuritu
zituen. Ongilea eta arrotza
egiten zaigun elurrak, haur,
gazte eta helduen poza suspertu zuen, nahiz eta ibilgailuan mugitu behar dutenentzat arazo larri bihurtzen den.
Euria bezala, elurra ere inoiz
ez guztien gustoko.
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Juan Apaolaza Goya
Ikazkina
“

Aitak eta aitonak nola lan

egiten zuten ikusten nuen.
Horregatik ikazkin ofizioa
oso gaztetatik ikasia dut

Non eta noiz jaio zinen?
Zerainen, 1930eko irailaren 6an.
Nola hasi zinen ikazkin?
Mutikoa nintzela, aitak eta aitonak
nola lan egiten zuten ikusten nuen.
Beraien ogibidea ikazkinarena izan
da. Uda, basoan pasatzen zuten, ikatza eginez. Horregatik txikitatik
lagundu izan nien ikatza egiten eta
ikazkin ofizioa oso gaztetatik ikasia
dut. Baina nire benetako ogibidea,
kamionero lana izan da. Ikatzarekin,
diru pixka bat gehiago jasotzen nuen.
Non egin izan duzu lan?
Txondarrak etxe inguruko terrenoetan egiten genituen, baina nire aitak
eta aitonak baino neurri txikiagoan.
Beraiek, 3.000 tonatako basoak hartzen zituzten eta bertan lan egin,
ikazkin ofizioa zuten, baina ni baserriko lanetan aritu izan naiz eta tarteka lauzpabost txondar egin eta
horiek zainduz ibiltzen nintzen.
Bestela kamionero aritu izan naiz, 15
urtetan, “dumper” kamioiarekin luerauziak egiten. Garai hartan hemen
lan gutxiko bolara zen eta kanpora
irten behar izan genuen, horrela
Asturias, Lleida eta Salamankan ibili
izan naiz kamioiarekin.

Zein da ikatza egiteko prozesua?

”

batzuetan artearen egurraz egin izan
dute. Egurraren arabera kalitatea
aldatzen da baina balio, egur guztiak
balio du ikatza egiteko.

Egurra prestatu egiten da, txondar
plaza edo zuloarekin hasiz, leku
garbi eta berdin batetan. Orduan
egur pila egiten hasten da, enbor
Hemen erabiltzen den ikatza, gehiena
handienak azpian jartzen dira tontor
kanpotik ekartzen dute, normalean
bat osatuz. Jarraian
egur meheagoak kokatzen dira, eta jada
azkeneko egur kapa
batetan enbor zati
finenak ezartzen dira.
Hondarra jarri aurretik azkeneko kapa,
belarrarekin osatzen
da, garoa edota orbelarekin. Azkenik lurrarekin estaltzen da.
Enbor lodietatik hasi
eta kanpoko hondar
kaparaino, txondarraren erdialdean tximinia deritzona utzi
Egur adar txikiak jartzen dira gainekaldean
behar zaio. Gainaldean geratzen den zulotik, sua sarartearen egurraz egindakoa izaten da
tzen zaio txondorrari eta berehala
eta kalitate onekoa gainera. Hala ere
hartzen du su, une honetan hasten
ez dut uste txondarretan lan eginez
da ikazkinaren lan garrantzitsuena,
arituko direnik, entzuna dut, orain
egurra erre gabe, sua kontrolatzea.
labetan egiten dela prozesu osoa.
Ikazkina, su domatzailea dela esan
izan dut beti, ondo zaintzen ez bada,
“Egurraren arabera kalitatea
berehala erre daitealdatzen da baina balio, egur
keelako eta aurreko
guztiak balio du ikatza egiteko”
lan guztia alperrikakoa izan.
Zein erabilpen eman ohi zaio ikatzari?
Edozein egurrek balio
Inguru honetan beti industriarekin
al
du
ikatza
lotuta egon da ikatzaren erabilpena.
egiteko?
Aspaldiko kontua da, nik ez dut ezaBai. Baina zonaldeagutu, ezta nire aitak ere baina entzuren arabera, egur bat
na dut, garai batetan auzo bakoitzak
edo beste erabiltzen
bere ola zuela, hauen aztarnak
da, inguru honetan
Zegaman bertan badaude, Olaberria,
pagoa eta haritza
Olatxo, Olaran eta horrelako leku izeerabili izan ditugu
netan. Auzoetako ola txiki hauetan,
baina beste leku

Txondorra eraikitzeko lehen pausua
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Ondo ordaintzen al zen hainbeste
esfortzuko lana?

Txondorra pizteko prest
harri minerala funditu egiten zen
gero etxeak osatzeko beharrezkoak
ziren piezak eginez, eta burdina urtu
ahal izateko ikatza beharrezkoa zen.

estali. Hurrengo egunean, maila bat
beherago eta horrela txondar osoko
ikatza bildu arte.

Hurrengo pausoa, fundizio handiak
jartzearekin etorri zen, Bergara,
Zumarraga eta Beasain ingurura ikatza eramanez ibili izan nintzen, baita
Altsasura ere, bertako labeetan
kopuru handia behar izaten zutelako, baina gerora kanpotik ekartzen
hasi ziren ikatza eta gure aparteko
lan txiki hori ere bukatu zen.

“Tona bat egurretik, 160 kg
inguru ikatza lortzen da”

“Garai batetan auzo bakoitzak bere ola zuen, hauen
aztarnak Zegaman bertan
badaude, Olaberria, Olatxo,
Olaran eta horrelako leku
izenetan”
Zein ezaugarri behar da ofizio honetan aritzeko?
Ezaugarri berezirik ez, garrantzitsuena
sua zaintzen ikastea da eta lan honetan ikusiz ikasten da. Gainera txondar
guztiak estilo beretsukoak izanda ere
ez dira berdinak eta lan eginez ikasten
da nola zaindu bakoitza.

1999.go irailean Zegaman egindako txondorra.

Zer zen gogorrena?
Ez da lanbide samurra, neke handiko
ofizioa da. Gau eta egun egin behar
da lan, sua zaintzen, honek ezpaitu
lorik egiten. Gainaldeko hondarra
ondo zaindu behar da, zulorik egin
ez dadin, edozein zatitan ireki ezkero txondar osoak su hartuko lukeelako. Bestalde, lan egiten zen bitartean, gizonak mantenua behar zuen
eta basoan pasatzen zituzten egun
guztietan menua bera izaten zen,
babea eta taloa, eta aldatu nahi zuenak bazekien zer egin, taloa eta
babea jan. Gainera ikatza jasotzea
ere, pixkanaka egiten da. Goiko aldetik hasi behar da hondarra kenduz,
bertako ikatza bildu eta berriro

Juan Apaolaza txondorrean lanean
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Errenta txiki bat ekartzeko balio
zuen baina prezioa ez zen altua.
Orain dela 40 urte inguru, kiloa 2,70
pezetatan saltzen genuen, gaur egun
100 pezetataik gertu dago kiloa.
Gainera pentsatu beharra dago, tona
bat egurretik, 160 kg inguru ikatza
lortzen zela. Guk neurtzeko genuen
modua kargaka zen, karga bakoitzak
2 zaku zituelarik. Beraz pentsa daiteke, nolako lana suposatzen zuen
ikatz kopuru koxkor bat lortzea.
Prozesua gainera luzea izaten da,
txondar ertain batetik 100 zaku ateratzen dira, hau eraikitzeko lau gizon
lanean arituta egun osoko lana behar
da. Gero sua sartu eta egosten 15 bat
egun behar dira, beraz pentsa daiteke nolako benefizioa lortzen genuen.
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Gaur egun gehienok telefono mugikorrarekin ibiltzen garen honetan, etxe gehienetan ere telefonoa
izaten dugu. Askori ez litzaiguke burutik ere pasako, etxean telefono aparailua edota gainean sakeleko telefonoa ez edukitzea. Hala ere, Zegaman,
asko eta asko gogoratzen dira Jauregi etxean
Maria Jesus Mendizabal Gorrotxategik eta bere
familiak eskaintzen zuten telefono zerbitzua.
Berarekin eta Maria Isabel, bere alabarekin solasaldia izan dugu eta gutxi gora behera 1940 urtearen
inguruan hasi eta 1974an utzi zuten lanbide honen
gora beherak ezagutu ahal izan ditugu.

Mª Jesus Mendizabal Gorrotxategi
Nola hasi zineten telefonoaren istorio
honekin?
Nire koinatak hasi ziren zentralitarekin eta ezkondu ondoren herritik kanpora joan zirenez, senarrak eta nik
jarraitu
genuen
lan
honekin.
Zuzenago esatearren, nik hartu nuen
nire kargu lan hau. Guk bost semealaba dauzkagu eta guztiei tokatu
zaie laguntzea. Negozio hau garai
hartan, “regimen familiar” bezala ezagutzen zen sistemaren bidez zegoen
erregulatuta, honek esan nahi du etxeko edozeinek atenditu zezakeela.

“Abonatuak, etxean telefonoa
zutenak ziren. Deiak egiteko,
ez zen zuzenean egiten norberaren etxetik, gurera deitzen zuten eta guk jartzen genien esandako zenbakiarekin”
Nola funtzionatzen zuen?
Gurea lokutorio bat zen eta bertan
zerbitzua abonatuei eta kanpokoei
ematen genien. Abonatuak, etxean
telefonoa zutenak ziren. Deiak egiteko, ez zen zuzenean egiten norberaren etxetik, gurera deitzen zuten eta
guk jartzen genien esandako zenbakiarekin. Oraindik gogoan ditut zenbaki asko eta asko, Udaletxekoa 15
zen eta Papelerakoa 17.

Abonatu guztiak panel batean zeuden eta bakoitzak txapa bat zuen,
hauek jotzerakoan erori egiten ziren
eta iratzargailu baten antzeko soinua
egiten zuen, orduan jakiten genuen
nork deitzen zuen. Jarraian klabija
sartzen zen eta aurikularren bidez
komunikatzen ginen. Herriko telefono zenbakiekin jartzea ez zen zaila,
baina kanpoko zenbakiekin konektatzea eskatzen zigutenean, lana
konplikatu egiten zen. Orduan
zerrenda bat egiten genuen deitu
beharreko zenbaki guztiekin eta guk
operazio berdina egin behar genuen
Ordiziako zentralitan. Papelera eta
elektrokimika bezalakoek deitzen
zutenean askotan 15 zenbakiko
zerrendak ematen zizkiguten deitzeko. Linea bakarra zegoen herrian
sartu eta irten behar ziren dei guztientzat eta honek askotan arazoak
ekartzen zituen.

zentralak era berean, deia egin behar
zuen,

harremanetan

jarri

nahi

genuen probintziako hiriburuarekin,
eta hemendik deia aukeratutako
herrira bideratu. Askotan ia entzun

Probintziatik kanpora egiten ziren
deiak egiteko prozesua konplexua
zen. Guk Ordiziara deitzen genuen
eta bertatik Donostiako zentralarekin jartzen gintuzten. Donostiako

“Linea bakarra zegoen herrian sartu eta irten behar
ziren dei guztientzat eta
honek askotan arazoak ekartzen zituen.”
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1965eko argazkia. Mª Jesus Arizkorreta,
Mª Isabel Larrea y Mª Carmen Gorrotxategi
ere ez zen egiten gainera denbora
asko pasatzen genuen, askotan intermediario lana ere betetzen baikenuen (ondo entzuten ez zenean, gu
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aritzen ginen; “halako eta halako
esan du”, eta besteak, “ba esaiozu
beste hau”). Seguran beste linea bat
jarri zuten baina, Zegaman industria
gehiago zegoenez, telefono dei
gehiago jasotzen genuen, orduan
askotan Segurakoek linea libre bazuten beraien telefonoaren bitartez
jartzen ginen harremanetan. Gainera
Segurako telefonoetara deitzeko
linea zuzena genuen, hau da, ez
genuen Ordiziara pasa beharrik,
Segurako telefono batetara deitzeko.
Eskaintzen genuen beste zerbitzu bat
telegramena zen. Telegrama bat
bidali nahi zuenak, zein helbidera
bidali behar zen eta bidali beharreko
testua esaten zigun, orduan hau
inpreso batetan jartzen genuen guk.
Hitz kopuruaren arabera kobratzen
zen eta helbidearen hitzak ere kontatu egiten ziren. Orduan guk
Ordiziara deitzen genuen eta hemendik Tolosako telegrafos bulegoarekin
jartzen gintuzten. Hauei telegrama
irakurtzen genien, eta beraiek bideratzen zuten.
Bi motatako telegramak zeuden;
nazionalak eta internazionalak,
azken hauetako hitzak deletreatu
egiten genituen, modu zuzenean iristeko. Telegramak jasotzeko orduan
Tolosatik Ordiziara deitzen zuten eta
bertatik guri, orduan guk mezua
jasotzen genuen eta etxean entregatu. Hala ere Telegrafosen araudian
zion, telegrama entregatu behar zen
etxea kilometro bat baino urrutiago
balego, “extrarradion” zegoela eta
orduan ez zegoela entregatzeko
obligaziorik. Baina Zegama bezalako
herri batetan denok elkar ezagutzen
genuen eta banaketa egiteko ere
gehienok parte hartzen genuen.

“Diru jiroak ere egiten genituen. Zerbitzu hau gehienbat,
Zegaman lanean ari zen kanpoko jendeak edota herriko
soldaduen senitartekoek erabiltzen zuten, hauei dirua
bidaltzeko.”
Askotan Papelerara deitu izan ohi
genuen eta galdetu “halako zonako
baten bat al dago hor?” Eta bertara
joan eta honek gero etxerakoan telegrama eramaten
zien bizilagunei.

kobratzen genuen eta bidaltzen
genuen tokian beren kutxatik
ordaintzen zuten edota guk jiroren
bat jasotzerakoan gure kutxatik
ordaintzen genuen. Gerta zitekeen
ordaindu beharreko kopurua ez edukitzea, orduan beste tokiren batetik
(telegramen dirutik esaterako) hartzen genuen eta Donostiako zentralera honetaz abisatu. Eta hilabete
bukaeran jirotako diru hau ingresatu
behar izaten genuen.

Beste zerbitzu bat,
“aviso de conferencias”
izenarekin
ezagutzen
zena
eskaintzen genuen.
Abonatua ez zen
norbaitekin
hitz
egiteko burutzen
zen zita antzekoa
zen zerbitzu hau.
Inpreso bat betetzen zen esanez,
halako pertsonak
beste honekin hitz
egin nahi du ordu
Garai bateko telefono zerbitzua eskeintzen zen leihatila honetan
konkretu honetan,
orduan guk abisu hori etxera eramaEskainitako zerbitzu guztiak, telegraten genion eta esandako orduan zenmak, abisuak, telefono deiak... liburu
tralitan egoten zen deiaren zain.
batzutan apuntatu egiten ziren eta
Diru jiroak ere egiten genituen. Zerhamabostean behin, balantzea egibitzu hau gehienbat, Zegaman laten zen. Donostian zegoen Telefoninean ari zen kanpoko jendeak edota
karen bulego zentralean, kontadore
herriko soldaduen senitartekoek
batzuk zituzten eta guk hemendik
erabiltzen zuten, hauei dirua bidaltzebidalitako kontuekin, kontrolatzen
ko. Baina dirua jasotzeko ere erabilzuten egindako guztia. Gainera urtzen zen. Guk kutxa bat genuen
tean behin edo bitan inspektoreak
jiroak ordaintzeko, orduan inpreso
etortzen ziren guztia gainbegiratzera.
bat bete behar zen zenbait daturekin
Denborarekin guztia automatizatzen
eta bidali beharreko diru kopuruarehasi zen eta azken urteetan gogorakin, orduan honen portzentai bat
tzen dut jada, abonatuek zuzenean
markatzen zutela etxetik eta guk ere
zenbakiak zuzenean markatzen genituela, Ordiziatik pasa gabe. Beraz,
azken urteetan egiten genuen lana

Mª Jesus Mendizabal eta Andres Larrea, zentralita zegoeneko Jauregi etxearen kanpoaldean
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“Orduan diru guztia, bankura
eramaten zen. Gogoratzen
naiz, asteazkenetan Ordiziako
feri egunean, Zapaterikoek
enkarguak egiten zituztela eta
beraiek eramaten zutela dirua
bankuan ingresoa egiteko.”
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Sarritan ehize garaian errepikatzen
ziren deiak, goizeko ordubiak aldera
ehiztariek egindakoak izaten ziren,
zertarako eta Otzaurten zein eguraldi
zegoen jakiteko.

izaten zen, etxean telefonoa ez zuen
jendearentzat deiak egitea, telegramak jartzea eta “aviso de conferencia” jartzea. Baina askoz ere lasaiagoak eta samurragoak izan ziren
bukaerako urte hauek.
Kobratzeko orduan ere asko aldatu
da denbora aurrera joan ahala.
Hasieran, abonatuen fakturak guk
egiten genituen. Kartoi batzutan
azaltzen zen deiaren eguna, ordua,
iraupena, zein telefono zenbakira
egindakoa zen... Denak kontatu
behar ziren, eta abonatu gehienek
kartoi bakarra izaten bazuten ere,
Papelerak esaterako hilero hogei
inguru edukitzen zituen eta guztia
eskuz kontatu beharra zegoen,
orduan ez zegoelako makinarik.
Kalko bidez, kartoi horien kopia bat
egiten genuen eta orduan, ale bat
abonatuari eta beste bat bulego zentralera bidaltzen genuen.
Automatizatzerakoan, lan hori egiteari utzi genion. Zentraletik faktura
guri bidaltzen ziguten eta guk abonatu bakoitzari abisatzen genion
errezibua zenbatekoa zen eta zein
egunetarako ordaindu behar zen.
Orduan diru guztia, bankura eramaten zen. Gogoratzen naiz, asteazkenetan Ordiziako feri egunean,
Zapaterikoek enkarguak egiten
zituztela eta beraiek eramaten zutela dirua bankuan ingresoa egiteko.
Zein ordutegitan lan egiten zenuten?
Hasieran, ordutegi aldetik zabalagoa
izaten zen, bertan bizi ginelako.
Baina automatizatu zenean jada ez
ginen Jauregi etxean bizi, orduan
ordutegia errespetatu egiten zen.
Goizeko
9:00etatik
eguerdiko
13.00ak arte eta arratsaldeko
16.00etatik, 20.00etara. Gainera
ordurako, kanpoaldean txanponekin
funtzionatzen zuen kabina jarrita
zegoen eta orduetatik kanpo telefonoa behar zuenak, honen bidez egiten zituen deiak.
Noiz hasi zinen eta noiz arte aritu zara
honetan lanean?
Data konkretua ez dut gogoratzen
baina, gutxi gora behera 60 urte
inguru izango dira hasi ginenetik.
Ordu konkretu batzuetan edota ni
enkarguak egiten ari nintzen bitartean alabak egoten ziren zentralitan.
Nire alaba Mª Isabel 1971an kanpora

Zenbat lagunek egiten zuten lan?

joan zen bizitzera eta hura eta gero,
beste urte pare bat iraun zuen martxan zerbitzu honek.
Garai hartan Zegaman non zeuden edo
zein etxeetan zeuden telefonoak?
Hasi ginenean 8 edo 10 telefono zeuden, baina denborarekin gehiago jartzen hasi ziren. Hasiera hartan, gure
etxeko
zentralita,
Papelerakoa,
Olaberriko panaderikoa, mediku
etxekoa eta beste gutxi batzuk gehiago zeuden. Oso ondo gogoratzen dut,
auzo bakoitzean telefono bat zegoela,
eta
guztiek
erabiltzen
zutela.
Otzaurten esaterako hiru abonatu
zeuden eta Ezpaleo inguruan bat,
baina denek erabiltzen zutena.
Horregatik nahiz eta etxe denetan
telefonorik ez egon, bizilagun guztiek
zuten aukera telefono bat gertu edukitzeko.
Jasotzen genituen telegramak, gehienetan
ofizialak
izaten
ziren,
Udaletxerako edota norbait hiltzerakoan dolumina emateko, ospakizun
batengatik zoriontzeko... Ondo gogoratzen dudana da, etxe batera joan eta
telegrama ateratzen genuenean, jendeari jartzen zitzaion aurpegia, askotan telegrama bidez iristen zirenak,
notizia txarrak izaten zirelako.

“Ondo gogoratzen dudana
da, etxe batera joan eta telegrama ateratzen genuenean,
jendeari jartzen zitzaion aurpegia, askotan telegrama
bidez iristen zirenak, notizia
txarrak izaten zirelako.”
Zein motatako deiak izaten ziren?
Denetarik egoten zen. Gainera txikitatik gure seme-alabei erakutsitako zerbait da, bertan entzuten zena sekretua
zela, hots, ezin zela bertan entzundakoa inori komentatu. Horregatik, dei
kurioso asko gogoratzen ditut, baina
edozein informazio emanda jendea
ezagutuko genuenez, isiltzea hobe.
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Atenditzea etxeko denei tokatu zitzaigun, agian gutxien egon dena nire
alaba gazteena da. Urte mordoxka bat
egon zen, Mª Isabel nirekin, baina kanpora joan zenean, ni geratu nintzen
berriro denaren kargu. Orduan beste
alabak, Papeleran lan egiten zuen eta
zerbait laguntzen bazuen ere, zentralitaren arduraduna ni nintzen.
Telefono deiak atenditzeaz gain, kontuen liburuak ondo eraman behar
ziren eta Donostiako zentralera dena
ondo antolatuta bidali behar zen.
Horregatik esango nuke etxekoek
gehien bat zentralitarekin laguntzen
zutela.
Non zegoen zentralita?
Jauregi etxean. Gu bertan bizi ginen
eta han zegoen “lokutorioa” deitzen
geniona. Behealdean errota zegoen
eta goialdean zentralita.

“Ez zait ahaztuko, haur bat
etorri zela amarekin zentralitara eta orduan galdetu ziola
bere amari; “zergatik hitz
egiten du paretarekin?”
Anekdotaren bat gogoratuko duzu
ezta?
Bat baino gehiago ere gogoratzen
dut. Ez zait ahaztuko, haur bat etorri
zela amarekin zentralitara eta orduan
galdetu ziola bere amari; “zergatik
hitz egiten du paretarekin?” Normala
da zeren gu han egoten ginen paretari begira eta berriketa batean aurikularren bidez.
Noizbait ere interprete lana egitea ere
tokatu zaigu. Agian atzerritarren bat
hemen tokatzea eta medikuarekin edo
hitz egin nahi izanez gero guk egiten
genuen itzultzaile lana.
Oso ondo gogoratzen dudana, zenbait
herritarrek telefonotik hitz egiterakoan egiten zituzten garrasiak, gehienetan helduak ziren eta beste aldean
entzun ahal izateko garrasi egin behar
zutela uste zuten.
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JUBILATUEN ELKARTEA
Jarraian urtean zehar izan ditugun
ekintzen berri emango dugu, hilabeteka sailkatuta:
URTARRILA
Urtero bezala, urtea Erregeen kabalgatan parte hartuz hasi genuen. Hau
da hau erronka!!!
OTSAILA
Otsailaren 11n Lourdesko Amabirjinaren eguna ospatu genuen. Arratsaldeko 5etan Jubilatu Elkartean
meza bat izan genuen bertan jendetza handia bildu zelarik. Ondoren
merienda eder batez gozatu zuen
bertan bildu zen jendeak.
MARTXOA
Batzar orokorra ospatu zen. Junta
osatzen dugun Mª Carmen Calvo,
Jesus Telleria, Mª Dolores Arizkorreta, Jose Mª Oyarbide, Anttoni
Arrondo
Galparsoro,
Maritxu
Galarraga eta Anttoni Arrondo
Urbizu izan ginen bertan.
Akta irakurri ondoren aho batez
onartua izan zen. Ondoren kontuak
irakurri ziren eta hau ere onartua izan
zen. Eskurtsiotako bazkariak garestitu egin direla eta azken urteotan,
batzarrean, bazkarien mailari eutsi
edota zerbait korrienteagoak egitearen komenigarritasuna aztertu zen
eta, ahobatasunez, mailari eustea
erabaki zen, nahiz eta euro bat edo
beste gehiago ordaindu beharko
diren bazkariak.
Bestalde, Jubilatuen Elkartean, telefonoaren instalakuntzari buruzko
informazioa eman zen eta baita telebistan programa desberdinak ikusi
ahal izateko telebista berri bat erosiko zela agindu ere.

Jose Mª Oyarbidek, osasun arazoak
zituela eta junta utzi zuen eta Jesus
Telleria eta Pako Pikasarrik ere urte
askotako epea bete zutelako junta
utzi zuten. Hauen ordez bi berri sartu
ziren: Serafina Larrea eta Pako
Irastorza. Juntan sartzeko hirugarren
bat aurkeztu ez zenez 9 partaiderekin geratu ginen juntan.
Jorratzeko beste gairik ez zegoenez
bukatutzat eman zen batzarra eta
ondoren merienda bat eman zen
bertara hurbildu zen jendearentzat.
MAIATZA
Aurtengo lehen irteera antolatu zen
Iruñera. Goizean, Leitzarandik bueltan joan ginen Tafallara bertan goiza
pasatzeko asmoz. Hemendik Iruñera
joan ginen bazkaltzera eta bertan
arratsaldea pasatu ondoren, buelta
berriz Zegamara.
UZTAILA
Hilaren 8an Laredora irteera izan
genuen, goizean Castro Urdialesen
geldialdia eginez.
Hilaren 18an berriz, jubilatuen eguna
izan genuen. Egun hau Udalak
urtekari honetan duen atalean
azalduko da.
ABUZTUA
Hilaren 25ean festetako paella lehiaketan hartu genuen parte eta lehen
saria irabazi genuen. Paella irabazlea prestatu zuten sukaldariak
Mª Karmen Artano eta Maritxu
Galarraga izan ziren. ZORIONAK!!

URRIA
Hilaren 2an adinekoen ibilaldi neurtua izan zen Lazkaon. Bertan Jesus
Mª Gerra, Jesus Telleria, Begoña
Etxezarreta, Eugenio Ormazabal, Mª
Karmen Zabaleta, Maritxu Galarraga,
Nieves Arratibel eta Teresa Guridi
herritarrak izan ziren. Ibilaldian zehar
dena oso ondo antolatuta egon zela
aipatu zuten hauek.
AZAROA
Hilaren 26an ONCE-ko Oroimenak
taldeak antzezlan bat eskaini zuen
jubilatuen elkartean. Honek dezenteko arrakasta izan zuen eta jendea
gustura irten zen ikuskizunetik.
ZORIONAK antzezleei.
ABENDUA
Hilaren 13tik 18rako astean mahai
jokoak ospatu ziren. Sariak Santo
Tomas egunean txistorrada egiten ari
ginen bitartean banatu ziren.
Txistorra jubilatuen elkartera bildu
ziren guztiei eman zitzaien eta ondoren Gobonetako saskiaren zozketa
egin zen.
Aginaldoak ere banatu ziren
abenduan eta egoitza ezberdinetan
dagoen jendeari ere bisitak egin
zitzaizkien.

IRAILA
Iparraldera izan genuen urteko hirugarren eta azken irteera. Bidean
Donibane Loitzune bisitatu genuen
eta bazkaria Almandozko Beola
jatetxean izan genuen.
Lourdesko Amabirjinaren eguneko meza.

Rufina Otaegi Arretxekoa eta Nikolas Zabaleta Altziturrikoa.

Jubilatuen egunean Udalak eskainitako bazkarian.
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SAN BARTOLOMEAK

Herriko txistularien taldea

A

ABUZTUAREN 21a

buztuaren 7 goizeko albistea oraindik
burutik eta bihotzetik ezin ahaztu
bazen ere, alegia,
Xanti
Katarain
Apaolazaren ezbeharra, egutegiaren ondorioz, aurtengoan abuztuaren 21ean, larunbatean,
ekin zitzaion San Bartolome festei.
Ekintzak goizean goiz hasi ziren.
Hain zuzen ere, San Bartolome jaien
hasiera eta amaierak txirrindularitza
dute protagonista.
Txirrindularitzak tradizio handia duen
herria da Zegama, eta horren islada
dira, alde batetik, praktikarako ume,
gazte eta helduek duten zaletasuna
eta bestetik, txirrindularitzaren inguruan elkarte berezitu batek hogeitabost urte baino gehiago biziz eta langile izatea (Elkartu Nahi Txirrindulari
Elkartea). Hauek izan ziren, ohiko
den bezala, goizeko bederatzi eta
erdietatik aurrera herritarrentzat txirrindu probak antolatu zituztenak.
Jakina den bezala adinaren arabera
proba ezberdinak antolatu ziren,
ondoren zehazten diren emaitzekin.
Jarraitzaile asko elkartu ziren txirrindu proba hauek ikusteko eta giro
aparta egon zela goraipatu behar da.
Txirrindularien aurretik joan zen
megafoniak balio izan zuen hainbat
herritar ohetik ateratzeko eta bide
batez festen hasierarako prestatzeko. Edozein kasutan txirrindu proba
nagusia gelditzen zen ospatzeko.
Ondo prestatutako zegamar koadrila
elkartu zen Apeaderora, nor lehenago igotzen zen indarrak neurtzeko.
Aurtengoa hogeita laugarren edizioa
izan zen, eta zazpigarrena Mendiata

baserrian jaio eta ezbeharrean hil zen
Jabier Berasategiren omenez. Froga
borrokatua izan zen eta Xabier Goiburuk
bere sasoi puntua erakutsi zuen
Apeaderoko maldetan lehen postua lortuz. Bigarren, istripu larria gainditu ondoren eta prestakuntza ona daramala erakutsiz, Joxe Jabier Mendizabal sailkatu
zen, hirugarren bestalde Unai Agirre izan
zen.
Irabazle eta partehartzaileen artean garaikurrak banatu ondoren, festaren hasiera
geroz eta hurbilago sentitzen zen. Oria
txarangakoak plazara gerturatu ziren,
mozorrotutako lehen koadrilarekin
batera. Giro jatorra, alaia eta herrikoia
somatzen zen Zegamako plazan.

Joseba
Saez de
Maturana
7

Mikel Rey

1

2

3

Andoni
Saez de
Maturana
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Unai Atxa
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Joseba
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2

1
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Koadrila mozorrotuek herriko kaleak
girotu zituzten, Oria Txarangak musika
doinuekin herritarren joan-etorriak alaitzen zituen bitartean. Festa hasiera
bikaina beraz abuztuaren 21ean zegamarrok gure kaleetan bizi izan genuena.
Arratsaldeko hirurak aldera mozorrotutako koadrilek Eliza atzeko Elizondo
Plazan elkartu ziren denak batera bazkaltzeko, eta modu ezinhobean hasitako festei jarraipen ahalik eta onena
emateko. Bazkaria amaitu eta denbora
gutxira Udal kiroldegian hogeita zazpigarren Zegamako Futbito Txapelketaren finala ospatu zen Shalky 07 eta
Tripi taldeen artean. Jendez gainezka
zegoen kiroldegian Shalky 07 taldeak
2 eta 1 irabazi zion Tripi taldeari.
Irabazleak izan zuten bai nori eskaini
beren garaipena; alegia, talde horretan
jokatu eta galdu berria zuten Xanti
Katarain Apaolazari. Bertaratuen txalo
eta oihuak eta Oria txarangaren doinuak alaitu zuten erritmo bizian jokatu
zen futbito partidu ikusgarri hau.
Kiroldegitik irten bezain agudo, ume eta
haurren gozamenerako buruhaundi eta
erraldoien kalejirari hasiera eman zitzaion, Oria Txarangak alaituta.
Oraindik ere mozorrotuta zeuden koadrilak sari banaketaren zain ziren herriko plazan. Megafonia arazoak medio
atzeratu zen sari banaketak ondorengo
irabazleak izan zituen:
Giro gehien jarri zuen taldea: Asturiasko
Printzeen boda.
Mozorro landuena: Sevillanoak.

Xabier Goiburu
Xabier
Mendizabal

Udaletxeko balkoian San Bartolome
jaietako programaren azaleko argazkiaren irabazlea izan zen Leire Igoa
Arizkorretari, Jabier Otaegi kultur zinegotziak saria eman zion. Gogoratu
behar da irabazlea, aurkeztutako sei
argazkien artean aukeratua izan zela.
Jendez bete zen plazak ikusi zuen
berehala gure “belea” gerturatzen.
Ume, gazte, heldu eta adinekoen poza
eta algara nabarmena izan zen belearen iritsierarekin eta Leire Igoa eta
Amaia Urbizuk egindako pregoiaren
ondoren, 2004ko San Bartolome jaiei
hasiera eman zien txupinazoa botatzearekin batera. Honekin batera Elizako
kanpaiak eta garai bateko papelerako
tutuak irribarreari, alaitasunari eta festa
hasierari ateak ireki zioten.

Bakarkako saria: Iñigo Atxa “Paga
gehiago” mozorroarekin.
Urtero bezala, parte hartzen duten koadrila guztientzat oilaskoa eta txanpaina
hartzeko txartelak banatu ziren.
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Paella lehiaketako partaideak

Haurren bolo lehiaketa Txarapen

“Trikizio” taldeak jarraian eta ordubetez
umetxoei zuzendutako abesti eta doinuak plazaratu zituen. Gauerditik goizeko hirurak arte ere bere aktuazioaz
goza ahal izan zuten ordu txikietan
zebiltzan herritar eta kanpotarrek.
ABUZTUAK 22
Goizeko zazpietan Olaberriko futbol
zelaian ospatutako sokamuturrak balio
izan zuen gaupasa egiteko aitzakiatzat.
Urteroko antzera Lasturgo zezentxoak
batetik bestera ibili ziren bertaratuen
gozamenerako eta batzuen sustorako.
Ez zen inongo kalteturik edo mindurik
suertatu, eta ikustaldia amaituta, indarrak berritzeko gosaldu ondoren
bakoitza bere txokora itzuli zen.
Bestalde, Joxe Jabier Arakamaren
eskutik etorritako Iruña, Ormaiztegi eta
Irurtzungo Musika Eskolako trikitilariak
jarri zioten doinua goizari.
Txarape auzoko bolalekuan Gipuzkoako Txapelketarako baliagarria zen
bolo ekitaldia burutu zen goizean, nahiz
arratsean. Irabazlea, German Gereñu
izan zen 36 bolo botata. Bigarrena,
Nicanor Lizeaga sailkatu zen eta hirugarren Patxi Arrondo.

Aurtengoan ere, Olaberriko auzokideek
herritarren arteko toka txapelketa antolatu zuten. Igande eguerdia izan zen
lehiaketaren testigu. Partehartzaile
bakoitzak 16 aldiz bota zuen “fitxa”
kaxako burnia jo nahian. Iazko irabazlea izan zen Juan Jose Garaiarrek eta
Luis Arrietak lehen posturako berdindu
egin zuten, bosna jo ondoren.
Desenpateak eragindako urduritasunaren eraginez lehendabiziko bi bota
aldietan ez zuten burnia jo eta hirugarrengoan Juan Jose Garaiarrek bi aldiz
jo ondoren, behin bakarrik jo zuen
Luis Arrietari irabazi zion. Giro jator eta
alaiean ospatu zen ekitaldia jarraitu ahal
izan zuten bertaratuek.
Joxe Jabier Arakama partaide den
“Zorabiok” taldeak txalaparta emanaldi
bikaina eskaini zuen herriko plazan.
Arratsaldean udal pilotalekuan herri
kirolen erakusketa ospatu zen. Bertan
parte hartzea aurrikusita zegoen Joxe
Mari Esnaola aizkolari herritarrak ezin
izan zuen parte hartu Lakuntzan Euskal
Herriko 3. mailako aizkolari Txapelketan
parte hartu zuelako. Joxe Marik saio
bikaina egin zuen, hirugarren geldituz
eta Altsasun ospatuko den finalerako
sailkatuz.
Herri-kiroletan, Flores, Cañamares,
Mendieta eta Lopez aritu ziren.
Lehenengo lana, Flores eta Cañamares
elkarrekin neurtu ziren, aitzurrez enbor
bat moztea izan zen neurketa, 45º (ontzakoa) eta lan honetan, Cañamares
izan zen nagusi.
Bigarren saioa, Mendieta eta Lopezek
egin zuten, zutikako kana erdiko enbor
bat nork lehenago ebaki eta honetan
Lopez nagusitu zen.
Azkenik, txandaka aritu ziren mendietaCañamares bikotea Flores-Lopez bikotearen aurka, 6 sei aldiz 60º ko enborra
nork ebaki eta, saio honetan Flores eta
Lopezek osatutako bikoteak egin zuen
lanik onena.

Tiro-platoko irabazleak.

Lehiaketa bukatu ondoren, Floresek
erakusketa egin zuen gurdiari hiru buelta emanaz lehenik eta ondoren buelta
bat hiru haur gainean zituela eginez.
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Esan, jendez gainezka izan zela herrikiroletako saioa giro galanta sortuz.
Herri kirolaren saioa amaitu bezain
agudo, herriko txistulari bandaren doinuez alaituta buruhandi eta erraldoiek
herriko kaleak zeharkatu zituzten.
Jarraian “Drindots” taldeak festa egunari amaiera eman zion.
ABUZTUAK 23
Harrigarria bada ere San Bartolome
bezperarako bi festa egun eginak zeuden aurtengoan. “Xabier eta Maider”
trikitilariek goiztar hasi ziren lanean, eta
beren doinuez lagunduta hamar bikote
elkartu ziren herriko plazan nork paella
hobea prestatzeko lehian. Guztiek osagai berdinekin ekin zioten estu-estu
lehiari.
“Tartaloetxe”,
“Amezti”,
“Kasino”, “Txarape” eta “Jubilatuen
Elkartea” fin asko aritu ziren eguerdiko
ordubatean hamar paellak jaso ziren
arte. Ostatuko Enrike San Jose aitak
eta Julio Rivasek frogatu zituzten paella
guztiak, eta iaz bigarren izan ziren
Jubilatuen Elkarteko Mari Carmen
Artano eta Maritxu Galarragak eraman
zuten lehen saria. Bigarrenak, Txarape
Elkarteko Asun Mendizabal eta Mª Paz
Ormazabal izan ziren. Sariak banatu
ondoren bertaratutakoak prestatutako
hamar paellak plis-plas batean jan
zituzten, Udalak jarritako ArabaErrioxako ardo beltzaren laguntzarekin.
Esan beharrik ez dago paella guztiak
jan zirela eta jendeak tripa beteta eraman zuela etxera.
Zegaman ehizerako dagoen afizioak
ere San Bartolome jaietan bere islada
izan behar zuen ezbairik gabe, eta urteroko antzera Apeaderon herri mailako
tiroplato lehiaketa ospatu zen. Froga
bazkal ondoren ospatu bazen ere jende
asko elkartu zuen. Lehen postua oso
borrokatua izan zen, Mikel Urbiztondo
eta Iker Arizkorretak izan zuten berdintasuna hausteko plater asko hautsi
behar izan zituztelako. Azkenik
Zegamako ataundarrak bere esperientzia erakutsi zuen eta lehen postua
eskuratu
zuen.
Bigarren,
Iker
Arizkorreta izan zen eta hirugarren
Jesus Mª Alustiza. 16 urtetik beherakoenzat egiten den frogan Joseba
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San Bartolome santua prozesioan parrokirako bidean, txistulari eta dantzariek lagundurik

Arakama
izan
zen
irabazlea.
Beteranoetan, Joxe Mari Mendizabal
izan zen plater gehien jo zituena.
Bestalde aipatzekoa da, frogan parte
hartutako emakume bakarrak, Saioa
Urdangarinek, hain zuzen ere dozena
erdi plater inguru jo zituela.
Arratsaldeko bostetan San Bartolome
Ermitan, Bittorio gure parrokoak zuzendutako Bezpera nagusiak ospatu ziren.
Ondoren, ohikoa den bezala herritarren
artean bolajoku lehiaketa egin zen
Txarapeko bolalekuan. Lehendabizi,
gaztetxoak hartu zuten parte, eta Jon
Irastorza izan zen garailea, Iñigo Atxa
bigarren eta hirugarren Ibon Zabaleta.
Jarraian, helduen txanda heldu zen,
Ohiturak agintzen duen moduan parrokoak eta Alkateak saioari hasiera eman
zioten. Partehartze zabala izan zen eta
Juan Luis Urzelai, Zegamako oñatiarrak
garaipen argia lortu zuen, hiru tiraldietan 17 bolo botata. Bigarren, Salustiano Zurutuza izan zen eta hirugarren
Joxe Agirrebengoa. Ekitaldi hau urtetik
urtera indartzen doa eta bertan izandako giroa ezinhobea izan zen.
Bolajokua amaitu eta herriko plazan
prest zeuden “Xabier eta Maider” trikitilariak erraldoi eta buruhandien ibilbidea
alaitzeko. Ume eta gazteen korrikaldiek
bukatuta “Basajaun” taldeak bere aktua-

Maria Angeles Aizpeolea eta Mari Luz
Garcia, lorategi eta balkoietako apainketa
lehiaketako irabazleak

Arkua egiten duten dantzariak

zioari hasiera eman zion, gauerditik
aurrera dantzaldiarekin jarraitu zuelarik.
ABUZTUAK 24
San Bartolome Eguna zegamarrentzat
egun handia da. Goizeko bederatzietan
txistulariak hasiera eman zioten egunari kalean doinu alaiak zabalduz. Udal
lan-taldeak kaleak garbi-garbi utzi
zituen hamaiketan, San Bartolome
Ermitatik irtenda San Martin Parrokiara
egin zen Prozesiorako. Txistulari, dantzari eta herriko agintariek lagundu
zioten Santuari ibilbide labur, baina historia handiko honi. Prozesioa Elizara
iritsirik, Bittorio gure Parrokoak Meza
Nagusia
ospatu
zuen,
Orkatz
Abesbatzaren laguntzarekin. Meza irteerak balio izan zuen urtean zehar herritik kanpora bizi diren eta bertaratzen
diren hainbat zegamar-anai agurtzeko
eta bizpahiru hitz beraiekin egiteko.
Azkeneko urte hauetan ohitura bihurtu
den herriko agintarien soka dantza
ospatu zen herriko plazan, eguerdiko
hamabi eta erdietan. Agintariak
Beasaingo dantza taldearen laguntzat
aritu ziren, eta dirudienez gutxinaka
bada ere zertxobait hobetzen doazela
dantza lan honetan.
Jarraian, Tobera Musika Eskolako dantza taldearen saioa ikusi eta disfrutatu

Tobera Musika Eskolako dantza taldea
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ahal izan zuten herriko plazara bertaratutakoek. Urtetik urtera eguneroko
lanak bere fruituak ematen dituela
somatu zen. Zein polita den herri batek
ondo dantza egiten duen dantza taldea
izatea, eta Zegaman bide onean doala
esan behar da. Tobera Musika Eskolak
eskainitako emanaldien artean lorategi
eta leihoen apainketaren sariak banatu
ziren herriko plazan. Aurtengoan, lorategien saria Maria Angeles Aizpeoleak,
Benta Baserrikoak eraman zuen eta
leihoena San Martin Kaleko 2an, 1go
solairuan bizi den Mari Luz Garciak.
Urtero ematen diren sari hauen bidez,
Zegama politago eta alaiago egoten
saiatzen diren herritarrei errekonozimendua eskaintzen zaie, betiere, kontuan harturik saiakera hau zorionez,
sarituak baino herritar gehiagok ere egiten dutela.
Tobera Musika Eskolako dantza taldeak saioa amaituta “Kasino” elkartean
luntxa eskaini zitzaien beren lan ona
eskertzeko.
Arratsaldean, haurrentzat puzgarriak
egon ziren Eliza atzealdeko urbanizazioan.
Pilota partiduek aurtengoan azkeneko
urteekin alderatuz, aldaketak izan
dituzte. Hain zuzen ere, kadete eta
jubeniletan herriko pilotari federatuen
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Umeen egunean,
haurrak jokuetan

arteko pilota partiduak aurrikusita zeuden. Hasiera batetan iragarrita zegoen
kartela honakoa zen: Lehen partiduan,
Unai Agirre-Estebe Ariznabarreta,
Arkaitz Ariznabarreta-Arkaitz Aldasororen aurka ziren jokatzekoak eta bigarrenean: Eñaut Alberdi-Gorka Aierbe,
Iker Azurmendi-Aitor Zabaletaren
aurka. Izan ere, Arkaitz Aldasoro eta
Iker Azurmendi min hartuta zeuden,
horregatik aldaketak izan ziren bikotetan. Lehen partidua Unai Agirre eta Jon
Otegik, Joseba Arakama eta Estebe
Ariznabarretaren aurka jokatu zuten.
Emaitza bigarrengo bikotearen aldekoa
izan zelarik. Bigarren lehian Arkaitz
Ariznabarreta eta Gorka Aierbek, Eñaut
Alberdi eta Aitor Zabaletaren aurka
jokatu zuten. Partida honetan lehen
bikoteak irabazi zuen. Pilota partiduak
bukatutakoan eguneroko moduan
erraldoi eta buruhaundiek Zegamako
kaleak zeharkatu zituzten. Oraingoan
herriko txistulari taldeak alaituta. Jira
bukatuta, urtero San Bartolome jaietan
egoten den “Joselu Anaiak” taldeak
musika doinuak jarri zizkion ilunabarrari. Halaber, afalondoan eta goizalderarte herriko plazara hurbildutako hainbat
lagunen dantzak girotu zituzten.

biziekin
ekin
zioten
jardunari.
Aurtengoan, eta 25. bada, Zegamara
etortzen zirela, hirukoteko Konstantino
Agirretxe gaixo zegoela eta, bere ordez
Estitxu Estonba etorri zen jotzera.
Umeen egun honetan, haur eta gazteen mozorroak prestatzen hasiak ziren
hainbat guraso beren etxeetan. Aldi
berean ohikoak ez diren San Bartolome
Ermitako kanpaien doinua eta deia entzun ahal izan zen. Urtero egiten den
moduan, urtean zehar hildako herriko
seme eta alaben aldeko meza ospatu
zen, San Bartolome Ermita gainezka
jarri zuen jendetzaren aurrean.
Lehen azaldutakoaren arabera, goizeko
hamaika eta erdietatik aurrera, herriko
plazan haurrentzat jokoak antolatu
zituen gazte koadrila saiatu batek.
Beren lanari esker umeak disfrutatu eta
gozatu ahal izan zuten, eskertzekoa
benetan beren lana eta jarritako gogo
eta ilusioa.

San Bartolome bigarrena, ezinbestekoa
festa egitarauan. Bosgarren eguna
jarraian eta aurpegiek eta poltsikoek
nabarmentzen dute festa egunen luzaera.

Umeen artean saritxoak banatu eta
hauek sakabanatzen joan zirenean,
San Bartolome bigarrenak agintzen
dituen bertsolariak hurbildu ziren plazara. Beasaingo Xabier Mendiguren idazle famatua izan zen gai-jartzaile lanetan
aritu zena, Joxantonio Ormazabalekin
batera puntuak eta gaiak prestatuta.
Iñaki Murua, Andoni Egaña eta Angel
Mari Peñagarikanok oso ondo gidatuta
gaien garapenean ordubeteko saio
bikaina osatu zuten.

Goizeko bederatziak direnean, Irungo
Urantzu dultzainero hirukoteak soldaduzkako diana antzera, herritarrak ohetik festara bultzatzeko, doinu ozen eta

Eguerdiko saioa amaitu ondoren,
Ostatuan bertso bazkaria egin zen,
bertaratutako hainbat bertsozale
horren lekuko izan zelarik.

ABUZTUAK 25

San
Bartolometan,
pilota partiduak jokatutako pilotari
federatuak
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Ostatun bertso doinuak indarrean zeuden bitartean, umeen eguna ez zela
bukatu adierazten zuen ekitaldia ospatu zen Udal pilotalekuan, alegia, haurrei
zuzendutako “baserri jolasak” eta “herri
kirolak”. Haurrek gertutik ikusi eta erabili ahal izan zituzten herri kiroletan eta
baserrian erabiltzen diren hainbat tresna, lanabes eta joko.
Seiak aldera herriko plazan sardinak
erretzeko parrilak eta behar den azpiegitura jartzen hasi ziren. Arratsalde polita aurrikusten zen Zegaman, bertso,
sardina eta sagardoa uztartzen zituena. Suak ikatza erretzen zuen heinean
jendea hurbiltzen hasi zen Eliza aurreko
kiosko aurrera arratsaldeko bertsolarien saioa entzutera. Goizeko antzera,
saio polita borobildu zuten arratsean
ere bertsolariek. Sardinak eta sagardoa
zain zeuden herriko plazara bertsoetatik, nagusiki, bertaratzen hasi zen jendearentzat. Nahi izan zuenak jan eta
edan lepo egiteko aukera izan zuen.
Plaza jendez bete zuen ekintza hau
bukatu bezain agudo Pako Larrarte
Zegamako tolosarrak parrila bere
kamioira altxatu eta eraman zuen,
plaza berriro ere gaueko dantzaldirako
prest utziz. Gogoratu behar, noski,
erraldoiak eta buruhandiak, ilunabarrean, beren ibilbidea herritik zehar egin
zutela. Jarraian, “Joselu Anaiak” taldeak, bigarrengo egunean jarraian dantza
saioari ekin zion.
Afaldu aurreko saioa bukatu eta “lutoa”
edo kolore beltza, kaleetan zehar, soinean zeramaten jendea ikus zitekeen.
Belearen agurra hurbiltzen ari zen.
Gauerdiko hamabi kanpaiekin batera
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bat honetan. Eguneko egitaraua arratsaldeko zazpietan hasi zen herriko plazan, telebistatik hain ezaguna egiten
zaigun “Txan” magoaren ikuskizunarekin. Benetan polita, interesgarria eta
atsegina izan zen eskaini zuen emanaldia, non bertaratutako ume, gazte eta
helduak gustura atera ziren. Goraipatu
behar da antolatzaileen ekimena.
Jarraian, buruhaundi eta erraldoiak
“Xabier eta Maider” trikitilariekin dantza
eta korrika egin zuten hurbildu zirenen
gozamenerako.
Kaleetan zehar egin zen bertso-triki
poteoak, Eliza aurreko plazan egindako
gazte afariko giroa berotzeko balio
izan zuen. Gauerditik aurrera “Zorabio”
taldearen emankizuna eta “Trikizio”
taldearen saioa izan ziren eguneko
egitarauari amaiera eman zienak.

San Bartolometako sardinadak urtero bezala arrakasta itzela izan zuen.

ABUZTUAK 29

Belearen entierroa.

kaleko argiak joan ziren eta festazaleen
tristura eta malkoak somatzen hasi
ziren. Ehun lagunetik gorako prozesioak hurbildu zuen belea plazara.
Bertatik, hegoak astinduz, datorren
urterarte aldegin zuen, nahiz eta oraindik asteburuko festaren saria Zegamarentzat utzi zuen. Goibeltasunak berriro
ere festa eta algarari txanda eman zion,
eta hain atsegingarria den “Joselu
Anaiak” taldeak alaitu zuen gaua goizalderarte.

Murua, Egaña eta Peña bertsolariak, bertsotan.

Edozein kasutan zegoen lehortearen
ondorioz eta bigarren urtez jarraian
festa bukaerarako suziri eta traka erretzea bertan behera utzi zen sor zitezkeen kalteak ekiditeko.
ABUZTUAK 28
Herriko taberna eta txoznek jarritako jai
eguna ospatu zen errepetizioko larun-

Goizeko hamarretan hasiera eman zitzaion afizionatuen Kategorirako, LXXI.
San Bartolome Txirrindu frogari. Elkartu
Nahi Txirrindulari Elkartearen zuzendaritzapean burutu zen eta garailea Ibon
Isasi, Alfus-Tedes taldeko txirrindularia
izan zen hiru ordu zazpi minutu eta
hogeita bederatzi segundo bete ondoren. Bigarren, bost segundora, Ion
Bikendi eta hirugarren, hamahiru
segundora bederatzi laguneko talde
bati denbora emanaz, Luis Moyano
sailkatu
zen.
Mendia,
Iban
Uberoagarentzat izan zen eta taldekako garaipena Alfus-Tedes taldearentzat
izan zen, Aurtengoan, Elkartu Nahi
Txirrindulari Elkarteko presidentea den
Joxe Arizkorretaren baja nabarmendu
zen, egun batzuk klinikan ingresatuta
pasatu zituelako.

GIPUZKOA-SAHARA ELKARTASUN EGUNA ZEGAMAN
Abuztuaren 26an, Gipuzkoako Foru
Aldundiko Giza Eskubideetarako,
Enplegurako eta Gizarteratzeko
Departamentuak antolatuta Gipuzkoa-Sahara elkartasun eguna ospatu
zen Zegaman. Lurralde Historikoan
uda pasatzera etorriak ziren ume
sahariar guztiak izan genituen

Zegaman;120 hain zuzen ere. San
Bartolome jaien biharamona izanik,
herriko umeak ere beraiengana hurbildu zirenak elkarrekin Eliza atzealdeko urbanizazioan jarri ziren puzgarri eta zezen mekanikoan jolasteko.
Ekitaldi honetan arloko Diputatua
den Mari Carmen Marin izan zen eta

Zegamako haurrak eta saharakoak elkarrekin puzgarrietan.

sustatutako ekimenaren garrantzia
aipatzeaz gain, Sahara herriarekin
bere solidaritza aitortu zuen.
Jolasekin amaitu ondoren, 120 ume
sahariarrak Ostatu jatetxera joan
ziren bazkaltzera. Arratsaldean,
Segurara joan ziren Zegaman hasitako egunari jarraipena emateko.

Mª Carmen Marin Diputatua Zegaman egon zen haur sahariarrekin.
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Gazte
Herexa
Elkartea
GAZTE ESNATU,
ZEGAMAKO GAZTE
HEREXAN PARTE HARTU
2004. urtean ez dugu
Zegamako Gazte Herexa
herriko jardunaldi gehiegitan
ikusi. Izan ere elkartearen
barnean hainbat aldaketa
izan ditugu eta talde berria
martxan jartzeko denbora
behar izan dugu. Hala ere,
aurtengo festetan, urtero
bezala, utzi du bere herexa
gazte talde honek. Ekintza
ezberdinak antolatuz argi utzi
nahi izan diogu herriari
Zegamako gazteria bizirik
dagoela oraindik. Hain justu

ere, hauxe izan da aurtengo
lema: “ZEAMAKO GAZTERIA
BIZIRIK!”
Esan bezala, Zegaman gazteak bizirik gaudela erakustearren, hainbat ekintza antolatu ditugu. Urtero egiten den
moduan txozna jarri dugu.
Aurten, pilotaleku ondoan
kokatu da aurreko urteetan
bezala. Baina arrakasta handirik izan ez duela ikusirik,
hurrengo urterako leku aldaketa bat aurreikusten da udalaren eta elkartearen aldetik.
Txosnan bertan ere garbi
ikusi da gazte taldearen aurtengo beste lema (pankarta
batean idatzita): “GAZTE
ESNATU!
ZEGAMAKO
GAZTE HEREXAN PARTE
HARTU!”
Kontuan izan behar dugu,
Gazte Herexako kideek
tabernari eta elkarte ezberdinek festetan antolatzen

Aitzgorri
Futbol
Taldea

duten egunean ere parte
hartzen
dugula
urtero.
Aurtengoan, tabernari eta
elkarteek
erraldoi
eta
buruhandiak umeentzat eta
gauean Zorabilk eta Trikizio
taldeen kontzertuak antolatu
zituzten. Gazte Herexak,
ordea, zerbait alternatiboagoa egiteko ideia izan zuen.
Horrela, arratsaldean magia
ikuskizuna antolatu genuen
TXAN MAGOAren eskutik
haur, gazte eta helduentzat.
Sekulako arrakasta izan
zuen, udal aurreko plaza gainezka egon zelarik. Ondoren,
TRIKI BERTSO POTEOA
antolatu genuen eta azkenik
I. GAZTE AFARIA herriko
plazan. Hauek biek ere sekulako arrakasta izan zuten.
Afariaren aitzakian 130 gazte
elkartzea lortu zuen Gazte
Herexak eta guztiek elkarrekin afaltzea. Jendea oso gus-

Honela talde infantilak, orain arte alebinak
izan ziren mutikoekin egin behar izan zion
aurre denboraldiari Infantilen ohorezko
mailan. Maila honetan probintziako talde
indartsuenen aurka jokatu behar izan
zituzten partiduak eta kasu askotan jokalariek beraiek baino bi urte zaharragoak
ziren jokalariei aurre egin behar izan zieten. Denboraldi amaieran 1.go Infantil
mailara pasatu zen taldea, baina ezin da
aipatu gabe utzi mutikoek izan duten ilusioa, ez baizioten borrokatzeari utzi, eta
gutxiago entrenatzeari, maila oso altua utziz.
Entrenatzaile lanetan Markos Retamosa,
Rikardo Andres eta Jabier Parra aritu
ziren eta taldeko delegatu bezala Iñigo
Apaolaza.

Aitzgorri Futbol Taldean 2003- 2004 denboraldia bi mailentzat trantsizio garai bat
izan dela esan daiteke.

Argazkian agertzen diren jokalariak hauek
dira: (zutik) Unai, Gorka, Aitor, Jose
Jabier, Josu, Unai, Iñigo, Joseba, Jon
Ander, Iker, Beñat eta Iñigo. (Makurtuta)
Julen, Iban, Lander, Gorka, Gorka,
Joseba, Iñigo eta Xabier.

2003 denboraldiaren amaieran, bai infantil mailan bai kadete mailan ere, hurrengo
denboraldian beheko mailatik igoko zirenekin batera taldea oinarrituko zuten
jokalari dezentek taldea utzi zuten.

Talde kadeteak ere talde infantilaren oso
egoera antzekoari egin behar izan zion
aurre. Infantiletatik igo ziren guztiek, kasu
batzuetan beraien jokalarietako batzuk
jada jubeniletan jolasten duten taldeen

Kadeteen
taldea.

tura geratu zen Gazte
Herexak antolaturiko ekitaldiekin.
Ezin utziko dugu aipatu gabe
gazteen parte hartzea San
Martin egunean. Urtero bezala gazteok odolki eta txorizo
pintxoak saltzeko postua jarri
genuen herriko pilotalekuaren
sarreran. Urtez urte arrakasta
handia izaten du postu
honek. Gainera, aurtengoan
txerrikume baten zozketa
egin genuen. Horrela, Fermin
Muguruzak zenbaki saritua
atera zuen: 133a. Txerrikumearen irabazlea Aiora Aldasoro suertatu zen.
Gazte Herexa elkarteak lanean jarraitzen du urtean zehar
jarduera gehiago egin eta
herrian gazteak badirela eta
hauetaz gogoratu behar
garela argi eta garbi uzteko
guztioi.

aurka jolastu behar izan zuten eta, indarraren desberdintasuna argia zen edozein
aldetatik begiratuta ere. Jokalari hauek
txalo bat merezi dute ez baitute inoiz
jarrera negatiborik azaldu eta partidu
nahiz entrenamendu bakoitzean zuten
dena ematen zuten. Helduei elkartearekiko maitasun ikasgai garrantzitsu bat
eman ziguten euren jarrerarekin.
Denboraldiaren amaieran 2. Kadete mailara pasatu zen taldea.
Talde honen entrenatzaile lanetan Iñaki
Albizu aritu zen Hilario Urretabizkaiaren
laguntzarekin eta taldeko delegatu bezala
Jose Mª Gereñu aritu zen.
Argazkian agertzen diren jokalariak hauek
dira: (zutik) Taldeko delegatua, Aitor,
Beñat, Markel, Jon, Jon, Borja, Iñigo,
Aitor, Gorka, Jabi eta Hilario entrenatzailea makurtuta Ander, Iker, Denis, Endika,
Oier eta Beñat.
Urte bat gehiago Angel Gomez aritu zen
elkarteko lehendakari lanetan. Denboraldi
amaieran Aitzgorri Futbol Taldeak bere bi
taldeetako jokalari, entrenatzaile eta delegatuak afaltzera gonbidatu zituen
Segurako festetan

Infantilen
taldea.
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Elorzaren kasuan, aztertzen ari direnaren berri eta batez ere Aizkorrri eta
Urbiako artzaintzaren inguruko argazki
zaharren proiekzio batetaz gozatu ahal
izan genuen.
“Artzain Munduaren egitasmoak”
azaltzera, Artzain Mundua Elkarteko
koordinatzailea den Miren Elgarresta
izan genuen azaroaren 4an, Kulturetxean. Bertan artzaintzak eta batez
ere, artzainek azken urteotan izan
duten garapenaren berri eman zuen eta
etorkizuneko artzainen ezaugarriak
azaldu zituen. Lehen ez bezala informazioaren gizartean txertatuta ikusten
zituen etorkizuneko artzainak.

S

an Martin Eguna
Zegaman betidanik
ospatu izan denez
programa
zabala
antolatu
zen
Udalaren
aldetik.
Lehenik eta behin,
Feria girotu asmoz,
aurreko hamar egunetan hainbat hitzaldi eta dastaketa antolatu ziren, hona
hemen laburpena:
“Zegama, Aizkorri eta Urbiako artzain-tza beken” inguruko hitzaldia,
azaroaren 3an izan zen Kultur-etxean.
Beka hauen onuradunak diren, Juan
Mari Apaolaza eta Isabel eta Lierni
Puyadenak eman zuten hitzaldia. Juan
Mari Apaolazaren kasuan egin zuen
azterketaren berri eman zuen laburpen
bat eskainiz eta Isabel eta Lierni

Eugenio Mendizabal aitzinako erara gazta egiten.

“Mondejuei buruzko kata-ikastaroa” azaroaren 8an izan zen Amezti
Elkartean. Irakasle bezala, Jesus Mari
Deba, ormaiztegiarra, odolkigile ezaguna eta sari askoren jabea dena izan
genuen eta mondeju-buzkantza eta
odolkiaren arteko desberdintasunak
zeintzuk ziren azaltzen zuen bitartean,
nahiko genero jan zuten ikastaroan
izena emandako dozena bat herritarrek.
“Mendizaletasuna: lehia edo erromantizismoa” gaiari buruzko mahaingurua izan genuen azaroaren 11n
Olarango
Gizarte
Zentroan.
Moderatzaile lana Juan Manuel Sotillos,
mendiko gaietan aditua den kazetariak
egin zuen, eta bertan Edurne Pasaban,
Alberto Zerain, Asier Urdanpileta, Pako
Iriondo, Alberto Aierbe eta Juan Pedro
Iturbe aritu ziren eztabaidan.
Bertan, mendigoizaleetan lehia gero eta
handiagoa zela aipatu zen eta heriotzaren itzalera zenbateraino hurbildu daite-

Pilotari profesionalak partiduari ekiteko prest.
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keen bakoitzak neurtu eta erabaki
beharrekoa zela ondorioztatu zen,
askotan nahiz eta egoera kontrolpean
dagoela uste arren, eskapada galantak
izaten zirela aitortuz eta zoritxarrez
beste askotan konturatu gabe joan
diren lagun asko aipatu ziren.
PROFESIONALEN PILOTA
PARTIDUAK:
Ostiralean, ohiko bihurtu diren profesionalen arteko pilota partiduak ikusi ahal
izan genituen udal frontoian. “Aspe”
enpresak, laut´erdiko txapelketatik
kanpo zeuden pilotarien artean onenak
elkartu zituen Zegaman. Lehen partiduan Galarza V.-Elkorok 22 eta 19 irabazi zieten Del Rey eta Galarza VI.ari.
Galdu arren ikuslegoaren gustokoena
Del Rey errioxarra izan zen. Galarza
VI.ari eskuineko eskua mindu zitzaionetik bi aurkarien aurka bakarrik aritu zen
eta gutxi falta izan zitzaien garaipena
lortzeko. Pilotari gazte honek etorkizuna berea du eta hurbiletik jarraitzeko
pilotaria da. Bigarren partiduan
Martinez de Irujo eta Goñi III.ak 22 eta
13 gainditu zituzten Capellan eta
Pascual. Martinez de Irujo txapeldunaren erremateak eta Goñi III.aren segurtasunak beraien alde jarri zuen partidua. Aurreko urteetan baino jende gutxiago bertaratu zen frontoira eta jakina
da maila honetako ekimenak jarraitzeko
jendearen erantzuna ezinbestekoa izaten dela. Ea datorren urtean jende
gehiago animatzen den eta urte
askotan gure herrian lehen mailako
pilotariak ikusteko eta gozatzeko aukera izaten den. Azkenik gogoratu behar
da bi partiduak zuzenenan ETBk eskaini zituela.
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Epaimahaian kide ospetsuak elkartu ziren Zegaman.
Aurten hil zaigun Santi, iazko ferian.

SAN MARTIN FERIA
Azaroaren 13a, Zegaman San Martin
ospatzeko aurreikusitako eguna euritsu
esnatu zen, aurreko egunetako traza
bereko eguna zela zirudien, euria eta
hotza.
Goizean goiz hasi ziren artisau eta saltzaileak beren tokietan lekua hartzen
goizerdirako postuak prest izan
zitzaten.
Feriaren egunean, azken 6 urte hauetan, eguneko lehia garrantzitsuena,
Urbiako eta Aizkorriko Artzainen arteko
Gazta Lehiaketa bilakatu da eta aurtengoan seigarren aldiz lehiatu da.
Goizeko 9:30etatik 10:30ak bitartean,
udal kiroldegian, gaztak jaso ziren,
lehiaketarako
prestatuz
guztiak.
Lehiaketara 26 artzainek aurkeztu
zuten beren gazta, nork baino nork
hobea eta gazta horiek dastatzeko goi
mailako epaimahaia izan genuen gure
artean: Klaudio Landa, Fermin
Muguruza, Zuhaitz Ezpeleta, Migel
Indurain, Joan Amat (Saint Sadurní
d´Anoiako alkatea), Jordi Aussas (Seu
d´Urgelleko alkatea), Jose Ramon
Agiriano, Pello Garcia Amiano eta Iñaki
Agirre.
26 gazta dastatu ondoren, 8 finalera
pasatu ziren eta, azken 8 hauetatik hiru
hoberenak aukeratzen lanak izan zituen
epaimahaiak, zegoen maila ona zela
eta. Azkenik hirugarren aldiz jarraian,
Felix Goiburu segurrarrak eraman zuen
lehen saria, bigarren saria, Gordoako
Felix Etxezarretak eta hirugarren saria,
Legazpiako Arantxa Segurolak. Lehen
herritarraren saria, Uztaran baserriko
Jose Migel Azurmendik jaso zuen,
honek ere bigarren aldiz jarraian eraman du sari hau.
Esan, aurtengo hiru lehenak ere, Seu
d´Urgellgo gazta lehiaketara gonbidatu

Herritarren arteko eskuz binakako txapeldun eta txapeldun ordeak.

Gazta lehiaketako irabazleak.

Abere lehiaketako saridunak.
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Bailarako txistulariak.

zituela bertako Udalak, urteroko legez.
Gazta lehiaketa amaitu ondoren, bertaratu guztien artean banatu ziren txapelketara aurkeztutako gazta guzti-guztiak
herriko elkarteen laguntzaz.
Gazta lehiaketaz gain, herritarren arteko ganadu lehiaketa ere egin zen. Hona
hemen lehiaketetako irabazleen izenak:
Ardiak: Mari Paz Oiarbide
Bildotsak: Pablo Berasategi
Pirenaika behiak: Xabier Arakama
Mestizo behiak: Pedro Azurmendi
Suiza behiak: Juan Azurmendi

egokitu zitzaion Pili Elorza zegamarrari,
izan ere ez baitzen berriketan ibili errifak
erosterakon eta 100 zenbaki zituen
bere eskuetan, eta jokatzen duenak
izaten duenez tokatzeko arriskua,
berak aurten bi aldiz jo zuen dianan eta
txapeldunaren 12 gazta eta txapeldunordearen 6 gazta berak eskuratu
zituen, honako zenbaki hauekin:
1.go saria, 2.112 zenbakia egokitu zen
eta 2. saria, 2.139 zenbakia.
Kiroldegian, Linue Zegama tailerrak
eskuz egindako oihalen erakusketa jarri
zuen eta telare bat ere ikusgai eduki

Zezenak: Eugenio Katarain
Zaldiak: Antton Urbistondo
Etxe behorrak: Jose Mari Esnaola
Mendi Behorrak: Iker Zubeldia
Zegamako Udalak, San Martin ferirako,
Urbia eta Aizkorriko Artzainen arteko
Gazta Lehiaketa irabazten duenaren 12
gazta eta txapeldunorde egiten duenaren 6 gazta saritzat dituen errifa ateratzen du eta zozketa, Gazta Txapelketa
egiten den egun berean egiten du,
kiroldegian bertan, artzain saridunak
zeintzuk
diren
jakin
aurretik.
Aurtengoan, sari bikoitza eramatea

Ferian izandako ganaduaren maila paregabea, azpimarratu zuten epaimahaikideek.
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zuten, artisau lanaren prozesuaz ikusleak jabetu asmoz.
Udal arkupeetan herriko artisauen erakusketa egon zen, harigintza, egur tailaketa, kaikugintza, xaboi naturalak, eta
Segurako talogileek egindako talo ederrak dastatu ahal izan zituzten nahi
zuten guztiek, bestalde, kiroldegi ondoan, perraketa saioa ere egin zuten 6
herritarrek.
Udaletxean, Kutxaren fototekako,
Zegamako argazki zaharren erakusketa
egon zen Pleno Aretoan.
Egun guztian herriko txoko guztiak bailarako eta herriko txistulariek alaitu
zituzten eta arratsalderako aurreikusita
zeuden buruhaundiak ez zuten irtetzerik izan eguraldi txarra zela medio.
Kultur-etxean, Igor Alustiza urretxuarrak, egun Zegamako Udaleko idazkaria denak, berak margotzen dituen pinturak jarri zituen erakusgai.
HERRITARREN ARTEKO ESKUZ
BINAKAKO VI. PILOTA TORNEOA
Arratsaldean herritarren arteko eskuz
binakako VI. Pilota Torneoaren finalak
jokatu zen kiroldegian.
Finalera iristeko, ligatxo bat jokatu zen,
udazkenean zehar, eta San Martin feriko ospakizun egunerako uzten dira
finaleko partiduak. Esan, pilotalekua
gainezka izaten dela final hauetan eta
izugarrizko giroa sortzen dela.
Hona hemen emaitzak:
Benjamin maila:
Xabier Azurmendi-Joseba de la Hera:16
Josu Oiarbide-Iban Matxinandiarena: 15
Alebin maila:
Joanes Etxaide–Unai Atxa
18
Ioritz Etxeberria–Luis Malkorra
16
Kadeteen maila:
Arkaitz Ariznabarreta-Arkaitz Aldasoro 22
Joseba Arakama-Estebe Ariznabarreta 16
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Helduen maila:
Arkaitz Perez-Gorka Aierbe

22

Eñaut Alberdi-Aitor Zabaleta

12

Azkenik, igandean ere pilotak protagonismoa izan zuen Zegaman. “El Diario
Vasco”k antolatutako lehiaketaren barnean lehen partiduan Valcarlosko
Urdaniz eta Irurtzungo Diaz de Uzurrun
bikoteak Iraola nafarrari eta Esnaola
beasaindarrak osatu zuten bokoteari
irabazi zion. Emaitza 22 eta 18koa izan
zen. Bigarren partiduan, seniors mailakoan, txapeldunen artean txapelduna
den Julian Retegiren (Retegi II.aren)
semeak parte hartu zuen. Saldias herriko Mitxeo atzelari lanetan aritu zen eta
22 eta 18ko emaitzaz irabazi zieten
Lasa urretxuarrari eta Larrabetzuko
Asier Bengoetxeari. Bi partiduak ikusgarriak izan ziren eta hirurehun lagune-

Mendiaren inguruko mahai inguru interesgarria ospatu zen San Martinetan.

tik gora elkartu ziren Zegaman San
Martin feriaren barnean antolatutako
ekimen honetan. Julen Retegik bigarrengo partiduan erakutsi zuen enbor
onetik datorren adar sendoa eta etorkizun bikainekoa dela.
Eta, arratsaldean txikienentzako “Takolo, Pirritx eta Porrotx”en Poxpolin
Marisorgin emankizuna izan zen kirol-

degian Guraso Elkarteak eta Udalaren
artean sinatutako hitzarmen batek sortutako elkarlanaren ondorioz. Udalak,
Guraso Elkarteari ekimen hau antolatzeko dirulaguntza ematen dio. Seiehun
pertsonatik gora bildu zituen emankizun honek, eta beraz esan daiteke,
urtetik urtera jendetza gehiago biltzen
duen ekimena dela San Martin feriari
amaiera ematen dion ekitaldi hau.

Jesus Telleria, berak jarritako barazki erakusketaren ondoan.

Artisauak.

UA OPA DIZUEGU
2005 URTE ZORIONTS

APAIZ ETXEAREN

URTE BERRI ON !!!

ORUBEAN ETA OLABERRI
AUZOAN ETXEBIZITZA BERRIAK
ETA GARAJEAK SALGAI

SAN JUAN AUZOA 20- LEHENA AXIRI ERAIKUNTZA
AZKOITIA • 943 85 73 54

¡Gabonak ondo
pasa eta
Urte Berri On!
ZEGAMAN 27 etxebizitza eraikitzen

TOLOSA

27 viviendas en construcción en ZEGAMA

943 697 416
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Erlezain Eguna
Apirilaren 4an hirugarrengo aldiz
ospatu zen Zegaman, “Erlezain
Eguna”. Zegamako Udalaren antolakuntzaz eta Gipuzkoako Erlezain
Elkartearen ezinbesteko laguntzarekin egun eguzkitsu baten inguruan
garatu zen jardunaldi polit eta
“gozoa”.
Erramu igandez ospatutako egun
hau bost atal ezberdinetan garatu
zen
nagusiki.
Lehen
atala,
Gipuzkoako 6. ezti lehiaketa izan
zen. Gipuzkoako 24 ezti onenak
lehiatu ziren Zegaman (Lurralde
Historikoa banatzen den zortzi
eskualdeetako hiru ezti onenak).
Erlezainak ez ziren 2003ko uztarekin
oso gustura azaldu, kontuan izanik
iazko urtean jasandako bero eta
lehorteak ere eztiarengan eragin
zuzena izan duela. Mikela Untsainek,
Luis Mari Inzak eta Mikel Unanue
pelotari añorgarrak Arrasateko Bittor
Murgiondoren eztia aupatu zuten
lehen plazara, eta honenbestez
Gipuzkoako onenaren kategoriara.
Bigarren, Hondarribiako Jon Gaztelumendi gelditu zen eta hirugarren
Irungo Jesus Migueleiz. Aurtengoan,
iazko bi urteekin alderatuz ez zen
egin lorabakarreko lehiaketarik,
lehen esan den bezala 2003ko udan
izandako bero eta lehorteak ekidin
zuelako.
Bigarrengo atala eztiz eginiko postreek bete zuten. Apetitua irekitzeko
moduko artisau lanak aurkeztu ziren
lehiara, Zegamarekin lotura berezia
duen Joxe Mari Gorrotxategi gozogile tolosarrak eta Zegamako Okindegiko ugazaba den Kepa Galparsoro
izan ziren begiradarekin jaten ziren
postre hauek dastatu zituzten lehenak. Bi maisu hauen epaia izan zen
lehiaketako lehen hiru sailkatuak finkatu zituena. Txoko Gourmet Armendariz Akademiako Virginia Marin

Erlezainak lanean

gelditu zen garaile
eta bere atzetik Zarautzen sukaldaritza ikasten duen,
Samuel Garcia eta
Armendariz Akademiako Victor Serrano izan ziren
bigarren eta hirugarren.
Hirugarrengo atala,
urtetik urtera indartzen doan gozogintza erakusketa izan zen. Gipuzkoako Gozogileen
Elkarteari
esker
Hondarribia
eta
Durrunba kalean zehar
Irungo “Hawai”:
Hernaniko “Adarraga”; Bergarako
“Reizabal”; Donostiako “Oiartzun”;
Azpeitiko “ Egaña”; Ordiziako
“Unanue”; Tolosako “Gorrotxategi”
eta “Ezeiza”; Zegamako Okindegia
eta Bizkaiko Gozogileen Elkarteak
pasteltxo eta gozo ezberdinak ekarriko zituzten doan lehenbizi erakusteko eta gero ondoren bertaratuen
artean banatzeko. Halaber, azpimarratu behar da Hernaniko Antton
Adarraga gozogileak zotina kentzeko moduko bi marmitakada txokolate bero ekarri zituela, eta bertaratuen artean banatu eta amaitu zela.
Beraz, ikusgarria izan zen gozoen presentzia eta zaporea. Ohore bat da

Zegamarentzat Gipuzkoako gozogile
onenak gure artean izatea eta
beraientzat Zegama eskaparate egokia eta ona izatea.
Laugarren atala berria genuen aurtengoan. Hain zuzen ere, argazki
ralia, Ordiziako Otzadar Argazki
Elkartearen eskutik burutu zen.
Apirilaren 24an sariak banatu ziren
Zegaman. Lehen saria Julian Gil
legazpiarrak jaso zuen, bigarrena
Beasaineko Jose Angel Barrasak eta
hirugarrena Legazpiko Jose Benegasek. Maider Zabaleta herritarrak
ateratako argazkiek ere errekonozimendu berezia izan zuten.

Argizaiolaren erakusketa Pleno aretoan

Axintxio Karrera erlezaina izan zen aurtengo omendua
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20 urteko Mindegia suertatu zen
garaile. Pena izan zen herritarraren
garaipena ez ikustea eta gozatzea,
baina egindako lan txukunarekin jendea gustura gelditu zen. Bigarrengo
lehian, Zegamako emaztea duen
Zumarragako
“Elorriaga”
eta
Igeldoko Joxe Etxebeste aritu ziren.
Biak ere sasoiari ondo eusten diotela
frogatu zuten, nahiz eta Igeldotarra
irabazlea suertatu. “Elorriaga”-k
egindako lana ere goraipatzeko izan
zen.

Erlekumearen bilketa
Festaren
bosgarren
ardatza
Gipuzkoako Erlezain Elkartearen
eskutik Axintxio Karrera amezketarrari egindako omenaldia izan zen.
Bizi guztia erlezaintzari eskainirik,
merezimendu osoz jaso zuen urteko
erlezainari
eskainitako
ohorea
Axintxiok. Joxe Leundak, Gipuzkoako
Erlezain Elkarteko lehendakariak,
elkartearen izenean plaka bat eskaini
zion eta Zegamako Alkateak,
Zegamako herriaren izenean txapela
jantzi zion.
Bestalde, egunean zehar ekitaldi
ezberdinak ere ospatu ziren. Hain
zuzen ere, goizean goizetik Zegamako Txistulari Bandak herriko kaleak eta bertaratuak alaitu zituen.
Eguerdiko 12ak eta laurdenetan erlezainak durrunba kaleetan zehar
antzeztu zuten eta frontoian erlaku-

mearen bilketa nola egiten den azaldu zuten. Halaber azpimarratu behar
da Zaldibiko Pedro eta Karmelek
erlezaintzarekin zerikusia duten tresneri eta lanabesekin frontoian eta
kalean hainbat salmenta postu, talogileak, erleak PCV kaxan, argizaria
lantzen
erakusketa
praktikoa,
Aizkorriko Lagunen Elkarteak eta
Gipuzkoako Erlezain Elkarteak jarritako postuak, eta abar ikusi ahal izan
ziren Zegaman apirilaren 4an.
Baina festak jarraipena izan zuen
Ostatuan egin zen bazkari herrikoiarekin, non 80 bat lagun elkartu ziren
festarekin jarraitzeko. Bazkal ostean
udal pilotalekuan ETB eta Kaikuk
antolatutako Urrezko Aizkolarien
lehiaketa ospatu zen arratsaldeko
19,00etan. Gazteentzako txapelketan Xabier Mindegia eta Zegamako
Joxe Mari Esnaola lehiatu ziren, eta

Epaimahaiak lanean eta sari banaketak
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Beraz, martxoaren 30an Herriko
Eskolan
Gipuzkoako
Erlezain
Elkarteak Erlezaintzari buruz emandako hitzaldia eta bideo emanaldiarekin eta egun berean Antton
Adarraga eta Juan Jose Urigain gozogileek eman zuten hitzaldiarekin
hasitako egitarauak, apirilaren 1ean
Pello Zabalak “eguraldia eta erleak
elkar gozatzen” titulupean emandako hitzaldiarekin eta apirilaren 3an
Zizurkilgo Fraisoron “bertako erle
beltza”-ren inguruan egindako jardunaldiarekin eta gauean Zegamako
Kasino Elkarteak Kultur Etxearen
laguntzarekin antolatutako bertso
jaialdi bikainarekin (Andoni Egaña,
Sebastian Lizaso, Maialen Lujanbio,
Iker Zubeldia, Ekaitz Goikoetxea eta
Jokin Sorozabal zirela) izan zuen
jarraipen borobila.
Aste Santu aurreko astean beraz,
Zegama inoiz baino gozoago egon
zen eta zegamarrok ere bai, ezti eta
goxo ikusi, dastatu eta jan ondoren.
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Tradizioak
GABONAK
Gabonetan Jesusen jaiotza ospatzen da eta
honen berri emateko gabon kantak abestuz,
Aitxuri Herri Eskolako haurrek egiten dute
lehen irteera. Sei urtetik gorakoak goizeko
9:00etan hasten dira eta txikienak 11:00tan
elkartzen zaizkie. Arratsaldeko 14:00etan,
herritarrak bi taldetan banatuta, batzuk
Goialdeko baserrietara eta besteak,
Barrenaldeko baserrietara joaten dira Gabon
eskean eta arratsaldeko 18:30ak aldera,
herriko plazan elkartzen dira guztiak kalezkale ibiltzeko. Gabonetan biltzen den dirua,
herrian sor litekeen edozein premi larriri aurre
emateko gordetzen da. Abeduaren 24ª
beraz, esperantza eta alaitasun eguna izaten
da Zegaman.
SANTA AGEDA ESKEA
Otsailaren 4an, San Ageda bezperan, lehenik Aitxuri Herri Eskolako haurrak, arratsaldeko 14:30etatik aurrera kalez kale ibili ziren,
makilak lagun San Agedako koplak kantatzen. Ondoren helduen txanda iritsi zen
18:30etatik aurrera, herriko jende mordoxka
bat bildu zen usadio zaharra berritzeko
asmotan eta hauek ere makila eta kopla soinua eraman zuten txoko guztietara.
ARANTZAZUKO PEREGRINAZIOA
Maiatzaren azken asteburua ere, maiatzaren
30 eta 31n mendi aldean igaro genuen
zegamarrok. Urteroko Arantzazurako peregrinazioan 400 bat herritarrek parte hartu
zuten, gehienak mendiz joan ziren eta eta
mendian ibiltzeko ezinen bat zuenak, autobusez edota kotxez egin zuten bidaia.
Goizean, herriko plazatik hiru ordu desberdinetan abitu ziren autobusak mendiz joateko
asmoa zuten jendetza Apeaderoraino autobusez hurbiltzeko asmotan. Goizeko
8:00etan abiatu zen lehena, 9:00etan bigarrena eta 10:00etan azkenak. Bakoitzak
bere pausoari egokitutako autobusa hartu
ondoren, 13:00ak aldera, bazkaltzeko ohiko
tokian elkartu ziren guztiak Udalak eskainitako otarteko bana jateko eta urteroko sukaldariek goizean goiz egindako salda edarra
eta kafea ere hartzeko parada izan zuten
aurten ere bertaratuek. Eguzkirik ikusteko
aukerarik ez zen izan eta lanbro fina izan

Aizkorrin meza entzuten herritarrak.

bazen ere ibilaldi guztian lagun, hotzik ez
egiteak asko lagundu zuen bazkari ordua.
Astelehenean, ohiturari jarraituz jendetza
ikaragarria bildu zen, Goiko Bentan
10:15etan, herriko agintari eta elizgizonen
atzetik prozesioan tenplura sartu eta Meza
Nagusia entzuteko. Ondoren, bertan bildutako zegamarrei argazki bat atera zitzaien
tenpluaren atarian. Arratsaldeko 15:00ak
aldera oinez zetozenak mendiz eta
16:30etan autobusez zetozenak errepidez,
abiatu ziren. 19:00ak aldera oinezkoei San
Bartolome Ermita inguruan ongietorria egin,
haurrei goxokiak banatu eta berriro ere prozesioan San Martin Parrokiara sartu ziren
herritarrak, bertan Bittorio Zabalgogeaskoak
ongi etorria egin zien erromesei eta jaiari
amaiera emateko, Udalak otartekoak eta
ardoa banatu zituen Udal arkupeetan eta
lagunarteko afariak egin ziren udal arkupe,
jatetxe eta elkarteetan.
IDIAZABALDARREI HARRERA
Idiazabalgo agintari eta herritarrek ere, urtero egiten dute San Adrianera bisita, meza
entzun asmoz. San Adrianen meza entzun
ondoren, Olaberri auzoko Gurutze
Santuraino hurbiltzen dira eta bertan herriko
udal agintariak zain izaten dituzte, herrira
elkarrekin sartzeko. Ohitura da Zegamako
alkateak Idiazabalgoari bere makila uztea
herria zeharkatzen duten bitartean. Plazan,
herriko neskatila batek lore-sorta bat ematen dio Idiazabalgo alkateari zegamarron
ongi-etorria adierazteko eta, usadio zaharrai
jarraituz, Txurrerian hamaiketako bat
eskaintzen die Udalak, ondoren Segura
aldeko bidea hartzen dute. Ospakizun hau,

ekainaren 6an izan zen, eta aurtengoan
Sant Sadurni d´Anoiako Alkateak eta Udal
Korporazioen ordezkaritza batek ere parte
hartu zuen ekitaldi honetan, Zegamako
Orkatz eta Sant Sadurní d´Anoiako “Sant
Sadurni” abesbatzak egindako elkartrukea
aprobetxatuz.
SAN JUAN BEZPERA
ETA SAN JUAN EGUNA
Ekainaren 23an, herriko txistularien doinua
lagun, San Juan arbola jasotzen da herriko
plazan, soka eta giza-indarraz gain abilezi
bikaina erakusten dute zegamarrek horrelako enbor luze bat zutik bere tokian jartzeko.
Iluntzeko 19:00etan hasi zen errito honek,
ikusle asko bildu zituen eta San Juan suaren
aurre pausoa dela adierazten du. Udalak,
arbola jasotzen laguntzen duenari mokadutxo bat eskaintzen die eta iluntzerako dena
prest egoten da, udaletxeko plaza aurrean
egindako adar pilari su emateko. Gaueko
22:30ak aldera, iluna etortzearekin batera su
eman zitzaion egur pilari eta azken urteotan,
Tobera Musika Eskolako dantzariek ohitura
zaharra berrereskuratuz San Juan dantza
egiin zuten suaren bueltan, herriko txistularien doinua lagun.
San Juan egunean, udal arkupeetan ohiko
afaria egin zuten herriko taldeek, aurrez
Udalak ardoa doan bertaratzen direnen
artean banatu zuen, usadio zaharrari
jarraitzeko.
OHITURAZKO MEZAK
Zegamak, bere eremu zabalean ermita ugari
ditu eta bakoitzak bere eguna du meza
ospatzeko. Hona hemen 2004 urtean zehar
izandako ospakizunak:
Gurutze Santuko Ermita: Maiatzaren 3an,
San Kruz edo Gurutze Santu Egunean
meza izan zen iluntzeko 19:00etan.
Santu Espirituko Ermita: Ekainaren 6an,
ospatu zen urteko meza, Mikel
Garziandiaren eskutik.
San Pedro Ermita: San Pedro egunean,
ekainaren 29an iluntzeko 19:00etan ospatu
zen Goialdea auzoan dagoen ermita honetan meza.
San Adriango Ermita: San Adrian ekainaren 16an bada ere, ekainaren 13an ospatu
zen San Adrianen meza. Jendetza ikaraga-

Arantzazutik oinez etorri ziren erromesak herriruntz doaz.
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San Martin
Parrokiko
Zenbait Ekintza
eta Ospaketa
MAIATZAK 16:
LEHENENGO JAUNARTZEAK
Aurten, lehenengo jaunartzea ospatu
duten umeak zortzi izan dira: Oihana
Arizkorreta, Josune Azurmendi, Joanes
Etxaide, Ioritz Etxeberria, Luis Malkorra,
Laida Ormazabal, Imanol Otaegi eta
Sheila Rey.
Ohitura den bezala, meza-ospakizunaren
ondoren festa giro ederrean, parrokiak
eskainita, “luntx” txiki bat prestatu zen,
Jaunartzea egin zuten haur, guraso eta
familiakoentzat. Guztiok egun ederra eta
alaia igaroko zenutelakoan ZORIONAK
GUZTIOI !!
BATAIOAK
Arantzazutik elizarako bidean doaz erromesak.

ria bildu zen ermitaren inguruan, Bittorio
Zabalgogeaskoa, Zegamako parrokoaren
meza entzutera eta ondoren Udalak eskaini
zien bertaratuei indarberritzeko hamaiketakoa. Lagunartean, paisaia ederrak lagun,
eguerdiarte ederraz gozatzeko aukera izan
zuten erromesek.

Aurten, bataio zerrenda gehitu egin zaigu
eta albiste pozgarri bezala jaso da. Bataio
ospakizunak bi saiotan izan dira, guztira
hamar haur izan direlarik bataiatuak.
Haurrak hauek dira: Ainhoa Ibarburu,
Xabier Zabaleta, Ander Arrizabalaga,
Eneko Olarte, Egoi Telleria, Unai Telleria,
Ainhoa Arakama, Maialen Errasti, Aimar
Arrondo eta Olaia Aizpeolea.

Honelako ospakizunak beti dira alaiak,
eta zortzi bataio festa egun berean direnean, hunkigarria gertatzen da. ZORIONAK GURASO GUZTIEI !!
EZKONTZAK
Zegamako San Martin eta Otzaurteko
parrokian aurten ezkondu direnak lau
bikote izan dira guztira: Jabier Otaegi eta
Elena Arizkorreta, Iñaki Mariezkurrena eta
Irutxe Larrea, Eusebio Cajal eta
Mª Arantzazu Otaegi eta azken bikotea
Jon Urbitarte eta Idoia Alda. ZORIONAK eta
jarraitu dezazuela maitasun bide horretatik!!
HERIOTZAK
Hamalau herritar izan dira aurtengo
urtean gure ondotik joan direnak: Ignacio
Aldasoro (2003ko Abenduaren 28an),
Joakin Barandiaran, Francisco Otaegi,
Jesusa Alustiza, Luis Lasa, Silvestre
Berasategi, Alberto Aramendia, Josefa
Gorrochategui, Angela Mercero, Antonio
Telleria, Atanasio Zabaleta, Manuela
Ormazabal, Javier Rodrigo, Jose
Mª Oyarbide, Mª Teresa Iraola, Santiago
Katarain eta Doroteo Otaegi, Mikaela
Ropon Saralegi, Francisca Larrea Arrieta.
Itxaropenak eta fedeak eraginda geroarte
esanez ospatu genuen gure senideen
agurra. Jainkoak digun maitasunaren
zerrendan seguru daudela sinesten dugu.
Agur eta bakean goza dezatela.
Eta honela bukatzen dira parroki inguruan
izan ditugun ekintza eta ospakizunak.
Barkatu norbait zerrendan jarri gabe eta
zerbait gaizki idatzi baldin badut.
BAKE ETA ON GUZTIOI!!!

Aizkorriko
Santa
Kruz
Ermita:
Zegamako eremu altuenean dagoen ermita
honetan ere meza ematen da eta, abuztuaren lehen igandea da, meza hori emateko
izendatutako eguna, aurtegoan beraz abuztuaren bata egokitu da. Meza entzun nahi
duenak, fedeaz gain hanka eta auspo onak
izatea beharrezkoa da, ez baitago bertara
joateko beste erarik. Hala ere, Aizkorriko
tontorrean lagun mordoxka biltzen da meza
entzuteko eta ondoren, Udalak eskainitako
hamaiketako dastatzeko.
San Bartolome Ermita: Abuztuaren 24an,
San Bartolome eguna izanik, zegamarrontzat egun handia da, herriko jaien patroia
alegia eta, goizeko 10etan, San Bartolome
Santuaren irudia ermita honetatik hartu eta
lau herritarrek bizkarrean herri erdian dagoen San Martin parrokiraino ekarri zuten gure
aurrekoen ohitura betez.

Aurten Jaunartzea hartutako taldea Bittoriorekin.

Abuztuaren 25ean, hildakoen aldeko meza
eman zen San Bartolome ermitan. Bi ekitaldi hauek eta abuztuaren 23an egiten diren
bezperak dira beraz urtean zehar ermita
honetan eman direnak.
Iruetxetako (Gesalbizkar) Ermita:
Aurtengoan berreskuratu da abuztuaren
5ean egin ohi den meza Iruetxetako
Amabirjinaren Ermitan. Fermin Mazkiaranen
eskuzabaltasunari esker urte askotan egitea
espero den meza eman zuen Bittorio
Zabalgogeaskoak, fededun eta Iruetxetako
Amabirjinaren jarraitzaileen zorionerako.

Elizako
ate
zaharra.
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Elizako
atea
berritua.
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Zegamako
Zentro
Meteorologikoa
Iturria: Eusko Jaurlaritzako Garraio
eta Herrilan Saila. Meteorologi eta
Klimatologi Zuzendaritza.
Jarraian aurtengo hilabetetako datu
metereologikoen

bataz-bestekoak

azalduko ditugu.
Norbaitek datu zehatzagoren bat
nahi izango balu udaletxean baditugu
eguneroko datuak. Etorri eta atsegin
handiz adieraziko dizkiogu.

Prec.
(l/m2)

t.max.
(°c)

t.min. Racha max. Humedad
(°c)
(km/h)
relativa (%)

133,4

21,2

0,9

98,64

Abendua (2003) 204,8

15,8

0

96,12

96

197,4

15,6

0,5

98,64

97

Azaroa (2003)
Urtarrila
Otsaila

69,6

20

-3

100,44

97

Martxoa

142,9

19,3

-3

78,84

91

Apirila

108,4

20,8

0

87,48

93

Maiatza

73,3

27,2

2,5

69,48

97

Ekaina

24,4

32,5

9,7

80,64

97

Uztaila

34,7

34,6

8,7

79,56

96

Abuztua

31,2

34,6

10,8

72,36

91

Iraila

180,2

32,2

8,9

80,28

94

Urria

62,1

26,8

6,8

107,64

99

Argibideak:
• Prec. L/m2
= Euria, m2 bakoitzean zenbat litro.
• T.max (°c)
= Tenperatura edota hozberorik altuena.
• T.min (°c)
= Temperatura edota hozberorik txikiena.
• Racha max. (km/h)
= Haizearen indarrik handiena, orduko zenbat kilometro.
• Humedad relativo (%) = Hezetasun haundieneko eguna.
Ondoan dituzue urtean zehar izan diren lau egun esanguratsuenak alor bakoitzean:
• Prec. L/m2
= 78,5……… irailak 6
• T.max (ºC)
= 34,6……… uztailak 31 eta abuztuak 15
• T.min (ºC)
= -3………... otsailak 20 eta martxoak 1
• Racha max (km/h)
= 107,64……. urrriak 10
• Humedad relativo (%)
= 99………... urriak 6

Gure-Txoko taberna eta tabernarien agurra
Urtarrilaren 30ean hainbat urtetan hain
ezaguna eta bisitatua izan den GureTxoko taberna itxi zen. Modesta eta Maria
Aramendi ahizpek urte askotako jardunaren ondorioz, atsedena hartzea erabaki
zuten. Egun horretan bertaratutako lagun
kuadrila batek oroigarri bat eskaini zieten
tabernako ustiatzaileei, eta hauek moka-

dutxo eta trago bat eman zieten beren
detailea eskertzeko. Gizaldi ezberdinetako
zegamar eta kanpotarrek izan dute aukera urte askotan zehar bertako pintxo eta
mokadu goxoak dastatzeko.
Mariak eta Modestak 1950ean ireki
zuten Gure-Txoko taberna. Garai hartan
sei taberna-jatetxe omen zeuden

Zegaman; Txurreria, Manolo, Ostatu,
Gure-Txoko, Zirkuloa eta Taberna-Berri
eta guztietan ematen zen jaten.
Urte askotan Gure-Txoko taberna irekita
eduki duten Modestak eta Mariak izan
dezatela etorkizunean zorte on, egin
duten lanaren ordaina osasunean eta
umorean jasotzeko.

Gure
Txoko
tabernak
ateak ireki
zituen
azken
egunean.

Gure Txoko, Zegamako historiaren zatia.
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“Zegamarrak Errealarekin. Aupa Erreala“
Peña Berria Zegaman
Urtea azkeneko ostikadetan dugun
honetan, 2004.ean egindakoaren
laburpena egitea eskatu digute aurtengoan ere. Jada bigarren agerraldia
dugu urtekarian eta urte askotan izan
nahi genuke bertan.
Aldez aurretik eskerrak, aipatuko
diren ekintzetan partaide eta laguntzaile izan zaretenoi. Eskerrak denoi
zuen laguntza eta baita kritikengatik
ere.
Urteko lehen ahaleginetakoa Lyonerako bidaia antolatzea izan zen. Ez
zen behar adina lagun ausartu eta
bidaia bertan behera geratu zen. Hala
ere, Urkoek (Agirre, Egimendia,
Gomez eta Gorrotxategi) ez zuten
huts egin. Auto-karabana hartu eta
itxaropenez beteta abiatu ziren.
Kanpotarren bat ere hartu omen
zuten, Zarautz aldean, “dedo” egiten
ari zela. Errealaren gaur arteko
Champions-eko azken neurketan ere,
han
izan
ziren
zegamarrak.
Bejondeiela!
Behin Europako lanak amaituta, ligan
sartu zen buru-belarri Erreala. Halaxe
egin genuen peñakideok ere.
Herritarroi Anoetako giroa gerturatzea
zen gure helburua. Horrela, urte
osoan zehar, peñakideon artean
Anoetako neurketetarako sarrera bat
zozketatu genuen. Txanton tabernan
jartzen genuen sarituen izena, bi
astean behin. Ohitura onak mantentzearen aldeko garenez, aurtengo liga

txapelketan ere, zozketak aurrera
dihardute. Adi beraz, peñako bazkideok!
Liga ere amaierara iritsi zen. 20032004 ligako azken partiduan, Erreala
denon beharrean izango zelakoan,
berrogeita hamar sarrera inguru
eskuratu ahal izan genituen herritarron artean banatu zirelarik. Malaga
taldea genuen aurkari. Azkenean,
partidu lasaia suertatu zen, larunbateko emaitzei esker. Halaxe izan
ginen Anoetan zegamar mordoxka
bat ligari amaiera emanez.
Behin liga amaituta balantzea egiteko
unea iritsi zen. Eta balantze gorrena,
gehienontzat, ekonomikoa izan zen:
MKL irratiko porra. MKL irratiak antolatutako ekintza honetan, Peñak ere
kide izan nahi zuen. Laguntza apal
bat eskaini genien afari egunean, eta
Errealeko hainbat zuzendari eta jokalari ohi gonbidatu genituen afarira.
Zegamarron berri lehendik ere bazuten arren, harrituta geratu ziren bertako giro paregabearekin. Aurtengoan
ere etortzekoak omen dira!
Aurtengo liga hasi eta urriko azken
igandean Soriara bidaia antolatu
genuen. Hogeita hamar lagun izan
ginen giro dotorean. Goizean goiz
irten eta Tudela aldean gose punttuak
heldu zigun. Gosaldu egin genuen
trantze hura arintzeko. Mokadu ederra eta gero, bideari ekin genion berriro, Soriaraino iritsi ginelarik. Denak
ezin kontatuko ditugu, baina ondo

Errealzaleek Sorian ateratako argazkia.

Zegamako errealzaleak Labaka eta Aranburu
jokalariekin.

dakizuen bezala, hiru urrezko puntu
autobusean hartuta itzuli ginen
Zegamara. Ea hurrengoan ere peñak
zortea ematen dion gure taldeari.
Hauek izan dira, gogoratzen ditugun
aurtengoak. Onak gogoan hartzeko
eskatzen dizuegu eta bestelakoak
barkatzeko. Ea hurrengo urtean
gehiago garen eta ekintza gehiago
burutzen ditugun denon laguntzarekin
Aupa Erreala!

ZEGAMA
943 802 044
650 420 109
AROZTEGI ETA ZERRATEGIETAKO ASPIRAZIOAK
GALDARAGINTZA OROKORRA ETA MOTA
GUZTIETAKO HERRERIGINTZA
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Beste behin ere, arrakastatsu!
Berriro ere Buff-Skyrunner - World Series-erako puntuagarria izango da
ZEGAMA-AIZKORRI MENDI-MARATOIA, 2005ko maiatzaren 29an.
maratoian Zegaman, hamarretik
zortzi gipuzkoarrak ziren eta
horien artean herritarrak, zegamarrak alegia, zazpi. Zaletasunak
gora egin du urtez urte, bai
Zegaman eta bai Gipuzkoan.
Zaletasunak eta partehartzaileen
prestakuntza-mailak. Ez da ahaztu
behar, izan ere, 8 orduko mugaren
barruan 300 korrikalarik lortu
zutela lasterketa amaitzea, partehartzaileen %90ak. Maratoiaren
etorkizuna ziurtatzeko biderik
zuzenena, zalantzarik gabe.

Zenbat pauso eman behar izaten
ditu korrikalari batek Zegamako
plazatik irten eta, mendian gora
eta behera ibiliz, 42 kilometro
eginda, berriro plazako helmugara
itzuli arte?
Milaka batzuk bai, zein baino zein
arinago, eta ez batere xamur.
Baina, horretantxe dago, urtetik
urtera ospe haundiagoa lortzen ari
den mendi-lasterketa honen erakarmen eta indarra ere, bere zailtasunean. Antolatzaile, babesle
eta korrilakari, guztioi urtetik
urtera jartzen digun erronka
gogor berrituan, alegia.
Aurten lau ordu, sei minutu eta
berrogei eta sei segundu [4:06:46]
behar izan zituen Mario Polleti italiarrak ibilbidea osatu eta txapela
jazteko. Ohore haundiko txapela,
noski, orain arteko markak hautsi
eta 2004ko Munduko Koparako
lehen garaipena lortu baitzuen
aldi berean.
Ohore haundia bigarren klasifikatuarentzat ere, Legazpin bizi den
Zuhaitz Ezpeleta, Arrasateko atleta gaztearentzat [4:08:45]. Mutil
lerden
eta
gihartsua
da,
Aizkorraldeko parajeon ezagule
ona eta, zalantzarik gabe, zaletasunak eta sasoiak bezainbat zorteak laguntzen badio horrelako lasterketa ikusgarri asko eskainiko
dituen atleta. Txapela jantziz gainera.
Zegama-Aizkorri mendi-maratoiak
izena eta izana goi mailara eraman
dituenaren seinale bada, bestalde,
Zegamako helmugan irabazle izan
zen emakumeak, Anna Serra katalandarrak alegia [5:27:51], 2004ko

Mario Polleti eta Anna Serra txapeldunak.

Munduko Kopan txapeldun izanez
bukatu izana.
Munduko Koparako baliagarri izateaz gain, Euskal Herriko Mendi
Lasterketen I. Txapelketa ere
jokatzen zen aurten Zegaman eta,
Zuhaitz Ezpeleta bigarren klasifikatua federatu gabe zegoelako,
Asier Urdanpiletari egokitu zitzaion Txapela jaztea gizonezkoen
sailean, maratoian lortutako bosgarren postuarekin [4:19:10]; emakumezkoetan, berriz, Maider
Mendiari [5:32:10], zegokion sailean lortutako hirugarren postuarekin. Biak ere, goi mailako korrikalariak eta Zegamako ibilbidearen
ezagule onak.
Itzela da, orohar Euskal Herrian,
baina batez ere Gipuzkoan lasterketa-modu honek daukan arrakasta eta zaletu mordoa. Aurtengo

Zegama-Aizkorri korritu zuten zazpi zegamarrak.

Buff-Skyrunner
World
Series
2004ko Munduko Koparako puntuagarri izateak ospakizunaren
eguna aurreratu arazi zigun, uztaileko
lehenbizko
igandetik,
Aizkorriko Lagunen Egunetik
kendu eta maiatzaren 23ra ekarriz.
Eta hala izango da datorren urtean
ere. Munduko Kopararako puntuagarria izango da ZegamaAizkorri mendi-maratoia datorren
urtean ere eta eguna jarrita dago:
2005eko
maiatzaren
29a.
Aurtengoa aukera paregabea izan
da maratoiaren eta herriaren izena
lau haizetara zabaltzeko eta guztion gogoak sendotzeko. Hala izatea nahi genuke datorren urtekoa
ere.
Aurtengoan, lehenbiziko bi edizioetan bezalaxe, jendearen erantzuna, berotasuna eta ardura hurbil
sentitu
ditu
antolatzaileak.
Babesle, laguntzaile eta beti
bezain arduratsu jardun zuten 200
bolondresena, noski. Baina, aldi
berean, irteerako helmugan elkartu ziren 330 korrikalariena eta ibilbidean zehar animoak ematera
hurbildu ziren ikusleena. Milaka

Korrikalariak irtetzeko prest.
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batzuk bai, Zegaman, Sancti Spiritun, Aizkorrin, Urbian, Andraitzen…, nonahi, korrikalari saiatuei
berotasun animoak igurtziz.

ESKER ONEZ

Horrek guztiak egiten du eder
horrelako egun bat, zailtasun
haundiko mendi-maratoi hau.
Horrela bakarrik uler liteke hiru
urteren buruan lortu duen sona
eta oihartzuna, eta atleta, mendizale eta zaletuen aldetik jasotako
erantzun paregabea.
Badator urte berria eta ZegamaAizkorri maratoiaren edizio berri
baterako
garaia
ere
bai.
Makinatxo bat urrats egin beharko
da hemendik aurrera 2005eko
maiatzaren 29ko maratoia martxan jartzen. Berriro ere Munduko
Kopako sailkapenean egoteak
poza eta ardura, biak ditu batera.
Lanak-lan, gogotsu ekin dio antolakuntza-taldeak bere ardurari.
Kosta ahala kosta, eman beharreko pauso guztiak ematen hasia da
dagoeneko,
Zegama-Aizkorri
Mendi-Maratoiaren laugarren edizioan ere dena ondo atera dadin.
Horretxek ekarriko du gero poza,
aurtengoak ekarri duen bezalaxe.
Beste behin ere, Zegama-Aizkorri
Mendi-Maratoia arrakastatsu nahi

[Joakin Barandiaran zena.
Zegama-Aizkorri
Mendi-Maratoiaren
babesle eta lankide]

Txindoki eta Aizkorrin
Joakin Barandiaran laguntzaile fina izan zuen
maratoiak.

dugulako, berdin antolatzaile,
laguntzaile eta babesleek, berdin
korrikalari eta ikusleek, orain da
garaia elkarlanerako. Egunak ez
dauka ia atzera bueltarik: 2005eko
maiatzaren 29an izango da. ZEGAMA-AIZKORRI MENDI-MARATOIAren IV. edizioa.
Bitartean izan ditzazuela denok
EGUBERRI JAI zoriontsuak eta
URTEBERRI on!

lasterkariak hain arin,
baina bizitza aldatz gora
da ta sarritan samin,
guretzat lankidetzan fin,
zu galdu izana degu min!
Maratoi zaleen izenean
Agur zuri Joakin! [bis]

JULIAN BELOKI

AIZKORRIKO LAGUNEN EGUNA
Uztailaren 4an Aizkorriko Lagunen
Eguna ospatu zen Zegaman. Izko urtekariarekin alderatuz aspaldiko partez,
Zegama-Aizkorri Mendi Maratoiarekin
batera ez zen burutu, izan ere, maiatzaren 23an egin behar izan baitzen
Zegama-Aizkorri Mendi Maratoia
Munduko koparen barnean egoteak,
egutegia egokitu arazi ziolako froga
honi..
Aizkorriko Lagunen Eguna, Aizkorrira
irteera eginez ospatzen da egun horretan eta, goizeko 6:00etan abitua ziren
jende
multzoa
Aizkorri
aldera,
Zegamako plazatik.
Bigarren irteera goizeko 8:00etan izan
zen, eta kasu honetan, autobusez
Apeaderoraino iritsi ondoren, oinez joan
zen jendea Sancti Spirituko ermitarai-

Aizkorriko lagunak Sancti Spiritun hamaiketakoan.

no. Bigarren talde hau iristearekin batera, Azikorritik bueltan zetozenekin bat
egin zuten Sancti Spiritun eta Iñaki
Arantzadi Segurako apaiz mendizaleak
emandako meza atsegina entzun
ondoren,
Udalak
eskainitako
hamaiketakoa izan zen nahi zuenarentzat,Tobera Musika Eskolako trikitilari eta Bittor Agirreren bertsoak lagun.
Ondoren, Zegama aldera abiatu ziren
bertaratutako Aizkorriko lagunak eta,
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bukatzeko kiroldegian 200 bat lagunek
bazkaldu zuten. Esan, aurten, ZegamaAizkorri Mendi Maratoian laguntzen ibilitako bolondresak egun horretan bazkaltzera gonbidatu zituela Amezti
Mendi Elkarteak, maratoiko egunean
eskainitako laguntza eskertu asmoz.
Azkenik, arratsaldeko 18:00etan, txikienentzat buruhandi eta erraldoiak izan
ziren, trikitilariekin batera, egunari jai
giro aparta emanaz.
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IKER ZUBELDIA
Gure herri honetako bizilagun dugun bertsolari gazte honek, aurtengoan ere
agenda nahiko estua izan du. Agenda honekin Goierri eta beste txoko askotan
erakutsi du bertsotarako duen abilezi eta umore berezi hori.
Besteak beste Zumaian, Lasarten, Seguran, Antiguon, Altzon , Orendainen eta
Itsasondon aritu da bertso kantari, eta nola ez, Zegaman urtero izaten dugun
jaialdi handi horretan.
Baita ere aipatu nahiz eta aurten ez den txapelketa askotara aurkeztu, aurkeztu den bietan paper bikaina bete duela. Zarautzen ospatzen den Lizardi sarian
2. postua lortu zuen eta Segura irratian Ekaitz Goikoetxea eta Irati Goikoetxearen
eskutik zuzenean ospatzen ari den txapelketan ere finalera pasatzea lortu du.

XABIER AZURMENDI
Urtean zehar hainbat dantzalditan parte hartu dute Xabier
Azurmendi eta bere dantza bikote den Janire Urbietak. Hala
nola Euskadi eta Gipuzkoako txapelketetan parte hartu
zuten eta baita Zumarraga, Donostia eta auzo eta herri txiki
askotan ere.
Aipatu baita ere, aurtengo urtean 4 bikotek zenbait erromerietan parte hartu dutela, beraiek asmatutako koreografiak dantzatuz.

Tomas Alustizak, Arakamanea baserrikoak, 100 urte bete ditu Argentinan

Tomas oraindik sasoitsu.

Zegamako Arakamanea baserrian jaio
zen Tomas Alustizak, irailaren 18an 100
urte bete zituen. Zegamar gehienentzat
ezezaguna izango da, kontuan hartzen
bada, 1921. urtean (17 urte besterik ez
zituenean) gure Zegama utzi eta
Argentinara joan zela bizitzera bere anaiarreba ziren Doroteok eta Paulinak egin

zuten moduan. Geroztik Zegamara etorri
ez bada ere, aurtengoan bere iloba Mila
Alustizak eta honen alaba Ainitzek egin
diote bisita Argentinara, eta bere bizipen,
istorio eta sentimenduen berri jaso ahal
izan dute. Halaber, Azkonietako Mª
Teresa Ormazabal Alustiza ere, bere osabaren urtebetetzea ospatzera propio
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Argentinaraino joan zen. Zegaman
(Arakamanea baserrian) bizi den Joxeren,
bere anaiaren, agurra ere bideo batean
eraman zioten. Une hauetan alargunduta
dago eta izandako alabarekin (Stelarekin)
bizi da. Osasunez indartsu eta burua ere
argi omen du, oraindik ere gogoratzen
baita berak ezagutu zuen Zegamarekin
(egindako dantzekin eta gorteiatutako
neska gazteekin). Bizimodu gogorra
tokatu zaio bizitzea “Don Tomas el
Vasco” deitzen dioten zegamar honi.
Zazpi urterekin Arabara morroi joan eta
tratu txarra ematen ziotela eta gurasoek
berriro Zegamara ekarri behar izan zuten;
bederatzi urterekin Aizkorrondon txondorrak egiten ibili zen. Argentinara joan zen
Arakamaneko Tomas nekazari eta harakin izan zen ogibidez. Oraindik ere berak
landatutako 14 intxaurretatik bat zutik
dago Arakamanean. Berari ere, urte
askotan zutik eta irmo jarraitzea opa
diogu Zegamatik besarkada handi
batekin.
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Zegamako Kamioneroak
Iazko urtekarian hasi genuen herriko kamiolari eta txoferren sola-

Gure asmoa zegamar izanik, ogibide bezala kamioia edo txofertza

saldiei jarraipena emateko garaia iritsi da. 2003 urteko elkarrizketek

dutenak biltzea izan da, dena den bakarren bat ahaztu bazaigu,

kamiolari eta txofer jubilatu zein oraindik lanean dabiltzan helduenen hitzak jaso zituzten. Aurtengoan, lanbide bera duten herritar

aurrez doakio barkamen eskaera.

gazteenak ditugu protagonista.

Zegamako kamioneroak, jubilatuak eta lanean dihardutenak

Aurtengo urtekarian
elkarrizketatutako
kamioneroak

Elkarrizketen egileak: Erkuden Muguruza - Nagore Martin
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Jose Andres Ormazabal Agirre
1960 - 03 - 10

“

Euskal Herri eta Espainia mailan,
bide nazionalak hobeak dira
atzerrikoak baino.

kanpo egoten naiz. Bestalde, ofizio
zehatzik ikasi ez nuenez, txofertzan
jarraitu beharko dut.
Errepide onenak non daude?

Noiz hasi zinen txofer?
Kamioi karneta 1990ean atera nuen,
baina txofer orain dela zortzi urte
hasi nintzen. Kamioiarekin lanean
hasi
aurretik,
hamaika
urte
Zegamako Papeleran ibili nintzen,
hau istean hiru hilabetez Iruñako
Anaitasuna enpresan eta ondoren
MRW enpresan mezulari bezala furgoneta batekin ibili nintzen, hemen
autonomo bezala. Ondoren internazional mailan txofer hasteko aukera
suertatu zitzaidan, Olaztiko Imaz
enpresan. Lehenengo bidaiak laguntzaile moduan egin nituen ikasten
joateko, eta laugarren bidaitik aurrera bakarrik hasi nintzen. Imaz enpresarekin bost urte egin nituen
Alemaniara
joanez,
hemendik
gehienbat burnia garraiatzen nuen
Bergara eta Aristraindik, kotxe konponenteak.... Gerora Lopezekin hasi
nintzen, gaur egun San Jose Lopez
enpresan nabil eta Europar Batasun
guztian zehar ibiltzen naiz, gehienetan Frantzian, gurpilak, papera, kontserbak... garraiatuz.

“Txofertza oso lotua da,
ordutegia, denbora falta...”
Zer nahiago duzu, txofer lanbidea edo
tailerreko lana?
Biak ditut gustoko. Tailerrean eguneko zortzi orduak sartu eta zuretzat
denbora gehiago izaten duzu, txofertzaren eragozpenak berriz gehiago dira; oso lotua da, eta ni bezala
kanpora ibiltzen garenontzat oraindik gehiago, ordutegia, denbora
falta... Ni gehienetan, tokatzen zaidan bidaiaren arabera, astelehenetik
ostirala-larunbata bitartean etxetik

”

Inoiz lagunarekin bidaiatzen al duzu
kamioiean?
Batzutan emazteak lagundu izan dit,
baina normalean bakarrik ibiltzen
naiz. Behin asteburu bat aprobetxatuz Munich-a joan ginen emaztea eta
biok. Niretzat atzerrian ezagutu izan
dudan hiririk politena da, oso zabala
da, konzentrazio kanpoak ikusi...

Nere ustetan, azken zortzi urte hauetan, nik zeharkatu ditudan herrialdeekin konparatuz, Euskal Herri eta
Espainia mailan, bide nazionalak
hobeak dira atzerrikoak baino. Aldiz,
Anekdotaren bat?
atzerriko autopistak Alemania,
Frantzia, Belgikakoak hemengoak
Lehenengo aldiz Alemaniara joan
baino hobeak dira, haiek aurreratuanintzen bidaian, bertan deskargatu
goak
daude,
hemengoak
berriagoak dira.
Trafiko gehiena
egoten den lurraldea
Paris
ingurua izaten
da, askotan Holandara joateko
Paris zeharkatzen
bi edo hiru ordu
behar
izaten
ditugu, normala
ordu
betean
zeharkatzea
izaten da. Hala
ere
ibiltzeko
lekurik onena
Inglaterra da,
bertako jendea
oso
atsegina
izaten da txoferrekin, kamioiei
Jose Andres bere kamioiarekin
errespetu haundia diete.
eta Garagardo fabrika batetara
Hizkuntzarekin nola moldatzen zara?
bidali ninduten kargatzera. Fabrika
Nahiko ondo, beharrezko hitzak ikahura Dortmund erdian zegoen, eta
siz, eskuz eta keinuak eginez. Azken
hura bilatzeko kallejero bat erosi eta
finean ulertarazi egiten gara. Arazo
estudiatzen aritu nintzen. Honela
haundiren bat izanez gero, geure
abiatu eta hainbeste kruze eta izen
bulegora deituz laguntzen digute.
zeudenez, nahastuta kruze batetan
Askotan gertatu izan zaiguna zera
gelditu nintzen. Geldi nengoela
da; Alemanian orain urte batzuk
kotxe bat gelditu zitzaidan parean
Espainiatik emigratutako jende asko
eta zera esan zidan: ¿Qué, estás perdago, eta hauek fabriketan itzultzaidido? Orduntxe lasaitu nintzen eta
le moduan ibiltzen zituzten beharra
gizon
hark
gidatu
ninduen
izaten zutenean.
Garagardo fabrikaraino.
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Jose Mari Arakama Larrea
1960 - 06 -02

“

Ezagutu ditudan emakume

kamiolariek asko gizonezkoak
baino azkarragoak eta arinagoak
dira maniobrak egiten.

Zer hobetuko zenuke garraiolaritzan?

Noiztik zara txofer?

”

duela errespetatzen. Gainera hemen-

30 urterekin atera nuen karneta,

Gehiena gaizki dago. Hobetzeko

go bideak gaizki daudela iruditzen

ordurarte Papeleran ibili nintzen,

dagoen gauza garrantzitsuena, gure

zait.

baita Frantzian eta Ordiziako tailer

arteko laguntasuna da. Baita, gastu

Zer nahiago duzu, txofer lanbidea edo

batetan ere. Nire anaia kamioiarekin

handiak daudela eta etekinen bat

ibiltzen zen eta jakinminak bultzatu-

tailerreko lana?

lortzeko ordu asko sartu beharra

ta edo, Juan Apaolazarekin hasi nintzen ofizioa ikasten, berak erakutsi
zidan gehiena eta erretiratu behar
zenean kamioia erosi eta autonomo
bezala jarri nintzen 1992an. Egiten
nuen ibilbidea Aristraindik Iruñea eta
Gasteizko biltegi batzuetara zen,
baita Pasaia eta Santurtziko portuetara ere, burdina garraiatuz. Noizean
behin ere kanpora joatea tokatzen

dagoela. Horrexegatik aukera ikusi
nuenean, utzi nion nik bidean ibiltzeari, familiarekin denbora gutxi pasatzen nuen, eta niretzako eta lagunekin egoteko astirik ez nuen bilatzen.

“Garraiolaritzan hobetzeko dagoen gauza garrantzitsuena,
gure arteko laguntasuna da.”

zitzaidan, Zaragoza edo Valladolidera.
Emakume kamiolaria nola ikusten

egin ditut eta orain, 2003ko abuztu-

duzu?
Ondo ikusten dut, badaudelako gizo-

egiten

nezko asko gaitasun gutxiagorekin,

enpresa

honek

Aristrain barrurako egiten du lan.
Aukera ikusi nuen bertan lan egiteko
eta bizimodu lasaiagoa eramateko,
eta orain horretan nabil.
Zein da zure lan ordutegia?
Goizeko 8etan hasten naiz, eguerdiko
12,30ak arte. Eta 14.00tatik arratsaldeko 17,30tara. Oso ordutegi erosoa

beste aukerarik ez nuelako, gero
basolanean aritu nintzen eta gustukoagoa banuen ere, osasun arazoengatik utzi behar izan nuen. Orain oso
gustura nabil.
Zer diozu kamioien eboluzioari buruz?
Nik hasieran ibiltzen nuen trailerra
rako orduan ere konplexuagoa zen.
Orain, motorrak askoz ere isilagoak

tik hona, Usurbe enpresarentzako
lan,

inoiz. Orduan tailerrean ibili nintzen

guztiz zurruna zen, kanbioak egite-

Autonomo bezala 10 urte eta erdi

dut

Tailerreko lana ez dut gustukoa izan

errepidean ibiltzen direnak. Egia esateko ezagutu ditudan emakume
kamiolariek ia ez dute istripurik
eduki eta gainera asko eta asko gizo-

dira, kabinak erosoagoak...
Frantzian iaztik %20a jaitsi dira errepideetan hildakoak, Estatuan aldiz gehitu. Frantzian bezala neurri gogorrak
jarri behar al lirateke hemen ere?

nezkoak baino azkarragoak eta ari-

Nire ustez hemen ere legea gogortu

nagoak dira maniobrak egiten.

beharko litzateke. Gainera Frantzian,

Zein arrisku ikusten duzu bidean?

da, lehen egiten nuenarekin konpara-

Jendearen errespetu falta da arris-

tuz. Nire oraingo lana, perfiletatik

kutsuena, aurreratzerakoan edota

soberatzen diren zatiak, plantako toki

bidea ematerakoan. Beste kontu bat

batetik bestera eramatea da.

abiadurarena da, uste dut inork ez
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hemen baino gehiago kontrolatzen
dute eta askotan bidean benetako
astakeriak ikusten dira.
Kamioia ofizio edo afizio?
Argi eta garbi, niretzat ofizioa da.
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Jose Mari Azurmendi Irazu
1960 - 12 - 27

“

Gauean egin beharreko
8 orduko atsedenaldira
oso ondo dator. ”

Takografoari buruz zer diozu? Eta limitadorea?

Noiztik duzu txofer karneta eta ogibidea?
18 urterekin atera nuen kotxeko karneta eta soldaduska egin eta gero, 21
urterekin kamioiarena atera nuen.
Kotxeko karneta nuela furgoneta
txiki batekin, aitari lagunduz, baserriz-baserri joaten nintzen esne biltzen, eta horretan 25 urte bete arte
egin nuen lan. Goizetan, Gurelesarentzat jasotzen nuen esnea eta
Idiazabalera eramaten nuen. Arratsaldetan Papelerako enkarguak egiten ibiltzen nintzen, Donostiara eta
Tolosara bidaiak eginez. 25 urterekin
Homigones Goierrin hasi nintzen,
orduan hartu nuen lehen aldiz
kamioi handia, obratara masa eramaten ibiltzen nintzen eta Añorgako
Rezolatik porlana ekartzen, 3 urte
egin nituen bertan lanean eta hortik
aurrera nire kamioiarekin hasi nintzen autonomo bezala lanean,
Donostiako agentzia baten bidez.
Madrilera, Extremadurara, Levante
aldera, esnea eta papera eramanez
egin nuen urte bete. Duela hiru urte,
merkantzia fijo batekin nabil,
Oiartzungo Alditrans enpresan kargatzen dut eta paketeria eramaten
dut Madrilera. Bertatik Oiartzun eta
Olaberriako Carrefourrerako gaiak
ekartzen ditut.
Zer hobetuko zenuke garraiolaritzan?
Gauza ugari daude hobetzeko baina
herrietan kamioientzat dauden aparkalekuak urriak iruditzen zaizkit.
Askotan herritik kanpo dauden poligonotan aparkatu behar izaten dugu
eta bertan lapurretak egoten dira
maiz.

Ondo dagoela iruditzen zait. Gauean
egin beharreko 8 orduko atsedenaldirako oso ondo dator, izan ere egunez
askatasun pixka bat gehiago eman
beharko litzaigukeela iruditzen zait.
Askotan kamioia deskargatzen 2 edo
3 ordu pasatzen dituzulako eta
hurrengo egunean banaketan errekuperatu ezin diren orduak direlako.
Nire ustez limitadorea alferrik dago,
markatu beharreko guztia takografoan azaltzen delako eta nahikoa
mugatzen gaitu horrek.

Jose Mari bere alabarekin
Emakume kamiolaria nola ikusten
duzu?
Ondo iruditzen zait baina oraindik
gutxi ikusten dira. Autobusetan agian
gehiago ibiltzen dira emakumeak
kamioian baino. Egia esan ez da lan
samurra, gidatzeaz gain kasu askotan
karga eta deskarga egin behar izaten
dugulako kamioilariok.
Pasadizu edo anekdotaren bat?
Iaz, Brivieskan harrapatu ninduen
elurteak ostegun gau batean, eta han
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geratu ginen denak. Gauean elur
asko bota zuen eta kamioiaren gainean 25 zentimetroko kapa zegoen.
Ia egun osoa egin genuen han geldituta, ostiraleko arratsaldeko 8etan
abiatu eta Madrilera goizean iritsi
nintzen. Bertan eguraldi ona zegoen
eta kamioiak goialdean zuen elurra
bidera erortzen zen. Orduan Goardia
Zibilak geratu ninduen eta artzenetik
joateko agindu.

“Aurrerapen handia egon da
kamioietan, arlo elektronikoan.”

Zer diozu kamioien eboluzioari buruz?
Aurrerapen handia egon da kamioietan, batetik oraingo kamioiek ia ez
dute aberiarik edukitzen, arlo elektronikoan aurrerapen handiak egon
dira. Gainera, oraingo kabinetan toki
handiagoa egoten da, garai batetan
arropa aldatzeko etzanda jarri behar
izaten ginen orain aldiz, askoz ere
erosoagoa da.
Kamioia, ofizio ala afizio?
Ni, afizioagatik hasi nintzen kamioian baina orain jada ofizio bilakatu da.

Zegama Urtekaria 20 04

Jose Mari Garcia Etxebeste
1961 - 03 -06

“

Onartu beharra dago ez dela

sakrifizio handiko lanbidea, nahiz
eta jendearekin pazientzia asko
eduki behar den askotan.

Noiztik duzu txofer ogibidea?

Zer hobetuko zenuke garraiolaritzan?

kua

dagoela,

”

abiadura

handian

gidatzen delako.

21 urte nituela atera nuen karneta,

Nire ustez beharrezkoa da ahalegin

eta aldi berean hasi nintzen txofer

bat egitea denon aldetik hobeto iku-

Egunez edo gauez nahiago duzu

lanetan. Egia esanda, oso gustukoa

siak egotea lortzeko, orokorrean ez

gidatzea?

nuen kamioian ibiltzea eta horrek

dugulako fama onegia. Gainera,

ere bultzatu ninduen lanbide hone-

garraiolaritzan hobetzeko dagoen

kin jarraitzera. Enpresa desberdine-

gai nagusiena lanorduena da, txofer

tan

Javier

askok egiten dituztenak baino ordu

Soberorekin eta Silkon Spressekin

gutxiago lan egitea lortu behar

nazioarteko

dugu.

aritu

nituen,

naiz

ibilbideak

baita

Goierrialdea

lanean,

burutzen

Imazekin

ere.

enpresarekin,

bidai

nazional zein internazionalak egin
ditut. Eta nire ibilbidean mota desberdinetako zamak garraiatu ditudala baiezta dezaket, kotxeak, burdina
eta azkenaldi honetan pertsonak.
Noiztik

zabiltza

autobusarekin?

Zergatik hasi zinen autobusean?
1997. urtetik ari naiz autobusarekin
lanean. Ordurarte beti kamioiarekin
ibilia nintzen lanean eta autobusa
zer zen probatzeko gogoa nuelako.
Lehen esan bezala bidai nazionalak
zein internazionalak egin ditut,
horrexegatik askotan etxetik kanpo
lo egin behar izan dut. Izan ere, onartu beharra dago ez dela sakrifizio

Atseden hartuta bazaude, nahiago
dut gauez gidatu. Jakina da gauean
erreflexuak jaitsi egiten direla, baina
txofer ona izateko beharrezkoa da
erreflexu onak izatea, eta bolantean
orduak irauteko gaitasuna izatea.

Kamioia, autobusa edo kotxea duzu
nahiago gidatzeko garaian? Zergatik?
Autobusa aukeratuko nuke, garbiagoa eta erosoagoa delako. Kamioian
zabiltzanean beti gertatzen da eginbeharren bat, autobusarekin aldiz,
eguneroko lana ia berdina da, gainera batzutan jendearekin lan egite
horrek lana erosoago egiten lagun-

Zer diozu kamioi eta autobusen eboluzioari buruz? Nola garatu da txofertza?
Segurtasun eta erosotasunean hobekuntza handiak egon direla azpimarratu behar da, nahiz eta txoferraren

tzen du.
Emakume

autobus

gidaria

zer

Oso ondo iruditzen zait, eskubide
berdina dutelako txofer izateko eta
batek

bezala

gidatzen

iezaiozu

hiru

arrazoi

kamiolari

izateko.
Ofizioa gustukoa izan behar duela,
lan honetan ordu asko sartu behar

dutelako.

direlako eta etxetik kanpo denbora

Takografoari buruz zer diozu?

handiko lanbidea, nahiz eta jendea-

Ondo ikusten dut, baina erreforma-

rekin pazientzia asko eduki behar

ren

den askotan.

Kontutan izan behar da bidean arris-

bat

mailak ez duen eboluzionatu.
Lanean hasi behar duen bati eman

iruditzen zaizu?

gizon

“Segurtasun eta erosotasunean hobekuntza handiak egon
direla azpimarratu behar da.”

egin

beharko
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lukete.

asko pasatzen delako.
Lanbide hau, ofizio edo afizio?
Afizio.

20 04 Zegama Urtekaria

Juan Zabaleta Lekuona
1961 - 03 - 22

“

Kamioilaria gaur egun

diskriminatuta dago. Askotan
entzuten dira lapurretak
kabinetatik egin dizkietela.

Noiztik duzu txofer ogibidea?
Orain dela 16 urte hasi nintzen lanbide honetan autonomo bezala. 11
urtez Papeleran ibili eta hau itxi
ondoren, aitaginarrebak kamioiak
zituenez berak animaturik kamioiarekin hasi nintzen. Hamasei urte
hauetan beti Aristrainekin ibili naiz
lanean, gaur egun Aceralia deritzon
enpresan. Hasieran bost urtetan ibilbide motzean ibili nintzen, eta
ondorengo zortzi urtetan Asturiasera
hasi nintzen. Aristraindik Asturiasera
beti burnia garraiatzen nuen, eta
bueltakoan gehienetan txapa ekartzen nuen Araiako Olan enpresara.
Gero enpresa izenez aldatu zenean,
Madrilera ibili nintzen bi urtetan.
Aceraliatik Madrilgo biltegietara burdina eramaten nuen eta bueltan ere
Bilbo edo Pasaiako portura burdina
ekartzen nuen. Gaur egun, azken
hiru urte hauetan ibilbide motzean
nabil, Aceraliatik Pasaia eta Bilbora
burdina eraman eta bueltan hutsik
etortzen naiz.
Zein ordutan jartzen duzu abian
kamioia?
Goizeko seiak aldera jartzen dut egunero kamioia abian, eta etxera bueltatzeko ordu fijorik ez dut izaten.
Goizeko seietan kamioa bezperan
kargatuta utziz gero hasten naiz
lanean, bestela goizeko zortzietan,
Aceraliak karga orduak goizeko 7etatik gaueko 9ak arte izaten baititu.
Frantzian iaztik %20a jeitsi dira errepideetan hildakoak, Estatuan aldiz gehi-

”

tu. Frantzian bezala neurri gogorrak
jarri behar al lirateke hemen ere?

rrebarena zen, Pegaso bat, eta nik

Bai. Frantziako legeak gogorragoak
dira; stopak saltatu, biderik ez eman,
aurreraketa txarrak egin.... Hemen
agente falta handia dago, Frantzian
polizi gehiago ikusten da, eta errespetu gehiagorekin bizi dira Frantzian
elkarrekiko. Hemen agente gutxi
ikusten dira, eta hemengo bideetan
mirari handiak pasatzen dira, ez
dakit nola ez diren istripu gehiago
izaten.

nekoekin konparatuz traste zahar

hartzerako 14 urte zituen. Gaur egubat zen hura, traktore bat. Lehengo
kamioiekin Bartzelonara bidai bat
eginez gero garajera eraman behar
izaten zen, eta oraingoak berriz ez
dira hain errez izorratzen. Oraingo
kamioiak denetik ekipatuta datoz.
Lanean hasi behar duen bati eman
iezaiozu

hiru

arrazoi

kamioilaria

izateko?

Zer atsegin zaizu gehiago, kamioia ala
kotxea?

Nik ez diot inori gomendatzen.

Kotxea dudarik gabe. Ibiltzeko, aparkatzeko... denerako.

tuta egon beharko du, beste lanik

“Frantzian polizi gehiago
ikusten da, eta errespetu
gehiagorekin
bizi
dira
Frantzian elkarrekiko.”

Lanbide honetan hasteko oso behargabe. Kamioilaria gaur egun diskriminatuta dago. Askotan entzuten
dira lapurretak kabinetatik egin dizkietela, gasoila harrapatu dietela....
Anekdota edo pasadizuren bat?
Aurten, Valladoliden lehengusua eta

Nola eboluzionatu du txofertzak? Eta
kamioiak?

biok bakoitza bere kamioiarekin bil-

Txofertzak aurreraka ordez atzeraka.
Merkatuak geroz eta lan gehiago
eskatzen digu, eta askotan ez gara
iristen, lanerako ordu gehiago behar
ditugu. Gastuak ere asko igo dira eta
porteak berdin mantentzen dira. Gu
egunero Bilbora bueltaka gabiltza
eta autopistako gastuak asko igotzen
zaizkigu, autopista hau oso garestia
da beste batzuekin konparatuz. Ni
protestak alde guztietan egiten ari
naiz, ea peajea zerbait merkeago
jartzen duten. Kamioiari dagokionez,
ni hasi nintzen kamioia nire aitagina-

joan ginen. Bueltan hiriburu erdian
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tegi batetara burdina deskargatzera
gindoazela semaforo batetik besterako tartean lehengusuak atzetik jo
ninduen, frenurik gabe gelditu zela
eta. Momentu hartan ni semaforoan
geldi nengoen eta nik aurreko kotxea jo nuen. Zirkulazio guztia gelditu genuen. Nire kamioiari atzealdea
puskatu

zitzaion,

lehengusuaren

kamioiak miloi erdiko aberia izan
zuen eta nik jo nuen aurreko kotxeari kapota mailatu eta paratxokea puskatu nion.

Zegama Urtekaria 20 04

Juan Mari Etxaide Urreaga
1961 - 05 - 07

“

Gaur egunean emisora eta irratiak
asko laguntzen digu batak
besteari laguntzeko, abisuak
bata besteari pasatzeko.

Pazientzi handia
bolantean?
Noiztik duzu txofer ogibidea?
21 urterekin hasi nintzen txofer, 16
urtetatik 21 bitartean Inrosa txorizerian ibili nintzen, eta ondoren 26
urtetararte Guipuzcoana enpresan
pasatu nituen Iruñeatik-Bilbora eta
alderantzizko ibilbidean paketeria
garraiatzen, Barreiros, 2 ardatzeko
kamioi batekin. Ondoren urte betez
Mutiloako Troya meategian ibili nintzen gehienbat kamioi eta palarekin.

behar

al

da

Asko, betidanik behar izanda
pazientzi handia, eta gaur egun jartzen ari diren lege berri hauekin
geroz eta gehiago. Sakrifizio
handikoa eta oso gogorra da kamioilarien bizitza, nahiz eta gaur egungo
kamioiek eboluzio handia jasan.

”

Irratia entzuten al duzu?
Bai, gaur egunean emisora eta irratiak asko laguntzen digu batak besteari laguntzeko, abisuak bata besteari pasatzeko.
Emakume kamioilaria nola ikusten
duzu?
Ondo ikusten ditut, noizbehinka bat
edo beste ikusten da. Hala ere,

“Sakrifizio handikoa eta oso
gogorra da kamioilarien
bizitza.”
Gaur egun zertan lan egiten duzu?
27 urtetatik gaur egun arte
DHLentzat ari naiz lanean. Hemen
Bilbo-Bartzelona eta BartzelonaBilbo ibilbidea egiten dut trailerrarekin paketeria garraiatzen batetik
bestera. Lehen Guipuzcoana zen, eta
ondoren DHLek La Guipuzcoana eta
Danzas erosi edo absorbitu zituen.
Esan beharra dago, 1987an hasi nintzenean 10 ordu behar izaten nituela
ibilbide berdina egiteko, autopista
tramu batzuk hartuz, eta gaur egun
7 ordu eta 45 minutukoa izaten da
nire ordutegia.
Zergatik sartu zinen txofer?
Txikitan etxean garraio zerbitzua
asko izaten zen, eta hori ikusirik beti
gidatzeko gogoarekin egoten nintzen, betidanik izan dut kamioarenganako afizioa, txofertza oso atsegin
dudalako.

Juan Mari, hogeita sei urtetatik kamioilaria
Nola eboluzionatu du txofertzak?
Gure kasuan egunetik egunera gero
eta gehiago exigitzen digute, azkar
ibili behar izaten dugu paketeria alde
batetik bestera garraiatzen, jendeak
merkantzia eskatu eta urgentzia handiarekin behar izaten baitu bere
eskuetan. Gaur egun dena oso kontrolatuta dago.
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kamioiak zerbitzu gogorra baldin
badauka, emakumearentzat lan oso
gogorra dela iruditzen zait.
Nola ikusten duzu kamioi garraioaren
etorkizuna?
Geroz eta larriago, kamioak eta gastuak asko igo dira eta porteak berriz
oso gutxi.

20 04 Zegama Urtekaria

Pako Larrarte Jauregialzo
1961 - 06 -16

“ Azkarate gainean Euskaltelentzat
antena bat jartzen ari nintzela,
kamioiak goitik behera

”

alde egin zidan.

Noiztik duzu txofer ogibidea?
1989. urtean atera nuen kamioi karneta.

Lazkaoko

Canalizaciones

Arsuma enpresan egiten dut lan, eta
orain dela hamabost urte enpresara
kamioi bat ekarri zuten, eta txofer
bat behar zutenez, ni hasi nintzen
kamioiarekin lanean. Aurretik 6 urte
neramatzan bertan lanean, baina
artean ez zegoen kamioi beharrik.
Hasieran Iberdrolarentzat ibiltzen

eta langile gutxik lan egiten dugu-

Zeintzuk uste duzu direla kamioilari

nez, denetako lanak egiten ditut;

on batek eduki behar dituen ezaugarriak?

eskabadora erabili, lineak sartu...

Niretzat

Lehen kontenerrak alokatzen geni-

bere kamioia ezagutzea da, norberak

tuen, eta orain berriz kamioiaren

zuhur jokatzea gidatzeko orduan,

bidez egiten dugu lan hori. Hala ere

pazientzi

etxean

kamioiaren mekanikari buruz zerbait

beti

ezagutu

izan

dut

kamioia, beti gustatu izan zait, aita

inportanteena

handia

norberak

edukitzea

eta

jakitea.

txofer izandakoa dut eta anaia berriz

Kamioiarekin lanean hasi zinenetik

kanpora ibiltzen da.

hobekuntzarik somatu al duzu?

Lanaren egoera zein da?

Bai, bi kamioi ibili izan ditut, biak
aurretik

erabiliak.

Lehenengo

ginen lanean, gero Euskaltelentzat

Guk oraingoz arazorik ez dugu izan.

eta orain Telefonikarentzat egiten

Guk enpresa handientzako lan egiten

dugu lan, lur azpiko sareak egiten,

dugu, eta urte hasieran hauek lana

kanalizazioak egin, lineak sartu eta

planifikatu arte nahiko lasai ibiltzen

berogailu, balazta hobeak..., eta

akometidak egiten. Kamioia kanali-

gara, eta gero urte bukaeran lan

lehenengoa hau baino txikiagoa zen.

zazioak egiten ditugunean eskon-

asko pilatzen zaigu eta iritsi ezinik

broa atera, tutuak alde batetik beste-

ibiltzen gara.

kamioitik bigarrenera alde izugarria
somatu nuen, oraingoa askoz ere
modernoagoa da, aire egokitua,

Anekdotaren bat?
Orain dela urte pare bat, Azkarate

ra eraman eta kabledun bobinak

Takografoa eta limitadorea zer irudi-

gainean Euskaltelentzat antena bat

garraiatzeko erabiltzen dut. Kanpora

tzen zaizkizu?

jartzen ari nintzela, kamioiak goitik

lanik ez dugu egiten, beti Gipuzkoa
mailan ibiltzen naiz.

“Inportanteena
norberak
bere kamioia ezagutzea da,
pazientzi handia edukitzea.”

Takografoak niri ez dit kalterik egiten, Gipuzkoa mailan ibiltzen naiz,
bertatik bertara, eta gehienetan
kamioia geldi egoten da obra bukatu
arte. Nire kamioiak egunean bi edo

behera alde egin zuen. Bakarrik nenbilen lanean, kamioia eta makinarekin batera, pista batean kamioiak
patinatu egiten zidan, eta hau palastroekin kargatuta neukan, orduan
hau martxan utzi eta ateratzeko

hiru ordu egiten ditu martxan. Sekula

makina nahi nion erantsi, eta maki-

ez dut arazorik izan. Limitadorea

nan nengoela kamioia goitik behera

Bai, baina hala ere nik lan egiten

berriz, nahiko abiadura dela irudi-

abiatu zitzaidan, bazter batean sartu

dudan enpresa nahiko txikia denez

tzen zait hemengo bideetan ibiltzeko.

eta irauliz.

Gustuko lana al duzu?
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Jose Inazio Agirre Irastorza
1961 - 09 - 11

“ Gehiena Frantziara joan naizenez,
frantsesarekin nahiko ondo
moldatzen naiz

Noiz hasi zinen txofer?
14-15 urtez geroztik osabarekin ibiltzen nintzen kamioian, gauetan
askotan ni joaten nintzen txofer
ezkutuan. Soldaduskara joan eta
bueltatzean oraindik kamioi karnetik
gabe nengoenez papeleran hasi nintzen lanean. Papeleran lan egitea
niretzat ezinezkoa zen, beti kamioiei
begira egoten nintzelako, eta 21 urte
bete bezain laster karneta atera eta
kamioiarekin hasi nintzen lanean.
Lehenengo
Murtziako
Tradeco
enpresarentzat hasi nintzen lanean
“portacoches” kamioarekin, hasieran
Espainian zehar ibiltzen nintzen kotxeak garraiatzen, eta enpresa izenez
aldatzean enpresa multinazional
batek hartu eta atzerrira hasi ginen
irteten. Enpresa harek bi aukera proposatu zizkigun, kamioia hartu edo
alde egitea, eta nik alde egin nuen.
Ondoren eta sei hilabetez, Iruñako
Transportes Legazekin ibili nintzen,
hemen zerrautsarekin lan egiten zen
eta gustuko lana ez zenez utzi egin
nuen. Ondoren kamioia erosi eta
“portacoche”arekin hasi nintzen
lanean nire kontura gaurdaino.
Nondik nora garraitzen dituzu automobilak?
Haseran Valladolidetik Hendaiara eta
Iruñatik Andaluzirako ibilbidea egi-

Joxe Inazio “Portacoches”-arekin

”

hasi Andaluziatik eta Altsasutik
ten
nuen,
ondoren
Iruñatik
Hendaiara hasi nintzen. Enpresak
Donostiara bitarteko bidea da okeizena aldatu zuenean Belgikara joarrena. Bidea hau nahiz eta autobia
ten
hasi
ginen
Iruña
eta
izan, kurba asko eta trafiko handiko
Valladolidetik. Iruñatik Seat Pandak
bidea da. Nazional eta autobia maieta Valladolidetik Renault 5 eta 9
lan, hemengoak hobeak dira Frantzia
markako
automobilak
garraiatzen
genituen,
gero Iruñatik Volkswagen
Poloak garraiatzen hasi
ginen,
eta
bueltan
Frantzitik Renault eta
Peugeot markako automobilak ekartzen genituen Madrila. Gaur egun
“Sintax Logística” enpresarentzako egiten dut
lan, enpresa honek basea
Bartzelonan dauka baina
ofizinatako bat Iruñean
daukanez, ni Iruñeatik
ibiltzen naiz. Ibilbidea
edozein
izaten
da,
Joxe Inazio duela urte batzuk
Frantzira asko joaten
naiz, Portugal, Galizia,
eta Belgikako errepideak baino.
Belgika, Alemania eta Italiara noizAldiz autopistak hobeto prestatuta
behinka. Iruñeatik Volkswagen mardaude atzerrian, baina behin autokako automobila, Valladolidetik
pistatik ateratako bideak oso txarrak
Renault, Madriletik Peugeot eta
Citroen, Galiziatik Citroen eramaten
dira, estuak.
dut. Bueltan Opel, Peugeot.... eramaten ditut, baina modelo ezberdinak
“Altsasutik Donostiara bitarekartzen ditut. Batzutan aste guztia
teko bidea da okerrena”
etxetik kanpo pasatzen dut, beste
batzutan ia egunero etortzen naiz
Zeintzuk uste duzu direla kamioilari
etxera, tokatzen zaidan bidaiaren
on batek eduki behar dituen ezaugaarabera.
rriak?
Atzerrira joaten zarenean nola molBatetik afizioa edukitzea eta bestedatzen zara hizkuntzarekin?
tik, lasaia izatea, gaur egun ofizio
hau lasai hartuko ez bagenuke denok
Gehiena Frantziara joan naizenez,
frantsesarekin nahiko ondo moldahaserretuta egongo ginateke, leku
tzen naiz, jateko, deskarga eta karguztietan azkenekoak izatea tokagarako, nora joan galdetzeko...
tzen baitzaigu.
Alemanez berriz tutik ere ez, eskeZer atsegin zaizu gehiago, kamioia ala
rrak Alemaniara joaten garenean
kotxea?
hemengo enpresetatik planoak eraKamioia. Zergatik? Ohituta nagoelamaten ditugun eta ez dugun galdetu
ko, kotxean baino ordu gehiago
beharrik izaten, bestela eskuekin keipasatzen ditudalako kamioian eta
nuak eginez moldatu behar izaten
honek segurtasun handiago ematen
dut.
dit, ikuspen gehiago. Aste bukaera
Errepide onenak non daude?
iritsi eta kotxea hartzen dudanean,
Hemen inguruko errepideak nahiko
hau arinegia iruditzen zait.
ari dira hobetzen. Inguru honetan,
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Mikel Azurmendi Irazu
1962 - 09 - 07

“

Gustuko lana dut,

eta lanbide honetan
afizioz hasi nintzen.”
Zer nahiago duzu, txofer lanbidea edo
tailerreko lana?

Noiztik duzu txofer ogibidea?
Kotxe eta kamioi txikiaren karneta 18
urterekin atera nituen, aitak kamioi
txiki batekin baserriz-baserri esnea
biltzen zuen, eta ondoren Segurara
eramaten
zuen,
hemendik
Donostiara
eraman
zezaten.
Aitarekin esne biltzen anai guztiak
ibili izan ginen txandatuz. Kamioia
geneukala aprobetxatuz, Papelerako
bidai batzuk ere egin izan genituen
Tolosa aldera. 22 urterekin kamioi
karneta atera nuen, eta 24 urterekin
Donostiara joan nintzen orain dela
17 urte. Han Gurelesa enpresan hasi
nintzen lanean Donostiatik Bilboko
delegazio
batetara
yogurrak
garraiatzen hozkailuzko kamioi batekin. Gurelesan bost urtetan ibili
ondoren hau itxi eta berria egin
zuten, gaur egungo Iparlat (Urnieta).
Trailer bat erosi eta autonomo hasi
nintzen Iparlaten kanporako lanean,
gehienbat Madrila joaten nintzen,
Malaga, Salamanka...Galizia kenduta
beste guztietara. Eraman beti esnea
egiten nuen, eta bueltan Argandatik
palesak eta tetrabrik, bobinak eta
Soriatik kartoiak ekartzen nituen.
Gaur egun berriz, ibilbide motzetan
ibiltzen naiz, Bilbo, Gasteiz eta
Logroño aldean. Iparlatetik Eroski
zentralera (Elorrio), Hiper handietara
eta biltegietara eramaten dut esnea.
Marka desberdinak garraiatzen ditut:
Kaiku, Aloña, Ram...
Zein ordutan jartzen duzu abian
kamioia?
Egunero, astelehenetik ostiralera
goizeko 4:30etan hasten naiz lanean,
larunbat batzuk barne.

Txofer lanbidea nahiago dut. Txofer
hasi aurretik Beasaingo enpresa batean urte bete ibili nintzen lanean,
eta ondoren Iruñeako zerrategi batean. Txofer lanbidea entretenigarriagoa da, askeagoa, nahiz eta ordu
gutxiago izan atseden hartu eta
zeure gauzak egiteko, beti kanpoan
zabiltza eta aldiz tailerrean zortzi
ordu lau pareten artean pasatu behar

Gaur egun berriz, txoferrak diskriminatuta gaude, denbora asko zain
edukitzen gaituzte, lehen, aldiz ez,
nire kasuan, kamioia beti gauez kargatzen didate eta ordu asko itxaron
behar izaten ditut.
Egunez edo gauez nahiago duzu
gidatzea?
Ni egunez eta gauez ibiltzen naiz
normalean. Gauez lasaiago egoten
da errepidea, egunez trafikoa asko
igotzen da. Hala ere udan gauez

Mikel Azurmendi gustoko du bere ofizioa
izaten dituzu. Betidanik gustatu izan
zait kamioia, gustuko lana dut, eta
lanbide honetan afizioz hasi nintzen;
lanbide honetan hori da garrantzitsuena.
Nola garatu da kamioia? Eta txofertza?
Kamioiak hobera eta txofertzak aldiz
okerrera. Gaur egungo kamioiak erosoagoak, indar gehiagokoak...dira.
Txoferrak berriz, gaur egun kontrolatuagoak gaude, lehen txoferrari
errespetu gehiagorekin tratatzen zitzaion bai enpresa eta biltegietan.
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nahiago izaten dut, freskoago egoten delako, eta neguan berriz
egunez.

“Gaur egungo
erosoagoak dira”

kamioiak

Zein atsegin zaizu gehiago, kamioia
ala kotxea?
Biak ditut gustuko, ezberdinak dira.
Kotxea kamioiarekin konparatuz jostailu bat da, eta gidatzeko orduan
kamioiak segurtasun gehiago ematen dizu, handiago delako edo.

Zegama Urtekaria 20 04

Jesus Mujika Arrondo
1962 - 10 - 24

“

Limitadoreari dagokionez,

90 km/h abiadura kamioientzat
nahikoa dela iruditzen zait.

”

kamioia gidatzen emakumerik ikus-

ordu sartu behar izaten ditut, eta

Haseran Papeleran lan egiten nuen,

ten, eta ikusten ziren gutxiak atzerri-

askotan honen ondorioz gehiago

eta hemen lanean nenbilela kamioi

tarrak izaten ziren. Gaur egun geroz

sartu behar izaten ditut.

karneta atera nuen. Papeleran lau

eta gehiago ikusten dira, baina ikus-

urtez lanean ibili ondoren, hau istean

ten diren gehienak autobusean ikus-

kamioiarekin hasi nintzen lanean.

ten dira.

Noiztik duzu txofer ogibidea?

Hamahiru urtetan Bergarako “Aceros

Takografoari buruz zer diozu? Eta limi-

Bergara” enpresarentzat aritu nin-

tadoreari buruz?

tzen Bilbo, Gasteiz eta Donostian
zehar inoxidablezko tresnak garraiatzen, tuboak... Aceros Bergaran lanean nenbilela Zumarragako “Tratamientos Térmicos Riza” enpresak txofer lana eskaini zidan, eta asko pentsatu

gabe

onartu

egin

nuen.

Probatzeko hasi eta gaur egun han
jarraitzen dut. Aceros Bergaran autonomo bezala egiten nuen lan, nire
kamioiarekin, eta hemen berriz,

“Enpresetan karga eta deskarga orduak hobeto antolatuko nituzke.”
Zein arrisku ikusten dituzu bide sarean?

Nik bilbide motzak egiten ditudanez,
ez dit gehiegi eragiten takografoak
denbora gehiena produktuak karga-

Arrisku haundiak, kotxearekin zoazenean bezalako arrisku berdinak.

tu eta deskargatzen pasatzen baitut,

Kontu eta arreta haundiarekin gida-

eta takografoa geldi egoten da.

tu behar izaten da, bolantean zoaze-

Ibilbide luzeetan dabilen jendeari

nean bost zentzuekin gidatu behar

oztopo gehiago egingo diola pen-

duzu.

tsatzen dut. Ni txofer nabilenetik lau
ordu baino gehiagoko ibilbiderik ez
dut egin izan. Limitadoreari dagokio-

Zer nahiago duzu, txofer lanbidea edo
tailerreko lana?

nez, 90 km/h abiadura kamioientzat

Gaur egungo enpresan txofer gusto-

nahikoa dela iruditzen zait, denak

ra nabil, baina tailerrean ere gustora

gutxiago izaten ditut. Riza enpresan,

antzeko abiaduran ibiltzen garenez

ibiltzen naiz. Zegamako Papelera itxi

piezei tratamendu bat ematen die,

aurreratzerako garaietan oztopo bat

gogortzeko eta gehiago aguantatze-

izaten da,

ko, eta ondoren nik Bilbo, Gasteiz,

gara.

enpresako langilea bezala kontratatu
ninduten.

Gaur egun buruhauste

Iruña eta Donostian zehar banatzen
ditut.

askotan gaizki ibiltzen

Zer hobetuko zenuke garraiolaritzan?
Enpresetan

karga

eta

deskarga

Emakume kamioilaria zer iruditzen

orduak hobeto antolatuko nituzke,

zaizu? Asko ikusten al dira?

askotan kamioiak aurretik baldin

eta txofer hasteko aukera sortu zitzaidan, garai hartan tailerretan lan
gutxi zegoen. Nik txofer lana ofizio
bezela daukat, ez zait gehiegi gustatzen, gainera askotan tailerrean lan
egitea tokatzen zait, kamioiarekin

Ondo iruditzen zait eta gainera

badituzu deskargatzeko denbora

irteerarik ez dagoenean, eta gustora

geroz eta gehiago ikusten dira. Ni

asko galdu behar izaten dugu. Nik

geldizen naiz, tailerreko lana ere gus-

txofer

enpresako langileak bezela zortzi

toko dut eta.

hasi

nintzenean

ez

zen
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Andres Zabaleta Lekuona
1963 - 04 - 17

“

Errepidean azkarregi

ibiltzen da jendea.

Noiztik duzu txofer ogibidea?
21 urte nituela atera nuen kamioi
karneta, garai hartan Papeleran lan
egiten nuen, eta hau itxi eta urte
pare batean autobusarekin ibili nintzen. Lineako autobusean Zegamatik
Beasaineko ibilbidean, eta hemendik
libratzen nintzenean anaiarekin ibiltzen nintzen Aristrainen pixka bat
kamioiari eskua hartu arte. 24 urterekin bakarrik hasi nintzen Transportes
Ortaguin txofer moduan Pasaiako
portutik Aristrainera txatarra ekarri
eta bueltan enpresa berdinetik burnia eramaten portura. Ortaguin urte
pare batean lanean ibili ondoren nire
kamioia erosi eta autonomo hasi
nintzen Aristrainekin Pasaia edo
Bilboko porturako ibilbidean, burnia
eramanez, generalean hutsik bueltatzen nintzen Olaberrira. Ondoren
eta gaurdaino Guerra Hnos.entzat
lan egiten dut garabi garaiak,
Guerrak dituen hiru fabriketako
batetik, Salbatore, Altsasu edo
Bakaikutik Espainia eta Portugaleko
edozein lekutara eramaten, eta bueltan beti hutsik etortzen naiz.
Transporte espeziala izaten da gehienetan, neurri arruntetik kanpokoa.

“Kotxe piloto bezala nire
emaztea eramaten dut.”
Ze berezitasun dauka garraio berezia
garraiatzeak?
Garraio bereziarekin autopistan
zehar ibiltzea Espainian debekatuta
dago, baina Portugalen bide txarragoak dituztela eta onartuta dago,
honen ondorioz Espainian zehar,

askotan kilometro gehiago egin
behar izaten ditugu beste bide batzuetatik joanda. Orain dela urte batzuk arte, gauez ibiltzea ere debekatuta genuen, nik nahiago dut egunez
gidatu baina ibiltzeko gaua hobea
da, lasaiagoa, hala ere gaur egun
batzutan gauez ibiltzen gara. Nire
kamioaren luzera gutxi-gora-behera
30 metrokoa izaten da normalean,
eta egunero gruak toki diferentetara
eramaten ditudanez, maniobrak egiteko beti oztoporen bat izaten dut.
Kamioi hauekin legez dagoen gehienezko abiadura 60 km/h ordukoa izaten da, eta bestalde, bezpera jai den
egunetan, adibidez astelehenetan
goizeko 10:00ak aurretik
Espainia guztian zehar
ibiltzea ere debekatuta
daukagu.

”

neurri gogorrak ez baina, zertxobait
gehiago kontrolatu beharko lukete.
Errepidean azkarregi ibiltzen da jendea, trafikoa izugarri gehitu da, eta
hemen Frantziarekin konparatuz
bide txarragoak ditugu, estuagoak
eta kurba gehiagorekin.
Anekdota edo pasadizuren bat?
Asko harritzen didana ondorengoa
da: Portugaleko langile gehienak
nahiko xelebre lan egiten dutela.
Hemen kamioiak hustu eta kargatzerako garaian autogrua bat erabiltzen
dute, han berriz fenixarekin moldatzen dira gehienak. Grua haundia
izanagatik fenix txiki batekin deskar-

Inoiz lagunarekin bidaiatzen al duzu kamioian?
Bai, garraiatzen ditudan
gruak espezialak izaten
dira gehienetan, neurriz
kanpokoak eta kotxe
pilotoa behar izaten
dudanez, kotxe piloto
bezala nire emaztea eramaten dut. Destinora iritsi eta deskargatu ondoren, bueltan hutsik etortzen
naizenez,
grua
Andres Zabaletaren kamioia
puentea
deskargatzeko
gatzen dituzte gruak, nahiz eta indar
erabiltzen duten grua aprobetxatuz,
haundiko fenixa izan, 15 metroko
kotxea kamioira kargatzen dugu, eta
pieza erditik hartu eta ondo jeisten
honela emaztea nerekin etortzen da
dute. Portugalen autogruak edo deskamioian. Beste kotxe pilotoak norkargatzeko gruak badauzkate, baina
malean, destinora iritsi ondoren segihauekin lan eginez gero garestiagoa
tuan bueltan etortzen dira.
ateratzen zaie, eta fenixa erabiltzea
Frantzian iaztik %20a jeitsi dira errepimerkeago ateratzen da. Modu honedeetan hildakoak, Estatuan aldiz gehitan lan egitea arriskutsuagoa da eta
tu. Frantzian bezela neurri gogorrak
doble lan egiten dute. Portugal insjarri behar al lirateke hemen ere?
pekzio aldetik atzeratuagoa dago.
Bai, esaten dutenez abiadura kontrol
Hemengo langileek, hau kontatzen
asko eta lege gogorrak jarri omen
diedanean ez didate askok sinesten.
dituzte. Hemen ere Frantzian bezain
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Julian Etxaide Urreaga
1963 - 05 -22

“

Azkarregi gidatzen da gaur

egun eta geroz eta kotxe gehiago
ibiltzen da errepideetan.
Kamioaren eboluzioa nola ikusten
duzu txofer hasi zinenetik?

Noiztik duzu txofer ogibidea?
18 urte nituela, segundako karneta
atera eta Avia izeneko kamioiarekin
hasi nintzen lanean. Garai hartan,
esnea biltzen nuen inguruko herrietako
baserrietan,
ondoren
Lekunberriko Rania zentralera eramaten
nuen,
eta
hemendik
Bartzelonara eramaten zuten esnea.

Gaur egungo kamioiak, lehengoekin
konparatuz onak dira, geroz eta
indar handiagoa daukate, baina hala
ere errespetatu egin behar dira jartzen dituzten limitadore eta tresnak.
Emakume kamioilaria nola ikusten
duzu?
Aldian behin bat edo beste ikusi izan
ditut, hala ere nire ustetan emakumearentzat nahiko lan gogorra iruditzen zait, nahiz eta gaur egungo
kamioiak ondo preparatuta egon.

Gaur egun zer lan egiten duzu?
Gaur egun DHL enpresarentzat egiten dut lan. Lehen La Guipuzcoana
izena zuen enpresa honek, baina
gaur egun 3 paketeri enpresa elkartu
eta DHL eratu dute. Hemen 21 urterekin primerako karneta atera nuenetik nabil. Beasaingo Pesa enpresan
eta Bergarako Transportes Egañan
kargatzen
dut,
eta
ondoren
Madrilera joaten naiz hau deskargatzera. Bidaia beti gauez egiten dut,
paketeri asuntoa horrela izaten delako.
Nola ikusten duzu kamioi garraioaren
etorkizuna?
Nire ustetan, nahiko ilun. Ordu asko
sartu behar izaten ditugu lanbide
honetan, eta aparteko ordu horiek ez
ditugu kobratzen, eta bestalde geroz
eta gehiago estutzen gaituzte.
Pazientzi haundia
bolantean?

behar

al

da

Nahikoa. Azkarregi gidatzen da gaur
egun eta geroz eta kotxe gehiago
ibiltzen da errepideetan. Nahiko
sakrifikatua da lanbide hau, beti
gidatzen duzu tentsioan zuregatik
eta besteengatik arduratuz.

Juliani tradizioa afizioa eta afizioa ofizio bihurtu zaio
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”

“Gaur egungo kamioiak,
lehengoekin konparatuz onak
dira.”
Kamioia ofizio edo afizioa?
Txiki-txikitatik etxean kamioia ikusi
izan dut, eta beti gustatu izan zait.
Horregatik,

beharbada

gaztetan

bolanterako afizio handia neukan,
eta azkenean ofizio bezala hartu
nuen, zerbaitetan eguneroko ogia
irabazi behar dela eta.
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Heraclio Rey Crespo
1963 - 07 - 31

“

Afizioa edukitzea beharrezkoa

dela iruditzen zait, gidatzea asko
gustatu behar zaizu.

kotxeak baino denbora gehiago
behar izaten du, baita metro batzuk
gehiago ere.
Noiztik duzu txofer ogibidea? Ze ibilbide egiten duzu?

Zein hobekuntza somatu dituzu bide
sarean eta kamioiean?

Orain dela 15 urte hasi nintzen txofer. Hamabost urte hauetan gehienetan burnia edo antzekoak garraiatu
izan ditut. Gehienetan, Aceralian kargatzen dut, Olaberrian, eta ondoren
Bilbo, Pasaia, Valladolid, Santander...
normalean antzeko destinoak izaten
dira. Beti nazional mailan ibiltzen
naiz, takografoak permititzen dituen
orduetatik pasatu gabeko ibilbidean.
Ordutegi fijorik ez daukat, deskargatzera noan lekuaren menpe egoten da. Kamioia kargatuta uzten
badut, etxetik goizeko bost eta
erdiak aldera ateratzen naiz, eta hu
tsik utziz gero, goizeko zazpi eta
erdietan. Etxera itzultzeko ordua oso
erlatiboa da, normalean gaueko zortziak edo bederatziak aldera etxeratzen naiz.

Nire iritziz, gaur egungo bide sareak
hobekuntza haundia jasan du, egunetik egunera autobia gehiago egiten dira, mendateak ere hobeto preparatuta daude larrialdietarako sistemekin. Kamioiak jasan duten
eboluzioa berriz ikaragarria izan
da, erosoagoak dira, frenatze sistema hobea daukate, gaur egungo motoreak eta gidatze sistemak askoz errezagoak dira.
Kamioaren hobekuntzari esker,
txoferrak bizi maila hobetu du,
osasun eta lan egiteko eran,
honi esker, egiten diren ibilbideak eramangarriagoak eta erosogoak egiten baitira.

“Gaur egungo motoreak eta
gidatze sistemak askoz errezagoak dira.”
Takografoari buruz zer diozu? Eta limitadoreari buruz?
Biak neurri oso onak iruditzen zaizkit. Takografoak uzten dituen orduak
nahikoak direla iruditzen zait, honela txoferrak atseden hartzeko bere
denbora izaten du. Gainera, nere iritziz, ordu batzuk txofer pasatu eta
gero, pertsonen erreflexuak gutxitzen hasten dira egunaren bukaerarako. Limitadorearen abiadura nahiko dela iruditzen zait, 40.000 kg-z
kargatuta doan kamioi bat ez da
azkar joateko ibilgailua, ez eta karrerak eginez ibiltzekoa ere, frenatzeko
orduan kamioia ez delako kotxea
bezelakoa, honek frenatzeko garaian

”

teko lekurik ez zegoenez, kilometro
bat atzeraka joan behar izan nuen.
Ondoren, almazeneko atera iritsi
nintzenean, lehenengo aldiz gelditu
nintzen almazena zen, eta lehenengo pertsonari galdetu nion lekua.
(Adarra ederki jo zidan!).
Kamioia ofizio edo afizioa?
Ofizioa afizioarekin. Ni lanbide honetan kamioia asko gustatzen zitzaida-

Anekdotaren bat?
Anekdota asko ditut, baina inoiz
ahaztuko ez dudana, lehenengo
egunean kamioiarekin lanean
hasi nintzenean pasatu zitzaidana da. Bilboko almazen batetara
nindoan deskargatzera, nahiko
garaiz iritsi nintzen Bilbora, goizaldera. Izenik gabeko almazen
baten ate aurrean nengoela,
ondotik pasatzen ari zen pertsona bati galdetu nion ea non
zegoen ni bila nenbilen almazeAtsegin du Heracliok bere lana
na. Honek bi kilometro aurreraka zuzen joanda bide bazterrean
ikusiko nuela esan zidan. Esandako
lako hasi nintzen, eta gehienbat nire
bidea jarraitu nuen, eta aurreraka
aitaginarreba kamioneroa zela eta,
nindoala tunel txiki batekin aurkitu
berak animatu ninduen. Afizioa edunintzen, bertan kamioia ez zen kabikitzea beharrezkoa dela iruditzen
tzen. Han bertan beste pertsona bati
zait, gidatzea asko gustatu behar
zaizu, ordu asko pasatu behar izaten
galdetu nion, eta hark almazena
dira bidean, kanpora ibiliz gero askopasatu nuela esan zidan. Beraz,
tan aste bete egoten zara familia
berriz lehengo bidera joan beharra
ikusi gabe...
neukan, baina kamioiari buelta ema98
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Iñaki Irastorza Aldasoro
1964 - 07 - 21

“ Afizioa behar da kamioilaria
izateko, bestela lan hau
nahiko gogorra da.

gidatzea bakarrik dela eta ez karga
eta deskarga lanak egitea.

Noiztik duzu txofer ogibidea? Ze
enpresatan egin duzu lan?
Soldaduskan nengoela atera nuen
kamioi karneta 20 urterekin, eta
ordutik gaur arte nabil txofer munduan. Soldaduska kamioiarekin lan
eginez egin nuen, Cartagena, Cadiz
eta Madrideko kuarteletara gasoila
eta gasolina garraiatzen. Kuarteletan
bertako kamioiei, kotxeei... banatzen
genien guk gasoila edo gasolina.
Soldaduska
amaitu
ondoren,
Aristrainen hasi nintzen lanean, gaur
egun Aceralia den enpresan. 21 urtetatik gaur arte nabil enpresa berarentzat lanean autonomo bezala.
Aceralian normalean kamioilariok
burnia garraiatzen dugu. Gehienbat
Pasaia edo Santurtziko portura izaten da nire ibilbidea, burnia exportatzeko.
Zergaitik sartu zinen txofer?
Betidanik gustatu izan zait kamioia,
txiki-txikitatik
Olaberri
auzoa
kamioiez
inguraturik
ezagutu
genuen, aita ere kamioilaria zen....
Gustoko lana dut, bestela ez nintzateke lan honetan egongo. Afizioa
behar da kamioilaria izateko, bestela
lan hau nahiko gogorra da.
Zer hobetuko zenuke garraiolaritzan?
Batetik ordutegia, ordu asko pasatzen ditugu lanean, eta ordu hauetatik asko zain pasatzen ditugu.
Bestetik, segurtasun maila. Karga eta
deskarga garaian ez daukagu inongo
segurorik, enpresako aseguruak ez
gaitu kubritzen, eta kamioilariok ez
daukagu kamioia kargatu eta deskargatzeko obligaziorik. Esan behar da,
Eusko Jaurlaritza kanpaina bat egiten ari dela, garbi uzteko, garraiolari
edo kamioilarion lana kamioia

Kamioien eboluzioa, takografoa, limitadorea... Onerako edo txarrerako
izan dira?
Kamioilarion lana asko aldatu da
alderdi guztietatik. Kamioia, jendea,
lanerako modua... Kamioiei dagokionez, oraingoek segurtasun
maila hobea dute, komodogoak dira, baina dena
kate bat da; kamioi hobea,
garestiagoa, ordu gehiago
sartu beharra...

”

murrizteko itsasontzi batzuk nahi
ditu jarri Frantziatik Santurtzi aldera,
eta alderantziz.

“Takografoa eta limitadorea
berriz, beharrezkoak direla
iruditzen zait.”

Takografoa eta limitadorea berriz, beharrezkoak
direla
iruditzen
zait.
Takografoak, azken finean
limitatu egiten ditu zure
lan orduak eta jendea ordu
libre gehiago izatera bultzatzen du. Limitadorea
berriz beharrezkoa iruditzen zait, egunetik egunera kamioi eta kotxe gehiago ikusten da, jende asko
eta bideak txiki ari zaizkigu gelditzen, eta hori dela
eta, abiadura neurriak
hartzea beharrezkoa iruditzen zait.
Zein arrisku ikusten dituzu
bidean?
Trafiko haundia ibiltzen da
Aristrain - Aceraliarentzat daramatza Iñakik 19 urte lanean
bidean, zenbat eta jende
gehiago bidean orduan
eta arrisku haundiagoa ikusten dut.
Anekdota edo pasadizuren bat?
Bide guztietan azaltzen dira “gune
Hasieran kamioilari hasi nintzenean
beltzak” deritzonak, puntu haueta21 urte nituen, eta garai hartan txoko bat kentzen badute, beste bat
fer, jende gazte gutxi ikusten zen, eta
azaltzen da, gero beste bat...
nik agian, nintzena baino gazteagoa
Gipuzkoa mailan nahiko bide onak
emango nuen eta kamioia gidatzeko
daudela esango nuke, nahiz eta
ahalmenik ez baneuka bezala, jende
lurralde menditsua izan eta autopista
askok esaten zidan: “Esaiozu zure
onak edo zuzenak egiteko nahiko
aitari kamioia kentzeko!”, eta nik
bide zaila egon. Inbertsio haundiak
ezer esan gabe nik kentzen nuen
egiten ari dira bideetan. Eusko
neure kamioia.
Jaurlaritzak
kamioien
trafikoa
99
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Juantxo Ibarburu Ormazabal
1965 - 08 - 02

“

14 urterekin hasi nintzen aitari
laguntzen kamioian. Gauetan
askotan nik eramaten
nuen kamioia.

Noiz hasi zinen txofer?
14 urterekin hasi nintzen aitari
laguntzen kamioian, Zegamako
Papeleran kargatu eta Madrila joaten
ginen. Zegamatik Madrilerako bidaia
beti gauez egiten genuen, eta askotan nik eramaten nuen kamioia.
Madriletik etxerako bidea egunez
egiten genuen, kartoia ekarriz
Hernani, Bilbo eta Donostiara.
Ondoren Papelera itxi zen, eta oraindik karneta ateratzeko nengoela eta,
urte pare bat aitarekin lanean jarraitu nuen. Gero 21 urte bete nituenean
kamioi karneta atera eta bakarrik
hasi eta aita jubilatu egin zen. Lau
urte Bergarako Aceralia enpresan
egin nituen, Bergaratik Madrila burdina garraiatzen eta bueltan paketeria ekartzen nuen Bilbora. Hemen
ibili nintzenean ere gauez ibiltzen
nintzen, Bilbora goizean iritsi, deskargatu, Bergaran kargatu eta ondoren lo egiten nuen, gero berriz,
gauez Madrilerako bidaia egiteko.
Ondoren, lan hau utzi eta anaia eta
biok paketerian sartu ginen, TNT
Express enpresan. Bat Bilbotik eta
bestea Donostiatik ibiltzen ginen
Madril bidean. Egunero ibilbide
berdina izaten zen, Andoainen kargatu eta Madrila, hemen deskargatu,
kargatu eta berriz Andoaina.
Andoaina goizean iristen nintzen,
hemen deskargatu eta gero egun
guztian, iluntzerarte geldi egoten
ginen. Iluntzean zazpi, zazpi terdie-

tan abiatzen ginen berriz ere
Madrila. Egunean 1.100 km egiten
genituen. Hau utzi, eta gaur egun
Transportes Aranon nabil, lehen
Keler, eta gaur egun Heineken deritzon enpresan. Bertan garagardoa
banatzen dut Espainiako biltegietan
zehar, eta bueltan botila hutsak
ekartzen ditut.
Nolako
eboluzioa
kamioiek?

jasan

dute

Ikaragarrizko eboluzioa jasan dute,
egunetik egunera hobeak ateratzen
ari dira, baina pekatu bat daukate:
diru asko balio dutela. Hasierako
kamioietan hemendik Madrila joateko 8-9 ordu behar izaten genituen,
eta gaur egun berriz, 5 ordutan sartzen gara. Erosotasun aldetik, negu
aldean berogailua, balazta, direkzioa... Lehen negu partean hotz handia pasatzen genuen. Azken finean
gaur egungo kamioian etxean bezala
sentitzen zara.
Zer hobetuko zenuke garraiolaritzan?
Aldatzerik balego, lehenago txoferren artean geneukan giroa oraingora aldatuko nuke. Gaur egun lehengo
laguntasunik, elkartasunik... ez dago
kamioilarion artean. Gure artean
konfiantzarik ez bagenu bezala
gaude, bakoitzak bere lana egiten
du. Lehen adibidez, gurpila zulatuta
bide ertzean gelditzen bazinen, beti
bakarren bat gelditzen zitzaizun
laguntzeko. Gaur egun ez da inor
gelditzen.
100
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Anekdotaren bat?
18 urte neuzkala, aitarekin kamioian
txofer

gauez

nindoala

Guardia

Zibilak gelditu eta karnetik gabe
harrapatu ninduen. Oraindik karnetik atera gabe nengoen. Hauek gelditu eta karneta eskatu zidaten, eta nik
berriz, karneta etxean ahaztu zitzaidala esan eta anaiaren datuak eta
karnet zenbakia nekizkienez, anaiaren datuak eman nizkien, horrexek
salbatu ninduen. Ondoren isuna
etxera iritsi zenean, anaia joan zen
Donostiara txofer zihoana bera zela
esatera.

“Gaur egun kamioia utziz
gero, ez nuke denbora askoan
enpresa batean lanean sostengatuko.”
Kamioia ofizioa edo afizioa?
Dudarik gabe afizioa, hasi afizioagatik hasi nintzen, eta gaur egun ere
afizio ikaragarria daukat. Txiki txikitatik etxean kamioia besterik ez dut
ikusi, aita kamioilaria izandakoa da,
eta gero anaia ere ofizio berean
sartu zen. Gaur egun kamioia utziz
gero, ez nuke denbora askoan enpresa batean lanean sostengatuko. Hala
ere sakrifizio handiko lanbidea da,
nik gehienetan aste guztia etxetik
kanpo pasatzen dut, familia ikusi
gabe. Normalean igandetan irten eta
larunbat goizetan itzultzen naiz
etxera.
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Antton Aramendia Irastorza
1966 - 09 - 19

“

Hendaiara trenez etortzen

den merkantzia guztia banatzen
dugu enpresatara.

Noiz hasi zinen txofer?
21 urterekin atera nuen kamioi karneta, eta urtebete beranduago autobus karneta. Garai hartan Mallorkara
joan nintzen zabor-biltzaile bezala,
eta han bertan azken bi hilabetetan
kamioi txiki batekin ibili nintzen
zaborra biltzen. Handik bueltatzean
Transportes San Adrianekin ibili nintzen urte betez, Amezketako papeleratik papera Bartzelonara eramaten,
eta bueltakoan tokatzen zena ekartzen nuen, paketeria, inoxidablea...
Honen ondoren, sei hilabetez
Alegiko “Alegia Almazenak” enpresan pasatu nituen Salamanka eta
Zaragozatik pentsua ekartzen.
Gaur egun non egiten duzu lan?
Orain Hendaiako “Transis” enpresan
egiten dut lan, Hendaiara trenez
etortzen den merkantzia guztia
banatzen
dugu
enpresatara.
Frantziako,
Alemaniako...
eta
hemengo trenbideak ezberdinak
direnez,
Hendaian
trenetatik
kamioietara aldatzen da merkantzia,
hemen kamioen bidez banatu ahal
izateko. Iristen den merkantzia
gehienetan burnia izaten da, baina
denetarik iristen da. Hemengo enpresetatik pasta, burnia, tuboak... eramaten ditugu berriz ere trenera.
Banaketak edozein enpresatan egiten ditugu, Euskal Herri mailan,
Santander, Burgos, Zaragoza... egunero etxera etorriz.
Lanbide honetan hasi zinenetik aldaketarik somatu al diozu kamioiari?
Orain dela hamabost urte hasi nin-

tzen kamioiarekin lanean, eta egia
esan nire kamioiari aldaketa gutxi
somatu dizkiot. Eboluzio haundia
nire aitaren kamioiekin ikusi dut. Ni
hasi nintzen garaian, 400 zaldiko
kamioiak zeuden, orain berriz 600
zaldikoak
daude.
Oraingoak
erosogoak,
segurtasun haundiagokoak, frenu hobeak... kalitate hobeagokoak dira.

”

gustora ibiltzen naizen erretentziorik
ez badago, orokorrean presaka ibiltzen da kamioiean, eta kotxearekin
ateratzen zarenean berriz, lasai ibiltzeko izaten da.

Zein arrisku ikusten dituzu
lanbide honetan?
Lanbide honetan denbora guztian errepidean
zabiltzanez arriskua beti
dago eta gaur egun trafikoa ikaragarri gehitu
denez, arreta gehiagorekin gidatu behar izaten
duzu. Txoferraren arrisku
haundiena niretzat logurea da, hau oso arriskutsua da, eta logureak abisatzen duenez, hau gertatzean gelditu egin
behar da.

Antton, kamioiarekin orain urte batzuk

Egunez edo gauez nahiago duzu gidatzea?
Gaur egun egunez ibiltzen naiz.
Lehen Bartzelonara joaten nintzenean nahiago izaten nuen gauez gidatu
eta ez goizean goiz jeiki, hau da, goizeko laurak ingururarte gidatzen
nuen eta gero goizean beranduxeago jeikitzen nintzen.
Zer atsegin zaizu gehiago, kamioia ala
kotxea?
Biak, kamioia lana egiteko da eta
kotxea berriz lasai ibiltzeko. Bidai
luze bat edo kilometro asko egiteko
beharbada nahiago dut kamioia, erosogoa delako, posturarengatik gutxiago nekatzen da. Kamioiarekin
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“Gaur egun ofizio bezela
daukat kamioia”
Kamioia ofizioa edo afizioa?
Haseran ofizioa eta afizioa. Lanbide
honetan, gustatzen zitzaidalako hasi
nintzen, baina denborarekin desengainatzen hasten zara, ordu askoko
lanbidea da, geroz eta gehiago exigitzen digute, trafiko izugarria ibiltzen da errepideetan eta beti presaka
ibiltzen gara iritsi ezinda. Gaur egun
ofizio bezela daukat kamioia, orain
ere gustoko lana dut txofer ibiltzea,
baina ordu gutxiago sartu behar izatea gustatuko litzaidake.
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Bernardo Cruz Azurmendi Rivero
1966 - 01 - 30

“

Limitadorea, ondo iruditzen zait, energia
aurrezteko oso baliagarria delako baina
adelantamentuak egiteko orduan oso
arriskutsua iruditzen zait.

Noiz hasi zinen txofer? Zergatik sartu
zinen txofer?

tik kanpo egotea baina, hau da aukeratu dugun ogibidea.

Gidatzeko baimena eduki aurretik,
16 urterekin hasi nintzen aitari
laguntzen kamioiarekin. Baina 21
urterekin karneta atera nuen eta
ordutik naiz kamiolari. Txikitatik afizio handia izan dut kamioiagatik,
ziurrenik lanbide hori ikusi izan
dudalako beti.

Nola garatu edota eboluzionatu da
txofertza?

Zein enpresatan ibili izan zara? Zein
zama garraiatzen duzu eta zein ibilbide egiten dituzu normalean?
Zazpi urtez autonomo bezala ibili
naiz, San Adrianekin. Bartzelonarainoko ibilbidea egiten genuen.
Catalunya aldera papera eraman eta
bueltan altzairua eta karga orokorrean ekartzen genuelarik. Gero San
Adrianen
absortzioarekin,
Transazurmendi sortu genuen eta
orain kamioilaria izateaz gain,
kamioilariak dauzkat lanean.

“Ez da samurra aste osoa
etxetik kanpo egotea baina,
hau da aukeratu dugun ogibidea.”

Ibilgailuen segurtasun maila oso handia da orain, “diskozko balaztak”,
ABS eta LDS sistemak, iraulketaren
aurkako sistema eta suspentsio neumatikoa dute orain. Karga eta deskargan ibiltzeko orduan, plataformak orain errazago muntatu eta desmuntatzen dira, honek lana errazten
duelarik.
Zer diozu takografoari buruz? Eta limitadoreari buruz?
Gaur egun takografoa multak jartzeko erabiltzen dela uste dut. Egia da
garai batetan gehiegikeriak egiten
zirela, baina gaur egun txoferrak
berak kontrolatzen dituzte gidatzen
dituzten orduak. Limitadorea, ondo
iruditzen zait, energia aurrezteko
oso baliagarria delako baina adelantamentuak egiteko orduan oso arriskutsua iruditzen zait, egoera batzutan abiadura handiagoa behar izaten
dugulako kamioneroek, ere.

Zenbat kilometro egiten dituzu urtean?
130 eta 150 mila kilometro inguru
egiten ditut urtean. Garai batean,
Bartzelonako bidea egiten banuen,
orain Madril eta Asturias aldean ere
ibiltzen naiz. Garraiatutako merkantziak berdinak dira, hemendik paperarekin goaz eta handik hona, altzairua eta karga orokorra ekartzen
dugu.
Nolakoa da zure lanegun bat?
Astea niretzat normalean, igandean
hasten da, orduan izaten baita bidaia
hasten dudan eguna. Aste osoa egiten dut etxetik kanpo, eta ostirala
edo larunbatean bueltatzen naiz
etxera. Ez da samurra aste osoa etxe-

Bernardo, bere kamioiaren aurrean
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Zeintzuk dira errepidearen arriskuak?
Gidarien eskutik profesionaltasun
gutxi dago oraindik. Askotan ez dira
konturatzen eskuartean zer daramaten eta errepidean ikaragarrizko
astakeriak ikusten dira. Bestalde,
errepideen egoera hor dago ere, egia
esateko hemendik kanporakoak
nahiko
ondo
daude
baina,
Beasaindik Donostiarainoko N-Iko
zatia nola dagoen sinistezina da, nik
ez dut ezagutzen maila honetako
errepiderik, hainbeste kurba eta
horrelako egoera txarrean dagoenik.
Zeintzuk dira kamiolari on batek eduki
behar dituen ezaugarriak?
Garrantzitsuena, zuhurtasunez gidatzen jakitea, merkantzia kamioian
modu egokian banatzen jakitea,
mekanika ezagupenak ere izan behar
ditu. Geografia eta hizkuntzak jakin
behar ditu, batez ere hemendik
kanpo dabiltzanak.
Kamioia ofizio edo afizio?
Lehenengo afizio eta denborarekin
ofizio. Une honetan obligazio.
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Julian Iraola Lapizondo
1966 - 12 - 31

“

Bi lan motak tartekatzen ditut,

kamioiarekin ibili edota tailerrean,
alde honetatik gustora nabil.

Noiz eta nola hasi zinen kamioiarekin?
Ormaiztegiko Hierros Mavin hasi
nintzen kamioiarekin 26 urte nituela.

”

Takografoari buruz zer diozu? Eta limi-

Lanean hasi behar duen bati eman

tadoreari buruz?

iezaiozu

Nik egiten ditudan bidaietan ez du

hiru

arrazoi

kamioilari

izateko?

eraginik, ordu eta erdi edo bi orduko

Ez nioke inori gomendatuko kamioi-

bidaiak egiten ditudalako. Limita-

nintzen eta Mavin ere, hasieran taile-

lari izatea, arrazoi nagusi batengatik,

doreak duen muga ona iruditzen

rrean egiten nuen lan, baina uzteko-

noiz irtetzen zaren badakizulako

zait, beti ere pixka bat gehiago

tan egon nintzen, orduan nagusiak

zapalduko genioke, etxera lehenago

Aurretik beste tailer batzuetan ibili

kamioiarekin hasteko aukera eskaini
zidan. Hasieran ez nuen nahi baina
gero, hartan hasi nintzen eta horrela
daramatzat zazpi urte. Espainia osora
eta atzerrira serbitzen du burnia
baina ni Euskadi mailan ibiltzen naiz,
mota guzitako elementuak garraia-

iristeko baina baimenduta dugun
abiadura egokia dela iruditzen zait.
Gustoko lana al da?

Zein ordutan jartzen duzu abian
kamioia?

rrean ibiltzen naizelako, bi lanak tartekatuz.
Zein arrisku ikusten duzu bidean?

kuntzarako burnia da eta horregatik

dira arrisku gehienak, adibidez euria

fabrika finkotara joateaz gain, obrak

dagoenean.

tailerreko lana?

“Limitadoreak duen muga
ona iruditzen zait.”

Gustokoa dut kamioiarekin eta taile-

Eguraldi txarra dagoenean sortzen

Zer nahiago duzu, txofer lanbidea edo

bere askatasun puntua ere badu.

Egia esateko, ez da lan aldrebesa.

tzen baditu ere, bere fuertea erai-

dauden tokitara joatea tokatzen zait.

baina noiz iritsiko zaren ez. Hala ere

Goizeko

zortzietatik,

eguerdiko

ordubata arte egoten naiz eta arratsaldez hirutatik seiak arte. Batzutan
non zauden kontutan izanda beranduago iristen naiz, baina orokorrean
kontrolatuta dauzkat denborak eta

Errepideak ondo daudela iruditzen al
zaizu?
Ni ibiltzen naizen bidea nahiko ona
da, okerrena, hemendik Donostiarai-

nahiko ondo ibiltzen naiz.
Frantzian iaztik %20a jeitsi dira errepideetan hildakoak, Estatuan aldiz gehitu. Frantzian bezela neurri gogorrak

Egunaren arabera. Egia esan bi lan

noko N-I ren zatia da. Noiz irtetzen

motak tartekatzen ditut, kamioiare-

zaren badakizu baina noiz bueltatu-

kin ibili edota tailerrean, alde hone-

ko zaren ez, beti egoten baita

Bai. Puntukako karnetarena oso neu-

zerbait.

rri egokia iruditzen zait.

tatik gustora nabil.
Zer hobetuko zenuke garraiolaritzan?
Azpiegiturak

hobetuko nituzke.

Bideak ez daudelako oso ondo.

Zeintzuk dira txofer on batek eduki
behar dituen ezugarriak?

jarri behar al lirateke hemen ere?

Kamioia ofizio edo afizioa?
Ofizioa. Nire kasuan behintzat ez

Lanbidea gustokoa duela garbi eduki

delako

behar du.

lanbidea.
103

espreski

aukeratutako
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Juanjo Aizpeolea Legorburu
1967 - 05 - 03

“

Trafiko ikaragarria ibiltzen da
bideetan, inprudentzi asko
eta pazientzi gutxi.

Zein enpresetan egin duzu lan? Eta
orain?

Lanaren egoera zein da?
Geroz eta okerragoa ni kamioiarekin

1991. urtetik 1998. urtera bitartean

hasi nintzenetik. Lan gehiago dagoe-

Lazkaoko Etxaleku enpresan aritu

la esango nuke, baina hainbeste

nintzen lanean. Ondoren 1998tik
2002ra

bitartean

Ataungo

Galparsoro anaientzat egin nuen lan,
baina hauek beraien artean haserretu ondoren 2002. urtetik gaur arte

petentzi gehiago dago. Askok erdi
prezioan egiten dute lan, eta hori
besteentzako kalte izaten da.
Takografoari buruz zer diozu? Eta limi-

dut lan. Txofer nabilenetik gehienbat

tadoreari buruz?

Ferronia

bertan azaltzen da nondik nora ibili

Zumarraga aldeko burdin tailerretara
banatuz. Egunero antzeko ibilbidea
egiten dut.

Ordutegia dudarik gabe, tailerreko
ordutegia jarriko nuke. Gure lanbidean etxetik atera eta ez dakigu zer
ordutan bueltatuko garen. Bideak
aldatuko nituzke gure esku egongo
balira, trafiko ikaragarria ibiltzen da
bideetan,

naizen, zein ordutegi egin dudan
gidatzen, eta pasatuz gero eta
Ertzainak geldituz gero, nagusia egi-

Zer hobetuko zenuke garraiolaritzan?

inprudentzi

pazientzi gutxi.

asko

eta

duzu?
Ondo iruditzen zait, emakumezkoak
gizonezkoek bezalaxe dute kamioia
gidatzeko eskubidea, baina emaku-

bakarrik ondo, karga eta deskarga
Takografoa oso ondo iruditzen zait,

eta

Emakume kamioilaria nola ikusten

mea kamioia gidatzen ikusten dut

burnia garraiatu izan dut, Hernaniko
Jaso

“Ofizioa ogibide bezala, eta
afizioa, beti gustatu izan zait
gidatzea.”

kamioilari gaudenez geroz eta kon-

Ataungo Bidelan enpresan egiten

biltegitik,

”

ten da kargu. Limitadorea berriz, kalterako izan da kamioilarientzat,

orduetan ez dakit nola moldatuko
diren enpresa askotan, izan ere ni
ibiltzen naizen enpresa gehienetan
ni igo behar izaten naiz kamioi gainera kateak jarri, materiala kargatu....
Kamioia ofizio edo afizioa?

batez ere beste kamioi bat aurrera-

Biak. Ofizioa ogibide bezala, eta afi-

tzeko momentuan, hau 80 Km/h

zioa berriz, beti gustatu izan zait

abiadan baldin badoa denbora asko

kamioia eta baita gidatzea ere.

behar izaten dugu hau aurreratzen

Gustuko lana dut, orain hasi nintze-

eta kotxe ilara handiak formatzen

nean baino gutxiago, baina gustura

ditugu askotan.

nabil.
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Santiago Berasategi Murgiondo
1969 -10 -14

“

Lehen deskantsatzeko zeuk eraba-

kitzen zenuen ordua, orain berriz,
takografoaren orduak errespetatu
behar izaten ditugu.

Zein enpresatan egin duzu lan?
1.989 urtean soldaduzka bukatu eta
1.990ean txofer munduan sartu nintzen Txomin Zubeldiarekin edariak
banatzen. Hemen bi urte eta erdi
egin nituen bertatik bertara, hasi
Legazpitik, Zumarraga, Oñati eta

“Kamioilarion lana ez da
enpresa batean lan egitea
bezala, lasai hartu beharreko
lanbidea da.”
Zer hobetuko zenuke garriolaritzan?
Garraiolaritzan gauza asko hobetuko

banatzen. Ondoren beste sei urte

nituzke, baina gehienbat ordutegia

Lazkaoko Etxaleku enpresarekin ibili

hobetuko nuke. Ordu asko sartu

nintzen, hemen ibilbide luzeagoa

beharreko lanbidea da, eta aparteko

egiten nuen, gehienbat Bartzelona

ordurik ez digute ordaintzen.

edariak

eta Madrid aldera karga generalak

Takografoari buruz zer diozu? Eta limitadoreari buruz?
Ondo iruditzen zait honen beharra
bestela desmadre bat izango litzateke, Estatu mailan dabilen jendearen-

tabernetara

Arantzazura

”

tzat beharrezkoa dela uste dut. Nik
gaur egun ez daukat takografoaren
menpe ibili beharrik, ibilbide motzean nabilelako. Hala ere takografoak
oztopoak ditu; lehen deskantsatzeko
zeuk erabakitzen zenuen ordua,
orain berriz, takografoaren orduak

Pazientzi asko behar al da bolantean?

errespetatu behar izaten ditugu.

tenak, palesak,... denetik, baina beti

Ikaragarria. Gaur egun dagoen egoe-

Takografoak limitatu egiten gaitu, ez

Estatu mailan. Etxalekutik Gasteizko

rarekin,

digu askatasunez lan egiten uzten.

Fagor enpresara joan nintzen, bertan

azkenekoak izaten gara beti kamio-

Limitadorea berriz, kamioiarentzat

urtebete eta 4 hilabete egin nituen,

neroak. Nire ustetan, kamioilaritza

frenu bat da. Kasu batzutan kaltera-

Espainia eta Portugalen zehar elek-

uzten duten pertsonek pazientzi fal-

ko dela esango nuke, batez ere

garraiatuz, herramientak, mailu kir-

tragailuak banatzen. Ondoren 2000
urtetik 2002ra bitartean Orbegozorentzako

lan

egiten

duen

Goi

Garraioa enpresan burniarekin ibili

enpresatan,

trafikoan...

tagatik uzten dute, ordu hil asko
jasan behar izaten ditugu zain.
Kamioilarion lana ez da enpresa

nintzen lanean. Eta gaur egun,

batean lan egitea bezala, lasai hartu

Ataungo Transportes Galparsorore-

beharreko lanbidea da.

kin egiten dut lan, ia hiru urte dara-

Lanaren egoera zein da?

matzat eta gustora nabil, bertatik
bertara lan eginez, lan komodogoa

Ni lanbide honetan hasi nintzenetik

aurreratzeko

garairako,

askotan,

aurreratzen hasi eta ez aurrera eta ez
atzera gelditzen gara.
Kamioia ofizio edo afizioa?
Dudarik gabe afizioa. Betidanik gustatu izan zait txofer mundua. Etxean
ere osaba eta lehengusua ditut
kamioilariak eta beharbada hauen

lana igo egin dela esango nuke,

bidez hasiko zitzaidan afizio hau.

geroz eta kamioi gehiago ikusten

Oso lan gustagarria da niretzat

gruak, Elosegiko ardoak, Zenia igo-

dira errepidean. Nire ustetan, kamioi-

kamioilarion

gailuak....garraiatzen ditut Zaragoza,

larion lanak ez du hutsik egingo, beti

kamioilari gehienak lan honetan afi-

Burgos ... gehienbat iparraldean.

izango da lana lanbide honetan.

zioagatik hasten dira.

da. Hemen karga generalekin egiten
dugu lan, burnia, Jaso enpresako
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lana.

Nire

ustetan
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Jose Antonio Azurmendi Rivero
1969 - 11 - 06

“

Ordu asko pasatu behar izaten
ditugu etxetik kanpo.

“Kamioiak ere asko aldatu
dira.”

Noiz hasi zinen txofer? Ze enpresatan?
21 urterekin atera nuen kamioi karneta. Karneta atera aurretik 17 urtetatik 21 urteetara aitarekin ibiltzen
nintzen eta askotan kamioia gidatzen nuen. 21 urterekin bakarrik hasi
nintzen. Familiako enpresan lan egiten nuen, Transportes San Adrianen,
Amezketako Papelera de Aralarren
paperezko bobinak kargatu, eta
hauek Gasteiz, Miranda, Burgos eta
Logroñora
eramaten
genituen.
Bueltan berriz, Mirandatik pasta granelean ekartzen genuen Amezketako papelerara. Transportes San
Adrian lehen familiako enpresa zen,
eta 1991tik aurrera nik eta nire anaiarrebaren artean hartu genuen,
orain Transportes Azurmendi du
izena gure enpresak, bertan txofer
bezala lan egiten dut, eta guztira 6
langile gaude, bost kamioilari eta seigarrena, arreba bulegoan. Orain ere
Amezketako papelerarentzat egiten
dut lan, Madril, Bartzelona eta
Valentziara papera garraiatzen dut,
beti Estatu mailan ibiltzen gara, eta
bueltakoan Bartzelonatik altzairu
herdoilgaitza ekartzen dut Bergarako Aceros Bergarara, eta Madriletik
berriz tokatzen dena, esnea, burdina,
papera....

joaten ginen herri guztiak zeharkatuz, eta ondorioz ordu asko pasatzen
genituen bidean. Ni Estatu mailan
ibiltzen naiz, eta Espainian zehar
dauden autobia guztiak antzekoak
direla iruditzen zait. Kamioiak ere
asko aldatu dira, gaur egungoak, lo
egiteko erosoagoak, gauerako berogailua dute, aire egokitua...
Egunez edo gauez nahiago duzu gidatu?
Egunez trafiko gehiago ibiltzen da,
eta gauez deskantsatuta bazaude
hobeto gidatzen da, trafiko gutxiago
ibiltzen da eta. Gauez gidatzeak
bere eragozpenak izaten ditu batzutan; merkantzia eraman beharreko
lekua non dagoen ez badakizu, bilatzeko okerrago ibiltzen gara.
Sakrifizio handiko bizia al da kamioilariarena?
Bai, dudarik gabe. Ordu asko pasatu
behar izaten ditugu etxetik kanpo.
Nik adibidez, normalean aste guztia

Nola garatu edo eboluzionatu da
txofertza?
Txofertza geroz eta okerragora doala
iruditzen zait, lehen kamioilariok
elkarren artean ondo konpontzen
ginen, eta elkarri gehiago laguntzen
genion. Bestalde, orain geroz eta
autobia gehiago dago, lehen Madril
edo Bartzelonara joateko herriz-herri

Jose Antoniok tradiziozko ofizioa du kamioilaritza.
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”

pasatzen dut etxetik kanpo, igande
edo astelehenetan atera etxetik, eta
ostirala edo larunbatean itzultzen
naiz. Bestalde, jendea agoantatu
behar izaten dugu asko, askotan ez
gaituzte ondo tratatzen, enpresetan
batzutan denbora asko galduarazten
digute deskargatzeko zain. Gero adibidez, udara iristen denean, irteeraoperazioak eta itzulera-operazioak
direla eta, trafikoa gehitzen denez,
Guardia Civilak gelditu egiten gaituzte, ez digute zirkulatzen uzten trafikoa pixka bat jaitsi arte.
Kamioia ofizio edo afizioa?
Biak. Afizioa txikitatik datorkit, aita,
osabak kamioilariak ziren, ondorioz
kamioi artean ibiltzen nintzen beti.
Baina hala ere txofer hasi aurretik,
hilabete bat gasolinera batean aritu
nintzen lanean, eta ondoren sei hilabete zerbitzari lanetan ibili nintzen
taberna batetan. Esan behar, zerbitzari bezala hobeto nengoela, ordu
gutxiago lan eginez. Baina azken
finean, txofer mundua gustuko dut.

Zegama Urtekaria 20 04

Jesus Mari Oiarbide Larrea
1971 - 04 - 11

“

Behin, hontz bat atera, aurreko

kristala jo eta kristala pitzatu zidan.
Aste beteko loa kendu zidan
hartu nuen sustoarekin.

Noiztik duzu txofer ogibidea? Ze
enpresatan egin duzu lan?

Zer hobetuko zenuke garriolaritzan?
Gehienbat gaua errespetatzea eska-

Txofer

hasi

”

zinenetik

kamioiari

aldaketarik somatu al diozu?

21 urterekin atera nuen kamioi kar-

tuko nuke, gaua lo egiteko dela iru-

Diferentzia haundia somatu diot,

neta. Bi hilabete Legazpiko Korosti

ditzen zait, eta ez lana egiteko. Niri

hala ere ni nahiko berandu hasi nin-

enpresan egin nituen eskabadora eta

askotan tokatu izan zait gauez ibil-

tzen lanbide honetan. Nik lehenengo

kamioiarekin lanean, denetarik egi-

tzea, zisternadun kamioiarekin ibil-

ibili nuen kamioiak orain dela 11

ten nuen hemen. Gero bi urtetan

tzen nintzenean egunero goizeko

urte, dagoeneko 27 urte zituen, han

Murias enpresak azpikontratatuta

ordubitan jeikitzen nintzen Bilbora

gustora ibiltzen nintzen baina gaur

Leizarango autobia egiten ibili nin-

kargatzera joateko, hemengo enpre-

egungoak seguritatea, ixiltasuna,

tzen, Berastegitik Billabonara bitar-

sa 24 orduz egoten baitzen zabalik

berogailua, komodidadea, frenuak,

teko zatian kamioi eta eskabadorare-

urte guztian zehar, jai eta aste.

kin. Ondoren nire kontura hasi nin-

direkzioa, lo egiteko ohea, denean

Honela igandetan kargatzera joate-

tzen lanean zisternadun kamioi bate-

izan du aldaketa haundia, lehenengo

ko deitzen baziguten joan egin behar

kin gasoila banatzen. Hemen 11 urte

kamioiarekin berriz, udan bero,

izaten genuen, gasoila garraiatzea

egin nituen. Gasoila Bilbon kargatu

igandetan librea delako. Kasu hone-

eta

Iruña,

tan nik ikusten dudan kontraesana

Zumarraga eta aldian behin Sorian

da, ondorengo hau da; arrisku haun-

deskargatuz. Zisternadun kamioiare-

dia duen produktua jai egunetan

kin nenbilela osaba eta biok sozio,

libre uztea hau da, gu gasoilez kar-

dun kamioiarekin nindoala, hontz

beste kamioi bat erosi genuen,

gatuta ibili behar izatea arrisku

bat atera, aurreko kristala jo eta kris-

bakoitza kamioi banatan ibiltzen

haundiko produktuarekin trafiko

tala pitzatu zidan. Aste beteko loa

ginen eta hirugarren kamioierako

gehien ibiltzen den egunetan, eta

kendu zidan hartu nuen sustoarekin.

ondoren

Altsasu,

txofer bat hartu genuen erdibana.
Ondoren eta gaur arte Zeraingo
Lumagorri enpresan egiten dut lan
oilaskoak bizirik ekartzen Bilbo,
Gasteiz eta Irundik Zeraina.

“Txofer on batek pazientzi
haundia eduki behar du eta
bestea errespetoz tratatzen
jakin behar du.”

adibidez norbaitek behi bat igande

neguan hotz eta hotsa alde guztietatik izaten nuen.
Anekdotaren bat.
Behin Gasteizen gau batez, zisterna-

Kamioia ofizio edo afizioa?

batetan leku batetik bestera erama-

Afizioa. Txiki txikitatik gustatu izan

tea debekatuta edukitzea.

zait mundu hau, eta karnetik ez nue-

Zeintzuk dira txofer on batek eduki

nean ere osabarekin joaten nintzen

behar dituen ezaugarriak?

Bartzelonara, batzutan bolantean.

Hasteko pazientzi haundia eduki

Kamioiarekin hasi aurretik hiru urtez

behar du, esku artean zer daraman

ibili izan nintzen tailer batean lane-

ondo jakin eta bestea errespetoz tra-

an, eta dudarik gabe kamioia nahia-

tatzen jakin behar du.

go dut.
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Eduardo Irastorza Larrea
1971 - 04 -26

“ Aukera izanez gero,
beste lanbide bat
aukeratuko nuen.

Noiztik duzu txofer ogibidea? Ze

”

haundiak haunditzen joango dira,

Zergaitik sartu zinen txofer?
Txofer hasi aurretik bizikletan ibil-

eta autonomoak geroz eta konplika-

Aitak Pasaiako portuan egiten zuen

tzen nintzen, eta hemendik etorkizu-

tuagoa edukiko dugula iruditzen

lan, eta honi beste lan bat atera zi-

nik ez nuenez eta txofer hasteko

zait.

tzaionez, bere portuko plaza nik

aukera sortu zitzaidanez, lanbide

hartu nuen. Pasaiako portuan Goi

hau hartu nuen. Aukera izanez gero,

Garraioak izeneko agrupazio batean

beste lanbide bat aukeratuko nuen,

egiten nuen lan, inportatutako txata-

baina bere garaian ikasi ez nuenez...

rra puertotik Zumarragako Orbegozo

Afizio pixka bat baneukan, baino ez

enpresara garraiatuz, gaur egungo

kamioilari gehienak bezela txiki-txi-

Aceralia den enpresara, beti ibilbide

kitatik. Etxean kamioilari asko ikusi

eta eguerdian berriz kirolak entzute-

ditut, aita eta 3 edo 4 osaba, baina

ko, bestela egunen zehar Euskadi

orain gustoko lana dut.

Gaztea edukitzen dut musika entzu-

enpresatan egin duzu lan?

bera egiten nuen. Portutik aparte,
Zumarragatik

burdina

eramaten

Irratirik entzuten al duzu? Zer entzuten duzu?
Egun guztian zehar edukitzen dut
irratia piztuta, goizetan Herri Irratia
edukitzen dut albisteak entzuteko,

genuen Gasteiza, almazen askotara...

Lanbide honetan hasi zinenetik hobe-

teko. Emisora gutxitan erabiltzen

Goi Garraioko bulegotik bideratzen

kuntzarik somatu al duzu kamioiean

dut.

zizkiguten egin beharreko lanak.

eta bide sarean?

“Lan oso lotua eta ordu asko
sartu beharreko lanbidea da.”

Agrupazio honetan 47 sozio gaude.

Kamioietan hobekuntzak beti naba-

Gaur

irailetik

ritu izan dira. Gehienbat mekanika

Idiazabalgo Esnaola txatarrerian egi-

aldetik, orain dena elektrikoa dute,

ten dut lan, aita jubilatu eta bere

beti gauzak errezten joaten dira, aze-

lana nik hartu nuen. Hemen txatarra

leragailu automatikoa, frenatzeko

banatzen dugu fundizio txikitara,

sistema hobea, askoz ere erosogoak

beharreko lanbidea da. Nire lana

Bizkaia, Gasteiz aldean, Ampo...

dira, segurtasun maila hobea...Bide

baino okerragoak badaudela irudi-

Egunero laurak aldera jeikitzen naiz,

sarean berriz, orain autobia gehiago

tzen zait, ni egunero etortzen naiz

Idiazabalen kargatzen dut kamioia

daude.

etxera lotara eta hori gauza ona da.

egun,

2003ko

eta txatarra banatu ondoren hutsik

Lanaren egoera nola ikusten duzu?

Sakrifizio haundiko lana al da kamioilarena?
Bai, lan oso lotua eta ordu asko sartu

Okerragoa dela iruditzen zait atzerri

bueltatzen naiz. Nik lehen egiten

Nire kasuan bolarak egoten dira, ba-

edo Estatu mailan ibiltzen diren

nuen puertoko lanean txofer bat jarri

tzutan nahiko lasai ibiltzen gara eta

kamioilarien lana, etxetik kanpo

dut, badaezpada ere. Autonomo

beste batzutan berriz, iritsi ezinik.

egun asko pasatu behar izaten

bezala lan egiten dut.

Etorkizunari

baitituzte.

begiratuz,
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enpresa
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Iñaki Otaegi Albisu
1973 - 09 -10

“

Txofer lanbidea nahiago

dut tailerreko lana baino.

Noiz hasi zinen txofer?
23 urterekin atera nuen kamioi karneta, eta orain dela zazpi urte hasi
nintzen enpresa berdinarentzat egiten dut gaur egun ere lan autonomo
bezala. Aristrainen hasi nintzen eta
hemen
“bigak”
Pasaia
eta
Santurtziko portura eramaten ditut,
bueltan “palanquilla, barillak, palesak”.... tokatzen dena ekartzen dut
beste enpresatara, edo bestela hutsik
bueltatzen naiz berriz ere Aristraina.
Zergaitik sartu zinen txofer?
Txikitatik afizio ikaragarria nuen,
beti nire etxeko ogibidea kamioa
izan da, eta zerbaitetan lanean hasi
beharra zegoela eta, kamioiarekin
hasi nintzen. Gustoko lana dut.
Zer nahiago duzu txofer lanbidea edo
tailerreko lana?
Kamioilari hasi aurretik, tailer mekaniko batean ibili nintzen lanean lau
urte eta erdi. Esan beharra daukat,
bertan kamioiaren mekanika ikasi
nuela eta orain daukadan lanbiderako ondo etorri zaidala, eta txofer lanbidea nahiago dudala tailerreko lana
baino.
Zer diozu takografoari buruz? Eta limitadoreari buruz?
Niri takografoak ez dit asko eragiten,

istripu asko ebitatuko dela uste dut,
jendea deskantsatutago ibiltzen

9etara izaten dira. Etxea bueltatzeko
ordua karga-deskargaren menpe

delako. Limitadorea berriz, ondo
dagoela iruditzen zait baina eragozpen bat dauka, aurreratze garaietan

egoten da, askotan arratsaldeko
5etan sartu eta 8ak arte itxaroten
egon behar izaten dugu kamioia kargatzeko, kamioi asko egoten delako

arazoak ematen ditu. Kamioi guztien
gehienezko abiadura berdina izaten
da, eta bata bestea aurreratzen hasten denean
luze joaten da, eta azkenean bietako batek etsi
behar izaten du.
Zer hobetuko
garraiolaritzan?

Batipat karga-deskargak
hobetuko nituzke. Itxaroten denbora asko galtzen dugu eta gaizki
antolatuta daude. Hemen
galdu arazten diguten
orduen ondorioz gero
presaka ibili behar izaten
dugu destinora iristeko.
Hala ere poliki poliki ari
dira hobetzen.
Emakume kamioilaria nola
ikusten duzu?
Ondo, nik gizonak hainbeste balio duten emakumeak ikusi izan ditut, gainera gizon askok baino
fundamentu gehiagorekin.

Etxean ezagutu duen ofizioari heldu nahi izan dio Iñakik

“Takografoa hoberako dela
iruditzen zait.”
Zein ordutan jartzen duzu abian
kamioia?
Aurreko egunean kamioia kargatuta

atsedenaldiak

uzten badut goizeko 6etan hasten
naiz lanean, eta bestela 8etan. Karga
orduak goizeko 8etatik gaueko

gozpenik izaten, eta ez naiz zortzi
ordutik pasatzen. Takografoa hobe-

aurretik zain.

zenuke

beti bertatik bertara ibiltzen naiz,
egiteko ez dut era-

”

rako dela iruditzen zait, honi esker
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Lanean hasi behar duen bati eman
iezaiozu hiru arrazoi kamioilari izateko.
Lehenengo gauza eta garrantzitsuena, ofizio hau gustatzea da, tailer
batean ohituta egonik, zure 8 orduak
sartu eta lanetaz ahazten zara.
Hemen egunean 8, 12 edo behar
diren orduak sartu behar izaten dira.
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Axier Otaegi Albisu
1976 - 02 -12

“

Kamioilari lana nahiago dut, ordu

askoko lanbidea da, baina orduak
errez joaten dira.

Noiz hasi zinen txofer?
21 urterekin atera nuen kamioi karneta. Hasieran, urtebete aitarekin
ibili nintzen pixka bat kamioiari
eskua hartu arte. Aitarekin ibili nintzen denboran Aristrainekin egiten
genuen lan, hemendik Bilboko portura burnia eraman, eta handik berriz
txapa ekartzen genuen orokorrean
Pasaia, Zumarraga, Andoain... txaparekin lan egiten duten edozein
enpresatara, baita barillea Narbacerotik obratara. Ondoren aitak
kamioia aldatu zuen eta ni aitaren
kamioiarekin hasi nintzen. Ni bakarrik Transportes Vicuñan hasi nintzen
autonomo orain dela bost urtetatik
gaurdaino. Hemen CAFentzat egiten
dut lan, trenak egiteko edo erabiltzen dituzten edozein material
garraiatzen dut, gurpilak... eraman
CAFetik eta ekarri ere CAFera egiten
dut Gipuzkoa, Bizkaia eta Zaragoza
bitarteko ibilbidean zehar. Batzutan
garraio bereziarekin ibiltzen naiz.
Zein berezitasun dauka garraio bereziak?
Garraio bereziaren gehienezko abiadura 70 km/h da, daramazun garraioaren luzeraren arabera 60 km/h izan
daiteke. Garraio honekin eguraldi
txarrarekin eta lainoarekin ezin da
ibili, eta autopistan debekatuta
dago.
Zergaitik sartu zinen txofer?
Alde batetik gustatu egiten zitzaidalako eta bestetik, txiki txikitatik
etxean beti kamioia ezagutu izan
dudalako, bi aitonak, aita eta osaba
kamioilariak ziren, eta nire etxean

beti mundu hori ezagutu izan dugu.
Kamioiarekin hasi aurretik hiru urtez
tailer batean ibili nintzen lanean,
baina karneta atera bezain laister
kamioiarekin hasi nintzen. Tailerra
eta kamioia ezagutu ditut, eta
kamioilari lana nahiago dut, ordu
askoko lanbidea da, baina orduak
errez joaten dira.

”

egunero etxera etorriz, eta atsedenaldiak egiteko ondo ibiltzen naiz.
Zeintzuk dira txofer on batek eduki
behar dituen ezaugarriak?
Nire ustetan, txofer on eta txarren
artean ez dago ezaugarririk. Lanbide
honetan beharrezkoa suertea edukitzea da, eta lo eginda ibiltzea.

Lanbide honetan hasi
zinenetik hobekuntzarik
somatu al duzu kamioian
eta bide sarean?
Nik lanbide honetan ez
daramatzat urte asko eta
ez diot kamioiari aldaketa haundiegirik somatu,
bainan bai lehen etxean
ezagutu nituen kamioietatik gaurko kamioietara
diferentzi
ikaragarria
dago. Bideak berriz, ni
ibiltzen naizen ibilbidean, Bilbo eta Pasaiako
porturako bideak ez dira
oso onak, txarrak baizik,
beti istripuren bat izaten
da, eta Bilbora iristean
berriz, trafiko haundiaren ondorioz karabana
haundiak egoten dira.

Olatxoko seme gazteenak ere atsegin du bere aurrekoen eta bere lana

“Lanbide honetan beharrezkoa suertea edukitzea da, eta
lo eginda ibiltzea.”
Zer diozu takografoari buruz?
Ondo iruditzen zait, takografoak niri
ez dit eragiten, egunean zortzi ordu
baino gutxiago pasatzen ditut gidatzen. Ibilbide motzean ibiltzen naiz,
110

Lanean hasi behar duen bati eman
iezaiozu hiru arrazoi kamioilari izateko.
Kamioilari izateko afizioa beharrezkoa da, niri inork ez zidan animatu,
alderantziz, denek ez hasteko esaten
zidaten, beste lanbide batean hasteko. Baina asko gustatzen zitzaidanez
hasi, eta gaur egun ere gustora
jarraitzen dut nere lanbidean.

Zegama Urtekaria 20 04

Axier Errasti Astiazaran
1976 - 09 -12

“

Hemendik kanpo kamioilariek
komeriak izaten dituzte
beraien kamioiak behar
bezala aparkatzeko..

”

lastoa ere garraiatzen ari gara

dagoela behar bezala ordainduta, ez

21 urterekin hasi nintzen txofer, pri-

Burgosetik

autonomoen kasuan eta ezta langile

merako

dugularik.

Noiz hasi zinen txofer?

karneta

atera

orduko.

Frantziara

eramaten

gabiltzanon kasuan ere. Ordu pila

Txikitatik atsegin izan dut txofer lan-

Kamioiei dagokienez, hiru motatako-

bat sartzen ditugu azkenerako, karga

bidea, bi osaba kamioilari ditut eta

ak

deskargatan

askotan joan ohi nintzen beraiekin

garraiatzekoa, kaxaduna eta makine-

kamioian Valentziara, Murtziara...

ria garraiatzekoa, gondola deituri-

Nire ilusioirik handiena kamioiarekin

koa.

lan egitea izan da betidanik eta egun

garraiatzekoa hartuko nuke, atsegi-

gustora nabil bolantea ogibidetzat

nena bera dut. Erremolkearen erdian

dudala.

duen garabia dominatzea ez da erra-

erabili

izan

ditut:

Aukeratzekotan,

enborrak

enborrak

za baina egunero hortan ibiliz gero

Defini ezazu zure lana.
Enborrak garraiatzeko trailer bat
gidatzen dut, hamabost metro ditu
guztira eta erremolkearen erdian
garabi bat du egurrak kargatu eta
deskargatzeko. Goizean goiz jaiki eta
Frantzian kokatuta dagoen Landas
eremura joaten naiz egurra kargatzera. Denboraldiak izaten ditugu, ba-

berehala

hartzen

zaio

eskua.

Kamioian lo egin beharra ere suerta-

itxaron

egin

behar

dugula, errepidean obrak daudela,
istripuren bat dagoela... orduak konturatzerako igarotzen dira eta eguna
noiz amaituko dugun ez dugu jakiten
sekula. Lanbide hau ez dago baloratuta merezi duen bezala.

“Frantzian emakume kamioilari asko ikusten dira.”

tzen zait bidaia luzeak ditudanean
eta aipatu behar dut, ez dudala bate-

Zer diozu emakume kamioilariari

re gustoko lanbide honek duen

buruz?

alderdi hau, etxean lo egitea bezalakorik ez dago!

Oso ondo iruditzen zait eta geroz eta
gehiago daudela ikustea pozgarria

Zer hobetuko zenuke garraiolaritzan?
Aparkalekuekin

dugu egunero, eta besteetan aldiz

hobetuko nituzke lehenik. Zegaman,

egunero leku ezberdinean. Pinu

zorionez ez dugu horrelako arazorik,

maritimoa garraiatzen dut, zerrarako

baina hemendik kanpo kamioilariek

denean lau edo bost metro inguruko

komeriak izaten dituzte beraien

enborrak izaten dira eta papelerara-

kamioiak behar bezala aparkatzeko.

ko denean, bi metro edo bi metro eta

Irunen esaterako, inon baino premia

erdiko

ditut.

handiagoa dago eta dauden aparka-

izan dut Frantzian eta ondo gidatze-

Bazkaldu ondoren Seguran deskar-

leku apurrak ere kentzen ari dira.

az gain, kamioiak duen garabia ere

gatzen ditut enborrak. Azkenaldian,

Bestalde, aipatu, lanbide hau ez

erraztasunez erabiltzen du.

apeak

ekartzen

dauden

111

arazoak

da. Frantzian emakume kamioilari

tzuetan toki berdinean kargatzen

asko ikusten dira eta baita autobusak
gidatzen ere, hemen baino askoz
gehiago. Langile finak dira eta edozein motatako maniobretan ez dute
inongo arazorik. Enborretako trailerrarekin dabilen emakume bat ikusi
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Ander Arizkorreta Baron
1970 - 08 -21

“

Norberaren kamioia gidatzeaz

gain, besteek egiten dutenari begira
ere joan behar izaten gara.

”

Noiz eta nola hasi zinen kamioiarekin?

diagoa hartu. Orain ikertzen ari dira

baina ondo lo eginda joan behar

Aitari laguntzen hasi nintzen lanean

sistema berri bat, aurreratzen ari

duzu beti.

18 urterekin, Gabiriko meategitik,

zarenean limitadorea deskonektatu-

Lanean hasi behar duen bati eman

Asturiasera,

eta

ko lukeena eta posizioan jartzerako-

hiru arrazoi kamioilari izateko?

genuelarik

an berriro martxan jarriko lukeena,

zinka eta beruna. 21 urterekin atera

interesgarria izan daiteke, baina

nuen karneta eta 23rekin hasi nin-

oraindik ikertzen ari dira.

Kartagena

Valentziara eramaten

tzen

zisternarekin

Repsolentzat
Bilbon

gasoila

kargatzen

Nafarroako

genuen

erribera

eta

eta

alderdi

honetan banatzen genuen.

“Nire burua ez dut ikusten
lau pareta artean lanean
sartuta.”

Gero

Zumarragako Orbegozorentzat hasi
nintzen lanean. Hemen egiten dugun

Gustukoa

lana, txatarra portutik Zumarragara

burua ez dut ikusten lau pareta arte-

ekarri eta bertatik ateratako burdina

an lanean sartuta. Ikasketak ere,

banatu,

mekanikaren inguruan egin nituen

Bergara,

Bilbo

eta

Gasteizera. Beste enpresa batzuentzako ere egiten dugu lan, Oi
Garraioak
bidez,

deitutako
bertan

elkartearen
autonomoak

gaudelarik.
Takografoari buruz zer diozu? Eta limitadoareari buruz?
Ondo iruditzen zait, baina orduka
neurtu beharrean kilometroka neurtuko nuke, errepidearen arabera
denbora berdinean egiten den kilometro kopurua ez delako bera.
Limitadorea beharrezkoa da, baina

gainera

dauka. Nire ustez lanbide honek
askatasun handia eskaintzen dizu,
esaterako geldialditxo bat egin eta
kafea hartzeko gogoa baduzu, horretarako aukera badago. Baita egunen

Zergatik sartu zinen txofer?
nuelako,

duela garbi edukitzea, zeren soldata
bat ateratzeagatik joaten bada jai

ibiltzen.
banatzen,

Oso garrantzitsua da lana gustukoa

nire

eta hasieratik garbi nuen kamioiekin
lan egin nahi nuela.
Zein arrisku ikusten dituzu bidean?

batetan

edozein

arrazoirengatik

eguna libre hartu behar baduzu ere,
inongo eragozpenik ez jartzea.
Frantzian iaztik %20a jaitsi dira errepideetan hildakoak, Estatuan aldiz gehitu. Frantzian bezala neurri gogorrak
jarri behar al lirateke hemen ere?
Ez dut uste multa gehiago jartze

Arrisku handia dago errepidean, ber-

horrek eragin positiboa duenik, hil-

tan ibiltzen diren kotxetako gidari

dakoen jaitsiera horren arrazoia dela

asko ez direlako konturatzen egiten

esaten dute Frantzian baina ez dut

dituzten gauzekin. Honek suposa-

uste hemen horrelako eraginik izan-

tzen du kontu handiarekin joan

go lukeenik, hango errepideak eta

behar izatea, norberaren kamioia

hemengoak ez direla berdinak onar-

gidatzeaz gain, besteek egiten dute-

tu behar delako. Han bakarrik auto-

nari begira ere joan behar izaten

pistan ibili daitezke kamioiak eta

garelako.

horrek eragin handia du istripuen
kopuruan.

kasu askotan istripuetarako kaltega-

Egunez edo gauez nahiago duzu gidatu?

rria da, zeren beste kamioi bati

Gauez asko ibilitakoa naiz ni eta

aurreratzen hasten zarenean askotan

lanaren arabera hobe izaten da.

Lehenengo afizioa eta gero ofizioa.

bidea

zara,

Gauez ibiltzeak duen abantaila, zir-

Gustukoa ez baduzu zaila delako ofi-

kamioiak ezin duelako abiadura han-

kulazio gutxiago ibiltzen dela da,

zio bihurtzea.

okupatuz

geratzen
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Kamioia ofizio edo afizio?
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Mitxel Arizkorreta Baron
1977 - 09 - 21

“

Tailerrean lanean ibili nintzanean

egun osoa pasatzen nuen erlojuari
begira, kamioian aldiz, beste modu
batera pasatzen zaizkit orduak.

”

dugu; gehienetan Euskadi mailan

Zer nahiago duzu, txofer lanbidea edo

Karneta atera eta segituan hasi nin-

ibiltzen bagara ere, Zaragoza eta

tailerreko lana?

tzen kamioiarekin ibiltzen. Kamioiak

Burgosera ere egiten ditugu bidaiak.

genituen eta hauek martxan egon

“14 urte nituela aitaren aldamenean kamioian ibiltzen
nintzen udan.”

Noiz hasi zinen txofer?

behar direnez, berehala hasi nintzen.
Egia esan, txikitatik oso bihurria izan
naizenez, 14 urte nituela aitaren
aldamenean kamioian ibiltzen nintzen udan. Eskolan ez nenbilen ondo
eta nire lagunak hondartzara joaten
ziren bitartean, nik aitarekin lanean

Takografoari buruz zer diozu? Eta limitadoreari buruz?

Txofer

lana

gustukoagoa

dut.

Tailerrean lanean ibili nintzenean
egun osoa pasatzen nuen erlojuari
begira, kamioian aldiz, nahiz eta
etxera iristeko ordutegi fijorik ez
eduki, beste modu batera pasatzen

Honen eraginez, batzutan ezinezkoa
da programatuta zegoena egitea eta

zaizkit orduak.

pasatzen nuen uda, eskarmentu gixa.

beste egun batzutan ondo dator.

Zeintzuk dira txofer on batek eduki

Garai hartan aita, zisternarekin ibil-

Kamioilariak kontrolatzeko modu

behar dituen ezaugarriak?

tzen zen, Iruñean karga hartuz eta

bat dela iruditzen zait, baina kotxe

Donostialdean banatuz. Horrela ibili

gidariak ere kontrolatu beharko lira-

nintzen 21 urte bete arte. Tartean,

tekeela uste dut. Limitadoreari ikus-

ikasketak bukatu eta praktikak egi-

ten diodan arazoa, aurreratzeko

ten egon nintzen Andoaingo tailer

garaian indargabe geratzearena da.

batean urte eta erdian. Taberna bate-

Zergatik sartu zinen txofer?

an ere lan egin dut. Lehen aldiz

Afizioagatik eta txikitatik etxean

kamioia hartu nuenean, kasualitatea-

ikusi dudan zerbait izan delako.

ren eragina izan zen. Zumarragatik
gentoztela aita eta biok, enkargu bat
egiteko deitu zioten aitari, orduan
Tolosara iristean, bera kamiotik jaitsi
eta surtidorera joateko esan zidan
niri. Nahiz eta gaztetatik ibili naizen
kamioian, kabinan bakarrik geratzen

Emakume kamioilaria nola ikusten

Lehenengoa kamioia gustukoa izatea
eta kamioia zaintzen jakitea, hau da
aberia gertatu aurretik ondo kontrolatzea kamioia. Baita, kamioiaren
neurriak ondo ezagutzea, hau oso
garrantzitsua da maniobratan aritzeko eta biltegi desberdinetan atzera
eta aurrera ibiltzeko.
Lanean hasi behar duen bati eman

duzu?
Ondo iruditzen zait. Gehiago egon

iezaiozu hiru arrazoi kamioilari izateko.

beharko lirateke, horrela dena pixka

Aurrena, gustukoa izatea. Lan oso

bat lasaiagoa izango litzateke.

polita dela, leku asko ezagutzen ditu-

Egunez edo gauez nahigo duzu gidatzea?

zulako.

du.

Gauez, nahiko aurreratzen delako.

Ordutik aurrera Orbegozon hasi nin-

Kontutan izan behar da trafiko gu-

tzen lanean kamioi berria hartuta.

txiago ibiltzen dela eta ahal den neu-

Lehengaia ekartzen dugu Zumarra-

rrian lehenengo bidaia gauez eginez

duzulako,

gara, txatarra edo palankilla, Baiona

gero, egunean zehar lasaiago ibil-

ematen dizulako eta gainera abiadu-

eta portutik. Eta burdina eramaten

tzen zarela.

ra ere txikiagoa delako.

zarenean

inpresioa

egiten
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Zer nahiago duzu, kotxea ala kamioia?
Kamioia. Batetik ikuspegi zabalagoa
segurtasun

handiagoa
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Aitor Zabaleta Kortazarri omenaldia
Abenduaren 8an, eguraldiak ez lagundu arren, urteroko legez, Aitor
Zabaletaren lagun ugari elkartu ziren
Zegaman, Aitorren heriotzaren 6. urteurrenaren inguruko ekitaldia bururutzeko. Aitorren sendi eta lagunak, San
Adriango kokazuloaren ondoan dagoen
bere omenezko monolitora joan eta
bertan lore eskaintza bat egin ondoren
Zegamako plazara hurbildu ziren, bertan Aitorren aldeko oroimenezko omenaldi ekitaldi bat jasotzeko. Oroimen

ekitaldian, txalapartaren
soinua eta
dantzariak lagun, lore sorta bat eskaini
zitzaion Aitorren neskalagunari eta
momentu hunkigarriak bizi izan zituzten
beraz, bai guraso, senide, neskalagun
eta bertaratutako Aitorren adiskide
guztiek.
Gogoratu, Zegamako seme zen Aitor
Zabaleta, errealeko jarraitzeile sutsua
eta “Tartaloetxeko” bazkide zela, hori
dela eta Zegamar ugarik parte hartu
zuen ekitaldi honetan.

Omenaldi ekitaldian.

XABIER ARAKAMA

Badira urte batzuk Xabier Arakama
musika munduan erabat murgilduta dabilela. Hogeita hamaika urteko zegamar
hau, bederatzi urte zituela hasi zen trikitixa ikasten, eta harrez gero hor dabil buru
belarri doinu eta erritmoekin lanean.
Hemezortzi urterekin hasi zen trikitixa
klaseak ematen Zegaman bertan, baina
berehala deitu zioten beste herri batzuetako musika eskoletatik han ere haur eta
helduei erakusteko. Gaur egun,
Ormaiztegi, Irurtzun, Iruña, Berriozar eta
Lazkaoko musika eskoletan dabil lanean,
baina beste hainbat lekutan ere aritua da:
Zegama, Aretxabaleta, Biana, Elorrio,
Oion...

Musika taldeetan ere aspaldi hasi zen
jotzen. Hasieran, hemeretzi urte zituenerarte, bere arreba Mari Jose eta berak
osatzen zuten trikitilari bikotea, baina hortik aurrera Xabik hainbat musika talde
martxan jarri ditu edo beste talde batzutan jo du: Trikizio, Arakajun, Etxak,
Zorabiok, Zure, Donato Goienetxe,
Xolomona bi, Kepa Junkera... Diska
ezberdinak ere grabatu ditu talde hauekin.
Bere soinuarekin asko bidaiatzeko
aukera izan du, bai Euskal Herrian, bai
munduan zehar. Euskal Herriko geografi
guztian jotzeaz gain, Estatu Batuak,
Frantzia, Holanda, Alemania, Suitza,
Canada, Espainian jo ditu bere abestiak.
Azken aldian gainera, asko dabil Katalunia
eta Galizia aldean jotzen.
Azkeneko bi urteak Musikenen (Euskal
Herriko goi mailako musika zentrua) pasa
ditu Musika Tradizionalaren Joera Berriak
deituriko kurtsoetan, Kepa Junkerak
koordinatua. Hor hasi zen txalaparta eta
Xabiren arteko erlazioa. Musika tresna
ikusgarri honekin dabil azkenaldian jolasean. Bi taldetan dabil txalapartari bezela;

bat berak sorturikoa (ZORABIOK) eta
bestea Kepa Junkerak sorturikoa (ETXAK,
Euskal Herriko Txalaparta konpania).
Azken honetan Kepa Junkerarekin batera
hainbat kontzertu eskeini ditu.
2004. urtean, guztira 136 kontzertu
eskeini ditu bere talde ezberdinekin, batean eta bestean. Kepa Junkera, Zure,
Zorabiok eta Etxak-ekin ere grabaketak
egin ditu, egunero klaseak emateaz gain.
Oso lanpetuta, baina ikaragarri gustora
dabil Xabier Arakama lan hauetan, berarentzat lana baina gehiago gozamen bat
baita guzti hau.
2005. urterako hainbat proiektu eta
bidai ditu buruan. Horien artean, bere taldeetako batzuekin diskak grabatzea.
Pare bat bidai ere dagoeneko konkretatuak ditu: martxoan Suitzara joango da
Trikiziorekin eta abuztuan Holandara
Zurerekin. Eta noski, hemen inguruan
(Euskal Herria, Katalunia, Galizian), ere jo
eta su arituko da soinua eta txalaparta
astintzen.

Zegamarrak Santa Barbarara erromes
Aszensiotako ospakizuna benetan hartzen dute aspaldidanik,
Zegamako Olaran auzoko herritarrek. Ohitura zaharra omen da,
Urretane, Goiena, Berastegi eta
inguru horietatik, Olaran auzoko
baserrietatik behintzat eta horien
animoan baita hainbat herritar
ere,
Aszenzioko igandean
Seguran kokatuta dagoen Santa
Barbara mendiko Ermitara erro-

mes joatea, bertan meza entzuten dute eta adierazi dutenez,
Segurako apaizak, Segura,
Zegama, Zerain eta Idiazabal
herriak bedeinkatzen omen ditu,
ondoren Segurako Udalak eta
Kortaberri auzoko bizilagunek
eskainitako
hamaiketakoaz
gozatu eta berriro Zegamarako
martxa hartzen dutelarik.
Maiatzaren 23an Zegamatik Santa Barbaran izan ziren erromesak
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Ba al zenekien?

San Adriango kobazuloa. 1902ko argazkia (Fototeka Kutxa)

- 1893. urtean, ekainaren 16an, (San
Adrian Egunean) inauguratu zela gaur
egun ezagutzen dugun San Adriago
Ermita?
- eta aurretik zegoen Ermita kobaren
beste aldean metro pare bat aurrerago
zegoela?
eta Ermita hau Zegama, Idiazabal eta
beste herri batzuetako fededunen limosnarekin eraki zela?
- eta, inaugurazio ekitaldian, elizgizonak,
Zegamako udal gorporazioa, korua,
organista eta Zegamako txaranga ere
bertan izan zirela?
- Eta inaugurazioan izandako xehetasun
guztiak akta batetan jaso zirela?
Hona hemen, hitzez hitz aktaren transkripzioa:
“En la cueva de San Adrian, Villa de
Cegama, Provincia de Guipúzcoa,
Diocesis de Vitoria a diez y seis de junio
de mil ochocioentos noventa y tres, siendo Romano Pontífice el Sapientísimo
Leon XIII, Reinando en España Don
Alfonso XIII, ocupando la Sede Episcopal
de Vitoria el Excmo. é Iltrmo. Señor Don
Ramón Fernandez de Piérola, siendo
Párroco de Cegama Don Alfonso María
de Zabala y Alcalde de la misma Don
José Francisco de Alústiza, tuvo lugar la
solemne bendición é inauguración de la
nueva ermita de San Adrían, edificada de
nuevo y en el lado opuesto (unos dos
metros más adentro) al que ocupaba la

anterior, con las limosnas de los fieles de
Cegama, de Idiazabal y otros pueblos,
por los canteros Antonio María Aróstegui
y José Lorenzo Larrea y el carpintero
José Ignacio Zabaleta, habiendo sido
ejecutado el altar por Don Balbino
Tellería.
A las seis de la mañana procedió el
Párroco Don Alfonso María de Zabala a
la bendición, según lo prescrito en el
Ritual Romano, celebrando á continuación una Misa rezada, á la que asistieron
numerosos fieles.
A las diez de la mañana se cantó Misa
solemne que celebró el presbítero Don
José Antonio Larrea, oficiando de
Diácono Don José Miguel Lascuraín y de
Subdiácono don Nicolas Zabaleta,
Párroco de Aldaba, asistiendo en
Corporación el Ayuntamiento de esta
Villa.
La capilla de Cegama cantó una misa de
Don Felipe Gorriti, acompañando con el
armonio, el organista de Beasaín Don
Juan José Telleria y dirigiendo el coro el
que lo es de Cegama Don Balbino
Telleria.
Predicó un sermon alusivo al acto el
Presbítero de Echeverría, hijo de este
pueblo.
El concurso fue numeroso, reinando
durante todo el día el mayor orden.
La charanga de Cegama ejecutó varias
piezas despues de la misa solemne y por
la tarde.
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Y para que conste en todo tiempo este
hecho celebrado con tanto regocijo por
los numerosos fieles que a él asistieron,
levantamos esta acta en el lugar mismo
de la erección. Fecha ust supra “
Agiri hau honako hauek sinatu zuten:
Alfonso Mariá de Zabala (párroco de
Zegama)
Jose Francisco Alústiza (alcalde de
Zegama).
Miguel Lino Ormazabal
Balbino Telleria (director de la coral de
Zegama)
Juan Aldanondo
Jesus María de Echeverria (doctor)
Pantaleón Echeverria (présbítero)
Joaquin Campos (maestro)
Jose Andres de Oyarbide (presbítero)
Jose Miguel de Echeverria (ex-diputado
provincial)
Luis Echeverria
Casiano Irizar (el secretario)
Luis Maria Echeverria (abogado)
Victorio Esnaola.
Juan Bautista Sanz (Abogado y ex–
diputado provincial)
Luis Esnaola y Echeverria
Agapito Aldasoro (teniente de miqueletes)
Jose Mayora y Aramburu (médico)
Juan José Garay (presbítero)
Jose Lorenzo Larrea (cantero)
Antonio María Aróstegui (cantero)
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Adrian Berasategi
“ Kotxeen gurpilak muntatu
eta desmuntatzeko makina
asmatu nuen; lehenik
haizearekin bakarrik ibiltzen
zena eta gero makina hau
elektriko bihurtu nuen,
horregatik eman zidaten
Ginebran “Merituaren
domina” ”

Non jaio zinen?
Ni Maittegin jaio nintzen, 1929ko
ekainaren 16an. Adrian izena San
Adrian egunean jaio nintzelako
jarri zidaten, bestela nire izena
Juan Bautista izango zen, aitona
bezala.
Barrenalde auzoa nolakoa zen garai
hartan. Asko aldatu al da ordutik?
Errioxako martxa nahiko garaiz
hartu nuen eta ez dut oso garbi,
baina gogoan ditut gaur egun
desagertuta dauden bi baserri
behintzat: Soraluze eta Landerriturri baserriak.
Haurtzaroko zein oroimen dituzu?
Nik hamar urte nituela Gosategi
Barrena baserrian egon nintzen
morroi moduan. Bertako neska
koxkorrak, Maritxuk, asko nahi
ninduen, askotan, ama utzi eta
nirekin
etortzen
zen,
nik
Opaintegira eramaten bainuen eta
han bere saltsan ibiltzen zen.
Oraindik ere askotan esan izan dit
gurasoiei baino gehiago maite
izan ninduela.

Geroago Arizti-Berri baserrian
egon nintzen artzain moduan, 1112 bat urte nituenean.
Orduan zer egoten zen baserrietan?
Ni artzain, ardi eta behiekin ibili
nintzen eta ahuntzen bat baldin
bazegoen, gainontzean ez naiz ni
gogoratzen beste ganadurik egoten zenik.
Eta, soroan ze lan egiten zenuten
garai hartan?
Niri amorrurik handiena ematen
zidana behien aurretik itzain ibiltzea zen. Arto-jorran eta horrelakoetan ere ibiltzen ginen eta hau
ere oso txarra iruditzen zitzaidan.
Niri soro asunto haiek ez zitzaizkidan batere gustatzen eta orain
berriz ez naiz baratzetik ateratzen.
Laguardian dudan baratzean urte
guztian ez da ezer falta izaten eta
neguan ere letxuga eta tomateak
izaten ditut. Gabonetan oraindik
ere tomateak izango ditut, dena
ongi tapatuta baitut plastiko eta
horrelakoekin.

Eskolara zein urterarte joan ziren:
Ni, eskolara 10 urte arte joan nintzen, orduan morroi joan bainitzen.
Orduan oinez etorriko zineten
Maittegitik eskolara ezta?
Bai, oinez joaten ginen baina 6
urte nituenetik Amondrainen bizi
izan nintzen. Geroago gau eskolan
ere ibili nintzen baina bertan ikasi
nuena musean jolasten izan zen.
Zer izaten ziren gau eskolak?
Gau eskoletan zerbait ordaintzen
zen eta maisuek klaseak ematen
zituzten, baina nik ez nuen ezer
ere ikasi bertan, musean eta txikitoak edaten bakarrik. Hori guztia
14 urte nituenean izan zen.
Ordurako morroi egongo zinen?
Bai ordurako 12 urte nituenetik
Altziberren apaizetxean nengoen
morroi bi urtetan Don Jose Andres,
Don Ignazio eta horiekin. Han
ibiltzen ginen Soraluzeko mendi
haietan pinuak sartu eta horrelakoetan Jose Martin mutuarekin. Ni
bertan oso gustura nengoen baina
14 urterekin gurasoek Aittamarrengo lantegian niretzako lana
eskatu zuten eta han hartu nindutenean negar eta guzti egin nuen.
Nire etxean neu nintzen zaharrena
eta ondoren senide pila bat. Etxera
dirua senideetatik nik bakarrik
eramaten nuen eta aitak nahikoa
lan izaten zuen, lantegian lan
egin eta gero ordu libreetan baserri batetara joaten baitzen diru
gehiago ateratzera.

Adrian bere
Zegamako
gaztetako
lagunekin.
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Perra fabrikan hasi nintzenean izugarrizko aukera izan nuen.
Cadizetik etorri ziren Gipuzkoako
lantegietara langile onen bila, eta
ni ondo moldatzen nintzen makina eta horrelakoetan baina gure
amak esan zuen ez ninduela
Cadizera joaten utziko etxean nire
beharra zegoelako.
Aittamarrengo lantegi horretan
izan al zenuen makinekin lehen
kontaktua?
Bai, baina ordurako herriko jendeari erloju batzuk eta konpondu
izan nizkion, nahiz eta batzuk
hondatu ere egin nituen.
Noiz
arte
egon
zinen
Aittamarrengo lantegian?
Ba bertan 22 bat urte nituen arte
egon nintzen.
Ordurako soldaduzka eginda al
zenuen?
Bai ordurako eginda nuen.
Guadalupen instrukzioak egiten
aritu nintzen denboran, kapitainak oso maite izan ninduen begi
onez hartu baininduen. Egun batean Arantzazurako peregrinaziora
etortzeko baimena eskatu nion,
niri asko gustatzen baizitzaidan
festa hura, baina ezezkoa eman
zidan, instrukzio garaian bertan
egon behar zela eta garai hura
amaitutakoan bizitza beste era
batetara izango zela esanez. Niri
izugarrizko pena eman zidana
zera izan zen, Jose Mª Atxatxekoa,
zegamarra hau ere, nirekin zegoen
eta hura ere begi onez ikusten
zuen, eta hark baimena eskatu zionean baiezkoa eman ziola.
Instrukziorako denbora amaitu
zenean maniobrak etorri ziren, oso
gogorrak
hauek.
Maniobrak
Iruñea inguruko mendietan egin
genituen eta niri buruan geratu
zitzaidan herri bat Zilbeti izan zen.
Herri horretara ailegatu aurretik,
kapitainak esan zidan 4 litroko bi

Adrian gaztetan.

“Ni, eskolara 10 urte arte joan
nintzen, orduan morroi joan
bainitzen.”
kantinplora eraman behar nituela
nik. Bata urez eta bestea ardoz
beteak, niri ez zitzaidalako bietako ezer falta izan behar, kapitanak
eskatzen zidanean.
Tabernarik ere ez zegoen herri
txiki batetara ailegatu ginen egun
batean, eta bertako bati esan nion
ardo pixka bat nahi nuela eta ea
non lor nezakeen. Hark erantzun
zidan ardoa nahi baldin banuen,
eman zitekeen bakarra apaiza zela
eta berak emango zidala hala nahi
baldin bazuen. Horrela, joan nintzen apaizarengana eta honek
baita ardoa eman ere.
Geroago kapitaina, berak ez zuela
errekako urik nahi eta ahal nuen
tokian iturri bat bilatzeko esan
zidan. Nik orduan herritarren bati
galdetzen nion ea bertan iturririk
ba ote zegoen, eta esaten zidaten
tokira joaten nintzen ur bila. Egun
batean gindoazen bidetik nahiko
urruti zegoen iturri batetara joan
nintzen ur bila, eta ia bueltan nen-

Adrian eta bere
lagunak sokatiran
Zegamako plazan.
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torrela mosketoia iturri ondoan
utzi nuela konturatu eta berriro
itzuli behar izan nuen. Zer gertatu
zitzaidan kapitainari esan nionean, mosketoia mandoak eramango
zuela eta nik gehiago ez mosketoirik ibiltzeko esan zidan.
Zilbetira ailegatu ginenean, ardoa
ugari zuten eta jendeak izugarrizko mozkorrak harrapatu zituen.
Handik mugitu eta mendiko ibilaldiak egin ondoren Iruñeara ailegatu ginenean itxitura moduko batean sartu gintuzten denak inork ere
ezin zuela handik irten esanaz.
Han geundela kapitainak esan
zidan kanpindendan lo egiten
aspertuta zegoela eta ea etxe bat
bilatzen nion lo egiteko. Beraz
etxe bila hasi eta lehenengo etxe
dotore batetara joan nintzen eta
bertakoek lotan hartuko zutela
esan zidaten eta gainera ez ziotela
kobratuko.
Kapitainarengana bueltatu nintzenean eta kanpamentura gindoazela esan zidan han inork ezin zuela
irten, baina niri utziko zidatela
irteten. Gau horretan izugarrizko
mozkorra harrapatu nuen.
Hurrengo egunean bagoietan
sartu eta berriro Iruñera bidean
jarri ginen. Bertara ailegatu eta
egun batzuetara froga fisiko batzuk egin behar zizkiguten egunean kapitainak hilabeterako etxera
joan nintekeela esan zidan.

“14 urterekin gurasoek Aittamarrengo lantegian niretzako
lana eskatu zuten eta han hartu
nindutenean negar eta guzti
egin nuen.”
Hilabete pasa eta berriro bueltatu
nintzenean esan zidaten handik
aurrera astean behin, asteazkenetan, bakarrik joan beharko nuela
eta horrela ibili nintzen Kontzesio
eguna ailegatu zen arte. Kontzesio
eguna infanteriko patroia da, eta
egun hori ailegatu zenean esan
zidan kapitainak nire kideekin
batera han egotea nahi zuela.
Egun horretan joan nintzen beraz,
eta bazkaria eta guzti eman ziguten. Bazkaria amaitu zenean bi
aldiz pentsatu gabe berriro
Zegamara
etorri
nintzen.
Arratsaldean joan omen zen kapitaina nire kideengana eta ni non
nengoen galdetu omen zuen. Nire
kideek etxera joana nintzela esan
ziotenean telegrama bat bidali
zidan segituan bertan aurkezteko
esanez. Iluntzean izugarri urduri
ailegatu nintzen bere etxera eta

20 04 Zegama Urtekaria

Adrianek asmatu zuen olio zikina erretzen zuen
berogailua.

bere andreak zabaldu zidan atea
eta honek lasai joateko eta hurrengo egunean itzultzeko esan zidan.
Horrela hurrengo egunean kapitainarengana azaldu nintzenean
honek galdetu zidan ea ez al zidan
esan patronaren egunean nire
kideekin egotea nahi zuela eta
berak gauza bat esaten zuenean
betetzea nahi zuela. Hori esan eta
etxera bidali ninduen, beraz, alferrikako bidaia egin nuen eta nahiko gaizki pasatu arazi zidan.
Lizentziatu aurretiko azkeneko
instrukzioa egitera joan nintzenean, kapitaina bakoitzari ea zenbat
guardia egin zituen, zenbat kuartel egin zituen etab. galdetzen
hasi zen eta niri galdetu zidanean,
berak bazekien ez nuela bat bera
egin, eta bakar bat ere ez nuela
egin erantzun nionean, gau hartan
bertan goardia bakar-bakarrik
egin beharko nuela esan zidan
denen aurrean. Instrukzioa amaitu
zenean bera bere ofizinara joan
zen eta ni goardia egiten non
egon behar nuen galdetzera joan
nintzenean, berak handik etxera
etortzeko esan zidan. Hau eta gero
lizentzia etxera bidali zidaten eta
horrela bukatu ziren nire soldaduzkako kontuak.
Geroago kaminero lanetan ibili
nintzen, Barbari mendiko bide hori
egiten.
Perra fabrika ordurako itxita al
zegoen?
Ez, neuk alde egin nuen lantegitik.
Nik lantegian egin ezin ziren piezak edo oso zailak zirenak
Donostiara bidaltzen nituen egitera. Pieza hauek Donostiara piano
ikasketak bertan egiten ari zen
Bixente Larrea Elizondokoak era-

maten zizkidan. Egun batean
Bixenterengana piezak eramatera
joan nintzen batean herritar batek
ikusi ninduen.
Lantegiko nagusia lantegira etorri
zen niri kontuak eskatzera ea zergatik irten nuen lantegitik lan
orduetan eta nik horren gaizki
hartu nuen, lantegitik alde egin
nuela.
Geroago Bergaran ere aritu nintzen lanean. Bertan nire anai
bikiek motor tailer bat zeukaten
eta bietako batek hilabeterako soldaduzkara joan behar izan zuenez
ea joango nintzen esan zidaten.
Nik motorrez ez neukan ideiarik
ere, baina neuri iruditzen zitzaidan moduan konpontzen saiatzen
nintzen eta batzuk konpondu ere
konpondu nituen. Hilabete pasa
zenean eta anaia bueltatu zenean,
ni berriro Zegamara bueltatu nintzen. Bertan Urgainen tailer txiki
bat zegoen eta bertan aritu nintzen
gauzak
konpontzen.
Urgainen bukatuta neuk tailer bat
jartzea bururatu zitzaidan eta
horrela jarri nuen motorrak konpontzeko tailer txiki bat. Tailerra
martxan nuen egun batean Patxi
Kaleko (Irigoras)
eta biok
Arantzazura joan ginen tailerrean
jartzeko nahi nuen konpresore
baten bila. Handik Oñatira bidali
ninduten konpresore hori ikustera.
Oñatin konpresore hori zuen gizonak berarekin lan egiteko norbait
bilatuko balu berak muntatuko
zukeela tailerra esan zidan eta

horrela nire tailerra utzi eta bertara joan nintzen lanera.
Bertan urte batzuk igaro eta gero
horrela ez neukala jarraitzerik erabaki nuen; nire nagusia gizon ona
zen baina ez zuen lanerako batere
talenturik eta neuk hartu nuen tailertxo bat Oñatin bertan. Garai
hartan Zegaman ezagutu nuen
baten etxean geratzen nintzen
lotan, baina geroago senitarteko
batzuk etorri ziren berarekin bizitzera eta lekurik ez zeukanez alde
egin behar izan nuen. Horrela,
Zegamara itzuli beharko nuela
pentsatzen nuenean txikiteoan
elkarrekin ibiltzen ginen eta orain
nire koinatu denak esan zidan
berak bazuela logela bat, baina
etxeko ganbaran zegoela eta
inporta ez bazitzaidan bertan gera
nintekeela eta bertan geratu
nintzen.

“Urgainen motorrak konpontzeko tailer txiki bat jarri nuen.”
San Pedro batzuetan nire koinatua
izango zenak hurrengo egunean
ea bere umeekin Laguardiara festetara eramango nuen esan zidan
eta nik nahiz eta jada beste plan
batzuk nituen arren bere etxean
nengoenez ezin izan nion ezezkorik eman. Horrela joan ginen
Laguardiara eta geroago nire andrea
izango zenaren aitarekin izugarrizko
adiskidetasuna egin nuen.

Pako Urbizu,
Maribel
Arrizabalaga,
Adrian
Berasategi,
Arantxa
Berasategi, Patxi
Irigoras eta
Nekane
Arrizabalaga
1950 inguruko
argazkia.
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San Pedroetako egun hori eta gero
hasieran noizean behin bisitan joaten nintzen etxe honetara baina
geroz eta gehiago. Gainera
beraiek ere ni noiz joango zain
egoten ziren bodegetara ardoa
edatera joateko.
Etxe hartako senideak 2 anaia eta
3 ahizpa ziren, eta gero nire emaztea izango zena zen gazteena eta
isilena. Denekin izugarrizko adiskidetasuna nuen, baina gazteenarekin ez nuen ia hitzik ere egiten.
Denbora aurrera zihoala, San Blas
egun batean hiru ahizpak Paganos
izeneko ondoko herrira joan nahi
zutela festara esan zidaten (hemen
San Martinak bezala dira han San
Blasak), eta hor joan ginen laurok
parrandara.
Nik orduan Logroñon zegoen altzari fabrika batetarako egiten
nituen piezak eta beste egun batean ea ez al nuen Logroñora joan
beharrik galdetu zidaten eta nik
baietz erantzun nienean bertan
festak zirela eta gustura joango
liratekeela esan zidaten. Horrela
eraman nituen Logroñora eta bertan neska hauen aita eta osaba
batekin egin genuen topo. Hauek
ardo batzuk hartzera gonbidatu
ninduten baina nik ezer esaterako
nire emaztea izango zenak egun
hartan beraiekin joan nintzela eta
beraiekin egon behar nuela esan
zien. Ni erabat harrituta geratu
nintzen hau esan zuenean baina
hala ere beraiekin geratu nintzen.
Horrela, denok batera afaltzera
joan ginenean osabak izkina batetara sartu ninduen eta ezin izan
nuen gau guztian handik mugitu
ere egin. Hurrengo egunean hiru
ahizpetako gazteenak izugarri
haserre esan zidan aurreko egunean beraiekin egotekoa nintzela eta
ea zer egiten nuen afari garaien
beraien aita eta osabarekin. Nik
orduan oso harrituta erantzun
nion ea zer egitea nahi zuen izkinak sartu eta gau guztian ateratzen utzi ez bazidaten.
Hurrengo egunetako batean esan
zidan Logroñora joan nahi zuela
eta nik eraman egin nuen.
Hortik, nik ez dakit nola, zerbait
sortu zen gure artean. Nik ez nuen
ezkontzerik eta horrelakorik pentsatzen une horretan, baina geroz
eta adiskidetasun handiagoa
genuen eta azkenerako 4 urte egin
genituen nobio moduan. Ni beti
izan naiz nahiko parrandazalea
baina orduan pentsatu nuen aukera bat egiteko momentua iritsi
zela, edo parranda edo andregaiarekin. Bikote moduan egon ginen
lau urte horietan nik ez nuen igande eta jaiegun bat ere egiten
Laguardiara joan gabe, eta nire
lagun eta etxeko denak erabat
harrituta neuzkan.

Adrian, berak
asmatutako
gurpilak
aldatzeko
makinaren
ondoan.

Lau urte hauetan beregana joaten
nintzenean, bere etxean jaten eta
ematen zidaten baina lotara bere
izeba baten etxera bidaltzen ninduten jendeak zer esango zuenaren
beldurrarengatik.
Berak
orduan 24 urte zituen eta nik 36.
Askotan niretzako gazteegia zela
pentsatzen nuen baina frogatxo
batzuk egiten nizkion noizik eta
behin ea haserretzen zen jakiteko
baina nik kariñoa bazidala ikusten
nuen orduan eta oraindik ere elkarrekin gaude beraz, zerbait egongo zen.

“Niri orduan, gaur bezala, izugarrizko ideia pila etortzen zitzaizkidan burura baina ez
genuen
komertzializatzen
jakin.”
Gero Laguardiara joan al zinen bizi
izatera?
Ez, ezkondu Laguardian egin nintzen baina ezkondu baino lehenago ia Gasteizen nengoen bizitzen
Jose Manuel Gorosperekin honek
utzitako lokal batean lanean.
Hemen eskuzko makina txiki batzuk egiten nituen.
Zein makina asmatu zenuen?
Beno, nik gauza asko egin ditut.
Nik lehenengo, gurpilak aldatzeko
haizezko makina bat nuen. Nik
makina hau patentatzeko delineanteari dei egin nionean eta etorri
zenean galdegin zidan ea nola
egin nuen hura eta non nituen planoak eta nik erantzun nion ez
nuela planorik egiten, plano guztiak buruan nituela nik eta berak
egin nituen gauzak esplikatzeko
eskatu zidan. Azkenean esan zidan
hiltzen nintzenean nire muinak
medikuren bati uzteko ea barru
horretan zer nuen azter zezan.
Egin nuen makina, kotxeen gurpilak muntatu eta desmontatzeko
zen, baina hau oso konplikatua
zen eta haizearekin bakarrik funtzionatzen zuen, ez zeukan beste
mediorik. Geroago ikusi nuen hura
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oso konplikatua zela eta agian
konponketetan lan handia emango zidala eta hori ere ez nuen
nahi, pentsamendu hori buruan
nerabilkiela, hau da haizezko
makina elektrikoa bihurtzea alegia, egun
batean Palma de
Mallorkako enpresa batetik idatzi
zidaten ea makinak saltzeko
beraiekin kontaktuan jarri al nintekeen galdetuz; Gorospek esan
zidan bera enteratuko zela zein
etxe zen idatzi zidan hura eta
informazioa lortu zuenean oso
etxe ona zela esan zidan eta horrela joan ginen irlara negozioak egitera. Geroago Bilbotik ere deitu
zidaten Firestone etxetik
eta
hauek beraiek gomendatzen
zuten makina hau. Garai hartan
gurpilak aldatzeko denak mailuka
ibiltzen zirenez eta nire makina
hau oso praktikoa zenez, orduko
komertzialak ere harrituta zeuden
nola horrelako gauza batek nola
muntatzen eta desmontatzen
zituen
gurpilak.
Orduan
Firestoneko
teknikari
batek
komentatu zidan ea zergatik ez
nuen horrelako makina automatiko bat egiten. Beraz, buruan nenbilen ideia praktikara eraman
nuen eta hor izan zuen meritua,
makina guztia elketrikoa izateaz,
izan ere orduko makina gehienak
elektrikoak eta haizezkoak ziren
eta hauek konplikazio gehiago
izaten zuten. Orduan Gorospek
tailerra elkarrekin jartzea proposatu zidan eta handik aurrera patenteak eta egiten jarraitu nuen.
Orduan sortu zen Industrias BEGO.
Ni, Berasategi eta bera Gorospe
zenez, tailerrari BEGO izena jarri
genion.
Zer egiten zenuten industria horretan?
Aipatu dudan lehen makina hori
bertan egin nuen, baina hain konplikatua zenez dena elektrikoa zen
bestea egin nuen. Bigarren hau
hain sinplea zen nire lagunak esan
zidan Ginebrara joan behar genuela, makina harrek merezi zuela

20 04 Zegama Urtekaria

Adrian, Ginebran eman zioten “Merituaren
dominarekin”.

bertara eramatea eta. Orduan nik
esan nion nik baneukala nahikoa
lan tailerrean eta berak prestatzeko dena. Niri paper kontuak ez
zitzaizkidanez batere gustatzen,
bera ibiltzen zen gai hauetan eta
horregatik agerten da patentea
bere izenean. Horrela nire sozioak
dena prestatu, paper guztiak egin
eta han joan ginen Ginebrara
interprete eta guzti. Jada bertan
geundela, Ginebrako feriako txokorik estimatuena izan zen geurea,
denak gurera etortzen ziren eta.
Azoka hartan baziren ingeniari
batzuk txoko guztietako lanak
aztertzen zituztenak, eta lan
bakoitzaren merituaren arabera
sariak banatu behar zituzten. Sari
hauek, urrezko, zilarrezko eta
brontzezko dominak ziren, diplomaz gain.
Ingeniariak gure txokora etorri
zirenean, begira-begira egon
ondoren kuriositatea zutela eta
barrutik nola zegoen ikusi nahi
zutela esan ziguten (beste inori ez
zioten makinarik barrutik erakusteko eskatu). Orduan makinaren
tapa askatu nuen eta geurekin eraman genuen itzultzaileak esan
zigunez beraien artean ea zein
ikasketa nituen galdetu zidan eta
nik 10 urterarte eskolan ibilia nintzela esan nien. Beraiek esan zuten
orduan makina horrek gauza guztiak bere tokian zituela eta ez
zuela ez faltarik ezta sobranterik
ere eta merituaren medaila eman
zidaten hura egiteko meritua izateagatik.
Zure asmakizun hori gero zabaldu
al zen beste tailer eta enpresetara?
Bai, baina hor izan nuen nik izugarrizko akatsa. Nik orduan makina
harekin jarraitu behar nuen, perfekzionatu... baina horren ordez
zegoen bezala utzi nuen eta neu
joan nintzen alde batetik bestera

makina saltzen. Horregatik Espainia
guztia ezagutzen dut eta toki guztietan ditut gainera lagunak.
Hala ere ni tailerrean nengoen
ondoen eta tailerrean jarraitu izan
banu gaur beste gauza bat izango
litzateke, zeren niri orduan, gaur
bezala, izugarrizko ideia pila etortzen zitzaizkidan burura.
Gainera ez genuen gauzak
komertzializatzen jakin, egiten
bai, baina komertzializatzen ez.
Beraz, makina horrekin jarraitu
nuen baina esplotatu gabe, zeren
gauza hauek perfekzionatzen joan
behar dira, eta nik hori egin izan
banu zer makina aterako ote zen
azkenean?
Orduan azken finean makina hura
asmatu zenuen eta hura nonbaiten
saltzen ibiltzen zinen.
Bai, baina oso eskala txikian. Azken
finean asmatu eta komertziklizatu
geuk egin genuen eta hori izan
genuen akatsa. Guk egin behar
genuena zen, guk asmatu eta makina perfekzionatzen lan egin eta salmentan aditua zen bat gure produktuak saltzera bidali.
Geroago beste makina bat egin
nuen, traktore handiei eta
kamioiei gurpilak aldatzekoa
baina hari ez nion patenterik atera
makina hura ikaragarria baitzen
eta diru asko balio zuen, han asko
hunditu nintzen. Tratore eta
kamioi handiei gurpilak aldatzeko
makina asmatuta zegoen baina nik
beste era batekoa egitea pentsatu
nuen, era horretara nirea patentatzeko aukera bainuen. Makina
hau hasieran oso garestia zen eta
prezio horretan neuk ere dirua irabaz nezakeela pentsatu nuen,
baina gero pixka bat tardatu nuen

Adrian Laguardiako etxearen atarian.
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makina hori egiten eta nik prestatzerako belgikarrek Belgikatik
makina hori nahiko merke eginda
ekarri zuten, oso merke gainera, ia
erdi prezioan eta nahiz eta nireak
fuerteagoak izan Belgikakoen
aldean (hauek nahiko sinpleak
ziren), niri gertatu zitzaidana zen
jendeak diruari ere begiratu egiten ziola eta nik dirua galdu egin
nuela irabazi baina gehiago.

“ Olio zikina errez berotzen
zuen berogailua ere asmatu
nuen eta gainera izugarrizko
kontsumo txikia eta erregaia
erre arren kontaminatzen ez
zuena.”
Hala ere, nik egin nituen era honetako mainak oraindik ere hogeiren bat martxan dabiltza.
Duela urtebete edo horrela hauetako baten jabea etorri zitzaidan
pieza bat apurtu zitzaiola esanez
eta errepuestoa banuenez eman
egin nion.
Gurpilak aldatzeko makinaz gain
beste zerbait asmatu al duzu?
Bai, olio zikina errez berotzen
zuen berogailua asmatu nuen eta
gainera izugarrizko kontsumo txikia eta erregaia erre arren kontaminatzen ez zuena. Hau patentatzera Eusko Jaurlaritzara joan nintzen, hemendik Madrilera bidali
ninduten eta hangoak berriz ere
Jaurlaritzak zuela konpetentzia
eta Eusko Jaurlaritzara joan nintzen berriro patentea egitera.
Baina bien bitartean, olio zaharrak
erretzea debekatzen zuen legea
jarri zen indarrean, eta nahiz eta
gobernuko teknikoek ez zuela
kontaminatzen konprobatu zuten
ez zidaten berogailu hau komertzializatzen utzi. Hala ere oraindik
badaude Gasteiz aldean nik egindako berrogailu hauekin berotutako lantegiak.
Zuri noiztik datorkizu gauzak
asmatzeko joera hori?
Nik betidanik izan dut joera gauzak asmatzeko. Txiki txikitan
Arantzazuko eliza ematen zuen
erloju bat egin nuen eta Jose
Arretxeneko eskaparatean egon
zen.
Benetan
esaten
dizut
Arantzazuko eliza ematen zuela.
Oraindik gogoan daukat igande
arratsalde batean nola jarri nintzen Arantzazuko mendi gainean
eta dorreen planoa egiten aritu
nintzen. Ondoren dorre horiek
egurrarekin egin nituen tornuan
eta oso polita geratu zitzaidan.

EDURNE ALBIZU
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G ABON

U RTE B ERRI

ETA

ABAKANDO (BOGAVANTE)
ETA OTARRAINXKA
(LANGOSTINO) ENTSALADA
TRUFA OLIO-OZPINAREKIN

BASERRIKO OILASKOA

4 LAGUNENTZAT

URBIAKO FONDA

GOZO
INTXAUR TARTA
4 LAGUNENTZAT

4 LAGUNENTZAT

ENRIQUE SAN JOSE

RUPER ALTZELAI

ZEGAMAKO OSTATUA

JOSE Mª CARRILLO
ARTZAIENEA JATETXEA (BEASAIN)

Postre hau egiteko, oinarrizko orea
(masa), almendra krema eta intxaur
karamelua egin behar dira.

OSAGAIAK
OSAGAIAK
• Mota desberdinetako, 500 gr letxuga
(eskarola, lollo eta “roble” letxuga).
• 1200 grko abakando bat.
• 16 otarrainxka.
• 15 gr.ko trufa bat edota trufa zuku ontzi bat.
• 4 zl. Oliba olio.
• Sagar ozpin zl bat.
• Gatza.

• 1,5 Kilo oilasko

PLATERA

NOLA PRESENTATU

• 250 gr gurin.
• 2 arraultze.
• 100 gr azukre.
• 100 gr almendra eta azukre
nahasketa (neurri berean).
• 450 gr irin.

• Baratxuri buru bat
• 2 tipula
• Sagar bat
• 2 limoi

ALMENDRA KREMA EGITEKO OSAGAIAK:

• Baso erdi koñak

PRESTAKETA
Ontzi batetan ura eta gatza jarri, borborka irakiten hasterakoan, abakandoa sartu eta 15 minutu inguru eduki
egosten. Jarraian, matxardetako
(abakandoaren pintzak) haragia atera
eta baita gorputzekoa ere, azken hau
medaloietan moztu.
Otarrainxkak gatzuretan egosi bi
minutu t’erdiz, atera eta zuritu.
Olio-ozpina; olioa, ozpina, trufa edo
trufa zukua eta otarrainxken egoste
ura irabiatu. Pixka bat gorde itsaskinei
botatzeko.
Letxugak uretan garbitu ondoren
lehortu, gatza bota eta olio-ozpinarekin ondu.

OREA EGITEKO OSAGAIAK:

• Olioa

PRESTAKETA
Oilaskoa labean sartzeko prestatu
behar da lehenik. Bandeja batetan
jarri behar dira, sagarra eta tipulak txikituta. Ondoren, oilaskoa jarriko dugu
“ohe” honen gainean. Baratxuria txikitu eta limoi zukua egin ondoren, oilas-

INTXAUR KARAMELUA:
• 200 gr azukre.
• 160 ml esne-gain likidoa.
• 140 gr intxaur.

koari gatza eta olioa bota behar zaio,

PRESTAKETA

baratzuri eta limoi zukuarekin batera.

Oinarri orea nola prestatu; gurina eta
azukrea oratu. Ondoren arrautzeak,
azukrea eta almendraz osaturiko
nahasketa gehitu, baita iragazitako
irina ere. Lortutako orea, hozkailuan
utzi pausatzen, ordu bete. Ondoren,
zabaldu eta borobiletan moztu eta
moldetan jarri.
Almendra krema nola prestatu; gurina
apartsu jarri arte irabiatu. Arrautzeak,
azukre eta almendra nahasketa eta
maizena gehitu.
Aurrez moldetan jarritako masa gainean, almendra krema kapa fin bat
bota eta 200 gradutan egosi 15 minutuz labean.
Intxaur karamelua nola prestatu; azukrea karamelatu, esne-gain likidoa
irakin eta karamelura bota eta ondoren intxaurrak. Labetik aterako ditugu
tartatxoak, karameluarekin bete.

Oilaskoa labean sartu eta 40 minutu
pasa eta gero, gorritzen hasten
denean,

koñaka

botako

diogu.

Ondoren, 10 eta 15 minutu artean

Plateraren albo batetan 4 abakando
medaloi jarriko ditugu eta hauen inguruan 4 otarrainxka. Beste alboan,
aurrez olio-ozpinarekin ondutako letxugekin menditxo bat osatuko dugu
(nahi izanez gero, belar aromatiko batzuk gehitu).

utziko dugu labean osagai guztiak

Azkenik osagai guztien gainetik gordetako olio-ozpina bota, norberaren
gustura.

gero, patata frijitu batzuekin lagundu-

ON EGIN. ZORIONAK
ETA URTE BERRI ON
BEASAINGO ARTZAIENEA
JATETXEKOEN PARTETIK!!!

• 100 gr gurin.
• 250 gr almendra eta azukre
nahasketa (neurri berean).
• 12 gr maizena.
• 2 arraultze.

ondo nahas daitezen.
Azkenik, oilaskoarekin batera labean
sartutako osagai guztiekin saltsa bat
prestatu behar da, eta nahi izanez
ta prest dago zerbitzeko.

ZORIONAK ETA
URTE BERRI ON!
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Atzoko Zegama
1

1. ARGAZKIA
1960 urteko argazkia. Bertan Roman Guridi Aierbe, Luis Otaegi
Azurmendi eta Jose Mari Azurmendi Arrizabalaga ikus daitezke eta
atzean, zintzilik lazoan harrapatutako azeri mordoa.

2. ARGAZKIA
Zegamarrek Arantzazura 1946 urtean egindako
peregrinazioan ateratako argazkia.

2

Gaur egun ere, usadioari jarraituz, Arantzazura
eramaten diren elizako ikurriña eta herriko ikurriña ikus daitezke. Aurreneko iladan, bi txistulari
danborrarekin ere badaude.

3. ARGAZKIA
1948 urte inguruko argazkia, Buztinkale eta Aseginolaza Anaien
Etorbidea den eremua ikus daiteke. Gaur egungo Kutxa eraiki
zen orubean oilategi bat eta baratzak zeuden harrizko horma
batez inguraturik. Egungo Txurreria edo Estanko etxea berdin
agertzen da, ez ordea, ondoko etxeak, batak oraindik altura
txikia du eta Gerrikoenea duela gutxi arte ezagutu dugun bezala ikus daiteke. Aurrekaldean dauden bi harrizko horma horien
tartea Aizkonetatik Aitamarren aldera zihoan bidea da, perratokiaren ondotik pasa eta handik gaurko bidearen norabide bera
eginez Zupurrutiko zubiraino iristen zen, bide hau 1990ean
zabaldu zen. Aseginolaza Etorbideko 12 etxea, Galdos eta
Garmendiatarrak bizi direna, ere oraindik eraikitzeko dago.
Txantoneneko etxea eta elizaren kanpantorrea gaurko trazadura berarekin ikus daitezke.

3

4. ARGAZKIA
1950 inguruko argazkia, Anduetza etxea eta San Bartolome Ermita,
Kanposantuarekin batera, ikus daitezke, egungo museoa egin aurretik
zegoen bezala. Behean, frontoi zaharra eta bere ondoan, zerrategiko teilatua eta “frontoiko etxea” bezala ezagutzen zen etxea ikus dezakegu.
Zerrategia nahiz etxea hau Aitamarrengoen jabetzakoa omen zen. Etxe
horren azpian jarri zuen Loren Garmendiak bere lehen tailerra.

4

5

5. ARGAZKIA
1960ko hamarkadako argazkia Barrenaldeko Opaintegi, oraindik egun atxikita dituen oilategirik gabe, Potentenea, egun
eraberritutako Elorriñe, eta Gozategi Goenak ikus ditzakegu
barrenean eta goiko aldean Zuloaga aldea, Apaztegi eta
Zuloaga. Gaur egun baino pinudi gutxiago daude mendietan eta
gabon pinurik ez da oraindik ageri.
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6. ARGAZKIA
1973ko Arantzazuko Peregrinazioko argazkia. Parajearean
itxura dela eta, bazkaltzeko tokian dagoela aterata dirudi.
Bertan, adin desberdeneko zegamar taldea dakusgu.
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7. ARGAZKIA
Zegamar talde baten argazkia, 1955-60 bitarteko argazkia.

13

7

1) Mari Jose Gorrotxategi (Ondargoen); 2) Jose Inazio Azurmendi
(Zatizalibar); 3) Elisabet Urbizu Zabaleta; 4) Maite Arrieta (Ondar
Etxeberri); 5) Mª Carmen Laskurain; 6) Arantxa Aierbe; 7) Santi
Aseginolaza (Ibuzteta); 8) Belen Oiarbide (Otzaurteko Benta); 9) Maribi
Otaegi; 10) Maite Arantza; 11) Jesus Zabaleta (Nieto);12) Angel
Murgiondo (Musaso); 13) Fatima Urbizu Zabaleta; 14) Pili Otaegi
(Zuloaga); 15) Estibaliz Telleria (Sagasti);16) Ana Teresa Alustiza;
17) Edurne Ormazabal Zabaleta; 18) Elena Guridi Laskibar;
19) Rosarito Aierbe; 20) Junkal Gereñu Laskibar; 21) Isabel Guridi
Laskibar; 22) Amaia Atxa Calvo; 23) Pili Gereñu Laskibar; 24) Amaia
Gorrotxategi; 25) Manoli Arizkorreta (Gozategi Goena); 26) Jose
Mujika (Izarraga); 27) Jabier Zabaleta; 28) Jesus Mª Ugartemendia;
29) Goreti Irastorza; 30) Arantxa Gorrotxategi; 31) Jabier Arrondo;
32) Juanjo Lizarazu (Altzibar).

1) Andres Laskibar Landa; 2) Leoncio Otaegi Tolosa; 3) Inazio Alzaga
Azurmendi; 4) Inazio Urbizu Arrieta; 5) Juan Otaegi Larrea; 6) Antonio
Azurmendi Munduate; 7) Luis Otaegi Larrea; 8) Santiago Azurmendi
Munduate; 9) Francisco Alzaga Arakama; 10) Andres Larrea Larrea
11) Julian Urkizu Urreta; 12) Manuel Urbizu Ariztimuño; 13) Jose Kerejeta
Mazkiaran; 14) Kontxita Arizkorreta Ariztimuño; 15) Pilar Arizkorreta
Ariztimuño; 16) Juan Kerejeta Mazkiaran; 17) Jose Arizkorreta
Murgiondo; 18) Teodoro Arizkorreta Mujika; 19) Jose Ramon Alzaga
Arakama

18
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8. ARGAZKIA
Argazki honetan, lehen planoan Errota Berriko presa urez beteta ikus dezakegu,
beraz 1950 hamarkado argazkia izan daiteke. Errota Berri edota Goen Errota
bezala ezagutzen zen errota hau 1963an itxi zen. Atzealdean Landaeta baserria
ikus dezakegu, egungo berritze lanak egin aurretik.
Errotako presaren kontra, Anetxe aldera doan gurdibidea dago, 1980arte bere
horretan iraun zuena eta, 80ko hamarkadan gurdibidearen gainetik pista ireki
zen 1990ko hamarkadan hormigoitu zen arte.

9
9. ARGAZKIA
Jauregi Errotako ur kanala
ikus dezakegu, egun kioskoa dagoen plazatik pasatzen zen. Ur kanal honek
1940 hamarkada arte iraun
zuen. Kanalaren ezkerraldean, komun publiko
zerbitzua ematen zuen
eraikina dago, eta atzealdean, Eliz-muño Berri
bezala ezagutzen den
etxea.

10. ARGAZKIA

1950. hamarkadako argazkia, Zegamako kaleko toki ezagunena ikus dezakegu, San Martin Kalea. Argazkiaren
ezkerraldean, Sakristauena etxearen kantoi bat ikus dezakegu, ondoren Ostatuaren etxaurrea, oraindik, bigarren solairuan, gaur egungo altuera eman gabe dago eta bere kontrena Udaletxeko etxaurrea. 1956. amaitu
ziren San Bartolome auzoko etxeak eraikitzen eta ikus dezakegunez eraikita daude. Bestalde, gaur egun
Andraitz bezala ezagutzen ditugun etxeen tokian arboladi bat ikus dezakegu, eta argazkiaren eskubian, gaurko
eguneko arpegi bera dago, San Martin Parrokiaren kantoi bat. Elizako kantoiaren eskubian, elizaren kontrena,
zegoen pasabidea eliza atzera joateko eta, gaur egun Migel Goiburuk duen harategiraino petril batez zegoen
itxita. Ikusten den espaloia harlanduz egina dela ikusten da.
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• TABERNA

Zegamako

Ostatua

• JATETXEA

Zorionak eta

• LOGELAK

San Martin 3- ZEGAMA • 943 801 051

Kartazal eta paperezko boltsak

Urte Berri On
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ZEGAMA • 943 801 291 e-maila: mzegama@hotmail.com
Zorionak eta Urte Berri On!

EZKERRA
ETXEGINTZA, S.L.
ERAIKUNTZA ETA URBANIZAZIOAK

Garmendi Kalea, 8 - Behea • AZPEITIA - 943 150 926

ZEGAMA
OKINDEGIA

Zorionak eta Urte Berri On!

OGI NATURALA ETA ERREPOSTERIA

Intxausti eremua 14 G-H pabilioak • ZEGAMA
943 801 066 / 939 483 253

2004 urte zoriontsua opa dizuegu

¡Gabonak ondo eta
Urte Berri On!

Zuatzu Kalea, 2 - Igeldo Edifizioa 1go Oina - 10. Lokala •20018 DONOSTIA
Tfnoa.: 943 316 655 Faxa: 943 316 273 e-maila: sestra@sestra.es

