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2006. urtea iraungitzear den honetan, Zegaman urtarriletik abendura arte izandako albiste, burututako
lan, egitasmo, suertatutako gertaerak eta iraganeko Zegamaren testigantza zuzenak, interesgarriak
eta aberatsak, jasotzen dira aurkeztera natorkizun Urtekari honetan.
Pakea, normalizazioa, berradiskidetzea eta elkarbizitzaren aldeko urratsa izan da 2006. urtea,
zailtasun guztien gainetik. Herria eta herritarrak bake egarriz gaude, indarkeriak eta inposaketak
inora ez garamatzatela konbentziturik. Pakea behar dugu. Baikorra naiz eta oztopoak oztopo
denon artean, berandu baino lehen, lortuko dugula uste dut.
Aurtengoan 1.400 biztanlera iritsi gara, Sant Sadurni D,Anoia Herriarekin senidetu gara eta
honenbestez Herri anaia dugu, Aizkorri-Aratz Parke Naturala aitortua izan da, igerileku publiko
berriak estreinatu ditugu, ondoko parke publikoarekin batera, udalerria biziberritzen eta apaintzen
beste urrats bat eman dugu. Guztion lana ezinbestekoa izan da eta Eusko Jaurlaritzaren eta
Diputazioaren laguntzak ere azpimarratu nahi nituzke, bidelagun izan baititugu gure ekimen eta
saiakeran, beren laguntzarik gabe, gure asmo eta egitasmo asko erdi bidean geratuko baitziren.
Modu berezian gogoratu nahi nuke Eusko Jaurlaritzak sustatutako Izartu egitasmoak udalerrian
izandako eragin sustatzaile eta dinamizatzailea.
Etorkizuna gure aldekoa da. Ingurumenak, paisaiak, natur baliabideak, historiak suspertu eta
oinarritzen duten turismoa eta dugun industria azpiegiturarekin uztartuz, hobetzen ari den komunikazio
azpiegiturarekin, bidegorriaren etorrerarekin, gutxieneko zerbitzuak bermaturik, 8 urteren barruan
(2015. urtean) 400 urte beteko dituen Zegamak etorkizun itzela duela aldarrikatzen dut. Herritar
askok uste izan duzuen moduan, zinez esaten dizuet, neuk ere Zegama herri emankortzat eta
oparotzat izan dudala beti eta denbora bera izan da honen lekuko. Bizi kalitate paregabea eskaintzen
du Zegamak, urrun eta aldi berean bertan egonik, naturaren altzoan eta berarekin bat eginik eta
industriak eskaintzen duen ogibidea hurbil. Iparra garbi eta Herrigintzan, ahalik eta elkartuen, ekitea
da oraingo eta etorkizuneko bidea.
Eskerrik beroenak Urtekari hau errealitate egiteko laguntza eskainitako elkarte, udal langile eta
herritar orori. Ez da erraza urtea amaitu aurretik, urteko bilduma egitea eta argitaratzea. Lagun
askoren lana eta aldekotasuna behar izan da horretarako. Eskerrik asko denei.
Azkenik, urte sasoiak agintzen duen moduan, Udal Korporazio guztiaren izenean, Eguberri Jai
zoriontsuak eta Urte Berri osasuntsua eta paketsua opa dizkizuegu.

Beste urte baten atarian
urrutiko esperantzen xuxurlak
barruak astintzen ditu;
Pake usaina dario.
Arrangura da nagusi.
Borondate nahasiak,
gertakari ulergaitzak,
gorabehera ugari...
Guztiok Pakeraren zain;
amultsu, maitekiro
laztanduko gaituen Pakearen esperoan.
Une bakoitza jarraian helduko direnak
ekartzeko baizik ez da ageri:
Pake garaia da.

Juan Inazio Galdos Larrea.
Alkatea.
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2006eko Heriotzak
LARREA, LUZURIAGA, JOSEFA
OIARBIDE, BERASATEGI, SEGUNDO
ARRIETA, ORMAZABAL, RAMONA
IRIGORAS, ORMAZABAL, MARGARITA
LARREA, LARREA, MARIA
ARRIZABALAGA, BEGUIRISTAIN, ANDER
BERASATEGI, LARREA, MARIA
ZABALETA, ARAKAMA, FRANCISCO MARIA
ARRIETA, ARRIETA, RAMON
ARIZKORRETA, MUJIKA, IGNACIO
TELLERIA, TELLERIA, JUAN
LARREA, AZURMENDI, JUAN
TELLERIA, GURIDI, MARIA
GORROCHATEGUI, MENDIZABAL, MARIA
OTAEGI, GURIDI, MARIA PILAR
URBIZU, ARIZTIMUÑO, JOSE FRANCISCO
ORMAZABAL, APAOLAZA, MARIA
AZURMENDI, ZABALETA, JOSE
ETXEBESTE, MITXELENA, MARIA NATIVIDAD
ARRATIBEL, ASURMENDI, JOSE
ARRIZABALAGA, GORROTXATEGI, BARTOLO
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2006-06-18
2006-06-21
2006-09-25
2006-10-08
2006-10-18
2006-10-25
2006-11-18
2006-11-24
2006-11-26
2006-12-03

2006eko Jaiotzak
OTERO, ECHAIDE, NAROA
ORMAZABAL, URDANGARIN, ANDER
TELLERIA, MURUA, ARKAITZ
OTEGUI, ARIZTIMUÑO, ANDER
IZAGUIRRE, UGARTEMENDIA, IRAITZ
COLLADO, MENDIZABAL, JUNE
MAIZCURRENA, LARREA, AINITZE
ALCELAY, MUGURUZA, HAITZ
REGIL, OLARTE, MARLA
BARANDIARAN, MUJIKA, XABIER
SUDUPE, AZURMENDI, UGUTZ
ZABALETA, CABALLERO, SARA

2005-12-23
2006-01-03
2006-03-16
2006-04-09
2006-06-07
2006-06-28
2006-06-29
2006-07-26
2006-09-28
2006-10-06
2006-10-24
2006-11-20

www.zegama.net
web orrialdean 2006 urtekaria ikus dezakezu

Idazkaritza
943 801 115
Faxa
943 800 073
Bake Epaitegia
943 801 115
Kultura, Euskera eta Ongizate saila
943 801 351
Web orria:
www.zegama.net
E-mail:
zegama@udal.gipuzkoa.net
Zegama-Aizkorri mendi
maratoiaren web orria:
www.zegama-aizkorri.com

BESTE TELEFONO BATZUK
Aitxuri Herri Eskola:
943 800 042
Tobera Musika Eskola:
943 801 570
Osasun Zentroa:
943 801 306 / 943 027 700
Eguneko Zentroa:
943 801 610
Udal Liburutegia
943 802 137
Turismo Bulegoa:
943 802 187
Ostatua:
943 801 051
San Adriango Aterpetxea:
943 582 076
Sasieta Mankomunitatea:
943 161 590 / 943 161 555
Ertzaintza:
943 088 800
Zumarragako Ospitala:
943 035 000
Beasaingo Anbulategia:
943 027 700 / 943 027 701
Beasaingo Larrialdiak:
943 461 111 / 943 880 967
Gurutze Gorria:
943 161 516 / 943 162 150
Ur Zerbitzuak:
902 302 222
RENFE (Beasain):
902 240 202
SOS Deiak, Suhiltzaileak:
112
Taxia (Arantza Ormazabal):
645 006 737
Goierrialdea Autobusak:
943 885 969
Goitur:
943 161 823
Goieki:
943 161 537
Goimen
943 161 244
Ordiziako Zerbitzu Forestala:
943 881 793
Goierri Beheko Industrialdea:
943 880 617
Goierritarra:
943 882 719
Goierriko Hitza:
943 160 056
Goierri Telebista:
943 085 477
Partzoneria:
943 801 006
Iberdrola:
943 884 654
Ikastolen Fundazioa:
943 160 089
INEM:
943 880 548
Langai:
943 884 401
Goierriko Herrien Ekintza Fundazioa:
943 886 600
Gazte informazioa:
943 805 634
Gipuzkoako Baso Elkartea:
943 652 900
Akabatutako animaliak biltzeko zerbitzua:
943 112 348

Bere jatorria ahazten
ez duen zegamar baten
bizipenak
Beti pentsatu izan dut letretako gizona baino
zientzietakoa naizela. Onartzen dut ez ditudala nire
aitaren trebetasun artistikoak heredatu. Aita irakaslea
zen lanbidez, eta pintura eta literatura ikaragarri
gustatzen zitzaizkion. Ni, berriz, zientzietakoa naizenez,
zaila egiten zait umetako eta gaztetako oroitzapenak
paperean jartzea.
Aritzaundiberri baserrian jaio nintzen, 1937ko negua
bete-betean zela. Inguru paregabe eta ederrean
hazi nintzen, Añabaso mendiaren magalean.
Gaur egun, oraindik, begiak itxi eta garbi-garbi
ikusten ditut Aizkorri (beti ikusgarri), Urbiako zelaiak,
Sadar, Aztio… Nire amonaren jaki goxoak oroitzen
ditut, aitona Bizenteren aholkuak adi-adi entzuten
ditut, Tren Korreoan Otzaurteko Bentako zelaietara
eskiatzera etortzen ziren Donostiako jendea ikusten
dut…
Baina gure gizaldiko ume askok bezala, laster utzi
behar izan nuen familiaren etxea eta San Pedroko
(Goialdea) eskola, María Mora irakasle jarduten zen
eskola.
7 urterekin Beasainera joan nintzen bizi izatera, izeba
Franciscaren etxera. Izeba Francisca nire amaren
ahizpa gazteena zen, eta bizirik geratzen zaidan
bakarra. Han jarraitu nuen nire ikasketekin, baberodun
fraileak zeuden “Escuelas Cristianas”-eko anaiekin!
Oraindik gogoan dut nola ikasi behar izan nuen
gaztelaniaz, eraztunaren metodoaren bidez!! Bai,
bai. Garai hartan, gaztelaniaz ez genekien
“pueblerinoei” eraztuna jartzen ziguten behatzean,
ezagutzen genuen hizkuntza bakarrean, euskaraz,
hitz egiten harrapatzen bagintuzten. Ikasturtean
zehar, ia ez nintzen etxera joaten, iganderen batean
edo bestean bakarrik, osabarekin. Baina hori bai,
asteazkenero aitonaren zain egoten nintzen urduri,
Ordiziako feriara etortzen baitzen zaldiarekin eta
karroarekin.
Gerora, 9 urte nituela, Tolosara joan nintzen ikastera,
Eskolapioetara. Han, izeba Rafaelaren etxean bizi
izan nintzen, nire aitaren arrebaren etxean. Ikasteaz
gain, zekorrarena egiten nuen nire lehengusu Jose
Mari Gorrotxategirentzat. Izan ere, gaztetan hainbat
zekorketetan esku hartu zuen Tolosako zezenplazan,
“Confiterito de Tolosa” ezizenarekin.
Urtero, abenduaren 8an, gogora datorkit osabak
bere urtebetetzea zela-eta eman ohi zigun bazkaria.
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Hamalau urterekin, Villabonako SACEM enpresan
hasi nintzen. Enpresa honek bere eskola zuen,
formazio profesionala ematen zuena. Astea han
pasatzen nuen, eta larunbat arratsaldeetan (orduan
larunbatetan ere lan egiten zen), lanetik atera eta
gero, trena hartzen nuen Otzaurtera. Han, ama
izaten nuen zain, etxera elkarrekin joateko eta igandea
batera pasatzeko. Astelehenetan, goizean goiz jaiki

behar izaten nuen, 4:30etan, lau bat kilometro oinez
egin behar izaten bainituen “Constantino” famatuak
txofertzen zuen Zegama-Beasain autobusa hartzeko,
eta Beasainen trena hartzen nuen Villabonaraino.
Eta horrela hasten zen aste gogorra. Izan ere, lan
egin ondoren matematika, marrazki industriala…
ikasi behar izaten nituen, korrespondentziaz. Handik
urtebetera, Donostiara etorri nintzen, Industriaperitoen eskolarako sarrera prestatzera. 17 urterekin
gainditu nuen sarrera-azterketa, eta Donostian bizi
izan nintzen karrera egiten egon nintzen 5 urteetan.
Ikusten duzuenez, 22 urtera arte, udan bakarrik
egoten nintzen etxean, eta ez atseden hartzeko
gainera: belarra mozten, pinudiak garbitzen…
jarduten bainuen.
Karrera bukatu orduko, lanean hasi nintzen Tuteran.
Horregatik, Zegamatik joan egin behar izan nuen
berriro, baina laster utzi nuen Tuterako lana,
soldadutzara joatea tokatu zitzaidan-eta. Bi urte luze
egon nintzen Ferrolen, Cadizeko San Fernandon,
Kanaria Handiko Las Palmasen eta Madrilen!
Hori bai, betebehar guztiak bete nituenean, disfrutatu
ahal izan nuen etxean egotea zer den, ezkondu eta
bizi izatera Donostiara joan nintzen arte.
Zegamatik, nire bizitzako unerik onenak eraman
nituen, eta neskarik ederrena ere bai, nire emaztea
alegia. Neska horri igandero laguntzen nion
Kalekotxiki baserrira dantzaldia bukatzen zenean,
eta horrela maitemindu nuen, pixkanaka pixkanaka.
Normalean bertan bizi ez arren, Zegama beti egon
izan da gure eguneroko bizitzan. Izan ere, geure
etxeari “Aritz-Berri” izena ipini baikenion, jaio nintzen
baserriaren ohoretan. Bere lorategian, Zegamatik
eramandako aritz sendo bat landatu genuen, orain
dela 30 bat urte, eta egunero egoten naiz ari begira.
Beti saiatu izan gara gure seme-alabek Zegamari
maitasuna izan diezaioten: nire seme zaharrena da
Don Lorentzok Otzaurteko ermitan bataiatu zuen
lehenengoa, alaba batek Irutxetako Ama Birjinaren
izena dauka… Eta orain, neure ilusiorik handiena ari
naiz gauzatzen: jaio nintzen baserria berregiten ari
naiz. Nire jubilazioan disfrutatzea espero dut,
familiarekin batera.
Ilusioarekin bizi dut Zegamari ematen ari zaizkion
bultzada berria. Zegamak daukan bizi-kalitatea ez
da erraz aurkitzen.
Horregatik, uste dut hori dela bultzatu beharrekoa:
Zegama dagoen inguru zoragarria. Gero eta gehiago
dira oporrak inguru polit eta eder batean disfrutatu
nahi dituztenak, naturarekin, gastronomiarekin eta
familiarekin disfrutatu ahal izateko.
JOSE MARIA PIKASARRI OIARBIDE

Zegama
oroitzapenean
Denbora asko pasatu da aurreneko aldiz Zegama
bisitatu nuenetik, baina nire memoriak ez badu huts
egiten, 5 edo 6 urte izan behar nituen. Horregatik,
herri horren izena entzuteak umetako oroitzapenak
dakarzkit, eta noski, amaren aldeko amonaren, Maria
Otaegi Gorosperen oroitzapenak ere bai. Izan ere,
bera da Zegamarekin dudan harreman iraunkor eta
kutunaren “erruduna”
“Erruduna” bera izan zela diot amona guztiok
ezagutzen duzuen Zuloaga baserrian jaio zelako,
eta oraindik ume zela Usurbilera joan zen zerbitzera.
Oso urrun zegoen garai hartan Usurbil, komunikabide
eskasak zeuden-eta. Hala ere, han bizi izan zen, eta
bere bederatzi seme-alabak hantxe izan zituen, haien
artean nire ama. Horrela, Donostia eta Usurbil artean
hazi nintzen. Zegamarekin lotura izaten jarraitu genuen
amonaren 15 edo 16 anai-arrebetako baten bidez,
Joxeren bidez, ez baitzuen hark herria utzi.
Bittori Larrearekin ezkondu zen Joxe, eta hiru seme
izan zituzten. Hauetako bat, Ramon, ikasketa
erligiosoak utzi ondoren Donostiako udaletxean hasi
zen lanean. Garai hartan ohikoa zen moduan,
familiako baten etxean geratu zen bizitzen, nire
etxean hain zuzen ere. Eta bizitzak ematen dituen
joan-etorri horietan, nire amaren sustraietarako
itzulera hasi zen.
Asteburuetan ni Zegamara eramaten hasi zen
Ramon, nire etxean egin zuen egonaldia zela-eta
harreman ona baikenuen, eta denboraldi luzeagoak
ere pasatu nituen. Denboraldi hauetan Zegamari
diodan maitasuna, hurbiltasuna eta estimazioa
handitzen joan ziren. Donostiarekin eta Usurbilekin
konparatuta oso herri diferentea zen, ume baten
memorian grabatuta geratzen diren sentsazio
diferente horiek sentitu zitezkeena.
Atentzioa eman zidan lehenengo gauza izan zen
Zegamara Donostiatik heltzeko egin behar zen bidaia
luzea. Gaur egun distantzia fisikoa orain dela 50
urtekoa da, baina orduan, oraindik abentura bat
zen. Sei edo zazpi orduko bidaia izaten zen. Aurrena
Beasainera trenez, eta gero, German Imazen
autobusetan Zegamaraino. Bidaia bera izugarrizko
esperientzia zen. Autobusa goraino beteta egon ohi
zen, eta behin baino gehiagotan tokatzen zen bidaia
tente egitea.
Dena den, deserosotasunak merezi zuen. Ibilbidearen
bukaeran Zegama zegoen, eta denbora pasatu ahala
egiten joan nintzen lagun mordoa. Nire aurrenetako
laguna nire izenkide bat zen, nire izaba-osaba Joxe
Otaegi eta Bittori Larrearen auzokidea. Uste dut
Telleria zuela abizena, baina pista galduta daukat,
denborarekin bere familia guztia Gasteizera joan
baitzen bizitzera.
Nire beste bi lehengusuak ere ezin ditut ahaztu, Luis
eta Juan, Ramonen anaiak. Beraiekin pasatzen
nituen orduak tallerrean, bizikletak eta motoak
konpontzen “laguntzen”.
Zegamaren eta Donostia-Usurbilen artean bizitzeko
modu diferentea zegoen, benetan atentzioa ematen
zidatenak. Ailegatu orduko konturatu nintzen etxe
barruetan ez zegoela komunik, bi etxebizitzaren
artean konpartitzen baitzen.
Zegaman hasi nintzen konturatzen ibaiak ez zirela
beti garbi jaisten. Oria ibaia sorpresa bat izaten zen,

egunero aldatzen baitzen kolorez,
eta gaitera, aparra eduki ohi zuen,
dena inbadituz. Oso irudi
harrigarria izan zen.
Zumalakarregi generalaren
historia ere harrigarria izan zen.
Nik ez nekien Zegaman hil zenik eta elizan lurperatua
zegoenik, eta behin kontatu zidaten bezala, bere
hilobia profanatu zutenik eta lepoa moztu ziotenik.
Gaur egun, oraindik ez dakit azken hori egia den,
edo besterik gabe, erraz harritzen den ume bati
kontatzen zaion istorio tipikoa ote den.
Kontua da benetan harritzea lortu zutela
Zumalakarregiren buruarekin eta lehengusu Ramonek
eramaten ninduen Segurako Aste Santuko
prozesioetara egiten genituen bisitekin. Hori da
atentzioa ematen zidatena erromatarren jantziek!
Hain sinesgarriak ziren… Hala ere, nik ia nahiago
nituen San Bartolomeak. Abuztuaren 24an ospatzen
ziren eta izugarrizko jendetza biltzen zuten. Inguruko
herri guztietatik etorri ohi ziren.
Esaten dute usainek eta zaporeek ahalmen berezia
dutela oroitzapenak burura erakartzeko. Nire kasuan,
oroitzapen askok Zegamara eramaten naute. Han
aurkitu nuen mamiaren zaporea. Izeba Joxepa,
amona Mariaren ahizpa, Urbiako artzaina zen bere
senar Angel Arrietarekin batera. Olaberria auzoko
beren etxean probatu nuen lehenengo aldiz jaki gozo
hau.
Gaztaina erreak edo egosiak jaten ere Zegaman
ikasi nuen. Hala ere, badira gustuko ez nituen
zaporeen oroitzapenak ere. Konparazioa batera,
Ugatzako iturriaren uraren zaporea. Ur sufretsua
zeukan iturri hark, eta beti arrautza ustelen kiratsarekin
gogoratzen naiz. Onartu behar dut, usain eta zapore
hura ezin nituen jasan.
Oroitzapen hauek idaztean, badakit nire heziketa
goiztiarrean Zegamak izan duen errola oso
garrantzitsua dela. Ikasketa prozesu hori ez da
oinarritzen ezagutza intelektualean, baizik eta
emozioan eta gogor grabatuta geratzen diren
sentsazioetan oinarritzen da. Horrek sustraitu egiten
du eta norberaren parte bihurtzen dira ezagutza
horiek.
Urte asko pasatu dira Zegama lehenengo aldiz
zapaldu nuenetik, baina erlazioak jarraitu egiten du,
eta indartu egiten da denborarekin. Kutxan egiten
dudan lanak askotan ekartzen nau hona, lagundu
ohi dugun zenbait ekitalditara etortzen naizenean.
Askatuak taldearen lehendakari moduan ere etorri
izan naiz Zegamara. Izan ere, partidu bat antolatu
genuen Caja Bilbaoren kontra frontoian, eta lau
amerikar egon ziren pistan. Noski, festetan izan zen.
Bestalde, familiarekin ere badaukat harremana:
harreman estua daukat Otaegi-Mendia, Otaegi-Goia
eta Arrieta-Otaegi familiekin, eta Zuloaga baserritik
datozen gainontzeko Otaegitarrekin. Guztiei agur
bero bat bidali nahi diet orri hauetatik, eta baita
idaztean oroitzapen mordoa ekarri dizkidaten lerro
hauek ere. Oroitzapen eder mordoa, eta baita
nostalgia punttu bat ere.
IÑAKI ALMANDOZ ARANBURU
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Udala
JUAN TELLERIA KALEAN UR-HODIA
BERRITZEA ETA ESPALOIA ERAIKITZEA
“Ormazpei S.L.” enpresa eraikitzaileak, Apaiz-Etxeen
eremuan eta hauen ordez 12 etxebizitza eraiki eta
bere inguruko urbanizazioa burutu ondoren,
Elizmuñoberri etxearen aurrealdean espaloia
egokitzea falta zen Plazatik barrena datorren
oinezkoen pasealekua modu egokian lotzeko.
Honenbestez, Udal Gobernu Batzarrak otsailaren
15ean egindako bileran erabaki zuen Elizmuñoberri
etxearen aurrealdean espaloia eraikitzea eta bide
batez, Apaiz-Etxeen ordezko eraikinen ertzetik,
Izarraga baserrira doan bidearen ertzeraino zegoen
fibrozementuzko hodia aldatzea eta polietilenozkoa
jartzea. Lan hauek “Ormazpei S.L.” enpresari esleitu
zitzaion adierazitako bileran, 9.706,62 � edo
1.615.046 pezetan (BEZ barne).
Esleitutako lanak bukaturik, Udal Gobernu Batzarrak
uztailaren 17an egindako bileran “Ormazpei S.L.”
enpresa eraikitzaileak aurkeztutako 10.167,92 �
edo 1.691.799 pezetako faktura (BEZ barne)
onartzea erabaki zuen. Beraz, lan hauen bidez ur
sarea berritzea eta oinezkoen irisgarritasuna hobetzea
eta bermatzea lortu da.

ZUPURRUTI BIDEA BERRITZEA
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Anduetzako Museoaren egokitzapena burutu eta
inguruko urbanizazio lanak amaitu diren heinean,
Zupurrutiko bidea berritzeko beharrari heldu dio
aurtengoan Udalak. Hain zuzen ere, Udal Gobernu
Batzarrak martxoaren 27an erabaki zuen Zupurrutiko
bidea (Anduetzaraino) berurbanizatzeko proiektu
teknikoa eta lanen kontratazioa arautuko zuen
baldintza administratiboen plegua onartzea,
59.641,96 � edo 9.923.587 pezetako (BEZ barne)
lizitazio oinarriarekin.
Prozedura negoziatuaren kontratazio jardunbidea
buruturik, Udal Gobernu Batzarrak apirilaren 24an
egindako bileran erabaki zuen Zupurrutiko bidea
(Anduetzaraino) berurbanizatzeko lana
“Construcciones Pedro Iparraguirre S.L.” enpresari,
lizitazio kopuru berean; hau da, 59.641,96 � edo
9.923.587 pezetan (BEZ barne) esleitzea. Udal
Gobernu Batzarrak uztailaren 5ean proiektuari
zegokion 6.728 � edo 1.119.445 pezetako (BEZ
barne) kostua onartzea ebatzi zuen.
Lanak maiatzean hasi eta ekainean amaitu dira.
Besteak beste, Zupurrutiko ibilbidea adokinatu,
lehendik zeuden eskailerak erreperfilatu, argiteri
publikoa jarri, Zupurrutiko aldapa hasieran oinezkoen
babeserako barandatua jarri, eremu batzutan bidea
zabaldu ibilgailuak hobeto pasatzeko eta euri-urak
hartzeko lanak gauzatu dira.

Ur hodia berritu eta espaloia eraiki da

“Construcciones Pedro Iparraguirre S.L.” enpresak
egindako lanen inguruan aurkeztutako 66.606,48
� edo 11.082.385 pezetako faktura (BEZ barne)
onartu zuen Udal Gobernu Batzarrak uztailaren 17an
egindako biltzarrean.
Azpimarratu behar da, Zegamako Udalak lan hauek
egiteko, Eusko Jaurlaritzako Industria, Merkataritza
eta Turismo Sailaren 33.220,18 � edo 5.527.173
pezetako dirulaguntza jaso duela.
Bestalde, aurtengoan ere Anduetza inguruan dagoen
Kanposantuko horma egokitu eta txapeatu egin da,
inguruko apaindura hobetuz. Lanak Mikel Urbiztondo
Larrea igeltseroak egin ditu eta otsailaren 27an Udal
Gobernu Batzarrak egindako bileran egindako lanei
zegokion 10.788 � edo 1.794.972 pezetako faktura
onartu zuen.

Zupurrutiko bidea adokinatzen

Aitamarren eta Txaraperen arteko zubia
Udal Batzarrak ekainaren 13an erabaki zuen “Gailur Berri S.L.”
enpresarekin Aitamarren eremuan (9-1 exekuzio unitatean)
48 etxebizitza eta garajeak eraikitzeko hirigintza-hitzarmena
onartzea. Aipatutako merkantilak, Aranguren sendiari
Aitamarren eraikuntza eta bera inguratzen duten lursailak erosi
zizkion, guztira 9.575.38 m2. Era berean, Ibarreta baserriko
jabeei 1.349,12 m2ko lursaila erosi zien. Era honetan, “Gailur
Berri SL” eta Zegamako Udalak (3,273,50 m2ko azalera
duelarik) hirigintzazko exekuzio unitatearen azalera osatu zuen.
Honenbestez, hirigintza-eremuko bi jabeen artean onartutako
hitzarmenaren ondorioz, Zegamako Udalak, “Gailur-Berri S.L.”
enpresa eraikilearengandik Txarape auzoa komunikatuko duen
zubiaren sistema orokorra behar bezala exekutatua eta lanak
bukatuta jasotzeko konpromezua lortu zuen.
Udal Batzarrak otsailaren 9an erabaki zuen “Gailur-Berri S.L.”
enpresarekin beste hitzarmen bat sinatzea. Hitzarmen honen
ondorioz, eta udal igerilekuak “Gailur-Berri S.L.”enpresak
eraikitzearen trukean, Zegamako Udalak Aitamarren eta
Txarape lotuko dituen zubiko proiektua eta obren zuzendaritza
bere gain hartu zuen. Halaber, Zegamako Udalak edo bere
ordez hirugarren batek zubiaren eskuin aldeko estriboa,
besteak beste, finantzatzeko konpromezua hartu zuen.
Aurrekariak aintzat hartuta, Udal Gobernu Batzarrak otsailaren
27an egindako bileran erabaki zuen Aitamarren eta Txarape
lotuko duen zubia eraikitzeko proiektu teknikoa idazteko
adjudikazioa “Sestra S.A.” injineritza enpresari, 11.431,8 �
edo 1.902.091 pezetan (BEZ barne) egitea.
“Sestra S.A.” injineritza enpresak proiektua eginik, Eusko
Jaurlaritzako Ingurumen eta Lurralde Antolamenduko
Gipuzkoako Uren Zuzendaritzaren aurrean tramitatu zen
(honek, Iparraldeko Ur Konfederazioari igorri zion espedientea),
lanen exekuzioa baimentzeko. Baimenak lorturik, udazkenean
zubia eraikitzearen lanari ekin zaio. Zubiaren eskuin aldeko
estriboa “Fonorte Empresa Constructora S.A.” enpresak eraiki
du eta Txarape aldeko estriboa eta zubiaren tableroa esandako
hitzarmenaren eraginez, “Gailur-Berri S.L.” enpresak egin du.
Aitamarren eta Txarape lotuko dituen zubiko proiektuaren
idazketaren 17.431,80 � edo 2.900.407 pezetako faktura
(BEZ barne), Udal Gobernu Batzarrak onartu zuen uztailaren
5ean egindako bileran. Halaber, Udal Gobernu Batzarrak
irailaren 11n erabaki zuen lanen zuzendaritza “Sestra S. A.”

SAN BARTOLOME JAIEN EGUTEGIA
DATOZEN 10 URTETARAKO
Zegamako Udalak urtean zehar udalerriko taberna
eta txoznen arduradunekin bilera ezberdinak izan
ditu, datozen 10 urtetako San Bartolome jaien
egunak finkatzeko eta honenbestez, egunen
finkapena urtero eztabaidagai izan ez dadin.
Elkarrizketa hauen ondorioz, ondoren zehazten diren
irizpideak aintzat hartu ziren:
1 • San Bartolome jaiak lau egunetako egutegia
izatea. Edozein kasutan, urtean urteko
komenigarriak ikusten diren egokitzapenak egitea.
2 • San Bartolome Bezpera eta San Bartolome
Bigarrena, ahal den neurrian, jai egunen barruan
sartzea.
3 • Ohituraz eta betidanik egin denez, abuztuaren
azkeneko igandean San Bartolome Txirrindularitza
Froga ospatzen denez, hala bada, bigarren
asteburua jai egitarauan sartzea.
4 • Festen hasiera, egutegi bakoitzeko lehen
egunean izango da.
5 • Beleari agurra, egutegi bakoitzeko azken
egunean izango da.

Injineritza
enpresari,
18.949,45 �
edo 3.152.923
pezetan (BEZ
b a r n e )
adjudikatzea.
Bestalde, Udal
Batzarrak
uztailaren 27an
egindako
bileran erabaki
zuen Beuntze
baserriko
Agirre Arratibel
sendiarekin
p e r m u t a
onartzea.
Honen bidez,
Txarape eta
Aitamarren
lotuko zituen
z u b i a
eraikitzeko
ezinbestekoak
ziren 26,15
m2ko lursailaren jabetasuna Agirre Arratibel sendiak Udalaren
alde zeditu zituen eta Telefónica eta Iberdrolaren zutabe berriak
bere lursailetan jartzeko baimena eman zuen. Zegamako
Udalak Txarape atzealdean, Beuntze baserriko lursailen ondoan
100,26 m2 eman zizkion truke gisa Agirre Arratibel sendiari.
Aipamen berezia merezi du Beuntze baserriko Agirre Arratibel
sendiak, Herriko interesen alde izandako jarrera eta
eskuzabaltasuna; hasiera batean, zubiko proiektu teknikoan
beharrezkotzat jotzen ez zen, baina azken batean bera
eraikitzeko ezinbestekoa zen azalera Herriaren alde eskualdatu
izanagatik, eta azken batean Txarape eta Aitamarren lotuko
dituen zubia errealitate egiteko erreztasunak emateagatik.
Zubia dagoeneko ia amaituta dago eta inguruan eraikitzen ari
diren 48 etxebitzen lehen erabilpena izandakoan, zubia eta
bidea trafikora irekiko da.

Beraz, aurreko puntuak kontuan izanik, datozen 10
urtetarako San Bartolome jai egunak finkatzea
erabaki zuen otsailaren 27ko Udal Gobernu
Batzarrak. Hauek ondorengo kuadroan jasotzen
dira:

URTEA EGUNAK
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

23-24-25-26-27
asteazkena-igandea
23-24-25-26
osteguna-igandea
23-24-25/30-31
larunbata-astelehena/larunbata-igandea
22-23-24-25/29-30
larunbata-asteartea/larunbata-igandea
23-24-25/28-29
astelehena-asteazkena/larunbata-igandea
23-24-25-26-27-28
asteartea-igandea
23-24-25-26
osteguna-igandea
22-23-24-25
osteguna-igandea
22-23-24-25/30-31
larunbata-astelehena/larunbata-igandea
22-23-24-25/29-30
larunbata-asteartea/larunbata-igandea
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KALEGARBITZEKO
MAKINAREN EROSKETA

Kalegarbitzeko makina berria

Udal Gobernu Batzarrak iazko
azaroaren 28an kalegarbitzeko
makina erosteko abian jarritako
kontratazio prozedura amaiturik,
“Arrizabal Elkartea S.L.”
enpresak bakarrik aurkeztu
zuen bere eskaintza.
Honenbestez, Udal Gobernu
Batzarrak urtarrilaren 30ean
erabaki zuen kalegarbitzeko
makina “Arrizabal Elkartea S.L.”
enpresari, 54.995,60 � edo
9.150.498 pezetan (BEZ barne)
adjudikatzea.
Jose Luis Berasategik, Udaleko lan anitzetako
langileak, urtearen hasieratik berak gidatzen du
kalegarbitzeko makina berria. Erosketa honekin,
herri-gunea eta inguruko eremuak garbi zaintzeko
eta apaindura publikoa hobetzeko urrats garrantzitsu
bat eman dela esan daiteke. Halaber, erosketa
honekin kalegarbitze lanak modu eraginkor eta
erosogoan egitea ere lortu da.

OTZAURTEKO BIDEA KONPONTZEKO
AZTERLAN GEOTEKNIKOA

Goialdeko bidea egiten
(atzean Ibaiondo)

2004-2007 Ezohiko Foru
Planaren barruan Otzaurteko
bidea konpontzeko 3.000.000
� edo 500 milioi pezeta jasoak
daude. Gipuzkoako Foru
Aldundiko Bide Azpiegituretako
Departamentuko Errepideetako
zuzendaritzak bidearen
ezengortasuna ikusirik, ezer
baino lehenago bidearen
azterlan geoteknikoa egitea
erabaki zuen. Honenbestez,
Diputazioak lanak “Ikerlur”
enpresari esleitu ondoren,
Zegamako Udalaren laguntza
eskatu zuen, 37 katak eta 15
zundaketa edo prospekzioak 9,630 eta 19,800
kilometro puntuen artean egin behar ziren lurretako
jabeekin egoteko eta hauen baimena lortzeko, beti
ere lursailak lehengo egoeran geldituko ziren
baldintzapean. Gauzak horrela irailaren 18an
Zegamako Udala, Diputazioko ordezkaritzarekin
batera, jabeekin egon zen. Azpimarratzekoa da
jabeen jarrera ezinhobea, beren lursailetan azterlan
geoteknikoa egiteko baimena emanez.
Azterlan geoteknikoa egindakoan, hurrengo urratsa
izango da dokumentu tekniko hau oinarri edo aintzat
hartuta, Otzaurteko bidea egonkortzeko eta
hobetzeko proiektu teknikoa idaztea, jarraian lanak
burutzeko. Prozedura hau Diputazioaren esku dago,
baina esan daiteke helburua lortzeko lehen urrats
sendoa eman dela; alegia, azterlan geoteknikoa
egitea.

INTXAUSTIKO ERROTA BERRERAIKITZEA
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Iazko urtean ekindako eraberritze lanak jarraipena
izan dute aurtengoan, iragarritako moduan. Hain
zuzen ere, errota urez hornitzeko beharrezko
azpiegitura burutu zen iaz eta aurtengo irailean
bigarren eta azken faseari ekin zaio. Aurrekari gisa
azpimarratu behar da Udal Gobernu Batzarrak
maiatzaren 22an erabaki zuela Intxaustiko errota
b e r re r a i k i t z e k o p ro i e k t u a e t a b a l d i n t z a
administratiboen plegua onartzea, 37.749,98 � edo
6.281.068 pezetako lizitazio oinarriarekin (BEZ
barne). Lanen kontrataziorako prozedura
administratiboa beterik, Udal Gobernu Batzarrak
uztailaren 5ean egindako bileran erabaki zuen lanak
“Sagastume Zahargintza”-ri 37.749,98 � edo
6.281.060 pezetan (BEZ barne) adjudikatzea.
Gipuzkoako Foru Aldundiko Diputatuen Nagusiko
Kultura zuzendaritzak egitasmo hau gauzatzeko
18.000 � edo 3.000.000 pezetako dirulaguntza
eman du.

Zegamako Herria turismoa sustatzeko egiten ari
den ahaleginean, urrats berri bat bezala hartu behar
da, amaitu berri den Intxaustiko errotaren
errehabilitazioa. Honela, GI-2637 errepide ondoan,
Euskal Herriko esmalte molturazteko eta
honenbestez zeramika tradizionala ekoizteko errota
hidrauliko bakarra balorean jarri da.
Azpimarratu behar da Diputazioak eta Manu Izagirrek
(Diputazioko Kultura zuzendaritzako teknikariak)
egitasmo hau errealitate egiteko eskainitako laguntza,
aldekotasuna eta dirua.
Halaber, Kutxari Aitamarrengo eta Intxaustiko errotak
birgaitzeko dirulaguntza eskaera egin zaio Udaletik
eta oraingoz ez da erantzunik jaso.

BERDINSAREA
ATXIKIMENDUA

PROGRAMARI

Udal Batzarrak urtarrilaren 19an erabaki zuen
“Berdinsarearen Aldeko eta Emakumeen Kontrako
Biolentziaren Aurkako EAEko Udalen Sarearen
Oinarrizko Dokumentua” onartzea eta honen
ondorioz, “Berdinsarea” programara atxikitzea.
“ B e r d i n s a r e a ” - r e n e g i t e k o a d a , To k i
administrazioetatik kudeatutako gizon eta
emakumeen berdintasunerako eta emakumeen
kontrako biolentziaren aurkako programa eta
zerbitzuak sustatu, sendotu, koordinatu eta
ebaluatzea, ekintza eta ebaluaziorako irizpide
bateratuak definituz eta lan hori totiko ekintza
publikoaren maila guztietara helduko den ekintza
integraleen sartuz. Gainera, sarea udalaz gaindiko
beste erakunde batzuetara heltzeko lotura gisa erabili
behar da.
Bestalde, “Berdinsarea”-ren helburuak ondoren
jasotzen dira:
1 • Gizon eta Emakumeen Berdintasunerako
otsailaren 18ko 4/2005 Legea beteko dela
bermatzea.
2 • Tokiko esparruan programa eta ekintzak
bultzatzea, gizon eta emakumeen berdintasuna
sustatzeko, desberdintasunak desagerrarazteko
eta emakumeen kontrako biolentziaren aurka
borroka egiteko, 4/2005 Legeak ezarritako
markoaren eta funtzioen arabera.
3 • Arlo horretan, esperientzien trukea ahalbidetzea
eta ekintzarako irizpideak koodinatu eta bateratzea,
toki mailan ekintzak egin behar direnerako.
4 • Udalaz gaindiko esparruetan hartutako edukiak
udal errealitatean garatu, zehaztu eta egokituko
dituzten lankidetza akordioak eta ekintzarako
protokoloak sustatzea, beti ere, berdintasunaren
alde eta emakumeen kontrako biolentziaren aurka
eginez.
5 • Berdintasunaren alde eta biolentziaren kontra
hartzen diren neurri legegileei buruzko hausnarketa
egitea eta aurrera eramaten ari diren politikak
aztertzea.
6 • Berdintasunaren aldeko emakumeen kontrako
biolentziaren arloan egiten diren udal praktika onak
identifikatu eta hedatzea.
7 • Arlo horretan, oraindik ere egitura eta baliabide
egokiak ez dituzten udalerrien lana dinamizatu eta
babestea.
Honenbestez, aurrez adierazitakoa egiteko eta
helburuekin bateginik, Zegamako Udalak ere, erabaki
honen bidez, herriko gizon eta emakumeen arteko
berdintasuna sustatu nahi du.

Intxausti errota eraberritua

TURISMOARI LOTUTAKO ERROTULOAK
Udalerrian zehar turismoari loturiko errotuloak ipini
dira 2006an zehar. Alde batetik bai Olaberriko
sarreran eta bai Intxaustiko sarreran herriko gune
turistikoa erreferentzia egiten dien bi panel ipini dira
eta herrigunean zehar, gune turistiko hauetara iristeko,
Eusko Jaurlaritzako Industria, Merkataritza eta
Turismo sailak homologatutako norabide seinaleak
ipini dira, besteak beste Anduetza Zur Museoa,
Ostatua, Arakama Azpikoa Errota, Informazio
Bulegoa e.a.
Seinale hauek egiteko lana, Zegamako Udalak Rotula
Studiori adjudikatu zion uztailaren 5eko Udal Gobernu
Batzarrean eta kostua 8.814,07 � edota 1.446.538
pzta izan da. Udalak, Eusko Jaurlaritzako Industria,
Merkataritza eta Turismo Sailetik 3.799,17 � edo
632.129 pezetako dirulaguntza lortu du.

UDALERRIKO BASERRIETAKO IZENEN
SEINALIZAZIOA

16.996.960 pezetan erostea.
Eskritura publikoa azaroaren
10ean sinatu zen Segurako
Notaritzan. Asmoa da urteko
lehen hilabetetan eraikina
eraistea edo botatzea eta
bere orubea txukuntzea eta
inguruko urbanizazioarekin
bat egitea. Aktuazioa Izartu
I I e g i t a s m o a re n b i d e z
finantziatua izan da. Beraz,
k o s t u a re n % 7 5 E u s k o
Jaurlaritzako Ogasun eta Herri
Administrazio Sailak
ordainduko du.

Turismoari lotutako errotuloak

ARRANDEGI BERRIA
Intxaustiko Mª Carmen
Aramendik arrandegi berria
ireki du Santa Barbara kalean
1-C etxearen behean. Lehen
posta zerbitzua egon zen
lokaletik (Santa Barbara 4tik);
aipatutako merkatal behe
berrira pasatu du jarduera.
Uztailaren 29an egin zen
inaugurazio ekitaldia eta 15
eguneko oporrak egin
ondoren, bertan jarri zuen
martxan arrandegia.
Osasuna eta zorte ona opa

Udal Gobernu Batzarrak martxoaren 13an erabaki
zuen udalerriko baserrietako izenen seinalizazioa
jartzeko proposamen teknikoa eta baldintza
administratiboen plegua, 18.100 � edo 3.011.587
pezetako (BEZ barne) lizitazio oinarriarekin onartzea.
Seinaleen horniketaren kontrataziorako prozedura
legala jarraiturik, Udal Gobernu Batzarrak apirilaren
10ean erabaki zuen udalerriko baserrietako izenen
kartelen horniketa “Rotula Studio” enpresari, 18.006
Baserrietako izenean seinalizazioa
� edo 2.995.946 pezetan (BEZ barne) esleitzea.
Errotuloak abuztuan zehar jarri
diegu Mª Carmeni.
ziren eta baserriak hobeto
Modu ausartean jokatu
seinalizatzeaz gain, hauen
duen Mª Carmenek,
betiko izenak mantentzea ere
urte
askotan
izan du helburu Udalak.
Herriarentzat
Baserrietan GI-2637-tik dagoen
ezinbestekoa den
sarbide guztietan baserrietako
arrandegi zerbitzua
izenak jarri dira lekuaren
eskaini dezan, denoi
arabera, baserri askoren sarrera
dagokigu ahal ditugun
tokia bada, panelak jarri dira eta
erosketak bertan
2 edo 3 baserrietan bakarrik
egitea.
ematen badu sarrera, izen
TARTALOETXE
bakarreko seinaleak jarri dira.
ELKARTEA ETA
Bai panel eta bai posteetan,
ITZALA TABERNA
baserri bakoitzera, bidegurutze
Mª Carmen Aramendi bere arraindegian
horretatik zenbat metro dauden
IREKI DIRA
zehaztu da eta panelen kasuan, alfabetoki ordenatu
Tartaloetxe elkartea, 1993 ireki zen Andraitz, 2ko
dira. Behin bidegurutzean sartu ondoren, beste
behe solairuan. 13 urtez jarduera bertan eman
azpibidegurutzeak dauden tokietan ere berriro
ondoren kokagunez aldatu dute bertako arduradunek
seinalizatu egin dira norabideak.
eta irailaren 22an inauguratu zituen lokal berriak,
Azkenik, gogoratu eta eskertu behar da Goimenek
Santa Barbara kaleko 1- A behe solairuan. Elkarteaz
proiektu hau gauzatzeko emandako 11.703,90 �
gain Itzala edaritegia ere, ondoko lokalean ireki da.
edo 1.947.294,88 pezetako dirulaguntza.
Zorte ona opa diegu Tartaloetxe elkarteari eta Itzala

TURISMO FOILETO BERRIA

tabernari.

Urtearen hasieran plazaratu da Zegamako udalerriari
dagokion turismo foileto berria. Bertan, Zegamako
elementu turistiko erakargarrienak eta aipagarrienak
jaso dira, herritarrei eta bertaratzen direnei dugunaren
berri emateko eta ezagutza eta erakarpena
zabaltzeko. Udaleko turismo batzordeak turismo
bulegoko ustiatzaileekin batera sortutako
dokumentua, “Antza” inprimategiak foileto bihurtu
du. Hauek egindako lanengatik aurkeztutako
3.961,40 � edo 659.121 pezetako faktura (BEZ
barne) Udal Gobernu Batzarrak urtarrilaren 16an
onartu zuen.

ELIZONDO ERAIKINAREN EROSKETA

Zegama Urtekaria 06

Udal Batzarrak urriaren 16an egindako bileran erabaki
zuen Bixente eta Fermin Larrea Gerriko anaien
jabetzakoa zen Elizondo eraikina 102.153,78 � edo

Udala
Elizondo etxea
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GERNIKAKO ARBOLAREN
OINORDEKO BERRIA

Olaberriko
aparkaleku berriak
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Jakina den moduan Gernikako
arbolaren oinordekoa Elizaren
atzealdean landatu zen orain dela
10 urte. Eliza atzean egin ziren obren
ondorioz hau Kultur-Etxeko
lorategian landatu zen. Hemen ere
epe laburrean obrei ekin zitzaion eta
eremu berean utzi bazen ere, lekuz
mugitu behar izan zen, Kultur-Etxeko
parkeko antolamenduak horrela
eskatzen zuelako, Carazo
arkitektoak egindako proiektuaren
arabera. Mugimendu hauen
eraginez, Gernikako arbolaren
oinordekoa oso egoera larrian
zegoen. Horrenbestez, Zegamako
Udalak erabaki zuen Gernikako
arbolaren oinordeko berri bat
Bizkaiko Batzar Nagusietara
eskatzea. Aurtengo neguan iritsi
Gernikako arbolaren oinordeko berria
bezain aguro landaketa burutu zen.
Landara ondo errotu dela esan daiteke
eta udaberrian indartsu eta hosto sendoekin ikusi
UDAL POLIKIROLDEGIKO ESTALKIA
ahal izan dugu Kultur-Etxeko parkearen erdian
BERRITUTA
dagoen eremu berdean.
Udal Gobernu Batzarrak urtarrilaren 16an,
kontrataziorako prozedura administratiboa jarraitu
OLABERRI AUZOAN APARKALEKU
ondoren, udal polikiroldegiko estalki berria jarri eta
PUBLIKOAK ETA IBILGAILUAK
kanpoaldeko fatxadak margotzeko lanak
“Tecnomodul S.L.” enpresari, 59.957,41 � tan edo
GARBITZEKO GUNEA
9.976.074 pezetan (BEZ barne) adjudikatzea erabaki
Urtarrilaren 16an Udal Gobernu Batzarrak,
zuen. Lan hauen bidez udal polikiroldegia eraiki
kontrataziorako prozedura administratiboa jarraitu
zenetik zegoen estalkia kendu eta berria jarri zen.
Jakina da urteak ez direla alferrik pasatzen eta
ondoren, erabaki zuen Olaberri auzoan aparkaleku
dagoeneko itokin ugari zituen kirol ekipamenduari
publikoak eraikitzeko lanak
datozen urtetarako txapela egokitua utzi zaio; urtean
“Construciones Pedro
zehar makina bat zerbitzu eta babes eskaintzen ditu
Iparraguirre S.L.” enpresari
eta.
59.901,22 �
edo
Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Unibertsitate eta
9.966.724 pezetan (BEZ
Ikerketa Sailaren laguntza izan dute obrek; hain
barne) egitea.
zuzen ere, 36.459,26 � edo 6.066.310 pezeta.
Irailean hasi eta urrian
Halaber, Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte eta
amaitu diren lan hauen
Erakunde Harremanetarako Departamentuko Kirol
Zuzendaritzak
bidez, 10 aparkaleku
11.500 � edo
publiko eraiki dira Olaberri
1.913.439
auzoan eta iblilgailuak
pezetako
garbitzeko gune bat ere
dirulaguntza
egokitu da.
eskaini du.
Honenbestez,
Burututako lanak
Zegamako
63.219,85 �
edo
Udalak obra
10.518.897 pezetan (BEZ
hauengatik
barne) kitatu ditu
ordaindu duena
“Construcciones Pedro
11.998,15 �
Iparragirre S.A.” enpresak.
edo 1.996.324
Gastu hauetaz gain,
pezeta izan da.
“Rotula Studio”-k
aparkaleku eta garbigunea
bereizteko jarri duen
polikarbonatozko isturari
dagokion 3.335 � edo
554,897 pezetako (BEZ
barne) kostua aipatu behar
da, Ignacio Ibarretxek
egindako proiektuaren eta
obra zuzendaritzaren
gastuekin (3.584,40 � edo
596.394 pezeta eta 1.228
� edo 204.322 pezeta
hurrenez hurren).
Aipatutako obrak %75ean Eusko Jaurlaritzako
Ogasun eta Herri Administrazio Sailak abian jarritako
Izartu II-ren bidez finantziatuta daude. Udalak,
gastuaren %25a bere gain hartu du.
Udal polikiroldegiko estalkia konpontzen

Aitamarrengo udal-igerilekuen estreinua
Udal Batzarrak 2005eko ekainaren 15ean
hartutako erabakiaren bidez, Aitamarren
eremuan 48 etxebizitza eraikitzen ari den
“Gailur Berri S.L.” enpresarekin hirigintza
hitzarmena izenpetu zuen. Honen ondorioz,
Zegamako Herriak Aitamarrengo eraikina
eta bere inguruko lurren jabetasuna eskuratu
zituen.
Esandako hirigintza hitzarmenaren ondorioz,
Zegamako Udalak eta “Gailur Berri S.L.”
enpresa eraikitzaileak karga urbanistikoen
baliokidetasuna jasotzen duen akordioa
lortu zuten eta honen ondorioz enpresa
eraikitzaileak 21metro luze eta 9 metro zabal
eta 9 metro luze eta 5 metro zabal
neurrietako bi igerileku, depurazio sistemak
barne, aldagelak eta taberna uztailaren
31rako eraikitzeko konpromezua hartu zuen.
Esan behar da, aurrez Iñigo Segurola
paisajista teknikariak, Aitamarrengo
parkearen proiektu-egileak, Aitamarrengo
eraikina botatzea aurreikusita zuela, kontuan
izanik eraikinak ez zuela inongo balio
artistiko-historikorik eta funtzionaltasunik,
eta eraikinak eskatzen zituen birgaitze lanak
handiak eta ordaindu ezinak zirela. Edozein
kasutan eraikina bota zenean etxe azpian
zegoen errota agerian gelditu zen. Gauzak
horrela Zegamako Udalak Gipuzkoako Foru
Aldundiarekin adostu zuen igerilekuko bi
basoak aurreikusita zeuden lekutik mugitzea,
Aitamarrengo garai bateko errota egun
dagoen moduan (lurperatuta) uzteko
xedearekin. Azken orduko ezusteko honen
ondorioz, udal igerilekuko bi baso edo
zuloak lekuz mugitu behar izan ziren,
Aitamarrengo garai bateko errota egun
dagoen moduan (lurperatuta) gelditzeko
helburuarekin.
“Gailur Berri S.L.” enpresak apirilaren 18an
ekin zien igerilekua eraikitzeko lanei eta
hauek agindutako datarako amaitu zituzten.
Uztailaren 30ean udal igerilekuen
inaugurazio ekitaldia egin zen eta egun
horretatik irailaren 10era arte igerilekua
irekita egon zen.
Igerilekuen ustiapenaren inguruan, ekainaren
19an Udal Batzarrak igerilekuen
ustiapenerako baldintza administratiboen
plegua onartzea eta deialdi publikoa egitea
erabaki zuela adierazi behar da. Udalerrian

jakinarazi eta Lurralde Historikoko Aldizkari
Ofizialean iragarkia argitaraturik, bi eskaintza
aurkeztu ziren lehiara. Udal Batzarrak
uztailaren 17an erabaki zuen igerilekuen
ustiapena “Goierriko Kirol Teknikoak”
enpresari esleitzea, 17.000 � tan edo
2.828.562 pezetan. Hasiera batean
kontratua 2006ko irailaren 10a artekoa bada
ere, bi urte gehiagoz luzatzeko aukera dago.
Igerilekuak goizeko 11:00etatik arratsaldeko
20:00ak arte irekita egon dira. Enpresa
adjudikazio-hartzailearen arduren artean,
igerilekuak garbitzea, desinfektatzea eta
tratatzea, sorosleak kontratatzea, taberna
kudeatzea eta garbiketa produktuak eta
produktu kimikoak erostea izan dira.
Bestalde, Udalak ura eta elektrizitate gastuak
bere gain hartu ditu eta baita berdegunearen
mantentze lana ere.
Udalak aurtengo 40 eguneko kanpainarako
onartutako sarrera eta abonoen prezioa
hurrengoa izan da:
Umeak: 3 eta 14 urte bitartekoak 2 �
Helduak: 15 urtetik gorakoak
4�

BANAKAKO ABONOA
Umeak: 3 eta 14 urte bitartekoak 15 �
Helduak: 15 urtetik gorakoak
22 �

FAMILIAKO ABONOA
Seme-alaba bateko bikotea*
Bi seme-alaba edo gehiago
dituen bikotea*

35 �
45 �

(*20 urtera arteko seme-alaba ikaslea)
Abuztua oso ona izan ez bada ere,
herritarrek igerilekua aprobetxatu dutela
esan daiteke. Modu berean “Goierriko Kirol
Teknikoak” enpresak eskainitako zerbitzua
ere profesionala izan da eta nolabait,
eskatzen zenari erantzun egokia eman diola
esan daiteke.
Igerilekuen proiektua Agustin Mitxelena
arkitektoak eginkoa da, Udal Gobernu
Batzarrak otsailaren 27an egindako
adjudikazioari jarraituz. Lanen zuzendaritza
ere berak eraman du. Proiektua idatzi eta
lanen zuzendaritza eramatearen lana
Zegamako Udalak ordaindu du (20.915,01
� edo 3.479.965 pezeta –BEZ barne-).

SAN BARTOLOME AUZOAN 4
ETXEBIZITZEN ERAIKITZEA
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Urtarrilaren 31n Gipuzkoako Foru Aldundiko
Diputatuen Kontseiluak behin betiko onarpena eman
zien Zegamako udal
planeamenduko arau
subsidiarioen barnean
josetzen zen Herriak San
Bartolome auzoan jabetzan
dituen lursail batzuetan bi
etxebizitza bifamiliar
erikitzea. Honenbestez,
Udal Gobernu Batzarrak
maiatzaren 8an erabaki
zuen Ignacio Ibarretxe
Pariente, udal arkitektoari,
San Bartolome auzoan bi
familiako bi etxebizitza
eraikitzeko topografia lana
azterlan geoteknikoa eta
urbanizazio eta eraikitze
proiektuen idazketa
40.677,72 � edo 6.768.203
pezetan (BEZ barne)
adjudikatzea. Ildo honetan
gogoratu behar da
adierazitako gastu denak
e n p re s a a d j u d i k a z i o hartzaileari egotzi zaizkiola.
Udal Gobernu Batzarrak
uztailaren 5ean egindako
bileran erabaki zuen:
San Bartolome auzoan
Udalak duen 1.259,40
m2ko lursaila eskualdatzea
eta bi etxebizitza bifamiliar
eraikitzeko proiektu
teknikoa, exekuzioa
arautuko duen baldintza
administratiboen plegua eta
4 etxebizitzen adjudikazioa
arautuko duen plegua
onartzea. Erabaki honen puntu garrantzitsuenak
hurrengoak dira:
A • Lau etxebizitza horiek eraikiko diren orubea
Udalarena da. Etxeak eraikiko dituen enpresak
Zegamako Udalari ordaindu egin beharko dio
orubearengatik. Lizitazio-oinarria 45.075,91 � takoa (7.500.000 pezeta) da etxebizitza bakoitzeko.
Guztira, 180.303,63 � (30.000.000 pezeta).
B • Enpresa esleipenduna izango da eraikuntzaren
promotorea, eta zuinketa (replanteoa) egiten denetik
18 hilabetetan bukatu beharko ditu obrak.
C • Etxebizitza bakoitzak 251m2ko azalera izango
du, proiektu teknikoak azaltzen duen arabera.
Halaber, etxebizitza bakoitzak 109 m2ko lursail
pribatua izango du etxebizitzari atxikitua.
D • Etxebizitza hauetako bat erosi nahi duenak
udaletxean eman beharko du izena. Hauek dira
bete beharreko baldintzak:
Gutxienez, urtebete lehenagotik Zegaman
erroldatua egotea.
Lehenengo erabilera-lizentzia ematen zaionetik
gehienez jota urtebetera etxe horretan bizitzen
jartzea.
Udalak etxebizitza lehentasunaz eskuratzeko
eskubidea izango du 10 urtean.
E • Promotoreak, Udalak esaten dionei saldu
beharko dizkie etxeak. Horretarako, Udalak zozketa
egingo du izena eman eta baldintzak betetzen
dituztenen artean. Zozketa notario aurrean izango da.

F • Etxebizitza bakoitzak, gehienez 258.435,20 �
(43.000.000 pezeta) balioko du. Kopuru hori,
zergak eta transmisioaren eraginez sortutako
gastuak erantsi behar zaizkio.
Herriaren jabetzako
lursailaren eskualdeketarako
iragarkia uztailaren 14ko
Gipuzkoako Aldizkarian eta
Udaletxeko iragarki oholean
argitaratu ondoren eta
eskaintzak aurkezteko
legezko epea igaro ondoren,
“Exkerra Etxegintza S. L.”
enpresak egindako
eskaintza bakarra aurkeztu
zen . Honenbestez, Udal
Batzarrak irailaren 11n
erabaki zuen “Exkerra
Etxegintza S. L.” enpresa
eraikitzailearen eskaintza
onartzea eta beraren aldeko
adjudikazioa egitea. Enpresa
adjudikazio-hartzaileak
Udalaren lurrarengatik
188.000 � edo 31.280.568
pezeta eskaini zituen.
Halaber, Udalak aurrez
ordaindutako exekuzio,
urbanizazio eta proiektu
osagarriak bere gain hartu
zituen, 49.825,28 � edo
8.290.229 pezeta Udalari
ordainduz. Modu berean,
h i r i g i n t z a
probetxamenduaren %
10ari zegokion 12.000 �
edo 2.000.000 pezeta
ordaindu zion, eraikuntza,
instalazio eta obretako udal
zergaz gain (23.048,82 �
edo 3.835.001 pezeta).
Udalak herritarren artean
etxebizitzen eraikitzea zela eta jakinarazpen orokorra
egin zuen, interesa zuenak bere izena Udaletxean
eman zezan. Irailaren 11n amaitu zen eskaintzak
aurkezteko epean, 16 interesdunen eskaerak jaso
ziren Udaletxean. Gauzak horrela, urriaren 5ean,
Pleno Aretoan, notario aurreko zozketa egin zen 4
etxebizitzen onuradunak nortzuk ziren jakiteko.
Zozketaren emaitza hurrengoa izan zen:

ESLEIPENDUNAK
1 • ETXEBIZITZA: AMAIA RODRÍGUEZ IRIGORAS.
2 • ETXEBIZITZA: XABIER ARIZKORRETA
PEÑAGARIKANO ETA MIREN JOSUNE LASA
MUGIKA.
3 • ETXEBIZITZA: AGURTZANE IRASTORZA
AIZPEOLEA.
4 • ETXEBIZITZA: EGOITZ IRASTORZA ARRIETA.
Dagoeneko lur mugimenduak hasiak daude eta
2008ko udaberrirako amaitua egongo dira San
Bartolome auzoko 4 etxebizitza berriak.

BIZTANLEETAN GORAKADA
NABARMENA 2006. URTEAN
Iazko urtekarian azaltzen zen moduan, azkeneko
urteetako Zegamako biztanleen bilakaera gorakoa
izan da. 2006. urtea horren adibide garbia da. 2005.
urtean Zegamak 1.345 biztanle erroldatuak bazituen,
2006. urtean 1.401 ditu.

OLABERRIKO GURUTZE SANTU
INGURUKO EREMU BERDEA EGOKITZEA

Nazabal S.L.” enpresari
22.879,57 � tan (BEZ barne)
adjudikatzea.

Udal Gobernu Batzarrak urriaren 9an erabaki zuen,
lanen kontrataziorako prozedura negoziatua jarraitu
ondoren, Olaberriko Gurutze Santu inguruko eremu
berdea egokitzeko lanak “Ikerlora S.L.” enpresari
18.985,96 � tan edo 3.158.998 pezetan (BEZ barne)
adjudikatzea.

Behar-beharrezkoa zen gas
instalazioa egiteko eta 19
b e ro g a i l u U d a l e t x e a n
jartzeko lanak hasiak daude
eta urte amaierarako
burututa egongo direla
aurreikusten da. Halaber
gogoratu behar da inbertsio
lan
hauek
Eusko
Jaurlaritzako Justizia, Lan
eta Gizarte Segurantzako
Sailak diruz lagundu dituela,
Bake Epaitegiari dagokion
zatian %100ean (honek
suposatzen du Udaletxeko
eraikin osoari dagokion
kostuaren heren batean).

Olaberriko Gurutze Santuko eremuan Iñaki Olazabal
eskultoreak iazko urtean “Oria Ibaiaren Proiektua”ren inguruan egindako lana kokatu da. Halaber,
eremuko aspersioko ureztapena, ura edateko iturria,
argiztapena eta aulkiak jarri dira bertan, besteak
beste.
Lan hauek Olaberrian eraiki berriak diren aparkaleku
publikoen jarraian burutu dira eta Olaberri auzoa eta
herri sarrera txukuntzeko balio izan dute. Gauzatutako
inbertsioak Izartu II egitasmoaren finantziazioa izan
du eta hain zuzen ere, kostuaren %75 Eusko
Jaurlaritzako Ogasun eta Herri Administrazio Sailak
ordainduko du.

POSTA ZERBITZUA JARTZEKO LOKAL
BERRIAREN EROSKETA
Udal Batzarrak azaroaren 20an egindako bileran
erabaki zuen posta zerbitzua jartzeko lokal berria
“Inversiones Bidelan S.L.” enpresa eraikitzaileari
erostea. Buztinkale eta Santa Barbara kaleetan
eraikitako eraikinaren (Txurreri ondoan dagoenaren)
17,10 m2ko lokalak, 8.492,30 � edo 1.413.000
pezetako kostua du (Zergak kanpo), enpresa
eraikitzailearekin izenpetu zen hirigintza hitzarmenaren
ondorioz. Hurrengo urratsa da, konpromezua hartuta
dagoen moduan, “Correos”-ek lokala egokitzea eta
martxan jartzea.
Erosketa honen helburua izan da herritarrak egunero
behar duten posta zerbitzua ahalik eta hurbilena eta
erosoa izatea eta bestalde zerbitzu hau lokal publiko
batean kokatzea, zerbitzu emailei inongo alokairu
edo zamarik eragin gabe.

UDALETXEAN GAS PROPANOZKO
INSTALAZIOA EGITEA ETA BEROGAILUAK
JARTZEA
Udal Gobernu Batzarrak azaroaren 20an berritsu
zuen Alkateak azaroaren 17an, Udaletxean gas
propanozko instalazioarekin hemeretzi berogailu
jartzeko lanen kontrataziorako onartutako baldintza
administratiboen plegua.
Lanen kontrataziorako prozedura negoziatuak
eskatzen duen moduan hiru enpresei aurrekontua
eskaturik, Alkateak azaroaren 24an emandako
Dekretuaren bidez erabaki zuen lana “Berolan

Posta zerbitzuaren etorkizuneko bulegoa

BANDA ZABALA ETA
WIMAX
TEKNOLOGIARI
BURUZKO
INFORMAZIOA

Gurutze Santu inguruko gune
berdea egokitu ondoren

Urtarrilaren 23an egin zen Udaletxeko Batzar Aretoan
Banda Zabala eta Wimax teknologiari buruzko
informazio bilera, Euskaltel telefonia enpresaren
eskutik. Bileran Euskalteleko arduradunek, alde
batetik, telefonia, eta banda zabalaren prezio eta
sustapenei buruzko informazioa eman zuen eta
bestetik, Wimax seinalea herrian zein tokitara iristen
zen azaldu zuten, seinalea hartzen zen gunean ere
zerbitzu hau jarri nahi zuenak, zein azpiegitura jartzea
beharrezkoa izango zuen argituz.
Teknologia guzti hau Zegamara iristearen arrazoia,
Eusko Jaurlaritzak, landa eremuetarako herriak, irrati
bidezko azpieituraz hornitu izana da, onainarteko
telebista ikusteko dauden antenei ekipo bereziak
erantsiz; Jaurlaritzaren helburua, hirigune urbanoetan
operadore pribatuek ematen duten telefonia
zerbitzua oinarritzat hartuz, baldintza tekniko eta
ekonomiko beretsuetan landa inguruneko udalerriei
ere eskaintzea izan da, bai telefono eta bai internet
zerbitzuetarako.

HITZA ETA GOIERRI TELEBISTAREKIN
HITZARMENA BERRITZEA
Goierri Telebistari eta Hitzari, iazko moduan, biztanle
bakoitzeko 2 � ordainduko dizkio Zegamako Udalak.
Honetarako, bi komunikabeekin 2006. urteko
hitzarmena onartu du Udalak.

ZEGAMAKO HISTORIA LIBURUA
Xabier Azurmedi bekaren barnean, Zegamako
Udalak 2004an egin zuen bigarren deialdian,
Zegamako historia jasoko zuen ikerketa egitea
adjudikatu zuen. Ikerketa lana, beka hartzaileak
18 hilabetean burutzeko baldintza izango zuen
eta guztira 12.000 � edo 2.000.000 pezetako
saria zuen. Ikerketa lan hau Juan Carlos Mora
Afan eta David Zapirain Karrikak hartu zuten
eta dagoeneko Udaletxean entregatua dute
lana amaituta. Ikerketan, historiaurreko aztarnei
buruzko aipamena egiten bada ere, batez ere
Erdi Arotik hasi eta 1615etik aurrera, bere
burujabetasunaren lorpenarekin jarraituz, gaur
egunerarteko azterketa zehatza jasotzen da.
Orain beraz maketatze lanak egiten ari dira eta
2007ko udaberrirako Zegamako historia jasoko
duen liburua argitaratzea espero du Udalak.

Zegama
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Kultur-etxe atzealdeko bidea
zabaldua eta hobetua
Iazko irailaren 26an hasiera eman zitzaien Kultur-Etxe atzealdeko
bidea zabaldu eta hobetzeko lanak aurtengo udaberrian amaitu
dira. Esan behar da “Construcciones Pedro Iparraguirre S.L.”
enpresak burutu eta “Girder Ingenieros S.L.” injineritza enpresak
obren zuzendaritza eraman duten obra hauek Maiora Plazako
obrekin koordinatu direla eta hasiera batean uste zen baino lan
korapilatsuagoa burutu behar izan dela.
Lan hauen ondorioz, errepidea zabaldu, aparkaleku berriak sortu,
espaloia eraiki, argindarraren transformazio zentroa berritu eta
lekuz aldatu, komun publiko berriak egokitu eta biltegi bat prestatu
da. Egindako lanak adjudikatutako kopuruan kitatu dira; hain
zuzen ere, 326.340,10 � edo 54.298.420 pezetan (BEZ barne).
Lan hauek Gipuzkoako Foru
Aldundiko Lurralde
Antolamendu
eta
S u s t a p e n e r a k o
Departamentuak emandako
147.810,60 �
edo
24.593.614 pezetako
laguntzarekin, Eusko
Jaurlaritzako Etxebizitza eta
Gizarte Gaietako Sailak
emandako 41.886,64 � edo
6.969.350 pezetako
laguntzarekin eta Gipuzkoako
Foru Aldundiko Bide
Azpiegituretarako
Departamentuaren 30.000 �
edo 5.000.000 pezetako
laguntzarekin egin ahal izan
dira. Halaber, Diputazioko
B i d e A z p i g i e t u re t a r a k o
Departamentuak GI-4251
errepideko 0,090 eta 0,160
kilometro puntuen arteko
zolatzea finantzatu du. Bere
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osotasunean. Diputazioak ordaindu dituen lan hauek “Coprisa
S.A.” enpresak egin ditu.
Kultur-Etxe atzealdean egindako lanak Maiora Plazan egin direnekin
lotuta eta aurrez Kultur-Etxeko parkean eta Olaranen egindako
urbanizazio lanei erantsita, eremu zabal egokia eta txukuna izatea
eragin dute.
Diputazioak eta Zegamako Udalak onartutako hitzarmenaren
ondorioz, aurrerantzean, GI-4251 errepideko 0,000 eta 0,160
kilometro puntuen arteko errepide zatia Udalaren jabetzan geldituko
da eta honenbestez, bere zaintza Herriarena izango da.

UDAL TURISMOKO INFORMAZIO
PUNTUA ITOURBASK SAREAN

SANTA BARBARA KALEAN BESTE LOKAL
BATEN EROSKETA

Eusko Jaurlaritzako Industria, Merkataritza eta
Turismo Saileko Turismoa Sustatu eta Merkaturatzeko
zuzendariak ekainaren 19an emandako ebazpenaren
bidez, Zegamako Udaleko Turismo Informazio Puntua
Itourbask sarean sartu da aurtengoan. Erabaki
garrantzitsu honek ahalbideratzen du Zegamako
Turismo Bulegoa Erkidegoko turismo bulego
garrantzitsuenekin batera elkartuta eta elkarlanean
jardutea eta honenbestez lehen mailan izatea.

Udal Batzarrak azaroaren 20an egindako bileran
erabaki zuen “Correos” zerbitzua kokatuko den
lokalez gain, “Inversiones Bidelan S.L” eraikitzaileari
38,35 m2ko lokala, 17.741,88 � edo 2.952.000
pezetan (zergak kanpo) erostea. Lokalaren kokapen
egokiak bultzatu du Udala bere erosketara, kontuan
izanik etorkizunean baliagarria izan daitekeela
Herriarentzat.

U DA L E T X E KO BA R R U KO G E L A K
MARGOTZEA

INEM-EN LAGUNTZAREKIN EGINDAKO
LANGILEEN BEHIN-BEHINEKO
KONTRATAZIOA

Udal Gobernu Batzarrak azaroaren 20an egindako
bileran erabaki zuen Udaletxeko barruko gela denak
margotzeko lanak Jose Mª Egimendiari 7.795,20 �
edo 1.297.012 pezetan (BEZ barne) adjudikatzea.
Margotze lanak propanozko gas instalazioa egin
ondoren hasiko dira; hau da urtarrilaren hasieran.
Inbertsio lan hauek Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan
eta Gizarte Segurantzako Sailak diruz lagundu ditu,
Bake Epaitegiari dagokion zatian %100ean (honek
suposatzen du Udaletxeko eraikin osoari dagokion
kostuaren heren batean).

Aurtengoan ere, INEM-en laguntzarekin kontratazio
ezberdinak egin ditu Zegamako Udalak. Hain zuzen
ere, “Uda 2006” kanpainarako Iratxe Ormazabal
Mendizabal eta Maria Alustiza Gereñu herritarrak
kontratatu ziren. Bestalde, 6 hilabetez pioi lanak
egiteko Jose Luis Arkonada Lasa eta zortzi hilabetez
administrari laguntzaile lanak egiteko Aloña Gorospe
Bidaola. Bi hauek lan jardunaren %75ean izan ziren
kontratatuak. Gogoratu behar da langileen
kontratazioa egiten dela INEM-ek aukeraketa
prozesua bete ondoren, igorritako proposamenari
jarraituz.

SASIETAK HONDAKIN ARRISKUTSUAK
BILTZEKO ZERBITZU BERRIA MARTXAN
Aurtengo martxotik aurrera Sasietako
Mankomunitateak etxean sortutako hondakin
arriskutsuak biltzeko zerbitzu berri bat abian jarri
du. Hain zuzen ere, fluoreszenteak, garbitasunerako
produktu kimikoak (lejia, amoniakoa), toner
kartutxoak, aerosol pote bete edota erdi beteak,
pinturak barnizak, disolbenteak, erradiografiak,
automobiletako bateriak, motorretako olioa,
merkuriozko termometroak, etabar. Bilketa honetatik,
industria eta merkataritza alorrean sortutako hondakin
arriskutsuak kanpo geratzen dira eta bilketa
hilabeteko azken ostegunean, goizeko 9.00etatik
12.00etara egiten da.

TRINTZE-ZELAIETA
UDAL MENDIAREN
MATARRASA
Udal Gobernu Batzarrak
ekainaren 19an erabaki
z u e n Tr i n t z e - Z e l a i e t a
mendian matarrasa egiteko
lanaren kontrataziorako
baldintza administratiboen
plegua onartzea. Prozedura
negoziatuaren bidez
eskaintzak arloko lau
enpresei eskatu ondoren,
Udal Gobernu Batzarrak
irailaren 11n erabaki zuen
matarrasa lanak “Maderas Leonet S.L.” enpresari
21.100 � edo 3.510.745 pezetan (BEZ barne)
adjudikatzea.
Mendia publikoa izanik, Udalak eskuratzen duen
diruaren %15, Diputazioak duen hobekuntza fondoan
sartuko du. Bestalde, matarrasa aurtengo neguan
burutzea aurreikusten da eta modu berean eremua
garbitu ondoren, landaketa berria egitea ere bai.

Matarrasa egin ondoren,berriro
landatuko da Trintze-Zelaieta

UDAL PLANEAMENDUKO ARAU
SUBSIDIARIOEN BEHIN BETIKO
ONARPENA
Urtarrilaren 31n Gipuzkoako Foru Aldundiko
Diputatuen Kontseiluak erabaki zuen Zegamako
Udal planeamenduko arau subsidiarioei behin betiko
Zabor ezberdinen bilgunea
onarpena ematea. Diputazioak bere ebazpenean
Udalak egin beharreko testu bateratuan kontuan
ELIZA, UDALETXEA ETA OSTATUKO
hartzeko hainbat baldintza finkatu zituen.
ERAIKINEN KANPOALDEA ARGIZTATZEA Udal Batzarrak otsailaren 15ean erabaki zuen Arau
Subsidiarioen behin betiko onarpen erabakiaren
Udalak iazko azkeneko hiruhilabetean Eliza,
aurkako birjarpen helegitea ezartzea. Udalak, udal
Udaletxea eta Ostatuko eraikinen kanpo aldea
planeamenduko 2. eremua (Azkonieta ingurua), 9.
argiztatzeko material horniketa eta exekuzioa
eremua (Azkonieta azpialdea) eta 19. eremua (Ibarreta
adjudikatu zituen. Gabonetarako, justu-justu,
ingurua) hiri–lurra bezala sailkatzeko eskatu zuen
esleitutako lanak buruturik
(Diputazioak behin betiko
zeuden eta esandako
onarpenean, urbanizagarri
eraikinen kanpoko fatxadak
sailkatzen zituelako).
argiztaturik. Udal Gobernu
Gipuzkoako Foru Aldundiak
Batzarrak urtarrilaren 16an
Udalaren helegitea ez
erabaki zuen “CA2L
onartzea erabaki zuen.
Iluminación S.L.” enpresak
Honenbestez, Udal Gobernu
egindako
material
Batzarrak maiatzaren 8an
horniketaren 33.391,34 �
erabaki zuen udal
edo 5.555.851 pezetako
planeamenduko arau
faktura (BEZ barne) onartzea.
subsidiarioen testu bateratua
Halaber, Udal Gobernu
egiteko lana Ignacio Ibarretxe
Batzarrak urtarrilaren 30ean
Pariente, udal arkitektoari
erabaki zuen lan hauen
9.000 � edo 1.500.000
inguruan Mikel Urbiztondo
p
ezetan (BEZ barne)
Larrea igeltseroak egindako
adjudikatzea. Halaber, Udal
lanen 7.250 �
edo
Gobernu Batzarrak uztailaren
1.206.298 pezetako faktura
17an egindako bileran
(BEZ bar ne) onartzea.
erabaki zuen testu
Bestalde, materiala eta
bateratuari atxikitua joango
instalazioa kokatzearen
den Ingurumenaren Gaineko
ardura “Montajes Eléctricos
Eraginaren Baterako
Hernani S.L.” enpresarena
Ebaluazio Azterlanaren
izan zen. Udal Gobernu
idazketa “Ekolur Asesoría
Batzarrak otsailaren 15ean
Ambiental S.L.L.” enpresari
erabaki zuen egindako lanei
6.960 � edo 1.158.046
zegokion 35.921,72 � edo
pezetan (BEZ barne)
5.976.871 pezetako faktura
adjudikatzea.
Udaletxea eta Eliza argiztatuta
(BEZ bar ne) onartzea.
Udal Batzarrak urriaren 30ean
Lan hauekin hiri-guneko eraikin
erabaki zuen Ignacio Ibarretxe Pariente arkitektoak
esanguratsuenen presentzia indartu egin da eta
idatzitako testu bateratua jendeaurrean hilabeteko
nolabait apaindura, txukuntze eta udalerriaren irudi
epean jartzea, eta inongo alegaziorik aurkeztu ez
berrikuntzan beste urrats bat eman da. Inbertsio
zenez, Udal Batzarrek abenduaren 11n onartzea
hauek ere Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Herri
eta Gipuzkoako Foru Aldundira igortzea erabaki
Administrazio Sailak, Izartu II egitasmoaren bidez
zuen, behin betiko onarpena jasotzeko.
%75 finantzatu du.
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Zegamako ur hornidura eta saneamenduko lanak abian
Martxoaren 7an Gipuzkoako Foru Aldundiak behin betiko onartu
zuen Zegamako ur hornidura eta saneamenduaren trazatu proiektua.
Bestalde, Gipuzkoako Foru Aldundiko Garapen Iraunkorrerako
Departamentuak Zegamako ur hornidura eta saneamenduaren
proiektuko obrak kontratatzeko lehiaketa publikoa deitzea ebatzirik,
lizitaziorako iragarkia, apirilaren 11ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean
argitaratu zen, 4.987.821,15 � o 829.903.600 pezetako lizitazio
oinarriarekin eta eskaintza ekonomikoak aurkezteko epea maiatzaren
8an amaitu zen.
Jakina den moduan obra hauen helburua da Segurako Markitegiko
deposituaren eta Zegamako deposituaren arteko hornidura gutxi
gorabehera 7.300 metroko bulkadazko eroanbidearen bidez lotzea
(Arriarango ura ekartzeko modua bideratuz) eta Zegamako
saneamendua Oria Garaiko intertzeptorearekin (Legorretan
kokatutakoarekin) lotzea, gutxi gorabehera 4.400 metroko eroanbidea
eginez, behar dituen teleaginte instalazioekin.
Gipuzkoako Foru Aldundiko Garapen Iraunkorrerako Diputatuak
uztailaren 11n emandako Foru Aginduaren bidez, aurkeztutako
hamabi eskaintzak aztertu eta baloratu ondoren erabaki zuen
Zegamako ur hornidura eta saneamendu proiektuko lanak
“Construciones Mariezcurrena S. L.” eta “Construciones Zubieder
S.L.” enpresek osatutako aldi baterako enpresa batasunari
4.364.700,82 � tan edo 726.225.100 pezetan (BEZ barne)
adjudikatzea.

Obrak burutzeko lurren okupaziorako prozedura legala bete ondoren,
urrian ekin zitzaien lanei. Hamalau hilabeteko epea aurreikusten
bada ere, lanak denbora gutxiagoan burutzea espero da, enpresa
adjudikazio-hartzailearekin egon ondoren.
Aurreko lerroetan azaldu den moduan, lan hauen bidez lortuko da
Udalak aurretik egindako saneamendu lanak sare orokorrera lotzea,
Zegaman sortzen ditugun ur zikin guztiak Legorretako araztegi edo
depuradoraino bidaliz eta Zegamak ur hornidurarako aukera bikoitza
izatea; alegia dugun horniduraz gain, Arriarango presatik Zegamaraino
ura ekarri ahal izatea.

BIGARREN MAILAKO ETA SARE PARTIKULARREKO
SANEAMENDU LANAK AMAITUTA
Zegamako Udalak dagoeneko amaituta ditu bigarren mailako eta
sare partikularreko saneamendu lanak. Iazko Urtekarian azaltzen
zen moduan 2005eko irailaren 12an Udal Batzarrak adierazitako
lanak “Construcciones Pedro Iparraguirre S.L.” enpresari 405.819,40
� edo 67.522.666 pezetan (BEZ barne) esleitzea ebatzi zuen.
Udalak obrei ekin aurretik, baserri eta lursail jabe guztiekin lurren
zesio erabilera hitzartu zuen; alegia, doaneko zesioaren truke Udalak
baserri jabeei zegokien sare partikularreko obra eta finantzaketa
bere gain hartu zituen. Obrak 315.103,46 � edo 52.428.804 pezetan
(BEZ barne) kitatu dira; kontuan izanik, Udalak bere kabuz egitea
aurreikusita zituen Kaleko auzoa, Intxaurrondo, Larrekoa eta
Ondarguen Diputazioak egin eta ordainduko dituela.
Sare orokorreko lanak bukatzen diren bezain pronto,
“Construcciones Pedro Iparraguirre S.L.” enpresak
baserrietan saneamenduari dagozkion lotura lanak
egingo ditu eta modu berean Olatxo eta Gosategiko
bi ibai gurutzeak ere. Esan behar da lan hauen kostua
azaldutako kitapenean sartuta dagoela.

ANDUETZA-ETXEAN BASOZAINTZA
ZERBITZUAREN BULEGOA KOKATZEKO
HITZARMENA DIPUTAZIOAREKIN
Gipuzkoako Foru Aldundiko Nekazaritza eta
Ingurumen Departamentuak eta Zegamako Udalak
2000ko urriaren 31n sinatutako hitzarmenean
jasotakoaren arabera, Anduetza Egur Museoan,
Gipuzkoako Foru Aldundiko baso-zerbitzuaren basomaterialak eta erremintak gordetzen dira, eta era
berean, Aldundiaren jabegokoa den zuhaitz enborren
bilduma.
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Udal Batzarrak azaroaren 20an egindako bileran
erabaki zuen Anduetza-Etxean basozaintza
zerbitzuaren bulegoa kokatzeko Gipuzkoako Foru
Aldundiko Landa Garapenerako Departamentuarekin
adostutako hitzarmena onartzea. Dokumentu
honetan, besteak beste, ondorengoa azaltzen da:
“Anduetzako eraikinean lokal batzuk libre daudela
ikusirik, Zegamako Udalak Gipuzkoako Foru

Aldundiko Landa Ingurunearen Garapenerako
Departamentuari, honen basozaintza zerbitzuaren
bulego bat kokatzeko beharrezkoa den lokal bat
utzi dio eta epe laburrean eraikin honetan AizkorriAratz Parke Naturalaren interpretazio gune bat
kokatuko du Aldundiak.”
“Uzten den lokalaren erabilpenaren ondorioz sortutako
argindar, telefono, garbiketa gastuak Aldundiak
ordainduko ditu. Hitzarmen honen iraupena bost
urtekoa izango da eta alderdi biak ados egonez gero
automatikoki luzatu ahal izango da.”

AITXURI HERRI ESKOLAN EGUZKI PLAKEI
BURUZKO PANEL INFORMATIBOAK
Aitxuri Herri Eskolako sarreran, 2004. urtean jarritako
eguzki plakei buruzko panel informatiboak jarri dira,
bere egunean EEE-EVE-kin izenpetutako
hitzarmenaren arabera. Energia mota honen
funtzionamendua eta onurak guztion artean hedatzea
eta kontzientzia hartzea da ekimen honen helburua.

HONDAKINEN BIRZIKLAKETAREN ALDEKO
URRATSA
Aurtengoan Sasieta Mankomunitateak eskualdeko
Udaletxeekin elkarlanean lorategi, baratza edo antzeko
zerbait duten famili artean konpostaje indibiduala
bultzatzeko kanpaina hasi du. Honenbestez, urtarrilaren
erdialdean udalerriko etxe guztietara idatzia igorri zen
zerbitzu berri honen jakinarazpena eginez eta nahi zuenak
bere izena Udaletxean edo Sasietako Mankomunitatean
eman zezan.
IIkastaro honetan parte hartzeko 31 lagunek eman zuten
izena eta kultur-etxean ikastaroa egin ondoren, horietatik
25 lagunek hartu zuten konpostagailua. Konpostagailu honetara, lorategietako
belarraz gain, sukaldeko barazki hondakinak ere bota daitezke baino beti ere olio
erretan pasatu gabeak.

Hondakinak birziklatzeko edukiontzia eta azalpen hitzaldia

Maiora Plaza berritua

Jose Maiora herritar ospetsuak eta ongileak izena
ematen dion Herriko plazaren berrikuntza lanak
amaitu dira. “Construcciones Pedro Iparraguirre S.L.”
enpresa eraikitzaileak burutu dituen lanen bidez,
lehen zegoen asfaltoaren ordez granitozko adokina
jarri da eta eremuaren eta udalerriaren apaindura
modu nabarmenean hobetu da.
Hasiera batean plazaren bide aldeko erdialdea
aparkalekuetarako utziko zela aurreikusten bazen
ere, Udalak plaza osoa oinezkoentzat uztea erabaki
zuen, aparkalekuak kenduz. Honenbestez, Maiora
plazak eta kultur-etxe ondoko plazak bat egin dute,
herritarrei gune zabal eta txukuna eskainiz. Ildo
honetan, plaza eta kultur-etxea bereizten zituen
itxidura kendu egin dela azpimarratu behar da, bi
guneen arteko jarraipena modu gardenagoan utziz
eta kultur-etxe ondoko magnolioari presentzia
handiagoa eskainiz.
Maiora plazako lanekin batera Udaletxe azpiko
portikoko harrilosetak berritu dira. Hain zuzen ere,
zorua dena altxatu da, ondo zeuden harriak
aprobetxatu dira eta gaizki zeudenak berritu egin
dira. Halaber, Maiora plazako berrurbanizazio lanak
Eliza aurreko urbanizazioraino hedatu dira,
honenbestez hormigoizko adokina Udaletxe ertzetik
Olaran auzora doan bideraino jarriz.
Bestalde, Udaletxe aurrean eta plaza ondoko bidearen
beste aldean zeuden eskailerak berritu eta egokitu
dira. Honela, bertan oinezkoen irrisgarritasuna
bermatzeko espaloia eraiki da eta kalizazko losetez
bukatutako bi grada sortu dira. Modu berean, Olaran
auzora doan bidea, Maiora plazaren parean ere
perfilatu eta berriro zolatu da.
Urtean zehar egun askotan herritarren bilgune den
Maiora Plaza ibilgailuetatik babesteko, hedadura
osoan piloiak jarri dira eta apaindurarako San Martin
kalean dauden bezalako lorontziak kokatu dira plazan

( “ J o l a s ”
e n p r e s a k
hornituak eta
6.329,13 � edo
1.053.079
p e z e t a k o
kostuarekin).
Halaber, lehen
dauden moduko
“Scofet” etxeko
bankuak jarri
dira, San Martin
k a l e k o e i
jarraipena
emanez. Ezin
a h a z t u ,
Udaletxeko
eraikinaren
kanpoaldean eta portikupean egindako argiztapenak.
Ignacio Ibarretxe arkitektoaren proiektua garatu da
eta obra zibilaren kostua (“Construcciones Pedro
Iparraguirre S.L.” enpresak fakturatutakoa)
297.999,83 � edo 48.582.999 pezetakoa (BEZ
barne) izan da. Kitapen honi, hiri-mobiliarioari
dagokion kostuak gehituz gero (piloiak, bankuak,
lorontziak eta bere hornidura, etabar), orotarako
gastua 309.878,54 � edo 51.559.450 pezetakoa
izan dela adierazten du.
Azpimarratu, lan hauek Eusko Jaurlaritzako Ogasun
eta Herri Administrazio Sailak “Izartu” programaren
bidez emandako dirulaguntzari esker burutu ahal
izan direla (gastu osoaren %75 finantzatu du).
Maiora plazako lanekin batera burutu diren kulturetxe atzealdeko bidea zabaltzeak eta hobetze lanek
eremu osoaren berrikuntza eta egokitasuna
deigarriagoa egin dute. Are gehiago, egin berri den
kultur-etxe ondoko urbanizazioa ere altzoan izanik.
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KULTUR-ETXEKO
ERAIKINAREN BIRGAITZE
LANAK

Kultur-etxeko birgaitze lanak
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Eraikin publikoen egokitzapen
eta birgaitze lanekin jarraituz
(azken urte hauetan Ostatua,
Udaletxea, udal pilotalekua,
Anduetza Egur Museoa, plazako
kioskoa, Intxaustiko eta
Aitamarrengo errotak, etabar),
Udal Batzarrak ekainaren 19an
erabaki zuen Kultur-Etxeko
eraikina birgaitzeko proiektu
teknikoa idazteko lana Ignacio
I b a r re t x e P a r i e n t e , u d a l
arkitektoari, 11.409,72 � edo
1.898.418 pezetan (BEZ barne)
adjudikatzea. Dokumentu
teknikoa idatzirik, Udal Batzarrak
uztailaren 27an egindako bileran
erabaki zuen Kultur-Etxeko
eraikina birgaitzeko proiektu
teknikoa eta lizitazio publikoa
arautuko duen baldintza administratiboen plegua
onartzea, 296.014,80 � edo 49.252.718 pezetako
lizitazio oinarriarekin (BEZ barne). Kontratazio
publikorako iragarkia Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean
argitaratu ondoren, “Construcciones Pedro
Iparraguirre S.L.” enpresa eraikitzailea izan zen
eskaintza aurkeztu zuen enpresa bakarra.
Honenbestez, irailaren 11n egindako Udal Batzarrean
erabaki zen lanen adjudikazioa “Construcciones
Pedro Iparraguirre S.L.” enpresari 294.848,42¤�
edo 49.058.649 pezetan (BEZ barne) egitea.
Lanei irailaren amaieran eman zitzaien hasiera eta
datorren urteko martxoan amaitzea aurreikusten
dira. Obra hauek Herriarentzat suposatuko duen
gastua murrizteko Zegamako Udalak Gipuzkoako
Foru Aldundiko Giza Eskubideetarako, Enplegurako
eta Gizarteratzeko Departamentuak emandako
72.599 � edo 12.079.457 pezetako, Eusko
Jaurlaritzako Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Sailak
emandako 30.809 � edo 5.126.186 pezetako eta
Gipuzkoako Foru Aldundiko Garapen Eramangarrirako
Departamentuak emandako 18.874 � edo 3.157.008
pezetako dirulaguntzekin kontatzen du.
Beheko oinean lanak hasi bezain aguro ikusi zen
zorua eta hormak oso egoera txarrean zeudela eta
aurreikusi gabeko lan garrantzitsua egin behar zela.
Halaber, beste aldaketa eta lan gehiagorik ere azaldu
ziren. Honenbestez, Udal Batzarrak azaroaren 20ean
erabaki zuen “Construcciones Pedro
Iparragirre S.L.” enpresari 40.476,56
� edo 6.734.7.33 pezetan (Bez barne)
adjudikazio gehigarria egitea.
Birgaitze lan hauen bidez KulturEtxearen barrualde osoa berriztuko da,
irisgarritasuna bermatuko da
igogailuaren eraikitzearekin eta
kanpoaldeko argiztapena burutuko da
Eliza, Udaletxea eta Ostatua egin diren
antzera. Lan hauekin beraz, azkeneko
25 urte inguru hauetan herritarren
eskura eta zerbitzurako egon den eraikin
polibalentea errehabilitatzea eta berriro
beste urte batzuetarako txukuntzea
nahi da. Ildo honetan azpimarratu behar
da 12 eta 16 urteko gazteentzako txoko
bat egokitu nahi dela bertan,
gazteentzat zerbitzuak areagotzeko
Udalak duen plan edo egitasmoaren
barnean.

Ostatuko zaharberritze lanak eraginda bertan
eskainitako zerbitzuak udalerriko beste lokal
batzuetan eskaintzen dira egun:
• Liburutegi Zerbitzua: Aitxuri Herri Eskolako
liburutegi gelan.
• Fotokopiadora Zerbitzua: Udaletxeko gela batean.
• Tobera Musika Eskoan: Aitxuri Herri Eskolan.
• Bilera gela Zerbitzua: Udaletxean.
• Kzgunea Zerbitzua: Udaletxeko gela batean.
• Beste ekintzak: talde bakotzekin adostu da lekua.

JUAN TELLERIA ETA OLABERRIKO
PROIEKTU TEKNIKOEN IDAZKETA
Udal Gobernu Batzarrak 2005eko abenduaren 19an
egindako Udal Gobernu Batzarrean erabaki zuen
Juan Telleria eta Olaberriko berurbanizazio proiektua
idazteko lana Ignacio Ibarretxe Pariente udal
arkitektoari, 15.834 � edo 2.634.556 pezetan (BEZ
barne) egitea.
Proiektua maiatzean aurkeztu zen eta exekuzioa bi
fasetan bereizten du; alegia, lehen fasea Juan Telleria
kalea eta bigarrena Olaberria auzoa.
Proiektua egina dagoenez, proiektua burutzeko
behar diren ateaurreko lurrak jabari publikora zeditzea
eta finantzaketa aurkitzea falta da, proiektu
garrantzitsu hau errealitate eginda ikusteko.

ZEGAMAKO UDALA ETA UDALBIDE
ELKARLAN ELKARTEAREN
(UDALBILTZAREN) ARTEKO HITZARMENA
Udal Batzarrak uztailaren 5ean erabaki zuen
Zegamako Udala eta Udalbide Elkarlan Elkartearen
(Udalbiltzaren) arteko hitzarmena onartzea. Honen
bidez, Zegamako Udalak 2.500 � edo 415.965
pezetako dirulaguntza ematen dio Udalbide Elkarlan
Elkarteari, besteak beste, euskara garatu, gorde eta
bultzatzeko, bereziki bere babesa instituzionala ahula
den esparruetan.

ANDUETZAKO EGUR MUSEOAN EGUZKI
PLAKAK
Aurtengoan, Aitxuri Herri Eskolan egindakoaren
antzera, Anduetzako egur museoan eguzki plakak
fotovoltaikoak jarri dira. Energia berriztagarriak
bultzatzeko xedearekin eta guztion ohiturak eta
kultura aldatzen joateko helburuarekin (energia
garbien alde egiteko eta energiaren kontsumoa
murrizteko) Zegamako Udalak EEE-EVE-rekin
izenpetutako hitzarmenean du oinarri ekimen honek.
Anduetzan jarritako eguzki plakak

Aitamarrengo bidea
1981. urtean Zegamako Udalak Urgamintatik hirigunerainoko saihesbidearen proiektu teknikoa idatzi
zuen. Lan hauek ez dira burutu, nagusiki,
finantzaketarik egon ez delako.
Gipuzkoako Foru Aldundiak 2005eko abenduaren
22an 2006. urterako aurrekontu foralak onartu zituen.
Zegamako Udalak Aldundiarekin izandako
elkarrizketen ondorioz lortu zuen Aitamarrengo bide
edo saihesbideko lanen kostu guztia Diputazioak
bere gain hartzea, honen azalpena esandako
aurrekontu ekonomikoko partidetan jasoa gelditu
zelarik, bere exekuzioa 2006. urtean burutzeko
konpromezua hartuz. 699.916,55 � o 116.456.310
pezetako aurrekontua (BEZ barne) duen proiektu
teknikoa, Zegamako Udalak adjudikatu ondoren,
“Sestra S. A.” Injineritzak idatzi zuen (“Lurtek S.L.”
enpresak egindako txosten geoteknikoa anitzat
hartuta lan hau proiektuaren ikerketa moduan
Zegamako Udalak ordaindu zuen; guztira 25.195,84
� edo 4.192.235 pezeta) eta Diputazioan aurkeztua
izan zen, kontuan izanik, bere exekuzioaren
ordainketa osoa Gipuzkoako Foru Aldundiko Bide
Azpiegituretarako Departamentuak bere gain hartuko
zuela. Honela, Gipuzkoako Foru Aldundiko Bide
Azpiegituretarako Departamentuko Diputatuak
martxoaren 27an emandako Foru Aginduaren bidez
ebatzi zuen GI-2637 errepidearen Aitamarrengo
bidea egiteko proiektua onartzeko legezko tramiteak
hastea eta proiektua jendaurrean jartzea (apirilaren
18ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratua).
Ondoren, Gipuzkoako Foru Aldundiko Diputatuen
Kontseiluak ekainaren 13an erabaki zuen GI-2637
errepidearen Zegamako Aitamarren eremuaren
saihesbide zatia egiteko proiektua onartzea. Halaber,
lanen kontrataziorako baldintza administratiboen
plegua uztailaren 4an Diputatuen Kontseiluak onartu
zuen eta lehiaketa
publikoaren iragarkia
uztailaren
6ko
Gipuzkoako Aldizkari
Ofizialean argitaratu zen.
Aldundiak irekitako epean
sei enpresek aurkeztu
zituzten
beren
eskaintzak. Hauen
artean, Gipuzkoako Foru
Aldundiak, irailaren 8an,
esandako lanak “Fonorte
Empresa Constructora
S.A.” enpresari,
648.054,57 � tan edo
107.827.200 pezetan
(BEZ barne) adjudikatzea
erabaki zuen.
Udal
Batzarrak
urtarrilaren 30ean erabaki
zuen Aitamarrengo bidea
egiteko beharrezkoak
ziren Angel eta Joxe
Manuel Gorospe anaien
lursailak eskuratu eta
Gipuzkoako Foru

Aldundiaren esku uzteko, Gorospe anaiekin
hitzarmena onartzea. Azpimarratu behar da,
herriarentzat azpiegitura garrantzitsua den
Aitamarrengo saihesbidea eraikitzeko, Angel eta
Joxe Manuel Gorospe anaiek beren jabegoko
eraikinaren zati bat botatzeko eta ondoko lurzati
batzuk eskualdatzeko, azaldutako jarreta eta
borondate ona. Honen truke Udalak Aitamarren
duten eraikinaren barrualdean egokitzapen lan batzuk
burutuko ditu.
Diputatuen Kontseiluak ekainaren 20an egindako
bileran Zegamako Udalak, Udal Batzarraren bidez
martxoaren 13an hartutako erabakiari erantzunez,
Aitamarren bidea eraikitzeko egindako jabego zesioa
onartu zuen.
Jakina den moduan, irailaren 25ean eman zitzaien
obrei hasiera eta aurreikusitako moduan aurrera doaz.
Printzipioz lanak aguro bukatzea aurreikusten da.
Lan hauen bidez Aitamarrengo eki eta mendebaldeko
eremuak eraldatuko dira. Hain zuzen ere, Oria ibaiaren
ertzean bidea eraikiko da (aparkalekuekin batera),
GI-2637 errepidearekin elkartu arte eta bestalde,
Aseginolaza Anaien Etorbidean, espaloia eta
aparkalekuak eraikiko dira. Obra
honen ondorioz, eta Diputazioak
horrela aginduta, norabide
bakarra baimenduko da eta
Aitamarrengo eremuak errotonda
moduan funtzionatuko du.
Beraz, bideak, igerilekuak, parke
publikoak, Txarape eta Aitamarren
lotuko dituen zubiak eta
etxebizitza berriek Herriko sarrerari
itxura berria emango diete. Epe
laburrean “puzzle” osoa amaituta
egotea aurreikusten da.

AITAMARRENGO
ERROTA

Aitamarrengo errotaren
aztarnak

Zegamako Udalak iaz
“Gailur-Berri S.L.” enpresa
eraikitzailearekin
izenpetutako hitzarmenaren
o n d o r i o z , A i t a m a r re n
eraikina Herriari eman
zitzaion. Honenbestez,
eremuko antolamendua
garatzeko ezinbestekoa zen
eraikina botatzea. Lan
hauek,
prozedura
negoziatuaren jardunbidea
buruturik eta Ignacio
I b a r re t x e a r k i t e k t o a k
egindako proiektuan
oinarrituta, “Gailur-Berri S.L.”
enpresari 51.000 � edo
8.485.686 pezetan (BEZ
barne) esleitzea erabaki Santa Barbara kaleko eraikuntza berria
zuen Udalak.
beharrezkoak diren pausuak eman ditzatela
Eraikina eraitsirik bere oinetan
Batasuna legeztatu dadin, horrek normalizazio
e r ro t a b a t a u r k i t u z e n .
politikoa lortzeko prozesua erraztu egingo baitu.
Gipuzkoako Foru Aldundiko
4 • Zegamako Udalak administrazioei eskatu nahi
Diputatu
Nagusiaren
die Eusko Jaurlaritzarekin batera lan egiteko,
Departamentuko Kultura
n o r m a l i z a z i o p o l i t i k o a re n p ro z e s u a re n
Kabinetako teknikariekin harremanetan jarririk, bere
sozializazioaren ekimenaren barruan.
zaintza edo kontserbaziorako egokitzapen lanak
egitea erabaki zen. Honenbestez, ekainaren 6an
5 • Zegamako Udalak dagokien instituzioei eskatu
Udal Gobernu Batzarrak erabaki zuen Aitamarrengo
nahi die memoria historikoaren berreskurapena
errotako egokitzapen lanak, prozedura negoziatuaren
helburu duten programak bultzatzen jarraitzeko,
jardunbidea jarraitu ondoren, “Construcciones Pedro
eta indarkeriaren biktimen onarpen soziala eta giza
Iparraguirre S.L.” enpresari, 59.675,74 � edo
eskubideen gaineko sentsibilizazio-dinamika
9.929.208 pezetan (BEZ barne) adjudikatzea.
dakarten desarme kolektiboa lortzera bideratuko
Halaber, Udal Gobernu Batzarrak irailaren 11n
ekimenak bultzatzeko.
egindako bileran erabaki zuen 11.324,26 � edo
OLABERRIA,
SANTA BARBARA ETA JUAN
1.884.198 pezetako adjudikazio gehigarria enpresa
TELLERIAN ETXEBIZITZA BERRIEN LEHEN
adjudikazio-hartzaileari egitea, birgaitze lanak
aurreikusitakoak baino handiagoak zirelako.
ERABILPENAK
Dagoeneko eraberritze lanak amaituta daude eta
“Ormazpei S.L.” enpresa eraikitzaileak Juan Telleria
obra hauekin lortu nahi zen estalita zegoen garai
kalean eraikitako 12 etxebizitzen eta Olaberri auzoan
bateko altxor hau agerian eta begi bistan jartzea,
eraikitako 6 etxebizitzen lehen erabilpeneko udal
parke publiko eta udal igerilekuen erdi-erdian. Ildo
baimena lortu ditu (Udal Gobernu Batzarrak ekainaren
honetan, depurazio gelatik ate bat ireki da bisitagarria
19an eta urriaren 30ean emanak). Halaber, Santa
izan dadin. Beraz, elementu erakargarri eta turistikoa
Barbara-Buztinkale kaleetan “Inversiones Bidelan
bilakatu nahi da Aitamarrengo errota.
S.L.” enpresa eraikitzaileak eraikitako 27 etxebizitzak
Gipuzkoako Foru Aldundiko Diputatuen Nagusiko
ere Udalaren lehen erabilpeneko baimena lortu dute
Kultura zuzendaritzak egitasmo hau gauzatzeko
(Udal Gobernu Batzarrak uztailaren 19an emanda).
24.000 � edo 4.000.000 pezetako dirulaguntza
Aipatutako baimenak lortu ahal izateko enpresa
eman du. Halaber, Kutxari Aitamarrengo eta
eraikitzaileek Udalak agindutako urbanizazio lanak
Intxaustiko errotak birgaitzeko dirulaguntza eskaera
eta jabari publikoko zesioak eta zortasunak gauzatu
egin zaio Udaletik eta oraingoz ez da erantzunik
dituzte; azken hauek eskritura publikoaren bidez.
jaso.

EUSKAL HERRIKO EGOERAREN
INGURUKO MOZIOAREN ONARPENA
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Espetxe politika aldatzeko eta euskal preso politikoen
sufrikarioaren inguruan Aizkorri Plataformak
aurkeztutako mozioa dela eta, Udal Batzarrak urriaren
16an, Eusko Alkartasunak eta Eusko Alderdi
Jeltzaleak egun batzuk lehenago Gipuzkoako Batzar
Nagusietan onartutako mozioa berrestea erabaki
zuen, ondorengo edukiarekin:
1 • Zegamako Udalak Estatuko Gobernuari eskatu
nahi dio oraingo espetxe-politika aldatzeko,
pertsona eta preso moduan dagozkien eskabideen
errekonozimenduan salbuespenik egon ez dadin,
indarrean dagoen legeriak onartzen duen bezala.
Baita dispertsioarekin bukatzeko beharrezkoak
diren pausoak emateko ere.
2 • Zegamako Udalak bere ardura agertu nahi du
zenbait eukal preso jasaten ari diren muturreko
egoerak direla-eta.
3 • Zegamako Udalak eskatu nahi die dagokienei
Olaberriko parkea eraberritua

Aitamarrengo parke publikoa
Zegamako Udalak eta “Gailur Berri S.L.”
enpresa eraikitzaileak adostutako hirigintzahitzarmenaren ondorioz (2005eko
ekainaren 13an Udal Batzarrak onartua),
jabari publikorako 9.575 m2ko lursaila
gelditu zen. Hasiera batean bertan, egun
amaitzear dagoen saihesbidea eta parke
publikoa egitea aurreikusia bazegoen ere,
Zegamako Udalak “Gailur Berri S.L.”
enpresarekin lortutako akordio berri baten
eraginez, udal-igerilekua bertan eraikitzeko
modua ikusi zen.
Jakina den moduan (iazko urtekarian
azaltzen zen), Udal Gobernu Batzarrak
2005eko uztailaren 4an erabaki zuen
Aitamarrengo parke publikoa egokitzeko
proiektu teknikoa idazteko lana Iñigo
Segurola paisajista adituak ordezkatzen
duen “Lur Paisajistak S.L.” enpresari
esleitzea.
Proiektua idatzi eta Udalean aurkezturik,
Udal Batzarrak otsailaren 15ean
Aitamarrengo parke publikoa egokitzeko
proiektua eta lanen kontratazioa arautuko
duen baldintza administratiboen plegua
onartzea erabaki zuen, 388.752,92 � edo
64.683.043 pezetako (BEZ barne) lizitazio
oinarriarekin. Lanen kontratazioa lehiaketa
publikora atera ondoren (Gipuzkoako
Aldizkari Ofizialean argitaratua), Udal
Batzarrak martxoaren 13an aurkeztu ziren
bi eskaintzak (“Construcciones Pedro
Iparraguirre S.L.” eta “Ikerlora S.L.”
enpresen artean osatuko duten aldi
baterako enpresak eta “Asfaltos de
Campezo S.A.” enpresak) azterturik eta
Kontratazio Mahaiaren proposamenari

jarraituz, Aitamarrengo parke publikoko
egokitzapen lanak “Construcciones Pedro
Iparraguirre S.L.” eta “Ikerlora S.L.”
enpresek osatutako aldi baterako enpresari
esleitzea erabaki zuen 364.752 � edo
60.689.626 pezetan (BEZ barne).
Amaitu berriak diren lanak 402.007,44 �
edo 66.888.409 pezetan ( BEZ barne) kitatu
dira. Hasiera batean esleitu ziren eta azken
batean burutu diren lanen arteko diferentziak
eragin du gastuaren gehikuntza.
Udalerriko bihotzean kokaturiko erabilera
publikoko parke hau, ondoan dituen
igerilekuarekin, eremu erakargarria eta ziur
aski zegamarrek asko erabiliko dutena
izango da. Tamaina ederreko zuhaitz
ezberdinak osatzen duten parkea, mahai,
aulki, ibilbide eta argiteri publikoarekin
hornitua izan da. Halaber, Gipuzkoako
Foru Aldundiko Bide Azpiegituretarako
Departamentuak sustaturik burutzen ari
den saihesbideak perimetro osoan espaloia
eraikitzea aurreikusten du, oinezkoen
iritsiera eta sarrera-irteerak egokiak izateko
xedearekin. Esan daiteke udalerriaren
erdian gelditzen den erabilera publikoko
irla polit hau guztiona dela, guztiok
erabiltzekoa eta guztion artean zaindu
beharrekoa.
Obra hauen %75 Eusko Jaurlaritzako
Ogasun eta Herri Administrazio Sailak
abian jarritako Izartu II programaren bidez
finantzatuak izan dira. Guztiz
azpimarragarria da Eusko Jaurlaritzaren
eta Izartu I eta II egitasmoen dirulaguntza
giltzarri izan dela Zegamaren eraldaketan,
hobekuntzan eta garapenean.

GENERO INDARKERIAREN AURKAKO
ADIERAZPENA
Udal Batzarrak martxoaren 13an erabaki zuen
(Emakumeen Egunaren inguruan) indarkeririk gabeko
munduaren aldako mozioa onartzea, ondorengo
aldarrikapenekin:
• “Emakumearen duintasun, askatasun, osotasun
eta bizitzaren kontra mehatxatzen duten indarkeria,
jazarpen eta diskriminazio guztiak gaitzestea.
• Emakume eta gizonezkoen berdintasunaren
errespetuan eta oinarrizko eskubide guztien
defentsan oinarrituriko elkarbizitza baldintza berriak
eraikitzeko beharra.
• Gizarteko eremu guztietan emakumeak
burututako lan eta egindako ekarkinen balorazioa
eta aintzakotza.
• Ekonomia arloko tratu txarren kontrako neurriak
indarrean jartzeko beharra.
• Genero indarkeriagatiko biktimen berezitasunak
aintzat hartuko dituen gizarte zerbitzu publikoen
sarea.”

HIZKUNTZA PRESTAKUNTZA ETA
NORMALIZAZIOAREN ARLOAN HAEEIVAP-EKIN HITZARMENA
Udal Batzarrak urtarrilaren 30ean egindako bileran
erabaki zuen Herri Ardularitzaren Euskal

Erakundearekin lankidetza-hitzarmena sinatzea.
Hitzarmen honen bidez Zegamako Udalak aipatutako
Erakundearekin izango duen harreman juridikoa
finkatzen eta arautzen da: Herri Ardularitzaren Euskal
Erakundeak Euskal Autonomi Erkidegoan herrierakundeei eskainiko dien hizkuntzaprestakuntzarako zerbitzua eta, euskara ikastaroetara
doazen udal langileak ordezkatzeko arauak.

ADIERAZPEN INSTITUZIONALA
SAHARAR ERREPUBLIKA ARABIAR
DEMOKRATIKOAREN
ALDARRIKAPENAREN 30.
URTEURRENAREN AURREAN
Udal Batzarrak otsailaren 27an erabaki zuen Saharar
Errepublika Arabiar Demokratikoaren
aldarrikapenaren 30. urteurrena dela eta, adierazpen
instituzionala onartzea. Erabaki honen atal batek
honela dio:
“Zegamako Udalak berretsi egin nahi du saharar
herriak askatasunaren eta autodeterminazioaren
alde duen borrokaren aldeko konpromisoa. Saharar
herriak, Nazioarteko Zuzenbidearen eta Nazio Batuen
eta nazioarteko hainbat erakunderen ebazpenetan
ageri denez, bere etorkizuna erabakitzeko ezin
kenduzko eskubidea du; izan ere, lurralde hori
kolonizazio prozesu baten menpe egon da, arazo
hori oraindik ere ez da konpondu.”
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EUSKO JAURLARITZAKO
OGASUN ETA HERRI
ADMINISTRAZIO SAILAK
“ I Z A R T U ”
PROGRAMAREN BIDEZ
E M A N D A K O
DIRULAGUNTZAK
G I LT Z A R R I
DIRA
UDALERRIAREN
GARAPENEAN
Izartu egitasmoa garrantzitsua
izan da Zegamarako
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Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta
Herri Administrazio Sailak “Izartu” programaren bidez,
2. aldiz jarraian Zegamari emandako dirulaguntza
oso-oso garrantzitsua, giltzarri esan daiteke, izan
da udalerria jasaten ari den eraldaketarako. Hain
zuzen ere, Eusko Jaurlaritzak Zegamako Udalari,
2004. eta 2008. urteen artean hainbat lan finatzatzeko
1.476.203 � edo 245.619.510 pezetako dirulaguntza
eman zion 2005eko uztailaren 21eko ebazpenaren
bidez. Dirulaguntza honen bidez Aitamarrengo parke
publikoa, Aitamarrengo zubia, Maiora plaza
berurbanitzatzea, Juan Telleriako espaloia eraikitzea
(Apaiz Etxetik Izagarrako bidea hasten den bitartean),
Udaletxe, Eliza eta Ostatu
eraikinen eta hiri-guneko beste
elementuen argiztapena,
Olaberriko aparkalekuak, bigarren
mailako saneamendua, etabar
burutu dira, burutzen ari dira eta
burutuko dira Zegaman.
Azpimarratu behar da Donostia,
Elgoibar, Errenteria, Legazpi, Lezo,
Mutriku, Soraluze, Tolosa eta
Zegama izan direla Gipuzkoan
Izartuko bi programetan sartu
diren Udalerri bakarrak eta
honenbestez dirulaguntzak jaso
dituztenak.

Artzaintza”ren ikerketa lana eta horretarako 9.000
� edota 1.500.000 pztako diru kantitatea jarri zuen.
Beka, Isabel eta Lierni Elorza Puyadenak lortu zuten;
esan, Juan Mari Apaolazak idatzitako aldeko
ekonomiko eta orografikoari buruzko ikerlana egitea
ere interesgarria iruditu zitzaiola epaimahaiari eta
hala ikerketa lana osatu asmoz lan gehigarri hori
eskatu zitzaiola, horretarako beste 4.507,59 � edo
748.737 pezeta jarriz. Beraz, Zegamako Udalak,
beka, argitalpen gastua eta ikerketak sortu dituen
bestelako hainbat gastu kontuan hartuz gero guztira
41.892,11 � edo 6.970.261 pezeta ipini ditu.

ESKOLA KIROLARI BURUZKO
ADIERAZPENA ONARTZEA
Gipuzkoako Kirol Kontseiluak, 2005eko ekainaren
16ko bileran erabaki zuen Gipuzkoako Foru
Aldundiko Gizarte eta Erakunde Harremanetarako
Departamentuak Gipuzkoan ezartzen den eskola
kirolaren ereduari buruz egindako adierazpen
instituzionalarekin bat egitea, gai horren inguruan
Eusko Legebiltzarrak (1998ko ekainaren 11ko 14/98
Legea, EAEko kirolarena) eta Eusko Jaurlaritzak
(2003/2007 Euskal Erkidegoko Kirol Plana)
onartutako arauak eta horiek garatzeko xedapenak
betez.
Adierazpen horren azken puntuan
erabaki zen beste erakunde eta
gizarte esparru batzuei adierazpenarekin bat egiteko deia luzatzea.

Alde horretatik, Gipuzkoako Kirol
Kontseiluaren Batzorde
Iraunkorrak, 2005eko abenduaren
13ko bileran, erabaki zuen
Gipuzkoako udal guztietara
bidaltzea aipatu adierazpen
instituzionala Udal Batzarraren
erabakiz harekin bat egin zezatela
eta udalerriko kirol eta hezkuntza
elkarteei adierazpenaren berri
emateko konpromisoa har
“ZEGAMA, URBIA ETA
zezatela eskatuz.
A I Z K O R R I K O
Udal Batzarrak otsailaren 15ean
A RT Z A I N T Z A ” L I B U erabaki zuen “Eskola kirolei
RUAREN ARGITALPENA
buruzko adierazpena” onartzea.
“Zegama, Urbia eta Aizkorriko
Azaroaren 8an aurkeztu zen
Honek bere edukiaren baitan
Artzaintza” liburua
Zegaman Xabier Azurmendi
ondorengoak aintzat hartzen ditu:
bekaren 1. ekitaldian idatzitako
• Eskola Kirola kirolaren Euskal Sistemaren oinarri
“Zegama, Urbia eta Aizkorriko Artzaintza” liburua.
dela eta, horren ondorioz Gipuzkoako kirol
Lierni eta Isabel Elorza Puyadenak liburuaren lehen
sistemarena, unibertsaltasun printzipioa onetsiz
atala (alderdi etnografikoari buruzkoa) eta Juan Mari
eredu propioan oinarrituta, eskoletako ikasle guztiak
Apaolaza Estensorok bigarren atala (alderdi
bertan biltzeko.
ekonomiko eta orografikoari buruzkoa) idatzi dute.
• Ereduak helburu nagusitzat kirol kultur iraunkorra
Kultura Batzordeak, Arantzazuko Artzain Eskolako
ezartzea duela eskoletako umeen artean, kirol
sustatzailea den Nikolas Segurola frantziskotarraren
modalitate ezberdinak ezagutuz eta lehiaketa bidez
eta Arantzadi Zientzia Elkarteko Etnografiako
edo jolasaren bidez praktikatuz, bakoitzak duen
zuzendaria den Fermin Leizaolaren laguntzekin,
borondate, gaitasun fisiko eta osasuna kontuan
bideratu duen egitasmoak arrakasta itzela izan du
hartuz, eta eskoletako ikasle ezinduen integrazioari
udalerrian eta inguruko udalerrietan.
jaramon handia eginez.
Iazko idatzita zegoen liburuko testua “Michelena
• Erakundeek ume eta gazteen osotasuna zaintzeko
Artes Gráficas” etxeak maketatu ondoren, “Ganboa
betebeharra dutela, pertsonarengan zentratutako
Centro Gráfico”-k editatu du. Maketazioaren kostua
eta gizatearragoak egiteko potenzialtasun guztiak
6.400 � edo 1.064.870 (BEZ barne) pezetakoa izan
garatuko dituen kirola eskainiz.
da eta liburuaren edizioa 21.984,52 � edo 3.657.916
• Ume eta gazteen heziketa integralaren alde egin
pezetakoa (BEZ barne), eta guztira 1.000 ale
behar duela eskola kirolak, hezkuntza prozesu
argitaratu dira.
orokorra osatzeko berebiziko jarduera delako, batez
Liburuak salgai daude eta 30 � ko salneurria dute.
ere bizi ohitura osasungarriak sortzeari dagokionez.
Esan, artzainei eta liburua idazteko informazio
• Eredua integrala eta integratzailea dela. Integrala,
emaileei, liburua dohain eman zaiela eta baita
kirolak eta jarduera fisikoak egiteko eskaintza
inguruko erakundeei ere. Azpimarratu behar da
posibilitate guztiak hartzen dituelako, eta,
liburua argitaratzeko Goimenek emandako
integratzailea, eskola adinekoekin zerikusi duten
dirulaguntza.
gizarte agente guztien lankidetzaren bidez
Zegamako Udalak “Xabier Azurmendi” bekaren
egituratzen delako: herri administrazio, ikastetxe
eta kirol federazio eta kluben bidez.
barnean sustatu zuen “Zegama, Urbia eta Aizkorriko

Udal basoetan egindako inbertsioak
Azken urteetan egin ohi dugun bezala, bukatzear
dugun 2006. 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.
1. Landaketa berriak eta falta berritzeak
Aurtengoan ere ez da aldaketa lan berririk izan, eta
orain saldu berria den “TRINTZELAIETA” saileko
egurra mozten denean, aurtengoaren amaieran edo
datorrenaren hasieran, hangoari ekingo diogu.
Lehengo aldaketetan falta berritze lanak ere ia-ia
ezerezekoak izan dira aurten, ziento eta erdi landara
besterik ez baitira sartu.
GUZTIRA

130,59 �

2. Landaketa gazteetan zakarrak jotze lanak.
Beste baso lan batzuk
• OLATZA, ALDABIDE, ARMUÑOETA eta
TXERMATXO, sailetan egin dira udarako garbitze
lanak, guztira 25 Ha-ko azaleran
10.723,14 �
• MAIÑE mendi saileko lanak, bukatzeko, larizio
piñudiari ere zakarrak moztu eta azpi adarrak kimatze
lanak egin dira 14,23 Ha-ko azaleran 14.056,58 �

GUZTIRA

24.779,72 �

3. Basoko bideetan egindako lanak
ARRANOAITZ gune inguruko, AIERDI buruko lekuan,
lehen etorri zen luizi handi haren eragina nola edo
hala konpontze lanak burutuak baziren ere, joan
zen neguan berriro ere beste luizi handi bat sortu
zen, eta hark eragindako kalteak ezin konpondurik,
erabili dira aurten bide konpontze edo mantentze
lanetarako zeuden gehienbat bitartekoak. Han
egindako lanak ondorengoak izan dira, labur antzean
esanda:
• Goiko bidean “karga” alperrak kendu
(TXERMATXOra eraman dira lurrak), eta, ondoren,
eskoilerak egin dira arrisku lekuei eutsi nahian.
• Ubideak berregin eta neguari begira ustez behintzat
pronto utzi dira bideak.
• Beheko aldean, baserri inguruan, menditik etorrita
zeuden lurrak, jabearen onespenarekin, baserri
inguruan bete lana eginez sartu dira, hartarako
eskoilera zati bat egin behar izan bada ere.
• Lurrez, harriz, zuhaitzez eta beste abar luzez beterik
zegoen belarsoroa eta inguruak, txukundu egin dira,
eta etxerako bidea bera ere zerbait txukundu da.
• Belarsoroaren goeneko errekatxoa, zein etxerako
bide inguru ur sorrerak bideratu eta egokitu dira.
• Azkenik belar hazia ere bota da, ahalik eta azkarren

ingurua bere onera etor dadin.
Lan guzti hauen kostua ondorengoa izan da
54.795,11 �
Badira beste leku batzuk luiziak etorri eta konpontzea
iritsi ez garenak (SAADER eta AZTIO-ALDABIDE
inguruak), eta ahal izanez gero behintzat, urtea
amaitu aurretik burutu nahi liratekeenak.
GUZTIRA:

54.795,11 �

INBERTSIOEN ERRESUMENA
Orain artekoan ikus daitekeen bezala, Basogintza
bezala deitu daitezkeen lanak eraman duten diru
kopurua 24.910,31 � izan da.

Bere aldetik, baso bideetan egin diren lan
ezberdinak burutzeko, 54.795,11 � ko diru kopurua
behar izan da.
Horrela, Zegamako Udalaren jabetzako Herri
Onurako 2.025.1 zenbakidun “ZEGAMAKOMENDIA”
deituriko mendian, 2006. urtean egin diren lanak
ekarri duten gastua, 79.705,42 � izan da.

AZKEN AZALPENAK
Hasieran aipatu bezala, aurten “TRINTZELAIETA”
saileko egurra saldu da, eta hori da menditik udalak
izan duen diru sarrera bakarra, lehengo bakanketatik
likidazioaren bat zintzilik ez bazegoen behintzat. Sail
honetan neurtu diren egurrak, guztira, errealera, 7
zm-ko gutxieneko lodieraraino, eta azala eta guzti,
740 m3 dira.
Ziurtatu ezin badut ere, asmoa behintzat izango
litzateke, datorren urtetik aurrera berriro ere lehen
bakandutako eremuetatik, beste bakandu bat
emanez pasatzea, lehen urteetan ukitu gabe egon
baziren, eta ondorioz, lehen bakanketa behar baino
arinagoa egin bagenien ere, oraingo honekin, gutxi
gora behera, behar lukeen egoerara ekarri edo
gerturatzen saiatuko ginatekeelarik.
Lan hauek burutzeko ordea, mendiko lanetarako
dagoen jende eskasiak mugatzen du erabat, eta
asmoak, esandakoak badira ere, ondoren ikusi
behar noiz betetzeko moduan garen.
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Aizkorri eta Aratz Parke
Naturalaren bihotza
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AIZKORRI-ARATZ PARKE NATURALAREN
AITORTZA
Eusko Jaurlaritzako Ingurumen eta Lurralde
Antolamendu Sailburuak apirilaren 4an emandako
76/2006 Dekretuaren bidez Aizkorri-Aratz aldea
Parke Naturala deklaratzea ebatzi zuen. Ebazpena
apirilaren 26ko EAEko Aldizkari Ofizialean argitaratu
zen. Dekretuak, besteak beste, hurrengo
adierazpenak egiten ditu:
Aizkorri-Aratz aldea Gipuzkoa eta Arabako lurralde
historikoen arteko mugan dago, eta bi lurralde
historikoak banatzen dituen mendi-kordala hartzen
du, gutxi gorabehera Arlaban eta Otzaurte portuen
arteko eremua. Geografiak Zaraia, Elgea, Urkilla,
Aizkorri eta Altzania mendilerroak hartzen ditu alde
horretan, non nabarmentzekoak diren Aitxuri (1.551
m-ko altitudea) eta Aratz (1.442m-koa) tontorrak.
Kantauri-Mediterraneoko uren banalerroa ere
mendilerro horretan da . Administrazioaren aldetik,
berriz, alde hori lau arabar udalerrik (Asparrena,
Zalduondo, Donemiliaga eta Barrundia) eta zazpi
gipuzkoarrek (Leintz-Gatzaga, Eskoriatza,
Aretxabaleta, Oñati, Legazpi, Zerain eta Zegama)
osatzen dute, baita Gipuzkoa eta Arabako Partzuergo
Orokorrean lursailek ere.
Gainera, Parke Natural deklaratzearen bidez alde
horretan ezarriko den babes araubideari eta bere
naturabalioei esker, Europako Batzordeak eskualde
biogeografiko atlantiarra Garrantzi Komunitarioko
Lekuen (GKL) zerrendan sartuko du, 2004ko
abenduaren 7ko Batzordearen EE/2004/813
Erabakiak dioenez; horren bidez eskualde
biogeografiko atlantiarreko garrantzi komunitarioko
lekuen zerrenda onartzen da, 1992ko maiatzaren
21eko kontseiluaren EEE/1992/43 Zuzentarauak,
habitat naturalak eta basoko fauna eta flora zaintzeari
buruzkoak, jasotzen duenarekin bat.
Hortaz, Aizkorri-Aratz aldeak bete egiten ditu
ekainaren 30eko 16/1994 Legeak, Euskal Herriko
natura babesteari buruzkoak, jasotzen dituen
baldintzak Parke Natural deklaratzeko; bai dituen
natura-balio eta baliabideengatik baita bertan
aisialdiko eta erabilera publikoko jarduerak egiten
direlako ere, eta horrek guztiak arautzea behar du.
Bestalde, Aizkorri-Aratz Parke Natural deklaratuz
gero, 2002-2020 aldirako Garapen Iraunkorraren
Euskal Ingurumen-Estrategiak eta 2002-2006 aldirako
Ingurumen Esparru-Programak jasotako
konpromisoa beteko da.
Aizkorri-Aratz parke naturalen kategorian Espazio
Natural Babestu deklaratu baino lehen, Natur
Baliabideak Antolatzeko aginduzko Plana landu eta

izapidetu da, eta behin administrazioko
fase guztiak gainditu eta gero, ekainaren
30eko 16/1994 Legearen, Euskal Herriko
natura babesteari buruzkoaren, 7.
artikuluak jasotzen duenarekin bat,
apirilaren 4ko 75/2006 Dekretuak
onartu du.
Eremuak guztira 19.240 hektarea ditu.
Gipuzkoakoak 15.495 hektarea dira eta
Arabakoak 3.744 hektarea. Zegamak
1.176 hektarea ditu parke naturalaren
baitan, hauetatik 875 hektarea jabe
pribatuenak.
Maiatzaren 22an, biodibertsitatearen
eguna zela aprobetxatuz, Aizkorri-Aratz
parke naturalaren izendapenaren
inguruan ekitaldi berezia egin zen San
Adriango aterpetxean. Ekitaldian Eusko
Jaurlaritzako Ingurumen eta Lurralde
Antolamendu Sailburuak, Gipuzkoako
Diputazioko arloko Diputatua den Rafael
Uribarren eta Arabako Diputazioko ordezkaria eta
parke naturalaren barnean kokatzen diren hamaika
(7 Gipuzkoakoak eta 4 Arabakoak) udalerrietako
Alkateek ere parte hartu zuten.
Jakina den moduan parke natural ororen
funtzionamendua bi organoen artean kudeatzen da,
legeak agindutakoaren arabera. Alderdi batetik,
Diputazioek izendatuko duten parkeko zuzendaria
egongo da eta bestetik, elkarte, udalerri, jabe,
etabarrek osatuko duten patronatoa. Bestalde,
azpimarratu behar da parke naturala izendatzen
duen Dekretuak erregimen berezia onartzen duela
Partzonerirako; alegia, sekzio berezitua izendatzen
du eta orain arte bere eskumenekoak ziren gaietan
Partzuergoaren irizpena nahitaezkoa eta loteslea
izango da organo erabakitzailearentzat. Kontuan
izan behar da egun ere Partzoneriak erabaki
garrantzitsuenak Aldundiarekin hitzartzen dituela,
izenpetzen dituzten hitzarmenen bidez.

UDA 2006
Udalak, azken urteotan bezala aurten ere bi begirale
hartu ditu ekainaren 26tik uztailaren 28ra, eskola
amaitu ondoren herriko haurrek aisiako denbora
antolatua izan dezaten. Aurten Iratxe Ormazabal
erta Maria Alustiza aritu dira zeregin horretan, izena
emandko 25 haurrak bi taldetan banatuz.

OLARANGO ETXEBIZITZA
BABESTUETAKO SOTOETAN UDALAK
DUEN GARAJEA HANDITZEA
Zegamako Udala Olaran 2 elkarteko garaje baten
jabe izanik, honen ondoko eremu txiki bat erabiltzen
du bertan erraldoiak gordetzeko eta interes publikoko
beste erabilera batzuk emateko asmoz. Aurrez,
noski, jabe-elkarteko kideei, Udalari jabego
amankomuneko zati horren zesioa egitea eskatu
zitzaien eta halaber garajea handitzeko eta isteko
eskaera luzatu.
Eskaeraren arabera, Olaran 2 eta 2 A auzoko
garajeetako jabekideek, otsailaren 4an egindako
bilkuran, Udalaren proposamena onartu zuten,
nolanahi eta trukean, Udalak, urtean hiru aldiz
garajeetako denen erabilerako errodadura eremua
garbituz gero.
Udal Gobernu Batzarrak otsailaren 27an erabaki
zuen Olaran auzoan Udalak (babes ofizialeko
etxebizitzetako) sotoan duen garajea handitu eta
isteko, garajeetako jabe- komunitateak egindako
proposamena onartzea.
Adostasun honen ondorioz, Udalak garajearen
handitze eta ixtura lanak burutu zituen.

MURGIZELAI PARKEAN ZEGAMAR
GUZTIEN AURKAKO BASAKERIAK
Abuztuaren 14an eta 17an Murgizelaiko parkean
egindako txikizioak herritarren haserrea piztu zuen.
Udalak abuztuaren 21ean herritarrei igorritako
idatziaren edukia jarraian jasotzen da:
Herritar hori:
Gutun honekin, abuztuaren 14an eta 17an
Murgizelaiko parkean egin dituzten txikizioen berri
eman nahi dizuegu.
Lehenago ere gogoratu izan dugu Murgizelain egon
zela guztiok sortzen genituen hondakinak lagatzeko
zabortegia. Horri horrela izan zen Goierriko herrien
artean zaborra jasotzeko mankomunitatea egin zen
arte. Mankomunitatea egin zenetik, Sasietara
botatzen dugu zaborra.
Zegamako Udala, Eusko Jaurlaritzaren laguntzarekin,
1996an zabortegi funtzioa izan zuen espazio
degradatu hori erabilera publikorako errekuperatzen
hasi zen. Horretarako, transformatu eta txukundu
egin zuen, eta erabilera publikorako parke bihurtu
zuen (besteak beste, arbolak landatu ziren eta
umeentzako jolas-lekua ipini ziren). Hala ere,
Murgizelai herrigunetik aparte egoteak ausart batzuek
egin zituzten “lanak” probokatu zituen: arbolak txikitu,
jolasgunea desegin... Ondoren, parkearen
degradazioa errealitate lotsagarri bihurtu zen, eta
ezin izan zen naturaren erdian zegoen gune baten
erabilera normala egin.
Errealitate gordin honen aurrean, Zegamako Udalak
(Eusko Jaurlaritzaren Ingurumen eta Lurralde
Antolamendu Sailaren laguntzarekin) iaz erabaki zuen
Murgizelaiko parkearen txukuntze eta hornitze obra
berriz egitea, eta horretarako, 81.000 euro
(13.500.000 pezeta) gastatu zituen gutxi gorabehera.
Parkearen sarreran galipota bota, zenbait gune
berdindu, arbolak landatu, umeentzako jolasgunea
egokitu, bi erretegi eraiki, eta altzari eta argiteria
berria ipini.
Uste dugu, zegamarrok ikusi dugula Murgizelaiko
parkeak daukan erakargarritasuna. Ikusi besterik ez
dago zenbat jende joaten garen paseatzera,
bazkaltzera edo afaltzera. Esango nuke deskubritu
dugun ekipamendua dela, disfrutatu ohi duguna eta
harro sentitzen garena. Hala ere, izenburuan
azaldutako moduan, hilaren 14an eta 17an
bihurrikeria baino larriagoak diren ekintzak izan ziren:
14an bi mahaiaren aulkiak txikitu ete erre zituzten,
eta hilaren 17ko gauean 10 arbola moztu zituzten
(pagoak, haritzak...) enborretik, metro eta erdiko
alturatik gutxi gorabehera.
Badakizue azken aldian hainbat bihurrekeria izan
dela herrian (zaborrontziak ibaira botatzea, Ostatu
aurreko aulkiei buelta ematea...) Ekintza horiekin
arduratu egin gara, baina egun hauetan Murgizelain
geratu dena bihurrikeriatik haratago doa. Udal
Korporazioan uste dugu zegamar guztiok jakin behar

dugula ekintza
hauen larritasuna. Baita Udalak dagokion
lekuan salaketa
jarri duela ere.
Esan ohi da herri
baten kanpoirudiak (bere kale,
etxe, plaza, lorategi, gune publiko...) bertakoen
izateko modua
islatzen duela
nolabait.
Uste dugu zegamarrok herria
suspertzeari
ipintzen ari
gatzaizkion gogoa eta dedikazioa ezin dutela honelako
ekintzek zapuztu. Horregatik, herritarren kolaborazioa
eskatu nahi dugu, izan dezaketen informazioa eman
diezaguten, ekintza hauek berriz gerta ez daitezen.
Pentsatzen dugu arrazoiak eta ongiak
zentzugabekeria eta gaizkia eraitsi behar dituztela.
Bestetik, uste dugu ez dagoela ekintza horiek
justifikatzeko ez arrazoirik ez motiborik. Izan ere,
Zegamako herritarrak kaltetu besterik ez baitituzte
egiten, eta ez baitiete aisialdirako gune horiek
erabiltzen eta disfrutatzen uzten.

Negar gurea ematen
duen argazkia

FUTBOL ZELAIAREN EREMUAREN
GARAPENERAKO AZTERLAN XEHETUA
ETA URBANIZAZIO PROIEKTUAREN
IDAZKETA
Gaia Hirigintza, Obra eta Zerbitzuetako batzorde
informatzailean aztertu ondoren, Udal Gobernu
Batzarrak urriaren 9an egindako Udal Gobernu
Batzarrean erabaki zuen “futbol zelaia” kokatzen
den hirigintza eremuaren garapenerako eta lehen
urrats moduan Azterlan Xehetasuna eta Urbanizazio
Proiektuaren idazketak Ignacio Ibarretxe Pariente
udal arkitektoari adjudikatzea (5.479,84 � edo
911.769 pezetan –BEZ barne- eta 19.012,49 � edo
3.163.412 pezetan –BEZ barne- hurrenez hurren).
Eremuak 6.398 m2ko azalera du eta hauetatik
%78,44 Herriarenak dira eta %21,66 “Ormazpei
S.L.” enpresa eraikitzailearenak. Kostu hauek jabeen
artean banatuko dira eta noski, Udalak lursaila
eskualdatutakoan erosleak Udalak aurreratutakoa
bere gain hartu beharko du. Gogoratu behar da
onartuta eta indarrean dagoen udal planeamenduko
arau subsidiarioetan jasotzen dela hirigintza-eremu
honetan 32 etxebizitza babestuak edo babes
ofizialekoak eraikitzeko aukera. Adjudikatutako
dokumentu teknikoak epe laburrean aurkeztuko dira
Udaletxean eta beraiek azalduko dute zein hirigintzaprobetxamendu eta –zama dauden eremuan eta
hauek salmenta prezioa erakutsiko dute, noski.

BI ZEBRA-BIDE ALTXATUAK JARRI
DIRA ERDIGUNEAN
Ibilgailuen abiadura murrizteko xedearekin,
urtarrilean Herreri ohiko zubi aurrean eta
Kooperatiba aurrean bi zebra-bide altxatuak
jarri ziren. Lan honen eraginez erdiguneko
eremuan ibilgailuen abiadura moteldu da,
baina honelako aktuazioak erakusten dute
gizakion ohitura txarrak zuzentzeko,
zoritxarrez, esanak ezer gutxi balio duela eta
honen ordez mota honetako aktuazioak egin
behar izaten direla jokaerak aldatzeko.

Zebra bidea altxatzeko lanak
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ETXEBIZITZAREN INGURUKO INKESTA
Uztailaren 21ean Zegamako Udalak etxebizitzaren
inguruko inkesta igorri zuen udalerriko etxebizitzetara.
Euskaraz eta gaztelaniaz bidali zen jakinarazpenak
ondorengo edukia zuen:
Gipuzkoako Foru Aldundiko Diputatuen Kontseiluak
2006ko urtarrilaren 31n udal planeamenduko arau
subsidiarioen errebisioko dokumentuari behin betiko
onarpena eman zion.
Jakina da dokumentu antolatzaile eta egituratzaile
honen bidez udalerriak datozen 8-10 urtetan izan
dezakeen garapenaren oinarriak finkatzen direla.
Uka ezina da adierazitako garapenean eta
udalerriaren etorkizunerako etxebizitzak eraikitzea
giltzarri direla. Ildo honetan, Udala saiatu da,
herritarrak udalerrian bere etorkizuna finkatzeko,
etxebizitza duinak prezio egokietan eraikitzen. Baina,
mota ezberdinetako etxebizitzak ere eraiki daitezke;
hala nola:
1- Salmenta libreko etxebizitzak. Eraikitzaileak soilik
finkatzen du salmenta prezioa.
2- Babes ofizialeko etxebizitzak. Eusko Jaurlaritzak
finkatzen ditu salmenta prezioak. Hauek bi taldetan
bana daitezke:
a. Ekimen pribatukoak: Erosleak jabetzan hartuko
du etxebizitza.
b. Ekimen publikoak: Erosleak azalera eskubideen

hartuko du etxebizitza. 75 urte igaro ondoren
etxebizitza Eusko Jaurlaritzari bueltatu behar zaio.
3- Etxebizitza tasatuak: Administrazioak finkatzen
du salmenta prezioa, eta hau babes ofizialeko eta
salmenta libreko prezioen artekoa izaten da.
Erosleak jabetzan eskuratzen du etxebizitza.
Egungo errealitateak adierazten digu ekimen
pribatuko babes ofizialeko etxebizitzak ez direla
eraikitzen (hau da, erosleak jabetasunean eskuratzen
duena), salmenta prezioak posibilitatzen ez duelako
inongo enpresa eraikitzailerik honelako promozioa
sustatzea. Zegaman, Urgainberrin eta Olaranen egin
ziren azkenekoak. Honelako etxebizitzak egiten ari
dira bakarrik hirigintza eremu handietan, non salmenta
libreko etxebizitzak posibilitatzen duten ekimen
pribatuko babes ofizialeko etxebizitzak egitea (beste
modu batean esanda, salmenta libreko etxebizitza
erosleak zati batean babes ofizialeko etxebizitza
ordaintzen dio erosleari). Dakizun moduan udalerrian
eraikitzen ari diren etxebizitza gehienak Udalak
eraikitzaileari aurrez finkatutako prezioan saltzen ari
dira (etxebizitza tasatuak).
Aurrekari hauen ondoren, herritarrek etxebizitza
inguruan duten iritzia jaso nahi du Udalak.
Honetarako, arren ondorengo galdera sortari
erantzuna ematea gonbidatzen da eta Udaletxean
entregatzea datorren irailaren 15 bitartean.
Idatziari atxikitua jarraian zehazten den galdera sorta
bidali zen:

ETXEBIZITZAREN INGURUKO INKESTA ZEGAMAN
IZEN DEITURAK:

ADINA

ERANTZUNAK, DAGOKION LAUKITXOAN GURUTZE BAT EGINEZ
1- Etxebizitza baten jabe al zera?
2- Zein etxebizitza mota aukeratuko
zenuke?

BAI

EZ

FAMILIABAKARRA
BIFAMILIARRA
300.000-400.000 �

LIBREA
90 m2 200.0000-250.000 �
jabetzan

BABES OFIZIALEKOA
90 m2 azalera eskubidean
75 urtean, 100.000 �

TASATUA
90 m2
150.000 � jabetzan

3- Prest egongo zinateke Etxebizitza
erosi ordez alokairuan bizitzeko?

BAI

4- Udalak zein etxebizitza motaren
aldeko apostua egitea nahiko
zenuke?

FAMILIABAKARRA
BIFAMILIARRA
BABES OFIZIALEKOA
AZALERA ESKUBIDEAN

EZ

LIBREA

TASATUA

BABES OFIZIALEKOA
ALOKAIRUAN

BESTELAKOAK: (IRITZI GEHIGARRIA)
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Inkesta zortzi lagunek erantzun zuten. Hauetatik lau
etxejabeak dira eta beste lau ez. Zein etxebizitza
mota aukeratuko zenuke galderari, tasatuaren aldeko
erantzunak dira gehienak (6), bi erantzun familibakar
edo bifamiliar etxebizitzaren aldekoa da eta bat
azalera eskubideko babes ofizialaren aldekoa.
Alokairuan bizi izateko prest bi lagun bakarrik egongo

lirake eta etorkizunean Udalak nagusiki etxebizitza
tasatuak eraiki behar dituela uste dute gehienak (6
erantzun), nahiz eta beste etxebizitza bifamiliar eta
familibakar, babes ofizialekoak azalera eskubidean
eta alokairuan eraikitzearen aldeko bina erantzun
ere jaso diren.

UDAKO EUSKAL UNIBERTSITATEAN
PARTE HARTZEAGATIK DIRULAGUNTZAK
Urriaren 9an egin zen bilkuran, Udalak Udako Euskal
Unibertsitatean ikastaroak egiteagatik, 3 herritarrek
egindako eskaerei aldeko ebazpena eman zien.
Guztira 3 eskaera jaso dira eta matrikulen kostuaren
% 50 hartu du bere gain Udalak.

OSTATUAREN EMAKIDAN ALDAKETAK
Uztailaren 24an Ostatua ustiatzeko emakidaren 18
hilabeteko frogaldi epea amaitzen zela eta, Fernando
Aparicio Lopez de Tejadak errenuntzia idatzia
aurkeztu zuen. Honenbestez, Ondasun Komunitatea
deseginik, Udal Batzarrak ekainaren 19an erabaki
zuen Ondasun Komunitateko beste kidea zen Mª
Carmen Izagirre Asurabarrenari Ostatuko
ustiapenaren emakida 5 urtetan luzatzea; hain zuzen
ere, 2011ko uztailaren 24 arte.

IDIAZABAL-SEGURA ERREPIDEA HOBETU
E TA Z A B A LT Z E KO L A N A K E TA
BIDEGORRIA AMAITUTA
Irailaren 29an inauguratu zen ofizialki IdiazabalSegura errepidean egindako hobekuntza eta zabaltze
lanak. Halaber, errepidearen altzoan doan bidegorria
ere inauguratu zen. Errepideak ia 2 kilometroko
luzera du eta bi biribilgune edo errotonda ditu bere
ibilbidean. Egindako obren ondorioz, errepideak 3,5
metroko bi erreia eta bazter bakoitzean metro bateko
eremua du. Bidegorriak, bestalde, 2,5 metroko
zabaleko eremua du eta egurrezko baranda batekin
babesten da errepidetik.
Gipuzkoako Foru Aldundiak (Bide Azpiegituretarako
eta Garapen Iraunkorrerako Departamentuen bidez)
4.300.000 � edo 715.459.800 pezeta inbertitu ditu
lan hauetan.
Lanak “Brues y Fernández S.A.” enpresak egin ditu
eta hauek atzerapen nabarmenarekin burutu ditu.
Jakina da obrak asko luzatu direla eta errepidea
erabiltzen dutenei atzerapen, enbarazu eta eragozpen
eragin dietela. Edozein kasutan azpimarratu behar
da (modu berean) Idiazabaldik Segura arteko
errepidea asko hobetu dela, segurtasuna handitu
egin dela eta erabiltzaileen aldeko inbertsio
garrantzitsua izan dela. Halaber, argi eta garbi esan
behar da, egin den bidegorriaren azpiegitura ere,
Aizkorpeko udalerrietako biztanleen bizi kalitatea
hobetzeko urrats azpimarragarria izan dela.
Lehen pausoa beraz emana dago eta bigarrena
ematear, kontuan izanik, dagoeneko proiektu
teknikoa idatzia dagoela eta honenbestez lanen
kontratazioa eginik, datorren apirilean (Diputazioaren
hitzetan), Seguratik Kortaberriko bide-gurutzerainoko
errepide zatia zabaltzen eta hobetzen eta bidegorria
eraikitzen hasiko direla. 1,6 kilometroko hedadura
izango dute lanak eta Diputazioak bere
aurrekontuetan 3.000.000 � edo 500 milioi pezeta
aurreikusiak ditu. Zati hau egin ondoren, 3. eta azken

“Mentxu” Ostatuko ustiatzailea

zatia geldituko
litzateke egiteko
(Kortaberriako
bide-gurutzetik
Zegamara). Zati
honek 1,8 kilometroko luzera
du eta proiektu
teknikoaren
idazketarako lehiaketa publikoa epe laburrean deituko
du Diputazioak.
Honek suposatzen du 2007.
urtean hasteko
geldituko den
errepide eta
bidegorriaren
azkeneko fasearen proiektua eskuartean izango
dugula.
Udalerriaren etorkizunerako eta bizi-iraupenerako
ezinbesteko egitasmo eta inbertsioak dira
adierazitakoak. Diputazioari eta enpresa adjudikaziohartzaileari dagokio obrak modu eraginkorrean
burutzea eta guztioi dagokigu obrekin pazientzia
izatea, kontuan izanik, obra hauek gure eguneroko
jardunean eragin zuzena izango dutela.

Errepidea zabaldua eta
hobetua

UDALERRIKO KIROL ETA KULTUR
ELKARTEEN ARTEAN DIRULAGUNTZEN
BANAKETA
Udalak Kultura eta Kirol taldeek daramaten
jardunbidea laguntzeko asmoz bi programa ditu
bere baitan: Kultur-etxeko jaduerak programa eta
Kultura eta Kirol elkarte eta taldeentzat dirulaguntza
programa.
Lehen programatik, herriko elkarte soziokulturalentzat
laguntzak bideratzen dira, elkarte horiekin egindako
akordio eta hitzarmenen bidez. Programa honen
barnen egongo lirateke beraz, aipatutako herriko
hiru elkarte soziokulturalak: Amezti K.E:, Tartalo K.E.,
eta Zegamatar Batasun Kasinoa. Bigarren
programaren baitan, herrian dauden beste kultura
eta kirol talde eta elkarteentzat banatzen dira
dirulaguntzak. Talde edo elkarte hauek nolabait
esparru edo eremu barariazko bat dute langai eta
helburu, kultura eta kirol arloan, eta Udalak horrelako
ekimenak, ahal duen neurrian, babestu nahirik
sortutako programa da hau.
Udal Batzarrak maiatzaren 22an erabaki zuen
udalerriko kirol eta kultur elkarteen artean 2005eko
dirulaguntzen banaketa onartzea, elkarte ezberdinak
aurkeztutako dokumentazioaren arabera. Hala nola,
aurrekontu ekonomikoan jasotako 9.060 � edo
1.507.457 pezetak jarraian zehaten den moduan
banatu dira:
• Aizkorri Futbol Taldea………………….1.400 �
edo 232.940 pta
• Amezti Mendi Elkartea…………………1.100 �
edo 183.025 pta
• Elkartu Nahi Txirrindulari Elkartea….…1.400 �
edo 232.940 pta
• Tartaloetxea……………………………1.100 �
edo 183.025 pta
• Orkatz Abesbatza………………………3.000 �
edo 500.000 pta
• Gazte Herexa……………………………1.060 �
edo 176.368 pta
2006 urteko dirulaguntzak 2007ko lehen
hiruhilabetean banatuko dira elkarteek udaletxean
2007ko urtarrilaren 31rako 2006 urtean eginiko
lanen memoria eta urteko diru kontuen kitapenaren
laburpena aurkeztu ondoren egindako azterketetatik
jasotako balorazioaren ondorioz.
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Josune Bereziarturen “Josuneren unerik onenak”
ikustentzunezkoaz gozatzeko aukera izan genuen
Olarango Gizarten Zentroan.
IKASTARO-TAILERRAK
Egur Tailaketa ikastaroa. Apiriletik ekainerarte
eman zen tailaketa ikastaroa Jabier Arrieta adituaren
eskutik. Bertan 5 herritarrek parte hartu zuten.
Eskulanen tailerrean, era guztietako lanak lantzen
dira urtean zehar, Iñaxi Urreaga arduratzen delarik
partehartzaileei irakasten eta dituzten zalantzak
argitzen. 2006-2007 ikasturtean 20 lagunek hartu
dute parte tailer honetan. Iñaxik, bi taldetan banatzen
ditu partaideak, errezago lan egiteko.
Pintura tailarra ere dagoneneko finkatuta dagoen
ekimena da. Zortzi zegamarrek osaturiko taldea
aritzen da astero margolanak egiten eta, Maria Luisa
Gorrotxategik ere, taldea bitan banatzen du.

Eskulanetako taldea

UDALAK ANTOLATURIKO KULTUR
EKIMENAK
HITZALDIAK
Martxoaren 1ean, iluntzeko 19.00etan, Arantzazuko
Peregrinazioari buruzko hitzaldia izan zen Olarango
Gizarte Zentroan. Hitzaldia Martin Mendizabal,
frantziskotarrak eman zuen eta Zegamatik
Arantzazura egiten den peregrinazioaz gain,
Arantzazuri buruzko xehetasunak eman zituen.
Apirilaren 26an, zenbait herritarren laguntzarekin,
eta Julian Belokiren
zuzendaritzapean, Arantzazuko Peregrinazioari buruzko
mahai ingurua egin zen.
Mahainguruan, Nikolas
Zabaleta Ariztimuño, Juan
Otaegi, Fermin Larrea,
Eugenio Ormazabal eta
Juliana Larreak parte hartu
zuten.
ERAKUSKETAK

Aurtengo San Bartolome jaietan, pintura tailerreko
partaideek eta eskulanen tailerreko partaideek
elkarrekin jarri dute Kultur etxean erakusketa.
Sukaldaritza Ikastaroa. Otsailaren 20an hasi eta
maitzaren 22 arte iraun zuen sukaladaritza ikastaroak.
Ikastaro honetan 27 pertsonek hartu zuten parte.
Ikastaroa Amezti Elkartean eman zen eta irakaslea
berriz, Zizurkilgo Iturrigoxo Jatetxeko Jokin Zabala
izan zen.
EUSKARA IKASTAROAK
Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiaren barnean,
Udalak, euskara Zegaman bertan ikasi ahal izateko
urratsak bideratu ondoren Euskalduntzeko 1.
Urratseko talde bat sortu zen
urriaren haseran eta Maizpide
Euskaltegiarekin lankidetzan,
Aitxuri Herri Eskolan, euskara
ikasten ari da 6 zegamarrez
osaturiko talde bat.
IPUIN KONTALARIAK ETA
TXONTXONGILOAK
2005eko abenduaren 26an,
Peio Añorgaren ipuin miresgarriez gozatzeko aukera izan
zuten Zegamako haurrek,
kultur-etxean eman zuen ipuin
kontaketa saioan.

Arantzazuko Peregrinazioari
buruzko argazki erakusketa,
Udaletxeko Batzar Aretoan
Iazko abenduaren 27an ere,
ikusgai izan zen, Martxoaren
Manuel Lasarte bertsolari andiaren erakusketa
ipuin kontaketa izan zen
1etik maiatzaren 1era. Bertan
egon zen ikusgai
kultur-etxean eta oraingoan,
800 argazki inguru jarri ziren,
“Hitzak Pratiketan” saioa izan
joan den mende hasierako
zuten
entzungai
haurrek,
Txalo E.M.ren eskutik.
argazkietatik hasita urtez urte eta, bertako argazkien
kopiak ateratzeko aukera ipini zitzaien herritarrei eta
2005eko abenduaren 28an, eta Gabonetako ipuin
guztira 18 CD eta 543 argazki kopi atera ziren.
eta txontxongilo saioa isteko, “Antonino Apreta”
Manuel Lasarteri buruzko erakusketa, Udaletxean
egon zen ikusgai, azaroaren 1etik 12ra. Bertan
Manuel Lasarteren bizitzako gorabehera eta
bertsolaritzan izandako garrantzia aipatzen zen.
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Drogomenpekotasunari buruzko erakusketa.
Udalak 2003tik 2007ra arte prebentzio plana egina
du eta hori dela era drogomenpekotasunari buruzko
erakusketa antolatu zuen Kultur-etxean, otsailaren
7tik 12ra bitartean.
IKUSTENTZUNEZKOAK
Maiatzaren 22an, Zegama-Aizkorri Mendi Maratoiaren
aurre girotze modura, aurten ere mendiko kirolari
loturiko ikusentzunezkoa antolatu zen. Aurtengoan,

izeneko txontxongilo saioa izan zen ikusgai Gorringo
Taldearen eskutik.
Esan, Gabon aste honetan herriko haurren
partehartzea oso zabala izaten dela.
KILOMETROAK 2006
Kilometroak 2006rako ere autobusa ere antolatu
zen. Kilometroak 2006 Oiartzunen egin zen urriaren
batean eta urtero bezala izugarrizko jendetza
bertaratu zen euskararen aldeko jai honetara.
Zegamatik, 28 pertsona joan ziren Udalak antolaturiko
autobusean. Herri Urratserako ere autobusa antolatu
zen Udaletik baina ez zen gutxieneko talderik osatu.

2006.a URTE OPAROA TURISMOAREN
IKUSPEGITIK
Urte oparoa izan dugu Zegaman 2006. urtea
turismoari dagokionean. Geroz eta bisitari gehiago
datorkigu gure herrira Zegamak eskaintzen dituen
baliabide turistikoek erakarrita. Urtean zehar ohartu
garenez, Egurraren museoa eta Aizkorri-Aratz parke
naturala dira Zegamara jende gehien erakarrarazi
duten eskaintza turistikoak. Gipuzkoan kostaldea
bada ere turista gehien erakartzen duen alderdia,
gero eta jende gehiago dago beste mota bateko
eskaintzak (natur-turismoa, kultur-turismoa…)
aukeratzen dituena aisialdirako eta horren lekuko
ditugu neurri batean behintzat aurten izandako
emaitza onak. Abenduko datuak kontuan hartu
gabe, aurten 2.780 bisitari izan ditugu Zegamako
turismo-bulegoan. Aurreko urteetako datuekin
alderatuz gero, aurten 1.400 bat bisitari gehiago
jaso ditugu. Ondoko koadroan azaltzen da turismo
bulegoaren azken bi urteetan izandako bisitarikopuruaren bilakaera:

BISITARIKOPURUA

Zegamako turismo bulegora hurbildu diren bisitarien
jatorriari dagokiola, euskaldunak eta katalanak izan
dira etorri diren gehienak. Urtarriletik ekainera eta
urritik abendura bitartean euskaldunak dira hurbildu
diren gehienak. Udako hiru hilabeteetan ordea,
datuak bestelakoak
dira; hilabete hauetan
450
zehar nabarmen hazi
400
da Katalunia, Valentzia,
350
eta orohar Espainiatik
300
etorri diren bisitarien
kopurua. Europa
250
aldetik ere hainbat
200
bisitari jaso ditugu,
150
hauetariko gehienak,
100
Santiago Bideak
50
erakarrita etorri zaizkigu
bisitan, besteak beste
0
1
2
3
4
5
Alemania, Frantzia,
Austria, Holanda,
Britainia Handia eta
Suediatik. Eta bitxikeri gisa aipatu, Irandik ere jaso
dugula eskutitz bat Zegamako informazio turistikoa
eskatuz.
2006. urtean zehar turismo-bulegoak hainbat
dinamizazio-ekintza burutu ditu Zegaman turismoa
sustatu eta bisitariak erakarri asmoz:
Deklaratu berri den Aizkorri-Aratz parke naturala
izanik Zegamako baliabide turistiko indartsuenetakoa,
bere balio naturala eta historikoa ezagutarazi asmoz,
uztailean ibilaldi gidatu bat antolatu zen “Historian
zehar, urratsez urrats” izenburupean. Ibilaldian zehar,
San Adrian koban dauden erdi aroko gotorlekuaren
aztarnak, antzinako bi galtzadak, kontrabandisten
bidea eta Sancti Spiritus ermita ezagutzeko aukera
izan zuten bertaratuek. Ibilaldi honen ildotik, beste
talde batzuk ere izan dira San Adrian eta inguruak
bisitatzen eta beraz, positibotzat jo daiteke ekimenak
izan duen harrera. Aurrerantzean ere, Zegamako
turismo-bulegotik egiten diren eskaintzen artean
sartu da ibilaldi hau.
Horretaz gain, Televisión Española-k eta Euskal
Telebistak erreportaiak grabatu dituzte Zegama
herriaren inguruan. Grabaketa hauen bidez, Euskal
Herri eta Espainia osora zabaldu ahal izan da Zegama
herriak eskaintzen dituen erakargarritasunak.

Egurraren
museoa
sustatu eta
ezagutzera
eman asmoz
beste hainbat ekintza
burutu dira
urte honetan
zehar:
Egun, Zegamako artisauek egiten
dituzten eta
tradizioz
duela urte
g ut xi a r t e
Zegaman ekoiztu izan diren produktuak saltzeko
dendatxo bat ezarri da Egurraren museoko harreragunearen atzealdean. Ekimen honen helburuak
herriko artisauei beren produktuak ezagutarazten
eta komertzializatzen laguntzea eta Zegamako kultura
eta bizimodua erakustaraztea izan dira.

Estatuko Erkidego guztietatik
etorritako Lanbide Heziketako
irakasleak

Bestalde, Zegamako Udalaren ekimenez, AizkorriAratz parke naturaleko eta Egurraren museoko
logotipoa daramaten kamisetak egin dira zeinak
Egurraren museoko dendan jarri diren salgai.
Urria eta azaroan
zehar, Amalur artisau
tailerra osatzen duten
Lurdes Ulazia eta Ana
2006 Santiagok eginiko
egurrezko eskulturen
erakusketa bat ezarri
da Egurraren museoan. Erakusketa
honen ildotik, irrati,
egunkari eta telebistak
2005 tarte nahiko zabala
eskaini diote bai
erakusketari bai egur
6
7
8
9
10
11 12
museoari. Hori dela
eta, bi hilabete
HILABETEAK
hauetan zehar, uste
baino bisitari gehiago izan dugu Egurraren museoa
ikusten eta beraz, ekintzak eragin oso positiboa izan
duela deritzogu.
Promozio arloari dagokionez, ikastetxeetara nahiz
beste erakunde batzuetara mailing-ak egin dira
turismo-bulegoak eskaintzen dituen ekintzen berri
emanez. Aurtengo ikasturterako eskaintzen diren
aukeren artean, Egurraren museoko bisita gidatuak,
gai ezberdinak jorratuz Aizkorri-Aratz parke naturalean
zeharreko ibilaldi gidatuak, zuhaitzak ezagutu asmoz
haurrentzat bereziki prestatutako ibilaldiak eta hosto
bilduma egiteko aukera daude.
2007. urterako dauzkagun helburuak, azken hiru
urte hauetan turismoak Zegaman izan duen
gorakadari jarraibidea ematea eta gure turismoeskaintza zabaltzen joatea dira beste batzuen artean.
Bestalde, beste bisita batzuen artean aipagarria da,
maiatzaren 19an, Zurgintzako Eskolatik etorritako
irakasleen bisita.
Donostiako Easo Institutuak Zurgintza eta Altzarigintzako lehiaketa bat antolatu zuten maiatzean eta
bertan Estatuko erkidego bakoitzetik bi ikaslek hartu
zuten parte eta sari banaketara Zegamako Udala
deitua izan zen eta esan, Estatuko erkide guztietako
bina ikasle Anduetza museoan izan zirela zuraren
erakusketa ikusten.
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ZEGAMAKO UDALERRIAN GAZTEPOLITIKA INTEGRALAK EZARTZEKO
PROIEKTUA
Udala azken urte honetan, eta Kultur Etxeko zaharberritze lanekin lotuta dagoen egitasmo zabal baten
barruan, udalerrrian gazteentzat egindako politika
ildo nagusiak gauzatzeko hainbat pauso emateko
lanetan aritu da. Horretarako, herriko gazteekin Udal
gazteria Batzordean egindakoaz gain, Gipuzkoako
Aldundiarekin eta Eusko Jaurlaritzarekin honetarako
beharrezkoak izango diren azpiegiturak izateko
eskatutako dirulaguntzetan hainbat asmo landu eta
agertu ditu. Hauek ondoko helburuak biltzen dituzte:
1- Zegamako Udalak gazteria politika iraunkor eta
planifikatu bat izatea
2- Gazteei zuzendutako egitasmoetan gazteak
protagonista, kudeatzaile eta arduradun izatea.
3- Udalaren eta udalerriko gazteen artean hainbat
ekintza eta programa gauzatzeko eguneroko praktika
elkarlana izatea
Beraz, martxan dauden Kultur Etxeko zahar-berritze
lanak amaitzen direnean, ondoko programak jarriko
dira martxan:
A - Gazte Txokoa. 12 eta 16 urte arteko
gaztetxoentzat aisialdirako eta bizikidetzarako lekua
izango den lokala. Bere kokapena Kultur Etxean
izango da eta honetarako Gipuzkoako Foru
Aldundiko Gazteria Zerbitzuarekin ari gara elkarlanean
bai Gazte Txokoa bera nahiz honen funtzionamendua
antolatu eta prest izateko. Gazteentzako ekipamendu
hau Kultur Etxean egingo den gazteentzako
ekipamendu balioanitza prestatzeko obrari dago
lotua. Egokitzapen obra hau, 2006ko urrian hasi da.

Espazio honetan garatuko den aisialdi eskeintzak
bi ezaugarri nagusia izango ditu: gaztetxioei bere
denbora librea modu positibo eta dibertigarrian
pasatzeko aukera ematea eta gaztetxo eta nerabeen
oreka pertsonala lantzea, balioen hezkuntza indartzea
eta lantzea eta sormena zein ekimen pertsonalari
bidea ematea.
B - Gazteentzako Informazio Gunea. Gazteen
interesei eta beharrei zuzendutako hainbat informazio
(ikasketak, bekak, oporraldietarako aukerak,
gaztelandegiak, gazte txartela…) eskainiko diena
jarri nahi da martxan, bai informaziorako zerbitzu
gune bat eratuz nahiz informazioa pertsonalki
bidaltzeko moduak martxan jarriz egungo teknologia
berriez baliatuz (internet, korreo elektronikoa, eta
abar) Aurreko ekimenean bezala, gazteentzako
zerbitzu hau Kultur Etxean egingo den gazteentzako
ekipamendu balioanitza prestatzeko obrari dago
lotua.
Gainera, aurrekoekin batera, azken urte honetako
errealitatea da Gazteen lokala edo Gaztetxea. Honen
abiapuntua izan zen Gazte lokala erabiltzeko
Zegamako Udalaren eta Zegamako gazteen arteko
2005eko abenduan gauzatu zen akordioa.
Zegamako udalerrian bertako gazteen egoitza,
topagune eta ekintzetarako bilgune izan dadin
helburuekin udal jabetzako lokal baten egokieraz
jabetuta, Zegamako Udalak eta gazteek horretarako
akordioa egin ondoren martxan jarri dena. Lokal
horren antolaketa, funtzionamendu eta erabilerarako
hainbat alde adostu eta hitzartzeko ezberdinak bilera
egin dira urte honetan, eta elkarlan honen ondorio
onuragarriak alde biek aitortu ditugu. Elkarlan honetan
jarraitzea da asmoa, azken urte honetan izandako
esperientziatik ikasitakoa hitzarmen berri baten jaso
ondoren, berau adostu eta sinatuz.

EÑAUT FRANTSESENA
Eñaut Frantsesena azpeitiarrak jardun du euskara teknikari lau
hilabetez. Euskal filologian lizentzia da, eta Jaurlaritzaren lanpoltsatik hartu du Udalak, zenbait lan egin ditzan. Bere lanaren
gainean galdera batzuk egin dizkiogu.
Zein da izan duzun lantegia?
Zegamako Udalak onartuta dauka “Euskararen Plan
Estrategikoa”, 2006-2009 aldirako. Horrez gain, iaz onartu zuen
2006ko kudeaketa plana. Nire lana izan da kudeaketa planean
dauden ekintzak martxan jartzea.
Ekintza hauek era guztietakoak dira:
euskalduntze-alfabetatze klaseak antolatzea,
ordenantzak idaztea, laguntza teknikoa
ematea… Zenbait ekintza behin egin eta
urte askotarako balioko dutenak dira, baina
badira urtero egin beharreko ekintzak ere.
Zegaman egin dituzun lanetatik zein
nabarmenduko zenituzke?
Hiru ekintza nabarmenduko nituzke.
Euskararen ordenantzak onartzea (Udalak
2006ko abenduaren 11ko Udal Batzarrean
ordenantzak onartu zituen). Ordenantza
horietan oinarrituko da datozen urteotako
hizkuntza-politika. Ordenantzek arautzen
dutena oraindik lortzeke dago, eta helburua
da ordenantzek agintzen dutena 2009rako
betetzea.
Euskalduntze talde bat martxan jartzea. Hamabost urte dira
Zegaman azkenekoz euskara-eskolak izan zirenetik. Aurten
lortu dugu 1. urratseko talde bat osatzea. Bi argentinar, ekuadortar
bat, galiziar bat eta bi euskal herritar hasi dira, eta eskolak
Lazkaoko Maizpidekoek ematen dituzte.
Merkataritza plana. Merkatarientzako zenbait laguntza ipintzea
aurreikusi dugu errotuluak-eta euskara hutsez jartzeagatik,
doako itzulpen zerbitzua, eta kartelak egiteko zerbitzua. Horrez
gain, zenbait dendarik konpromiso zehatzak hartu nahi baditu
ere, horiek lortzen lagunduko dio Udalak.
Hurrengo urteari begira, zer nabarmenduko zenuke?
"Euskararen Plan Estrategikoa" delakoan ekintza mordo bat
dago. Hala ere, ekintza horiek ezin dira batera egin. Urte
30 bakoitzerako ekintzak aukeratzen dira. 2007ko ekintza

garrantzitsuena “Udal barruko euskara plana garatzea” izango
da. 2006ko kudeaketa planean zegoen baina ezin izan dugu
egin.
Udal barruko plana bukatzen denean, udalak euskara hutsean
funtzionatuko du. Gaztelaniaz ere entregatu behar izaten dira
zenbait dokumentu: konparazio batera, Gipuzkoako Aldizkari
Ofizialera bidali behar izaten direnak euskaraz eta gaztelaniaz
bidali behar izaten dira. Kasu horietan, euskara teknikariak
itzuliko ditu. Bestalde, herritarren batek agiriren bat gaztelaniaz
eskatzen badu ere, itzulita emango zaio,
baina berriro diot, sortze-hizkuntza euskara
izango da. Ordenantzak eta udal barruko
euskara plana oso lotuta daude. Izan ere,
ordenantzek agintzen dutena betetzeko
egingo da euskara plana, eta ordenantzak
betetzen direnean euskara plana ere beteta
egongo da.
Nola dago Zegama euskara kontutan?
Zegaman % 90ek-edo daki euskaraz. Hori
kopuru handia da. Hala ere, eta zenbait jende
igual haserretu egingo zait, lagunartean oso
jende gutxik hitz egiten du euskaraz.
Jendeak, eta batik bat zegamarrek, ez dute
sinesten hori, baina sartu zaitezte egun batez
edozein tabernatara, eta ez da inor egongo
erdaraz esaldiren bat esaten ez duenik.
Euskaldunenak hamarretik esaldi bat esango
du erdaraz, eta badira beste batzuk hamarretik bederatzi erdaraz
esaten dituztenak.
Eta zer egin daiteke egoera horren aurrean?
Bueno, konparazio moduko bat erabiliko dut. Askotan esaten
da gaixotasun bat sendatzeko aurreneko pausua gaixotasuna
onartzea izaten dela. Hemen ere igualtsu. Jendeak ez du
onartzen erdaraz egiten duela, edo pentsatzen du ez duela
hainbeste egiten, edo lagun konkretu batzuekin bakarrik egiten
duela, edo… Azkenean, geure burua engainatzen dugu, eta
pentsatzen dugunetan baino gehiagotan egiten dugu erdaraz.
Jendeak erdaraz egiten duela onartzen duenean hasiko da,
hasten bada, egoera hori zuzentzen. Horretarako, euskaraz (eta
euskaraz bakarrik) egin nahi duela onartu beharko du jendeak,
eta horrela egiten ez bada, ez da egoera hori zuzenduko eta
okerrera egingo du.

3. Goi mailako mendizaleen

Eguneko zentroa

GIZA ELKARTEEN ARTEAN DIRU BANAKETA
Zegamako Udalak bere aurrekontutik 9.316 � edo
1.550.052 pezeta banatu zituen giza elkarte
ezberdinen artean aurrez onartutako Odenantzaren
arabera eta deialdi publikoa egin ondoren
aurkeztutako eskaerak azterturik. Banaketa bi
multzotan egin zen:
A. Gobernuz Kanpoko erakundea.
B. Elkarte ezberdinak.
Erakunde Ez Gubenamentaleai 2005ko diru
banaketa:
Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús 1.200,00 �
World Rural Forum
1.000,00 �
Kasongo Lunda
1.000,00 �
Felix Iñurrategi Baltistan Fundazioa
800,00 �
Asociación Chernobil
300,00 �
Medicus Mundi
300,00 �
Oscar Romero
300,00 �
Amerikastola proiektua
211,00 �
GUZTIRA
5.111,00 �
1. Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús: EEG
Arduraduna: Victoria Urriolabeitia Arangüena
Zegaman egondako Peio frailearen arreba (Zegama).
Dirulaguntza: 1.200 � .
Helburua: Kinder bat eraikitzearen proiektua.
Sektorea: 4 eta 5 urteko haurrentzat bi ikasgela berri
egin nahi dira, era berean egun bero eta hotzetan
haurrak jolasteko estalpe bat ere eraiki nahi da.
Non: BOLIVIA.
2. World Rural Forum: EEG
Arduraduna: Miren Larrea Olaberria (Zegama)
Dirulaguntza: 1.000 � .
Helburua: Gujeraten Gothada inguruan aurkitzen
den eskolarako 10 ordenadore eta inpresora bat
erosteko proiektua.
Non: INDIAKO GUJERAT ESTATUAN
3. Kasongo Lunda eskualdearen garapena: EEG
Arduraduna: Alejandro Aldanondo Idiazabaldarra.
Dirulaguntza: 1.000 � .
Helburua: Ganaduarentzat biltegi bat eraikitzea,
behar dituzten mineral, botika eta tresnak gordetzeko.
Non: CONGO ERREPUBLIKA DEMOKRATIKOA
4.- Felix Iñurrategi Baltistan Fundazioa: EEG
Arduraduna: Txema Camara Torre
Dirulaguntza: 800 � .
Helburua:
1. Ureztatze sistema zaharraren berrikuntza;
lehenengo fasea.
2. Machulun ikastetxe baten erikuntza.

gida modura aritzeko
formakuntza ematearena.
4. Kanden oinarrizko beharrentzat laguntzak.
Non: PAKISTAN.
5. Asociación Chernobil
A rd u r a d u n a : K i k o S a i z
Etxebeguren.
Dirulaguntza: 300 � .
Helburua: Chernobil zentraleko
hondamendia nuklearraren eta
bestelako katastrofeen adin
txikiko biktimei laguntza
humanitarioa eskaintzea.
Non: CHERNOBIL
6. Medicus Mundi
Arduraduna: Inmaculada Vila
Mendiburu
Dirulaguntza: 300 � .
Helburua: Francisco Orellana
kantoian Irrati komunitario baten eraikuntza.
Non: ECUADOR
7. “Oscar Romero” Solidaritza Batzordea: EEG.
Arduraduna: Milagros Anduela Aranburu
Dirulaguntza: 300� .
Helburua: Tacuba-Salvadorren seigarren gradu eta
“Escuelas Saludables”eko haurrentzako eraikuntza
bat egitea.
Non: SALVADOR.
8. Amerikastola Proiektua
Arduraduna: Nerea Leturiaga Nabarea, Ordizikoa
Dirulaguntza: 211 � .
Helburua: Haur indigenen eskoletan gutxiengoen
hizkuntza mantentzen saiatzea.
Non: AMAZONAS.

B. ELKARTE EZBERDINEI LAGUNTZAK
Giza Elkarte ezberdinei, Zegamako Udalak 2005eko
surteko aurrekontutik 3.951,96 � laguntza banatu
dizkie, modu honetara:
Gurutze Gorria
1.880,00 �
Herriko Parrokia
751,27 �
Odol Emaileak
420,71 �
ATZEGI
150,00 �
ASPACE
150,00 �
GIZAKIA HELBURU
150,00 �
FONTILLES
150,00 �
HIES
150,00 �
MINBIZIAREN AURKA
150,00 �

SAHARAR HERRIARI LAGUNTZA
Zegamako Udaleko Gizarte Zerbitzuetatik Saharar
herriari lagundu nahian, 2005eko abenduaren 23tik
2006ko urtarrilaren 14ra bitartean elikagai bilketa
kanpaina antolatu zen, iazko kanpainan egindako
modura.
Kanpaina honen helburua, hiru produktu konkretu
biltzea zen: atun latak, azukrea eta konpresak.
Bilketa egin ondoren, Sahararen aldeko Euskal
Karabanaren bidez, Saharara eraman ziren produktu
hauek; honebestez laguntza zuzena eginik.
Zegaman hiru bilgune prestatu ziren: Udaletxea,
Kooperatiba eta Edurne Janari denda.

HITZALDIAK
APIRILAK 12 : “Loa. Adineko pertsonen ondo
lo egin beharra”
HELBURUA: Ondo lo egiteak duen garrantziaz
informatzea eta egiten ikastea, atsedenaldi atsegin
bat lortzeko jarraibidea erakutsiz.
HIZLARIA: Xabier Susperregi.

Zegama Urtekaria 06
Udala
31

Drogen arazoari buruzko
erakusketa

Ekainak 20 :
“Digestio zoriontsuak edo digestio astunak”.
HELBURUA:
Janariak digeritzeko
prozesuan parte
hartzen duten
egiturak ezagutzera
ematea, horrela
elikagaiak ondo
a p ro b e t x a t z e k o
jarraibideak eta
aholkuak ulertu eta
sor litezkeen
arazoak saihestuz,
bizi kalitatea hobetu
ahal izatea.

HIZLARIA: Izaskun Lopetegi.
Irailak 26: “Bihotza biziaren motorra”.
HELBURUA: Gure motor nagusiaren egitura eta
funtzionamendua ezagutzea.
HIZLARIA: Garbiñe Agirre.
Urriak 24: “Osasun-zentroa: adineko
pertsonentzako erabilera-gida”.
HELBURUA: Ekintza honekin egin nahi dena da
sare publikoko Osasun Zentroek dituzten eginkizun
eta baliabideak ezagutzera ematea.
HIZLARIA: Xabier Susperregi.
Azaroak 27: “Ditietako minbiziaren prebentzioa”
HELBURUA: Ditietako minbiziaren goiz detekzioaren
eta prebentzioari garrantzia ematea.
HIZLARIA: KATXALIN Emakumeen Elkarteko
partaide eta Donostiako Onkologiko Institutuko
Doktorea den, Mª Jesus Mitxelenak.
Azaroak 28: “Nola eraman artikulazioen
higadura”.
HELBURUA: Urteen joanak gure hezurretan uzten
dituen aztarnak ezagutu eta jarraibideak markatzea.
Funtzionatu ezineko egoerak, oinazeak, etab.
baliatzen jakitea, horrela gure bizi-kalitatea
nabarmenki hobetu ahal izateko.
HIZLARIA: Izaskun Arrillaga.
Azaroak 30: Kasongo Lunda Gaobernuz
Kanpoko Erakundea Congoko Errepublikako
egoeraren berri ematen.
HELBURUA: Congoko Errepublika Demokratikoko
egoeraren berri eman eta beraien proiektua
aurkeztea, beraiek ganaduarekin egiten dituzten
lanak, etab.
HIZLARIA: Alejandro Aldanondo Idiazabaldar
jesuitak.
Abendua 12: “Idorreria: nola aurrea hartu eta
tratatu”
HELBURUA: Idorreriari buruzko infomazioa eman.
HIZLARIA: Xabier Susperregi.

DROGOMENPEKOTASUNAREN PREBENTZIOAN
LANEAN
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Zegamako Udalak Drogomenpekotasunaren
Prebentziorako 2003-2007 Udal Plana egina du;
Zegaman drogomenpetasunaren aurrean dagoen
kezka oinarritzat hartuta, arazoari nola aurre egin
aztertu nahirik aurrera eraman zen plana da. Lan
hau, herriko 22 lagunez osaturiko talde batek egin
zuen. Bertan AGIPADeko kideak, herriko elkarteetako
eragile ezberdinak, eta batez ere Zegamako Udalak
bere garaian gazteen artean eta Siadecoren bitartez
jasotako informazioa oinarritzat harturik herrian landu
beharreko zenbait programa helburutzat jarri ziren.
Planean landu beharreko 4 programa ezberdindu
ziren:

1. Eskola mailan lan egiteko programa: irakasleekin
eta ikasleekin osasun heziketa eta baloreak lantzeko
proiektua aurrera eramatea.
2. Familientzako prebentzio programa: gurasoen
formazioa bultzatutzea. Helburua “Guraso Eskola”
antolatzea.
3. Gizarteari orokorrean zuzendutako programa.
Herritarrak informatzearen helburua izango luke.
4. Gazteei zuzenduriko prebentzio programa,
gazteak beraiek protagonista nagusiak izango
liratekelarik.
- 12-15 urte bitarteko gaztetxoen prebentzio plana.
- 16tik gorako gaztetxoen prebentzio plana.
2006 urtean zehar, helburua gazteekin prebentzio
lana bultzatzea eta gurasoen formazioa bultzatuz
lan egitearena izan da.
A. Gurasoekin prebentzio lanean bi hitzaldi:
Maiatzak 22
GAIA: “Zer dakigu drogei buruz”
HIZLARIA: Maria Nebrera Izagirre Psikologa eta
Agipadeko kidea
Maiatzak 29
GAIA: “Zer dakigu kannabisari buruz”
HIZLARIA: Maria Nebrera Izagirre Psikologa eta
Agipadeko kidea
Zegamako Udaleko Gizarte Zerbitzuak, Aitxuri Herri
Eskola eta Agipadek lagundurik burutu dira bi hitzaldi
hauek.
B. Gazteei zuzenduriko “Drogak: gizarte gaia”
erakusketa egin zen:
Drogomenpekotasunaren Prebentziorako Zegamako
Udal Planaren barruan, gazteei zuzendutako
prebentzio programa aurrera eramatea helburutzat
harturik, gazteak beraiek protagonista nagusiak
izanik eta Zegamako Udaleko Gizarte Zerbitzuak
babesle lanean egonik, otsailaren 7tik 12ra, “Drogak:
gizarte-gaia” erakusketa antolatu zen. Erakusketak
“gizartean drogak” gaiari buruz azterketa egiten du
eta bitrina retroiluminatuen bidez azaltzen du
informazioa.
Ondorengo zazpi gai aztertzen ziren: Alkoholarekin
hasten direnak; penalizazioa eta despenalizazioa;
drogak eta marginazioa; drogak osasun arazo
modura; harrera etxeak; gaitzen gutxitzea; kirolean
doppina.
Bertan 50 argazki bidez drogen arazoa azaltzen da.
Argazki hauek Gazteiz, Bilbo eta Donostian, Kim
Manresak jasoak dira.
Aldi berean, bideo emanaldi bat eman zen, zenbat
pertsona ezagunen partehartzea jasotzen zuelarik.

JUBILATUEN EGUNA
Uztailaren bigarren igandean hilaren 9an, Jubilatuen
eguna ospatu zen.
Urtero bezala, eguna txistularien kalejirarekin hasi
zen; ondoren herriko Parrokian Meza, bertan, Joxe
Agirre eta Txomin Garmendia bertsolariak eta Orkatz
abesbatzak parte hartu zutelarik. Meza entzun
ondoren polikiroldegian bazkaria izan zen. Zegamako
Ostatu jatetxekoak emaniko bazkaria dastatu
lagunartean eta Joxe Agirre eta Txomin Garmendiak
bertsolariek, saio ederra emanez egin genuen
bazkalostea Iturriozen doinuaz lagundurik; sari
banaketa ere izan zen eta azkenik dantza saio bat
ere bai.
Garrantzizko eguna beraz guztiontzat, horrelaxe urte
askotan izan dadila!

IKASTAROA
JUBILATU ETA PENTSIODUNENTZAT SOIN
HEZIKETA IKASTAROA
Urrian hasi eta ekainerarte, ikasturtean zehar ematen
den ikastaroa da. Berezitasuna garbi dago, jubilatu
eta pentsiodunentzat bideratua dago; hau da, soin

heziketa bai, baina patxadan. Astean bi egunetan
biltzen dira, asteartean eta ostegunean eta Joakin
Elkoro ordiziarra da ikastaroaren arduraduna.
Soin heziketa Zegamako herritarrengan ikastaro
erabat arrakastatsua dela esan daiteke. Urtez urte,
ikasle ugari biltzen ditu, aurtengo ikastaroan hau da,
2006-2007 ikastaroan, 27 pertsona daude izena
emanak. Iaz, 2005-2006 ikasturtean 23 izan ziren.

ETXEBIZITZA BABESTUA
2005eko urriaren 10ean Zegamako lehen
onuradunarekin jarri zen martxan eta aurtengo urrirarte
bakarrik egon da bertan. Urrian Zumarragako gizon
bat jarri da bizitzen eta azaroan Segurako beste bat.
Beraz 2006 urtean zehar hiru onuradunekin bukatzen
da urtea.
Bertan bizi ahal izateko, onuradun bakoitzak tasa
bat ordaindu behar izaten du eta zerbitzu guztiekin
aurtengo tasa honen zenbatekoa, hilean 622,20
� koa izan da. Tasa hau, hala ere, Udaleko Gizarte
Zerbitzuen balorazio baten ondoren zehaztuko da.
Ondorengo zerbitzuak eskaintzen ditu: Etxearen
garbiketa, arropa garbiketa eta plantxa, Katering
zerbitzua (otorduak), beharra izan ezkero, mediku
tratamenduen gestio eta kontrola, administrari lanak,
autonomia eta laguntza beharrean gainbegiratzea.

EGUNEKO ZENTROA
Eguneko Zentroa 2004ko urriaren 1etik martxan
dagoen zerbitzua da. Zegaman Eguneko Zentroaren
eta Etxez Etxeko Laguntzaren gestioa, GSR S. KOOP
enpresak eramaten du.
Eguneko Zentroa, gaur egun, 8 plaza onartuak dituen
zentroa da eta aurtengo urtean zehar sei onuradun
egon dira, nahiz eta momentu honetan bost pertsona
egon. Hala ere, aurtengo urrirarte, sei plaza okupatuak
egon dira. Sei plaza hauetatik bi zegamarrak dira,
bi segurar, zeraindar bat eta mutiloar bat.

ZEGAMAKO UDALA EMAKUMEEN BERDINTASUN
LEGEAREN APLIKAZIOA BULTZATU NAHIAN
NARO 2006
Zegamako Udalak 2006 urtean “NARO:
Berdintasunerako Gunea” izeneko topaketa martxan
jartzea erabaki du, emakume eta gizonen arteko
berdintasunaren alde lan egiten duten erakundeen,
taldeen eta elkarteen lana biltzeko, ikusarazteko eta
indartzeko. NARO Berdintasunerako Gunea,
erakunde publiko eta pribatuek, gizon eta
emakumeen arteko berdintasunerako ekimenak
kokatzen dituen gunea da.
NARO 2006 maiatzaren 8tik 26ra bitartean, Euskal
Autonomi Elkarteko Erakunde publiko eta pribatuetan
eginiko ekintzekin osatu da. Guzti honen barruan,
Zegaman bi ekintza antolatu ziren maiatzak 16 eta
18an. Maiatzak 16an eta Kultur Etxean “Te doy mis
ojos”, tratu txarrei buruzko pelikula ikusi ahal izan
zen. Maiatzak 18an, pelikula oinarritzat harturik,
Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea den Paz de
Corral andereak bideraturiko “Gaur egungo familiaren
eredu berriei buruz” eztabaida eta solasaldia
interesgarria antolatu zuen.

EMAKUMEEN BERDINTASUNA, POLITIKAN
PARTEHARTZEA ETA UDAL TOKIKO GARAPENA
GAITZAT HARTUTA, NAZIOARTEKO
JARDUNALDIAK SANT SADURNI D'ANOIAN
Sant Sadurni d’Anoia eta Zegamako Udalak eginiko
senidekidetza tarteko izanik, Jardunaldi hauetan
parte hartzeko gonbidapena jaso zuen Zegamako
Udalak.
Zegamako zazpi lagun izan ziren urriaren 26 eta
27an Sant Sadurni d’Anoian.
Zegamako ordezkari modura Gizarte Zerbitzuetako
zinegotzia, gizarte langilea eta batxilergoa ikasten

ari diren bost gazte joan ziren (Aitziber Arratibel,
Elisabeth Inza, Jone Berasategi, Maialen Arizkorreta
eta Unai Arakama).
“Gazteek politikaren partehartzearen gaia” oinarritzat
harturik lan bat egin zuten eta bertan lan hau aurkeztu,
eztabaidatu eta solasaldia bideratu zuten. Bost lagun
hauek eginiko lana aberatsa eta goraipatzekoa izan
zen, beraien lana azaldu eta eztabaidan parte
hartzeko ahalmena oso garbi agertu zutelarik.

Berdintasunaren
jardunaldietan Zegamako
Udalak parte hartu zuen
Sant Sadurni D’Anoian

“SENDIAN” PROGRAMA ZEGAMAN
Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte Politikarako
Departamentuak proposaturik, Udal Batzarrak
martxoaren 13an “Sendian” programan sartzea
erabaki zuen.
Sendian Programa, adineko pertsona ezinduen
ardura duten familiei laguntzeko asmotan, 2000ko
Foru Dekretuaren bitartez martxan jarri zen programa
da. Dekretu horietan hainbat ekintza aurrikusi ziren,
familientzako prestakuntza eta laguntza psikologikotik
hasi eta laguntza tekniko, ekonomiko eta zerga
pizgarrietaraino, bai eta eguneko zentroen zerbitzua
eta atseden hartzeko egoitzetan egonaldiak egitea
ere.
Sendian Programa honako baliabideak barne hartzen
ditu:
1. Familien Prestakuntzako ikastaroak: prestakuntza
programa familien beharretara eta dauden
baliabideetara egokitzea litzateke helburua.
Ikastaroak eman, jarraipena eta ebaluaketa eginez.
2. Laguntza Psikologikoa: AFAGI elkartearen bidez,
adinduen familiekin tratamendu psikologikoa egin
eta ondorengo jarraipena bat eramatea izango
litzateke helburua.
3. Egoitza arreta eta Eguneko Zentroa
Astebukaeretan: Asteburuan familietan sortu litekeen
edozein kopromezuei aurre egin nahian adinduei
asteburuko egoitza edo eguneko zentroetan
egonaldiak erraztea litzateke helburua, herrian edo
inguruko zentroetan plazaren bat balego eskainiz.
4. Laguntza teknikoak: minusbaliatasun bat duten
adinduak bere eguneko bizitza kalitatez eman ahal
izateko, behar dituen laguntza teknikoak (ohe
artikulatuak, gruak, orugak, bainu erreformak...)
erraztasun handienarekin lortzea litzateke helburua.
5. Laguntza ekonomikoak: Adinduaren eta bera
bizi den etxeko kideen egoera ekonomikoaren
arabera, hileroko 304� ko dirulaguntza emateko
aukera zabaltzen da.
6. Laguntza taldea: Adinduarekin bizi diren eta
laguntza behar duten familiartekoei AFAGI
elkartearen bidez laguntza ematea da helburua.
Familikoek taldeetan bildu eta beraiekin lana eginez
emango da laguntza.
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Zegama eta Sant Sadurni D,Anoia herriak senidetuak
Zegama eta Sant Sadurni d,Anoiako udalerriak senidetu egin dira aurtengoan,
maiatzaren 12tik 14ra Zegaman eta irailararen 8tik 10era Sant Sadurni
d,Anoian egindako ekitaldi instituzionalen bidez.
Bi udalerri hauen arteko harremana 1989. urtean hasi zen eta bi udalerrietako
abesbatzak izan ziren harreman honen sortzaile. Hain zuzen ere, Bergarako
Aritzeta abesbatzako zuzendaritza batzordeko kidea zen Valen Moñuxek
Catalunyako abesbatzei idatzi bat luzatu zien, abesbatzen arteko elkartrukaketa
egiteko borondatearekin. Igortzailearen harridurarako 8-9 abesbatzen aldeko
erantzuna jaso zuen. Gauzak horrela eta noski denei erantzun egokia ematea
ezinezkoa zela aintzat hartuta, Zegamako Orkatz
Abesbatzari eskaini zion aukera Catalunyako
abesbatz hauetako batekin elkartrukaketa egiteko;
kontuan izanik, bergararrek Bartzelonako abesbatza
aukeratu zutela trukaketarako. Orkatz Abesbatzak
aho batez eta berehala, esan daiteke, Sant Sadurni
d,Anoiako Sant Sadur ni abesbatzarekin
elkartrukaketa egitea aukeratu zuen.
Lehen topaketa 1989. urtean egin zen. Orkatz
Abesbatza apirilaren 23arekin (San Jordi egunarekin)
bat etorriz, Sant Sadurni d,Anoiara joan zen eta
bertako etxebizitzetan hartuak izan ziren
zegamarrak. Jarraian, urte honetako maiatzean
Bergara, Bartzelona, Sant Sadurni d,Anoia eta
Zegamako abesbatzak Zegaman eta Bergaran
elkartu ziren; noski, Sant Sadurni d,Anoiako kideak
Orkatz Abesbatzako etxeetan egon zirelarik. Hemen
sortu zen bi abesbatz eta herrien arteko harreman
sendoa.
1992. urtean Sant Sadurni d,Anoian eta 1993an
Zegaman elkartu ziren berriro bi abesbatzak, 1989.
urtean hasi zenari jarraipena eta berrespena
emateko. Jakina da, maitasuna landarearen antzera
zaindu egin behar dela, eta harreman hau bihotzetik
eta betirako sortu zela adierazteko 1997. urtean
Santo Domingo de Silosen, bi udalerrien arteko
tarteko puntu batean, elkartu ziren bi abesbatzak
musika eta harremana lantzeko xedearekin.
Azpimarratu behar da abesbatzak elkartzeaz gain,
1989. urtetik gaurdaino, bi udalerrietako pertsonen
arteko harremana bizi mantenu dela, eta arrunta
zela zegamarrak Sant Sadurni d,Anoiara joatea
edo beraiek Zegamara etortzea.
Bihotzak asko agintzen duela uka ezina da eta
askotan bide eman behar zaio bihotzari ere. Honen
adibidea izan zen Orkatz eta Sant Sadurni
abesbatzen arteko erabakia; alegia, elkar ezagutu
izanaren 15. urteurrena, 2004. urtean ospatzea.
Honenbestez, ekainaren 4tik 6ra Zegaman eta
urriaren 8tik 10era Sant Sadurni d,Anoian elkartu
ziren bi abesbatzak. Topaketa hau, bi Udaletara
hedatu zen eta bertan lehen urratsak ematen hasi
ziren.
Zegamako Udal Batzarrak uztailaren 18an, aho
batez, erabaki zuen Sant Sadurni d,Anoiako
udalerriarekin senikidetzeko borondatea adieraztea
eta senidekidetza formalizatzeko prozedura
administratiboa abian jartzea. Halaber, Sant Sadurni
d,Anoiako Udal Batzarrak, alderdi politiko guztien
adostasunarekin, erabaki berdina hartu zuen.
Azaldutako erabakiak maiatzaren 12tik 14ra
Zegaman eta irailaren 8tik 10era Sant Sadurni
d,Anoian gorpuztu ziren eta beren ondorioz, egun
Sant Sadurni d,Anoia eta Zegama Herriak eta beren
herritarrak senideak gara. 17 urte hauek erakutsi
dute bi Herri eta herritarren arteko harremana
sendoa dela eta etorkizun oparoa duela.
Ahaztu ezinak izan dira senidekidetze ekitaldi
hauetan Zegaman eta Sant Sadurni d,Anoian bizi
izandako une politak eta hunkigarriak.

ZEGAMAKO EKITALDIA
Zegama eta Sant Sadurni D,Anoiako udalerrien
arteko senidetze ekitaldiak maiatzaren 11n hasi
ziren. Hain zuzen ere, Sant Sadurni D,Anoiako
Alkate eta “Raventos” Cavetako gerente-zuzendaria den Joan Amatek,
“Sant Sadurni D,Anoia ezagutuz” izenburupean hitzaldia eman zuen. Bertan,
udalerriko hainbat datu eta ezaugarriak deskribatu zituen eta jarraian Cava
eta Penedes Jatorrizko Izendapen duten ardoei buruzko mintzaldia eskaini
zuen. Hitzaldia arratsaldeko 20,00etan, Jubilatuen Elkartean eskaini zen eta
jende asko bertaratu zen. Halaber azpimarratu behar da, hitzaldia amaitu
ondoren, cava ezberdinak dastatu eta bereizteko aukera izan zutela bertatuek.
Ostiral gauean, maiatzaren 12an, Sant Sadurni D,Anoiako udal korporazioko
kideak etorri ziren Zegamara. Udaletxean harrera informala egin ondoren
eta agintearen makila Sant Sadurni D,Anoiako Alkateari emanik, udalerriari
buelta bat eman eta bi korporazioen arteko afaria egin zen.

Larunbata goiza aprobetxatu zen Sant Sadurni D,Anoiako Alkate eta
zinegotziekin Anduetzako Egur Museoa ikusi eta Maxkarrako gaztandegian
Joxe Mari Azurmendik gaztaia egitearen prozesua nola burutzen den
azaltzeko. Jarraian, eguerdiko 12,30etan Sant Sadurni D,Anoiako “Sant
Sadurni” abesbatzako kideei eta laguntzaileei ongi etorria eman zitzaien kiosko
plazan. Bertan, Orkatz Abesbatzako kideak eta bi Udaletako kideak ere izan
ziren. Une pozgarriak bizi izan ziren eta oroitzapen eta elkartze honek sentimendu
atseginak burura ekartzeko balio izan zuen. Plazatik, Sant Sadurniko lagunak
hartuta, bakoitza bere etxera joan zen bazkaltzera.
Sant Sadurni eta Zegamako herriak elkartu eta
senidetzeko arrazoi nagusia bi udalerrietako
abesbatzak izan direla ozen eta garbi azaldu behar
da. Honenbestez, ezinbestekoa zen, inongo ezbairik
gabe, kontzertu bateratu bat eskaintzea, eta
arratsaldeko 20,00etan, San Martin Parrokian, Sant
Sadurni, Orkatz-Txiki eta Orkatz abesbatzak hasiera
eman zien kontzertuari. Emanaldi honetan
azpimarratzekoa da Sant Sadurni eta Orkatz
abesbatzek, Gabriel Fauréren “Requiem”-a abestu
zutela. Une hunkigarri eta erakargarriak bizi izan
ziren emanaldian, herritar ugari bildu zirela esan
behar da.
Kontzertua amaitu eta arropak aldatu ondoren,
udal polikiroldegian Herri Afaria egin zen. Senideen
arteko afari honetan algara, irrifarra eta kantuak
nagusitu ziren eta parrandak goizalderarte iraun
zuen.
Igandean, maiatzaren 14an, eguerdiko 13,00etan,
gainezka zegoen Pleno aretoan, Zegama eta Sant
Sadurni D,Anoia herrien arteko senidekidetza
ekitaldia gauzatu zen. Bertan, 1989. urtean bi
udalerri hauetako abesbatzen eta biztanleen artean
piztutako harremana denboran iraun eta sendotu
egin dela gogoratu zen. Halaber, 17 urte hauetan
elkarrekin egindako bideari jarraipena emateko
konpromezua hartu zuten bi Udaletako kideek.
Aipatutako bi zutabe hauek oinarritzat hartuta udal
korporazioetako kide guztiak senidekidetza akta
sinatu zuten. Adiskidetasunak eta maitasunak
eskaintzen dituzten une polit horietakoak bizi izan
ziren. Ekitaldi honetan Zegamako txistulari banda,
Xabier Azurmendi dantzaria eta Tobera Musika
Eskolako dantza taldearen parte-hartzea ere izan
zen. Eta nola ez bi abesbatzak, modu inprobisatuan
bada ere, kantu batzuk eskaini zituzten.
Udaletxeko ekitaldia amaitu ondoren, bi
abesbatzetakoak eta bi Udaletakoak Ostatun
bazkaria egin zuten. Giro ederra eta alaia bizi izan
zuten bertaratuek; abestiak, algara, etorkizunerako
plan amankomunak, etabar. Aipamen berezia
merezi du, egun honetan Sant Sadurni D,Anoiako
Alkateak eta bere emazteak (Carmenek) eta Sant
Sadurni abesbatzako beste bikote batek ere
ezkondu zirenen urteurrenak ospatzen zituztela.
Bi abesbatzen artean ”Te Quiero” abestia eskaini
zieten bi bikoteei. Emozioz betetako uneak bizi
izan ziren, bereziki Leire Igoak, modu ikaragarrian,
bakarkako saioak egin zituenean.
Bazkaldu, bazkal oste luzea egin eta jarraian Sant
Sadurni D,Anoiako lagunak agurtzea falta zen.
Denen arteko argazkia atera ondoren, jendea,
emozio eta sentimendu bereziarekin, agurtzen
joan zen, Sant Sadurni D,Anoiara joateko zenbat
egun falta ziren kontatuz. Aurreikusitakoa baino
dezente beranduago abiatu ziren Sant Sadurni
D,Anoiaruntz. Asteburu ahaztu ezina eta barrubarruko oroitzapenak uzten duen horietakoa bizi
izan zen.

SANT SADURNI D,ANOIAKO EKITALDIA
Irailaren 8tik 10era bitartean Sant Sadurni D,Anoian,
Zegaman egindako senidetze-ekintza berrestu
zen. Irailaren 8an, ostiralean, Udal korporazioko
kideak eta Orkatz Abesbatzako kideak joan ziren
Sant Sadurni D,Anoiara. Ildo honetan, Sant Sadurni D,Anoiako korporazioak
bere osotasunean harrera ofiziala egin zion Zegamako Udaleko ordezkaritzari,
Sant Sadurni D,Anoiako aginte makila Zegamako Alkateari eman zitzaiolarik.
Ekitaldi honetan eta asteburu osoan Sant Sadurni D,Anoia senidekidetuta
dagoen Italiako Bastia-Umbriako ordezkaritza ere bertan izan ziren. Esan
behar da Sant Sadurni D,Anoian egun hauetan herriko festak ospatzen
zituztela eta gaueko 22,00etarako aurreikusita zuten “Fil-loxera”-ko festaren
hasiera atzeratu egin zutela 45 minutu, Orkatz Abesbatzako kideak iritsi
arte. Beraz, ostiral gauean sua eta tiroak nagusitzen diren festa ikusi ahal
izan zuten zegamarrak. Festa honen bidez, 19. mendean mahasti guztiak
lehortu zituen mozorroaren aurkako garaipena ospatzen da. Festa gauerdian
bukatu zen eta jarraian afaltzera joan ziren denak.

Larunbatean, goizeko 11,30etan, bero handiarekin,
Zegamako Udaleko kideek, “Fira del Foc” (suaren azoka)
inaugurazioan parte hartu zuten, eta ondoren, eguerdiko
13,00etan, Sant Sadurni D,Anoiako Udalak, udalerriaren
erdian, erosi berri duen eraikin batean, eta jarduera
honetarako jendez gainezka zegoelarik, senidekidetza
ekitaldia egin zen. Jende asko bertaratu zen ekitaldi honetara.
Bertan, Sant Sadurni D,Anoiako eta Zegamako Alkateek
hitz egin zuten, udal-kide guztiek senidekidetza akta sinatu
aurretik. Elkartruke honetan bi abesbatzek izan duten
garrantzia gogoratu eta goraipatu zen eta bi udalerri eta
bertako herritarren arteko adiskidetasun eta senidetzea
mantenu eta suspertzeko borondate irmoa azaldu zen. Ildo
honetan gogoratu behar dira Zegamako Alkateak bere
interbentzioan azaldutako hausnarketa:
“Herri eta herrialde baten osakeran, herrigintzat parte
Bi korporazio kideak Zegaman
hartzen duten pertsonek duten garrantzia azpimarkatu nahi
nuke: Adibide hau aurrean daukagu. Zegama eta Sant Sadurní d'Anoiako
herritarrek, bakoitza beren abesbatzako partaide izanik, bi herri eta bertako
SANT SADURNI D,ANOIA ETA ZEGAMAK SINATUTAKO
bizilagunen arteko senidetzea bultzatu dute; bultzada honen ezean, ez
ADISKIDETASUN AKTAREN ZATIA
genuen elkar ezagutzeko aukerarik izango.”
Zegama eta Sant Sadurní d´Anoiako Udalek, bi herritako biztanleen
Izenpetze ekintza burutu ondoren, Sant Sadurni D,Anoiako Alkatea den
sentimendu eta nahiei erantzuna emanez, gure zibilizazioa, kultura, helburu
Joan Amatek Zegamako Alkateari, Zegamako Herriarentzat, kuadro bat
eta bizitza ulertzeko modua sustrai berberak dituztela jakinik, libre eta
oparitu zion, non azaltzen den Sant Sadurni D,Anoiako Herriaren argazkia
espontaneoki, bi herrien garapen kultural eta materiala lortzeko lankidetzan
eta bertan adierazten du: “Sant Sadurni D,Anoiako hiribilduak Zegama
aritzeko konpromisoa hartzen dute, bakean, adiskidetasunean eta
Herriari senidekidetze ekitaldian. 2006ko irailaren 9an”. Zegamako Udalak,
oparotasunean oinarritutako erlazioak indartuz.
Herriaren izenean, Sant Sadurni D,Anoiako Alkateari makila bat oparitu zion.
Halaber, Sant Sadurni abesbatzak Sant Sadurni D,Anoiako Udalari kuadro
baten oparia egin zion. Jarraian argazkiak atera zen eta Sant Sadurni
ZEGAMA I D’ANOIA AGERMANATS
D,Anoiako Udalak luntx bat eskaini zuen. Bertatik, bazkaltzera joan ziren
Aquest any s'han agermanat les poblacions de i d’Anoia, mitjançant l’acte
abesbatzetakoak eta Udal ordezkariak. Azken hauek, Sant Sadurni D,Anoiako
institucional fet a del 12 al 14 de maig, i a d’Anoia del 8 al 10 de setembre.
Udalak urtean egiten duen bazkari ofizialean parte hartzeko aukera izan
La relació entre aquests dos municipis va començar l’any 1989 gràcies a
zuten. Bazkaria Sant Sadurni D,Anoiako “Fonda Neus” jatetxe-pentsio
les corals d'ambdós municipis, impulsors d'aquesta relació. Concretament,
famatuan egin zen eta esan behar da modu bikainean zainduak izan zirela
Valen, membre de la junta del cor de Bergara, que va enviar una carta a
denak.
les corals de, amb la intenció de fer un intercanvi de cors. Per a sorpresa
Arratsaldean “Codorniu” kaba famatuak bisitatzeko aukera izan zuten
de la, va rebre la resposta afirmativa de 8 o 9 cors, i va oferir al cor de
zegamarrek. Ikaragarrizko upategia ikusi ahal izan zuten eta bertan ere
l'oportunitat de fer un intercanvi amb un cor de Catalunya, tenint en compte
azpimarratzekoa da jaso zuten harrera eta tratamendua.
que els de Bergara van triar per a l'intercanvi el cor de Barcelona. El cor,
per unanimitat, i es pot dir que ràpidament, va triar fer l'intercanvi amb el
Gaueko 22,30etan, “Codorniu” upategian urtero ospatzen den “Concert de
cor de d’Anoia.
la Verema” ikusteko aukera izan zuten zegamarrek, baina aurten berezitasun
aipagarri batekin; Zegamako Orkatz abesbatza zela abestuko zuen abesbatza
La primera trobada es va produir l’any 1989. La coral va ser a d’Anoia,
gonbidatua Sant Sadurni abesbatzarekin batera. 1.400 lagunen aurrean
coincidint amb el 23 d'abril (dia de San Jordi), i van ser rebuts a les cases
modu gorenean, bikainean abestu zuten. Lehendabizi bi abesbatzen artean
de les veïnes i els veïns. Aquest mateix any, al maig, els cors de Bergara,
Gabriel Fauréren Requiem” abestia eskaini zuten eta jarraian Orkatz
Barcelona, d’Anoia i es van reunir a Bergara; per descomptat, els membres
del cor de d’Anoia es van allotjar a les cases dels membres del cor. Aquí
abesbatzak bakarrik emanaldi oparoa eta ahaztu ezina eskaini zuen. Txaloak
va sorgir una forta relació entre els dos cors i ambdós pobles.
eta errekonozimendu itzela jaso zutela azpimarratu behar da. Emanaldi
honen haritik eskertza berezia merezi du Sant Sadurni D,Anoiako Alkateak
L'any 1992, els dos cors es van reunir a d’Anoia i el 1993 a, donant
emanaldi hau egin ahal izateko egin duen bitartekaritza lanarengatik. Halaber,
continuïtat al que va començar l’any 1989. És sabut que l'amor cal cuidarCodorniu upategiko presidentea den Mar Raventosi ere eskerrona luzatu
lo com una planta, i per a manifestar que aquesta relació va sorgir del cor
behar zaio, bere etxeko ateak irekitzeagatik eta zegamarrekin izandako
i per a sempre, el 1997, a Sant Domingo de Sitges, en un punt intermedi
begirunearengatik. Emanaldiaren ondoren, Orkatz abesbatzak “Codorniu”entre els dos pobles, es van reunir les dues corals amb la intenció de fer
música i desenvolupar la relació entre ells.
ko presidente andereari oroigarri bat eman zion, bertaratu guztien txalo
artean.
Cal subratllar que a part d'ajuntar els cors, des de 1989 fins a avui dia, la
relació entre les persones d'ambdós pobles ha estat viva, i era molt corrent
Kontzertua amaitutakoan, “Codorniu”-ko lorategietan apainduta zeuden
que els anessin a d’Anoia o viceversa.
mahaietan jatekoa eta kaba eskaini zuen upategi famatuak.
És innegable que el cor mana molt i moltes vegades també cal alliberar els
Igande goiza, bakoitzak bere kasa ibiltzeko tartea izan zuen. Alegia, etxean
sentiments. Exemple d'això és la decisió dels cors i de celebrar els quinze
hartuak izan ziren Sant Sadurni D,Anoiako sendiarekin egoteko, herria
anys d'haver-se conegut, l’any 2004. Per a això, es van reunir a del 4 al 6
hobeto ezagutzeko, inguruko herrietara joateko, etabar. Eguerdiko 14,30etan,
de juny i a d’Anoia del 8 al 10 d'octubre. Aquesta trobada, es va ampliar
udalerriko Collegi Sant Josep eskolako jolas-tokiko estalkian bi abesbatzetako
incloent-hi els dos ajuntaments i va començar a donar els primers passos.
kideak eta bi Udaletako ordezkariek elkartu ziren senideen arteko bazkaria
El ple municipal de, el 18 de julio, va decidir per unanimitat expressar la
egiteko eta nolabait, oroimenean oso presente betirako izandako asteburuari
intenció d’agermanar-se amb d’Anoia, i engegar el procediment administratiu
amaiera alaia eta zoriontsua emateko. Bazkaria oso goxoa eta kontzientziaz
per a formalitzar l'agermanament. Per altra banda, l'ajuntament de d’Anoia
prestaturikoa izan zen eta Sant Sadurni D,Anoiako “Cal Blay” kateringnak
va fer el mateix amb la conformitat de tots els partits polítics.
eman zuen eta janaria, “Raventos” etxeko primerako kaba erreserbarekin
lagundua izan zen. Oso giro ona izan zen bertan, ikusten zen benetako
Les esmentades decisions es van materialitzar a del 12 al 14 de maig i a
familia osatu dela Sant Sadurni D,Anoia eta Zegamaren artean. Irrifarra,
d’Anoia del 8 al 10 de setembre, i en conseqüència, els municipis i veïns
de i d’Anoia estem agermanats. Aquests 17 anys reflecteixen que la relació
algara, txaloak, abestiak, malkoak, negarra elkartu ziren otordu honen
entre els dos municipis i habitants és molt sòlida i que té un futur prometedor.
inguruan. Honenbestez, autobusen irteera arratsaldeko 17,00etarako
iragarrita bazegoen ere, 19,00ak hurbildu ziren zegamarrak Zegamaruntz
Són inoblidables els bonics i emocionants moments que hem viscut en
abiatzeko. Beraz, azken uneak luzeak izan ziren; besarkadak, musuak eta
aquests actes d'agermanament, tant a d’Anoia com a.
egindako senidekidetzarekin poza somatzen zen anbientean.
L'ACTE DE ZEGAMA
Sant Sadurni D,Anoia eta Zegamak beren historia txikirako orri garrantzitsu
“Els actes d'agermanament entre i d’Anoia van començar l’11 de maig.
bat ireki dute maiatzean eta iralean egindako senidekidetzarekin. Etorkizunean,
Concretament, Joan, que és l’alcalde de d’Anoia i director-gerent de Caves
derrigorrez, Herri batak bestearekin kontatu beharko du; bidelagun izan
“i Blanc”, fer una conferència amb el títol “Coneixent Sant d’Anoia”. Va
behar dugu, adiskidetasuna, laguntza eta bi herrien ezagutza herritarren
descriure algunes dades i característiques sobre el municipi i a continuació
artean hedatuz. Garbi dago bi udalerrietako lagunak elkartzen joango direla
va parlar sobre els caves i sobre els vins de la denominació d'origen Penedès.”
urtean zehar eta baita ere, Sant Sadurni D,Anoiako Alkate eta korporazioaren
ordezkaritza baten presentzia ere bermatua dagoela urtero
Zegaman San Martin Azokan, Zegamako Udalaren
presentzia urrian Sant Sadurni D,Anoian ospatzen den
“Cavatast” jaietan dagoen moduan. Orkatz eta Sant Sadurni
abesbatzek abesten duten “Te Quiero” abestiak dioen
moduan Sant Sadurni D,Anoia eta Zegama elkarturik,
senideturik “somos mucho más que dos”.
Eskerrikasko Sant Sadurniko Udalari, Sant Sadurni
abesbatzari eta Zegamako Orkatz abesbatzari
senidekidetza honetan egindako lana eta jarritako interesa
eta borondate onanarengatik.
Zegamarrak eta san sadurniarrak, Zegaman, senidekidetzako asteburua pasatu ondoren,
Zegamatik etxera abiatu aurretik ateratako argazkia

La conferència va tenir lloc a la Societat de jubilats, a les 20:00 de la tarda,
i va reunir-hi molta gent. Cal subratllar que en acabar la conferència, els
assistents van poder catar diferents caves.
La nit del divendres 12 de maig, van arribar els membres de la corporació
municipal de d’Anoia. Després de fer una recepció informal a l'ajuntament
i després de donar el bastó de comandament a l'alcalde de d’Anoia, es va
fer una volta pel poble i es va celebrar un sopar entre les dues corporacions.
El matí del dissabte es va aprofitar per veure, amb l'alcalde de d’Anoia i els
regidors, el Museu de la Fusta de, i Mari va explicar el procés d'elaboració
del formatge a la de. A continuació, es va donar la benvinguda als membres
del cor i als seus acompanyants a la plaça del. A aquesta benvinguda també
van assistir els representants de les dues corporacions i membres del cor.
Es van viure moments d'alegria, i aquesta trobada
va servir per recordar sentiments agradables. Des
de la plaça, després d'acollir als amics i les amigues
de, cadascú va anar a casa seva a dinar.
Cal explicar clarament que la raó fonamental perquè
d’Anoia i s’agermanessin ha estat les corals
d'ambdós municipis. Per tant, era imprescindible
oferir un concert conjunt, i a les 20:00 de la tarda,
a la parròquia de Sant, va començar el concert
que va comptar amb els cors, - i. Cal subratllar
que els cors i van interpretar el “” de Gabriel. En
el concert es van viure moments bonics i
emocionants, i cal dir que hi van assistir nombrosos
veïns.
Després d'acabar el concert i de canviar-se de
roba, es va celebrar un sopar popular al poliesportiu.
En aquest sopar d'agermanament va predominar
el riure, l'alegria i els cants, i la gresca va seguir
fins a la matinada.
El diumenge catorze de maig, a la una del migdia,
al saló de plens que estava ple a vessar, es va
celebrar l'acte d'agermanament entre i d’Anoia.
En aquest acte es va recordar que la relació que
va començar l’any 1989 entre els cors i els habitants
d'ambdós municipis ha romàs i s'ha enfortit amb
el temps. A més, els membres dels dos ajuntaments
es van comprometre a seguir el camí que fa 17
anys es va emprendre conjuntament. Prenent com
base aquests dos pilars, tots els membres de les
dues corporacions van signar l'acta
d'agermanament. Es van viure moments bonics,
d'aquests que ofereixen l'amistat i l'amor. En aquest
acte també van participar la banda de de, el Xabier
i el grup de de l'escola de música. I com no podia
ser d’una altra manera, les dues corals, encara que
de manera improvisada, van oferir algunes cançons.
En acabar l'acte, els membres dels dos cors i dels
dos ajuntaments van dinar a l’. Els assistents van
viure un ambient bonic i agradable; cançons, riures,
plans comuns per al futur… Mereix especial esment
que aquest dia l'alcalde de d’Anoia i la seva esposa,
i una altra parella del cor de celebraven l'aniversari
de les seves respectives noces. Entre els dos cors
els van oferir la cançó “Te quiero” a les dues parelles.
Es van viure moments plens d'emoció, especialment
quan, de manera espectacular, va cantar en solitari.
Havent dinat, la sobretaula es va allargar i faltava
acomiadar als amics de d’Anoia. Es va fer la foto
comuna, comptant els dies que faltaven per a anar
a d’Anoia. Van marxar molt més tard del que estava
previst cap a d’Anoia. Es va viure un cap de setmana
difícil d'oblidar, d'aquests que deixen records
inesborrables.

L'ACTE DE SANT SADURNÍ D’ANOIA
Del 8 al 10 de setembre, a d’Anoia es va ratificar
l'acte d'agermanament de. El divendres 8 de
setembre, els membres de la corporació municipal
i del cor van ser a d’Anoia. En aquest sentit, la
corporació de d’Anoia en el seu conjunt va fer la
rebuda oficial a la delegació de l'ajuntament de, i
se li va donar el bastó de comandament a l'alcalde
de. En aquest acte i durant tot el cap de setmana
també hi va ser present la delegació de -, d'Itàlia,
que també està agermanada amb d’Anoia. Cal dir
que durant aquests dies d’Anoia celebrava les
seves festes patronals, i van retardar la festa de
la F 45 minuts, ja que havia de començar a les
22:00 de la nit, fins que els integrants del cor
arribessin. Per tant, la nit del divendres es va poder veure la festa en la qual
predominen els focs i els petards. Mitjançant aquesta festa se celebra la
victòria contra la bestiola que va assecar totes les vinyes al segle XIX. La
festa va concloure a mitja nit i a continuació tothom va anar a sopar.
El dissabte, a les 11:30, els membres de l'Ajuntament de van participar en
la inauguració de la “ del ”, i a continuació, a la una del migdia, es va fer
l'acte d'agermanament, en un edifici que estava ple de gent, que està enmig
del municipi i que acaba de comprar l'ajuntament de d’Anoia. En aquest
acte van prendre la paraula l'alcalde de i l'alcalde de d’Anoia, abans que
tots els representants municipals signessin l'acta d'agermanament. Es va
recordar i es va lloar la importància que han tingut els dos cors en aquest
intercanvi, i es va exposar la clara intenció per a mantenir i l'agermanament
entre els veïns i les veïnes i entre ambdós municipis.

Cal subratllar la importància dels individus en l'estructuració i vertebració
d'un municipi i per tant d'un país, mitjançant la participació activa en la vida
municipal. És l'exemple que tenim davant. Els veïns de i de d’Anoia associats
en les respectives corals, han impulsat aquest agermanament entre dos
municipis i les seves gents, ja que de no haver estat així, la resta no haguéssim
tingut l'ocasió ni la sort de conèixer-nos.
Després de l'acte d'agermanament, en Joan, alcalde de d’Anoia, va obsequiar
amb un quadre al poble de, que va recollir l'alcalde de. En aquest quadre,
apareix el retrat de d’Anoia i té una inscripció que diu el següent: “La Vila
de d’Anoia al poble de, en l'acte d'agermanament. 9 de setembre de 2006”.
L'ajuntament de, en nom del poble, va obsequiar a l'alcalde de d’Anoia
una. Per altra banda, el cor va obsequiar a l'ajuntament de d’Anoia amb un
quadre. A continuació es va fer una foto i
l'ajuntament de d’Anoia va oferir un. Des d'allí,
els integrants dels cors i els representants
municipals van anar a dinar. Aquests últims, van
tenir oportunitat de participar en el dinar oficial
que l'ajuntament de d’Anoia celebra cada any.
El dinar es va fer en el famós restaurant-pensió
“Fonda Neus” de d’Anoia, i cal dir que ens van
cuidar fantàsticament.
A la tarda, els van tenir l'oportunitat de visitar les
famoses “Caves. Van poder veure un celler
impressionant, i és important de remarcar el tracte
que van rebre.
A les 22:30, els van tenir l'oportunitat de veure
el “ de la ”, que tots els anys se celebra al celler
“”, però aquest any amb una singularitat: el cor
era la coral convidada al costat del cor. Van cantar
de forma davant 1.400 persones. Al principi, van
oferir el “” de Gabriel i a continuació el cor va oferir
un concert esplèndid i inoblidable. Cal subratllar
que van rebre nombrosos aplaudiments i un
reconeixement espectacular. Al fil d'aquesta
actuació, mereix una especial gratitud vers l'alcalde
de d’Anoia, pel treball que ha fet perquè aquest
concert hagi estat possible. També cal agrair a
la presidenta de Cellers, la senyora Mar Raventós,
per haver obert les portes de la seva casa i per
la consideració que ha tingut amb els. Després
de l'actuació, el cor va lliurar un obsequi a la
senyora presidenta de entre els aplaudiments dels
assistents.
Quan va acabar el concert, el famós celler va
oferir cava i un piscolabis als jardins de.
El diumenge al matí cadascú va tenir temps per
fer el que volgués. És a dir, per a estar amb la
família de d’Anoia que els va acollir, per a conèixer
millor el poble, per anar als pobles del voltant. A
les 14:30 es van reunir tant els membres dels
cors com els representants municipals al col·legi
Sant Josep del municipi per fer un menjar de
germanor, i d'alguna manera, per donar final alegre
i feliç a un cap de setmana que quedarà gravat
per sempre en la memòria. El dinar estava exquisit
i preparat a consciència, i ho va servir el “Cal Blay”
de d’Anoia. El menjar va estar acompanyat amb
cava reserva de la casa. Va haver-hi un ambient
molt bo, es veia que s'ha format una família de
debò entre d’Anoia i. En aquest dinar es van
ajuntar somriures, riures, aplaudiments, cançons,
llàgrimes,... Encara que l'autobús estava anunciat
per a les 17:00 de la tarda, es van fer les 19:00,
hora en què els van marxar cap a. Per tant, els
últims instants van ser llargs; abraçades, petons,
i era palesa l’alegria per l'agermanament.
Sant Sadurní d’Anoia i Zegama han obert una
pàgina important per a la seva petita història amb
l'agermanament de maig i setembre. En el futur,
cada poble haurà de comptar amb l'altre. Hem
de ser companys de viatge, estenent entre els
veïns l’amistat, l'ajuda i el coneixement dels dos
municipis. Està clar que els amics d'ambdós
municipis es reuniran durant l'any, i també que
a la fira de Sant de està assegurada la presència
d'una delegació de l'ajuntament i de l'alcalde de
d’Anoia, de la mateixa manera que està
assegurada la presència d'una delegació de
l'ajuntament de a la festa del “”, a l'octubre. Com
diu la cançó “Te quiero”, que canten junts els cors
i, i d’Anoia junts, “som molt més que dos”.
Gràcies a l'ajuntament de, a la Coral, i a la Coral Orkatz de pel treball realitzat
per aquest agermanament i per l'interès i obstinació per tal que
l’agermanament es fes efectiu.

EXTRACTE DE L'ACTA D'AGERMANAMENT SIGNAT PER SADURNÍ
D’ANOIA I
Els ajuntaments de d’Anoia i, donant resposta a les preferències i sentiments
dels habitants d'ambdós municipis, sabent que la nostra civilització, cultura,
objectius i manera de veure la vida tenen les mateixes arrels, lliurement i
espontània, es comprometen per treballar conjuntament per aconseguir el
desenvolupament cultural material d'ambdós municipis, enfortint les relacions
que es en la pau, l'amistat i la generositat.

Industrialdea bizi-bizirik
Iazko urtekarian azaltzen bagenuen ere bi pabilioi
saltzear zeudela (nahiz eta eskaerak eginak egon),
aurtengoan esan daiteke pabilioi guztiak bere
ugazaba dutela. Hain zuzen ere, 14-J pabilioia,
ondoan 14-K eta 14-L erosita zituen “Goilaser S.A.”
enpresak erosi du aurtengoan. Halaber, 14-M
pabilioia, bi pabilioi txikien jabea zen (14-E eta 14F) “Suministros Arrano S.L.” enpresak eskuratu du.
Beraz, pabilioi guztiak beteta daude eta beren
jarduerak burutzen ari dira.
Lana eta oparotasuna Zegama eta zegamarrontzat
bideratu duen Intxaustiko industrialdean kokatzen
diren enpresak, 126 lagunei ematen die lana egun.
Kontuan izanik, bertan kokatutako hainbat enpresak
bere jarduera garatzen ari direla oraindik, itxaroten
da datozen urtetan Intxaustiko poligonoan lana
egingo duten langileen kopurua handitzea. Edozein
kasutan Zegamaren biziraupenerako, etorkizunerako

eta dinamizaziroako
giltzarria izan da
eremu industriala
abian jartzea.
Gogoratu eta
azpimarratu behar da
Intxaustiko poligonoa
errealitate eginda
ikusteko prozesuan,
Z e g a m a k o
Udalarekin batera,
parte hartutako
eragile guztien
Intxaustiko Industrialdea, eguneroko jardunean
aldekotasuna
(erakunde ezberdinak
Jaurlaritza, Diputazioa, lur-jabeak, proiektu egileak,
enpresa eraikitzaileak, etabar).

Emilio Txurruka Uriarte

Elkarrizketa

Ekintzailea
Ez da arrunta bizkaitar bat Zegaman. Nondik
nora azaldu zinen paraje honetara?
Ikasketak Eibarko Armeri Eskolan bukatu nituen eta
orduan aukera bat eman zidaten ikasitakoa
praktikatzera Frantzira joateko.
1969 urtea zen 68ko maiatza famatuko ikasleen
matxinada bukatu eta hurrengo urteko udara. 20
bat langile zituen tailer txiki batera joan nintzen
Frantziara eta tailer honetan aeronautikarako lan
egiten zuten; gehienbat herrian bertan zegoen
“aterrizatze trena” egiten zuen fabrika batentzat.
Gauza asko ikusi eta ikasi nituen han, ia ia esan
daiteke hantxe ikasi nuela lanean.
Enpresa txiki horretan geneukan nagusia
Beasaindarra zen, bere gurasoak gerra garaian ihes
egindakoak ziren; hala ere Beasainekin lotura
bazuten, izan ere semearen emaztea Beasaindarra
baitzen.
Gure nagusia zen hark 1970ean Beasainen tailer
txiki bat ipini zuen beste Beasaingo hiru lagunekin
batera, Frantzian zeukan enpresarako lanak egiteko
asmoarekin. Horrela 1970eko azken hilabeteetan,
urte eta erdi Frantzian egin ondoren, Burgosko
Prozesoa hastear zegoela, ea astebeterako Beasaina
etortzeko prest nengoen galdetu zidan, eta nik
baiezkoa zalantza izpirik gabe eman nion.
Horrelaxe, astebeterako etorri eta betirako bertan
gelditu nintzen arte.
Beraz Beasainera lanera eta hortik aurrerakoa nahiko
arrunta, emazteek beti beren aldera tira egiten dute.
Noiz sortu zenuten Doilantegia enpresa eta
noiztik zaudete Intxaustiko industrialdean?
Empresa hau 2004ko uztailean sortu genuen bi
lagun eta beste Kooperatiba baten artean. Guk
aurreko enpresa, 2004ko otsailean utzi genuen eta
tramite guztiak ondo egin bitartean beste enpresa
baten izenean jardun genuen.
Orain gauden Industrigune honetara 2005eko
urtarrilaren 1ean etorri ginen nahiz eta obrak erabat
bukatu gabe egon.
Ordurarte Idiazabalgo Guardiko Industrigunean egon
ginen, errentan hartutako pabiloi batean. Urtarrilean,
Zegamako industrigunera etortzea erabaki genuen,
alde batetik errenta ordaintzeari uzten geniolako eta
bestetik obrak egiten zebilenari ere presa sartzeko
modua zelako hona Zegamara etortzea.
Zenbat langile zaudete eta zein da zuen
jarduera?
Gu oraintxe bertan 10 langile gaude eta ondo ibiltzeko
beste hiru-lau bat beharko genituzke.

Goierrin ia ezinezkoa bihurtu da langile
trebatuak aurkitzea. Badaude oso ondo
dabiltzan bost-sei fabrika haundi, lan
baldintza erosoak dituztenak eta jende
gehienak hauetara begira jarrita dauzka
begiak.
Gure jarduera, piezak mekanizatzea da,
gehienetan materiala gu geuk jarrita eta
gutxi batzuetan bezeroak jartzen digu.
Gure berezitasuna, nolabait esan
badaiteke doitasun haundiko piezak
egitean datza, atal horretan kokatu nahi
genuke gure jarduera etorkizunean.
Bestelako lanak ere egiten ditugu noski,
hasieran bezeroen leialtasuna lortu arte
ezin diegu lan errezagoak eskaintzen
dizkigutenei ere ezetzik esan.
Nagusiki zein sektoretatik datozkizue
eskaerak?
Sektore dexentetatik etortzen zaizkigu lanak.
Hemen gure inguruko enpresetatik etorritakoak
trenentzat, garabientzat, altzairutegientzat,
mantenimendurako eta abar izaten dira.
Atzerrirako ere egiten dugu zerbait eta hauek batipat
areonautikarako izaten dira, baina gure lanik gehiena,
orain hainbeste jartzen diren, haizearen indarra
argindar bihurtzen duten, errotentzat da.
Konpetentzia edo lehiakortasun handia duzue?
Ba bai, batez ere errazak diren lanetan.
Lehiakorrak izateko badirudi prezioak bakarrik
agintzen duela eta zoritxarrez fabrika haundietan
oraindik horri bakarrik begiratzen zaio.
Zerbitzu ezak eta kalitate ezak sortzen dituen arazoak
eta kosteak neurtuko balira beste oilar batek joko
liguke.
Lan baldintza erosoenak dauzkaten empresek
estutzen gaituzte gehien. Pentsa liteke fabrika
haundietako erosotasuna txikietako
deserosotasunaren bizkar doala.
Ekialdetik merkeago ekartzen dituzte han egindako
piezak eta hemen gaudenoi hobeto eta azkarrago
zerbitzua ematea baino beste erremediorik ez zaigu
gelditzen.
Hala ere pentsatu behar dugu haiek ere, lanak
kalitatez ondo egiten laister ikasiko dutela eta geroz
eta txikiagoa izango dela gure abantaila.
Datorkigunaren aurrean, teknologia berrienak
erabiltzeaz eta profesional trebatuekin baliatzeaz
gain gerrikoa estutu ere egin beharko dugu.

“Goierrin ia
ezinezkoa
bihurtu da langile
trebatuak
aurkitzea.
Badaude oso
ondo dabiltzan
bost-sei fabrika
handi, lan
baldintza erosoak
dituztenak eta
jende gehienak
hauetara begira
jarrita dauzka
begiak”
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“Eusko
Jaurlaritzak
Spri-Lur-en
bitartez
egin izan
ez balu
ez zen gaur
Industriagune
hau egongo”

Nola ikusten duzu ekimen publikoak garatutako
Intxaustiko Industrialdea?
Zegaman azken 30 urtetan 200 lanpostutik gora
galdu dira. Lehenbizi Aitz, gero Elektro-Kimika,
Inprenta, Papelera eta abar itxi ziren.
Gero, Zegama, dagon lekuan dago eta hogeitaka
urtetan inor ez da etorri pabiloiak egitera.
Ekimen pribatua ez da etortzen irabazirik ikusten ez
den lekura.
Askok pentsatzen zuten Zegamak dauzkan natur
baliabideak edukita aisialdirako edo turismorako
prestatzea besterik ez zeukala. Nire ustez, gauzak
ondo eginez gero, biak, bai industria eta bai aisialdia,
elkarren osagarri izan behar dute.
Eusko Jaurlaritzak Spri-Lur-en bitartez egin izan ez
balu ez zen gaur Industrigune hau egongo eta alde
hortatik Zegamako Udalari eskerrak eman beharrean
gaude bera izan dalako eragile nagusia.
Onurarik ba ahal du eroslearentzat industrialdea
erakunde publikoaren bidez eraikitzeak?
Bai. dudarik gabe, eta Zegamako kasu honetan bi
aldiz.
Alde batetik Spri-Lur-ek kudeatzen dituen industri
gune guztietan bezalaxe ez duzu haseran dirua
aurreratu beharrik, ezta mailegua eskatu beharrik
ere.
Spri-Lur-ek berak hileroko errenta bat ipintzen dizu
eta 9 urtean ordainduz pabiloia zure esku geratzen
da. Haseran errenta txikiarekin hasten da eta urtetik
urtera haunditzen joaten dira.
Bestalde pabiloien prezioa kostatu dena izaten da;
Ez dute kudeaketa gastuetatik aparte ezer sartzen
eta nahiko prezio onean jartzen dituzte.
Noski, eraikuntza beraren kostoa antzekoa izango
da EAE guztian, baina lurzorua erostea, lurren
mugimendua eta urbanizatze lanak oso ezberdinak.
Zegamako kasuan oso prezio onean atera ziren eta
horri esker, aparte egotearen eta errepide estuaren
deserosotasunak bigarren maila batera pasatu dira.
Gure kasuan garbi dago eta ingurokoetan ere bai,
nik uste, prezioa izan zela Zegamara etortzearen
arrazoi nagusienetako bat.
Industri garapen gehiago behar du Zegamak?
Egin zirenak denak salduta daude eta gehiagorentzat
eskaerak daudenez, baietz esan liteke bapatean
erantzuteko.

Zehatzago erantzuteko azterketa sakonago bat
eskatzen duela uste dut nik.
Datozenak zergaitik datozen, zenbat lanpostu sortzen
dituzten, Zegamarrekin edo kanpokoekin osatzen
diren, kutsatzen dutenak diren edo ez, zer tamainako
pabiloiak, non kokatu eta abar aztertu beharko
litzateke.
Bestalde badaude aurrerago begira kontuan eduki
beharreko zenbait arazo ere. Hala nola biztanlegoaren
beherakada, emakumeen langabezia askoz ere
altuagoa, joan-etorrian ematen dugun denpora eta
dirutza, errepideetan dagoen arriskua, herria loleku
soilik bihurtzearena eta abar.
Pentsatzen dut udal taldeak gauza guzti hauek
kontuan edukiko dituela.
Nola ikusten duzu biharko Zegama?
Biztanlegoaren goitik beherako tendentzia aspalditik
datorren arazoa da herri txiki askotan. Zegaman
lehen aipatu ditudan hainbeste lanpostu galdu izanak
arazoa larriagotu zuen.
Zegaman kamioi zale asko izan dira beti, garraioa
izan dute bizi bide, gaur egun berriz dexente gutxituta
dago eta jendea erretiratzen doan neurrian ez da
berririk sortzen.
Nahiz eta Zegamak natur baliabide ederrak dituen,
hala nola, mendia, basoa, larrea ura, ehiza, eta abar
baliabide guzti horiek, garai baten bizibide zirenak,
gaur ez dira, eta ez dira izango gerora ere, hain
zuzen, natur baliabide horien giza funtzioa aldatuz
doalako.
Gaur egun garbi asko dago errekurtso horiek,
aisialdiari zuzenduta daudela neurri handi batean,
eta zer esanik ez datozen hamarkadetan.
Baina aisialdiaren inguruan sortuko diren zerbitzuek
ez dute gutxiengo batentzat baino lana ekarriko.
Beraz biharko Zegaman zerbitzuen sektoreak
dexente indar hartu beharko luke, baina jarduera
nagusia, bigarren sektorea, hau da, industria izaten
jarraituko du.
Biztanlegoaren jetsiera geratu eta gorako bidean
jartzea izango da herriko agintarien egiteko bat,
horretarako etxebizitzak inguruko herrietan baino
merkeago egitea lortu, industria erakarri, errepidea
hobetu, eta zerbitzuak handitu egin beharko dira.
ALOÑA GOROSPE
EDURNE ALBIZU

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

ZEGAMA
943 802 044
650 420 109
AROZTEGI ETA ZERRATEGIETAKO ASPIRAZIOAK
GALDARAGINTZA OROKORRA ETA MOTA
GUZTIETAKO HERRERIGINTZA

¡URTE BERRI ON!

Zegamarrak Realakin Peña

Zegamarrak Gijonen Erreala animazen

Aurtengo
honetan
kilikolo dabil
erreala baina
denon artean
e a a u r re r a
ateratzen
dugun eta ea
betirako
geure taldea
lehen mailan
i k u s t e n
dugun.

Urteroko
legez, ZEGAMARRAK REALAKIN PEÑA-k eta MKL irratiak,
porrako afaria ospatu genuen. Bertaratzen diren pertsonen
kopurua handitzen doa eta aurtengo urtean geure artean izan
genituen Errelako kontseiluko zenbait partaide, zenbait jokalari
ohi eta zenbait irratiko lagun.
Errealaren partiduak ikusteko sarrera zozketatzen jarraitu dugu
eta Azaroaren 18an Betisen kontrako partidua ikusteko 25
sarrera lortu genituen Errealetik (denon artean zelaia bete
genezan).

INAZIO URBIZU
ANTONIO OTAEGI
JOSE ZABALETA
FELIX LARREA
ISIDRO LIZARAZU
JESUS ARIZKORRETA
JAVIER ARANA
LUCIO ARRIZABALAGA
BITTORIO BAKERO
PEDRO AZURMENDI
ANGEL GOROSPE
JOXE LARREA
JOXEAN ORMAZABAL
JOXE ARIZKORRETA
JOXE LASKURAIN (HILLA)
JOXE ASURMENDI (HILLA)

Amaitzeko aipatu aurtengo urtea urte seinalatua izan dela, izan
ere 25 urte bete dira Errealak liga irabazi zuenetik. Egun horretan
errealarekin Gijonen izan ziren Zegamarrak ondorengoak izan
zirela:

Autobusez joan ziren Gijona Errealzaleak

¡¡¡Gora erreala eta ea denon artean
taldea suspertzen dugun!!!
ZEGAMARRAK REALAKIN “Aupa Real”

ERAIKUNTZAK
Construcciones

PEDRO IPARRAGUIRRE, S.L
¡Gabonak ondo

pasa eta

Urte Berri On!

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

Lehena eta oraina

Zebra bidea lehen zegoen moduan

Zebra bidea altxatuta

Zupurrutiko bidea azken obrak egin aurretik eta ondoren

Santa Barbara kalea eraikin zaharrekin

Santa Barbara kalea eraikin berriekin

Gerrikoenea

Gerrikoenea eta Santa Barbara
kalean botatako eraikinen orubea

Kultur-etxe
atzealdeko bidea
angelu
ezberdinetatik
zabaldu aurretik
eta zabaldu
ondoren

Eraikin berriak
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Aitxuri Herri Eskola
Xabier Intxausti izaldarrak
badaramatza gure herrian bi
hamarkada gutxienez, kirol
teknikari gisa. Kirol eskolarrari
buruzko xehetasunak jakin nahian
zuzendu gara oraingo honetan
beregana.
Noiztik eta nola hasi zinen
Zegamako eskolan lanean?
Egizu historia pixka bat

Zegama Urtekaria 06
Aitxuri Herri Eskola
42

1985ean kirolari gazte bat nintzen
eta eskola munduan ez nuen
inongo hartu emanik. Zegamako
Zegamako hainbat neska domina jasota
eskolan, Belen Ormazabal
zuzendari zela, sobrare kezka ba zan soinketa ez
Zein aldaketa ikusten duzu lehen eta oraingo
zuela inork ematen. Guraso eta irakasle artean
kirol eskolarrean?
erabaki zuten norbait behar zela lan hori egiteko.
22 urte hauetan kirol eskolarrak izan du bere
Delegaritzari begira egon gabe, kontratorik gabe eta
bilakaera. Batetik, aukera gehiago dago. Gaur egun
ikastolatik zetorren diru-poltsari helduz hasi nintzen
dozena bat kiroleko eskaintza izaten dute haurrek.
lanean.
Kirol bakoitzak izan du bere eboluzioa, arauak eta
1984-85 ikasturteko udaberrian iritsi ziren niregana.
jolasteko modua adin bakoitzari egokituz; hasiera
Hitzegin eta planteatu zidaten ea kurtso honetako
hartan jokalari "onak" bakarrik izaten zuten jokatzeko
hirugarren trimestrean animatuko ote nintzen soinketa
aukera, orokorrean helburu bakarra irabaztea izaten
eta kirol eskolarra antolatzen eta ematen ikasleei.
zelako. Gaur egun helburua, DENAK jolastea da eta
Niretzako sorpresa haundia izan zen, ez nuen
aukera berdintsuak izaten dituzte.
hezkuntzarekin inongo harremanik baina lanik gabe
Nola antolatzen duzu ikasleen prestaketa?
nengoen eta aukera polita izan zitekeela pentsatu
Hainbeste talde eta kirol ezberdinekin aritzeko, nik
nuen. Aste Santua bukatu ondoren hasi nintzen 8.
bakarrik ezinezkoa dut, orduan laguntzaile batzuen
maila bitarteko haurrekin. Garai hartan Ordizin, kirol
beharra izaten dut, bai entrenatzeko eta baita
olinpiadak antolatzen ziren eta lehenengo aldiz parte
larunbatetan Zegamatik kanpora doazenean, haiekin
hartzeko behar ziren tramiteak eginda, orduko
joateko. Nire ikasle ohiek laguntzen didate. 15-16
Zegamako herri-eskolako ikasleek parte hartu zuten.
urte inguruko ikasleak dira, haiengana jotzen dut
Egin nuen lana ikusirik. Guraso eta irakasleek
eta haiek gustura hartzen duten lan edo konpromisoa
hurrengo urterako jarraitzea eskaini zidaten. Nik
izaten da, erantzunkizun pixka bat ere sentitzen
onartu egin nuen, gehiago ikasteko gogoarekin
dute. 3-4 urtetan aritzen dira lanean eta gero utzi
nengoen eta urte hartako udaran, ikastaro batzuk
egiten dute, berriro zikloa gazte berriekin hasten da.
bazeuden Eibarren eta hilabete osoa han pasatu
Eskerrak horiei eta baita guraso batzuei ere!
nuen. Ni futbol eta korrika mundutik nentorren eta
H a i n b e s t e u r t e a r i t u o n d o re n , z e i n
han beste kirol batzuk ikasi nituen: atletismoa,
ezberdintasun/berdintasun ikusten duzu
saskibaloia, eskubaoia, herri kirolak... Handik aurrera
lehengo eta oraingo ikasleen artean?
kirol gehiago eskaintzeko aukera izan nuen.
Umeak beti ume dira. Ez dago desberdintasun
89ko urtarrilerarte soinketako klaseak eman, kirol
handirik. Lehen aipatu ditudan 15–16 urteko
eskolarra kooordinatu eta entrenatzaile lanak egiten
entrenatzaileak, lehenengo aldiz hamar urteko
nituen.
ikasleak entrenatzen dituztenean, niregana etorri eta
Orduan, Delegaritzatik hasi ziren irakasleei soinketako
esaten didate “Etziatek batee kasoik eiten, Xabier,
habilitazioa lortzeko ikastaroak ematen. Zegamako
gu ez ginean holakok hala?” eta nire erantzuna izaten
herria txikia izanik, eta aurretik bertako
da “Bai, zuek igual-igualak zineten horiek
guraso eta irakasleen ekimenez
bezelaxe, zuek ere ez zenuten kasurik egiten
soinketako klaseak ematen hasita
eta nahiko pazientzikin egin behar izaten
zeudenez, Zegamako eskolak aukera
genituen gauzak ” Eta hori da urtero-urtero
izan zuen irakasle bat lortzeko; Mikel
jaso izan dudan esaldi eta mezua.
Eguren eibartarrra etorri zen. Handik
Ze kirol mota lantzen da urtean
aurrera, Mikelek soinketa eman zuen
zehar?
eta nik kirol extraeskolarreko
Duela zazpi urte gutxi gorabehera
koordinatzaile eta teknikari lanak
gurasoen artean kezka bat izan
egin nituen.
zen; ikasleak apuntatzen ziren
Papelak legalki egiteko 1990etik
kiroletara,baina ez ikasle
aurrera langile autonomo egin
guztiak. Multzo bat parte
nintzen. Harrez gero, guraso
hartu gabe geratzen zen.
elkarteak ordaintzen dit eta
Beraz, erabaki zen bi
hauek aldi berean Udaletik
eratara egitea, kiroletan
eta Foru Aldunditik jasotzen
apuntatzen ziren
dituzte diru laguntzak.
h a i e n t z a k o
Xabier Intxausti

Kirol mota desberdinak lantzen dituzte ikasleek

entrenamenduak izatea, eta beste saio batzuk
guztientzako, 3. mailatik hasi eta 6. maila arte,
apuntatu edo ez apuntatu, kirol ezberdinen nozioak
jaso behar dituztela. Urtean zortzi bat kirol
ezberdinetan aritzen gara: areto futbola, atletismoa,
saskibaloia, mahai-tenisa, tenisa, boleibola, pelota
eta herri kirolak. Kirol bakoitzean lau-bost saio eginez,
ikasle guztiek kirol horien oinarriak jasotzen dituzte.
Sustapen kanpainak ere egiten ditugu: igeriketa,
xake, patinatzea, izotzetan eta kalean, zaldiketa,
eskalada, softbolla, aurtengoan esgrima ere bai.
Helburua da haurrek kirol ezberdinen xehetasunak
jasoaz kirol hori ezagutu eta gerora taldean, lagun
artean, aritzeko gai izatea. Gero, bakoitzak, gustuko
kirol batean sakondu nahi badu, badauzka beste
bide batzuk: klubak, federazioak...

Nola koordinatzen zara inguruko eskolakoekin?
Nik Zegaman bezalaxe lan egiten dut Seguran,
bakoitzean hiru egun. Hango eta hemengo ikasleekin
aritzen naiz. Goierri mailan ikastetxe guztietan dago
kirol mugimendu bat eta ikastetxe bakoitzak bere
koordinatzailea dauka. Koordinatzaileok astero biltzen
gara, egutegiak prestatzen ditugu, asteburuetako
ordutegiak adosten ditugu eta aldi berean,
Diputazioak daukan eskola kiroleko
koordinatzailearekin hartu emanetan gaude.
Bukatzeko, zerbait komentatu nahi?
Bueno ba, hogeita bi urte pasa ondoren konturatzen
naiz, lehen ikasle izandakoak guraso direla, eta euren
seme-alabak ditugula gaur egungo ikasleak.

Ibabe industrialdea, 26
LAZKAO

BEROLAN

NAZABAL, S.L.

Telefonoa/Faxa:
943 888 193
E-mail:
berolansl@terra.es

Tobera Musika Eskola
2 0

Musika Eskolan Primeran
pasatzen dute haurrek
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i k a s t u r t e

20 ikasturte. Horixe da gure musika eskolak
–TOBERA Musika Eskolak– aurten betetzen dituenak.
2006/2007 ikasturte osoa hartuko dugu hori
gogoratzeko; hori eta hori horrela izan dadin zeregina
eta partehartzea izan duten, baduten eta, zergatik
ez, izango duten guztiak zinez eskertzeko.
Atzera egitea proposatzen dizuegu, eta oraingo
talaiatik perspektiba hartzea. Aspaldikoa da
Zegamaren eta zegamarren musikarekiko lotura eta
zaletasuna. 70eko hamarkadan berrartu zuen Jose
Larreak, txistularia eta Zegamako Musika Bandaren
zuzendaria izandakoak, solfeoa eta txistua
irakastearen ardura. Hogei lagun inguruko txistulari
gaztetxo talde bat ere sortu eta mantendu zuen.
Era berean, 80ko hamarkadan, Lutxi Urbizuk solfeoa
irakasteari ekin zion.
Zegamako Udalak
babestutako musika
irakaskuntza zen ordukoa
ere, izan ere, bi irakasle
hauen ordaina Udalak
hartzen zuen bere gaian.
1984. urteak aldaketak
ekarri zituen. Urte horretan
inauguratu zen egunotan
berritze lanetan murgilduta
dagoen Kultur Etxea,
Udalak eraikina eta berau
kokatua dagoen parkea
erosi eta zaharberritu
ondoren. Kultur Etxeko
Batzordearen ardurapera
pasatu zen erabilera
berriko udal eraikin honen
kudeaketa, Batzorde honi
herriko bizitza kulturala
antolatu eta suspertzeko esleitua zitzaion helburu
orokorraren barruan.
1984/1985 ikasturtean, Jose Larreak gidatzen zuen
taldea utzi beharra izan zuen, adinak –laurogei
urteetara iritsita baitzen– eta zuen gaixoaldiak
eraginda. Ondorioz, 1985/1986 ikasturtetik aurrera,
harrez gero musika eskolari eta Zegamako musika
arloari orokorrean estuki lotua egon izan den Jabier
Otaegik hartu zuen txistuko irakaskuntzaren eta
txistu taldearen ardura.
Bi herritar hauek, Udalarekin batera, aipatu Kultur
Etxeko Batzordearen barnean, herrian musika
irakaskuntza osoagoa eta legeztatua izango zena
antolatzeko beharra eta aukera ikusi zuten. TOBERA
Musika Eskola izango zenaren hazia landatua zen
dagoeneko.
1985 eta 1986 urteetan zehar hainbat instituzio eta
musika ikastegirekin izan ziren harremanak musika
eskolarako antolaketa eredurik egokiena baloratu
eta garatzeko. Egindako ahaleginaren emaitza
herritarrei erakutsi eta aurkeztu besterik ez zen falta.
Gurasoen eta herritarren partaidetzari eman
izan zaion garrantzia handia izan da beti
TOBERAn, sorreratik bertatik, inguruan ohikoak
ez diren lan prozedurak erabilita maiz.
Estreinako matrikulazio hark erakutsi zuen
jendearen erantzuna, eta babes horrekin hasi
zuen bere ibilbidea TOBERA Musika Eskolak,
orduan artean Zegamako Musika Eskola zelarik.
1987/1988 ikasturtea zen.
1993/1994 ikasturtean Zerainera zabaldu
ondoren, 1996/1997an Segurara iritsi zen, bi
kasuotan ere bertako herritarren eta udal
agintarien eskutik. Egun, gainera, Mutiloako

z u r e k i n

haurrak ere hartzen ditu eta bertako udalaren babesa
ere badu. Urteen joan-etorrian asko aldatu dira
gauzak lehenengo ikasturte hartatik. Gaur egun, hiru
herrion proiektu bateratu izateak egiten du TOBERA
Elkartea musika eskola indartsuago eta osoago bat,
jatorrizko baloreei muzin egin gabe: gertutasuna,
profesionaltasuna, partaidetza eta dinamikotasuna.
Gaur egun 8 kidek osatzen dute herriko musika
eskolako lantaldea: Rosamari Iturriozek musikahizkuntza eta txistua irakasten ditu; Karen Ortiz de
Guineak musika-hizkuntza eta akordeoia; Jon
Lópezek saxofoia eta klarinetea; Jaione Intxaustik
trikitixa eta panderoa; Juanlu Elgarrestak euskal
dantzak; Agustín Merinok gitarra; Marisa Olanok
pianoa; eta eskolako zuzendaria Iker Gómez de
Segura da.
Bere txikitasunean handi den TOBERA Musika
Eskolaren egunerokotasunak izango du ospakizun
berezirik 2007 urte berrian. Oraingoz, ondorengo
lerrootan amaitu berria den urteko jendaurreko
ekintza nagusienen zerrendatzea doakizue. Esan
beharrekoa da, aurrez, oihartzun eta sona handia
izan duela gure ikastegiak azken 12 hilabeteotan
ere eskualdean, dozenaka alditan izan baita albiste
hedabideetan: Goierriko Hitzan, El Diario Vascon,
Noticias de Gipuzkoan, Berrian edo Goierri Telebistan.
Urtarrilaren 5ean iluntzeko 8etan ohiko Erregeen
Kabalgata antolatu zuen TOBERA Musika Eskolak
udalaren babesarekin beste urte batez.
Beste musika eskola batzuekiko harremanak
sakontzeari begira, elkartrukea antolatu zuen
TOBERAk bosgarren urtez. Goierri eskualdeko
musika ikastegi denekin hartu-emana izateko Lazkao
eta Ataungo ‘Lazkao Txiki’ musika eskolarekiko
lotura garatzea besterik ez zuen falta Toberak. Izan
ere, aurrena Beasaingo ‘Loinatz’, gero Ormaiztegiko
‘Txindata’, hurrena Ordiziakoa, eta azkena
Tolosaldeko ‘Loatzo’ izan dira gure gonbidapenari
baiezkoa eman dioten musika eskolak. Hala,
martxoaren 21ean beren bisita gure artean jaso
ondoren, maiatzaren 25ean gu izan ginen AtaunSan Martingo Herri Antzokian kontzertua eskaini
genuenak. 18:30etan hasita, emanaldi atsegina
plazaratu zuten 50 ikasle inguruk. Toberan irakasten
diren musika tresna denak pasatu ziren eszenatokitik
eta musika-hizkuntzako, dantzako zein bestelako
taldeak izan ziren protagonista askotariko estiloak
bildu zituen musika egitarauan. Elkarrekin egindako
afari-meriendak borobildu zuen eguna.
Martxoaren 3an saxofoiko eta klarineteko 7 ikaslek
Aretxabaletako Musika Eskolak antolatutako
entzunaldi batean hartzen dute parte. Bistan denez,
eskolatik ahalegin handia ari gara egiten azkenaldian
gure ikasleak herriaren mugetatik atera arazten.
Martxoaren 13an eta 14an musika-hizkuntzako
saioen ‘ateak zabalik’ jardunaldiak egin ziren
estrainekoz. Aurreko urteetan musika-hizkuntzako
ikasleen jendaurreko erakustaldia egin izan du musika

Entzunaldi batean adi adi ikerleak

eskolak irakasgai honetan gure ikasleek lantzen
dituzten kontzeptu, teknika eta lan prozedurak
ezagutarazteko. 2006an, baina, helburu horixe bera
gogoan, saio ‘errealago’ bat egin da gelako lana
gelan bertan erakutsiz. 2007 urte berrian ere halaxe
izango da gainera.
Martxoaren 14an pianoko ikasleen entzunaldia izan
zen Kultur Etxean, arratsaldeko 6:30etan. Txistuaren
eta gitarra elektrikoaren laguntza ere izan zen pieza
pare batean.
Martxoaren 19an Segurako Lore eta Landareen VI.
Azokaren aitzakiatan, Zegamako trikitixa eta pandero
taldeak beste zenbait ikaslerekin batera jo zuen
arratsaldeko 5:30etan bertako enparantzan.
Martxoaren 20an akordeoiko, txistuko, saxofoiko
eta klarineteko ikasleen txanda izan zen. Entzunaldi
bateratua eskaini zuten Kultur Etxean arratsaldeko
6:30etan.
Martxoaren 30ean arratsalde osoko irteera antolatu
zuen musika eskolak 60 ikaslerentzat Oiartzungo
Herri Musikaren Txokoa izeneko gunera. Musikahizkuntzako bigarren nibelekoentzat prestatu zen
bereziki irteera didaktiko hau.
Herri Musikaren Txokoa herri musika eta herri soinutresnak ezagutarazteko, ikerketarako eta
topagunerako dokumentazio zentro bezala sortu
zuen Juan Mari Beltran musikari ezagunak. Euskal
Herriko kultura eta bereziki herri musika era didaktiko,
ulergarri eta entretenigarrian mota guztietako
hartzaileen eskutan jartzea du helburuen artean
zentroak. Era berean, musika eskoletako ikasleei
beren musika ikasketen osagarri musika eskola
teoriko, praktiko eta aktiboak eskaintzen urtetako
esperientzia du. Kasu honetan, Tobera Musika
Eskolako arduradunen irizpide eta eskakizunen
arabera antolatu zuten bisitaldia zentroko adituek,
herriko haurren beharretara egokitutako eskaintza
adostu arte. Bisita gidatuan mundu zabaleko 400
tresna baino gehiagoren artean, Otzaurten, Zegaman
eta Seguran eskuratutako balio handiko musika
tresna bana daudela erakusgai ikusi zuten. Musika
eskolari izena ematen dion tresna eta bere soinua
ere bertatik bertara ezagutu zuten, toberena hain
zuzen ere.
Martxoan, Tobera Musika Eskolako 3 piano ikaslek
aipamen garrantzitsua lortu zuten Donostian
ospatutako nazioarteko piano lehiaketa entzutetsuan.
Donostiako Udaleko batzar areto nagusian
erakutsitako maila onagatik, denek diploma edo
epaimahaikideen aipamen berezia eskuratu zuten.
Otsailean beste ikasle bat izan zen diploma eskuratu
zuena Andoainen egindako lehenengo piano jaialdian.
Esperientzia –eta emaitzak– positiboki baloratuta,
2007an jauzi nabarmena emango da: 20 izango dira
Andoaingo jaialdira aurkeztuko diren piano ikasleak.
Apirilaren 4an trikitixa eta panderoko ikasleen
entzunaldia izan zen Kultur Etxean arratsaldeko
6:30etan.
Debagoieneko Trikitixa Eguna deitu zen maiatzaren
6rako, Aretxabaletan. Musika eskolako dozena bat
ikasletik gora izan ziren partaide beren trikitixa eta
panderoekin egun osoko jai horretan. Goizeko 11etan
ongi etorriaz eta hamaiketakoaz gozatuta, ordu erdi
beranduago herriko kaleetatik kalejiran irten ziren
gure ikasleak beste trikitilari askorekin talde handia
osatuz. Segidan etorriko ziren Euskal Herriko trikitilari
“profesionalekin” jaialdia, bazkaria eta beste zenbait
emanaldi.
Zegamaren eta S. Sadurní d´Anoiaren arteko
senidetze ekintzen testuinguruan, maiatzaren 14an
dantza saioa eskaini zieten bisitari eta etxekoei
herriko dantzari gazteek.
Maiatzaren 15eko Arantzazurako Erromesaldian
trikitixa eta panderoko zenbait ikaslek musika jarri
zuten urtero legez. Erromesaldiaren ekintza sortaren
barruan, bestalde, ekainaren 5ean herri afaria egin

zen udaletxeko arkupeetan. Amaiera aldera eskolako
trikitilariek jo zuten.
Ekainaren 12an arratsaldeko 6etan gitarrako ikasleen
entzunaldia eskaini zen Kultur Etxean.
Ekainaren 16an Dantzako ikasle guztiek saioa eskaini
zuten jendaurrean arratsaldeko 6etan txistulari eta
trikitilarien laguntzaz. Herriko plazan egitekoa bazen
ere, eguraldi desegokiak eraginda, pilotalekuan egin
behar izan zen.
Ekainaren 23ko gau magikoan, laugarren urtez
jarraian, ohitura eta usadio zaharrak berreskuratuz,
hainbat dantza eskaini zituzten TOBERA Musika
Eskolako dantza taldeek Txistulari Bandak lagunduta
San Joan suaren inguruan.
Ekainaren 27an ikasturte amaierako kontzertua
ospatu zen arratsaldeko 6:30etan Aitxuri Herri
Eskolako gimnasioan. Ondoren afari-merienda egin
zen parte hartzaile eta herritarrentzat.
Aizkorriko Lagunen Eguna uztailaren 2an 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
herriko plazan. Bosgarren aldia zen ohitura berritu
zenetik, eta euskal folkloreko dantza ezagunez
osatutako egitaraua prestatu zen trikitilari taldearekin
eta txistulari bandarekin elkarlanean. Trikitilariak,
gainera, goizeresi eta erraldoi eta buruhandien
kalejiran aritu ziren 25ean eta 27an.
Azaroaren 12an, San Martin azokaren biharamunean,
‘Pirritx eta Porrotx’ pailazo ezagunek pilotalekuan
eskaini zuten ‘Maite zaitut’ ikuskizuneko koreografiak
egin zituzten dantzariek han elkartutako 700 lagunen
begiradapean.
Azaroaren 22an ospatzen den Santa Zezilia
musikarien zaindariaren omenez, bezperan
kontzertua eskaini zuen TOBERA Musika Eskolak
Aitxuri Herri Eskolako gimnasioan arratsaldeko
6:30etan. Aurretik herriko kaleetan zehar trikitilariekin
egitekoa zen kalejira bertan behera utzi behar izan
genuen eguraldi txarragatik.
Abenduaren 12an, azkenik, Kutxak babesturik,
‘Hansel eta Gretel’ operarekin gozatu zuten ikasle
eta herritarrek arratsaldeko 5etan Olarango gizarte
zentroan. Belatrix taldeko antzezle eta abeslarien
eskutik etorri zen Grimm anaien ipuinean oinarritutako
opera honen antzezpena.
Aurreko ekintza sorta mardul honi Zegamako
Txistulari Bandak urtean zehar burutzen dituenak
erantsi beharko litzaizkioke eta baita Zerainen zein
Seguran eskaintzen direnak ere (Olentzeroren
etorrera, inauteriak...), horiek guztiak baitira TOBERA
Musika Eskolaren ekintza egutegi oparoa osatzen
dutenak.
Mila esker guztioi musikak Zegaman tarte bat izan
dezan laguntzeagatik, orain zein iraganean. Askoren
ahaleginari esker egin ditugu 20 ikasturte. Beste
askorenari esker jarraituko dugu etorkizunean ate
berriak irekitzen. Zuei esker. Zuekin. Zuentzat. Urte
berri on!
IKER GÓMEZ DE SEGURA

Denetik ikas daiteke
Tobera Musika Eskolan

Zegama Urtekaria 06
Tobera Musika Eskola
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Orkatz Abesbatza
Aurtengoan ere urtea amaitzear
dagoen honetan, atzera begira jarri
eta 2006 urtearen errepasoa egiteko
garaia heldu da.
Urtea hastearekin batera urteroko
legez Batzar Orokorra ospatu genuen
Orkatzen urteko plangintza begiratu
eta Gida Batzordea osatuko zutenen
aukeraketa egiteko. Aurtengoan Luis
Otaegik utzi zuen Gida Batzordea
eta bere tokia Leire Igoak hartu zuen
lan taldea hurrengo partaidez osatuta
geratu zelarik: Presidentea: Joseba
Izagirre, Idazkaria: Jaione
Gorrotxategi, Diruzaina: Leire Igoa
eta Bokalak: Begoña Olarte eta Axun
Etxegia. Bide batez lerro hauek
Orkatz txikiko partaideak
aprobetxatu nahi ditugu Gida
Batzordea utzi zuen Luis Otaegiri gure
Urteko gainontzeko ekintzekin hasteko lehenik eta
eskerrik beroenak emateko bi urtetan zehar egin
behin Urtarrilaren 28an bi koruek elkarrekin Arrate
duen lanagatik.
irratikoentzat egindako grabaketa aipatu nahi genuke.
Lehenik eta behin urteko errepasoa egiten hasteko
Bertan bakoitzak euskal folkloreko abestiak kantatu
urteroko ekintza bihurtu diren, eta ilusio handiz
eta grabatu genituen, gero irratikoek beraien
hartzen ditugun ekintzen berri emango dugu:
irratsaioetan jartzeko.

ORKATZ

• Apirilaren 14ean: Ostiral Santu eguneko meza.

Bertan guretzat hain esanguratsu egin den “Hil da
Jesus” abestu genuelarik beste zenbait abestiren
artean.
• Uztailak 9: Jubilatuen eguna
• Abuztuak 24: San Bartolome eguneko meza.
• Azaroak 18: Santa Zezilia kontzertua
• Abenduak 25: Eguberri eguneko meza
• Abenduak 27: Beasaingo Arangoiti egoitzara
bisita.
• Abenduak 30: Eguberri jaialdia

ORKATZ TXIKI
• Urteberri eguneko mezetan abestea
• Apirilaren 13an: Ostegun Santu eguneko mezan

Orkatz Abesbatza Sant
Sadurni d´Anoiako
Codorniu upategian
abesten

abestea.
• Maiatzaren 21ean: Jaunartzeak
• Azaroak 18: Santa Zezilia kontzertua
• Abenduak 23: Segurako adinekoen egoitzara
bisita
• Abenduak 30: Eguberri jaialdia.

Jarraian Orkatzek urtean zehar izandako kontzertu
eta ekintzen berri emango dugu: Maiatzaren 1314ko asteburuan Zegama eta Sant Sadurniko herrien
senidekidetzaren barnean Elizan eman genuen
kontzertua eta senidetzearekin jarraituz Irailaren 89-10ean Katalunian izan ginenean Codorniuren
bodegetan eman genuen kontzertua.
Urriaren 29an Azpeitian izan ginen gure lanaren zati
bat erakusten.
Herritik kanpora emandako kontzertuen artean,
urteko azkena Beasainen izan genuen.
Abenduaren 22an Beasainen izan ginen Ordiziako
Oroith eta Irungo Ametsa (gaztea) abesbatzekin
batera gobernuz kanpoko Taupadak erakundearen
aldeko kontzertu bat ematen.
Aurtengo urteko urriaren 7an bestalde korukide
dugun Aitor Galdos eta Nora Imazen ezkontza
egunean abestu genuen eta lerro hauek aprobetxatuz
gure zorionik beroenak eman nahi dizkiegu.
Orkatz Txikik emandako kontzertuak berriz
ondorengoak dira: Apirilaren 8an VIII. Haur
abesbatzen jaialdia ospatu zen Zegaman eta bertan
Segurako haur abesbatzak eta Zarautz-txiki
abesbatzak hartu zuten parte Orkatz txikirekin batera.
Maiatzaren 13an Sant Sadurni d’Anoiako herriarekin
Udalak egindako senidekidetzaren barnean
emandako kontzertuan parte hartu zuten.
Ekainaren 10ean berriz Zegaman hasitako
elkarraldatzearen bueltan Orkatz txikikoak Seguran
izan ziren kontzertua ematen eta urteko herritik
kanpoko azken kontzertua Andoianen izan zuten
abenduaren 16ean.
Aipatu baita ere azaroak 25-26ko asteburuan
Zarautzen izan zirela lan asteburu bat egiten. Bertan
koru bezala lan egiteaz gain korukideen arteko
harremana sendotzea izan zen helburu.
Bukatzeko aipatu abenduaren 8an Orkatz Txiki sortu
zela 25 urte bete zirela eta beste horrenbeste bete
ditzala espero dugula. Agur bero bat eta eskerrak
urte guzti hauetako momenturen batean Orkatzeko
partaide izan zareten guztioi.

Elkartu Nahi
Zegamako San Bartolome froga, 75 urtez egin da. Gipuzkoako III. Froga zaharrena
da eta ondoren azkeneko 25 urte hauetan eman diren irabazleen zerrenda azalduko
dugu:
URTEA

IRABAZLEA

TALDEA

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

XABIER IZUZKIZA
JOKIN MUJIKA
JOSE RONALDO OVANDO
JOKIN MUJIKA
IÑAKI ARRIETA
ANTONIO IBAÑEZ
JON UNZAGA
GABRIEL SABBIAO
AITOR GARMENDIA
AITOR GARMENDIA
JOSE LUIS DE SANTOS
JAVIER PALACIN
LUIS MARIA URIZAR
SANTI BLANCO
JAVIER PASCUAL
CARLOS SASTRE
CARLOS SASTRE
ELADIO JIMENEZ
JON APERRIBAI
IMANOL AYESTARAN
GORKA GONZALEZ
IÑIGO URRETXUA
AITOR PEREZ ARRIETA
ANDONI ARANAGA
IBON ISASI
JULEN GOIKOETXEA
IGOR ROMERO

TRANSPORTE AZKAR
TRANSPORTE AZKAR
P.D.
ORBEA DANENA
REYNOLDS
REYNOLDS
S.D. KAS
REYNOLDS
CAJA RURAL-ORBEA
PATERNINA SPORT
BANESTO
KAIKU-GURELESA
KAIKU-GURELESA
BANESTO
BANESTO
BANESTO
BANESTO
BANESTO
OLARRA-ERCORECA
KAIKU
OLARRA-ERCORECA
OLARRA-ERCORECA
CAJA RURAL
CAJA RURAL
ALFUS TEDES
ALFUS TEDES
DEBARRENA

Agustin
Otxoa

Aurtengoan ere txirrindulari elkarteak urtero bezala zenbait txirrindu lasterketa antolatu
ditu Zegaman. Apirilaren 29an berriz, jubenilek XXII. Elkartu Nahi Sari Nagusia
lasterketan parte hartu zuten. Kaiku taldeko Ander Iradi Mitxelena izan zen, irabazlea.
Bukatzeko, abuztuaren 27an LXXV. San Bartolome saria izan genuen. Hemen
azkarrena Igor Romero Debabarrena taldekoa izan zen.
San Bartolome txirrindu froga zenbat urtetan ospatu den jakin nahi dugunean
Udalaren eta Elkartu Nahi Txirrindu Elkartearen artean desberdintasuna dago eta
horren arrazoia zera da: Udalaren kontuetan, bi urteren aldea dago, izan ere Agustin
Otxoa zegamar txirrindularia hil zenean, froga hau bi urtez “Memorial Agustin Otxoa”
bezala korritu zen eta ez “San Bartolome froga handia” bezala eta ondorioz 2 urteko
alde hori ateratzen da. San Bartolome froga 3 zegamarrek irabazi dute:
• Agustin Otxoa (1961)
• Iñaki Arrieta
(1964)
• Aitor Perez
(2002)
Bestalde, aipatu 4 zegamarrek CLASICA CICLOTURISTA “QUEBRANTAHUESOS”
lasterketan parte hartu zutela. 7.138 txirrindulari irten ziren lasterketa honetan eta
gure herritarren denbora eta postuak hauek izan ziren: Ander Perez Arrietak 80.
postua, 6:03:44 denboran lortu zuen, Aritz Irastorzak 1.473. postua, 7:09:34
denboran; Pedro Luis Arizkorreta 1.736. postua, 7:18:00 denboran eta Ruben
Zabaletak 2523. postua, 7:38:06.

GSR

ERKOP

•

Telefonoa: 943 801 610

Aitor
Perez

EGUNEKO ZENTROAN
GAUDEN GUZTIOK
GABON ZORIONTSUAK
ETA URTE BERRIO ONA
OPA DIZUEGU

GESTION SERVICIOS
RESIDENCIALES

Olaran kalea, 2 Bajo 2

Iñaki
Arrieta

•

E-mail: c.d.zegama@gsr.coop

Jubilatuen Elkartea
Jarraian urtean zehar izan ditugun ekintzen berri
emango dugu, hilabeteka sailkatuta:

Urtarrila

Urtero bezala, urtea Erregeen Kabalgatan parte
hartuz hasi genuen.

Otsaila

Otsailaren 11n, Lourdeseko Amabirjinaren eguna
izan zen. Meza eta txokolatada izan genuen.

Martxoa
Maiatza
Uztaila

Batzar orokorra egin genuen. Junta aldaketa
proposatu zen, baina ez zen ordezkaririk agertu
batzarrera eta lehen geundenak jarraitzen dugu
eginkizun horietan. Ondoren txokolatada izan genuen.

Hilaren 15ean antzerkia ikusi ahal izan genuen. ONCE
itsuen taldeko kide diren “OROIMENAK” taldearen
eskutik “TERAPIA DE GRUPO” antzeslana ikusi
genuen.
21ean, Santo Tomas egunean, mahai jokuen
irabazleen trofeo banaketa egin genuen eta ondoren,
Santo Tomas eguneko ohiturak jarraituz, txistorra
jateko aukera izan genuen.
Aginaldoak ere banatu ziren, aurten 18 izan dira.
Gabonetan egoitza ezberdinetan bizi diren herritarrei
bisita egiteko asmoa dugu opari txiki bat eramanez.

Lehenengo irteera ofiziala Calahorrara antolatu zen.
Urteko bigarren irteera: Donostiara egin genuen.
Miramonen dagoen Gipuzkoako eraikuntza ezagunen
erakusketa bisitatuz. Merezi du bertara gerturatzeak,
oso interesgarria baita.
Uztailaren 9ean, Udaletxeak antolaturik, Jubilatuen
eguna ospatu zen. Egun zoragarria izan zen,
ESKERRIK ASKO!

Abuztua

San Bartolometako jaietan paella lehiaketan parte
hartu genuen eta bigarren saria lortu genuen. Bigarren
sari hori Maritxu Galarraga eta Dami Etxeberriak lortu
zuten, Begoña Etxezarreta eta Javier de Pradok ere
parte hartu zuten lehiaketan. ZORIONAK!.

Iraila

Arabako Añana Haranera egin genuen urteko
hirugarren irteera. Bertara gerturatzea ezinezkoa izan
zen autobusaren luzeerarengatik eta Murgia eta
Orduña bisitatu genituen honen ordez. Bazkaria
Amurrion izan zen, Ruperto Jatetxean, postrean
oroigarri batez zorionduak izan ginen.

Urria

Hilaren 14an Arrasaten adinekoentzat martxa prestatu
zen, hemendik parte hartu zutenak hauek izan ziren:
Jesus M. Guerra - Maritxu Galarraga
Jesus Telleria - Begoña Etxezarreta
Eugenio Ormazabal - M.Carmen Zabaleta
M.Teresa Guridi - Nieves Arratibel

Jubilatuak elkartean toki ezinhobeaz gozatzen

Urtero bezala urriaren 30ean Gernikako azoka bisitatu
genuen eta beti bezala Ruperto jatetxean bazkaldu
genuen, berriro ere oroigarri bat eman zigutelarik.

Azaroa
Abendua

Hilaren 30ean loteria banatzen hasi ginen.
Hilaren 1 eta 2an Gabonetako loteria banatu genuen.
Hilaren 11tik 16rako astean Kultur Astea ospatu
genuen. Mahai jokuak, lehiaketak etabar.

Zegamako

Ostatua

Erregeei arropak josi zizkien jubilatuek

• TABERNA
• JATETXEA
• LOGELAK

San Martin 3 - ZEGAMA • 943 801 051

Zorionak eta
Urte Berri On

Belea Ehiz eta Arrantza Elkartea
Aurten Zegamari egokitu zaizkion ehiz
postuen zerrenda ondorengoa izan da.
PARAJEA
POSTUA
APOTA
11
LARREBIL
6
LARREBIL
4
ITURGAIN
4
ARATZ
4
ULZAMA
11
ALKAIN
2
PORTUGAINA
1
PORTUGAINA
5
LEOTARAN
5
LEOTARAN
7
TXABOLATXO
3
LETEIN
1
LETEIN
5
LETEIN
11

Partzonerian egindako enkante publikoan gehien ordaindu
diren postuak honako hauek izan dira:
PARAJEA
POSTUA
ENKANTEA
AGIÑARAN
0
14.050 �
APOTA
10
13.825 �
APOTA
12
9.797 �
Esan behar dugu aurtengo ehiz urtea ez dela oso ona izan.
Bestalde, San Bartolome jaietan, herri mailako tiro platoa
antolatu genuen eta hona hemen irabazleen izenak:
IRABAZLEA: IKER ZUBELDIA
2. SARIA: FELIX LARREA

Batasun Kasinoa

Urtero bezala, ekintza ezberdinak antolatu ditugu
herrian: Bertso Jaialdia, Ipuin Lehiaketa eta Mus
Txapelketa.

hurbildu zirenak, Astigarragako
Sagardo Etxeko kide den Xabi
Kamioren eskutik.

BERTSO JAIALDIA

KASINOKO XVIII. IPUIN
LEHIAKETA

Lehengo urtean hasi genuen bideari jarraituz, aurten
ere Erlezain Eguna eta egun honekin loturiko ekintzen
artean kokatu dugu gure jaialdia. Apirilaren 2an,
igande arratsaldean ospatu zen pilotalekuan eta
bertan Andoni Egaña, Sebastian Lizaso, Maialen
Lujanbio, Jesus Mª Irazu, Nahikari Gabilondo eta Iker
Zubeldia bertsolariek hartu zuten parte eta jende
asko hurbildu zen jaialdira.

MUS TXAPELKETA
Aurten ere jokatu da elkarteko Mus Txapelketa.
Azaroaren 24 eta abenduaren 1ean. Irabazleak Xanti
Azurmendi eta Manolo Padrau izan ziren eta Luis
Arrieta eta Nagore Arrieta aita-alabak txapeldunorde.
Txapelketa oso arrakastatsua izan zen, lehen egunean
39 bikote aurkeztu ziren eta finaleko egunerako 8
onenak geratu ziren.

SAGARDO KATA
Udaletxeak antolaturik, San Martin feriko ekitaldien
barnean, sagardo kata ospatu zen. Bertan sagardoa
ezagutu eta probatzeko aukera izan zuten bertara

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 idatziarazi 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 maila: ARANTXA ORTIZ ETA ANE ASURMENDI
2. maila: EUKEN OLAZIREGI ETA SARA
IRASTORZA
3. maila: GARAZI ORMAZABAL ETA JOSU
OIARBIDE
4. maila: LOREA GARAIAR ETA MADDI
ORMAZABAL
5. maila: UXUE ALBERDI ETA LIBE GALDOS
6. maila: JOANES ETXAIDE ETA HARITZ GARAI

Mus Txapelketako finalistak

KASINOKO AFARIA DELA ETA, JOXE TELLERIAREKIN HIZKETAN
Zein urtetan hasi zineten afari hau
antolatzen?

Bestalde, esan hasieran, Martin Catalina eta
Anibal Bidondo ere etortzen zirela afari
hauetara baina kanpora bizitzera joan zirenean,
1958ko abenduaren 9an egin genuen lehen
etortzeari utzi zioten eta hauen ordez beste
afaria.
bi lagun sartu genituen.
Nola hasi zen afari hau?
Zenbat zarete taldean gaur egun?
12 gara. Jose Luis Gartzia, Leontzio
Inprentan lan egiten genuen garaiak ziren, lan
Garmendia, Kandido Ocaña, Emilio Otero,
egin ondoren Taberna-Berrin elkartzen ginen
Esteban Atxa (aita hil zenean semea sartu
kuadrilatxo bat eta egun batean, Jose Luis
zen), Migel Goiburu (Jose Asurmendi hil
Gartziak “elektrizistak” esan zidan, nik 18 urte
zenean sartu zen, bere semeak ez baitzuen
betetzen nituenean ea afari bat antolatuko
Iazko afari batean ateratako argazkia
nahi izan), Patxi irigoras, Juan Otaegi, Andres
nuen, horrela eskaera horri baiezkoa eman
Larrea, Inazio Urbizu (Joxe aita hil berriaren ordez)
eta lehen afaria antolatu nuen lehen esan bezala, 1958ko abenduaren
Jose Luis Galdos eta ni neu.
9an. Afari hura hain ongi atera zela ikusita hilean afari bat egitea
erabaki genuen, eta eguna hilabeteko lehen larunbatean ezarri zen.
Emakumeak ez al dituzue gonbidatzen?
Taldean sartzeko aukerarik ba al dago?
Gizonezkoak hasi ginen eta ez dugu planteatu emakumeak sartzea
eta horrela jarraitzen dugu.
Bai, norbait hiltzen bada, beste bat hartzen da, normalean hildakoaren
seme bat. Bestalde, norbait hartzeko, bakoitzak izen bat jarri behar
Bakoitzak bere afaria ordaitzen al du?
du paperean, eta 11 pertsonek, bakoitzak berak nahi duen izena
Hilabete bakoitzean bat arduratzen da afaria, eta ordaintzeaz ere bai;
jartzen du, eta hori irabazten duena hartzen da taldean afaltzeko.
kafea, kopa eta purua bakoitzak berea ordaindu behar ditu beti.

Amezti Elkartea
2006ko abendua iristearekin
batera atzera begirada bat egin
beharrean aurkitzen gara. Egia
esan pasatu den abiada ikusita
atzoko egunari begira gaudela
dirudi.
1996ko urtarrilaren 20an Amezti
Elkartearen sorrera akta sinatu
zuten 21 lagunek. Elkartearen
10. urteurrena ospatzen hasi
genuen urtea beraz. Ospaketa
hau, euskaldunon ohiturari
jarraituz mahainguru batean
egin genuen afari bat eginez,
baina aurretik hitzalditxo bat
entzuteko aukera izan genuen.
Aizkorriko Parke Naturalari
buruzko hitzaldia antolatu
genuen. Horretarako Joan Luis
Morages abokatua, azken urte
hauetan Parke Naturalaren
Juan Luis Morages, Amezti Elkartean emandako hitzaldian
inguruan Partzoneriko
aholkularia izan zen hizlari. Apirilean elkarteko batzarra
Modu berean apimarratu behar da Zegama-Aizkorri
ospatu genuen. Aurten presidentea eta idazkaria
antolakuntza teknikoaren ardura eraman duela mendi
aldatu dira. Joseba Albizuk bere presidente ardura
elkarteak hainbat herritarren laguntzarekin.
Juan Berasategiren esku utzi zuen eta Luis Otaegik
Orainarteko ekintza hauez gain herri mailan ere
Izaskun Igoaren esku. Uztailean, uda sartu aitzakian,
zenbait ekintzetan parte hartu dugu urtero bezala,
elkarteko lagunarteko afari bat egin genuen giro
San Bartolomeetako paella lehiaketan, sagardo eta
onean.
sardina jatean, San Martinetako gazta dastaketan...
Urtean zehar elkartearen barnean kokatuta dagoen
Urtea bukatzeko, negu partea iristear, elkartean mus
Mendi Elkartetik mendi irteera batzuk ere egin ditugu,
txapelketa bat ospatuko dugu abenduan.
besteak beste, Arrano Aitz, Amezti, Aizkorri eta
Azkar badirudi ere, urtea besterik gabe amaitu zaigu.
Candanchura ere bai eskiatzera autobusa antolatuz.
Hurrengo urterako ere zenbait ekintza izango ditugu.

Aitzgorri Futbol Taldea
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Aitzgorri Futbol Taldea gaur egun hiru
mailatan jokatzen duten hiru ekiporekin
dago osatuta. Hiru talde hauek,
Segurako Alustiza futbol zelaian jokatzen
dute.
2005-2006 denboraldian, kadetei eta
infantilei hasieran erritmoa hartzea
kostatu egin zitzaien. Alebinek nahiko
denboraldi ona egin dute. Europako
torneoan jokatzeko asmoa daukate.
Astebeteko torneoak izaten dira eta
taldeko kide guztiek konpajinatzea zaila
izaten da; tartean arazo ekonomikoak
ere egoten dira, bidaia estanzia...
Bukatzeko hona hemen, Aitzgorri F.T.ak
dituen hiru maila ezberdinetan jokatzen
duten zegamarren izenak:
Kadeteak: Jose Javier Malkorra, Jon
Irastorza, Joseba Olaziregi, Aritz Olaziregi,
Nelson Bautista, Arkaitz Urbiztondo eta
Unai Armendariz.
Infantilak: Unai Atxa, Unai Aierbe, Luis
Malkorra eta Joanes Etxaide.
Alebinak: Joseba de la Hera.

Kadeteen taldea

Infantilen taldea

Guraso Elkartea
Urtero aipatzen dugun arren aurtengoan ere gogora
araziko dugu Aitxuri Herri Eskolako Guraso Elkartea
bertako haur guztien gurasoek osaturiko elkartea
dela. Berez guraso denak izan arren Elkarteko
partaide, hauteskunde bidez aukeraturiko
ordezkaritza bat arduratzen da Elkartearen
betebeharrak kudeatzen eta aurrera eramaten. Bi
urtero ordezkaritza horren erdia berritzen da. 2004
urtean berritu zen azkeneko aldiz eta aurtengoan
espero genuen hauteskundeak izatea baina
Delegaritzako aginduen arabera 2007ko otsailean
egingo da hurrengo eguneratzea. 2005-2006 kurtso
hasieran beraz aurreko kurtsoko partaide berak
ditu Elkarteko Batzordeak:
• Joxe Anjel Telleria
• Edurne Ormazabal
• Amaia Atxa
• Juan Carlos Azurmendi
• Joxe Manuel Etxaide
• Mari Carmen Laskurain
• Iñaki Irastorza
• Vicente Rivas
• Elixabet Arrieta
• Gillermo Zubizarreta
• Luis de la Hera
• Xabier Arizkorreta

Beste behin gogorarazi nahi genuke Elkartearen
egitekoa seme alaben heziketan Eskolako Irakasle
Klaustroari laguntzea dela, eskola orduz kanpoko
aktibitateetan eta aktibitate konplementarioetan
gehienbat. Horrela azkeneko urteetan ohitura bihurtu
diren zenbait aktibitate antolatu dira 2006 urtean
zehar ere. Ondorengo lerroetan laburbilduko diren
aktibitate horiek dira herritarrengana hobekien iristen
direnak, baina horiez gain kanpotik ikusten ez diren
eginkizun sorta bat ere badaude, besteak beste:
Eskola Kiroleko Irakasleari (Xabier Intxausti
Idiazabaldarra aurtengoan ere) kontratua berritu
kurtso hasieran, Eskolako ikasleen istripu asegurua
kontratatu, liburuak banatu, txandalak eskatu eta
banatu, urteko bideo emanaldien egutegia egin,
Batzar Orokorra antolatu, Elkartearen aurrekontuak
egin, Eskolako aktibitateen memoria eta aurrekontuak
errebisatu eta oniritzia eman, gurasoei urtean zehar
kobratzen zaien kuotak kudeatu, e.a. Hau guztia
aurrera eramateko bilera periodikoak antolatu dira
irakasleen ordezkariekin, gutxienez hilean behin.

Goian aipatu den moduan
Elkarteak antolatzen dituen
aktibitate asko ohitura bihurtu dira,
eta urtero ospatzen dira, baita 2006
urtean ere. Ondorengoak izan dira:
1. Inauterietako ostiralean
txokolatada bertaratutako guztiei.
2. Kurtso amaierako festa
haurrentzat puzgarri eta beste
z e n b a i t e n t re t e n i g a r r i e k i n .
3. Kurtso hasierako kirol festa
irailean.
4. San Martin festa: Pailazoak
(Pirritx eta Porrotxen “Maite zaitut”
ikuskizuna aurtengoan)
polikoroldegian eta ondorengo
txokolatada.
Ohitura bihurtu da Urtekari honetan
gure eginkizunen berri ematea ere,
baina ez da leku bakarra. Laster
martxan jarriko den Eskolako web
orrian ere emango da Guraso
Elkartearen berri eta urtero Eskolan
egiten den Asanblada Orokorra ere
aukera ezin hobea da gurasoek
eduki ditzaketen zalantzak
argitzeko. Esan beharrik ez dago
kurtsoko edozein momentutan
goian aipatutako edozein partaideri
Elkartearen funtzionamenduaren inguruan edo
Eskolako edozein gorabeheren inguruan egindako
kontsultei erantzuna emango zaiola.
Iaz mendi irteerei egin genien moduan, aurtengoan
kurtso hasieran Kirol Teknikariarekin laguntzarekin
antolatzen dugun Kirol Festari aipamen berezia egitea
erabaki dugu, eta aurten ospatu den saioko argazki
batzuk erakustea. Irailaren azken larunbatean
ospatzen dugun festa honen helburuak bi izaten
dira: alde batetik gure seme-alabek kirola eginez
goiz entretenitu bat pasatzea eta bestetik gurasoei
urtean zehar lantzen diren zenbait aktibitateren berri
ematea. Argazkietan ikus daiteken moduan oskol
jokoa, gizon proba, txinga proba, txirrindularitza,
patinajea eta soka-tira dira beste batzuen artean
aurtengoan praktikatu diren probak. Festaren
bukaeran parte hartu duten haur guztiei dominak
banatzen zaizkie. Aurtengoan behintzat gurasoentzat
ez da dominarik izan, soka-tiran bi taldeek tirada
bana irabaziz “enpate” egin zuten eta.

Kirol festan kirol ezberdinetan
parte hartzen dute ikasleek

Odol Emaileen Elkartea
Ohitura den bezala aurten ere odol emaileok bi hitzordu izan
ditugu Zegaman odola eman ahal izateko. Hauetako hitzordu
bat martxoaren 6an izan zen, bertan 34 odolemaile bildu
zirelarik eta bestea irailaren 6an izan zen eta 38 odolemaile
bildu ziren.
Aurten ondorengoak izan dira omenduak, 25 aldiz odola
emateagatik:
• ARANTXA IRASTORZA MENDIZABAL
• MANUEL ORMAZABAL ORMAZABAL
• JOSE ANTONIO GORROTXATEGI BEGIRISTAIN
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.
Aurtengo omenduak
ANIMA ZAITEZTE !!!
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Elkarrizketa

Julian
Urkizu Urreta
Noiz jaio zinen?
1928an jaio nintzen Zegaman, Etxeraia
kalean, gaur egun Juan Telleria bezala
ezagutzen den kalean. 6 senide gara
4 mutil eta 2 neska.
Eskolan ere ibiliko zinen?

“Garai batean
bazen “Jueves
de moda”
esaten
zitzaiona.
Astea luze
egiten zitzaion
jendea
bazegoen eta
hauek Tolosa
edo
Donostiara
joan nahi
izaten zuten
ostegunetan.”
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Eskolan 10 urte arte ibili nintzen
Zegaman Don Julian Aseginolaza
maisuarekin, gero Beasaingo La Sallen
ibili nintzen 4 urtean. Beasaina eskolara joateko
goizeko 6:15etako autobusean (diarioan) joaten
ginen eta 7:15etako trena hartzera ailegatzen ginen.
Beasainera iritsitakoan, eskola ireki arte “Serberanera”
joaten ginen eta Serberanea ireki bitartean
autobusean egoten ginen.
Serberanera zer zen?
Serberanea Beasaingo jostundegi bat zen. Gure
aitak amistade haundia zeukan hango
emakumearekin eta etxe horretan bazkaltzen genuen
egunero; gero iluntzean 19:15etan trena etortzen
zenean gure aitarekin etortzen ginen etxera.
Trena zergatik aipatzen didazu?

Artzaenean egon zen, han bizi baitzen Don Jose
Zatarain medikua eta honek, Artzaene etxearen
behean zeukan mediku kontsulta. Gero, etxe hori
Papelerako nagusiak erosi zuen eta mediku kontsulta,
Olaranen zegoen Eskola Publikoetan jarri zen. Garai
hartan, medikuarengana joaten zen jendeari ere
errezeta egiten zion medikuak eta botikara joaten
ziren erostera baina, botikan askotan ez zen behar
zuten botikarik egoten eta botikarioak berak esaten
zion jendeari, “joan zaitez Konstantinorengana”.
Orduan gure etxera joaten ziren errezeta horrekin
eta gure aita zena (era guztietako tijimanejuak egiten
zituen) Txomin Irazustarengana joaten zen, orain
Karmen Urbizuk Beasainen botika daukan lekura,
eta handik ekartzen zuen gripearentzat botika gripe
garaian eta katarroarentzat ere ohiko medizinak.
Esan liteke, gure etxean farmazian baino botika
gehiago egoten zela. Gure etxeko gela batean
bazegoen armario haundi bat dena botikaz beteta.
Beste enkargurik egiten al zion autobus
txoferrak jendeari?

Enkargu asko egiten zituen gure aitak, jendeak
zapatak ere eskatzen zizkion, eta estu samar geratu
ezkero, hurrengo egunean handiagoak ekartzen
zizkion, portea pagatu eta kitto. Garai hartan ez
Gure aita autobusarekin ibiltzen zenez, jendeari
zegoen orain bezala telefono mugikorrik eta ezta
trenerako zerbitzua eman behar zion eta horregatik
kotxerik ere. Autobus zerbitzua ere orain baino
bien arteko konbinazio zaintzen zuen. Goizean
murritzagoa zen.
autobusa trenaren ordurako joaten zen eta gero
Lehen goizeko 6:15etan zegoen autobusa Beasaina
bueltan Beasaingo korreoko administrazioan
joateko eta arratsaldean 16:00 edo 16:15tan
Mutiloako, Zeraingo, Segurako, Idiazabalgo eta
Beasaindik Zegamara itzultzeko eta iluntzean beste
Zegamako posta ekartzen zuen.
zerbitzu bat eta kitto. Ostegunetan eta igandetan
1940ko hamarkadan hartan korreo-administrazioa
dobleko zerbitzua zegoen. Garai batean bazen
geltokiaren ondoan zegoen eta han hartzen zuen
“Jueves de moda” esaten zitzaiona. Astea luze egiten
herri hauetako posta, gainera posta erabiltzeko
zitzaion jendea bazegoen eta hauek Tolosa edo
narruzko karpeta handi batzuk izaten ziren.
Donostiara joan nahi izaten zuten ostegunetan.
Perratokiko taloiak ere, Ramon Alustizaren Perra
Bazkaldu ondoren beste zerbitzu bat zegoen
fabrikakoak, berak gestionatzen zituen. Hau da
14:15etan, 15:00etako trena hartzeko.
taloiak kobratu eta
Asteazkenetan
fakturak pagatu ere
Ordizira joaten zen;
egiten zituen.
Ordizian feria
Autobuseko txoferra
zegoelako zerbitzu
garai hartan inporgehiago egoten ziren
tantea zen, korreoa,
egun honetan.
taloi kobraketak
Autobusa goizean
etabar berak manebeti bezala irtetzen
jatzen baitzituen.
zen baina 8:15etan
Ardura handiko lanak
beste zerbitzu bat
izaten zituen.
egoten zen. BaserriAutobusa erosoa al
tarrak, batzuk koneju
zen?
edota untxiekin,
Autobusa jende
beste
batzuk
askok Ordiziko ferira
arrautzekin, beste
joateko erabiltzen
batzuk sagarrekin
Zegamako musika bandako partaidea izan zen Julian
zuen eta gure aita
etabar egoten ziren
zenak, autobusari
zain Ordiziara joateko;
berak jartzen zion
garai hartan jendea
parrila bat ferira
baserritik bizi zen eta
zihoan jendeak
generoa zakutan
zestoak eta gauzak
hartu eta joaten ziren
utz zitzan.
Ordiziko ferira
Autobusean botisaltzera.
kak ere ekartzen
Autobusetan ere
zirela egia al da?
izango zen bada
aldaketarik ezta?
Bai, garai hartan Don
Daniel Goizueta,
Lehen autobusa
izeneko botikarioa
gasojenokin ibiltzen
zen Zegaman. Medizen, autobusak bi
ku etxea, lehendabizi

kaldera zituen atzealdean. Autobusa ibili ahal izateko
gasa egiten zen lehenik ikatz bejetalarekin. Ikatza,
egurra baino merkeago zelako erabiltzen zen.
Autobusa beraz, sua eginda ibiltzen zen. Gure aita
goizeko 4:30etan jaiki, garajera joan eta han egiten
zuen sua. 6:15etan irtetzeko beharrezkoa zen hiru
ordu laurden lehenago sua egitea. Gasojenoarekin
autobusa geldi-geldi ibiltzen zen.
Gogoratzen al zara, Zegamatik Ordiziara zenbat
kostatzen zen autobusa?
Ez naiz gogoratzen. Gogoan dudana da, La Sallen
bi anaiak ibili ginela, eta hilabeteko kuota 13 pzta
zela bakoitzeko, eta bi anai izateagatik 16 pzta
ordaintzen zuela gure aitak. Gure aitak, kuota hori
ordaintzeko jai eta aste egiten zuen lan, oporrik
gabe. Eskurtsioak antolatzen zituen, San Ferminetara,
Arantzazura, Urkiolara e.a. gure aita ez zen
autobusaren nagusia, (nagusia Segurako German
Imaz zen) txoferra zen baina autobusa berea balitz
bezala ibiltzen zen.
Egunkaria ere zure aitak ekartzen omen zuen?
Bai, goizeko 7:00etako trenak Beasaineraino “La
Voz de España” egunkaria ekartzen zuen eta gure
aitak jasotzen zituen Segura eta Zegamara ekarri
beharrekoak eta baita Idiazabalgoak ere. Idiazabalgo
egunkariak “Gildaenean” uzten zituen asteazkenetan
ezik, izan ere asteazkenetan Idiazabalgo diarioa
ferira joaten zen eta orduan berak hartzen zituen.

Zegamarrak Arantzazun, Konstantino txofera ikus daiteke, Zegamako autobusean

lagunak dantzara joaten baziren ere, ni musika
entzuten gelditzen nintzen.
Zegamako banda kanpora irtetzen al zen?
Bai, 1946an Tolosara ere joan zen inauterietara.
Hurrengo urterako ere deitu zien jotzera joan zitezen
eta batzuk ez ziren joan trote handia zelako. Ni
1947an sartu nintzen bandan.
Noiztik ezagutu duzu Zegaman banda?
Ni Zegamako
banda gerra
a u r r e t i k
ezagututa nago
eta nortzuk
osatzen zuten
ere gogoan dut:
J o s e L a r re a
(Elizondo) Zuzendaria, Pantxo Altzaga eta Manuel
Ormazabalek Tuba baxua jotzen zuten, Agapito
Erzillak bonbardinoa, Periko Erzillak, tronpetea;
Anselmo Erzillak, klarinetea; Anduezako lau anaiak,
Altzaga anaiek, Pantxok tuba, Jose Ramonek
borbandinoa, Justok tronboia edo “oloven”a eta
Jesusek klarinetea; Joakin Gerrikok sasofoia, Mintegi
anaiek berriz, Joxek, sasofoi tenorra eta Juanitok
tronpetea; Antero Calvok klarinetea, Simon
Ormazabalek errekintoa, Luzio Ormazabalek
klarinetea, Pako Ormazabalek
bonbardinoa eta Manuel Ormazabalek
baxua.
Gerra garaian, banda desegin egin zen
eta 1940ko Gabonetan berriz berpiztu
egin zen 11 musikariekin: Zuzendaria
Santi Azurmendi zen baina berak ere
tronpeta eta sasofoia jotzen zituen
nahiko musiko ez zeudelako, Jose
Maiorak kaxa jotzen zuen, Felix
A z u r m e n d i k b o m b o a , A n d re s
Laskibarrek platoak, Pantxo Altzagak
baxua, Jose Ramon Altzagak
borbandinoa, tronpeta 3 lagunek jotzen
zuten: Periko Erzillak, Miguel Goenagak
eta Santi Azurmendik; sasofoia Martin
Azurmendik, klarinetea Jesus Altzagak,
eta gero hortik denbora
gutxira sartu zen. Lucio
Ormazabalek ere klarinetea
jotzen zuen.
Banda honek 1950 inguru arte
iraun zuen eta esan 15etik behin jotzen
zuela urte osoan, Garizuman ezik. San
Bartolometan ere jotzen zuen, bestalde,
San Bartolometan Beasain eta Ordiziko
banda ere etortzen ziren.
Eta non jotzen zuen bandak?

“Baserritarrak, batzuk koneju edota untxiekin,
beste batzuk arrautzekin, beste batzuk sagarrekin
etabar egoten ziren zain Ordiziara joateko”
Zuen etxean saltzen al ziren egunkariak?
Gure etxean ez zen periodikorik saltzen enkarguz
ekartzen zituen aitak.
Garai hartan La Voz de España saltzen zen Zegaman
bakarrik eta El Diario Vasco enkarguz ekartzen zen;
El Diario Vasco Espainiako Gobernuarekiko
independientegoa zen eta Zegamako abertzaleek
El Diario Vasco erosten zuten enkarguz, guztira
11ren bat Diario vasco ekartzen ziren hain zuzen
ere eta egunero Gerrikoenea edota Abarkeronen
eta Alustizaenenan uzten ziren, etxe horietan elkartzen
baitziren Zegamako abertzaleak.
Denborarekin “Diario” ere hasi ziren saltzeko ekartzen
eta nik edo nire anaiak partitzen genuen.
Egunkari asko saltzen al zen Gerra ondoren
Zegaman?
La Voz de España, 30-40 bat eta El Diario Vasco
10-11 ale.
Nondik duzue musika ikasteko zaletasun hori?
Nik beti izan dut musikarako afizioa, hala ere, gure
etxean ez zen aurretik ez aita eta ez aitona ere
horrelako afiziorik zuenik. Nik beti izan dut afizio
handia; Zegamako banda jotzen ari zenean eta bai
Beasaingoa edo beste bat jotzen ari zenean, nire

Portiku berrian. Garai batean portiku berria
Udaletxearen azpian dagoenari esaten
zitzaion eta portiku zaharra, elizako
portikuari.
Beasaingo tren geltokia, Zegamako lineako autobusa ikus daitek erdian

“Lehen
autobusa
gasojenokin
ibiltzen zen,
autobusak bi
kaldera zituen
atzealdean eta
autobusa ibili
ahal izateko
gasa egiten
zen lehenik
ikatz
bejetalarekin.”

Konstantino, Zegamako
autobusa prestatzen,
Juan Telleria kalean
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Altsasutik ez al zen etortzen beste
banda bat?

Constantino autobusaren
ondoan, Juan Telleria kalean

“Inauterietan
Olatxoraino
joaten ginen
oinez ezer jo
jabe eta
Olatxotik hasi
eta Gurutze
Santuraino
etortzen
ginen
baserriz
baserri
eskean.”

Ez, Alsasutik orkestina bat etortzen
zen jaietan eta banda desegin zenean
hamabostero etortzen zen. Banda
1954 inguruan desegin zen, gero
Aranburu alkatea saitu zen berriro ere
banda martxan jartzea baino ez zuen
lortu.
Banda desegitear zegoela, niri
zuzendariak esan zidan orkestina
montatzea pentsatu zuela eta nirekin
kontatzen zuela. Egia esateko, ni
orkestinan jotzen hasi nintzen baina disgusto
handiarekin eta 2 edo 3 urte pasatu nituen orkestina
honetan. Orkestinako partaideak honako hauek
girenen: Inazio Altzaga, Jesus Altzaga, Jose Mari
Alkaraz eta Santi Azurmendi eta ni neu. Hasieran
ondo ibili ginen baina
azkenean desegin egin
zen.
Kanpotik jenderik
etortzen al zen
Zegamara?

saio izaten ziren eta saio bakoitzean 3 edo 4 pieza
jotzen ziren. Arratsaldeko 17:00etan, 18:00etan eta
19:00etan.
Iluntzeko 20:0etan Abe Mariak jotakoan, denok
etxera joaten ginen. Udan Abe Mariak ere
beranduago jotzen ziren eta dantzaldia ere ordubete
bat beranduago hasten zen.
Abesbatzik izan al zen garai hartan zegaman?
Elizako korua ezagutu nuen. Koru honetan
gizonezkoak bakarrik parte hartzen zuten. Koruko
organistak Telleria anaiak ziren, Dionisio, Felix eta
Juanito. Nik neuk ere parte hartu nuen koruan. Meza
nagusian abesten genuen, elizatik kanpo inoiz ez.
Juan Telleria ezagutu al zenuen?
Bai bizilagunak ginen, Etxeraia kalean bizi zirelako
hauek ere. Beren osaba Baldomero apaizarekin bizi
ziren. Musikari onak eta konpositoreak ziren, Juanito,
Felix eta Dionisio
anaiak.
Non ikasten
zen
lehen
m u s i k a
Zegaman?

Bai garai hartan jende
G u re g a r a i a n
asko etortzen zen
akademia frontoian zegoen.Don
Zegamara. Seguratik,
Jabier Ormazabal
Idiazabaldik, Mutilotik,
eta Luis Otaegi
Zeraindik... Jendea,
ziren irakasle.
diarioan eta batez ere
Zu autodidakta
bizikletan etortzen zen;
izan al zara?
15etik behin jotzen zuen
bandak eta banda ez
Haseran lezio
Zegamako musika banda
zegoenean, Migel
batzuk jaso
nituen baina, gero bakarka ikasteko metodoa erosi
Goenaga, Ramon Goenaga eta Olatxoko Patxi Albisu
nuen; Villabonara heziketa lanbidea ikastera joan
soinua jotzen aritzen ziren eta hauekin batera, Jesus
nintzenean, instrumentu zahar bat eramaten nuen
Altzagak berriz klarinetea jotzen zuen, ondorioz, beti
eta 15ean behin ekarri beharra nuen gero hemengo
festa giroa egoten zen Zegaman.
badan jotzeko behar nuelako.
Inauterietan
bandak ezer
egiten al
“luntzeko 20:00etan Abe Mariak jotakoan, denok
zuen?

etxera joaten ginen.”

Bai, goizean
g o i z ,
Olatxoarino
joaten ginen oinez ezer jo jabe eta Olatxotik hasi eta
Gurutze Santuraino etortzen ginen baserriz baserri
eskean. Diru horrekin afaria egiten genuen. Eskea
karnabaletako igandean egiten zen. Diru biltzen
normalean Antonio Arrondo eta Florentzio Arkonada
ibiltzen ziren eta hauetako baten ezean Leontzio
Otaegi.
Igandetan zein ordutan izaten zen musika?
Neguan arratsaldeko 16:30-17:00ak aldera. Hiru

Ezer bai al duzu bandakorik gordeta?
Nik garai hartako partitura eta instrumentuak gordeta
dauzkat.
Udaletxean baziren Estandarte eta farola bat eta
bandak San Juan bezperan ateratzen zituen.
Estandarte eta farola hau, Zegamako bandak
Donostiko “Certamen Musical” batean lortutakoak
ziren.
Zure seme-alabek izan al dute afiziorik
musikarako?
Seme-alabak ere ibiliak dira
musika munduan. Nik banuen
Tolosako bandan lagun bat eta
bi semeak Tolosako bandan
jotzen hasi ziren; neuk eraman
eta ekartzen nituen entsaioetatik
e t a n i re a n i m a t z e k o e t a
animatzeko esaten zidaten eta
azkenean ni ere hasi nintzen
bandan jotzen. Gaur egun bi
semeak ertzainen bandan jotzen
dute. Bestalde, gazteagotan, lau
seme-alabek Urki taldea osatu
eta herriz herri jotzen zuten.
Zer eman dizu musikak?
Musika dela eta ez dala, alde
guztietan lagunak ditut.
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ALOÑA GOROSPE
EDURNE ALBIZU
Garai bateko “Urki” taldea

Tartaloetxe Kultur Etxea
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 dastaketa, euskal
preso, iheslari eta senideen aldeko ekimenak,
sukaldaritza txapelketan parte hartzea, etb. Ekimen
guzti hauekin saiatu gara, elkarte «gastronomikoa »
soila ez izaten eta urtero bezela herriaren aldeko
kultur eta gizarte ekintzak egiten, aurtengoan ere
gure nahiak beteta ikusten ditugularik. Hau ikusirik,
hurrengo urteetan Kultur-Elkartea bezela aurrera
jarraitzeko indarra ematen digu.
Urtetik urtera geroz eta bazkide gehiago garela
ikusirik, eta elkarte zaharra txikia geratu zaigunez,
lan eta buru hauste uste handiak eta gero, TartaloEtxek elkarte berria ireki du Santa Barbara kalean
egin diren etxe berrien azpian. Honekin batera Itzala
taberna ere ireki delarik.
Tartalo-Etxe Pilota Kirol-Elkarteak ere aurrera jarraitzen
du gaztetxoei pilotan jolastu eta federatu bezala
txapelketetan parte hartzeko aukera emanez.
Bestalde, udaletxeak kultur elkartekiko jarrera ez du
aldatu, ondorioz diru laguntzak jasotzeko zailtasunak
ditugu. Guk kultur elkarte bezala, Udaletxeak laguntza
eskatzen digun ekintza guztietan gustoz parte hartzen
dugu. Beraz, guk herriarekiko dugun ekintza
eskeintza dela eta kultur elkarte bezala gure
ekintzetan laguntza jasotzea besterik ez dugu
eskatzen.
2006ko EKINTZAK
Jarraian 2006. urtean zehar parte hartutako nahiz
antolatutako ekimenen aipamena egingo dugu:
U R T E Z A H A R R E TA K O P R E S O E TA
IHESLARIEN ALDEKO GAZTINA JANA
Urteroko ohitura bihurtu den bezala, urte zahar
iluntzean egin ohi den preso eta iheslarien aldeko
konzentrazioarekin bat eginez, gaztina jana antolatu
genuen. Herrian ikusi genuen onarpen ona dela eta,
urtaroko giroaz lagundurik aurtengoan ere herritar
guztiei gonbitea luzatzen dizuegu.
PRESO ETA IHESLARI GUZTIAK ETXERA!!!
ZEGAMAKO ELKARTEEN ARTEKO MUS
TXAPELKETA NAGUSIA
Urteroko legez, 2005.urtean elkarte bakoitzak
antolatutako mus txapelketaren finalera iritsitakoen
artean jokatzen den mus txapelketa jokatu zen
martxoaren 18an. Aurten Tartaloetxeri tokatzen
zitzaiolarik antolatzea.
Txapeldunak, Luis Arrieta eta Migel Azkona izan
ziren.
X. ARRANTZA LEHIAKETA
Urtero bezela, Tartalo-Etxe Kultur Elkarteak herriko
gaztetxoentzat arrantza lehiaketa antolatu zuen
apirilaren 2an.
Parteartzaileak zazpi izan ziren: Imanol Otaegi
Baleztena, Irati Atxa Asurmendi, Ibai Urbiztondo
Azurmendi, Ioritz Etxeberria Oiarbide, Unai Atxa
Asurmendi, Jon Irastorza Mujika eta Arkaitz
Urbiztondo Azurmendi. Arrantza egun kaskarra izan
bazen ere, sariak parteartzaile guztientzat izan ziren.
Honenbestez, parteartzaile guztiei eskerrak emanez
eta hurrengo urtean berriro elkar ikusiko dugulakoan
agurtzen gara.
TARTALOETXErekin SAGARDOTEGIRA
Urteroko ohitura den bezela, martxoaren 11n herri
guztiari zabalduriko Sagardotegira irteera egin zen.
Aurtengoan Astigarragako Etxeberri sagardotegira
izan zen, 60 herritar joan ginelarik bertara.

Sagardotegian bapo afaldu eta giro ederrean egon
eta gero Astigarragara joan ginen denok parranda
botatzera.
Ohitura bihurtu den irteera delarik, 2007rako herri
guztiari gonbitea luzatzen diogu eta animatu egun
ederra pasatzera.
PAELLA LEHIAKETA
San Bartolome jaietan ospatzen den Elkarteen arteko
paella lehiaketan, Tartalo-Etxe elkartetik bi bikote
aurkeztu ziren.
Bikoteak: Tomas Lasa eta
Amaia Gorospe alde batetik
eta Imanol Garmendia eta
Anartz Goia bestetik izan
ziren.
ZEGAMAN EZ GAUDE
DENOK
2006ko San Bartolome
jaietan, Zegamako Preso eta
Iheslarien aldeko taldeak
egun berezia antolatu zuen.
Egun hori aurrera ateratzeko
Tartalo-Etxe Kultur Elkarteak
l aguntz a e ske ini zie n,
antolakuntzan parte hartuz.
Izena emanda zeuden 85
lagunentzako bazkari ederra
izan zen Udaletxeko
portikuetan. Bertan bazkaldu
ondoren, trikitilari eta
bertsolariekin kalejira egin zen
Ilunabarralderarte.
ELKARTE BERRIA
Denak hain gustoko izan
dugun elkarte zaharra txiki
gelditu
eta
gero,
aurrerapausu bat ematea
b e h a r re z k o a i z a n d a .
Aspaldiko urteetan ideia eta
desioa izan dena, aurten
azkenik errealitate bihutzea
lortu da.
XIII urteetan zehar elkartea
aurrera ateratzen lagundu
duen jende guztiari esker, eta bazkide kopurua
goruntz dihoala ikusirik, azkenik elkarte berria
zabaltzea lortu da.
Herriko jaietarako erabat amaitu gabe zabaldu bazen
ere, irailaren 22an inauguratu zen ofizialki Itzala
tabernarekin batera.
Egun horretako jaiari, elkarteko pilotariek eman zieten
hasiera herriko pilotalekuan lagun arteko partidu bat
jokatuz. Ondoren herriko aizkolariak aritu ziren lehian.
Jarraian elkarte aurrean, Joxe Mari Esnaolak zutika
enbor bat moztu zuen jende ugariren gozamenerako.
Ekitaldiari amaiera emateko, Iker Zubeldiaren
bertsoak izan ziren.
Inaugurazioari amaiera emateko, bildutako jende
guztiak bapo jan eta edateko aukera izan zuen.
ELKARTEA DENEN GOZAMENERAKO IZAN
DADILA.
XIV. MUS TXAPELKETA
Aurtengoan XIV. aldiz, iraileko azken ostiralean (irailak
29) egin ziren kanporaketak eta urriaren lehenengo
ostiralean (urriak 6) izan zen finala.
Aurtengo mus txapelketan parte hartu duten 28
bikoteetatik, Igor Elizegi eta Asier Berasategik
osatutako bikotea izan da garaile, Urko Gorrotxategi
eta Igor Ormazabal bigarren gelditu zirelarik. Mus
txapelketa arrakastatsua izan dela eta partehartzaile
guztiei gure esker-ona eta hurrengo urtean ere berriz
elkartuko garelakoan, gonbitea luzatzen dizuegu.

Arrantza lehiaketako partaideak

Mus txapelketako irabazleak
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Beste aldetik, gure eskerrik beroenak
laguntza eman diguzuen denoi:
Zegamako Okindegia, Aitzkorpe
Edaritegia, Zegamako Kasinoa, Benito
Harategia,
Vendi Janaridendako Sebas Lujanbio,
M i k e l M a t x i n a n d i a re n a A ro t z a Eraberritzea, Txanton Edaritegia, Haizea
Edaritegia, Caldas Harri-Lanetako
Antonio Castro, Manolo Edaritegia, Mikel
Igeltseritza, Ostatu Jatetxea, Ibañez
Margolariko Iñaki Lasa, Margoako Tomas
Herrien arteko pilota lehiaketan parte
Lasa, Joakin Aroztegia, Joxe Telleria S.M.
hartutakoak
Aseguruak- korreduria, Txurreria TabakoEdaritegia, Intxausti Arrandegia,
Zegamako kooperatiba, Atxa Oilategia.
ESKUBIDE GUZTIEN ALDE
Aurtengoan ere, guztion eskubideen
aurka, Euskal Herriko 100 elkarte baina
gehiagotan eginiko miaketak salatzen
ditugu. Miaketa hauen barnean, urriaren
25ean Ertzaintzaren bisita izan genuen
Tartalo-Etxe Kultur Elkartean.
S A N M A RT I N E TA N T X A K O L I
DASTAKETA
Dagoeneko ohitura den bezela San
Martin azoka egunean, Tartalo-Etxe Kultur
Elkarteak txakoli dastaketa antolatu zuen.
Aurtengoan elkarte berria dela eta leku
aldaketa izan zen, Santa Barbara kalean
egin zelarik. Urtero bezela aukera polita
eskeini zitzaien herritarrei, txakolin
dezberdinak dastatu, salda bero bat hartu
eta mokadutxo bat egiteko.
ez dago inguratu ziren 200 lagunen
artean solasaldi ederrak sortu zirela giro
jatorrean, bazkaltzeko ordua iritsi
Jose Mª Esnaola lanean
bitartean.
AITOR ZABALETA-ri OMENALDIA
Aurten, 8. urteurrena dela eta, sekulako
omenaldia antolatu zuten abenduaren
8rako.
Eguna, Tartalo-Etxean bazkari bat eginez
hasi zuten, ondoren Omendaldi antifaxista
honi bukaera emateko kontzertu hauek
izan zirelarik:
• BANDA BASOTI
• SAGARROI
• BETAGARRI
Euskal presoen eskubideen aldeko
• NAIZROXA
aldarrikapena
Omenaldi erraldoi horren aurrean, zegoen
lana sekulakoa zela ikusirik, Tartalo-Etxe
Kultur Elkarteak bere laguntza eskeini zien
antolatzaileei, hauen aldetik izugarri eskertuz.
Espero bezela, sekulako jendetza izan genuen
Zegaman.
TARTALO-ETXE PILOTA ELKARTEA
Amaitzear gauden urte honetan ere, herriko hainbat
haur eta gazteek pilotarekiko duten zaletasuna
agerian utzi dute. Astean zehar ia egunero izan da
pilotaren zarata hotsa Toki Alai pilotalekuan. Astearte
eta ostiraletan Pilota Eskolako haurrak ibili dira eta
astelehen eta ostegunetan aldiz, Gipuzkoako Pilota
Federazioan Tartaloetxe Elkartearen izenean
federaturik dauden gazteak. Gaur egun 12 gazte
ditugu elkartean federeturik.
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: Joseba Azurmendi, Egoitz
Rivas, Jon Arakama, Gorka Arizkorreta, Unai
Zegama Urtekaria 06
Berasategi, Aitzol Arrondo.
• Benjaminak: Xabier Azurmendi, Iosu Oiarbide,
Tartaloetxe
Luis Bautista, Andoni Saez de Maturana.
• Alebinak: Iban Matxinandiarena, Joseba de la
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Hera.

• Infantilak: Unai Atxa, Luis Malkorra, Joanes
Etxaide, Ioritz Etxeberria.
• Jubenilak: Arkaitz Aldasoro, Arkaitz Ariznabarreta,
Estebe Ariznabarreta, Joseba Arakama.
• Afizionatuak: Aitor Zabaleta, Eñaut Alberdi,
Gorka Aierbe, Unai Agirre, Iker Zabaleta
(Idiazabaldarra).
Aurtengo ekintza garrantzitsuenetakoa 2005.urtean
bezala, Gipuzkoako Herriarteko Txapelketan
(Interpueblos) parte hartzea izan da. Txapelketa
honetan derrigorrezkoa da 3 mailatako (kadete,
jubenil, afizionatu) pilotariak herritarrak izatea.
Baldintza hau betetzea oso zaila da Zegama bezalako
herri txiki batentzat zeren eta gazteak bi urtez urte
mailaz igotzen doaz eta azpitik beste bi pilotari behar
dira mailari eusteko eta gure biztanle kopuruarekin
zaila da. Aipagarria da txapelketan eskuzko
modalitatean parte harturiko 21 herrietatik biztanle
kopuru gutxien geneukan herria ginela.
Zegamako herria defendatuz honako herritarrak
jardun zuten:
• Delegatua: Juan Mari Gereñu.
• Kadeteak: Joseba Arakama, Jon Irastorza, Joxe
Jabier Malkorra.
• Jubenilak: Unai Agirre, Arkaitz Ariznabarreta,
Arkaitz Aldasoro, Estebe Ariznabarreta.
• Afizionatuak: Aitor Zabaleta, Eñaut Alberdi,
Gorka Aierbe.
Zozketan Usurbilen aurkako lehia egokitu zitzaigun.
Herri gogor eta lehiakorra, 90. hamarkadan bi aldiz
txapelketa hau irabazitako herria eta gaur egun Aspe
pilota enpresan atzelari moduan jokatzen duen Asier
Arruti gaztea afizionatu mailan azken partiduak
jokatzen ari zelarik. Lehenengo partida Usurbilen
jokatu genuen. Kadete eta afizionatuek galdu egin
zuten eta jubenilek aldiz irabazi. Beraz 2-1 galdu.
Itzulerakoan Zegaman ere emaitza berdinak suertatu
ziren. Denera usurbildarrak nagusi 4-2ko emaitzaz.
Dena den, Tartaloetxe Pilota Elkarteko ordezkariak
gustora gelditu ziren lorturikoarekin. Emaitza hontzat
jo zuten Usurbil bezalako herri bati aurre egiteko gai
izan zirelako eta bestalde bi herrien artean harreman
polita sortu zen. Aibide gisa, Usurbil nahiz Zegaman
jokaturiko partiduen ondoren, bi herriko partaideen
artean eginiko afarietan lagunarteko giro ederra
nabaritu zen. Datorren urtean ere, ea txapelketa
honen berri emateko gai garen, ez zen seinale txarra
izango!
Parte harturiko beste txapelketei buruz aipatu beharra
dago, maiatza-ekainean antolatzen den “5 Herrien
Arteko Txapelketan” (Zegama, Segura, Idiazabal,
Zerain, Mutiloa), benjamin, alebin, infantil, kadete
eta jubenil mailetan zegamar askok parte hartu
dutela eta emaitzak onak izan direla. Benjaminetan
Xabier Azurmendi eta Iban Matxinandiarena eta
nagusietan Arkaitz Ariznabarreta nagusitu ziren eta
kadeteetan Joseba Arakama txapeldonorde izan
zen.
Kadete, jubenil eta afizionatuak, Gipuzkoako kluben
arteko txapelketan eta Udaberri Txapelketan burubelarri lehiatzen ibili dira. Txapelketa hauei esker,
irailetik aurrera ia ostiral edo larunbat arratsaldero
pilota partidak eduki ditugu ikusgai Toki-Alai
pilotalekuan. Gipuzkoa osoa ere zeharkatu dute
partiduak jokatuz : Astigarraga, Hernani, Zumarraga,
Beasain, Azpeitia, Azkoitia, Irun, Oiartzun, Añorga,
Donosti, Elgeta, Arrasate, Bergara, …
Azken urte hauetan Zegamak jaiotze-tasetan izan
duen igoera nabaria da. Lerro hauetatik gonbitea
luzatzen diegu haur huen gurasoei bultzadatxo bat
eman eta pilota bezalako kirol eder batetaz gozatzeko
aukera dutela eta gure elkarteko ateak zabalik
daudela. Zenbat eta txikiagotan ikasi pilotan orduan
eta hobe. Agian etorkizuneko Aimar Olaizola edo
Martinez de Irujo-ak zegamarrak izan litezke eta
beriekin gozatzeko aukera izan dezakegu.
BEJONDEIELA!

Gazte Herexa Elkartea
G A Z T E T X E B AT J A I O D A Z E G A M A N . . .

“Gustuko lekuan aldaparik ez” esaera zaharrarekin
hasi genuen iazko urtekariko artikulua gazteok.
Aurten, esaera zahar horrek, iaz baino zentzu
handiagoa duela esan genezake; edo
zentzua hartu duela behintzat. Izan ere,
gustuko genuen leku baten alde borrokatu
eta azkenean, aldapa guztiak gaindituz, lortu
genuen horrenbeste aldarrikatzen genuen
Gaztetxea. Abenduaren 2a gorriz borobilduta
dugu guztiok egutegian. Ahaztuko ez dugun
egun bat izango da. Gaztetxean lehen aldiz
sartu ginen eguna.
Gazteon lehen bilera, gau hartan bertan
egin genuen. Lekua egokitu, Gaztetxea gure
gustura nola jarri, etab. erabaki ondoren,
hurrengo egunean bertan hasi genituen
egokitze lanak. Egun, aste eta hilabete
politak izan ziren. Herriko gazte guztiak
batera Gaztetxe bat eraikitzen ari ginen,
leku bat gure modura egokitzen; guztiok
batuta lanean.
Hilabete batzuk igaro ondoren, horrenbeste
desiratutako inaugurazio eguna iritsi zen.
Hainbat ekitaldi antolatu genituen. Gure
helburua, gazteok lortutakoa eta eginiko
lana herriari erakustea zen eta denok
elkarrekin Gaztetxearen irekiera ospatzea.
Horretarako, martxoaren 11n, ostirala,
inaugurazio ekitaldi “ofiziala” egin genuen.
Iker Zubeldia, Amets Arzallus eta Sustrai
Colina bertsolariak gonbidatu genituen eta
herritarrentzat luntx bat prestatu genuen.
Gaztetxea margotzen

Zegamako gazteak jaietan

2005eko Gaboen Egunean, baserrietarako Gabon eske irteera aurretik

Xabier Azurmendi dantzariak txistularien doinuan
aurreskua dantzatu, bertsolariek bertso bana bota
eta trikitilarien doinuez Gaztetxea inauguratuta geratu
zen. Herritar asko hurbildu ziren eta hori ere eskertu
nahi genuke. Ondoren, bertso-triki poteoa eta bertso
afaria izan genituen.
Larunbatean, herri kirolen eta kontzertuen txanda
iritsi zen. Joxe Mari Esnaola aizkolariak herri kirol
erakustaldi bat prestatu zuen eta gauean Mendeku
Itsua, Maitip´'abs talde katalana eta Trikizio musika
taldeen kontzertuak izan genituen herriko
pilotalekuan. Honela, Zegamako Gaztetxea
inauguratuta geratu zen. Bide batez, inaugurazioan
lagundu ziguten guztiei eskerrak eman nahi
genizkieke: Herriko tabernariak, Pako eta bere
kamioia, Itsasondoko Udala...
Behin Gaztetxea inauguratuta, ekintza ezberdinak
egiten joan gara urtean zehar. Horietako bat
Gaztetxeko I. Mus Txapelketa izan zen. Uste baino
bikote gehiagok hartu zuten parte eta sekulako giroa
sortu zen Gaztetxean. Azkenean, Aitor Arakama eta
Gorka Lozano izan ziren txapeldunak.
Gabonetan, gazte guztiok bildu eta gabon bazkaria
egin genuen herriko ostatuan ondoren herriko
baserrietara kantuan irteteko asmotan. Bazkal ostean,
bi taldetan banatu eta batzuk Barrenalde auzora eta
besteak Otzaurte aldera abiatu ginen gabon kantuan.
60 bat gazte bildu ginen egun hartan.
Ihauterietan ere utzi genuen gure arrastoa gazteok.
Izan ere, garai batean egiten zen ihauterietako festa
berreskuratzearren, txaranga bati deitu eta poteoa
egin genuen. Ondoren, pilotalekuan egiten zen
afaria eta dantza lehiaketa berreskuratu genituen.
Giro polita izan genuen gauean zehar. Azkenean,
dantza txapelketako irabazleak Ainitze eta Xabier
Azurmendi anai-arrebak izan ziren.
Denbora igaro ahala, herriko San Bartolome jaiak
iritsi ziren. Festetan, dagoeneko ohitura bihurtu den
Gazte Afaria egiteaz gain, koadrila egunean gazte
jokuak egin genituen. Sekulako arrakasta izan zuten
jokoek eta gazte askok parte hartu zuten. Koadrila
bazkarien eta futbol taldeen arteko finalaren artean
geratzen zen hutsunea betetzeko primerako ekintza
dela ikus ahal izan zen.
Urteko azken ekintza, San Martin egunean izan
zen. Egun horretan, urteroko odolki eta txorizo
pintxo postua jartzea ezinezkoa gertatu zaigu
aurtengoan. Horren hutsunea betetzeko eta gazteok
festan parte hartzeko, urtero moduan txerrikume
bat zozketatu genuen eta iluntzerako txaranga bat
ekarri genuen poteo garairako.
Ikus daiteke beraz, pixkanaka Gazteok geure lekua
hartzen ari garela herrian eta pixkanaka ekintza
gehiago egiten ari garela. Jarrai dezagun ba honela
eta izan dezagula herriaren laguntza. Zegamako
gazteok ere Zegamako herritarrak baikara.

2007 URTE ZORIONTSUA OPA
URTE BERRI ON !!!

DIZUEGU

OLABERRI ETA

JUAN TELLERIA KALEAN
GARAJEAK SALGAI

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

Elkarrizketa

Hipolito
Arrondo Aizpeolea
Noiz eta non jaio zinen?
1923ko urtarrilaren 30ean Zatizalierren
jaio nintzen.
Eskolan ibili al zinen?
Baietz esan daiteke, 7 urterekin Amiña
Barrenera bizitzera joan ginenean hasi
nintzen San Pedroko eskolan. Maria
Mora izan zen nire irakaslea. Klaseak
euskaraz ematen genituen.
Maria Mora nongoa zen?

“Soldaduzka
Calatayuden
egin nuen.
Gaur egun
gertu geratzen
da, baina
orduan 2
egun bidean
pasatzen
genituen.””

“7 urterekin
Amiña
Barrenera
bizitzera joan
ginenean hasi
nintzen San
Pedroko
eskolan.
Goialdeko
beste haur
batzuk
Otzaurteko
eskolan
ibiltzen ziren.”

Madrilekoa zen baina euskeraz ikasten
genuen. Udan eskolarik ez zegoenean
Zestoako balnearioan aritzen zen lanean.
Eskolara haur asko joaten al
zineten?

bakarrik izaten nuen libre eta orduan etxera joaten
nintzen. Etxean galdetzen zidaten ea lo egitera
bakarrik joaten nintzen. Normala den bezala. Urte
osoan jai egun bat bera ere izan gabe, ba, ni logureak
jota egoten nintzen eta lo egin besterik ez nuen nahi
izaten. Eta esan behar da okindegian 4 urte baino
gehiago egin nituela, bertan gerrate guztia pasa
nuen.
Segurako okindegian 4 urte pasa ondoren
berriro baserrira etxeko lanak egitera itzuli al
zinen?
Bai, 16 urterekin etorri nintzen etxera. Baserriko
lanez gain trenbidean ere aritu nintzen lanean. 17
urte nituela hasi nintzen lanean trenbidean. Hura lan
gogorra zen, kanalak eta tunelak garbitzen ibili
nintzen soldadu joan arte.
Trena garai hartan geratzen al zen Zegaman?

Goialdeako gehienak. Otzaurten ere eskola zegoen
Geratu ez baina pasatu bai.
eta auzoko haur guztiak bi eskola hauetan ibili ginen.
Jendeak erabiltzen al zuen?
San Pedroko eskolan haur dexente ibili ginen. Gero
Hasieran ez zegoen apeaderorik, geroago egin zuten.
berria egin zutenean haur denak kaleko eskolara
Egin zutenean orduan bai, jendea ibiltzen zen. Ez
joaten hasi ziren. Autobusa etortzen zen beraien
naiz gogoratzen noiz egin zen, esan dezakedan
bila. Ez naiz gogoratzen noiz hasi ziren haurrak
bakarra zera da, ni soldadu joan baino lehen egin
kaleko eskolara joaten, gogoratzen dudana zera da,
zela eta ni soldadu 21 urterekin joan nintzen. Obran
Loreto nire alaba jaiotzeko zegoela eskola berria
eta obrakoekin ibili nintzen. Gabirikoa ere orduan
egiten ari zirela, orain dela 45 urte. Esan daiteke
egin zen.
eskola berriak
e g i n
zituztenean
auzoko haur
d e n a k
“Oso gutxitan etortzen nintzen etxera, Gabonetan
autobusean
eta horrela. Gabon egunean bakarrik izaten
hartu eta
k a l e r a
genuen jai.”
e r a m a n
zituztela
eskolara.
Noiz arte ibili zinen eskolan?
Soldadutzan zenbat denbora pasa zenuen?
11 urterako morroi nengoen, beraz, ordurarte ibili
2 urte eta erdi pasa nituen.
nintzen eskolan. Uda hartan Zatizalierrera bidali
Soldadutzan zeundenean etxera etorri al zinen
ninduten morroi behiak zaintzera. Uda amaitutakoan
noizbait?
etxera itzuli nintzen, baina handik denbora gutxira
okindegira bidali ninduten lanera. 12 urterekin
Uzten zidaten guztietan. Lehen aldiz 7 hilabete
soldadutzan pasa ondoren etorri nintzen. Handik
Segurako okindegian ari nintzen lanean, beraz, nik
aurrera sarriago etortzen hasi nintzen. Ni Calatayuden
daukadan eskola ez da batere handia. Maria Morak
egon nintzen. Gaur egun gertu geratzen da, baina
ere eskola handiegirik ez zuen. Esaten dutenez
orduan 2 egun bidean pasatzen nituen. Joan ginen
familia aberatsekoa zen bera, baina etxetik bota egin
egunean, behintzat, hainbeste denbora pasa genuen.
omen zuten eta Zestoara eta Zegamara etorri zen
Bagoi batzuetan sartu gintuzten. Altsasuko geltokian
lanera. Emakume jator eta edukatua zen.
egonaldi bat egin genuen eta Iruñako geltokian beste
Zatizalierren morroi egon zinenean etxera
egonaldi bat.
joaten al zinen lo egitera?
Dendarik ba al zegoen Goialdean?
Ez, Zatizalierren pasa nuen uda osoa, ez nintzen
Nik, denda Ezpaleon ezagutu nuen, Kontxita eta
etxera joaten.
Antoniok zeukaten eta taberna ere bazuten hauek.
Segurako okindegian egon zinenean ere bertan
Bestalde, Urtzelaietan ere ezagutu nuen taberna.
bizi al zinen?
Orduan kalera jeitsi beharrik ez zenuten izango?
Bai, oso gutxitan etortzen nintzen etxera, gabonetan
Kalera jeisten ginen, mezetara joan beharra zegoen
eta horrela. Gabon egunean bakarrik izaten genuen
eta. Gurasoekin ere kalera joaten nintzen mezetara,
jai. Zatizalierren morroi ibili nintzenean denbora librea
eta goizeko 6.00etarako mezetara ere bai. Hasieran
izaten nuen, baina okindegian ez. Gabon eguna
5.30etan egoten zen eta geroago 6.00etan jarri
zuten.
Urtzelaietako taberna nolakoa zen?
Taberna txikia, baina garrantzitsua auzorako. San
Pedroko festetan giro ona egoten zen bertan,
soinujoleren bat edo egoten zen. Geroago, jaiero
egoten zen giroa, baina gure ume denboratan
festetan bakarrik. Soldadutza egin eta gero, garai
horretan, jaiero egoten zen giro ona soinujole eta
guzti. Bertan parranda handiak eginak gara.
San Pedron mezarik egoten al zen?
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Horiek geroagoko kontuak dira, berria egin eta gero
hasi ziren meza ematen, eta meza ematearekin
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hark kalte handia egiten zidan, beti
katarroarekin nengoen eta birikak ere
hartuta izaten nituen.
genuela eta guk dena batera egin
genuen, Zegamara etorri, ezkondu eta
baserria erosi. Nire anaia zaharrena
Olaran baserrira ezkondu zen eta gure
baserria libre geratu zenez, nik gurasoei
erosi nien.
Baserrian lan handia izango zenuten
ezta?

San Pedroko eskola aurrean, haurrak jolasean

batera igandeetako giroa areagotu egin zen. Exito
bat izan zen, autobusa eta dena jarri zuten kaletik
jendea etorri ahal izateko. Seguratik ere etortzen
ziren.
Egia al da Goialdeara neskengana etortzen
ziren mutilei harrika egiten zenietela?
Fama hori badago eta gezurra ere ez da. Harrika
egiten genien Seguratik neska-laguntzera etortzen
ziren mutilei. Behin, auzoko neska bati, gustokoa ez
zuen mutil batek lagundu zion eta neskak, nahita
sasiz beteriko bide batetik eraman zuen, gero mutilak,
atzera etxera bueltatzekoan, arazo gehiago izan zitzan
eta ondorioz, hari gehiago lagun ez ziezaion etxera.
San Pedroetako festez gain, beste festarik ba
al zegoen Goialdean?
Ez, San Pedro eguna bakarrik. San Pedro eguna jai
handia zen eta etxean gonbidatuak eta dena izaten
ziren.
Irutxetan tabernarik egon al zen?
Bai, izan zen. Baina ni gaztea nintzela eta ez dut
oroitzapen handiegirik.
Aste Santuak nola ospatzen zenituzten?
Elizan sartuta goizean eta arratsaldean. Ostegun
Santu egunean kaletik Gurutze Santuraino izaten
zen prozesioa eta Ostiral Santu egunean kaletik
Barrenaldera joaten zen, baina denbora gutxiago
egiten zen, gero jendeak Segurara joan nahi izaten
baitzuen Segurako prozesioa ikustera fama handia
zuelako. Nik ez nuen askotan ikusi, okindegian egon
nintzen 4 urtetan bakarrik.
Trenbidean lanean zenbat denboran ibili zinen?
17 urterekin hasi nintzen, baina geroago seguro
soziala etorri zen eta 18 urte bete bitartean etxera
bidali ninduten. 18 urte betetakoan berriro trenbidean
lanean hasi nintzen 21 urterekin soldadutzara joan
arte.
Nolatan joan zinen Pasaiako portura lanera?
Portuan zegamar asko zegoen lanean. Zegamar
batek postu on bat lortu zuen portuan eta hark
zegamar askori eman zigun lana.
Menditik kostara aldaketa handia nabarituko
zenuen, ezta?
Bai, baino askotan esaten zidaten “zegamarra izango
haiz hi ere, ataundarrak eta zegamarrak kaminero
edo guarda seguruago”.
Gaur egun emaztea dena ere Pasaian ezagutu
al zenuen?
Bai, bera etxe batean neskame zegoen Pasaian eta
ni portura lanera joan nintzenean ezagutu genuen
elkar. Denboraldi bat elkarrekin ibili ondoren, ezkondu
eta Zegamara itzuli ginen bizitzera.
Zure emaztearentzat ere gogorra izango zen
Zegamara etortzera?
Bai, baina berak esaten duen bezala, “gustuko tokian
aldaparik ez”. Ni aspertuta nengoen portuan lan
egiteaz. 5 urte pasa nituen bertan eta gaixotu ere
egin nintzen. Nik guarda lanpostua nuen eta askotan
gauez lan egin behar izaten nuen. Itsasoko brisa

Bai, baserriko lanaz gain 8 seme-alaba
izan genituen eta nik Legazpin lan egiten
nuenez esan daiteke denbora libre
handiegirik ez genuela izaten. Nik,
gainera, denbora asko egiten nuen
etxetik kanpo. Ordu bat behar izaten nuen
lanera joaten eta beste ordu bat etortzen,
bazkaltzen beste ordu bat eta 8 ordu lanean pasatzen
nituen. Ordu asko etxetik kanpo. Egun txarrak ere
asko pasa ditugu. Urte batean bi eskumuturrak
batera hautsi nituen. Hura zen miseria ezertarako
ere ez nintzen gauza. Gure alabetako batek 3 hilabete
izango zituen eta medikuetara joan behar genuenean
hirurok batera joan behar izaten genuen. Tolosara
joaten ginen medikuarengana baina batzuetan hark
Donostiara bidaltzen gintuen eta trenean ibili behar.
Nik trenean ibiltzeko laguntza behar izaten nuen eta
emazteak lagundu behar. Alaba zaharrenak 13 urte
besterik ez zituen. 40 egun egin nituen eskumuturrak
eskaiolatuta baino eskuak indarrik gabe neuzkanez
3 hilabete edo horrela egin nituen bajan.
Larunbatetan lanik izaten al zenuten?
Hasieran larunbat goizetan lan egiten nuen 12ak
arte, baina gero larunbatak jai ematen hasi ziren.
Baino gero etxean egoten zen lana. Baserrian lana
ugaria izaten zen eta ganadua dagoen tokian zer
esanik ez. Gaur egun ez dugu ezer, semeak ditu bi
behor eta horiekin ibiltzen da, baina bestela ezer ere
ez.
San Martinetan festa handia egiten al zen?

Hipolito gaztetan

“Aste Santuan,
ostegun
Satuan
prozesioa,
kaletik Gurutze
Santura egiten
zen eta
ostiraletan,
kaletik
Barrenaldera.”

San Martinetan festarik ez zen egiten, hori geroago
hasi zen. Beno, feria egoten zen. Nire aita ferizalea
zen eta ni berarekin joaten nintzen. Ardi zaharren
bat edo beste eramaten genuen. Salerosketa
moduan ospatzen zen
feria, baina besterik ez.
San Martinetako festak
askoz ere geroago
jarritakoak dira.
San Isidroak ere
ospatzen omen
ziren, ez?
Bai, bai, baina elizan
gehiena. Mezetara
joaten ginen eta
Santuarekin prozesioan
irteten
ginen.
Ospakizun guztiak
elizan hasten ziren,
edozer gauza zela ere.
San Isidroetako
bazkaria ere bakarren
batzuk egingo zuten,
baina nik ez nuen
batere egin. Baina hori
ere geroago jarri zen,
ni umea nintzela ez zen
egiten. Baserritik ez
zegoen
etekin
handiegirik, lehen ez
zegoen eta orain ere
ez.
Otzaurten noizbait erromeririk egon al zen?
Otzaurten ez baina beherago bai, karobian. Tren
geltokiaren aldamenean dago karobi zulo hau eta
bertan taberna txiki bat jarri zuten Zubietakoek eta
soinua ere egoten zen.

Hipolitoren gurasoak
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Otzaurteko tren geltokian jenderik ibiltzen al
zen?
Otzaurteko tren geltokian ez zen jende asko ibiltzen,
Apeaderoan gehiago.
San Juanak ere lehen asko ospatzen ziren ez?

Hipolito gaztetan

“Lehen hilean
feri bakarra
egiten zen,
hileko azken
astelehenean.”

Hipolito bere senideekin.
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zaharrenekin larunbat batean. Emaztea etxean geratu
zen beste denekin. Guk gaua Arantzazun pasa eta
hurrengo egunean etxera itzuli ginen.
Arantzazura erromesaldian joaten al zineten?
Bai, orduan ere lo egiten bertan geratzen ginen.
Baina ez ginen famili osoa joaten, hori ezinezkoa
zen. Herriko jende asko joaten zen menditik. Orain
autobusean joan izaten naiz. Aspaldi utzi genion
mendiz joateari.

San Juanetan herriak lehen ardoa ematen zuen,
uste dut orain ere ematen duela, garai hartan jende
gehigoren moduan, gure aita zena ere joaten zen
eta bokadiloa eramaten zuen. Plazan han arkupeetan
harri gainean
iladan jarri eta
han egoten
z i r e n
“San Martinetan, 1940 urte inguruan,
herritarrak
Dionixio Telleria alkate zegoela hasi zen ganadu
kupeletik
a r d o a
feria egiten.”
edanez. San
Juan sua ere
egiten zen eta
San Juan
Orain zuen bizia nolakoa da?
arbola ere jartzen zen.
Andreak aspaldi etsi zuen, baina niri askoz ere
Gabon gauean zein otordu egiten zenuten?
gehiago kostatu zait baserria uztea orain kalean ere
badugu etxea eta neguan bertan egoten gara. Udan
Konpota zen platerik nagusiena, turroiak eta horrelako
baserrian egoten gara, baina etxe inguruko lanak
gauzak ez ziren egoten. Arraina dirua zuenak bakarrik
ez ditugu guk egiten, seme-alabek asko laguntzen
jaten zuen. Haragia izaten zen, baina norberak zuena.
digute. Gutxi gora-behera baserrira San Isidrotan
Ordurako txerriren bat edo ardi zaharren bat hiltzen
igotzen gara eta Urte Berri egunean kalera jeisten
zen eta horrekin egiten genuen. Harategira erostera
gara. Hemen, kalean, etxe aurrean ibiltzen naiz
ezin zen joan. Pentsa, gerrate garaian ni Seguran
paseoan. Neguan zailagoa da eguraldi txarrarekin
nengoen eta harategira “sebo” bila bakarrik joaten
eta hotzarekin irtetea. Esan daiteke oso lasai bizi
ginen eta horretarako goizeko hiruretan iladan egon
naizela.
behar zen zerbait lortu nahi bazen. Askotan, ordea,
berehala amaitu egiten zen eta asko eta asko batere
Santa Ageda nola ospatzen zen zuen gazte
gabe geratzen ziren. Esnegaina ere asko erabiltzen
denboran?
genuen grasa asko baitzuen. Ez oraingo gazteak
Santa Ageda eskea gauez egiten zen 9ak 10ak
bezala, hori ez lukete jango.
aldera hasita. Gero, biltzen zen jeneroarekin (arrautza,
Aizkorriko damaren inguruan zerbait ba al
txorixoa...) afaria egiten zen kuadrilan.
dakizu?
San Martin nola ospatzen zen?
Entzun asko
San Martinetan, 1940 urte inguruan, Dionixio Telleria
egiten genuen
alkate zegoela hasi zen ganadu feria egiten. Gero
“hor pasatu da
aurretik ez dakit egiten zen edo ez. Behiak, ardiak,
dama” baino
behorrak, astoak eta txerriak izaten ziren. Guk ere
nik sekula ez
eramaten genituen eta orduan ere behiei sariak
nuen ikusten.
ematen zitzaizkien. Gure aitak behi suizo zuri handi
O r a i n
bat eraman zuen eta gu sari esperantzan gelditu
ostegunetan
ginen baina, beste dotoregoren bati emango zioten,
egiten da
gurera ez zen behintzat iritsi.
feria, lehen
Gabonetako kantaren batekin akordatzen ahal
ere horrela
zara?
egiten al zen?
Gabon eskean ibiltzen ginen, “Artzai buru txuri bi”
Ez, horiek
eta beste abesti batzuk abestuz. Gehienetan
o r a i n g o
Gabon gabon zeta,
kontuak dira.
Lehen hilean
Gabon errezeta,
feri bakarra egiten zen, hileko azken astelehenean.
Jesus jaio data,
Gure aita ferizalea zen eta beti han egoten zen.
Jo
zagun krisketa,
Ferian ganadua eta txerriak egoten ziren.
Limosna
Zuen haurrak eskolan non ibili ziren?
abesten genuen, motzena zelako. Gero gauean
Gure seme-alabak hasieran San Pedroko eskolan
afaria izaten zen etxean. Afaltzeko oilo saldarekin
ibili ziren, baina lehen esan dudan bezala, eskola
zopa egiten zuen amak eta ondoren oilo hori jaten
berritu zutenean eskolara kalera joan beharrean
genuen. Postrean, konpota jaten genuen, orduan
aurkitu ziren eta autobusean jaisten ziren.
ez zen turroirik. Noizean behin, menbrilu pixkat jaten
genuen turroiaren ordez.
Neguak nolakoak izaten ziren?
San Bartolomeak nola ospatzen ziren, zer jaten
Orain baino gogorragoak izaten ziren. Elurra behintzat
zen, parranda handia egiten zen?
gehiago egiten zuen, gerrirainoko elurrak eta horrela.
Neguan palakin elurra kenduz behiei jana emateko
San Bartolomeetan, garbantzuak jaten genituen
arbitan ibiltzen ginen. Orain pentsatzen dut arbi
txorixo eta haragi apur batekin, gainean oiloa eta
horiek ere bazutela indarra. Elur azpitik atera eta
postrean arroz-esnea eta inoiz, esne dexente
ematen genien behiei.
zegoenean, natila ere egiten zuen amak.
Jubilatu eta gero eskursioetara joan izan al
Parranda haundia ez zen egiten baina behin, gaupasa
zara?
egin behar nuela eta gelditu nintzen kalean.
Gauerdirako aspertu nintzen eta Olaberriko “papelera
Gutxi, baina esan behar da Imsersotik oporretara
zaharrean” espartzu gainean lo egin eta goizean
joan izan garela lagunekin.
itzuli nintzen etxera.
Gaztetan noizbait oporretara joan al zineten?
Parrandarik egiten al zen?
Ez, ezin zen. Gero gainera 8 seme-alabekin ezin zen
Parrandarako ez genuen dirurik izaten eta kantuan
inora joan, nahiko lan bazegoen etxean. Gogoratzen
bakarrik egiten zen. Orduan ez zen orain bezala
naiz nola behin joan nintzen Arantzazura 3
goizaldera etxeratzen, gehienetan gaueko

hazi da herria. Papelera
itxi zenean, herrian
lanpostu asko galdu
ziren, baina orain berriz
I n t x a u s t i k o
industriagunearekin
berriro lanpostuak
sortzen ari dira. Herria
aurrera begira martxa
onean ikusten dut.
Eskean neska eta
mutilak elkarrekin
ibiltzen al zineten?

Jose Mari Azurmedi, Antonio Arakama, Hipolito eta Jose Alustiza San Pedron.

Neskak eskean ibiltzea debekatuta zegoen gerra
garaian, mutilak bakarrik ibiltzen ginen. Guk gauean
hamaikak alderako etxeratu behar izaten genuen
eta neskak
bederatziak
ingururako
“Garai hartan Urtzelaietan taberna zegoen eta ia
etxeratu behar
zuten.
igandero egoten zen soinu-joleren bat eta kaleko
Argindarra
neska-mutil gazteak eta Segurakoak ere etortzen
noiz eta non
ezagutu zen
ziren. Festa handia egoten zen orduan han.”
Zegaman?

hamaiketarako etxeratu beharra izaten zen. Behin
Urtzulaietan “freskeran” (garai hartako hozkailua)
zituzten xerrak hartu eta kalean erosi bagenitu bezala

eraman genizkion etxeko andreari prestatzeko, eta
gureak balira bezala jan genituen beraiei hartutako
xerrak.
Garai hartan Urtzelaietan taberna zegoen eta ia
igandero egoten zen soinu-joleren bat eta kaleko
neska-mutil gazteak eta Segurakoak ere etortzen
ziren. Festa handia egoten zen orduan han.
Karnabalak ospatzen al ziren Zegaman?
Gerra aurretik ospatzen ziren. Orduan karnabaletan
ere eskea egiten zen, koadrilak etortzen ziren
zestoarekin arrautzak, txorizoak... biltzera eta idi
adarrekin ibiltzen ziren, etxeetara joatean abisu
emateko. Orduan karnabalak hiru egun irauten zuten,
igandetik-asteartera.
Karnabal batzuetan juergan genbiltzala, mozorroturik,
Guardia zibilak agertu ziren eta tabernaren batera
ezkutatu ginen. Orduantxe nintzen trenbidean lanean
hasita eta diru piskat irabazten hasia, eta ezin lasai
juergarik egin!
Inguruko herrietara jaietan joaten al zineten?
Inguruko herrietako festetara gutxi joaten ginen,
Segurako Aste Santuko prozesioak ikustera joaten
ginen, baina gehiago ez.
Aste Santua nola ospatzen zenuen?
Gehienean izaten zen zerbait elizan eta bertara joaten
ginen. Ostegun Santu egunean Olaberriko ermitan,
Gurutze Santuan, ospatzen zen elizkizuna. Honen
inguruan ibiltzen ginen prozesioan “Ora pronobis”
esanez. Ostiralean berriz Aitamarren inguruan
ospatzen zen elizkizuna eta piska bat lehenago
libratzen ginen, gero Segurara joateko hango
prozesioa ikustera.
Aste Santurako traje berriak ere egiten ziren.
Nola ikusten duzu Zegama?
Gure garaitik asko aldatu da. Orduan Zegaman etxe
gutxi batzuk bakarrik zeuden. Gaur, ordea, asko

Gure etxean, betitik ezagutu dut argindarra.
Lehenengo Errota-berritik banatzen zen argindarra
eta Ezpaleoko zentrala gerora egindakoa da.
Irrati eta telebista argindarrarekin batera noiz
ezagutu zenuen zenbat urterekin?
Gure etxean lehenengo irratia ni ezkondu ondoren
ezagutu nuen, anaiak ekarri zion amari, 50-48 urte
izango dira.
Telebista berriz, oso berandu jarri zen gure etxean,
herrian beste etxe gehienetan jarri eta gerora jarri
zen, 28 bat urte izango dira.
Komuna eta ur korrontea
noiz hasi zen zabaltzen?
52 urte izango dira komuna
ur korrotearekin jarri zela,
aurretik “komun direktoa”
zegoen, egurrezkoa. Iturria
komuna baino lehenago ere
bazen, mutikoak ginela jarri
zen, hori bai, ur hotza. Gero
kazueletan berotzen
genuen. Ekonomika jarri
zenean, honek deposito txiki
bat izaten zuen iturri txiki
batekin eta handik ateratzen
genuen ur beroa.
Kontrabandoa noiz
ezagutu zenuen?

Hipolito eta Ixiar emaztea beren biloba batzuekin

Kontrabandoa gerra ondoren hasi zen. Udaletxeak
lursailak neurtzen zituen eta horren arabera esaten
ziguten zenbat erein genezakeen. Ereindakoaren
zati bat gero “abastos” (liskaketara) eman behar
izaten zen oso merke. Etxean ere koadrila ona jateko
eta entregatzeko beti falta izaten zen. Orduan anaiak
Aguraina astoekin joaten ziren San Adriandik barrena
eta nik garai hartan trenbidean lan egiten nuenez,
trena dohainik izaten nuen. Hori aprobetxatuz, bi
maletekin joaten nintzen trenez
Aguraina eta maleta bakoitzean 25 kilo
gari ekartzen nuen. Zalduondo
inguruan, garia ekarriko bagenuen 4,5
pezeta ondaindu behar izaten genituen
eta gero fiskalikoei entregatzean, 2,5
pezeta ematen zizkiguten. Gero
Altsasun, Guarda Zibilak egiten
genuenaren usain hartuta, maletak
begiratzan hasi ziren. Orduan utzi nion
kontrabandoan ibiltzeari.
Etxean genituen jan-eskasak
kontrolatzera etortzen ziren Guarda
Zibilak eta ahal ziren tokietan
ezkutatzen ibiltzen ginen, haiek ez
kentzeko.
LEIRE LOZANO

Hipolito eta Ixiar, Amianogoena baserriaren aurrean.

“ Gerrate
garaian ni
Seguran
nengoen eta
harategira
“sebo” bila
joaten ginen
bakarrik eta
horretarako
goizeko
hiruretan
iladan egon
behar zen
zerbait lortu
nahi bazen. ”
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Elkarrizketa

Juan Mari
Ormazabal Mutiloa
Non eta noiz jaio zinen?

Non egon zinen?

Azkonietan 1920ko abuztuaren 8an.
Eskolan ibili al zinen?

Guadalajarara eraman gintuzten eta han 5-6 hilabete
pasa nituen gerra bukatu bitartean. Gerrate garaian
Burgosen ere egon nintzen eta 5 km aurrerago
kartzela zegoen. Han preso batzuk goizero-goizero
hiltzera ateratzen zituzten, batzuetan 10, besteetan
20... horrela. Koarteleko soldaduak joaten ziren haiek
hiltzera eta gu bertan guardian egoten ginenez
zaintzera joaten ginen. Haiek zaindu beharrik ez
zeukaten, nora aldegingo zuten ba? Ba horrelaxe
ibili ginen. 7 urte pasatu nituen han koartel batetik
bestera. Kabo egin ninduten. Gose handia pasa
nuen, soldaduek sardina lataren bat ematen ziguten
eta horrekin aurrera egin behar izaten genuen. Baina
begira gauzak nola diren, gu hainbeste senide izanik
batzuek gorrien alde eta besteak urdinen alde ibili

Eskola gutxi izan zen niretzat, txikitxikitatik lanean ibili nintzen.
Senide asko al zineten?

“Begira
gauzak nola
diren, gu
hainbeste
senide izanik
batzuek
gorrien alde
eta besteak
urdinen alde
ibili behar izan
genuen
gerratean.”

“Gerrara 18
urterekin
eraman
gintuzten.
Gurea 41eko
kinta zen eta
kintarik
gazteena
zenez
“La quinta del
biberón”
deitzen
ziguten.”

Gu 12 senide ginen eta beste Aizkonetan
beste 12, eta denak Ormazabal. Ni
hamargarrena izan nintzen. Nik
zaharrenarekin 18 urteren aldea nuen, eta
zaharrenak eta gazteenak 25 urteren aldea.
Gazteenetakoa izanik, ondoen zainduenetako
bat izango zinen.
Baina parean-parean tokatu egiten zitzaigun lan
egitea. Familia handia ginen eta ez zegoen
irabazbiderik orain bezala eta ahal zen moduan ibili
egin behar izaten zen. Aita zenarekin menditik egurra
ekartzen genuen mutiko txikiak ginenok okindegirako
edo papelerarako eta horrelako lanak egiten genituen.
Idiarekin ibiltzen zen lanean egurra garraiatzen eta
beti mutiko kozkor bat eramaten zuen bere ondoan.
Adinean aurrera zihoan heinean mutikoa kanpora
bidaltzen zuen lanera eta bere alboan beste bat
hartzen zuen.
Beraz, eskolako denborarik ez zen egon?

Ez, asko ez, eta gainera gogo handiegirik ere ez. Garai batean, famili handiak izaten ziren
Aitak esaten zidan eskolara joateko biharko egunean
behar izan genuen gerratean. Azkonietakoak
gogoratuko nintzela bestela. Baino nik nahiago izaten
nazionalistak zirenez, senide zaharrenek alde egin
nuen idiekin joan eskolara joan baino.
behar izan zuten. Laredorarte alde egin zuten eta
Aitarekin lana egiteari noiz utzi zenion?
han harrapatu zituztenean kartzelara eraman zituzten
Joxe Miguel eta Antonio. Joxe Miguelek gero
15 urterekin tela fabrikan hasi nintzen lanean. Tela
gaztetan Zumarragan trikitixa jotzen zuen eta orain
fabrika Aitamarrenean zegoen, orain etxeak eraikitzen
bi urte omenaldia egin zieten eta ni izan nintzen bere
ari diren lur zati horretan. Gu bizi ginen baserria
izenean.
Aitamarrenekoa zen, eta haren bidez aita zenak tela
Zure lana zein izaten zen?
fabrikan lanean sartu gintuen. Gerrara joan bitartean
Guardiak egin eta horrelakoak. Arropa garbitzen ere
han ibili nintzen lanean. Gerrara 18 urterekin eraman
2 urte pasa nituen.
gintuzten. Gurea 41eko kinta zen eta kintarik
Arriskurik pasa al zenuen gerratean?
gazteena zenez “La quinta del biberón” deitzen
ziguten. 14 kinta egon ginen gerran 28tik 41arte.
Miguel Azkonietakoa zen zaharrenetakoa eta ni
gazteenetakoa.
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Bai, han arriskua beti egoten zen. Tiroak bota egiten
zituzten eta batzuk hil egiten ziren eta beste batzuk
salbatu.

Bizirik duzun senide zaharrenak zenbat urte
ditu?

Herrian aldakuntzarik nabaritu al zenuen?

Ez, orduan orain bezalako aldaketarik ez zen izaten.
Baserriak zeuden eta besterik ez. Gainera ez zegoen
Arreba bat dut 99 urte apirilaren 9an bete zituena.
ez dirurik ez janik... ezer ez. Nire emazteak badaki
Oraindik ondo dago, telefonotik eta askotan egoten
zenbat gose pasa behar izan zuten. Gose handia
gara. Urtero berak gabonetan zoriontzen gaitu eta
pasa behar izan zuten, jazteko arroparik ere ez
berak idazten du eta
zegoen, egiten
euskeraz gainera.
zen dena kaki
Berari niri gertatzen
kolorekoa
zitzaidanaren
baitzen. Hala
alderantzizkoa
ere baserrikoek
gertatzen zitzaion. Nik
hainbestean
nahiago nuen idiekin
pasa zuten
joan eskolara joan
garai hori,
baino eta berak aldiz
beraiek soroak
nahiago zuen
zituzten eta
eskolara joan idiekin
b e r t a t i k
joan baino. Garai
behintzat jateko
hartarako asko ikasi
lain lortzen
zuen. Irakurtzea eta
zuten. Pentsa,
idaztea asko gustatu
nire emaztearen
izan zaio. Telefonoa
aitak Lezoko
eduki arren nahiago
Bizimodua, garraioan atera zuen Juan Marik
f a m i l i a r i
izan du idaztea, karta
abereren bat
hildakoan jana
bidaltzen zien
“ 18 urterekin joan nintzen gerrara eta 25ekin itzuli
eta
nire
emazteak
nintzen”
beraiei jan hori
t r e n e a n
eramaten zien.
asko idatzitako emakumea da.
Behin bildur handia pasa zuen, Donosti pasa eta
gero trenera guardia batzuk sartu ziren paketeak
Zegamatik gerratera joan zinetenei batera
errebisatzera eta hura ikustean emazteak paketea
ibiltzea tokatu al zitzaizuen?
bertan utzi eta bera beste bagoi batera pasa zen,
Ez, ez, bakoitza bere konpainian destinatua zegoen.
beraz, guardia haiek paketearekin geratu ziren. Nire
Niri galiziarrekin ibiltzea tokatu zitzaidan. Ni lehenengo
emaztea harrapatu izan balute denuntzia jasoko
Lizarran egon nintzen, Arapileseko koartelean eta
zuen.
geroago San Martzialen Burgosko koartelean. Filatan
Gerratean lagunak egin al zenituen?
geundela, Errusiara eramateko ere prestatu gintuzten,
Bai, soldaduzkako laguna oso maitea izaten da.
garai hartan han gerra zegoen eta hemengoa
Han elkarri laguntzen zaio ahal den guztian.
bukatuta, eta hori dela eta “división azul”ean
boluntarioak eskatzen zituzten Errusiara gerrara
Lehen esan duzu anaia batzuk alde batean eta
joateko, baina jende oso gutxi prestatu zenez,
besteak bestean tokatu zinetela. Noizbait elkar
derrigortu egin gintuzten harantz joatera. Behin
ikusi al zenuten?
batailoia prestatu ondoren “kontraordena” etorri zen
Ez, ez, ni gerratera joaterako haiek harrapatatuta
eta ez gintuzten eraman.
zeuden gainera. Ni askoz ere beranduago eraman
Gerrate garaian nola lortzen zuten jendea
ninduten. Adin ezberdintasun handia genuen. Patxi
gerrarako?
anaiak ere denbora asko egin zuen, hankak izoztuta
eduki zituen hark. Beti uretan ibiltzea tokatzen
Kintaz kinta eskatzen zituzten, poliki poliki jendea
zitzaion eta hotzarekin, izotzarekin gau eta egun
eraman egiten zuten, denak batera ez zituzten
bere tokian egotea tokatzen zitzaion eta
eramaten. Aldiko kinta bat edo kinta erdia edo
azkenean hankak izoztu zitzaizkion. Hospitalera
tokatzen zena. Adinaren arabera eramaten zuten
joandakoan gatza kentzen hasi zitzaien eta
jendea eta gu azkenekoan, 41ekoan, sartu ginen,
azalak eta denak joan omen zitzaizkion. Hankak
gutxigatik ez ginen libratu. Hurrengo kinta ez zen
ia mozteko arriskuan egon zen. Horrelako
joan gerrara.
gauzak gertatzen ziren orduan. Oroitzapen
Zenbat urterekin itzuli zinen?
txarrak dira horiek.
Eta etorri zinenean zein lanetan hasi
Permisoren bat edo beste izan genuen, asko ere
zinen?
ez. Lehen aldiz etorri nintzenean 2 urte pasaturik
zeuden 18 urterekin joan nintzen eta 25ekin itzuli.
Joan nintzenean tela fabrikan nengoen baina
itzuli nintzenean guretzat lekurik ez
zegoen eta ahal genuena egin behar
izan genuen. Tomas Zubizarretarekin
obretan ibili nintzen eta Patxi
Mendiarazekin txofer. Gero berak bere kontura
hastea pentsatu zuen txofer lanetan eta
orduan ni eraman ninduen berarekin batera.
Beraz, transportean hasi zinen?
Bai, ahal genuena egiten genuen. Orduan
kamionak txarrak ziren, gurpilik ere ez zegoen,
gasolinarik ere ez zegoen. Gasojenoa
erabiltzen genuen, ikatzarekin sua egiten
genuen kalderan eta horrekin ibiltzen ginen.
Goizeko ordu biak aldera sua pizten genuen
eta kamioia prestatuta zegoenean erabiltzen
genuen, ahal zenean eta haizea hartzen
Juan Mari eta Manuel Imaz, Lourdesko teleferikoan

Juan Mari, soldadu jantziarekin

“ Nire
emaztearen
aitak Lezoko
familiari
abereren bat
hildakoan jana
bidaltzen zien
eta nire
emazteak
beraiei jan hori
trenean
eramaten
zien.”
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Juan Mª, emaztea eta Mª Paz alaba

“Garai hartan,
ohitura zen,
ezkondu
aurretik
gurasoren bat
hiltzen bazen,
errespetuagatik,
6 hilabetez
ez ezkontzea.”

Ostatu Tabernan lagun taldea

“Garai hartan
ez zegoen
astirik
neskatan
egiteko, mutil
guztiak
gerratean
zeuden eta.”
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bazuen bertan geratu eta haizea
kentzen saiatzen ginen, oso gaizki
ibiltzen ginen.
Nora joaten zineten kamioiarekin?
Hemen inguruan ibiltzen ginen, oso
urrutira joateko ez zuen eta! Orduan
ere baziren kamioi hobeagoak, gu
baino gehiago ahal zutenak erabiltzen
zituzten, guk behintzat ezin genuen.
Gurpilik ez zegoen, estraperloan
bazeuden baino asko balio zuten,
automobilak baino gehiago balio zuen
gurpilak bakarrik eta hura ordaintzeko
ailegatu egin behar zen.
Gidatzeko Baimena non atera
zenuen?

Segurara Arrondo eta Lafite ingenieroak errebisioa
pasatzera etortzen ziren eta han atera nuen baimena.
Aurten ere berritu dut karneta eta atentzioa deitzen
die nire adinarekin nolatan berritu nahi izaten dudan
baino ematen didatenez ni gustura.
Zein lan egiten zenuten?
“Rekadista” hasi ginen, Donostiara egurra eramaten
genuen eta handik enkarguak ekartzen genituen.
Egun osoa pasatzen genuen Donostiara joan eta
etorri egiten. Goizean kamioia kargatuta joan, han
deskargatu, berriro kargatu eta iluntzerako etxera
etortzen ginen. Donostian tabernaren batean
bazkaltzen genuen. Pasaiako portura ere joaten
ginen papeleran behar ziren produktuak ekartzera.
Batzuetan ikatza ekartzen genuen, beste batzuetan
pasta, espartzua... papera egiteko behar zena.
Urte askotan ibili zinen kamioarekin ezta?
Bai, azkenean kontratistekin hasi ginen lanean.
Kamioiari bolketea jarri eta
ondarra, harria garraiatzen
genuen. Baina han ere
bukaerarako kontratistek
beraiek jarri zituzten
kamioiak eta gu lanik gabe
geratu ginen. Azkenean
kamioia saldu beharrean
aurkitu ginen.
Kamioia saldu ondoren
zer egin zenuen? Lan
berri batean hasi
beharrean aurkituko zinen, ez?

eta zaila egin zitzaidan integratzen. Ordurako Mari
Paz nire alabak 10 urte zituen.
Noiz ezkondu zinen?
1951ko maiatzaren 12an ezkondu ginen.
Gerratean zinela neska lagunik ba al zenuen?
Bai zera, ez zegoen astirik neskatan egiteko. Mutil
guztiak gerratean zeuden eta neska guztiak aldiz
triste ia mutilik ez zegoelako. Etorri eta gero hasi
ginen lan horietan.
Zenbat seme-alaba izan zenituzten?
Bakarra, Mari Paz. Semea ere izan genuen, baina
hilda jaio zen. Gure odolak ez datoz bat, ni Rh +
naiz eta nire emaztea Rh-. Alabak Rh+ odola du,
baina semeak Rh- izan zuenez ez zen aurrera atera.
Eta jaio zen arte ez ginen ohartu garai hartan odol
analisirik ez baitzuten egiten.
Ezkondu zinetenean non jarri zineten bizitzen?
Ezkondu ginenean orain Txanton taberna dagoen
gaineko etxean jarri ginen bizitzen. Ezkondu aurretik
etxearen errenta ordaintzen aritu nintzen. Garai
hartan, ohitura zen, ezkondu aurretik gurasoren bat
hiltzen bazen, errespetuagatik, 6 hilabetez ez
ezkontzea. Beraz, etxearen errenta ordaindu egin
behar. Han jaio zen Mari Paz.
Handik Errenterira joan al zineten?
Ez. Nire emaztearen ahizpa alargun geratu zenean
Ostatua hartu zuen bere bizimodua aurrera atera
ahal izateko eta nire emazteak lagundu egiten zion.
Garai hartan ni kamioiarekin nenbilen, alaba ere
eskolara joan ondoren Ostatura joaten zen
bazkaltzera eta bizimodua bertan egiten zuten.
Azkenean emazteak eta biok eta koinatak Aitamarren
Zaharrean etxe handi bat erosi genuen bertan denok
batera bizi ahal izateko. Koinatak 3 seme zituen
baina etxetik kanpo bizi zirenez eta bera bakarrik
zegoenez, denok batera bizitzera joan ginen. Kamioia
saldu nuenean joan ginen Errenterira bizitzera.
Nolatan hartu zenuen itzultzeko erabakia?
Donostialdean eskabadorarekin lanean nenbilela,
Imaz, “Zegama-Beasain” autobus linearen jabeak
txofer lanetarako deitu zidan eta ni beti Zegamara
begira nengoenez itzuli egin ginen.
Berriro Aitamarren Zaharrean bizitzen jarri al
zineten?
Ez, Errenteriara hirurok bakarrik bizitzera joan ginen
eta etorri ginenean hirurok geure aldetik jarri ginen.
Zupurrutin jarri ginen bizitzen, Goiz-Eguzki etxean.
Garai hartan, Urruztin petrolioa ote zegoen eta
Konpainia bat etorri zen azterketa batzuk egitera.

Ormaiztegiko “Telleria eta Konpainian” hasi nintzen
lanean eta eskabazioetan ibili nintzen. Donostia
aldera joan
ginen bizitzera
“ Eskabazioetan ibili nintzen lanean. Deustuko
eta Errenterian
hartu genuen
unibertsitateko zimentuak ateratzen ibili
etxe
bat.
nintzen eta baita Amarako auzoa egiteko
Deustuko
eskabazioetan ere.”
unibertsitateko
zimentuak
egiten ibili
nintzen eta baita Amarako auzoa egiteko
eskabazioetan ere. 102 zulo egin behar izan genituen,
Amarako auzo guztia estankea zen, han ez baitago
lurrik eta hondarra aurkitu arte zulatu behar izaten
zen. Hondarra aurkitutakoan porlana botatzen zen
eta posteak behetik gora egiten hasten ziren eraikinak
egin ahal izateko. Gaur egun eraikuntzaz beteta
dago, baino lehen leku guztia belardia eta ura
hondarrez betea, oso leku txarra zen.
Aldaketa handia nabarituko zenuen Zegamatik
Errenterira?
Hara lanera bidali ninduten han lana zegoelako eta
lana zegoen lekura joan egin behar. 1963 urtean
joan ginen eta zaila egin zitzaidan Errenteriara ohitzea,
gainera gu bizi ginen lekuan euskaldun gutxi zeuden
Juan Mari bere lehengusuekin

Horretarako eskabazioak egin zituzten eta jende
multzo handia etorri zen lanera. Etorri zen jende
gehiena frantsesa zen, eta Ostatuan ez zuten nahi
izaten bizi, etxeetan baizik, famili giroan. Zupurrutiko
etxea handia zenez, 5 logela izango zituen, lo egiteko
jendea hartu genuen. Hasieran kanpoan jaten hasi
ziren, baino geroago otorduak etxean egin ahal
izatea eskatu zuten. Egia esan nik ez nituen asko
ikusten, nik egun osoa autobusarekin pasatzen
nuen. Frantsesez hitzegiten zuten eta ahal genuen
moduan elkar ulertzen genuen behintzat. Beno,
alabak zerbait bazekien frantsesez eta beraiek ere
zerbait ikasi zuten erderaz eta nahiko txukun
moldatzen ginen.
Zenbat denbora pasa zuten frantsesek zuen
etxean?
Eskabazioek iraun zuten denbora guztia, 2 urte gutxi
gora-behera. Udan beraien familia ekartzen zuten
eta gure etxean zeuden gizonek beraien emazteei
hemengo sukaldaritza ikasteko esaten zieten. Familia
ekartzen zutenean beste etxe batean errentan jartzen
ziren baina gure etxera etortzen ziren beraien
emazteak janariak prestatzen ikas zezaten. Uda
pasa ondoren familiak alde egiten zutenean berriro
gure etxera etortzen ziren.
Autobusarekin zein bide egiten zenuen?

Mª Paz eta Jose Mariren ezkontzako argazkia

ikaratuta egoten zen autobusa maldan behera eroriko
zenaren beldurrez. Behin atzean neraman segurar
batek zera esan zidan “jun hai poliki Juan Mari,
bestela gozok jatea zerura jun beharko diau ta”.
Autobusarekin ibiltzen zinenean mutikoek
gaiztakeriren bat egingo zizuen inoiz.?

Behin baino gehiagotan. Zegamako gazteak
Beasainera eta Goierriko ikastetxera eramaten nituen.
Behin Zegama aldera gentozela, ez dakit nork egin
zidan, Kalekon geldialdia egin ondoren, autobusa
Zegamatik Beasainera joaten nintzen Seguratik
ezin mugiturik geratu nintzen.
pasaz, eskursioak ere egiten nituen eta ezkontzetara
Azkenean autobusetik jaitsi eta orduan ikusi nuen
gonbidatuak ere eramaten nituen. Ia larunbatero
zer egin zidaten, gurpiletan harri pilak jarrita nituen
autobusa ez
mugitzearren.
“ Beasainen eta Ordizian enkarguak egiten nituen
Pertsonendako
Zegamako jendearentzat. Korreoa ere nik garraio publikoa
izateaz gain
ekartzen nuen.”
beste lanen bat
egitea tokatzen
al zitzaizun?
ezkontzaz-ezkontza ibiltzen nintzen, garai hartan
Beasainen
eta
Ordizian
enkarguak
egiten nituen,
jatetxerik famatuena Olaberriko Arrieta zen.
botoiak eta guzti ekartzen nituen. Nire aurretik
Lourdesera ere eskursioan joanda nago.
Constantino Urkizu ibili zen autobusarekin eta
Zein izan da atentzioa gehien eragin dizun
pezetaren bat edo beste ateratzeagatik herritarrei
ezkontza?
enkarguak ekartzen zizkien, hark ere soldata txikia
Batzuetan modu batekoak eta besteetan beste
izango zuen eta. Korreoa ere nik ekartzen nuen.
modu batekoak izaten ziren, baino gogoan dut
Beraz, herriko dendei zuk ekartzen zenizkien
oraindik zein angula jana eman ziguten Amasan
produktuak?
egindako ezkontza batean!. Garai hartan angularik
ez zela ikusten baina ezkontza hartan bazeuden.
Bai, Beasainen
Sarasola agentzia
Beraz, ezkontzetara joaten zinenean bertan
zegoen eta hark
geratzen zinen egun osoan zehar ezta?
Beasaineraino
Bertan izaten genuen bazkaria, txoferrek “de balde”
ekartzen zituen
gainera. Bazkaria oso ona izaten genuen. Hango
produktuak. Gero
martxa behin bukatu eta gero etxera ekartzen nituen
nire autobusean
gonbidatuak. Baina horrela nenbilela zorte txarra
sartu eta nik
izan nuen. Autobusa ez zegoen egoera onean eta
Zegamaraino
istripu bat izan nuen autobusarekin. Urte baterako
ekartzen nituen.
kar neta kendu egin zidaten eta orduan
Garmendiarenean lana eskatu nuen eta bertan lanean
Zenbat joan etohasi nintzen. Zorte txarra izan nuen autobusarekin.
rri egiten zeniMaider eta Jon bilobekin
Garmendian oso gustura ibili nintzen lanean 12
tuen Beasainera?
urtetan eta gero jubilatu egin nintzen, 25 urte
Bi, bat goizean eta bestea arratsaldean.
daramatzat jubilaturik.
Bizi osoa materiala garraiatzen pasa duzula
Neguan elurra egiten zuenean zer moduz
moldatzen zinen autobus eta kamioiarekin?
esan daiteke?
Ahal zen bezala ibili egin behar. Elurra kentzeko
makinak bazeuden baina pasatzen ez baziren egon
egin behar. Gainera elurteak ere handiagoak izaten
ziren, 15 egun eta horrela irauten zuten batzuetan.
Baina ahal zela ibili egiten ginen. Sasoi ona genuen,
ez orain bezala, orain azkar asko hozten gara. Denak
gogoan ez ditugu baino ibilera txar asko egindakoak
gara.
Arantzazura peregrinazioan joandakoan
autobusa egoten al zen orain bezala?
Askotan joan izan naiz autobusarekin, lehen bideak
askoz ere txarragoak izaten ziren. Autobusa handia
zen eta kurba txarrak tokatzen zirenean jendea

Bai, txikitan aitarekin egurra garraiatzen nuen eta
geroago parean tokatu zaidana garraiatu izan dudala
esan dezaket. Txikitan aitarekin Itzubiagatik egurra
ekarri behar izaten genuenean, idiak eta astoak geldi
ibiltzen zirenez bi aldiz joan beharra izaten genuen.
Lehenengo aldian abererik gabe joaten ginen ekarri
beharreko egurra prestatzera eta bigarren aldian
abereekin egurra ekartzera. Aldiko 100 edo 200Kg
egur ekartzen genuen eta bidai bakoitza 25 pezeta
ordaintzen ziguten gutxi gora-behera. Baino egurra
ere ordaindu egin behar zen eta azkenean etxerako
10 pezeta geratzen zitzaigun.

Aldiko 100 edo
200Kg egur
ekartzen
genuen eta
bidai bakoitza
25 pezeta
ordaintzen
ziguten gutxi
gora-behera.
Baino egurra
ere ordaindu
egin behar zen
eta azkenean
etxerako 10
pezeta
geratzen
zitzaigun.”

“Txikitan
aitarekin
Itzubiagatik
egurra ekarri
behar izaten
genuenean.”
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Etxean egurra
garraiatzeaz
gain lan gehiago
ere egingo
zenituen ez?
Bai, baserriko
lanak ere egin
behar izaten ziren.
Jose Alustiza bere koinatuarekin
5 behi ere
bagenituen eta larreak eta soroak ere bai. Altsasura
“Festetako
joanda nago aitarekin goldan egitera idiak eramanaz
pezetaren bat edo beste gehiago atera ahal izateko.
menua,
Eta jubilatu eta gero?

garbantzuak,
oiloa eta
postrean
arroz esnea
izaten zen.”

Aranpasaren bat. Baino nire emazteak kontatzen
du nola bere etxean erregeek “txakur haundi” bat
uzten zieten 4 senideentzako. “Txakur haundia”
ekarriz gero bezperatara joan behar izaten zuten eta
ondoren diru harekin 4 goxoki erosi.
Karnabalak ospatzen al ziren Zegaman?
Mozorroz jantzi eta kalera irtetzen zen gazte jendea,
festa antzera ibiltzen ziren, eta eskean ateratzen
ziren, normalean arrautzak eta txorizoa ematen
zitzaien. Ni gaztetxoa
nintzen artean. Gure
anaia behin lasto fardo
handi bat gainean zuela
jantzi zen eta kristoren
beroa pasatu zuen ia
itoan ibili zen. Nafarroan
egiten den antzera ibili
ziren. Nire gazte denbora
gerra garaia izan zen eta
7 urte herritik kanpo
egon nintzen, urte asko
galdu nituen.
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Umeak ginen Santa Ageda eskean gazteak ibiltzen
zirenean. Santa Agedan eskean zebiltzanak etxe
batetik pasatzen zirenean, etxearen atean brea marka
bat uzten zuten eta urteetan irauten zuen. Egia esan,
ez dakit zergatik markatzen zuten. Gerra ondoren
ez zen Santa Agedan eskean irtetzen. Abestiaren
letrak hau zioen:
“Otsailaren 4.garrena da Santa Ageda bezpera atera
gazte jendea, atera gera eskera”.
San Martin nola ospatzen zen?

Jubilatu nintzenean Mazkiaranen baratza bat izan
nuen urte betean edo horrela baino gero utzi egin
nuen eta andrearekin paseoan hasi nintzen batera
eta bestera. 15ean behin Mamutera joaten ginen
erosketak egitera, udan Zarautzera ere joaten ginen.
Orain bezalako feriarik ez zen egiten, garai hartan
Kanpora ere joan izan gara Benidormera, Mallorkara,
ganadu feria bakarrik egiten zen; baserritarak
Bartzelonara,
Galiziara... Baino
80 urte bete
genituenean
“Santa Agedan eskean zebiltzanak etxe batetik
bidaiatzeari utzi
pasatzen zirenean, etxearen atean brea marka
egin genion
bat uzten zuten.”
urteek pisatu
egiten dute eta.
Herriko festak
mezetara joaten ziren eta gero feri txiki bat izaten
asko aldatu al dira?
zen ardi banaka batzuk eta horrelakoak; baserritarrak
Bai, aizu! Festak orduan hobeagoak egiten ziren.
bazkaltzen ere gelditzen ziren.
Festak orain gauean egiten dira, baina orduan egunez
Arantzazura joaten al zineten peregrinazioan?
egiten genituen.
Bai, igandean bazkalondoan irten eta zuzenean
Eta gabonetan zer jaten zen?
joaten ginen Arantzazuraino oinez.
Ez naiz oso ondo gogoratzen, baino aza uste dut
jaten genuela, bakailua eta konpota.
Eta erregeek zerbait ekartzen al zuten?

Familia osoa elkarturik

lo. Garai hartan ohitura handia zegoen inbitaduekin
jaiak zelebratzeko.
Eguneko festa meza izaten zen eta marrazkiren
batzuk egitea. Pilota partiduak eta bertsolariak ere
izaten ziren. Basarri eta Uztapide etorri ohi ziren eta
esan oso bertsolari onak zirela gainera.
Santa Ageda nola ospatzen zen zuen gazte
denboran?

Zer jaten zenuten San
Bartolometan?
Garbantzoak, oiloa eta arroz esnea. Eta garai hartan
jan elegantea zen, eta gero kalera etortzeko 10
zentimo 4 anaien artean banatu behar izaten
genituen. 10 zentimorekin 4 karamelo erosten
genituen hori izaten zen gure konpra eta gero
karameluak saltzen zituenaren ondoan jarri eta haiei
begira egoten ginen inbidiaz San Bartolometan.
Etxera gonbidatuak etortzen zirenean guk ganbaran
lo egiten genuen eta inbitaduak ohean egiten zuten

Gabonak nola ospatzen ziren?
Gabonetan eskean ibiltzen ginen eta txanponen bat
ematen zuen zeukanak, baina normalean, intxaurren
batzuk eta gaztaina batzuk ematen zitzaizkien eskean
joandakoei, pikuak ere bai.
Gabonetako kantaren batekin akordatzen al
zara.
Artzain buru txuri bi”rekin”. Urte Berritan bazen abesti
bat, batzuk etxe barrutik eta beste batzuk etxe
kanpotik jarriz abesten zena Azkonietan horrela
ezagutu nuen, eta hola errezibitzen zen Urte Berria.
Abestiaren letra ez dut gogoan.
Inguruko herrietara jaietan joaten al zineten?
Ez ez geneukan dirurik eta ezin ginen joan, famili
handia ginen eta ez zegoen aukerarik joateko ere.
Herriko festetan ibiltzen ginen piska bat.
Aste Santua nola ospatzen zenuen?
Garizuman ez zen ez soinurik eta ez ezer izaten.
Elizara joan behar izaten zen eta garai hartan
Arantzatzutik fraileak etortzen ziren. Fraileek esaten
ziguten pekaturik ez egiteko bestela infernura joango
ginela. 3 fraile etortzen ziren Arantzazutik. Goizeko
6etan izaten ziren prozesioak misiotan, misioak ere
garizuma garaian izaten ziren. Orduan eliza oso
inportantea zen eta elizara joan egin beharra izaten
zen.
Eskean neska eta mutilak elkarrekin ibiltzen al
zineten?
Beti aparte, gertuko kontuak dira oraingoak. Gure
anai bati neska batek musu eman ziolako apaizak
denuntziatu egin zuen. Gogoan dut, apaizak
denuntzia jarri eta alkateak kendu egin zuela salaketa.
Nola ikusten duzu Zegama?
Orain kalera irtetzen garenean ez dugu gazterik
ezagutzen. Zegamako herria beste bat da. Urte
askoan etxe asko egin dira.
LEIRE LOZANO

San Bartolome Jaiak
Abuztuak
23

Bizikleta frogetan gogor aritzen dira haurrak

Urteroko moduan, San Bartolome bezperarako
askok eta askok aurreko eguna festan ospatua
zuten. Aurtengoan egitarau berezia antolatu da
Zegaman. Jesus Mari Oiarbide eta Opaintegiko Joxe
Mari Urbizuk, Oiartzungo Juan Mari Etxeberria eta
Asier Piresen aurka egin zuten apostu nork lehenago,
hiruna kana erdiko ebaki aizkolarien kasuan eta nork
lehenago txingalarien kasuan 10 plaza egin 50 kiloko
txingekin. Norgehiagoka Olaberriko futbol zelaian
egin zen arratsaldeko 19.00etan, jende ugariaren
aurrean. Zegamako bikotea suertatu zen garaile,
nahiz eta laurak bukaerarako indarrez justu eta ahul
iritsi ziren. Iluntzean, jarraitzaile batzuekin Amezti
Elkartean afari bapoa egin zuten indarberritzeko eta
bertan, dirudienez, beste aposturen bat bidean jarri
zuten.
San Bartolome bezperako egunak azkeneko urte
hauetan formato berdina izaten du, eta aurtengoa
ere horrela izan zen. Goizeko lehen ordurako
udalerriko haur eta gazteak bere bizikletekin beroketa
ariketak egiten hasiak ziren. Ilusioz beteriko festa
hasierari beraz goizeko bederatziak eta erdietan
eman zitzaion hasiera7 urtetik beherakoentzako
txirrindulari frogarekin. Jarraian, 7, 8 eta 9 urtekoek
korritu zuten, gero 10 eta 11 urtekoek eta lehen
multzo handiari amaiera emateko, azkenik, 12 eta
13 urtekoek parte hartu zuten lehian. Esandako
frogetako emaitzak ondorengoak izan ziren:

Jon Arakama
Arantxa
Ortiz

2

1

3

Oihane
Telleria

7 urtetik beherakoak
Aitor Oiarbide
Xabi
Azurmendi

2

1

3

Eñaut
Mendia

7, 8 eta 9 urtekoak
Ibai Arrizabalaga
Haritz
Garai

2

1

3

Oihane
Mendia

10 eta 11 urtekoak

Hauek bukaturik, 36. aldiz jarraian egiten den
Apeaderoko Igoerari (IX. Aldiz Mendigarateko Jabier
Berasategiren oroimenez egiten dena) hasiera eman
zitzaion. Froga borrokatua izan zen eta erorikoak
ere izan ziren. Hain zuzen ere, froga honetan 24
aldiz parte hartu duen Mendigarateko Joxe Ramon
Berasategi, lurrera joan zen Asier Berasategirekin
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batera, elkarren
bizikletak trabatu
ondoren. Zauriak
izan zituzten biek
baina froga
amaitu zuten.
Irabazlea,
Zegamako odola
duen Beñat
Katarain izan
genuen. Bigarren,
Ander Perez izan
zen eta hirugarren
Unai Agirre
sailkatu zen.
Maiora Plaza
berrituan jarritako
Bolo jokoari, hasiera gaztetxoek ematen diote
eszenatokian sari
banaketak egin eta berehala hasi ziren lehen kuadrilak
mozorrotuta bertaratzen. Aurtengoan, azkeneko
urteekin konparatuz, Altsasuko “Impresentables”
txaranga izan genuen festari hasiera eman eta kaleak
girotzeko. Eguerdiko hamabietan festei hasiera
ematen zien suziria bota zen zerura, zegamar eta
kanpotik etorritako lagunen algara eta gozamenerako.

Azpimarratu behar da kuadrilek egun honetarako
jartzen duten ilusioa eta honen adibidea da mozorroen
maila. Festa hasierako albistea jasotzera etorri ziren
kazetariek ez zuten sinesten Zegaman honelako
festa giroa eta mozorro landuak egongo zirenik. Egia
da egun honek erakusten duela ilusioa, elkarlana eta
adiskidetasuna uztartuz gero, gauza onak eta politak
egin daitezkeela.
Kuadrila mozorrotuak hiri-gunea alaitu eta poztu
ondoren, Elizondo Plazara joan ziren kuadrilen
bazkaria egitera. Berrikuntza gisa, bazkal ondoren,
Gazte Herexa elkarteak antolatutako jolasak burutu
ziren, eta parte hartzea eta giro ona nagusi izan ziren.
Arratsaldeko bostetan San Bartolome Ermitan,
urteroko ohiturari jarraituz, Bezpera nagusiak ospatu
ziren, Bittorio parrokoaren eskutik. Hauek amaitu
bezain aguro Txarape auzoan herri mailako haurren
eta helduen bolo txapelketa ospatu zen. Fernando
Urbizuk eta Segurako Zeferino Agirrek urtero
egokitzen duten bolatokian jende ugari bildu zen.
Gaztetxoen artean, Amets Etxaide izan zen garailea,
bigarren, Jose Jabier Malkorra sailkatu zen. Nagusien
artean Martin Retegi suertatu zen garaile, bigarren,
Jose Agirrebengoa eta hirugarren, Xabier Arizkorreta
izan zen.

Tripi eta Shalky jokatu zuten finala eta, Tripi suertatu zen garaile
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Ez dago aitzakiarik ez mozorrotzeko

Orgullo Gay
taldeak irabazi
zuen , giro
gehien sortutako
taldearen saria

Bolo jokoari amaiera eman baino zerbait lehenago
ekin zitzaion 29. urtean jarraian egiten den, futbito
txapelketaren finalari. Tripi eta Shalky taldeak lehiatu
ziren final polit eta borrokatuan. Harmailetan giro
paregabea bizi izan zen eta garailea Tripi taldea
suertatu zen, araututako denbora berdinean bukatu
eta penalti jaurtiketak egin ondoren.
Epaimahaiak mozorrotutako kuadrilen arteko
irabazleak erabakitzen zituzten bitartean, buruhandiek
eta erraldoiek, Altsasuko “Impresentables”
txarangarekin, herriko kaleak zeharkatu zituzten eta
modu berean Olaberri auzoraino iritsi ziren, festa
bertaraino hedatuz. Buruhandi eta erraldoiak plazara
iritsitakoan, disfrazen sari banaketari hasiera eman
zitzaion. Sarituak hurrengoak izan ziren:
Giro gehien sortu zuen taldea: “Zegama es gay”
Mozorro landuena: Segurako prozesioa
Bakarkako saria: Ijitoa.
Eguneko zentroko partaideak bikain agertu ziren

16 urtetik beherakoen saria: Ezkontza.
Sari banaketa egin
bezain aguro Trikizio
taldeak bere emanaldiari hasiera
eman zion afaltzera
joan arte eta afal
ondo-renean
goizaldera arte.

Etorkizunean ere, tabernek bezeroak izango dituzte

12tik 16rako saria,
ezkontzak irabazi zuen
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den moduan, herritarren arteko pilota partiduak
ikusi ahal izan genituen. Honela lehen partiduan,
Aitor Zabaleta eta Iker Zabaleta bikoteak 22-21
irabazi zion Arkaitz Aldasoro eta Unai Agirrek
osatutako bikoteari. Bigarrenean, bestalde, Eñaut
Alberdi eta Gorka Aierbek garaipena lortu zuten
Eguzkitza baserriko Ariznabarreta Arakama anaia
bixkien aurka (22-17). Jokaldi politak ikusi ahal
izan ziren eta garbi gelditu zen eguneroko lanak
bere fruituak ematen dituela. Saiatu eta segi
horrelaxe!!
Pilota partiduak amaiturik, buruhandi eta erraldoiak
nagusitu ziren udalerriko kaleetan zehar, ume eta
gaztetxoen zoramenerako.

Herritarren arteko eskuz binakako pilota partidu bikainak ikus ahal izan ziren

Abuztuak
24

Zegamarrentzat urteko egun handienetakoa da San
Bartolome eguna. Goibel esnatu zen aurtengoan
gure zaindariaren eguna. Baina, herriko
txistulari taldearen laguntzaz eguna pizten
eta alaitzen joan zen. Ohikoa den moduan
Udaletik Segurako Erresidentziara bisita egin
zen goizeko lehen orduan. Bertan dauden
herriko seme-alabak agurtu eta goxogarri
pixka bat eramateko balio izaten du. Eta nola
ez, hausnarketarako ere bai.
hamaiketan San Bartolome Ermitatik
Parrokiara prozesioa burutu zen, Zupurrutiko
bide berritua jeitsiz (Zupurrutitik
Anduetzarainoko bidean hormigoizko adokina
jarri da, eskailerak berperfilatu egin dira eta
argiteria publikoa ere kokatu da). Prozesio
honetan txistulari, dantzari eta herriko
agintariek, herritarrekin batera parte hartu
zuten. Beteta zegoen San Martin Elizan
Bittoriok, Orkatz Abesbatzaren laguntzarekin,
Meza Santua eskaini zuen.
Mezetatik irten ondoren eta elkartutako
lagunen arteko berriketalditxoa eginik, Jose
Maiora plaza berrituan Udal Korporazioak
Herriari legegintzako azkeneko dantza eskaini
zion, herriko txistulari taldearen laguntzarekin.
Dantza saioa bukaturik, balkoi eta leihoen
apainketa lehiaketaren sariak banatu ziren.
Aurtengoan, leiho apainduenaren saria
Arantxa Larrea Aranak eraman zuen saria eta
lorategietakoa Olatxo baserriko Maite Albisuk.

Joselu Anaiak, Araiako bost anaiek, afal aurreko
eta osteko giroa alaitu zuten, beste urte batean
ere lehortearen aurkako erremedio onena direla
erakutsiz. Zegamar batek esan omen zien,
Sevillako Alkatearekin harremanetan jarri behar duela,
Andaluzia aldean udara sasoian gira bat eskaintzeko
eta bertako lehortea ekiditeko.

San Bartolome Santua, San martin Parrokira sartzen

Sarien banaketa egin bezain aguro eta etenik
gabe, urtetik urtera hobeto dantzatzen duten
Tobera Musika Eskolako dantzariek dantza
emanaldi bikaina eskaini zuten.
Dantza saioak bukaturik, Udalak Kasino
Elkartean dantzari eta txistulariei luntx txiki
bat eskaini zien.
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Arratsaldeko seietatik zortzietara haurrentzat
puzgarriak izan ziren, hauen saltoak eta
gozamena nabarmenak zirelarik. Bestalde,
San Bartolome eguneko arratsaldean ohikoak
diren pilota partiduak ospatu ziren udal
polikiroldegian. Azkeneko urte hauetan egin

Maite Albisu eta Arantxa Larreak irabazi zituzten loratoki eta leihoetako
apainketa sariak

Abuztuak
25

Tobera Musika eskolako dantzari txikien saioaz gozatzeko aukera izan genuen San Bartolome eguerdian

San Bartolome bigarrena eguraldi ezegonkorrarekin
esnatu zen. Egun gehiena euririk egin gabe igaro
bazen ere, goizean eta gaualdean langarrak edo
xirimiriak bere presentzia izan zuten. Goizean goizetik
Tobera Musika Eskolako trikitilariek (Jon Irastorza,
Oier Irastorza, Irati Irigoras, Erika Urzelai eta Amaia
Berasategi) doinua eta alaitasuna jarri zituzten
kaleetan. Bestalde, Loiuko kuadrilak gauean jango
ziren txahala eta txekorra erretzen hasi ziren. Eguna
aurrera zihoan heinean, usaina hedatzen joan zen
herri eremuan eta nolabait jendea gauerako sabela
prestatzen hasteko baliagarria izan zen.
Urteroko antzera, Olaberriako auzoak herritarren
arteko toka txapelketa antolatu zuen. Orain arte
gertatu gabekoa ikusi genuen atsegin handiz. Alegia,
emakumea garaile izatea. Hain zuzen ere, Maiora
plazan ospatutako lehiaketan, Maria Jesus Telleriak
bere nagusitasuna erakutsi zuen, eta bere atzetik
bigarren Imanol Ruiz Egino eta hirugarren Pako
Larrarte sailkatu ziren. Partehartze handia izan zen
eta bertaratuen artean giro paregabea lortu zen.
Iñaki Murua, Anjel Mari Peñagarikano eta Andoni
Egaña bertsolariak hurbildu ziren Zegamara
eguerdiko ordubata eta erdietarako. Julian Beloki
gai-jartzaile izanik, bazkalordu arteko saio polita
osatu zuten Maiora plazan festatarako jarritako
eszenatokitik. Jende asko erakarri zuen ekitaldi
honek Ostatuan egin zen bazkarian jarraipena izan
zuen.

Arratsaldeko seietan Eriz magoak bere peripeziak
egin zituen Maiora plazako kioskotik, ume eta
gurasoen atentzioa lortuz eta irrifarra eraginez.
Ekitaldia amaitzerako eta justu-justuko eguraldiarekin,
bertsolariek arratsaldeko ekitaldiari hasiera eman
zioten zazpietarako hamar bat minutu falta zirenean.
Oraingoan Eliza aurreko kioskotik ekin zuten eta
jende askoren arreta lortu zuten.
Une batean euria hasi behar zuela ematen bazuen
ere, Olaberriko futbol zelaian antolatutako Ezkioko
Igeldo eta Zumarragako Balentina jatetxeko bi idi
pareen arteko lehia busti gabe egin ahal izan zen.
Ikusmin handia lortu zuen ekintza berri honek eta
jende askok Euskal Herriko beste eremu batzuetan
izugarrizko afizioa sortzen duen ekitaldi mota hau
ikusteko aukera izan zuen. Garaipena Zumarragako
Balentine Jatetxeko idi pareak lortu zuen Ezkioko
Igeldo idi parea baino plaza bat gehigo eginez. Esan
behar da irabazleak 39 luze egin zituela. Beraz,
espektakulu bitxia eta Zegaman aspaldian ikusi
gabekoa dastatu ahal izan zen.
Ilunabarrean erraldoiek eta buruhandiek kaleak
zeharkatu zituzten Tobera Musika Eskolako trikitilarien
agindupean. Saioari amaiera eman bezain aguro,
aurrez txartela hartuta zuten 580 lagun inguru udal
polikiroldegira hurbiltzen hasi ziren. Gaueko
bederatziak eta erdiak zirenean ireki ziren ateak.
Frontoia guztiz bete zela esan daiteke. Ostatuak
modu ezinhobean zerbitzatu zuen afaria giro alaian
eta paregabean burutu zen. Txahal
eta txekorraren erretzaileek eta
Ostatuko zerbitzuak bertaratuen
txaloak jaso zituzten, ez baita
erraza hainbeste jenderi batera
eman zen bezain txukun eta ondo
horrelako afaria ematea.

75. edizoa zela eta oroigarria jaso zuten Elkartu Nahi Txirrindulari Elkarteko
kideek

Joselu Anaiak Zegaman zegoela
kontuan hartuta ez da arritzekoa
afaltzetik irtetzerakoan euria egitea.
Honenbestez, lehorteari aurre
egiteko ona zela eta, jendea
plazaraino joan zen hain modu
onean jotzen duten Joselu Anaien
dantzaldian parte hartzera.
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Paella Lehiketan parte hartutako sukaldariak, irabazle eta guzti

Herriko elkarteek prestatutako paellak ziztu batean amaitu ziren

Abuztuak

beraz, goiza eguraldiak baldintzatu zuela,
baina hala eta guztiz ere azpimarratu behar
da, Maria Alustiza, Nora Aramendi, Oihana
Inza, Jone Irigoras, Eli Inza, Monika Arratibel,
Aitziber Arratibel, Eider Madina eta Maialen
Arizkorretak jarritako gogoa, interesa eta
borondatea dela eta, oso giro onean eta
oso ondo antolatutako ekitaldia burutu zela.
Halaber, opariak ere bertaratutako umeen
gustu-gustukoak izan ziren.

26

Itzainek eta idi-pareek, ikuskizun ederra eman zuten

Azkeneko urteekin alderatuta aurtengoan ez ziren
zezenak egon eta honenbestez eguneko lehen
orduak lasaiagoak izan ziren. Umeei eskainitako
eguna iratzarri bezain aguro, Irungo Urantzu
dultzaineroen presentzia somatu genuen udalerriko
kaleetan. Soinu bizia eta alaia eskaini zuten egun
osoan zehar aspaldiko urteetan Zegamara hurbiltzen
diren Urantzu dultzaineroek.
Eguraldi goibela izanik, goizeko hamarretan hastea
aurreikusita zegoen elkarteen arteko paella
prestatzearen lehiaketa udal polikiroldegira eraman
zen. Tartaloetxe, Amezti, Txarape, Kasino eta
Jubilatuen Elkarteetako bina bikote bertaratu ziren
fin asko lehian parte hartzeko asmoarekin.
Aurkeztutako hamar bikoteak prestaketa lanetan
ari zirenean, goizeko hamaika eta erdietan, haurren
jokoak martxan jarri ziren Aitxuri Herri Eskolako
patioan. Euria tartean egiten zuela eta, une batzuetan
jokoak eremu estalian burutu ziren. Esan behar da,
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Tiro plato eta ehizarako afizio faltarik ez da Zegaman

Eguerdiko ordubatean puntuan 10 paellak
jaso ziren, Ostatuko Mentxuk eta Julio
Rivasek osatzen zuten epaimahaiak frogatu
eta baloratzeko. Epaimahaiaren esanetan,
lehia estua izan bazen ere, Txarape Elkartea
ordezkatzen zuten Asun Mendizabal eta
Mari Paz Ormazabal bikoteak irabazi zuen
merezimendu osoarekin. Bigarren, Jubilatuen
Elkarteko Dami Etxeberria eta Maritxu Galarragak.
Sari banaketa egin ondoren, egindako 10 paellak
bertaratutako jende ugariren artean banatu ziren.
Janariarekin batera Araba Errioxako ardo beltza eta
ura banatu ziren doan.
Eguerdi alderako eguraldiak altxatzera egin zuen
eta lainoak nagusi baziren ere arratsaldea euririk
gabe joan zen. Honenbestez, tradizio bihurtu den
herri mailako tiroplato lehiaketa ospatu zen
Apeaderoan. Zegaman hain ugari diren ehiztariak
bertan bildu ziren, urrirako prestatzeko eta nork
zuen apunteria onena erakusteko. Aurtengoan
irabazlea helduen mailan, Iker Zubeldia izan zen eta
bigarren Felix Larrea sailkatu zen. Beteranoen mailan,
hirurogei urtetik gorakoetan, garailea Fermin
Mazkiaran suertatu zen eta gazteen mailan, 16
urtetik beherakoetan, Ibai Urbiztondo.

Haurrek primeran pasatu zuten, herriko gazteek antolatutako jokuetan

Pailazo ikusgarriak izan genituen Zegaman jokuak prestatzen

Bestalde, arratsaldeko bostetan Niko eta Periko
pailazoak etorri ziren Zegamara, beraien peripeziak
aurkeztera. Goenkaleko Jeremias eta apaizaren
papera egiten duten aktoreak izan ziren Niko eta
Periko pailazoen antzezlana burutu zutenak.
Eguraldiaren ezbaiak medio, pailazoak beren jarduna
Udaletxeko portikupean egin zuten, ume eta hauekin
bertaratu ziren gurasoen gozamenerako.

Pailazoek bere aktuazioa hastearekin batera,
berritutako Udaletxeko plazan, Pako Larrartek
gidatutako kamioiak garraiatu zuen bertaraino
Joseba Albizu eta Ion Ormazabalek egin duten
erretegi edo parrila berria. Aurrerantzean, beraz,
Herriak izango du bere erretegia, eta orain arte,
Mutrikutik ekartzen zen parrila ekarri eta eramatera
ez da joan beharko. Lerro hauek balio dezatela
mutrikuarrei gure eskerrona
azaltzeko. Beraz, erretegia kokatu,
sua piztu eta plazako pabimento
berria ez kaltetzeko zerrautsa bota
ziren. Zazpiak hurbil zirenean,
Intxaustiko Mari Carmen
arrandegikoak Udaletik eskatutako
60 kilo sardina ekarri zituen plazara.
Fresko-freskoak zeuden Rikardok
arrandegitik Land-Roverrean
plazara garraiatutako sardinak.
Hauek sutara bota, Kooperatiban
freskatutako sagardoak ireki eta
festa martxan jarri zen. Jende ugari
bildu zen ohikoa den moduan eta
bertaratuak giro paregabean
Sardinak erretzen adituak dira zegamar hauek
sardina jan eta Zeraingo Otatza,
Ataungo Urbitarte, Ikaztegietako
Begiristain, Legorretako Aulia,
Adunako Aburuza eta Zabala,
Tolosako Isastegi eta Beasaingo
Artzaienea etxeetako sagardoa
edan ahal izan zuten.
Urtero egiten den moduan, Aitxuri
Herri Eskolako ateak irekiak egon
ziren (18.00etatik 19.00etara)
urtean zehar haurrek egindako
eskulanen erakusketa ikusi ahal
izateko. Halaber, orain dela urte
batzuetatik gaurdainoko argazki
polit eta esanguratsuak ere ikusgai
egon ziren.
Eskulan tailerrean urte osoan lan ezberdin eta ikusgarriak lantzen dira
Arratsaldeko zortziak eta erdietan
erraldoiak eta buruhandiak,
Urantzu dultzaineroen doinupean,
kaleak zeharkatu zituzten, umeak
korrika batean aurretik zituztela.
Bigarrengo aldiz, Zegamako Gazte
Herexak antolatuta, gazte afaria
ospatu zuten. Eguraldiaren
beldurrez, 143 lagun bildu ziren
udal pilotalekuan, giro jatorrean
eta alaiean afaltzeko eta elkarrekin
juerga eder bat egiteko.
Azkenik, Basajaun taldeak afal
aurrean eta ostean Herriko plaza
eta bere inguruko giroa piztu eta
poztu zuen.
Ia 600 lagun elkartu ziren burruntzian erretako txahala jatera
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Igor Romero mutrikuarrak irabazi zuen lasterketa

Abuztuak
27

Eguraldi polita ekarri zuen berarekin abuztuko azken
igandeak. Jakina den moduan, azkeneko 75 urte
hauetan, hilaren azkeneko igandean afizionatuen
txirrindulari froga ospatzen da Zegaman. Horretarako,
ezinbestekoa izaten da kaleak eta errepidea garbi
egotea. Xede honekin Udalak udalerriko tabernari
eta txosna guztiei jakinarazten die goizeko 7etarako
tabernak ixteko. Esan behar da urtero-urtero
tabernariek Udalak eskatutakoa betetzen dutela eta
hori ere aintzat hartzekoa da, kontuan izanik, tabernak
oraindik jendez beteta egoten direla. Kaleak garbitzen
amaitzerako, Tobera Musika Eskolako trikitilariak
(Oier Irastorza eta Jon Irastorza trikitixa jotzen eta
Irati Irigoras, Erika Urzelai eta Amaia Berasategi
panderoa jotzen) udalerriko kaleak eta txokoak
alaitzen hasi ziren, beren doinu politekin. Halaber,
lehen txirrindulariak ere beroketa ariketak egiten

hasiak ziren. Txirrindulari froga
hastear zen. Modu bikainean
eta zintzoan urtero
Zegamako Elkartu Nahi
Txirrindulari Elkarteak
antolatzen duen froga,
Gipuzkoako hirugarren
zaharrena da, eta aurten
nahiz eta 73. urtea dela
adierazten den, Zegamako
Elkartu Nahi Txirrindulari
Elkarteak dituen datuen
arabera, 75. edizioa izan dela
azpimarratu daiteke.
10etan ere Txarape auzoan
hasi zen urtero antolatzen
den Gipuzkoa mailako bolo
t x a p e l k e t a re n g o i z e k o
jardunaldia. Honek, jakina
den moduan, arratsaldean
jarraipena izaten du.
Aurtengoan azpimarratu behar da irabazlea Martin
Retegi herritarra izan dugula. Txapel hau
asteazkenean herri mailako bolo jokoan lortutako
garaipenari erantsi behar zaio. Zorionak Martini eta
jarrai dezala horrelaxe urte askotan.
Goizeko hamaiketan, bestalde, Aitamarren eremuan
eraiki berria (inaugurazio ekitaldia uztailaren 30ean
egin zen) den udal igerilekuan, haur eta
gaztetxoentzat jolasak eta puzgarriak jarri ziren,
hauen gozamenerako. Eguraldia lagun izan zen eta
honenbestez, gozamena bikoitza izan zen.
Bizikleta frogari jarraituta eguerdiko ordubata eta
hogei minutu aldera iritsi zen irabazlea helmugara.
Aurtengoan hiru lagun iritsi ziren ihes eginda eta
hauen artean sprintean, Igor Romero (Debabarrena
taldekoa). Mutrikuarra izan zen azkarrena. Bigarren,
Bidelan taldeko Ander Odriozola eta hirugarren Thijs

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

Zonneveld atzerritarra sailkatu zen. Hiru segundura
jarraian eta ordena honetan Ismael Esteban (Alfus),
Fabrizio Ferrari (Azysa) eta Carlos Juez (Bidelan)
sartu ziren. Mendiko garaipena David Larribak lortu
zuen eta ekipoen arteko sailkapenean Fundación
Ore, Bidelan-Kirolgi taldea izan zen garailea.
Eguerdian Ostatun bazkaria egin zen txirrindulari
frogaren 75. urteurrena ospatzeko. Bertan,
Gipuzkoako Txirrindulari Elkarteko lehendakari eta
Zegaman oso ezaguna eta maitatua den Jose Luis
Arrietak antolatzaileei oroigarri bat eman zien, 75
urte hauetan egindako lana eskertuz eta bide
berdinari jarraitzeko eskatuz. Elkartu Nahi
Txirrindulari Elkarteko lehendakari den Joxe
Arizkorretak Gipuzkoako Txirrindulari Elkarteari
eskerrak eman zizkion, emandako oroigarriarengatik Udal igerilekuetan, puzgarriak izan zituzten haurrek jostagai
eta txirrindularitzaren alde egiten duten lanarengatik.
Halaber, gogoan izan zituen 75 urte hauetan
Arratsaldeko zazpietan, udal polikiroldegian herri
Zegaman txirrindulari froga hau egiteko, lana modu
kirol erakustaldi jaialdiari ekin zitzaion. Bertan,
batera edo bestera egin eta egiten duten guztiak.
aizkolariaz gain, Iparraldeko jokuen ikuskizuna eskaini
Elkartu Nahi Txirrindulari Elkarteak antolatutako
zen (lastoa altxatzea, lastoa botatzea, ingude proba,
bazkari honetan elkarteko batzorde eragileko kideak,
etabar). Jendez beteta zegoen kiroldegian, Maider
Gipuzkoako Txirrindulari Elkarteko ordezkaritza eta
Mazizior aizkolariak egindako saioa txalotua izan
Zegamako Udaleko ordezkaritzak parte hartu zuten.
zen bereziki. Aizkora apostuan, bestalde, Kañamares
eta Txapartegik menpean hartu
zituzten Azurmendi eta
Ugarteburu. Giro politean
burutu zen ekitaldi entretenigarri
hau.
Polikiroldegitik plaza aldera iritsi
bezain agudo, buruhandi eta
erraldoiek kalea hartu zuten,
Tobera Musika Eskolako
trikitilarien doinuarekin.
I l u n a b a r re a n , a z k e n e k o
urteetan Zegamara etorri gabe
zegoen Egan taldeak jarri zion
doinua festari. Xabier Saldias
kantariak errezital erakargarria
eskaini zuen, jendearengana
jeitsiz eta parte hartzea
bultzatuz.
Gauerdian, azkeneko 20 urte
hauetan egiten den antzera,
beleari agur esan zitzaion.
Hasiera batean, dolua eta
Pirotecnia Zaragozanak jaurti zituen suziriek. Jaien amaiara iragartzen
negarra nagusitu baziren ere,
zuten
datorren urteko San Bartolomeak
hurbilago daudela oharturik,
berehala indartu ziren irrifarra,
algara eta zoriona herriko
plazan bertaratutakoen artean.
Eta festak jarraipena izan zuen.
Goizeko ordubatean, Murgizelai
parketik festen amaiera
adierazten duten suziri eta traka
erretzea burutu zen “Pirotecnia
Zaragozana”-ren eskutik. Saio
polita eta jendearen gustokoa
izan zen.
Egan taldeak, 2006ko San
Bartolome jaiei azkena eman
zien beren doinu eta abestiekin.
Belearen entierroan jende ugarik parte hartu zuen
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IGOR ELIZEGI ZEGAMARRA, DONE JAKUE BIDEAN
Nolatan sortu zitzaizun
Done Jaku Bidea egiteko
asmoa?

legazpiarrekin ibili nintzen,
gero madrildar batekin.
Madrildarrarekin amistade
handia egin dut eta azken
egunetarako 10 bat laguneko
taldea ginen. Bidea bukatu
eta gero ere harremana izaten
jarraitzen dugu.
Zenbat egun behar dira
Done Jakue Bidea
egiteko?

Aspaldidanik neukan asmoa
Bide hau egiteko eta aurten
arte ez dut egokierarik izan
egiteko. Aurten ere, lehen
asmoa ez zen Done Jakue
Bidea bakarrik egitearena
baina nire inguruko inork ezin
zuenez egin, bakarrik joatea
erabaki nuen.
Esperientzia ona izan al
da?
Esperientzia oso positiboa
izan da niretzat. Ez dut
aspertzeko astirik izan.
Batzutan bakarrik eta
bestetan bidean egindako
lagunekin ibili naiz eta oso gustora gainera. Bidean elkartasun
handia dago, denok elkarri laguntzeko prest izaten gara
bidean, zaren jatorrikoa zarela, dituzun pentsamenak dituzula,
denok elkarri laguntzeko joera dago.
Lagun asko egin al dituzu?
Bai asko, batzuekin konfidantza gehiago egin dut eta besteekin
gutxiago baina denekin ongi konpondu naiz. Hasieran 6

Nik 26 egunetan egin nuen,
eta iritsitakoan Santiagon
egun oso bat pasatu nuen.
Berriz egiteko asmorik bai
al duzu?
B a i , b a i n a e z u r t e ro ,
hemendik urte batzutara.
Zein da bizi izan duzu esperientziarik bitxiena?
Nahiko farre egin genuen Najeran. Albergerik, hau da lo lekurik
gabe geratu ginen eta ondorioz garbitzera igerilekura joan
behar izan genuen eta lo berriz zubi azpian egin genuen 3
lagunek. Nahiko situazio polita izan zen, farre behintzat egin
genuen.

GIPUZKOAKO HERRIEN ARTEKO PILOTA TXAPELKETA
Aurten ere Zegamak, Gipuzkoako herrien arteko txapelketan parte hartu du. Zegamako pilotariak, aurrez aurre lehiatu dira Usurbilgoekin.
Lehia 4-2 irabazi zuten Usurbildarrek, baina Zegamaren partehartzea goraipatzekoa da. Gipuzkoako 21 herrik parte hartu dute
txapelketa honetan. Zegama izan da, herri guzti hauetatik biztanlez txikiena eta beraz, esfortzurik handien egin duena txapelketa
honetan parte hartzeko. Herrien arteko txapelketan, Joseba Arakama, Jon Irastorza, Jose Jabier Malkorra, Unai Agirre, Arkaitz
Ariznabarreta Arkaitz Aldasoro, Estebe Ariznabarreta, Aitor Zabaleta, Eñaut Alberdi eta Gorka Aierbe aritu dira. Zorionak, beraz
partehartzaile eta pilotariak prestatzen urte osoan lanean aritutako Tartaloetxe Pilota Elkarteko prestatzaileei.

Ctra. de Irún, Km. 6 - Apdo. 1.029
31194 Arre - Pamplona (España)
Tel.: +34 948 330 712 - Fax: +34 948 331 222
e-mail: atpiluminacion@atpiluminacion.com

www.bodegasvinalaguardia.com
Telefonoa: 945 604 143
ELVILLAR - ARABAR ERRIOXA

Zorionak!

Kz gunea
2002an ireki zen Kzgunea Zegaman. Ordutik, bere
erabilera areagotzen ari da herritarren artean eta
egun, zerbitzu honetaz baliatzeko 98 erabiltzaile
daude bertan izena emanda. Esan, gaur egun, denok
dakigula bere ezagutza gero eta beharrezkoagoa
dugula, eta administrazio ezberdinak herritarrengana
ezagutza hau helararazteko esfortzu handia egiten
ari direla.

elektronikoari dagokionean www.yahoo.es,
www.hotmail.com eta www.kzgunea.net orrialdeak
erabiltzen dira. Atzerritar batzuk bere herrialdeko
albisten berri izateko ere erabiltzen dute Kzguneak
eskaintzen duen internetean nabigatzeko zerbitzua.
Azpimarratzekoa da Kzgunean ezin dela txateatu,
messengerra erabili eta jokuetan jolastu, izan ere ez
baita ziberkafe bat.

Kzguneari ematen zaion erabilera berriz, gehienbat
informazioa bilatu eta korreo elektronikoa
kontsultatzeko izaten da. Informazioa bilatzeko
www.google.com orrialdea da erabiliena eta korreo

Kzgunea, kultur etxeko 2. solairuan egon da kokatua
azken 4 urte hauetan baina, kultur etxea jasaten ari
den eraberritze lanak direla eta, egun Udaletxean
dago kokatua bertako obrak amaitu arte.

Zegamako Zentro Meteorologikoa
Prez.

t. max.

t. min.

Azaroa (2005)

224,9

18,3

-0,5

76,0

Abendua (2005)

190,5

11,8

-2,2

97,6

97

Urtarrila

81,2

11,3

-4,5

83,2

100

Otsaila

69,3

12,9

-1,7

96,5

87

Martxoa

225,8

21,0

-0,8

101,9

96

Apirila

70,7

21,8

1,4

74,9

99

Maiatza

25,2

28,1

3,4

79,6

100

(l/m2)
Jarraian aurtengo hilabetetako datu
meteorologikoen bataz-bestekoak
azalduko ditugu.
Norbaitek datu zehatzagoren bat nahi
izango balu web orrian kontsulta egin
dezake edo Udaletxean eskatu,
Udaletxean baititugu eguneroko datuak.
Etorri eta atsegin handiz adieraziko
dizkiogu.
OHARRA: Abuztutik urrira matxura baten
ondorioz tenperaturaren daturik ez dute
zentro meteorologikoan.

(ºC)

Racha max. Hezetasun
erlatiboa
(km/h)
(%)

98

Ekaina

116

30,8

6,0

74,2

100

Uztaila

51,7

33,1

12,3

87,1

100

Abuztua

22,6

ARGIBIDEAK
• Prez. l/m2
• T. Max. (ºC)
• T. Min. (ºC)
• Racha max. (km/h)
• Hezetasun erlatiboa (%)

(ºC)

= Euria, m2 bakoitzean zenbat litro
= Tenperatura edota hozberorik altuena
= Tenperatura edota hozberorik txikiena
= Haizearen indarrik handiena, orduko zenbat kilometro
= Hezetasun haundieneko eguna

BELEAK 20 URTE
20 urte jarraian San Bartolome Jaietan belearen bisita izan dugu. Duela
20 urte, zegamar talde batek Zeledoiaren etorreraren berri izanik,
Zegaman ere “belearen entierroa” egitea pentsatu zuten eta horrela,
jaietako azken egunean, beltzez jantzirik Manolo tabernaren aurrean
kandela argiz afari bat egin ondoren, belea bizkarrean hartu eta jaiei
agurra egiten hasi ziren. Hasi eta jarraitu, talde baten altzoan sortu zena,
herritar guztiengana zabaldu da eta urtez urte partehartze handiagoa
duen ekitaldia dela esan daiteke, urte batzuetan kili-kolo ibili bazen ere.
Belea, Aizkonetan egina omen da, Jose Ramon Ormazabalek eta, ondo
egina gainera, izan ere, 20 urte pasa ondoren oraindik bizirik dirau.

MAIDER ZABALETA IRABAZLE
MEXIKOKO MENDI LAISTERKETAN
Duela 8 bat urte hasi zen berekasa korrika egiten asfaltoan eta mendian
berriz, iaz hasi zen. 2006 urtean hainbat frogatan parte hartu du,
aipagarriena Mexikon lortutako lehen postua delarik. Munduko koparako
sarian, 10 km.ko ibilbide laburreko txapelketan parte hartu zuen eta lehen
saria lortu zuen. Zegama-Aizkorri Mendi Maratoian ere parte hartu zuen
eta bera da beraz, lehen zegamar emakumezkoa laisterketa honetan
parte hartu duena. Emakumezko asko dabilen galdetuz gero, mendi
laisterketa hauetan emakuzmeko gehiago bidelagun izatea gustatuko
litzaiokeela adierazten du.

61,9
Ondoan dituzue urtean zehar izan diren lau egun
esanguratsuenak alor bakoitzean
• Prez. l/m2
= 64,5 Martxoak 11
• T. min.
= -4,5 Urtarrilak 29
• Racha max. (km/l)
= 33,1 Uztailak 10
• Hezetasun erlatiboa (%) =100
Maiatzak 6

San Martin Feria

Gazta Txapelketako lehen hiru sailkatuak
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Herri mailako abereen txapelketa irabazitako ganadu-jabeak

Azaroaren 2an eman zitzaion aurtengoan hasiera
buru direla) bideratu behar dugu saiakera hau. Alderdi
San Martin Feriaren inguruan antolatzen diren
batetik artzainen produktuak geroz eta harrera sozial
ekitaldiei. Horrela, azaroaren 2an, arratsaldeko
handiagoa dute (batipat gaztak) eta bestetik,
19:30etan, Kasino Elkartean, sagardo dastaketa
ingurumenean eta gure paisaiaren zaintzarako
antolatu zen, Astigarragako sagardo etxeko Xabi
ezinbestekoak dira. Artzaintza afizioa izan beharko
Kamioren eskutik. 25 pertsonek hartu zuten parte
du ofizioaren aurretik, behar bada, baina ofizioak
sagardo dastaketan eta sagardoak dastatu ahala,
ere afizioa egiteko bidea jarri beharrean gaude guztion
bakoitzaren akats eta onurak azalduz aritu zen Xabi
artean, artzainen bizi baldintzak hobetuz, egiten
Kamio aditua.
duten lanarekin oreka izango duten irabaziak
bideratuz eta azken batean liburu honekin lortu nahi
Azaroaren 8an Zegamako Udalak sustatu eta
dena ere gauzatuz; alegia, gizarteak artzainen izena,
finantziaturik, “Zegama, Urbia eta Aizkorriko
izana eta lana goratzea.”.
Artzaintza” liburuaren aurkezpena egin zen Olarango
Gizarte Zentroan. Lierni eta Mª Isabel Elorza
Hurrengo egunean, azaroaren 9an, arratsaldeko
Puyadenak liburuaren lehen ataleko idazleek
19,00etan Olarango Gizarte Zentroan “Manuel
egindako lanaren zehaztapenak eta bitxikeriak
Lasarterekin kantari” hitzaldia eskaini zuen Julian
azaltzeaz gain, laguntza eskainitako artzainei eta
Belokik (hitzaldi honen aurrerapen gisa azaroaren
herritarrei eta Zegamako Udalari eskerrak eman
1etik 12ra bitartean Udaletxeko Pleno aretoan Manuel
zizkieten. Juan Mari Apaolaza Estensorok
Lasarte bertsolariari buruzko erakustaldia ikusgai
artzaintzaren alderdi teknikoa landu zuen bigarren
egon zen). Oso hitzaldi jantzia eta erakargarria izan
ataleko idazleak egindako lanaren nondik-norakoak
zen Zegamaren alde hainbat lan egiten duen Julian
azaldu zituen. Nikolas Segurolak, Arantzazuko
Belokik eskainia. Julian, bertso-zale borrokatua
frantziskotar, artzain eta filosofoak, artzainen izenean
izateaz gain, Manuel Lasarteren lagun-mina dugu.
idazleei egindako lana eskertu zien eta Udalari ere
Leitzako Frantxi baserrian jaio eta Oriora joan zen
bere eskerronak azaldu zizkion artzaintzaren erroetara
Manuel Lasartek, Uztapide eta Baserri bertsolari
doan liburua editatzeagatik. Udalaren
handien eskutik bertsolaritzan izan
izenean Alkateak liburu idazleei,
zuen hastapenarekin hasi zuen
laguntza eskaini duten artzain eta
Julianek, jende ugari bildu zuen
herritar orori, Kultura batzordeari eta
hitzaldia. Jarraian, Manuel Lasarte
bertako kide diren Jabier Otaegi
bere bertsolaritza bidean leku
(batzordeburuari) eta Edurne Albizuri
ezberdinetan abestu dituen bertso
eskerrak eman ondoren,
ezberdinen gogorapena eskaini zen,
aurkezpenera etorri ezin izan zuten
bertaratuek bertsoak abestu
Fermin Leizaola Arantzadi Zientzia
zituztelarik. Nola ez, Lasarte
Elkarteko Etnografiako zuzendari
gizonaren izaera ere aipatu zuen
jakintsua gogora ekarri zuen,
Julianek bere saioan eta Zegamari
egindako lana eskertuz. Alkateak
dion maitasuna ere argi eta garbi
egindako azalpenean, besteak
gelditu zen. Bukaeran, Manuel
beste, zera azaldu zuen:
Lasartek grabatutako agurra igorri
zien Zegama eta zegamarrei. Julian
“Artzaintzak gure iraganean,
Belokik, Iñaki Zubizarreta
orainean eta etorkizunean pisu
azpeitiarraren eta Iñaki Hernandez
handia izan du, eta izango du.
Adituek adierazten dute azkeneko Manuel Lasartek omenaldikoan azkoitiarraren laguntzarekin hitzaldi
goxoa, hunkigarria eta
urte hauetan mendeetan
abestutako bertsoa
erakargarria eskaini zuela esan
izan ez duen aurrerapena
daiteke.
izan duela artzaintzak.
Azaroaren 10ean, gaueko
Uste dut eboluzioa eta
22:15etan Zegamako Toki-Alai
aurrerapena onerako
udal polikiroldegian
izango dela eta
profesionalen arteko pilota
mendeetan gure ingurua
partiduak ospatu ziren. ETBk
txukun zaindu duten artzainek
eskaini zuen emanaldiko lehen
etorkizunean ere presentzi
partida bigarren mailako lau
garrantzitsua izango dutela
t,erdiko txapelketakoa izan zen.
Etxarri Aranazko Zubieta
gure artean. Hau horrela izan
gazteak 22 eta 15 garaitu zuen
dadin guztiok (erakundeak
Julian Beloki emandako hitzaldian

Uriarte bizkaitarra. Partida borrokatua eta
polita jokatu zuten biak ere.
Bigarren partidan Berasaluze IX.-ak eta
Pascualek, Xala eta Elkorori egin zioten
aurre. Partida bizia eta ondo jokatua izan
zen. Xala eta Elkorok atzetik joan arren,
22 eta 19 irabazi zuten.
Azaroaren 11n, larunbatean, San Martin
Egunarekin bat etorriz, aurtengoan San
Martin Feria ospatu zen. Eguraldi
eguzkitsua sortu bazen ere, goizeko
10etarako lainotu egin zuen, nahiz eta
euririk ez egin. Udaletxeko eta Elizako
portiku-azpiak, Eliza aurreko kioskoko
plaza eta udal polikiroldegia artisau eta
saltzaileak beren postuekin bete zituzten.
Halaber, Aitxuri Herri Eskola aurreko
eremuan herriko abere asko eta on elkartu
ziren. Aurtengoan aipamen berezia izan
zuten bertaratutako abereen itxura ederra
eta kopuru handia.
Goizeko 10etatik aurrera udalerriko
txistulari taldeak jende ugari bildu zuten
kaleak alaitu zituzten bazkaltzeko ordurarte.
Bertaratuak, kalean jarritako postuaz gain, gazta
aintzinako erara egiten ikusi ahal izan zuten Eugenio
Mendizabal; modu berean Fermin Mazkiaran
gaztaina morkoletik aletu eta erretzen, Jabier Arrieta
egurra lantzen, Joxe eta Eulegio Albizu anaiak
artilezko galtzerdiak egiten, Urkitza tailerra osatzen
duten Alemanian jaio eta egun zegamarrak diren
kaikugintzan, Nafarroako Saldiaseko Maria Mitxelena
eta bikotea taloak egiten ikusi ahal izan zituzten.
Goizeko 11etan Zegama, Aizkorri eta Urbiako
artzainek egiten dituzten gazta lehiaketa hasi zen.
Zortzigarrena zen aurtengoan 18 gazta aurkeztu
ziren lehia. Lehenengo urtez, Idiazabal jatorrizko
izendapenak ezarritako baldintza guztiak betez
finkatu ziren lehiaketako arauak. Garbi dago
betebehar honek artzainen bat kanpoan utzi zuela,
baina lehiaketaren etorkizuna bide horretatik doala
begi-bistakoa zen eta erabakia arrazoi honetan
oinarritua izan zen.
Eguerdiko ordubatean abere lehiaketaren sari
banaketari ekin zitzaion. Aurtengo irabazleak
hurrengoak izan ziren:
ARDIETAN 1.GO SARIA:
INAZIO KATARAIN
BILDOTSETAN 1.GO SARIA:
INAZIO KATARAIN
PIRENAIKA BEHIETAN 1.GO SARIA:
IÑAKI LABAKA
BEHI MESTIZOETAN 1.GO SARIA:
JOSE RAMON BERASATEGI
BEHI SUIZOETAN 1.GO SARIA:
JUAN AZURMENDI
ZEZENETAN 1.GO SARIA:
EUGENIO KATARAIN
ZALDIETAN 1.GO SARIA:
ANTTON URBIZTONDO
ETXE BEHORREAN 1.GO SARIA:
JOSE MARI ESNAOLA
MENDI BEHORRETAN 1.GO SARIA:
XABIER AZURMENDI
Gazta lehiaketan, bestalde, iazko moduan eta urtean
zehar izandako lehen sariekin jarraituz, Idiazabalgo

Aranburu Elkarteak irabazi zuen txapela. Bigarren,
Jose Mª Jauregi sailkatu zen eta hirugarren
Arantzazuko Nikolas Segurola, artzain eta
frantziskotar jatorra eta baliotsua.

Pilota eta pailazoak, San Martin
feriko bi ardatz garrantzitsu

Eguerdi aldera ere, Tartalo elkarteak ireki berri duen
txokoaren aurrealdean, azkeneko urte hauetan
ohitura bihurtu duen txakolin dastaketa egin zen.
Arratsaldeko seietan herritarren arteko eskuz
binakako San Martinetako 8. txapelketaren finalak
jokatu ziren udal polikiroldegian. Emaitzak hurrengoan
izan ziren:
1. PARTIDUA:
ANDONI SAEZ DE MATURANA - IOSU OIARBIDE
LUIS BAUTISTA - XABIER AZURMENDI

2. PARTIDUA:

JOSEBA DE LA HERA - IBAN MATINANDIARENA
JOANES ETXAIDE - IORITZ ETXEBERRIA

3. PARTIDUA:

LUIS MALKORRA - JON IRASTORZA
JOXE JABIER MALKORRA - UNAI ATXA

4. PARTIDUA:

AITOR ZABALETA - GORKA AIERBE
EÑAUT ALBERDI - ESTEBE ARIZNABARRETA

16
9
16
9
18
13
22
20

Jarraian, izugarritako arrakasta sortu zuen apostua
jokatu zen. Alderdi batetik Ander Lasa eta Aitor
Arakama, eta bestetik Egoitz Irastorza eta Xabier
Goiburu lehiatu ziren pelotan eta aizkoran. Irabazleak
Egoitz Irastorza eta Xabier Goiburu izan ziren.
Igandean XV. DV-Torneoko pilota partiduak jokatu
ziren udal polikiroldegian. Joko eta etorkizun handiko
pilotariak ikusi ahal izan ziren Zegaman aurtengoan.
Senior maila: Olaetxea eta Irureta irabazi zien
Ollo eta Bessonarti 22 - 21
Promesa mailan: Gorka eta Beroiz irabazi zien
Idoate eta Nuñezi 22 - 8
Arratsaldean, azkeneko urteotako bidetik, Pirritx eta
Porrotxen “maite zaitut” emanaldia izan zen udal
polikiroldegian. Zegamako Guraso Elkarteak,
Udalaren laguntzarekin antolatzen duen ekitaldi
honetan jende ugari bildu zen eta urte guzti hauetan
moduan emaitza oso arrakastatsua izan zela esan
daiteke. Pailazoak amaitutakoan, txokolate beroa
doan hartu ahal izan zuten bertaratutakoak.
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Artzaintza liburuaren aurkezpena

Migel Indurain, Jon bere semearekin eta Aitor Perez

Erlezain eguna
Erlakume
bilketa
antzeztu
zen
erlezain
egunean.

Martxoaren 29an hasiera eman zitzaion aurtengoan
Gipuzkoako Erlezainen Elkartearen laguntzarekin
Zegamako herriak antolatzen duen jai-egitarauari.
Honenbestez, aipatutako egunean, Olarango Gizarte
Zentroan, “Erregin Jalea”-ri buruzko hitzaldi mamitsua
eta interesgarria eman zuen Iparraldekoa eta Erlezain
Elkarteko kidea den Mikaela Untsainek. Besteak beste,
jalea errealaren ekoizlea da azkaindar hau. Hitzaldian,
jalea erreala ekoizteko teknikak azaldu zituen eta jalea
erreala, egunero kontsumitzeak gero dituen onuren
berri eman zuen.
Hurrengo egunean, ostegunean, Erlezain Elkarteko
kidea den Julian Urkiola bertaratu zen Aitxuri Herri
Eskolara, erlezaintzari buruzko diapositibak eskaintzera
eta bide batez ingurumena, natura eta gure baliabide
naturalen garrantzia azaltzera. Halaber, ikasleek
Gipuzkoako Erlezain Elkarteak egun horretarako
antolatutako dastaketan parte hartzeko aukera izan
zuten, ezti ezberdinak dastatuz.
Egun bereko arratsaldeko zazpietan, Olarango Gizarte
Zentroan, Zegama hain barruan daraman Tolosako
Joxe Mari Gorrotxategi gozogile famatua izan zen
“argizaria eta gozogintza” izenburupean hitzaldia garatu
zuena. Joxe Marik hizketarako duen jarioa eta trebezia,
gai hauen inguruan duen jakinduriarekin batera agerian
utzi zituen. Solasaldian, erleak egindako argizariak gure
gizartean izan duen garrantzia azpimarratu zuen batez
ere, eliza eta sinismenaren inguruan hildakoak gurtzeko
eta bestalde, argindarra sortu aurretik argi egiteko
baliabide bezala.
Azkeneko urte hauetan Kasino
Elkarteak antolatu eta Zegamako
Udal Kultura Batzordeak
babesten duen bertso jaialdia
larunbat gauean egiten bazen
ere, aurtengoan saioa
igande arratsaldera pasatu
zen. Honenbestez,
larunbat gauean,
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Ezti lehiaketako
3 sarituak

23.00etan, 2006ko Urrezko Aizkolari lehiaketako
kanporaketak ospatu ziren udal polikiroldegian. Gazte
Mailan, Dimako Atutxa II, Uharte Arakilgo Gorriti III.aren
aurka aritu zen. Lehia hau Gorriti III.ak irabazi zuen,
Dimakoari ia 3 minutu ateraz.
Urrezko mailan, bi bikote aritu ziren elkarren aurka: alde
batetik, Igeldoko Etxebeste, Aizarnako Txapartegiren
aurka eta beste saioan, Mutrikuko I. Mugerza,
Legorretako J.M. Lasaren aurka. Lehenengo saioan
Txapartegi gailendu zen, hogeita bi segundutako aldea
ateraz Etxebesteri eta bigarren saioan, Mugerzak ia
minutu bateko aldea atera zion Lasari.
Eguraldi eguzkitsuarekin agur egin zion egunak
igandeari. Goizeko hamarretarako herriko txistulariak
beren doinuez kaleak alaitzen eta pozten hasi ziren.
ferirako atondua zegoen udal polikiroldegia, lehen
orduetatik hartu zituen bere baitara bertaratutako
saltzaile, erlezain, erakusle eta ikusleak.
Goizeko hamaiketarako Gipuzkoako, Bizkaiko eta
Arabako gozogile onenen produktuak ikusgai jarriak
zeuden. Hona hemen parte hartutako gozo-dendak:
Hondarribiko Hawai, Hernaniko Adarraga, Tolosako
Gorrotxategi, Tolosako Ezeiza, Ordiziako Unanue,
Zegamako Okindegia, Azpeitiko Egaña, Bergarako
Raizabal, Donostiako Oiartzun, Tolosako Gorosti,
Bergarako Larrañaga, Andoaingo Arruti, Bizkaiko
Gozogile eskola eta Eibarko Asurmendi.
Nola ez, Hernaniko “Adarraga” gozotegiko Antton
Adarragak (gizon jator, jantzi eta eskuzabalak), marmita
handi bat ekarri zuen txokolatez beteta eta
goizean

zehar nahi zutenen artean, doan, banatu zen. Anttonek,
hasiera-hasieratik egun eta festa honen aldeko apostua
egin zuen eta urtero berritzen du bera. Eskerrik asko
Antton, emandako aholku eta laguntzarengatik.
Aurreko urteetako argazki erakusketa, txosnak
(artisautza, produktu ekologiko, senda belar, ezti, argizari,
propoleo salmentakoak.....), talogileak, Turismo
Bulegoko eta Gipuzkoako Erlezain Elkarteko informazio
guneak, “erleak zuzenean”, etabarrek hornitu zuten
festa eremua.
Aurtengoko berrikuntza nagusiena, bestalde, ezti
lehiaketaren eskutik etorri da. Aurreko urteetan bezala,
zortzigarren edizio honetan ere Gipuzkoako 21 ezti
onenak aurkeztu dira lehiara Zegaman; alegia, Gipuzkoa
banatzen den zazpi eskualdeetatik, bakoitzetik, hiru
ezti hoberenak. Baina berrikuntza izan da, epaimahai
herrikoiak aurtengoan ezti irabazlearen izena erabaki
zuela. Irabazlea, Azkoitiko Sabino Aranbarri izan zen,
bigarren sailkatua, Zestoako Manuel
Odriozola eta, hirugarren Gabiriko
Juan Elgarresta sailkatu zen.

Omenaldi ekitaldiaren jarraian ezti
lehiaketako sariak banaturik, gozokien
doaneko dastaketa egin zen.
Honenbestez, ikusgai egon ziren
gozo guztiak bertaratuen artean
banatu ziren. Jendeak sabela betebete eginda eta gozo-gozo eman
zion amaiera ingurumenarekin eta
naturarekin lotura estua duen erlezain
eguneko eguerdi arteko festari.
Eguerdiko ordubiak eta laurdenak
aldera Herriko Ostatun bazkari
herrikoia egin zen, erlea, erlauntza,
udaberria, lorea, propoleoa, eztia
Aizkolariak lanean
elkarrizketa bide izan zirelarik. Bazkari
ostea Mañukorta eta Zeberio bertsolariek alaitu zuten,
bertaratu zirenen artean irrifarra eta algara eraginez.
Arratsaldeko seiak eta erdiak zirenean, udal
polikiroldegian, Kasino Elkarteak antolatutako urteroko

Bertaratuak goizeko 11etatik aurrera
lehiatzen ziren eztiak frogatu eta
baloratzen hasiak baziren ere,
eguerdiko hamabiak eta
laurdenetan, azkeneko urteetako
ohiturari eutsiz, durrunbari hasiera
eman zioten elkartutako erlezainek
Mañukorta eta Zeberio bertsolarien
laguntzarekin. Honenbestez,
Aseginolaza Anaien etorbidetik udal
polikiroldegira arteko ibilbidea
Gozogintza erakusketa
geldialdiak egin eta bertsoak abestuz
egin zuten, kale eta herri giroa alaituz
Bertso Jaialdia ospatu zen. Aurtengoan, eguna eta
eta gozatuz.
ordutegia aldatu bazen ere, bazegoen iazko abenduaren
19an Barakaldoko BEC-en parte hartu zuten zortzi
Udal polikiroldegira iritsitakoan durrunbaren azken
finalisten saioa entzuteko gogoa eta irrika. Andoni
ekitaldia buruturik, “erlekumearen bilketa” antzeztu zen.
Egaña, Unai Iturriaga, Maialen Lujanbio, Aitor Mendiluze,
Ekitaldi ikusgarria eta deigarria ikusi ahal izan zuten
Sustrai Kolina, Amets Arzallus, Igor Elortza eta Jon
bertaratuek.
Maiak oso maila oneko ekitaldia eskaini zuten, udal
polikiroldegia bete zuten bertsozaleen aurrean.
Andoainen jaio eta bizi gehiena Legazpin egin duen
Anastasio Mujika, Arrola baserrikoa, izan zen 2006ko
Egun betea izan zen Zegaman apirilaren 2an bizi izan
ohorezko erlezaina, eta honenbestez omendua. Bizi
zena. Herritarrez gain, gure inguruko herrietatik lagun
guztia erleen artean eman duen Anastasiok Gipuzkoako
asko hurbildu ziren Zegamara, nahiz goizean, nahiz
Erlezain Elkarteko lehendakaria den Joxe Leundak
arratsean. Gipuzkoako Erlezain Elkarteak eta Zegamako
emandako garaikurra emozioz beteta bere emaztearekin
Udalak aitortu dute datorren urtean berriro Erlezain
batera jaso zuen, udal polikiroldegia betetzen zuen
Eguna antolatzeko asmoa eta nahia dutela eta orain
jendearen aurrean. Halaber, Anastasiok, urte askotan
arte bezala elkarlanean oinarritutako egitaraua eta festa
udal langilea izanik, Juan Ramon Larrañagak, Legazpiko
antolatuko dutela. Beraz, harreman gozo honek
etorkizun oparoa duela ukaezina da.
Alkateak emandako oroigarria ere hunkituta jaso zuen.
Anastasio Mujika
omendu zuen
Gipuzkoako
Erlezain Elkarteak
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Tradizioak
GABONAK
Abenduaren 24a egun berezia da etxe guztietan
eta baita herri guztietan ere. Gabon eskean haur
eta gazte ugari ibiltzen da eta esan, Zegaman
baserriz baserri ere eskean egiten dela. Arratsaldeko
14:30etan, bi talde abiatu ziren baserriz baserri,
batzuk Goialdera eta besteak Barranaldera eta
arratsaldeko 18:30etan, bi taldeak elkarturik
kaleetan zehar ibili ziren afalordurarte. Olentzero
ere, eskutitzak bilduz ibili zen Zegamako kaleetan.

SANTA AGEDA
Otsailaren 4an Santa Ageda bezpera ospatu zen
herrian. Arratsaldeko 18:00etan, zine ondoan bildu
zen herritar multzoa eta Santa eskean aritu ziren
gauerarte. Eskea bukatu ondoren, Zeraingo Otatza
sagardotegira joan ziren afaltzera parte hartzaileak.

Arantzazuko Peregrinazioa “ Blanca Nieves”eko txabolan

ARANTZAZUKO PEREGRINAZIOA
Ekainaren 4 eta 5ean egokitu zen hain sustraitua
dagoen Peregrinazioa burutzea.
Urtero bezala, jendetza handiak parte hartu zuen,
bai mendiz, bai kotxez edo autobusez Arantzazura
hurbilduz. Aurten ere, goizeko 8:00etan, 9.00etan
eta 10:00etan izan ziren autobusak Apeaderoraino
igande goizean.
Urteroko sukaldariek, salda eta kafe ederra egin
zuten Ama Birjinaren Iturria bezala ezagutzen den
parajean, eta Udalak Ostatun prestaturiko xerrazko
ogitartekoak banatu zituen bazkaltzeko, baita ardoa
eta ura ere egarri zenarentzat. Ekainaren 5ean,
astelehenean, Goiko Bentatik Santutegiraino
prozesioa egin zen, Udal agintari, herriko txistulari
eta Bittorio Zabalgogeaskoa frantziskotarraren
atzetik zegamar ugari bilduz. Meza entzun ondoren,
Santutegiaren aurrean, dagoeneko ohiturazkoa
bihurtu den argazkia atera zen. Eguerdiko 15:00ak
aldera, mendiz zetozenak, maldan gora abiatu
ziren eta arratsaldeko 16:30ak aldera autobusez
eta kotxez abiatu ziren gainerakoak. San Bartolome
Ermitaren ondoan, mendiz zetozenei harrera egin
ondoren, prozesioan jeitsi ziren ibiltariak, txistularien
doinuak lagundurik, herriko agintari eta frailea
aurretik zirela. Zupurrutiko zubian, Ama Birjinaren
ongietorria jaso ondoren, eta Arantzazuko Ama
Birjinaren agurra jasorik, elizara joan ziren ibiltariak
eta Bittorioren ongietorria entzun ondoren, bakoitza
gaueko afaria moldatzera abiatu zen elkarte eta
txokoetara.

Arantzazuko Peregrinazioa, bazkaltzeko tokian

SAN JUAN BEZPERA ETA SAN JUAN EGUNA
Aurten San Juan bezperako sua, ekainaren 23koa
alegia, Olaberriko aparkalekuan egin zen, Jose
Maiora Plazako zoru eraberritua ez kaltetzeko
asmotan. Tobera Musika eskolako dantzariak ere
parte hartu zuten suaren bueltan dantza batzuk
eginez. Hala ere eguraldiak ez zuen asko lagundu,
izugarrizko zaparrada bota baitzuen. Aspaldiko
urteetan ez bezala, aurtengoan azpimarratu behar
da Eliza aurrean altxatutako San Juan enborra
goiko muturreraino igo zuela Mikel
Urbiztondorentzat lan egiten duen Wilson Alfredo
Guartazaca Ekuadorgo langileak.
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Idiazabaldarrak Zegaman

Ekainaren 24an, San Juan Egunean, udal
arkupeetan, Udalak ardoa banatu zuen, ohitura
zaharrak agintzen duen modura. Horretarako
betidanik lurrezko pitxar eta edalontzi bereziak
erabiltzen dira.
San Juan bezperako arbola altxatzea

IDIAZABALDARREI HARRERA
Ekainaren 11n bisitatu gintuzten idiazabaldarrek.
Idiazabalgoek San Adrianen meza entzun ondoren,
eguerdiko 12:00ak aldera, Olaberriko Gurutze Santuaren
ondoan egin zien, Juan Inazio Galdos Zegamako Alkateak
ongietorria eta bere agintari makila utzi zion Antton Imaz
Idiazabalgo Alkateari, Zegamako herria zeharkatu
bitartean. Olaberritik herri guneraino herriko txistukalariak
izan zituzten lagun bi Udaletako ordezkari eta ibiltariek.
Ohitura da, Olaberritik Txurrerirainoko bidean, Idiazabalgo
aguazilak goxokiak banatzea bide ertzean ikusten dituen
haur eta helduei. Txurrerian Zegamako Udalak
hamaiketakoa eman ondoren, Segura aldera abiatu ziren
idiazabaldarrak, aginte makila Zegamako Alkateari itzuli
ondoren.

ERMITETAN MEZAK

San Martin Parrokia-Zegama
ospaketak
Jarraian 2006an zehar izan ditugun ospaketak aipatuko ditugu:

LEHENENGO JAUNARTZEAK
Aurten, maiatzaren 16an lehenengo jaunartzea ospatu duten umeak zortzi
izan dira:
AMAIA AGIRREZABALA BERASATEGI
AINARA AZURMENDI TELLERIA
MIKEL BERASATEGI ASURMENDI
LOREA GARAIAR PEREZ

LANDER IRASTORZA APAOLAZA
IBAN MATXINANDIARENA ORMAZABAL
AITOR OIARBIDE ATXA
MADDI ORMAZABAL ARIZKORRETA

Olaberriko Gurutze Santuaren Eguna
Maiatzaren 3an eman zen meza, arratsaldeko 19:30etan,
Bittorio Zabalgogeaskoaren eskutik.
SANTU ESPIRITUKO ERMITA

Ohitura jarraituz, meza-ospakizunaren ondoren, parrokiak eskainita, “luntx”
txiki bat prestatu zen, Jaunartzea egin zuten haur, guraso eta familiakoentzat.
Egun ederra eta alaia benetan denontzat. Zorionak!

Ekainaren 11n ospatu zen, goizeko 11:00tan, Mikel
Garziandiaren eskutik.

Aurten ere, bataio zerrenda zabaldu egin zaigu eta albiste pozgarri bezala
onartzen dugu. Bataio ospaketak hiru saiotan izan ziren, denera hamahiru:

SAN PEDRO ERMITA

MIKEL ORMAZABAL URBIZU
XUBAN GOIKOETXEA URBIZU
JANIRE OTAEGI LEGORBURU
HEGOI RUIZ DE EGINO GOROSPE
ANER AIZPEOLEA MARTIN
NAHIA JIMENEZ ARRIETA
NAROA OTERO ETXAIDE

Ekainaren 29an ospatu zen Meza, Bittorio
Zabalgogeaskoaren eskutik, arratsaldeko 19:00etan.
SAN ADRIANGO ERMITA
Ekainaren 18an egin zen Sam Adriango Meza, goizeko
11:00etan, Bittorio Zabalgogeaskoaren eskutik. Udalak,
meza ondoren, hamaiketakoa eskaini zien San Adriango
leize zulora gerturatu zirenei.
AIZKORRIKO SANTA KRUZ ERMITA
Abuztuaren 6an, goizeko 11:00tan eman zuen meza,
Aizkorriko Gurutze Santuko Ermitan, Bittorio
Zabalgogeaskoa, Zegaman dagoen fraideak eta ondoren,
Udalak indarberritzeko hamaiketakoa eskaini zien
bertaratuei.
SAN BARTOLOMETAKO MEZAK
Abuztuaren 23an, “Bezpera Nagusiak” ospatzen dira
Ermita honetan herriko Jaien etorrera bezala ospatuz eta
elizkizuna arratsaldeko 17:00etan izan zen. Ohikoa den
modura, ospakizun honetara Udal agintariak joaten dira
herritarrekin batera.
Abutuaren 24an San Bartolome eguna izanik, urte osoan
bertan egoten den San Bartolome Santua, San Martin
Parrokiarino jeisten da udal agintari eta elizgizonek osaturik
prozesioan. Ekimen honetan herriko txistulariak joaten
dira prozesioa irekiz.
Abuztuaren 25an, berriz, hildakoen aldeko meza eman
zuen Bittorio fraideak, goizeko 10:00etan.
IRUETXETAKO ERMITA
Abuztuaren 5ean, Elurretako Amaren egunean Iruetxetako
ermitan eman zen eta ondoren auzotarrek hamaiketakoa
eskainiz zuten.

BATAIOAK

Honelako ospakizunak beti dira alaiak, bizi berri baten haserak poz haundia
sortzen du familiarengan eta guztiongan. Zorionak guraso guztioi!.

EZKONTZAK
Parrokian aurten ez da izan ezkontzarik. Beste puntu batzuetan izan dira:
-OTZAURTEN: ASIER ZABALO ETA Mª ARANZAZU BARANDIARAN
-URBIAKO ERMITAN: ASIER JUANENA ETA ENERITZ ARMAOLEA

HERIOTZAK
Aurtengo urtean, hildakoen zerrendea gehitu egin zaigu, hauek dira:
SEGUNDO OIARBIDE BERASATEGI
RAMONA ARRIETA ORMAZABAL
MARGARITA IRIGORAS ORMAZABAL
MARIA LARREA LARREA
ANDER ARRIZABALAGA BEGIRISTAIN
AMALIA CALVO VILLAR
MARIA BERASATEGI LARREA
FRANCISCO ZABALETA ARACAMA
RAMON ARRIETA ARRIETA
IGNACIO ARIZKORRETA MUGIKA
JUAN TELLERIA TELLERIA

JUAN LARREA ASURMENDI
MARIA TELLERIA GURIDI
JOAQUIN ORMAZABAL ASEGINOLAZA
MARIA GORROTXATEGI MENDIZABAL
MARIA PILAR OTAEGI GURIDI
JOSE URBIZI ARIZTIMUÑO
MARIA ORMAZABAL APAOLAZA
JOSE AZURMENDI ZABALETA
MARIA NATIVIDAD ETXEBESTE MITXELENA
JOSE ARRATIBEL ASURMENDI
BARTOLO ARRIZABALAGA GORROTXATEGI

Itxaropenak eta fedeak eraginda geroarte esanez ospatu genuen gure
senideen agurra. Jainkoak digun maitasunaren zerrendan seguru daudela
sinisten dugu!
Agur eta pakean
goza dezatela!
Eta
honela
bukatzen dira
parroki inguruan
izan ditun ekintza
eta ospaketak.
Barkatu norbait
zerrendan jarri
gabe edo zerbait
gaizki idatzi izan
badut.

BAKE TA ON
GUZTIOI!
San Adriango meza

ANDER ORMAZABAL URDANGARIN
ANDER OTEGI ATIZTIMUÑO
IRAITZ IZAGIRRE UGARTEMENDIA
AINITZE MAIZKURRENA LARREA
HAITZ ALZELAI MUGURUZA
ARKAITZ TELLERIA MURUA

Elkarrizketa

Fermin
Larrea Gerriko
Zegaman nongoa zara?
Elizondo etxekoa.
Nola definituko zenuke zure izakera?

“Arantzazuko
peregrinazioa
da festarik
herrikoiena eta
kutunena.”

“Oso ederra
izan da
zegamarrek
erakusketarekin
nola disfrutatu
duten ikustea.”
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Ni oso herrikoia naiz eta laguntzat hartzen
nauten guztien laguna. Edozein
auzokideren konpainiarekin eta
jardunarekin disfrutatzen dut. Inguratzen
gaituzten mendien mireslea naiz, baita
mendi horietan egiten diren festen
mireslea ere. Eta nire iritziz, Arantzazuko
peregrinazioa da festarik herrikoiena eta
kutunena.
Arantzazu peregrinazio gazte edota
umetako oroimenik ba la duzu?
Ez dut ezer berezirik oroitzen. Guztia orain baino
zorrotzagoa eta serioagoa zen. Agian, ilusio handiena
etxetik kanpo pasatu behar zen gauak egiten zidan,
eta banatzen zuten ardoa eta ogitartekoa disfrutatzea.
Umetan eta orain gauza bera al da zuretzat
peregrinazioa?
E z , b a d i r a d i f e re n t z i a k . G u re u m e t a k o
peregrinazioaren kontzeptua, guztiz erligiosoa zen.
Errezoak zorrotzak ziren, eta mokaduak bakanak.
Gaur egun, itxuragabetu egin da, besterik gabe.
Nola hasi zinen argazkiak ateratzen eta biltzen?
Ni gaztetan hasi nintzen argazkigintzara zaletzen.
Nire aitak hauspodun argazki makina zeukan, eta
erabiltzen zuenean eta karretea bukatzen ez zuenean
niri uzten zidan bukatzen. Beranduago, diru pixkat
ere izaten nuen karretea erosi ahal izateko.
Horrela, nire zaletasuna handituz joan zen.
Peregrinazioko argazkiei dagokionez, berriz, 1981.
urtean Amabirjinaren iturrian hasi ginen salda
prestatzen, eta argazki batzuk ateratzen hasi nintzen,
oroitzapena gordetzeko. Urte batzuk pasatu zirenean,
mordo bat neukan, eta begiratuz eta aztertuz, hain
polita iruditu zitzaidan, ez nintzela konformatu
neuzkanekin bakarrik. Beste batzuk bilduz joan
nintzen, Arantzazuko artxibora joan nintzen eta
Joseba Etxeberria aita frantziskotarrak adeitasun
osoz lagundu zidan. Argazki mordo bat ere eman
zidan, eta biziki eskertu nahi
diot.
Eskertza hau 1924tik
2005era bitarteko argazkierakusketa egiten lagundu
didaten herritarrei ere eskeini
nahi diet.
Niretzat oso ederra izan da
zegamarrek erakusketarekin
nola disfrutatu duten ikustea.
Zein aldaketa jasan ditu
pregrinazioak zure
garaian?

ateratzen zen Arantzazura. Ohitura zen abadea zaldiz
joatea, eta banderak eta gainontzeko tresnak
eramateko bi asto eramaten ziren. Txiflategieta
bezala ezagutzen den tokian geldialdia egiten zen,
eta txistuaren doinuarekin dantza egiten zen.
Arriurdinera heltzean, artzainak ur freskoa eskaintzen
zuen. Bidean, errezo asko izaten zen, baina egin
beharrekoak “Amabirjinaren aulkian Salbea” zen eta
errosarioa bigarren jaitsialdian, Ama Birjinaren
iturriaren ondoren.
Arantzazura heltzean, jende guztiak konbentuan
hartzen zuen ostatu, eta gainontzeko peregrinoek
ostatuetan. Iluntzean Benediktara joaten zen eta
bertan, edo ondoren, konfesatu egiten zen jendea.
Ondoren afaldu eta ohera.
Hurrengo goizean, Pentekoste astelehenean,
ateratzen zen peregrinazioa prozesioan Goiko
Bentatik, bi banderak eta komitiba bi edo hiru
frantziskotarrek lagunduta. Txistulariek San Inazioren
martxa jotzen zuten eta elizara abiatzen ziren. Elizaren
sarreran, peregrinazioa kantuz hartzen zuen
frantziskotarren komunitateak, lerroetan ipinita
zeudela. Gero, barrura sartzen ziren meza ospatu
eta Meza Nagusian parte hartzeko. Irteeran, ekitaldia
bukatu eta gero, fraileek argazkia ateratzen zieten
peregrinoei.
Ondoren bazkaltzera joaten zen. Sindika jatetxean,
nahi zuen guztiari babarrunak ematen zizkioten
urdaiarekin. Menu hori Udalak ordaintzen zuen.
Itzuleran ogitartekoa eta ardoa meriendatzen zen
Oazurtzan, Udalak emanda hauek ere.
Anduetzara iristean, gozokiak banatzen zituzten eta
prozesioan jaisten ziren San Inazioren martxaren
doinua txistulariek jotzen zutela, eta banderak eta
komitiba aurrean zirela. Peregrinoak ere atzetik joaten
ziren Zupurrutiraino. Han, Amabirjina ateratzen zen,
Arantzazuko Amabirjinaren musuen ofrenda egiten
zitzaion bandera txuriaren eta gorriaren bidez, eta
prozesioak parrokiraino jarraitzen zuen. Han,
Arantzazuko Amabirjinari eskerrak ematen zitzaizkion
peregrinazioaren amaiera onagatik. On Venceslao

Lehengo eta oraingo
peregrinazioaren diferentziak
hobeto ikusteko, deskribitzen saiatuko naiz:
Gu ume ginela bazkalondoan ateratzen zen Zegamatik. Gurutze Santuaren
parrokiatik prozesioan

Amabirjinari agurra Zupurrutin

Maiorak hitz batzuk esaten zituen pulpitotik eta
Arantzazuko Amabirjinaren doinua kantatuz,
ekitaldia bukatu egiten zen.
Plazan, Udalak ardoa banatzen zuen eta afaldu
egiten zen. Festa musikarekin amaitzen zen.
Gaur egun, denok dakigu nola ospaten da
Peregrinazioa. Diferentzia nabarmena da.
Zer da gehien gustatzen zaizuna ohitura
honetatik?
Pergrinazio honetatik badira gustatzen zaizkidan
eta emozionatzen nauten hainbat gauza.
Asko gustatzen zait ibilbide osoan egon ohi den
laguntasun giroa, salda prestatzean egoten den
kolaborazioa, bazkaltzean eta ondoren egon ohi
den herri giroa, batik bat eguraldiak laguntzen
badu…

Argazki zaharrekin zerbait berririk deskubritu
al duzu?
Beti aurkitzen duzu zer edo zer. Lehenengo, nola
zahartzen ari den zeure burua. Ahaztu duzun jende
mordoa oroitzen duzu, eta horrek pentsarazi egiten
du.Komentario asko egiteko aukera ematen du,
bai ote zen, ez ote zen, halako edo beste halako
ote zen…
Arantzazuko Amak Zegamara egin zuen bisitaren
argazkiak oso kuriosoak dira: herriko jende guztia
agertzen da ia-ia, batik bat gizonak eta mutilak,
andreak bigarren planoan baitaude.
Berriz eskertu nahi nituzke erakusketa hori egitea
ahalbidetu duten guztiak.
Agur eta eskerrik asko.

Goiko Bentatik elizarako prozesioak, berriz, hunkitu
egiten nau. Baita peregrinazioa ailegatzeak eta
Zegamako ongi etorriak eta Amabirjinaren doinua
kantatzeak ere.
Zer du peregrinazio honek herri osoa
mugitzeko hain erakargarria.
Motibo asko daude. Disfrutatu ahal izateko osagai
guztiak ditu: erligioa, mendia, kantuak, txisteak,
umore ona. Naturarekin kontaktuan eta Zegamako
biztanleekin pasatzen diren bi egun dira, eta zaila
da bat gustura ez sentitzea

FRANTZISKOTARREK

Fermin Larreak prestatuko
erakusketan 800 bat argazki
zeuden

25

urte SEGURAN

Segurako fraide frantziskotar anaidiari omenaldia eskaini zioten
Zegama, Segura, Zerain eta Mutiloako herriek joan den maiatzaren
6an. Kominitate hau sortu zenaren 25. urteurrenean bertan elkartu
ziren anaidi honetatik pasatuko fraideak, frantziskotarren probintziako
burua den Juan Inazio Larrearekin batera herritatik berriz lau alkateak
izan zituzten emandako zerbitzua eskertu asmoz. Gaur egun, anaidi
hau Roberto Linkel, Jose Luis Agirretxe, Bittorio Zabalgogeskoa,
Josu Elortza eta Santos Belokik osatzen dute.

EUSKADI BARRUALDEKO EDO TUNELEKO DONEJAKUE/
SANTIAGO BIDEA SUSPERTZEKO LEHEN PEREGRINAZIOA
Uztailaren 30ean Euskadi barrualdeko edo tuneleko
Santiago bidea suspertzeko helburuarekin
Gipuzkoa, Araba eta Errioxako Santiago
bideko lagunak antolaturik, abian jarri zuten
lehen peregrinazioa Zegamara iritsi zen.
Zegamara, Beasaindik etorri ziren eta honek
4. etapa suposatu zuen. Eguerdiko ordubat
eta erdietan Udaletxeko Pleno Aretoan Udal
Korporazioak harrera egin zien, eta Santiago
bideko lagunak oroigarri bat eskaini zioten Udalari.

Bertaratuak gaua Zegamako Ostatuan pasatu zuten eta
aldarrikatu zuten Euskadi barrena doan ibilbidea eta bide
batez Zegamak Santiago bidean izan duen eta duen
garrantzia. Jakina da Zegama betidanik pasealekuko herria
izan bada ere, atseden hartu eta lo egiteko puntu aproposena
dela; kontuan izanik, hurrengo etapan Aizkorriko mendilerroa
zeharkatu behar dela eta saiakera honetarako indar berrituta
abiatu behar dira peregrinoak.
Ekimen polita eta garrantzitsua Donejakue edo Santiago
bideko lagunak antolatutakoa.

AITOR ZABALETARI OMENALDIA
Abenduaren 8an, Aitor Zabaleta erahil zutenaren 8. urtemuga zela eta, Errealzalearen sendiak eta lagunartekoek antolatuta,
kontzertua izan Zegamako kiroldegian. Faxismoaren aurkako kontzertua izan zen eta bertan Banda Bassotti, Sagarroi, Betagarri
eta Naizroxa taldeen aktuazioa entzun aha izan zen. Esan jendetza handia hurbildu zela Zegamara Euskal Herriko txoko guztietatik
eta giro ederra sortarazi zutela kontzertua ematera etorritako taldeek. Azpimarratu behar da sarrera dohain izan zela.

Elkarrizketa

Joakina
Arana Larrea
Amona, non eta noiz jaio zinen?
Ni 1910. urteko irailaren 1ean jaio nintzen
Segurako Landarrei Txiki baserrian. Duela
gutxi bete ditut 96 urte eta senideen
artean bigarrena naiz.
Nahiz eta Seguran jaio, oso denbora
gutxi bizi izan nintzen bertan, zazpi urte
nituela Zegamako Iturralde baserrira etorri
baikinen bizitzera. Iturralde nire amaren
jaiotetxea zen.
Zure ama zegamarra zela diozu eta
zure aita nongoa zen?

“Nik ez nuen
ezagutu ez
argi-indarrik ez
iturriko urik
etxean.
Sukaldea
argitzeko
petroliozko
kinka
erabiltzen
genuen eta
logeletan
berriz
kandelak”

Joakina Arana gaztetan
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Nire aita zena, Eusebio, segurarra zen,
Landarrei Txiki baserrian jaioa. Guztira
hamaika senide ziren eta gure aita ez dakit guztien
artean zenbatgarrena zen. Dena den, bera izan zen
baserrian gurasoekin gelditu zena.
Baserri pobre batean hamaika ume mantentzea
ezinezkoa zen eta are zailagoa maizterrak izanda.
Horregatik, nire izeba-osabak oso gazterik irten
behar izan zuten etxetik morroi edo neskame batetik
bestera.
Beraz, Landarrei Txiki baserrian aitonaamonekin bizi zineten ezta?

itxita. Etxean harrizko fregadera genuen ontziak
garbitzeko. Behiak berriz errekara eraman behar
izaten genituen ura edatera, askarik ez baikenuen!
Nola moldatzen zineten baserriko lan soiletik
bizitzeko?
Lan eta neke asko eginda. Ez zen gaur egun bezala,
orduan ez zegoen dirurik dendan erosteko. Baserriko
soroak landuz lortzen genuen urte osorako janaria.
Artoa, garia eta indoabak ereiten genituen batez ere
eta ura izaten zen urte osorako menua: ogia, taloa,
esnea eta indoabak!
Animaliak ere hazten genituen, txerria etxeko
mantenurako eta txahal bat behintzat etxeko errenta
ordaintzeko. Urtearen amaieran egiten omen zen
errentaren pagua.
Eta eskolara joango zinen ezta?
Oso gutxi gogoratzen naiz garai horretaz, uste dut
mojetan ibili ginela nire ahizpa Manuela eta biok.
Hala ere garai hartan eskolari ez zitzaion gaur egun
bezalako inportantzia ematen eta askotan pipar
egiten genuen etxean lagundu behar genuelako
edota urrun gelditzen zitzaigulako.
Seguratik Zegamara, Landarrei Txikitik
Iturraldera. Zergatik horrelako aldaketa?

Bai, halaxe da. Aitona, ni oso txikia nintzela hil zenez,
Nire gurasoen erabakia izan zen. Nik zazpi bat urte
ez nuen ezagutu baina amonaren oroitzapen ugari
nituela Zegamako amona Manuela hil egin zen eta
ditut. Oso gogoan dut nola sukaldean sutondoan
aitona Martin bakarrik gelditu zen Iturralde baserrian.
jarrita pipa erretzen egoten zen. Tabako-landareak
Ordurako izan zituzten sei seme-alabak etxetik kanpo
zeuzkan etxe ondoan landatuta, pentsa!
bizi ziren. Egoera honen aurrean, nire gurasoek
Zegamara bizitzera etortzea pentsatu zuten. Nire
Normalean
ama izaten
bazen ere
“Baserrian animaliak ere hazten genituen, txerria
e t x e k o
burubidea
etxeko mantenurako eta txahal bat behintzat
eramaten
etxeko errenta ordaintzeko.”
z u e n a ,
sarritan aitari
lagundu
aitona ez zen gai etxeko eta baserriko lan guztiak
behar izaten zion kanpoko lanetan eta gu amonaren
egiteko, laguntza behar zuen.
kargu gelditzen ginen. Nahiko lan izango zuen gu
zaintzen, pentsatzen dut ez ginela oso zuzenak
Zegamara etorri eta berriro ere eskolara?
izango.
Bai, dena berria: eskola berria, maestra berria, lagun
Amonaren oroitzapena oso barruan
berriak… bizimodu berri bat hasi behar. Nahiz eta
daramazu baina Landarrei Txikiko
oso umea nintzen, ongi gogoratzen naiz Zegamako
oroitzapen gehiago ere izango dituzu
neska-mutikoek kantatzen zigutena.
ezta?
Segurarrak gangarrak
Zazpi urterekin atera nintzen Landarrei Txikitik
astakumea ganbaran
eta beraz, ez dut oroitzapen askorik. Badakit
ogi apurre, gaztai apurre
beheko solairuan ukuilua zegoela eta bertan
segurar guztie lapurre.
behiak eta txerria egoten zirela. Ukuiluaren
gainean, lehenengo solairuan, etxebizitza
Garai hartan ere bazegoen segurar eta zegamarren
zegoen: sukaldea, koartoak, komun-zuloa eta
arteko pike hori umeen artean behintzat.
atari luze bat. Atarian gurdia edukitzen genuen
Komunio handia egin arte ibili nintzen eskolan,
eta bere gainean jolasean ibiltzen ginen amona
hamabi urte bete arte gutxigora-behera. Maestra
deskuidatzen zenean. Ataritik ukuilura jaisteko
erdalduna zen eta ez genituen bere esplikazioak
harrizko eskailera batzuk zeuden. Goian berriz
entenditzen. Manuela (nire ahizpa) eta biok eskolan
ganbara zegoen, bertan segak, aitzurrak eta
hasi ginenean “Cartilla de Primer Grado”ko liburu fin
laiak egoten ziren zintzilik.
bat eman ziguten. Orduan hasi ginen irakurtzen,
zenuten izango ez argi-indarrik ezta
eskribitzen eta numeroak ikasten. “Sumar eta restar”
iturriko urik ere ezta?
ere ikasi genituen, “llebadak” ez nituen berehalakoan
entenditu: “de diez llevo una, de veinte llevo dos,
Ez, nik ez nuen ezagutu ez argi-indarrik ez
de treinta llevo tres…”.
iturriko urik etxean.
“Historia de España” ere ikasten genuen: “La religión
Sukaldea argitzeko petroliozko kinka erabiltzen
de los españoles es la religión católica, apostólica
genuen eta logeletan berriz kandelak. Aitak
y romana; su gobierno monárquico, constitucional
ukuiluko lanak amaitzean afari-legea egin eta segituan
hereditario y su idioma el castellano.”
ohera joaten ginen guztiok petrolio eta argizari
gutxiagoa gastatzeko eta goizean goiz jaiki behar
Dotriña erakustera apaiza etortzen zen eskolara.
izaten zelako.
Gerora, “Cartilla de Segundo Grado”ko liburua eman
Ura berriz etxetik gertu zegoen kanil batetik hartzen
ziguten. Handik “multiplicar eta dividir” ikasten hasi
genuen. Kanila egurrezko ziri batekin egoten zen
ginen baina erdibidean utzi genuen. Izan ere egun

askotan ez ginen eskolara joaten, behiak zaindu
behar zirela, senide txikiena zaindu behar zela, itulan
egin behar zela, eguraldi txarra zegoela…
Hamabi urterekin egin omen zenuen Komunio
Handia. Zer gogoratzen duzu egun hartaz?

emakumezko aritzen
ginen horretan, egun
guztian gauza bera.
Rebisadorak,
kontadorak eta
enpaketadorak
Komunioa egiteko dotrina ikasi behar zen eta ondo
gutxiago ziren.
ikasi ere gainera! Bestela, kalabazero gelditzen zinen
26 bat urte nituela
eta ez zegoen komunioa egiterik.
papelerako direktore
Komunioa egiteko geunden neska-mutikoak
txikiak (horrela esaten
sakristiara joaten ginen dotriñara. Gogoan dut behi
zioten gizon txikia
zain nenbilen bitartean nola ikasten nuen dotriñako
zelako) bere etxera
lezioa.
neskame joateko
eskatu zidan nahi
Ahizpa Manuela eta biok batera egin genuen
nuenean papelerako
Komunio Handia. Gure etxean ez zegoen
lanpostu berera itzuli Joakina Arana eta Tomas Zubizarretaren ezkontza eguna
komuniorako traje zuria erosteko dirurik eta auzokoek
nintekeela esanez.
utzi ziguten. Nik erabili nuen trajea Ormazabal
Eskaintza onartu eta hurrengo bi urte eta erditan
baserrikoek utzi ziguten. Egun horretan prozesioan
“Ume
neskame lanetan aritu nintzen. Gero, neskame lanei
joan ginen eskolatik elizara. Komunioa hartu ondoren
utzi eta berriro papelerara itzuli nintzen lehengo
mutiko batek pulpitotik buruz ikasitako sermoia
denboran
postura.
egiten zuen, hala zen ohitura. Gure komunioan
Roman Goenagak egin zuen sermoia.
Denbora asko baino lehen, pasadora lanpostutik
herriko auzo
gillotinara pasa ninduten laguntzaile bezala. Gillotinan
Ondoren, Don Andres parrokoaren etxera joan eta
papera
ebakitzen
zen.
Lehenengo
Maria
Berasategi
txokolatea eman ziguten balurre hausteko. Orduan
guztiek izaten
Amina Goenekoaren laguntzaile ibili nintzen eta gero
ez zen gaur bezalako banketerik egiten!
berriz Gabriel Urdangarin Zirkulokoaren laguntzaile.
Arratsaldean berriz, bezperatara joan ginen Luistarren
zuten
Gerra zibilaren ondorengo urteak ziren haiek.
eta Mariaren Alabaren kongregazioan sartzeko.
Gillotinan ibili
ordezkari bat
n i n t z e n
papeleran lan
“Aitona izan zen ni eta nire senideak Zegamatik
udaletxean.
egiteari utzi nion
arte.
atera eta mundua erakutsi ziguna. Bera izan zen
Auzo
Soldata urria
Donostiara eraman eta itsasoa erakutsi zigun
zen, lehenengo
bakoitzetik
lehena.”
u r t e e t a n
eguneko bi
gizon bat
p e z e t a
Baserritik baserrira, Landarrei Txikitik
irabazten nituen, hori zen pasadora postuaren
aukeratzen zen
Iturraldera. Eta han aitona Martin. Zer
eguneko soldata. Geroxeago bi erreal igo ziguten
oroitzapen utzi zizkizun aitonak?
eta horrela errepublika etorri zen arte. Errepublika
udaletxerako
etorri zenean 5 pezetara igo ziguten soldata.
Gu Zegamara etortzerako amona Manuela hila zen
Gillotinako jornala berriz handixeagoa zen, 7 pezeta
eta han
eta aitona Martin bakarrik bizi zen baserrian. Herrian
eta erdikoa eguneko.
“Martin Iturralde” esaten zioten nahiz eta bere abizena
kontzejal
Papelerako anekdota edo bitxikeriaren batekin
Larrea izan. Garai hartakoa izateko nahiko gizon
gogoratzen al zara?
ilustratua zen, Udaletxeko kontzejala izana.
kargua hartzen
Gure ume denboran herriko auzo guztiek izaten
Ez dakit anekdota edo bitxikeria den baina garai
zuten ordezkari bat Udaletxean. Auzo bakoitzetik
hartan papelerako salan errosarioa errezatzen zen
zuen”
gizon bat aukeratzen zen Udaletxerako eta han
egunero lanean ari ginen bitartean. Urte askotan
kontzejal kargua hartzen zuen. Arrieta-Aldea auzoan
Maria Arrieta Opainttegikoa izan zen errezantea edo
kontzejaletarako gure aitona Martin aukeratu zuten
errosarioa zuzentzen zuena.
nonbait.
Beste behin papeleratik Burgosera eraman gintuzten
Aitona izan zen ni eta nire senideak Zegamatik atera
eskursioan. Gerra garaian papeleran lanean ibili
eta mundua erakutsi ziguna. Bera izan zen Donostiara
ginenok oso ondo gogoratzen dugu Burgosa egin
eraman eta itsasoa erakutsi zigun lehena. Arantzazura
genuen eskursio hura. Tolosa, Legorreta eta
ere aitonarekin joaten ginen mendiz udazken aldera
Zegamako papeleretako langileak organizatu zuten.
eta baita geroago ere. Noizean behin ekartzen
Gerra Zibila bukatu zenean
zizkigun piku, paxientxi edo kaameluak ere. Guk
sindikatuak legez kanpo utzi
ipuinak eta sorgin-kontuak kontatzea nahi izaten
zituzten eta papeleretako
genuen baina ez zizkigun kontatzen, nik uste dut ez
sindikatuak bazuen diru bat
zekiela horrelako istoriorik.
langileok emandakoa. Diru hori
langileoi itzuli beharra zuten edo
Negua luze egiten zitzaion, martxoan, kukuaren
eta bestela gastatu. Ondorioz,
hotsa entzutean asko pozten zen, udaberria gainean
dirua gastatzea erabaki zen
zenaren seinale! Esaera zahar hau ere berari entzuna
hortik atera zen Burgoserako
diot: “Kukue, Ama Birjina martxukotan hasten da
eskursioa. Tren espezialak jarri
kantatzen erromako zubin ta hamabost eunea mundu
zituzten gu Burgosera
guztin.”
eramateko. Bertan, katedrala
Baita beste hau ere: “Kukue etorri gosea etorri,
ikustera joan ginen eta
kukue jun gosea jun.”
emakumeak mantelinarik gabe
Papeleran lan egin omen zenuen ezkondu eta
joan ginenez atentzioa deitu
gero arte. Zenbat urte egin zenituen papeleran?
ziguten eta painuelo bat jarri
Zertan egiten zenuen lan? Zenbat irabazten
behar izan genuen buruan
zenuen?
katedralera sartzen utziko
Landarrei-Txiki baserria,
baziguten. Burgosen soldadu zeuden herritarrekin
Joakinaren jaiotetxea
Hamalau urte bete aurretik hasi nintzen papeleran
pasa genuen eguna eta bertan ezagutu genuen
lanean eta 35 urterekin utzi nuen 21 urtez lanean
Inazio
Atxukarro.
aritu eta gero. Kandida Gorrotxategi eta ni egun
Zu ere gaztea izan zinen, zer egiten zenuen
berean hasi ginen lanean.
igande arratsaldetan? Joaten al zineten
Ni papeleran sartu nintzenean Prantxiko Mari zen
erromerietara?
salako enkargatua eta Anestasi Taberna Berrikoa
Zegama Urtekaria 06
salako maestra. Anestasik familia izan eta lanari utzi
Jai arratsaldeetan kaleko edo Urtzelaitako erromerira
zionean, Angela Vildosala jarri zuten maestra.
joaten ginen. Igande batean herriko plazan egoten
Joakina Arana
zen erromeria eta hurrengo igandean berriz
Lanean hasi eta lehenengo 16 urteetan zehar
Urtzelaitan. Herriko plazan, bandak jotzen zuen
“pasadora” bezala egin nuen lan. Gure lana “papel
87
musika eta Urtzelaietan berriz Roman Goenaga
hoja” defektuosoak apartatzea zen eta 30 bat

Iturralde baserria, Joakinaren
bizitokia Zegaman

“ Ezkondu
Zegamako
elizan egin
ginen.
Bazkaria
Zegamako
batzokian izan
genuen(gaurko
Txanton
tabernaren
gainean) eta
Gerrikonetik
zerbitzatu
ziguten
jatekoa.
Ezkonbidaian
Zaragozara
joan ginen hiru
egun
pasatzera.”
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Joakina Arana
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izaten
zen
kordionista. Sueltoko nahiz baltseoko
piezak jotzen zituzten baina mutilen
batekin baltseoan
eginez
gero,
Mariaren Alabaren
kongregaziotik
kanporatua izateko
arriskua zegoen.
Dantza iluntzan
amaitzen zen eta
orduan guztiok
etxera joaten ginen.
Garizuma garaian ez zen dantzarik izaten.
Eta inguruko festetara?

Aitona kartzelatik etorri eta berehala ezkondu
al zineten?

Inguruko herrietako festetara ere joaten ginen tarteka,
Segurara Santiagotan, Liernira, Zeraina, Idiazabala
etab. Oinez joan eta oinez etorri, beste garai batzuk
ziren haiek.
Eta zinemara?

Ezkondu Zegamako elizan egin ginen. Don Andres
izan zen meza eman zuen apaiza eta Felix Telleriak
jo zuen organoa. Bazkaria Zegamako batzokian izan
genuen (gaurko Txanton tabernaren gainean) eta
Gerrikonetik zerbitzatu ziguten jatekoa. Ezkonbidaian
Zaragozara joan ginen hiru egun pasatzera, orduan
modan zegoen Zaragoza. Bertan, Zegamako Joxe
Laskurainen arrebek zuten hotelean egon ginen.
Zenbat urterekin gelditu zinen alargun?

Orduan ez zegoen zinerik, horiek geroagoko kontuak
dira. Papeleran ikusi nuen lehenengo aldiz zinea
ezkondu eta handik hamar urtera. D. Anjel Jimenezek
zuen zinea botatzeko makina eta Madrildik Zegamara
etortzen zenean botatzen zuen papelerako sarreran
izara handi bat jarrita. Dezente jende biltzen zen
zinea ikustera, bakoitzak bere aulkia etxetik hartuta
joaten ginen pelikula ikustera.
Noiz ezagutu zenuen gure aitona Tomas?
Nik 22 bat urte nituela papelerako igeltseritza lanak
egiten ari zirela ezagutu nuen. Terraza berritzen eta
labeetan beste zenbait konponketa egiten ari zen.
Hala ere orduan ez nuen tratu apartekorik berarekin.
Nik 24 urte nituela hasi ginen elkarrekin irteten eta
bi urte eramango genituen gerra zibila sortu zenean.
Gerra zibila etorri, ejertzito gorrian alistatu eta
zer gertatu zen ordutik aurrera?

Ez, aitona kartzelatik irten eta handik bi urtera ezkondu
ginen. Orduan etxebizitza libre bat bilatzea oso zaila
zen, izan ere, gerra zibila bukatu berria zen eta
Udaletxeak ez zeukan dirurik etxeak egiteko. Beraz,
jende asko alokairuko etxeetan bizi zen eta guk ere
hala egin behar izan genuen. Jose Mugerza
mekanikoak papelera utzi eta Zegamatik alde egin
zuenean libre utzitako pisua hartu genuen errentan.
Behar bada egongo zen etxebizitzaren bat salgai
baina lau urtetako gerra pasa eta gero, nik
aurreratutakoarekin bakarrik ezinezkoa zitzaigun
etxebizitza bat erostea.
Aitona, ezkondu bitartean Gerrikonean egon
zen apopilo?

53 urte nituela gelditu nintzen alargun, 1963ko Santo
Tomas egunean. Egun hartan, Tomas zena Beasaingo
obra batean zebilen lanean eta bihotzekoak emanda
bat-batean hil zen. Ni bakarrik nengoen etxean hori
gertatu zenean, nire bi seme zaharrenak, Joxe eta
Andres, egun hartan zetozen Donostiako seminariotik
gabonetako oporrak hartuta etxera eta Pedro berriz
beraiengana Donostiara joana zen feria ikusteko
asmoz. Don Jose Antonio Arakama izan zen notizia
eman zidana.
Alargundu eta gero 900 pezetako pentsioa gelditu
zitzaidan eta beraz, Pedrok berehala hasi behar izan
zuen lanean.
Ezkondu eta Olaberri auzoan jarri zineten
bizitzen. Asko aldatu al da auzoa ordutik?

Tomas, nire senargaia, beste Urretxuko lagun
Duela 65 urtetik bizi naiz Olaberrin eta auzoa asko
batzuekin batera ejerzito gorrian alistatu zen. 1937ko
aldatu da ordutik. Lehen Olaberri herri txiki baten
abuztuaren 24an, San Bartolome egunean, Francoren
modukoa zen, bertan genuen ia behar genuen guztia.
laguntzaile ziren soldadu italiarrek prisionero hartu
Garai hartan bi denda zeuden (Garakoa eta
zituzten Santander inguruan eta Santoñako gartzelara
Panaderia), lau taberna, errementaria, soziedadea…
eraman zituzten. Prisionero hartu zutenean tenientea
zen eta beste
ofizial ba“Duela 65 urtetik bizi naiz Olaberrin eta auzoa
tzuekin batera
a z a ro a n
asko aldatu da ordutik. Lehen Olaberri herri txiki
Consejo de
baten modukoa zen, bertan genuen ia behar
Guerra egin
zioten Sangenuen guztia.”
toñako gartzelan. Bertan
erantsi zioten
gaur denak falta dira. Papelera eta Fabrika Zaharra
delitoa “Adhesión a la Rebelión” izan zen eta jarri
zioten kastigua “Cadena perpetua”.
ere auzoan genituen eta horiek ere falta dira. Garai
batean jende asko bizi ginen Olaberrin, 45 familia
Berak zioenez, gauetan jende asko ateratzen omen
inguru eta orain berriz askoz gutxiago gara.
zuten zeldatik afusilatzeko. Egunero iristen omen
ziren prisionero berriak kartzelara eta ez omen zegoen
Garai bateko ohiturak ere galduz joan dira. San Joan
guztientzako lekurik. Kartzelan lekua egin beharra
bezperan Garako aurrean San Joan arbola jartzen
zegoen prisionero berrientzako eta horretarako lehen
zen eta sua ere egiten zen, orain berriz ez da surik
zeuden presoak afusilatu egiten zituzten. Berak zorte
egiten, ez arbolarik jartzen. Orain gutxi arte Santikutzhandia izan zuen!
etan jaiak ospatzen ziren: ume-jolasak, toka-jokoa,
Santoñan egon zen bitartean bi aldiz ikusi genuen
dantzariak, erromeria, bizikleta-karrera… baina haiek
elkar. Bernardo Beunsastikoak lagundu zidan
ere galdu dira.
lehenengo aldian. Alanbrada artean, elkarrengandik
Zer egin behar da 96 urte bete eta horren
hamar bat metrora, hamar minutu egin genituen
sasoiko egoteko?
hizketan eta berriro ere buelta etxera.
Santoñako gartzelan urte bete egin eta gero, hurrengo
urteko San Bartolome egunean Santoñako gartzelatik
Cadizgo Puerto de Santa Maria kartzelara eraman
zuten. Bertan, Consejo de Gerrak jarritako kastigua
txikitu egin zioten kondena, Cadena Perpetuatik 30
urteko kartzela zigorrera jaitsiz.
Gerra zibila bukatu eta handik urte betera, 1940.
urteko abuztuaren 24an, San Bartolome egunean,
libre utzi zuten. Kartzelatik bueltatu eta berriro
igeltseritza lanetan hasi zen.

Ez dago sekreturik, nik ez dut ezer berezirik egin.
Nik, nire garaiko beste pertsonen moduko bizia
eraman dut, astean zehar baserrian eta fabrikan lan
egin eta libre genituen momentuak ahalik eta ondoen
aprobetxatu. Orain berriz, neurrian jan, lo asko egin
eta lan pixka bat ere egiten dut. Hori da nire sekretua.
NEREA ZUBIZARRETA GEREÑU
OIHANA ZUBIZARRETA OTAEGI

V. Zegama Aizkorri Mendi Maratoia
MEXIKARRA TXAPELDUN ZEGAMAN!
Zegama-Aizkorri Mendi-Lasterketa, munduko kopako
azkeneko proba izango da, 2007ko irailaren 23an.
Rikardo Mejia mexikarra nor den badakigu orain.
Lehen ere aitzera geneukan; Zegama-Aizkorri Mendi
Maratoia antolatzen hasi ginen orduko iritsi
baitzitzaigun mendi-korrikalari honen ospea. Malkarrik
gogorrenean ere, basauntzak eta azeriak baino
bizkorrago korrika egiten zuen mexikarrak. Orain,
pozik gaude. Egotekoa da. Izango ez da ba, berak
irabazi du eta aurtengo maratoia, hemen, geure
herrian, Zegaman. Ez du, gainera, nolanahi irabazi,
Rob Jeef, 2005ko txapeldunaren aurretik hain zuzen
ere. Hura emozioa, maiatzaren 23koa! Eguerdiko
ordubata. Nork irabaziko ote? Ricardo Mejiak, bai,
baina, ozta-ozta dozenaren bat metroko aldea
besterik ez Rob Jeff, 2005-eko korrilakari britainiar
lerdenarekiko.
Emakumezko korrikalarien artean ere izar berri baten
izena igo da aurten Zegama-Aizkorri Mendi
Maratoiaren V. Ekitaldiko podiumera: Angela Mudge
eskoziarra. Eta gizonezkoetan gertatu den bezala,
Angelak ere, 2005eko txapeldunari, Corinne Favreri irabazi zion txapela. Horrek bizitasun haundia
ematen dio datorren urteko lasterketari begira sor
daitekeen lehia edo norgehiagokoari. Esan gabe
doa, emakumezkoen partaidetza ere areagotzen ari
dela urtetik urtera. Aurtengo partehartzaileen artean
izan dugu, besteak beste, Venezuelatik etorri zen
Tanya Pacheco. Goizaldeko ordubatean iritsi zen
Zegamara; espagetti platerkada bat jan, Ostatuan
ordu gutxi batzuk lo egin eta irrifartsu maratoi osoa
egitera. Horrelako korrikalariek egiten dute haundi
Zegama-Aizkorri bezalako lasterketa bat.
Horrelaxe doa hazten eta hazten Zegama-Aizkorri
Mendi Maratoiaren ospea munduan zehar lau
haizetara. Aurten Buff Sky-Runner World Series,
munduko kopako bigarren proba izatea egokitu
zaigu eta, behin-berritan, gora egin du Zegamako
mendi lasterketaren ospeak eta oihartzunak.
Maiatzaren 23koa egun haundia izan zen; halaxe
aitortu zigun Marino Giacometti, FSA-Federation of
Sports at Altitude-ko lehendakariak berak ere: “Very
beautiful and very well organized!
Horregatik, datorren urte berri honetan, 2007an
alegia, BUFF SKY-RUNNER WORLD SERIES, mendi
lasterketen munduko kopako FINALA izango da
ZEGAMA-AIZKORRI MENDI MARATOIA.
Maiatzaren 23ko Zegama-Aizkorri Mendi maratoiko
sailkapenak hauek izan ziren:
GIZONEZKOAK
1. Ricardo Mejía

( Mex)

4:03:41

2. Rob Jeff

(GBR)

4:03:45

3. Fabio Bon fanti

(Ita)

4:04:36

1. Angela Mudge

(Esc)

4:43:04

2. Corinne Favre

(Fra)

4:52:21

3. Esther Hernandez (Cat)

4:55:02

EMAKUMEZKOAK

Jende askok galdetzen du han-hemenka: zer dauka
ba Zegamak horrelako mendi-lasterketa bati hain
urte gutxitan horrelako maila eta ospe emateko?
Erantzuna ez da gurea, korrikalariena baino: jendea,
jende jatorra lasterketaren alde lanean, antolakuntza
egokia beraz. Gainera, ikusleak, ibilbide guztian
zehar txaloka eta animoak ematen ikusleak,
korrikalaririari berotasun
aparta ematen dion zerbait.
Eta parajeen edertasuna,
ikusgarritasuna, gure inguru
naturalaren berezko indarra.

Zegama

AIZKORRIKO
LAGUNEN EGUNA
Uztailaren 2an ospatu zen
Aizkorriko Lagunen Eguna.
Urteroko moduen goizeko
6:00etan izan zen lehen
irteera eta aurten hirurogei
Gizonekoen podium-a
bat lagunek parte hartu
zuten Zegamatik Aizkorriko
tontorrerainoko irteeran. Bi
ordu eta erdi inguru behar
izan zuten gehienek
gailurrera iristen. Gailurrera
iritsitakoan, besteak beste,
Amezti Mendi Elkarteko
kideek, iazko ohiturari
jarraituz, Sant Sadurni
d,Anoia Herri Anaiak
ustiatzen duen “Cava” kopa
Emakumezkoen podiuma-a
bana banatu zuten.
Hamarrak eta erdietan,
Sancti Spiritun, Iñaki
Aranzadik Meza eman
ondoren,
Zegama
Okindegiak prestaturiko
txorixozko ogitartekoak
Araba-Errioxako ardo
beltzarekin batera dastatu
ahal izan ziren. Eguerdiko
ordubatak eta laurdenetan
Herrira iritsirik, eguerdiko
hiruretan Ostatua bete zuen
Sancti Spiritura korrikalariak iristen
bazkari herrikoia egin zen,
Zegama-Aizkorri Mendi
Maratoian lana egiten duten
bolondresen aitortza gisa.
Kantuak eta giro alaia
nagusitu ziren bazkarikoan
eta ondoren, buruhandiak
ibili ziren kaleetan haurren
atzetik. Azpimarratu behar
da goizetik festa bukatu zen
a r t e To b e r a M u s i k a
Eskolako trikitilariak (Oier
Irastorza, Jennifer
Sancti Spiritura jende asko hurbiltzen da
Casanova,
Amaia
Berasategi, Josune Zabaleta eta Jon Irastorza)
Zegama Urtekaria 06
egindako lan bikaina.
Zegama eta Aizkorri uztartzeko eta Zegama
ezagutarazteko helburuekin egiten den beste saio
bat burutu zen uztailaren 2an.

Mendi Maratoia
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Juanito Rubio, hori bai zaletasuna!

Juanito Rubio, ahalegin betean

Gizon apala da, arduratsua, egiten duen guztiak
kezkatzen du, baina, batez ere, bere inguruarekiko eta
familiarekiko ardurak. ZegamaAizkorri Maratoia da beretzat
urteko kirol-erronkarik nagusiena,
horregatik ez du behin ere
hutsegin; urtero parte hartu du
eta urtero bukatu. Ba al dakizu,
irakurle, ze helburu ezarri dion
bere buruari? Zegama-Aizkorri
Maratoia hamar urte segidan
osatzea, orduantxe beteko omen
ditu eta 65 urte.
Honenbestez, esan ere egingo
nuke, esku artean hartzen dituen
eginkizun guztietan izan behar
duela saiatua gizon honek,
saiatua eta burugogor xamarra
ere bai seguruenik. Nola bestela?
Senar, guraso, sukaldari, ostalari… eta kirolari, korrikalari,
egunero-egunero, mendian bezala kaminoan! Hori da
sasoia. Bejondeizula, Juanito!
Olaberriko Zezilionea Jatetxean egin dugu topo Juanito
Rubio eta biok. Izaro eta Ugutz, seme-aleben ardura
da batez ere Zezilionea ostatua eta jatetxea orain, baina
gurasoek, Rosariok eta Juanitok, hantxe jarraitzen dute,
sukaldean eta gainerako eginkizunetan, behar den aldiro
laguntzen. Gaur bere kirolzaletasuna dugu hizpide.
Noizkoa duzu mendi-kiroletarako zaletasun hau
Juanito?
Ni oso gaztetatik hasi nintzen mendiko ibilerak egiten,
gazte-gaztetatik. Orain berrogei urte pasa, gazte asko
ginela, Alpeetara ere iritsi ginen. Ordurako asko zen
hori. Gogoan daukat orain berrogeita bat urte, Arbelarren
astebete, Domingorenean”pension completa” hartuta
nola egon ginen. Orain esaten digute kirolarioi, egunean
bost aldiz jan behar dela ondo ibiltzeko; Domingoren
txabolan halaxe egin genuen guk astebete hartan. Han
bildu ohi ginen, garai hartako Aizkorri eta Urbia zale
guztiak, Fondako Juxta, Aita Lasa, Maritxu bordakoa,
Urbiako Erregina... Jende asko elkartzen ginen han.
Behin baino gehiagotan egin izan genuen, lehenbiziko
neska-laguntza lanak ere, orain andrea dudanarekin,
eta Aizkorrira igo ilunbistan, han lo pixkat bat egin eta
egunsentia ikusi, eguzkia Txindoki atzetik nola agertzen
zen miresten… Beti izan dut nik mendi zaletasun hori.
Gero, noski, ezkondu, umeak izan, ostalaritzan hasi
1981ean, eta beste modu batera joan izan dira
kontuak… Baina beti kirolzaletasunari lotuta. 1989an
egin nuen Donostiako Maratoia, Behobia-Donostia ere
hasiera hasieratik eta beti jarraitu izan diot nere zaletasun
honi.
Garai hartan Alpeetaraino iritsi zineten. Orain,
Juanito Oiartzabal, Edurne Pasaban, Alberto
Iñurrategi eta beste euskaldun asko Himalaiako
gailur garaietan ikusita, ez al duzu inbidia sano
pittin bat sentitzen?
Bai, nola ez ba… Gu gazteak ginela zaila zen Pirinoetara
joatea bera ere… Autobusez, nola edo halako ibilerak
eginez, pare bat egun behar zenituen joanetorrietan
bakarrik. Alpeetara bai, joan ginen, hamabostaldi bat
pasatzera eta Andeetara joateko asmoak ere bai, baina,
ez zegoen gaurko erosotasunik orduan. Halere,
eskaladan, bosgarren gradurainoko zailtasunean, eta
abar, beti saiatu izan naiz. Ezkondu eta seme-alabak
izanda gero ere, beste modu batera, eskia, fondoko
eskia eginez, mendi-irteeratan-eta, beti eutsi izan diot
mendirako eta kirolerako joera honi.
Sukaldeko lanak pazientzia, mendikoak indarra,
jarduera bizia…, nola moldatu izan zera bi
lanbideen artean, nola orekatu izan dituzu biak?
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Batak bestea osatzen du. Sukaldeko lanak tentsioklase bat darama bere gain. Eta mendikoak oso
bestelakoa, baina, aldi berean, gure lanbide honek
dituen arazoetatik libratzen zaituena. Hona bazkaltzera
jende-klase asko etorri ohi da, lantegietako jendea,
arduradunak, norbera bere arazo eta buruhausteekin,
eta hemen, Zezilioenean bere burua ondo atendituta
ikusi nahi izaten du, eta horrek beti sortzen dizu ardura

zeuri. Horregatik, lana bukatuta gero, gustora joaten
naiz nere korrikaldi eta prestakuntza-ariketak egitera.
Noiz arte horrela mendian, jo eta su?
Begira, aurten Donostiako Maratoia egitera joan nintzen
azaroan eta zortziren bat kilometro egin ondoren
giharretako derrameren bat izan eta ez nintzen gustora
sentitzen. Hogeigarren kilometroraino iritsi eta uztea
erabaki nuen. Emazteak, Rosariok esan zidan: “Juanito,
lehenbiziko aldia da burubidez jokatzen duzuna”. Hala
zen. Utzi egin nuen. Ez nindoan gustora eta han jende
artean, asko eta asko ezagunak gainera, nahiago izan
nuen uztea, irudi kaxkar bat ematea baino, arrastaka
ibiltzea baino.
Eta Zegama-Aizkorri Mendi-Maratoia?
Erabat diferentea da. Gu, ni behintzat, irabaztera joaten
ez garenez, lasaitu egiten gaitu horrelako lasterketa
batek. Egia esan, paisaia bera, inguruko edertasunak,
denak laguntzen du eta lasai joaten naiz, nekatu bai,
baina estresik gabe. Karreterakoak beste estutasun
batzuk dauzka. Giroa, jendea, ingurua, dena da
desberdina. Ni Zegamako mendi-maratoira, egia esan,
oso gustora joaten naiz.
Kirol zale eta kirolari bezala, bete gabeko ametsen
bat?
Begira, behin Aizkorritik behera nentorrela esan zidan
batek, ea horrela ibiltzeak, maratoi baterako prestatzeak
eta neke haiek hartzeak pena merezi zuen eta zera
erantzun nion: “Ba, bai, nik hamar urtez segidan egin
nahi diat hau, Zegama-Aizkorri maratoia”. Beraz, 64
urterekin beteko nuke hamargarrena, orduan pentsatuko
dut zer egin, utzi hala segi. Baina orain nere ametsa
hori da, Zegama-Aizkorri mendi-maratoia beste bost
urtez egitea.
Prestakuntza zehatza eta gorroa eskatuko dizu
horrek?
Bai, eta esan beharra daukat, nik prestatzaile baten
laguntza daukadala, Ramon Elkoro da bera. Gainera
asko estimatzen ditudan bi masajisten laguntza
paregabea ere ba daukat; Txema Agirre eta Irene
Irastortza dira. Beraiek prestatzen didate eginkizunen
programa eta nik bete egin nahi izaten dut, neuregatik
eta beraiengatik. Zintzo betez gero, emaitza jakin batzuk
lortzen dira eta hori inportantea da. Ibili izan naiz ni
bost-sei kiloko motxila bizkarrean hartuta, anketako
giharrak gogortzen eta, hala ere, ez da beti lortzen
behar den prestakuntza-puntu egokia. Honetan
dabilenak prestatu beharra dauka. Saiatu beharra dago
eta prestakuntza zintzo eginez gero, hobe. Horretan
saiatuko naiz datorren urteko maratoiari begira. Gainera
munduko kopako finala izango da, korrikalari on asko
etorriko da, hortan lehian dabiltzan guztiak, eta hori
ikusgarria izango da. Han izango naiz ni ere.
Juanito, kirola bai, baina bitartean Zezilionea
ostatua, nola doa?
Mendiko lasterketetan ez dakit, baina hor bai egin
dudala nik deskubrimentu ikaragarri haundia. Semearen
eta alabaren esku dago, eta oso ondo eramaten dute
hau. Mendi kontuan ez didate asko jarraitu, baina
esperantza badaukat, etorriko dira ilobak eta haiekin
saiatuko naiz ea zaletasun honi gero ere eusten diogun.
Horrelaxe, irripar batez bukatu dugu gaurko berriketaldia
Olaberriako Zezilionea Ostatuan, zerbezatxo bana
hartuz. Zegamako herriko urtekari hontarako kontu
eske joan eta horrelaxe agertu dizkigu bereak Juanito
Rubiok, eskuzabal, udazken-arratsalde bateko
ilunabarrean. Amaitu ere zegamarrei zorionak emanez
amaitu nahi izan du, Zegama-Aizkorri maratoia hain
dotore antolatzeagatik, eta aurrera segitzeko eskatuz.
Berak hor egon nahi du hurrengoan ere, bere ametsa
betez, hau da eta berarentzat karrerarik ederrenetako
bat, ederrena ezpada. Bejondeizula, Juanito, hutsegin
gabe jardungo dira zegamarrak ere zuri txaloka ZegamaAizkorri Mendi Maratoian parte hartzen duzun
bakoitzean, ondo merezia daukazuta. 2007-koa irailaren
23-an izango da. Bitartean, Urteberrion, zeuri eta familia
osoari!
JULIAN BELOKI GUERRA

Zegamako artzainak Ameriketan
Iazko Urtekarian, Zegamako artzainak izan genituen elkarrizketen
protagonista, bai artzaintzan ibiliak zirenak eta bai egun artzain
direnak ere; Zegamak, herrian artzain ugari izateaz gain, kanpoan
ere baditu bere herriko semeak ofizio honetan, batzuk jadanik
berriro bertara itzuliak eta beste batzuk betirako bertan geratuak.
Zegamatik eta Euskal Herritik Ameriketara mutil ugari joan zen
1936ko gerra ondoren, izan ere, gerrateak utzi zuen egoera
ekonomiko ahulaz gain, familietan seme-alaba ugari izaten ziren
garai haietan eta guztientzat ez zegoen bertan bizimodua ateratzeko
aukerarik. Esan, gaur egun, gauza bera bizitzen ari dela Euskal
Herria baina, alderantzizko papera tokatu zaigu zorionez, bertan
dagoen egoera ekonomiko onari esker, bizimodu bila datorren

pertsonen jomuga bilakatu da gure herria. Guk, Ameriketan
bizimodua egin eta, erretiro garaian berriro Zegamara itzuli direnei
egin diegu elkarrizketa, hauek Ameriketan egindako bizimoduaren
lekuko baititugu. Ondorengo elkarrizketa batean agertzen denez,
17 mutil izan dira Zegamatik Ameriketara artzain joandako mutilak
eta hauetatik 4 herrian bizi direnez, hauek ditugu aurtengo
protagonista.
Bestalde, zegamarrei eta orokorrean, Euskal artzainei buruzko
informazioa ere lortu ahal izan dugu internet bidez egindako
eskutizketan eta kasu honetan, Renoko Unibertsitatean, Euskal
Liburutegiaren ardura duen Imanol Irizarri Zegamako Udalaren
eskerrik beroenak, emandako laguntzarengatik.

IMANOL IRIZARRI ELKARRIZKETA
Euskal Herriari buruz zein ikuspegi dago
Nevadan?

Zuen Unibertsitatean ba al dago gure hizkuntza
eta kulturaz interesa duen ikaslerik?

Nevadako hiririk handienak, Las Vegas eta Reno,
urte gutxitan asko hazi dira, gehienbat AEBetako
beste estatu batzuetatik etorritako jendearekin.
Beraz, jende askok ez du idearik Euskal Herria denik
ere. Baina, bestalde, euskal jatetxeek fama ona dute
eta batzuk hortik izaten dute euskaldunon berri.
Jakina, euskal jatorriko jendea ere badago eta,
horiek, gehiago edo gutxiago, eusten saiatzen dira
euskaldun izateari.

Center
for
Basque
Studies-ek
(http://basque.unr.edu/) ia 40 urte daramatza
AEBetan Euskal kulturaren inguruko gaiak jorratu,
irakatsi eta sustatzen. Horretarako, batetik,
unibertsitatean euskal gaietako eskolak ematen
dituzte CBSko kideek eta baita hainbat on-line
ikastaro ere. Bestetik, makina bat liburu argitaratu
dituzte azken urteotan euskal gaien inguruan. Eta,
azkenik, irakasle, ikerle, tesi-egile eta aditu ugarik
denboraldi luze samarrak egiten dituzte Renon,
beraien lanak burutzeko toki aproposa delako hau.
Zuk azpimarratuko zenukeen edozein gai azal
iezaguzu

Artzain euskaldunen izatea eta egindako lanen
berri ba al dago Nevadan orokorrean?
Beste estatu batzuetatik etorritakoen artean, gutxi,
baina, bestela, bai, jende dezentek du, hemen,
horren berri. Kontuan izan behar dugu, euskaldunentzat desagertu den ofizioa dela artzaintza,
historia da. Artzain izandako euskaldunak geratzen
dira oraindik ere batzuk, baina adinean aurrera egin
dutenak guztiak ere.
Euskal artzainek eta artzainen seme-alabek izan
dituzte beste ofizio batzuk ere: jatetxe eta hotelen
jabeak, nekazari edo lurrarekin lotura duen beste
ofizioren batekoak, abokatuak, politikariak... Renoko
Unibertsitatearen barnean kokatzen diren Center for
Basque Studies (CBS) eta Euskal Liburutegiaren
lana da, besteak beste, garai bateko ondarea jaso
(argazkiak, grabazioak, kartelak, idazkiak,
aldizkariak...), gorde eta gizarteari berriro eskaintzea.
Izan ere “Izan zirelako gara, garelako izango dira”.

(c) Richard Lane, argazkilaria. Euskal Ikasketen Liburutegiak eskainia
(University of Nevada, Reno)

Imanol Irizar

Hemengo Euskal Liburutegiaren ardura daukat eta
hasi berria banaiz ere, txunditurik nauka. Duela ia
40 urte hasi ziren Robert Laxalt (euskal jatorriko
idazlea), William Douglass (ikerlea) eta, bereziki, Jon
Bilbao (bibliografo handia), euskal gaiak lantzen
zituzten liburuak, aldizkariak, argazkiak, gutunak,
bideoak, eta abar biltzen. Sekulako altxorra dago
orain liburutegi honetan. Aldizkari eta liburu asko
eta garrantzi handikoak egoteaz gain, artxibategi
bikaina daukagu: argazkiak (Lane argazkilariaren
5000 diapositiba), posterrak, famili-artxibategiak
(Laxalt familiarena, kasu), diasporako artxibategiak,
1936ko gerra garaikoak (Huarte Jauregirena,
adibidez), eta abar. Toki eskasa eta material hori
guztia sailkatu eta digitalizatzeko diru-arazoak
dauzkagu, baina, arazoak arazo, badugu asmo
sendoa interesatuen eskura Interneten jartzeko.
Imanol Irizar Arantzazun

Elkarrizketa

Patxi
Zabaleta Azurmendi
Non eta noiz jaio zinen?
Irutxeta baserrian jaio nintzen, 1934ko
apirilaren 8an.
Nolakoa izan zen zure haurtzaroa?

“San Pedroko
eskolan ibili
nintzen
Maria Mora
irakaslearekin.
Errezatzen
erakutsi zigun
eta nahikoa
egin zuen.”

“1964tik 1974
bitartean
Zegamatik 17
mutil joan giren
artzain
Ameriketara.
Ez dut uste
herri asko
izango direnik
proportzioan
hainbeste joan
direnik.”
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San Pedroko eskolan ibili nintzen Maria
Mora irakaslearekin. Errezatzen erakutsi
zigun eta nahikoa egin zuen.
Eta zer moduz konpontzen zinen
erderarekin? Zaila egiten al
zitzaizun?
Euskeraz egiten genuen, Maria Mora madrildarra
izan arren euskeraz egiten ongi zekien eta guk
euskeraz egiten genuen.
Talde haundia al zineten?
30 bat ibiliko ginen, denak Goialdeakoak.
Bazkaltzera etxera joaten al zineten?
Bai, hemendik Irutxetatik, bertan geratzen da San
Pedro.
Noiz arte ibili zinen eskolan?
Komunio haundia egin arte, 12 urtera arte.
Eta ondoren zer egin zenuen?

1964tik 1974ra bitartean Zegamatik 17 mutil joan
ginen artzain Ameriketara. Ez dut uste herri asko
izango direnik proportzioan hainbeste joan direnik.
Gogoan dituzu beraz, Ameriketarako joandako
zegamarren izenak?
Bai, Ramon eta Tomas Mazkiaran Arana, Californian
bizi dira; Martzelino eta Juan Mari Zabaleta Zabaleta,
Ibaiondokoak; Andres Berasategi Olarantxokoa,
Buenabistako hiru anai: Paulo, Joxe eta Joxe Antonio
Aldasoro Zabaleta; Antti-erdiko Jose Lazkano
Ariztimuño; Iritxoko Juan eta Hilario Agirre
Ariztimuño anaiak; Anduetzako Migel Angel Arana
Alzaga, Martin Etxezarreta, eta geu hiru anaiak,
Andres, Felipe eta ni.
Gaur egun nire ustez 5 bakarrik daude.
Zein inpresio jaso zenuen?
Lehenengo urtea oso gogorra izan zen, lanarengatik
ez, baina dena berria zenez egoera zailean aurkitzen
nintzen.
Zer moduz hizkuntzarekin?
Ingelesa egiten da, baina lehenengo lau urtetan ez
nuen ikasi, eta gero ere nahiko lan. Dakidana
meategian amerikarren artean lanean hasi nintzenean
ikasi nuela esan daiteke. Artzain ibili nintzenean

Ga l a r re t a r a
joan nintzen
morroi, han bi
“Umetan entzuna nuen EE.BB. munduko
urte egin
lurralderik aurreratuena zela, eta hori gogoan
n i t u e n .
nuen.”
A m a r e n
lehengusu
baten etxean egon nintzen eta ondo egon nintzela
euskaldunen artean eta espainolen artean egin nuen
esan daiteke. Handik etorri nintzenean artzain mutil
denbora gehien eta ondorioz, gazteleraz eta euskeraz
ibili nintzen, lehenengo Idiazabalgo Garakola
hitz egiten genuen, ingelesez hitzen bat edo beste
baserrikoekin eta ondoren Kandido Aizpeolearekin.
besterik ez nuen ikasi.
Azken honekin soldadutza aurretik eta ondoren ibili
Noiz itzuli zinen berriro Euskal Herrira?
nintzen. Baso mutil ere ibili nintzen lanean.
Coloradon 4 urte artzain ibili ondoren 1968ko
Eta Ameriketa zergatik joan zinen?
ekainean etorri nintzen hona eta urte bereko azaro
Umetan entzuna nuen A.E.B. munduko lurralderik
bukaeran berriro Estatu Batuetara joan nintzen,
aurreratuena zela, eta hori gogoan nuen. Bestalde,
Kaliforniara.
soldaduzka egiten nengoela erreumak jota geratu
Zein ardi mota dago han?
nintzen eta hainbat medikuk ikusi ondoren,
Zegamako Don Maximo medikuak esan zidan baso
Nahiko morroskilo xamarra. Hemengoaren aldean
lanak gogorregiak zirela nire erreumarentzat eta
ardi haundia da. Estatu Batuetako iparraldean
artzaintza mundua hobea nuela, nekerik gabe
haundiagoak dira gainera, Kalifornian aldiz txikiagoak.
bizimodua ateratzeko aukera nuela. Hala, Martin
Eta zein etekin ateratzen zaio ardiari?
Etxezarreta Ameriketara joana zen eta gaztea
Arkumea da ateratzen zaion etekin bakarra. Gazta
nintzenez eta umetako kontuak oraindik gogoan
egiten, artilea biltzen, esnea jezten…. Horrelako
nituenez 22 urterekin martxoan Ameriketara joan
lanetan ez dira ibiltzen. Hainbeste ardirekin ezin da.
nintzen eta 16 hilabete beranduago itzuli nintzen.
Adibidez, hemen 50 ardirekin baino han 2.000
Horra nire arrazoi nagusiena.
ardirekin dabilen artzainak errazago maneiatzen du
Orduan, zure aurretik zegamar gehiago joanak
artaldea . Han ardiekin dagoen lan bakarra arkumea
ziren Ameriketara?
jaiotzen denean izaten dena da. Arkumea jaiotzean
Garai horretan inguru honetatik lehenengoa joaten
ardiei ilea mozten zaie eta gainontzean ardiek ez
Zeraingo Otatza baserriko semea izan zen. Zegamatik
dute beste lanik ematen. Egun bat edo bitan lana
lehenengo Martin Etxezarreta joan zen, ondoren
gogorra izaten da, baina urteko gainontzeko
Andres Berasategi “Ollantxo” eta horien atzetik
egunetan han ez da lanik izaten, larreak oso handiak
laugarren neu joan nintzen aldi horretan. 1964ko
izaten baitira. Beste lan bat ardiak koioteetatik
ekainearen 5ean zapaldu nuen lehen aldiz Ipar
zaintzea izaten da. Hemengo azeriaren antzeko
Amerika.
animalia da.

Bai, orduan iturritik irteten den ura baino gazte
gehiago geunden joateko prest. Baino gero hori
amaitu zen eta Perutik eta horrelako lurraldeetatik
hasi ziren mutilak kontratatzen. Orain ere artaldeak
zaindu behar izaten dira, etxeko nagusiak kotxe
haundian joango dira edo hegazkinean ibiliko dira,
dena ondo dagoen begiratuko dute, baino hortik
aurrera ez dute ezer gehiago egiten. Nagusien etxeko
lana hori da, eta artzainarena mendian artaldearekin
egotea. Lana ez da handia baino han egon
behar da.
Amerikarrik ba al zegoen artzain?
10 urtetan ez nuen amerikar bat bera ere ikusi
artzain. Lan hori kanpotik joandakoek egiten genuen.
Ardiak beti mendian edukitzen al zenituzten?
Bai, urte guztian kanpoan egoten ziren.
Hemen bezala, artegirik ez al dago?
Leku batzuetan badaude, Idahon eta Coloradon

Artzain txabolak nolakoak ziren?
“Sheep camp” deitzen zioten. Barnean, sua egiteko
tokia zuen, erratza, palankana bat, 5 lagunentzako
jarlekuak eta bi lagunek lo egiteko oheak. Ohearen
azpian, armario txiki bat. Haragia egunez, txabolaren
barnean edukitzen genuen eta gauean, kanpora
ateratzen genuen freskurara.
Otorduak nolakoak izaten ziren ?
Lapikoko ugari eta zartagin gutxi erabiltzen nuen.
Eta lurrak norberarenak al dira edo
estatuarenak?

“10 urtetan ez nuen amerikar bat bera ere ikusi
artzain. Lan hori kanpotik joandakoek egiten
genuen.”
badaude. Baino niri ez zait tokatu ardiak barruan
edukitzerik, urte osoan kanpoan edukitzea baizik.
Zenbat arditako artaldeak izaten dira?
Nik izan ditut 1.400 ardiko artaldeak eta han ardiek
arkumeak bikoteka izatea oso erraza denez, 2.800
ardi eta arkumetako artaldea edukitzera iritsi naiz.

“Ardiak udan
“sierran”
edukitzen
genituen eta
neguan
desertu
inguruan.”

Lurrak estatuarenak dira, baina lineak markatuta
daude eta artalde bakoitzaren jabeak badaki gutxi
gora-behera berak erabili dezakeen lur kopurua zein
den. Horregatik ardiei kasu egin behar izaten zaie.
Pixka bat pasatu arren ez da ezer gertatzen baino
batzutan artaldeak elkartu egiten dira. Hori gertatuz
gero, “korralak” egin behar izaten dira artaldeak
banantzeko eta hori lan ikaragarria izaten da.
“Sierra”ra joandakoan hori ez gertatzea izaten da
lanik handiena, bestela ez da ia batere lanik izaten.
Eta neguan
eta udan leku
b e r e a n
edukitzen al
zenituen
ardiak?

Udan “sierran”
edukitzen genituen, eta neguan desertu inguruan.
Eta arkumeen salmenta nola dago antolatuta?
Hori ondo antolatuta dago orain dela urte askotatik.
Arkumeak erosten dituzten konpainiak daude, eta
mendian bertaraino joaten dira kamioiak ardien bila.

(c) Richard Lane, argazkilaria. Euskal Ikasketen Liburutegiak eskainia
(University of Nevada, Reno)

Hango jendeak eskatzen al zuen hemengo
artzaina?
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“Ni ez naiz
harroa,
baina
daukadan
harrotasun
bakarra,
Estatu
Batuetan
euskaldunok
zein ondo
ikusiak izan
garenarena
da.”

Beraz, esan daiteke han arkumea jateko ohitura
handia dagoela, ezta?
Bai, bai, euskaldunoi jatea asko gustatzen zaigu,
baino amerikarrak ere ez dira atzean geratzen.
Zuk baduzu Estatu Batuetan etxerik?
Bai nik Green Riverren dut etxea, Wyomingo estatuan.
30 urte dira herri horretan bizi naizela, beno gaur
Zegaman bizi naiz baina ulertzen da zer esan nahi
dudan ezta? Nire lagunak eta Estatu Batuetako nire
bizia han dago. Meategiak han daude.

Meategian
lanean hasi
b e h a r
nintzenean
utzi nuen artzantza, 1974an. Artzain izatea ez zegoen
ongi ordaindua eta lan txarra ez izan arren ni
Ameriketara dirua egitera joana nintzen. Gauez lan
egiteagatik askoz gehiago ordaintzen zutenez, 9
urtetan gaueko 12:00etatik goizeko 8etara lan egin
nuen.

(c) Richard Lane, argazkilaria. Euskal Ikasketen Liburutegiak eskainia
(University of Nevada, Reno)
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Oso ondo, ni ez naiz harroa, nire bizian ez naiz neure
burua goraipatzen ibili, baina daukadan harrotasun
bakarra, Estatu Batuetan euskaldunok zein ondo
ikusiak izan garenarena da. Jende langilea eta
seriotzat hartu izan gaituzte beti. Jakin besterik ez
dago Zegamatik 17 gazte joan ginela artzain 10
urteen buruan.

ongi ordaindua eta lan
txarra ez izan arren ni Ameriketara dirua egitera
joana nintzen eta meategian hasi nintzen lanean.”

Estatu Batuetan 24 ordutan irekita egoten diren
dendak daudela, urtean egun batean bakarrik isten
dituzte ateak, natibitate egunean.

Patxi Zabaleta

Kartak bidaltzen genizkion elkarri, mendian egoten
ginenez, garai hartan telefonoa egon arren, guk ez
genuen telefonoa erabiltzeko aukerarik izan.
Euskaldunak zer moduz daude ikusita?

Aipatu duzunez minan ere ibili zinen lanean,
artzantza
noiz utzi
“Artzain izatea ez zegoen
zenuen?

Zein da aurkitu duzun ezberdintasunik handiena
A.E.B. eta Euskal Herriaren artean?

Zegama Urtekaria 06

Etxekoekin nola komunikatzen zineten?

Zer nabarmenduko zenuke Amerika eta
Euskadiren artean, aurrerapenei dagokionean?
Nire ustez, Amerikan hemen baino bizi kalitate hobea
dago.
Herri guztietan, txikiena izan da ere, erropak garbitu
eta lehortzeko tokiak daude. Hotelak ere herri
guztietan daude. Etxeak alokatzeko ugari egoten
dira. Komunikazioak ere askoz hobeak dira eta
ezaugarri bezala puntualitatea oso garrantzitsua da
Amerikan.
Zer jaten zenuen artzain ibiltzen zinenean?
Ba nik hemen bezala jaten nuen, lapikokoa eta
egositako jana: zopa, patata...

Marcelino
Zabaleta Zabaleta
Non eta noiz jaio zinen?

Zenbat denborarako joan zinen?

1938an jaio nintzen Zegaman, Olaberri auzoan.

3 urte eta erdiko kontratoarekin joan
nintzen. Lehenik Californiara joan
nintzen, “Fresno” herrira. Gero
Ameriketako Iparraldea ere ezagutu
nuen, Utah Estatua eta Nevada ere bai.

Eskolan non ibili zinen ?
Olaberrin bizi nintzenean, Don Julian maisuarekin,
herriko eskolan. Ondoren Goialdean bizi nintzenean,
San Pedroko eskolara joaten nintzen .
Zein lan mota egin zenituen Ameriketara joan
aurretik?
Ameriketara joan aurretik hemengo lan mota guztiak
probatu nituen.
Mendi lanetan, kanteran, obretan eta azkenik Patrizio
Etxeberrian ibili nintzen lanean.

Elkarrizketa

Negua Californian pasatzen nuen eta
udaberrian “Utah”ra joaten nintzen, nire
nagusiak, “Utah”ko batekin bazuelako
horrelako traturen bat eta udaberrian
“Utah”ra bidaltzen ninduen.
Zenbateko artaldea zaintzen zenuen?

(c) Richard Lane, argazkilaria. Euskal Ikasketen Liburutegiak eskainia
(University of Nevada, Reno)

Utahn, Gobernuaren lurretan erabiltzen genituen
ardiak eta
gehienera 850
buru erabil
“Neguan, bi artalde batera zaintzen nituen, diru
genitzakeen.
gehiago irabazteagatik.”
T e r r e n o
partikularrak
z i t u e n a k
gehiago ere erabiltzen zituen baina Gobernuak ardi
Nolatan animatu zinen Ameriketara joaten?
kantitateari zegokionean muga ipintzen zuen. Utahn
Garai hartan fama zuen Amerikak, dirua egiten zela
udazkenerarte egoten nintzen eta berriro Californiara
eta entzuten genuen eta hala animatu nintzen artzain
bueltatzen nintzen. Neguan bi “partida” artalde batera
Ameriketara joatea. Gu hiru senide joan ginen
zaintzen nituen, bi artaldeak nahasian zaintzen nituen
Ameriketara.
diru gehiago irabazteagatik.

“Garai hartan
fama zuen
Amerikak,
dirua egiten
zela eta
entzuten
genuen eta
hala animatu
nintzen artzain
Ameriketara
joatea. Gu hiru
senide joan
ginen
Ameriketara.”
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“Hemen ez
bezala, 5-6
hilabeterekin
kentzen da
han bildotsa.”

Beti artzain ibili al
zinen?
Ez hasieran artzain ibili
nintzen baino gero,
Washintong Estatura
joan nintzen baso
lanetara.
Zein
lankide
zenituen ?
Bizkaitar eta nafarrak
batez ere.
Baso lanetan aritu
zinen beti?
Ez, nafar batek eta
biok negozio txiki bat
ipini genuen. Zerra bat
Landaeta baserri inguruan, ardiak zaintzen aritzen da Martzelino
jarri genuen eta han
Pentsurik ematen al zitzaion ardiari?
lan egin genuen 23-24 urtetan. Azken urteetan guk
produzitzen genuen materialak gero eta eske
Guk ez genuen ezagutu pentsurik ematen ardiari.
gutxiago zuela eta utzi egin genuen lan hau. Eta
Ingelera ikasi al zenuen?
edadean ere aurrera nindoala eta 1990 inguruan bi
Pixka bat. Hiztegi bat banuen eta harekin asko
edo hiru bider etorri nintzen Zegamara bisita egitera
moldatzen nintzen. Estanpazioan eta lanean ibilita,
eta 1991n, etorri nintzen behin betiko.
entzumena asko galdu nuen eta ingelera ikasteko
Zein arrazatako ardia dago han?
belarri onak behar dira.
Borroki nahastu bat dago, hemengoa baino zerbait
handiagoa
eta gantz
Nafar batek eta biok negozio txiki bat ipini genuen.
gehiago du.
Zein etekin
ateratzen
zaio han
ardiari?

Zerra bat jarri genuen eta han lan egin genuen
23-24 urtetan
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(c) Richard Lane, argazkilaria. Euskal Ikasketen Liburutegiak eskainia
(University of Nevada, Reno)

Bakar bakarrik bildotsak eta artilea. Hemen ez
bezala, 5-6 hilabeterekin kentzen da han bildotsa
100 bat libra dituenean, eta esan Ameriketako libra
bat, hemengo 450 gr direla.

Zure herrira etortzeko inbidiarik izaten al
zenuen?
Inbidia beti izaten da, baina denborarekin jarri egiten
zara eta han ere konforme egoten nintzen.

Andres
Zabaleta Azurmendi
Noiz eta non jaio zinen?
1939ko ekainaren 10ean jaio nintzen Irutxetan.
Irutxeta baserriari beti horrela deitu izan al
diozue?
Eskrituratan “Gesal bizkar Mayor” bezala dator.
Baino guk beti Irutxeta bezala ezagutu dugu. Hiru
etxe zeudenez Irutxeta.
Nolakoa izan zen zure haurtzaroa?
3 urte nituenean baserria erre zen eta Deskargan
dagoen Zabaleta baserrira joan nintzen lehengusuen
etxera bizitzera 6 urte nituen arte. “Villarrealen”
(Urretxun) egin nituen Komunio Txikia eta Handia,
bat 7 urterekin eta bestea 10 urterekin. Berriro etxera
ekarri nindutenean denbora gutxira hil zen nire aita.
13 urte bitartean amarekin etxean egon nintzen eta
orduan hasi nintzen etxez kanpoko lanean. Malkorrera
joan nintzen pinuak botatzera. Egunean 20 pezetakoa
izaten zen nire jornala. Doroteo eta Patxi “Telleri”rekin

Elkarrizketa

Aitamarrengo Perra fabrikan ibili nintzen
lanean 26 urtera arte.
Nolatan joan zinen Estatu Batuetara
artzain?
Soldadutzan nengoela lagun bati bere
osabak Hego-Amerikatik gutunak
idazten zizkion eta han bere abenturak
irakurtzen zizkidan lagunak. Anaia
oraindik Ameriketara joateko zegoen eta
behin Patxi Ameriketara joan eta hango
bizimodua ezagutu ondoren, berak lortu zidan
lehenengo lanpostua. Eta 26 urterekin Ameriketara
joan nintzen, Wyoming estatura.
Zein inpresio jaso zenuen?

Wyomingera joan aurretik 3 egun egin nituen New
Yorken. Dena berria zen eta inor ez nuen ezagutzen,
baina Wyoming Estatuko Coco Bill herrira iritsitakoan
nagusiaren zain nengoela, herriko bizimodua,
hemengoaren aldean zeharo ezberdina zela konturatu
nintzen: autobusetan jende
“Wyoming Estatuko Coco Bill herrira iritsitakoan
asko, arraza
nagusiaren zain nengoela, herriko bizimodua,
ugari… niretzat
dena zeharo
hemengoaren aldean zeharo ezberdina zela
berria. Denbora
konturatu nintzen, autobusetan jende asko, arraza
asko egin behar
ugari…”
izan nuen nagusiaren zain egarriak jota. Inori
ibili nintzen ondoren lanean 16 urte bitartean, baso
ezin nion ezer eskatu, ez nintzen ezer egiten
lanetan. Gero, Telleriko kanteran egin nituen beste
ausartzen… Azkenean ordea, nagusiaren andrearen
hilabete batzuk harria atera eta ondarra egiten;
ahizpak euskalduna nintzela nabaritu eta hark
Arrabiolako kanteran ere ibili nintzen. Arranoaitz
lagundu zidan nagusiren etxera joaten, hark bidali
inguruan ere ibili nintzen lanean. San Pedroko eskola
zuen nire nagusiaren langile bat nire bila.
berria egiten ere izan nuen lana. Gero soldaduzka
Zure nagusia euskalduna al zen?
egin nuen 20 urterekin eta 22 urterekin amaitu nuen.
Soldaduzka egin ondoren basoan, Papeleran eta
Bai, garai hartan paraje haietan euskaldun asko

“Zaldi bat,
gurdi bat eta
ogia egiteko
osagaiak eman
zizkidaten
eta han utzi
ninduten
mendian
ardiak
zaintzen.”

zegoen artaldeen jabe.
Eta zer lan eman zizun
nagusiak?
Goizean egunsentian
jaiki, goizeko 6ak edo
lehenago, zerbait jan,
ardiak ikusi eta ardiak
eta arkumeak ondo
zeuden ikusi eta
hirugarren egunean
mendira eraman nuen
artaldea. Zaldi bat, gurdi
bat eta ogia egiteko
osagaiak
eman
zizkidaten eta han utzi
ninduten mendian ardiak
zaintzen eta ardientzako
Andres eta Patxiren guraso eta senideak
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“Urruti izaten
zen
basamortuaren
inguruan
edateko ura;
askotan
goizeko
7:00etan abiatu
uraren bila eta
eguerdiko
13:00etan
iristen ginen
urarekin.”

Zenbat denboran izan zenuen horrelako
bizimodua?
Lehenengo nagusiarekin lau urte eta hogeitahiru
egun pasa nituen. Hileko 225 dolar irabazten nituen
eta esan garai hartan dolarra 30 pezetan zegoela.
Lau urte pasa nituenean, horrela, ondoren Zegamara
itzuli nintzen. Hemen lanean hasteko asmoa izan
nuen, baina nik nahi nuen lanik lortu ez nuenez eta
Estatu Batuetan “residencia permanente” permisoa
lortua nuenez eta ez nuenez galdu nahi, berriro
Ameriketara joan nintzen bizitzera. Berriro nagusi
Patxi eta Andres Iruetxetako sukaldean.
berdinarengana joan nintzen lan eske, baina hark
ez zidan lanik eman. Lagun batek Salt Lake Cityra
eraman ninduen eta han zeuden euskaldunak
errekak eta lakuak aurkitzen. Izan nuen arazorik
ezagutu nituen. Han zeuden euskaldunekin hitzegin
nagusiena zera izan zen, ogirik egiten ez nekiela eta
ondoren, beraiek bertako festek irauten zuten
jateko bakarra hura nuela. Han ikasi nuen nik ogia
bitartean “Rodeotan” lana egitea eskaini zidaten eta
egiten, egurra aurkitzea ogia egiteko ere oso zaila
festak bukatutakoan 25.000 ardiko konpaini bateko
zen, desertuan baikeunden.
artzainetako bat
izatea, han egin
“Egurra aurkituz gero arkumea jaten genuen eta
nituen beste 4
bestela boteetan zeuden berdura eta indabak
urte. Konpainia
jaten genituen.”
honetan, hilean
300
dolar
irabazten
Eta zer jaten zenuten mendian zeundetenean?
nituen, 25.000 ardi zituen eta 23 langile. Oso ongi
zaintzen gintuzten, janari aldetik ez zitzaigun ezer
Egurra aurkituz gero arkumea jaten genuen eta
falta. Lau urteak pasa ondoren artzaintza utzi egin
bestela boteetan zeuden berdura eta indabak jaten
nuen eta berriro Wyomingo estatura bueltatu eta
genituen. Ogia egiteko irina bagenuen baina altxagarri
meategian hasi nintzen lanean, bertan 17 urte pasa
gutxi, kafea nahikoa, barazki gutxi eta patata neurrian.
eta gero, nire lanpostuan maila altuagoa hartzea
Jaki guztiak potekoak ziren.
tokatu zitzaidan, baina bertako ikasketarik ez nuenez,
Eta edateko ura?
lana utzi eta berriro Zegamara etorri nintzen eta gaur
egun arte.
Urruti izaten zen basamortuaren inguruan edateko
ura; askotan goizeko 7:00etan abiatu uraren bila
eta eguerdiko 13:00etan iristen ginen urarekin.
Guretzat, ura garraiatzeko ehunezko zorroak
genituen, artaldearenzat ura bilatzen goiz osoa pasa
genezakeenez, guretzat poltsatan eramaten genuen.

“Nire bizitzan
zehar aukera
izan dudan
guztietan etorri
naiz Zegamara.
Esan daiteke
itsasoa 40 aldiz
zeharkatua
dudala. ”
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Euskal artzain ugari izan zen Ameriketan

Aldi askotan etorri al zera Zegamara Estatu
Batuetan bizi izan zinen denboran?
Nire bizitzan zehar aukera izan dudan guztietan etorri
naiz Zegamara. Esan daiteke itsasoa 40 aldiz
zeharkatua dudala.

Pablo
Aldasoro Berasategi

Non jaio zinen?
1928ko uztailaren 6an jaio nintzen Buenabista
baserrian eta 15 urte arte bertan ibili nintzen etxeko
ardiak zainduz.
Ardiak noiztik etxean?
Ardiak beti ezagutu ditut nik etxean. Garai hartan
gazta asko egiten genuen etxean. Gure aita zenak
esan ohi zuen, astean saskikada bat gazta Ordiziara
eramanez gero, defenditzen zela. Gazta beti etxeko
gatzagiarekin egiten genuen, bestelakorik ez genuen
ezagutu.
Ardiei pentsurik ematen al zitzaien?
Garai hartan ez zitzaien ezer ematen, ez pentsurik
eta ezta belarrik ere neguan. Elurra zenean, sasia
eta horrelakoak jan behar izaten zuten.
Zenbateko artaldea izan zenuten?
140 bat ardiko artaldea izaten genuen. Geroago
Musasoko ardiak erosi genituen eta 220-240ra ere
iritsi ginen.

Elkarrizketa

Ondoren, Sierra Handiara joan nintzen
eta han txerri zain ibili nintzen, 200 bat
txerri zaintzen nituen. Txerrien nagusia
Extremadurakoa zen. Txerri zain
egunean duro bat eta apopilajea nuen.
Zer jaten zuten txerriek?
Ezkurra lodi.
Lan ona al da txerri zain ibiltzea?
Ardiekin baino lan gutxiago egiten da, hamabostean
behin kontatu eta kito! Elurra egiten zuenean
Lizarraustira jaisten genituen eta handik Iruñara oinez
eramaten genituen.
Nolatan joan zinen Ameriketara?
33 urterekin joan nintzen Ameriketara. Bitartean lan
mota asko frogatu nituen, artzain, txerri zain, Telleriko
kantera, baserrietan morroi e.a eta azkenik Patrizio
Etxeberrian ere sartu nintzen. Baina horrelako lanetan,
fabrika barruan ezin nuen aguantatu, kea eta zikina!
Niretzat gartzela bat zen hura.

Donostiako
lehengusu
batek paperak
“33 urterekin joan nintzen Ameriketara. Bitartean
egiten lagundu
zidan
eta
lan mota asko frogatu nituen, artzain, txerri zain,
Ameriketara
Telleriko kantera, baserrietan morroi e.a.”
joan nintzen 3
urte eta sei
hilabeterako,
15 urterekin kanpora joan zinen?
denbora hori pasaz gero, “Residente Americano”
izaten zen eta han geratu nintzen. Ameriketan gustora
Bai, Arabako Elorriaga herrira joan nintzen gaztelera
ibili nintzen, txakurra eta zaldia beti lagun nituela
ikastera, eta han egon nintzen lau hilabetez.
mendian.
Buenabistan baino hobeto egon nintzen. Elorriagako
nagusiak, Gasteizen denda bat zeukan eta ni artzain
Ameriketako zein tokitan egon zinen?
egon nintzen honentzat. 300-400 ardi zaintzen nituen
Coloradoko Rio Granden egon nintzen. Hango
eta egunean duroa eta mantenua nuen ordainsari.
artzainek bi edo 3 hilabete jenderik ikusi gabe egotea

“Ameriketan
arkumea eta
ilea bakarrik
aprobetxatzen
da, ardi
gehienek 2 edo
3 ume egiten
dituzte eta
hango ardia
oso handia da
hemengoekin
konparatuz. ”
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“Coloradoko
Rio Granden
egon nintzen.
Hango
artzainek bi
edo 3 hilabete
jenderik ikusi
gabe egotea
normala zen.”

normala zen. Nagusia ikusten zenuen bakarrik eta
zaldia eta txakurra ziren eguneroko lagunak. Zaldia
beharrezkoa da, izan ere, oso altura handiko
parajetan egiten da artzaintza eta oinez ibiliz gero
arnaskea jartzen zen.
Han artzainek lan gutxi egiten zuten, egunean 1214 bat ordu lo egiten genuen. Neguan lanik ez zen
izaten eta udan gutxi.
Hango artzaintzak ba al du zer ikusirik
hemengoarekin?
Ameriketan arkumea eta ilea bakarrik aprobetxatzen
da, ardi gehienek 2 edo 3 ume egiten dituzte eta
hango ardia oso handia da hemengoekin konparatuz.
Mendian izaten al zen beste piztirik?
Basahuntzak, eta basabehiak asko zeuden gu
egoten ginen tokian. Bestalde, trikuak ere ugariak
ziren. Hango trikuak oso arriskutsuak ziren, izan
ere, gainera salto egin eta arantzak sartzen zituzten
eta bakoitza 15 kg. ingurukoa izaten zen.
Otsoa eta koioteak ere bazeuden. Koioteek goizez
zaunka egiten zuten elkar bilatzeko. Sugeak ere
ugariak ziren eta errekak amuarrainez beteta zeuden.
Gogoratzen al duzu zein jornal irabazten
zenuen?
Hilean 200
d o l a r ,
lehengo
1 2 . 0 0 0
pezeta edota
gaurko 72 �
irabazten
n i t u e n .

Patrizio Etxeberrian hilean 3.000 pzta gaurko 18 �
irabazten nituen eta artzain lana askoz bizimodu
hobea zen.
Otordua prestatzeko arazorik izaten al zenuten?
Jan faltarik ez genuen inoiz izan. Nagusiak, latatan
sartutako janari ugari eramaten zigun eta baita
saltxitxoi eta horrelakoak ere.
Zenbateko artaldeaz arduratzen zinen?
Udan 4.482 ardi eta neguan 1500 ardi. Ameriketan
4000 ardi zaintzea errezago da hemen 200 ardi
zaintzea baino. “Sierratan” belarra ikaragarri egoten
zen. Basamortu aldean ez zuen elurrik egiten eta
neguan basamortu aldera jeisten ginen.
Basamortuan ura gazia zegoen.
Zenbat denbora egin zenuen Ameriketan?
5 urte pasa egon nintzen artzain. Zegamara bisita
bat egitera etorri nintzen berriro bueltatzekotan baina
Foru Aldundian sartu nintzen kaminero eta gaur
arte.
Herrimiñik izan al zenuen Ameriketan?
Hasieran izugarrizko mira nuen berriro etxera
etortzeko baina denborarekin pertsona “jarri” egiten
da eta urte batzuk pasatakoan ez nuen batere
mirarik.

“Artzain garaian, hilean 200 dólar irabazten nituen,
lehengo 12.000 pezeta edota gaurko 72 � , Patrizio
Etxeberrian hilean 3.000 pzta gaurko 18 � ,
irabazten nituen.”
Nongotarrak ziren zuen
nagusiak?

(c) Richard Lane, argazkilaria. Euskal Ikasketen Liburutegiak eskainia
(University of Nevada, Reno)

Nagusi gehienak frantses
euskaldunak ziren. Garai hartan
frantses euskaldun eta bizkaitar
asko ibili ginen artzain paraje
haietan. Ameriketan, kolore
guztietako pertsonak zeunden,
eta ordurako dibortzioa libre
zegoen; Udaletxean paperak
egin banatzeko eta kitto! Eta
gainera, Gobernuak, familia
izandakoei laguntza handia
ematen zien.
Ingelerarekin zer moduz?
Ulertzeko lain ikasi genuen.
LEIRE LOZANO
EDURNE ALBIZU

Kartazal eta paperezko boltsak
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Ba al zenekien?

Elor Txikiko telebista errepetidorea jartzearen gastuei aurre egiteko Zegamako Udalak 1964an ordenantza
bat onartu zuela, tasa bat ezarriz errepetidore erabiltzaileentzat?
Eta tasa hau ordaintzea behartuta zeudela telabista zuten guztiak?
Eta telebista erosten zuena, behartuta zegoela hiru hilabeteko epean, honen berri Udaletxean ematea?
Eta telebista saltzailea ere behartuta zegoela telebista zeini saldu zion Udaletxean berri ematea?
Eta Udalari ordaindu beharreko urteko tasa, 500 pezetako zela?
Eta Elor Txikiko telebista errepetidorearentzat argindarra Patrizio Etxeberriak Lizarratik Legazpira bere jabetzan
zuen argindar kabletik hartu zutela?
Eta 1965ean Zegaman 45 telebista erabiltzaile zeudela?

ZEGAMARRAK BEHOBIA-DONOSTIA FROGAN

Hain ezaguna dugun Behobia-Donostia Frogan
aurten ere herriko ordezkariak bertan izan ditugu.
Froga hau azaroaren 12an ospatu zen.
Aurreneko datua denbora da, gero izen-abizenak,
eta parentesi artekoa helmugan zein postutan
sartu ziren sailkapen orokorrean.
1:22:22 Bitarte, Aitor
(1084)
1:24:53 Zabaleta, Jesus M.
(1451)
1:27:25 Encinas, Jose Miguel
(3217)
1:28:23 Elizegi , Igor
(3398)
1:30:25 Elorza , Jon
(3789)
1:32:07 Alzelai , Iker
(2936)
1:41:10 Berasategi, Asier
(6285)

Elkarrizketa

“10 senide
ginen. Familia
handia
ginenez,
batzuk etxetik
irten behar
izan genuen”

Inaxi
Dorronsoro Epelondo
Noiz eta non jaio zinen?

Etxetik irtetea gogorra izan al zen?

1923ko maiatzaren 1ean Aldaban jaio
nintzen.

Bai, bai, negar asko egin nuen. Baina familia handia
ginen eta batzuk etxetik irten egin behar.

Nolakoa zen garai hartan Aldaba?

Haurra zaintzeaz gain baserriko lanak egin
beharrean aurkitu al zinen?

Aldaba herri txikia izan da beti. Ni jaio
eta bizi izan nintzen bitartean 5 etxez
zegoen osatua, etxe guztiak iladan
zeuden, bata bestearen ondoan. Gu bizi ginen etxean
maizter geunden, beste batzuek etxea erosia zuten
baino guk ez.
Anai-arreba asko al zineten?

Bai, behiak jezten, segatan egin, ganadu jana goiko
sorotik ekarri, denetik egitea tokatu zitzaidan. Baina
14 hilabete pasa nituenean berriro etxera joan nintzen.
Etxean ez nuen denbora asko pasa. Tolosara joan
nintzen neskame. Neska zahar batzuen etxera joan

10 senide
ginen baina
“Komunio handia 12 urterekin egin bezain pronto
gaur egun 5
neskame bidali ninduten eta Zegamara etorri
bizi gara. 4
nintzen.”
anai
eta
a r re b a b a t
hilda daude.
Gainontzekoak bat Amezketan bizi da, bestea
nintzen “Señoriten” etxera. Han denbora bat pasa
Urretxun eta beste biak Donostian bizi dira. Ni berriz
ondoren berriro etxera itzuli nintzen. Neska zahar
hemen Zegaman bizi naiz Dinti baserrian. Ni
hauen etxean nengoela “tifoide sukarra” harrapatu
hirugarrena nintzen senideetan.
nuen. Pixka bat sendatu nintzenean etxera eraman
Eskolan ere ibilia izango zara. Noiz arte ibili
zinen?

ninduten. Denboraldi bat etxean egin ondoren Alegiko
etxe batera bidali ninduten.

Komunio handia egin arte. Lehen bi komunio egiten
ziren, txikia eta handia. Txikia 7 urterekin egin nuen
eta handia aldiz 12rekin. Komunio handia egin
ondoren eskola utzi nuen.

Hemen bukatu al zen zure neskame bizitza?

Ez pentsa, komunio handia 12 urterekin egin bezain
pronto neskame bidali ninduten. Zegamara etorri
nintzen, Lapizondotarren etxera. Hauen aita nire
osaba zen eta lehendabiziko familia izan zutenean
umezain ekarri ninduten, gogoratzen naiz oraindik
aitak nola ekarri ninduen, 14 hilabete egin nituen
hemen.

Ez, Bermeon ere izan nintzen. Bertan monja zen
aitonaren arreba bat zegoen Ero-etxera joan nintzen
neskame. Izeba hark aitari bi neska eskatu zizkion
aurkitzeko neskame lanetara joateko eta aitak nire
ahizpa bat eta ni bidali gintuen. Amak beste ahizpa
nire aldean gaztetxoa zela eta hura etxera eraman
zuen eta ni bertan geratu nintzen. Gero beste ahizpa
bat bidali zuten, aurrekoa baino zaharragoa, baina
hark ere ni baino denbora gutxiago pasa zuen bertan.
Nik hiru urte eta hiru hilabete pasa nituen Ero-etxe
hartan.

Oremahaian lantzen du ogi masa Iñaxik

Ogia, labean sartzen

Hamar senideetatik hirugarrena izateak izan
al zuen eraginik zure bizimoduan?
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“Itxitura
faltagatik
goizean eta
arratsaldean
atera behar
izaten ziren
behiak. Gaur
egun ondo!
udan egun
osoa kanpoan
pasatzen dute
baino garai
hartan
norberarekin
erabili behar
ganadua.”

Hango bizia gogorra izango zen ezta?
Bai, baino ondo moldatzen ginen.
Emakumeentzako egoitza al zen?
Ez, gizonezkoak ere egoten ziren. Gaur egun uste
dut gainera gizonezkoak bakarrik egoten direla.
Orain urte batzuk Bermeora joan ginen bisitan eta
nire garaiko monja bat besterik ez zen geratzen,
asko maite genuen monja bat. Baina gaur egun ez
da monjarik geratzen, langileak daudela uste dut.
Noiz itzuli zinen etxera?
22 urte nituela. Handik etxera itzuli eta Zegamara
etorri nintzen osaba bisitatzera. Horrela hasi nintzen
irtetzen nire senarrarekin.
Orduan ezagutu al zenuten elkar?
Ez, elkar aurretik ezagutzen genuen, nire adin berekoa
baitzen baina gure arteko harremana orduan hasi
zen. Bi urteren buruan irteten ibili ondoren ezkondu
egin ginen, 24 urterekin ezkondu nintzen.
Bizitza asko aldatu al zitzaizun Dintira etorri
zinenean?
Bai, baina hemen ere lana ugari izan dugu eta hasiera
gogorra izan zela esan daiteke.
Aurretik baserriko lanetan ibilia al zinen?
Oso gutxi, aitari berari gustatzen zitzaion ikuiluko
lanak egitea, ez zuen nahi izaten guk egiterik.
Orbeletara eta garotara joaten ginen, baino oso
gutxitan. Hemen berriz lan denetan ibili beharra izan
dut. Askotan Oazurtzera joan beharrean aurkitu naiz,
eta gorago ere joan beharra izan dut. Gizona fabrikara
joaten zen lanera, eta idiak eduki genituenean ere
inguruko baserrietan lana ateratzen zitzaion eta
kanpora joan beharrean aurkitzen zen. Beraz,
baserriko lanak niretzat geratzen ziren.
Ganadu asko al zenuten?
Lau behi, baina garai batean 4 idi ere eduki genituen.
Ganaduarentzat jana ere bildu beharra egoten zen,
udan belar asko sartzen genuen, oraingo aldean
ikaragarri, ganbara puntarik punta beteta izaten
genuen. Beste garai batean esnea kalera eramaten
ere ibili ginen, hura ere lanbidea zen. Orain bezela
itxiturarik ere ez genuen eta zelai bazterrean edo
ahal zen lekuan zaindu egin behar ganadua.
Batzuetan larrera joandakoan astoa ere eramaten
genuen eta horrela behiak zaindu bitartean etxerako

Iñaxi eta bere senarra Toribio Omazabal

ganadu jana biltzen aritzen ginen. Itxitura faltagatik
goizean eta arratsaldean atera behar izaten ziren
behiak. Gaur egun ondo! udan egun osoa kanpoan
pasatzen dute baino garai hartan norberarekin erabili
behar ganadua. Okerrena zera zen, ganadua egoten
zen larrean alderdi guztietan soro bazterra zegoela
eta adi ibiltzen ez bazinen soroetan sartzen zirela.
Eta etxera iritsitakoan etxeko lana egin behar?
Bai, hori ere egin egin behar izaten genuen. Ama
zenak puska batean lagundu zidan jatorduak egiten
baino, bestelako lanak ere izaten ziren etxean eta
horiek niretzat geratzen ziren.
Arropa nola garbitzen zenuen?
Hasieran ez nuen garbigailurik izan, baina geroago
bai. Garbigailu hark xaboia eman bakarrik egiten
zuen eta errekan xaboia kendu beharra zegoen.
Aska bat ere egin genuen hemen etxe ondoan eta
bertan ere astintzen nuen arropa xaboia kentzeko.
Neguan hobe izaten zen arropa errekan aklaratzea
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“Gerratekoan
goiko
terrenotik
tiroak botatzen
zizkigutenez
eta etxetik
bidali
gintuztenez
Gozategin
pasatu genuen
hilabete bat. ”
Iñaxi eta Toribio senar-emazteak, 6 seme-alaba izan zituzten

askan baino. Errekako ura korrontearen eraginez
askan geldi dagoena baino tenperatura hobeagoan
egoten delako.
Zein garaitan izan zenuen xabonatzen zuen
garbigailua?
Ez naiz gogoratzen noiz eman zidaten garbigailua.
Beasaingo lehengusu batena zen eta berak
aklaratzen zuen garbigailua jarri behar zuenez,
xabonatu bakarrik egiten zuena niri eman zidan.
Garbigailua izanagatik, ez zen gaur bezalako
erreztasunez hornitua, izan ere, ura ez zen etxeraino
iristen eta garbigailua martxan jartzeko ura garraiatu
beharrean aurkitzen bainintzen.
Zenbat seme-alaba izan zenituen?
6 seme-alaba, orain 5 bizi diren arren.

“Garbigailua
izanagatik,
ez zen gaur
bezalako
erreztasunez
hornitua, izan
ere, ura ez zen
etxeraino
iristen eta
garbigailua
martxan
jartzeko ura
garraiatu
beharrean
aurkitzen
bainintzen.”

Ez zen erraza izango 6
seme-alaba
hezitzea
baserrian,
ezta?

nuen haurrari egun osoan bularrik ez niolako ematen.
Soro eta larreak ere ez dauzkagu oso gertu eta
haurrekin batera ibiltzeko asko nekatzen nintzen.
Belar asko sartu beharra izaten genuen ganadua
mantendu ahal izateko neguan eta dena bukatu
egiten zela esan behar da.
Belarra nola garraiatzen zenuten? Astoarekin?
Guk “kaballeria” eduki genuen, zaldi bat. Mandoa
ere izan genuen, eta idiak ere bai. Garoetara behiekin
ere askotan joaten ginen. Aldian aldiko aberea
erabiltzen genuen garraiotarako.
Gerrate garaia nola pasa zenuten?
Goiko terrenotik tiroak botatzen zizkigutenez eta
etxetik bidali gintuztenez Gozategin pasatu genuen
hilabete bat. Baina ez ginen famili bakarra egon,

“Umea behin pixka bat hazten zenean mendira
ere joaten nintzen garoetara eta belarretara.
Gogoan dut nola bularretako mina izaten nuen
haurrari egun osoan bularrik ez niolako ematen.”

Umea txikia
izan arren mendira joaten nintzen. Behin pixka bat
hazten zenean mendira ere joaten nintzen garoetara
eta belarretara. Gogoan dut nola bularretako mina
izaten

beste hiru familirekin baizik. Otorduak bertan egiten
genituen, baina asko ginenez gure familiak
aldameneko etxean egiten zuen lo. Ganadua gurekin
eraman beharrean aurkitu ginen eta haientzako jana
biltzen ere ibili behar izan genuen.
Gerturatu al zineten egunen batean zuen
baserrira gauzak nola zeuden ikustera?
Ni ez nintzen etorri, osaba bat etortzen zela uste
dut. Nere senarra zena ere uste dut etortzen zela
noiz behinka, oiloak baserrian geratu ziren eta haiek
ez genituen gurekin batera eraman, baina ez dakit,
ez naiz gehiegi gogoratzen. Hilabete pasa ondoren
baserrira itzuli ginenean denak berdin jarraitzen zuen,
hortaz gogoratzen naiz.
Beti entzun izan dugun bezala, lehenagoko
neguak gogorrakoak izaten al ziren?
Elurte handiagoak izaten genituen, beno, baino
2004-2005eko negua ere oso gogorra izan zen,
lehenagoko neguen antzekoa. Nik pasa dudan
negurik gogorrena orain dela urte asko izan zen.
Hilabete osoa elurretan pasa genuen, eta izotz
galantak egin zituen, teilatutik izugarrizko kandelak
zintzilikatzen ziren eta pinu asko igartu zen. Nik ez
dut horrelako beste negurik bizi izan. Izotzak lehen
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ere izaten ziren handiak,
gogoratzen naiz nola nire
jaioterrian garia ereiten zenean,
ohitura zegoen etxe batetik
bestera laian egitera joateko,
soroak laiatu egiten ziren garia
ereiteko eta zoien (buelta
emandako lurra) bat geratzen
bazen aurreko egunean garia
bota gabe eta gauean izotza
eg iten b a z u e n , h u r re n g o
egunean oso txarra egoten zen
itulan egiteko. Osaba bat
bagenuen oso prestua ez zena
eta harekin itulan ibiltzen nintzen,
zuzen ibili behar izaten zen eta
ezin... gaur eguneko oinetakorik
bezalakorik ez zegoen, abarka
txikiren batzuk edo horrela
Sendi osoa, familiko bazkari batean
egongo ziren baino oraingoak
errotetan ihotzen genuen. Geroago, Albizturgo bidean
bezalakorik ez. Oraindik gogoratzen naiz garia
zegoen fabrika batean garia ihotzeko bolada bat
ereiteko garaian beti izotz galantak nola egiten zituen.
etorri zen eta bertan egiten genuen hirina. Errota
Arantzazuko peregrinaziora joaten al zinen?
horretatik hirina ekartzen genuen eta zaia eta zaiaren
Ni askotan joan izan naiz. Orain ez naiz joaten. Gizon
ondokoa ere bai, denak bananduta. Fabrikatik
difuntua hil baino lehenago utzi nion joateari, aspertu
ekartzen genuen hirina oso ona izaten zen, zuriegin nintzen eta gehiago ez naiz joan. Polita izaten
zuria, hemengo errotetakoa baino askoz hobeagoa,
zen. Orain astelehenean autobusez joaten naiz. Esan
zuriagoa. Horrela hasi nintzen ogia egiten eta jarraitu
behar da udazkenean ere ni Arantzazura joaten
egin dut. Oraindik ere noizean behin egiten dut.
Hilean behin
e d o h o r re l a
“Zegaman, San Isidro egunean jendea lehenengo
egiten dut.

mezetara joaten zen eta gero kalean zehar ibiltzen
zen beraien arropa onena jantzita.”

naizela. 5 egun edo horrela pasatzen ditut
“nobenarioan”. Orain arte Milikuan egoten ginen
baino han ezezkoa eman digutenez ea, nonbait tokia
aurkitzen dugun berriro joateko.
San Martingo feria egiten al zen?
Bai, San Martingo feriak beti izan du izen handia.
Txerrikumeak egoten ziren gehien. Ganaduarekin
ez daukat oroitzapen handirik, ardiak egoten zirela
bai, baina gehienbat txerrikumeekin gogoratzen naiz.
San Martingo feria famatua izan da beti, aitonek eta
egun pasa egiten zuten kalean. Orain bezala, kalean
bazkariak egiten zirela uste dut. Garai hartan
Kontzejua eta Bar Manolo eta horiek bazeuden eta
baten batzuek han bazkalduko zuten. Gu San
Isidroetako bazkarira joan izan ohi gara, lehengo
urtean joateari utzi genion eta ia hori ere ez dugu
egiten, baina beno.
San Isidro eguna oso garrantzitsua al zen?
Bai, jendea lehenengo mezetara joaten zen eta gero
kalean zehar ibiltzen zen beraien arropa onena
jantzita.
Entzuna dut etxean ogia egiteko ohitura
baduzula?
Ama zenak egiten zuen ogia etorri nintzenean, eta
hark utzi zuenean ni hasi nintzen egiten. Masa eta
urarekin asmatu behar izaten da eta nire kasuan
zortea izan nuen zeren berehala ikasi bainuen.
Ogia saldu egiten al zenuten?
Normalean ez, bakarren bati edo besteri saltzen
genion baino bestela etxerako egiten genuen. Ez
genuen egunero egiten, 8 egunez behin edo horrela.
Garia etxean ereiten genuen eta ondoren inguruko

“San Martingo
feria famatua
izan da beti,
aitonek eta
egun pasa
egiten zuten
kalean. Orain
bezala, kalean
bazkariak
egiten zirela
uste dut. ”

Ogia egiten
oinordekorik
ba al duzu?

Ez, ez du inork
ikasteko gogorik izan. Arantxa errainak egin izan du
hemen sukaldeko suan baino ganbarako labean nik
bakarrik egiten dut. Sukaldeko suan nik ere egiten
dut, astean behin edo horrela. Arantxak behin edo
behin labean egin izan du, beharra egonez gero
egingo luke. Baina orain ogia atariraino ekartzen
dutenez, etxean egiteko beharrik ere ez da izaten.
Etxean egin arren ogia egunero erosten dugu.
Orain zure bizimodua nolakoa da?
Irakurtzea gustatzen zait, konejuei jaten ere ematen
diet. Eguraldi txarrarekin ez naiz joaten beraiengana,
baina eguraldi onarekin han izaten naiz beti.
Normalean etxe inguruan ibiltzen naiz, kalera
errezetak egitera eta igandeetan mezetara bakarrik
joaten naizela esan daiteke. Gustorana etxe inguruan
paseoan nabilenean egoten naiz. Etxetik errota
aldera joaten naiz neguan eta udan industrialderaino,
Gaztiñari Barreneraino... Hogarreraino oso gutxitan
joaten naiz, Lourdesko Ama Birjinaren egunean eta
horrelakoetan. Dinti eta Kaleko inguru honetan jende
asko bizi denez, batekin ez bada bestearekin beti
hizketan aritzen naiz eta paseoan. Garai batean
bilobekin ibiltzen nintzen paseoan, haiek karroan
hartu eta batera eta bestera ibiltzen nintzen, baina
orain nahiago dute kalera joan. Jubilatuek
antolatutako eskursioetara ere joaten naiz
Intxaurrrondoko Jesusarekin. Lehen Donostiara
askotan joaten nintzen, baina orain kosta egiten zait
trenetik igo eta jeistea. Orain bizimodu lasaiagoa
daramat, ez dut lanik egiten, inork ez nau behartzen
ezer egitera.
LEIRE LOZANO
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Elkarrizketa

Manuela
Aldalur Jauregi
Non eta noiz jaio zinen?
Altzon 1913ko otsailaren 23an jaio eta
hazi nintzen 17 urte bete nituen arte.
Eskolara joan al zinen?

“Nire lana
Amari etxeko
lanak egiten
laguntzea,
behiak
zaintzea,
larrera
eramaten
zirenean
zaintzea,
behiekin itulan
ibiltzea,
baratzan eta
soroan
aitzurrean
aritzea... Behin
7 urte bete
nituenetik nire
zeregin
nagusienak
hauek izan
ziren.”
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Eskolara joaten ginen 7 urterekin, mutilak
eta neskak denok batera joaten ginen.
Garai hartan 2 komunio egiten ziren: 7
urterekin txikia eta 12rekin handia.
Eskolan zazpitik hamalau urte bitartean
ibiltzen zen, baina baserritarrak, guk, 12 urterekin
eskola bukatutzat ematen genuen komunio handia
egindakoan.
Asko al zineten gelan?
40tik gora. Denok batera egoten ginen, eskola osoan
gela bakarra zegoen eta maestra ere bakarra. Neska
eta mutil denak batera egoten ginen.
Garai hartan Altzok zenbat biztanle zituen?

Famili osoa joan al zineten Aldabara?
Bai, beno osoa... erdizka. Aldaban batzuk eta Altzon
besteak. Bazkariak eta egitera elkartzen ginen baino
norbait beti Altzon geratuz. Altzon maizterrak ginen
baino aitak ez zuen baserria utzi nahi eta horregatik
zatituta egoten ginen.
Noiz arte bizi izan zinen Aldaban?
34 urte bete nituen arte. 34 urterekin ezkondu egin
nintzen eta nire senarrak Zegamako papeleran egiten
zuen lan. Eta ezkondu eta kalean pisurik ez zegoenez
Txanberonen jarri ginen bizitzen. Han urte mordoxka
bat egin genuen eta hemen Zupurrutin pisuak egin
zituztenean hona etorri ginen bizitzera. Harrezkero
hemen bizi naiz Alderdi Ederren.
Zure senarra nongoa zen?
Nire senarra Aldabakoa zen. Bere hiru arreba
Zegaman bizi ziren eta bera hona etorri eta papeleran
hasi zen lanean.
Altzon eta Aldaban non zenituzten baserriak?

Uste dut 300 biztanle zituela.
Zenbat anai-arreba zineten?
Altzokoa kalean zegoen eta Aldabakoa berriz,
6 eta ni bigarrena nintzen. Baserrian lan asko egitea
Lopetegi baserria, mendi puntan. Gaur egun ez
tokatu zitzaidan.
nintzateke jeitsiko baino Aldaban kalera jeisteko ia
Zure lana zein zen?
ordu erdi bat behar zen. Beno, kalea ez da, elizak,
ostatuak eta beste baserri batek osatzen zuten
Amari etxeko lanak egiten laguntzea, behiak zaintzea,
kalea. 20 etxe edo horrela izango zituen guztira
larrera eramaten zirenean zaintzea, behiekin itulan
Aldabak.
i b i l t z e a ,
baratzan eta
s o r o a n
aitzurrean
Enkarguak larunbatetan egiten genituen Toloaritzea... Behin
sara joanez eta zerbait saltzeko bagenuen saldu
7 urte bete
nituenetik nire
egiten genuen eta han jasotako diruarekin zerbait
z e r e g i n
erosi olioa, ogia, arto pixka bat, azukrea...
nagusienak
hauek izan ziren.
Eta eskola?
Txanberone ere urruti dago?
Eskola gutxi, esan dizudan bezala 7 urterekin hasi
eta komunio handia egin arte ibili nintzen eta komunio
Txanberonetik Zegamara Lopetegitik Aldabara baino
handia egin bitartean eguraldi ona egiten zuen
erosoago zegoen. Berez, gu Lopetegitik Tolosara
guztietan etxean geratzen nintzen lehen aipatu
jeisten ginen eta horretarako ordubete behar zen
ditudan lan horiek egiten.
eta Alegira jeisteko ere antzera. Enkarguak
Eskolan zein hizkuntzatan egiten zenuten?
larunbatetan egiten genituen Tolosara joanez eta
zerbait saltzeko bagenuen saldu egiten genuen eta
Euskaraz. Maestra erdalduna zen, baina dena
han jasotako diruarekin zerbait erosi: olioa, ogia,
euskaraz egiten genuen. Beno, irakurri eta idatzi
arto pixka bat, azukrea... behar ziren gauzak erosi
erdaraz egiten genuen, baina hitzegin euskaraz.
eta 8an behin egiten genituen, ez orain bezala.
Adibidez, kontuak egiteko garaian erdaraz egin behar
Ganadua ere izango zenuten?
izaten dut, hala ikasi nuen eta.
Eskola amaitu ondoren?
Baserriko lanak egitea zen nire lan bakarra. Gero,
Altzotik Aldabara joan ginen bizitzera, Lopetegi
baserrira. Han beste urte mordoxka bat egin nituen,
han ere nire lana lehen esan dudan bera zen: itulan
ibili, aitzurrean egin, garia ebakitzen, garia lotzen,
belarretan, artajorran... baserriko lanak.
Dintiko Iñaxi ere Aldabakoa da?
Iñaxi Aldaban jaiotakoa da eta ni Aldabara 17
urterekin joan nintzen.

Bai, Aldaban behi asko edukitzen genituen. Aldabako
baserria oso handia zen, 10 behi genituen eta idiak
ere bai. Altzon berriz 4 behi genituen baserria txikia
baitzen. Txerriak ere bagenituen, txerramak. Horrela
gero ferian txerrikumeak saltzen genituen. Urtean
zehar geuk hiltzeko txerria ere hazten genuen eta
asto bat ere bagenuen. Aldaban ere berdin.
Arropa garbitzeko nola egiten zenuten?
Aurrena iturrira joan eta ura ekartzen genuen. Su
bajua genuen etxean eta laratzan pertza jarri zintzilik

Manuelaren bizia
baserrira lotua egon da.

eta ura berotzen genuen. Ura berotu (edo epeldu)
eta gero, barreinoian ura pasa, arropa bertan busti,
mahai gainean jarriz xaboia eman eta eskuekin
arropa mastrakatzen genuen. Xabona jarri eta lixiba
baldin bazen, ohiko arropak baldin baziren, tupin
batean sartzen genituen. Tupina egurrezko kaxa
handi bat bezala zen. Sutarako hautsa, astontzia
deitzen genion, trapu batean jartzen genuen eta hau
ere tupin horretan sartzen genuen arroparen gainean,
eta erramu hosto batekin sartzen genuen. Ura
berotzen genuen sutan eta 4 edo 5 pertzakara, lixia
deitzen zitzaion, botatzen genion. Eta horrela arropak

Kontxi non jaiotakoa da?
Txanberonen, “ziudade haundin” jaioa da.
Esan behar da Txanberonen oso ondo bizi izan
ginela. Alabak 14 bat urte zituela joan ginen
Murgialdaira bizitzera. Ni oso ondo bizi nintzen
Txanberonen baina alabak oso gustora hartu zuen
gu kale aldera bizitzera etorri izanak. Gazteentzako,
igandea iristean kalera joan eta gero iluntzean joateko
urruti geratzen zela, horixe zuen txarra. Baina bestela
Txanberonen oso ondo bizi izan ginen, oso ondo.
Zegamara
etorritakoan
ezagunak
bazenituen?

“Guk labadora etxean 1967an ezagutu genuen.”
egosi egiten genituen. Amaitzeko, iturrira joaten
ginen, jo edo aklaratu egiten genituen, eta etxera
joan eta kanpoan zabaldu egiten genituen. Arropa
ilunarekin ezberdin egiten genuen. Arropa xabonatu
eta barreinoian sartu eta gero, barreinoian buruaren
puntan hartzen genuen eta iturrira joan eta han
aklaratu egiten genuen. Ordurarte labadorarik sekula
ez nuen izan, hau da, guk labadora etxean 1967an
ezagutu genuen.
Txanberonera bizitzera etorri zinetenean
abererik ba al zenuten?
Behi bat eta asto bat ekarri genituen. Eta txerriren
bat ere edukitzen genuen.
Bizi izan zaren baserri ezberdinetan bizilagunik
izan al duzu?
Altzon bai, kalean bertan genuenez etxeak ere bertan
zeuden. Aldaban, Lopetegi baserrian, beste etxe
batean etxekonekoak zeuden eta handik 20 minutura
edo horrela zegoen hurrengo etxebizitza.
Txanberonean 11 bizitza zeuden kilometro baten
tartean.
Kalera bizitzera etorri zinetenean aldaketa
handia nabarituko zenuten?
Txanberonetik Murgialdaira joan ginen bizitzera. Han
denbora gutxi egin genuen, orain bizi naizen etxe
hau egin bitartean. Han behi bat, oiloak eta astoa
izan genituen. Eta hona etorri ginenean oilategia
egin genuen orain dagoen tokian eta bertan oiloak
eta konejuak edukitzen genituen.

“Txanberonen
oso ondo bizi
izan ginen
baina alabak
oso gustora
hartu zuen gu
kale aldera
bizitzera
etortzea.”

Bai, koinatak
n i t u e n .
Gaiztinari-Barreneko Mª Karmenen ama nire
senarraren arreba zen eta Ana Jesus Larrearen ama
ere bai. Eta Ines Lapizondoren ama ere nere
senarraren arreba zen. Familia banuen Zegaman.
Eta Txanberonen ere segituan egin nituen lagunak.
Zegama Aldaba baino herri handiagoa zenez
nabaritu al zenuen aldaketarik batetik bestera?
Berriz ere baserrian lana egin behar nik, gizona
lanera joaten zen eta.
Aldaban ze festa ospatzen zenuten?
San Migeletan izaten ziren festak, orain ere bai.
Gazteriak soinujotzaileren bat eramaten zuen eta
San Migel egunean uste dut ttun-ttuna egoten zela.
Festak 2 edo 3 egun irauten zuen. Ttun-ttunarekin
dantza-sokak ateratzen zituzten. Dantza-sokan
lehenik mutilak elkarri eskua emanda dantzan ibiltzen
ziren, eta gero neskak ateratzen zituzten dantzara
korroa eginez, pipar-opila edo erroskilak ematen
zizkion mutilak neskari eta horiek jan ondoren dantza
egiten zuten. Iluntzean, 20:00etan “Ave Marietakoa”
jotzerako, ezkilak jotzerako, neskek behintzat etxera
joan behar izaten zuten. Bai Aldaban eta baita Altzon
ere. Altzon oraindik gehiago.
Festetan zer jaten zenuten?
Altzon oilo bat hiltzen zen. Oilo haren saldarekin
zopa egiten zen. Hasteko, zopa hartzen genuen,
gero garbantzuak txorixo pixka batekin, aza
odolkiarekin, oiloa pipar handiarekin eta postrean
arroz esnea eta kafea. Bazkari ikaragarria garai
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“15 urte nituela
hasi nintzen
Tolosako
ferira joaten
arrautzak,
babarrunak
zein babak
saltzera.
Sagar
denboran
sagarra
saltzen nuen,
sagar
horietatik
jasotako
diruarekin
astea
pasatzeko
lain jaki
erosten
nuen.”

hartarako. Aldaban ere antzera
egiten zen. Aldaban kalea urruti
geratzen zitzaigunez, bertan txahal
bat hiltzen genuen. Harakina joaten
zen eta berak zatitzen zuen. Eta
Aldaban ere berdintsu, lehenik
zopa, gero garbantzua… azarik ez
zen jartzen baina bestela antzera.
Aldaban ere festek 3 egun irauten
zuten.
Aldaban noiz izaten ziren
festak?
San Inaziotan izaten ziren festak.
Garia ebakitzeko garaia izaten zen
eta gaizki ibiltzen ginen. Festa gutxi
izaten zen.

Manuela, Alderdi Ederren bizi da alaba eta bere sendiarekin

Feririk egoten al zen?

San Bartolomeetan zer jaten zenuten?

Altzon ez da sekula feririk egon. Tolosan feria
larunbatetan eta astelehenetan egiten zen. Eta
asteazkenetan Ordiziako ferira joaten zen hango
jendea, emakumezko gutxi, gizonezkoak joaten
ziren. Ni 15
urte nituela
hasi nintzen
Tolosako ferira
“Hospital Haundin
j o a t e n
arrautzak,
babarrunak zein babak saltzera. Sagar denboran
sagarra saltzen nuen, sagar horietatik jasotako
diruarekin astea pasatzeko lain jaki erosten nuen.

Entsalada “rusa” egiten genuen eta oiloa hiltzen
genuen. Lehenengo “entsalada rusa” jaten genuen,
gero zopa, paella eta paellaren gainean beste zerbait
eta gainean oilasko errea. Postrerako natillak izaten
genituen eta ondoren kafea.

Zegamara etorritakoan saltzen al zenuten
zerbait?
Zegaman ez, gizonak lanean irabazten zuen dirua
izaten genuen. Etxean bertan esnea izaten genuen,
patata, babarruna, artoa…. baino etxerako lain.

3 bikote bizi ziren.”
San Martingo feriko oroitzapenik ba al duzu?
Txanberonen bizi ginenean gizonak lan egin behar
izaten zuenez ez nintzen behin ere jeitsi eta gero
kalera bizitzera etorri ginenean ere ez naiz sekula
joan. Festetan lehendabiziko urtean jeitsi ginen baino
gero haurra izan nuenez ez ginen batere jeisten.
Arantzazuko peregrinazioan ibili al zara inoiz?
Ez naiz inoiz joan, pasatzen ikusten genuen
Txanberonetik. Bestela joan izaten ginen Arantzazura
norbaitekin kotxean eta bertan bazkari bat egin,
baina peregrinaziotik kanpo. Baserrian bizi ginenez
hango bizia egiten genuen. Ni enkarguak egitera
jaisten nintzen astean 2 aldiz edo horrela eta nire
senarra berriz egunero lanera.
Bertako jendearekin egoten zinen, beraz,
gehien?
Hospital Haundin 3 bikote bizi ziren eta denak nituen
lagun, baina bereziki bikote bat eta beraiekin egoten
ginen denbora askoan gaztaina arbola handi baten
ondoan eserita hizketan.
Txanberonetik Murgialdaira jeitsitakoan
aldaketa handia nabarituko zenuen. Kalean
bertan zeunden ezta?
Baratza banuen eta goizean etxeko lanak egiten
nituen eta arratsaldean baratzean aritzen nintzen
gustura. Kontxi 18 urterekin hasi zen lanean
inprentan eta gizona ere lanera joaten zen eta ni
baratzean ikaragarri gustora aritzen nintzen.
Aldaketa handia nabarituko zenuen pisura
bizitzera joan zinenean ezta?
Ikaragarria, ura genuen, labadora, telebista…
Erosotasun handiena hemen lortu genuen. Hau
gure etxea zen eta beste guztietan maizter egon
ginenez sekula ez genuen ezer jarri. Ordurarte
labadorarik sekula ez nuen izan.
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Geroago paseoan ere asko ibilitakoa zara?
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Baino hori askoz ere geroago izan zen. Nire aita
etxean izan nuen eta hori aita hil eta gero izan
Manuela, Joseba eta Unai bilobak ondoan dituela.

Manuela, bere
bizileku izan
zuen
Txanberonea
atzean duela.

zen. Aita etxe honetan hil zen, Alderdi Ederren. Eta
hura bakarrik utzita ezin nintzen inora joan. 97
urterekin hil zen.

Gerrate garaian non zeunden?

baino honuntza etortzen zen. Bukaeran hura ni
bezala zahartuta zegoen. Ezin zen bakarrik bizi eta
hemen hil zen gurekin. Baina gero paseora joaten
nintzen, goizean etxeko lanak egin ondoren Joseba
e t a U n a i t x i k i a k z i re n e a n b i a k h a r t u t a
Beruntzasasgastiraino joaten ginen, Iturraldera,
Etxeberri-azpikora… Egun ederrak pasa nituen
orduan biak txikiak zirenean, bat karroan hartuta eta
bestea aldamenean nuela. Nire denboran pasa
ditudan denborarik onenak orduan pasa nituen.

Inoiz ez al zitzaizun neskame joatea tokatu?

“Mezetara
goizeko 6etan
joaten nintzen
gero baserriko
lanak egin
ahal izateko”

Aldaban nengoen, 2 anai gerrara eraman zituzten
eta hirugarrena ere harrapatu zuten soldadu joateko
baina bi han egonez gero hirugarrena libratu egiten
Noiz etorri zen zuekin bizitzera?
zen. Baina azkenean hirugarrena ere gerrak harrapatu
Txanberonera etorri zen niri laguntzera eta gero
zuen. Anai batek 7 urte pasa zituen gerran. Garai
Murgialdain egon zen eta gero Aldabara joaten zen
h o r re t a n e z
genuen ezer
izan,
ez
“Bi anai gerrara eraman zituzten eta hirugarrena
arroparik, ez
ogirik, ez
ere harrapatu zuten soldadu joateko baino bi han
artorik, ez
egonez gero hirugarrena libratu egiten zen. Baina
oliorik…. ezer
azkenean hirugarrena ere gerrak harrapatu zuen.”
ere ez.

Zu etorri zinenetik Zegama asko aldatuko zen?
Bai, bai, asko. Ni etorri eta gero daude eginda etxe
berri hauek denak. Olarangoak ni etorri eta geroztik
egindakoak dira, Mari Pazen (Larrea-Galdos) etxea
ere geroztik egindakoa da. Farmazi eta Ameztiko
etxea dagoen tokian etxe bat zegoen eta bertan
Papelerako nagusiaren anaia bizi zen. Berak bankua
zuen eta besterik ez zegoen. Zinea ere ni etorri eta
gero egindakoa da.
Txanberonen negua gogorra izango zen?
Urte batean ez zen oso ederra izan. Otsaila ikaragarria
izan zen. Hasi lehenengo egunetik eta azkenekorarte
antzigarra egin zuen, lau metrora ere ez zen ezer
ikusten. Nire belauneraino edo horrela egin zuen.
Jendea Legazpira joaten zen lanera eta beraiek
egiten zuten bidexkatik pasatzen nintzen. Gehiago
ez dut horrelakorik ikusi, antzigarra eta izotza.
Soroetan zegoen dena izorratu zuen. Urte guztian
egindako lana bertan behera bukatu zen.

Ez, nik neskame lanak etxean egin nituen. Ez zegoen
inora joateko astirik, nahiko lan bazegoen baserrian.
Gu senide guztiak etxean geratu ginen. Denontzat
zegoen lana, 3 anaiak gerrara eraman zituzten arte.
Zegamara etorri zinenean taberna asko al
zeuden?
Taberna bat Olaberrian zegoen Larreaenean, bestea
Taberna-berrin, Kontzejun, Joxe Arretxenean eta
Txurrerian. Txurrerian jana ematen zuten. 5 taberna
zeuden. Eta soziedadea ere bazegoen. Olaberri
Garakoko portalean zegoen.
Inoiz egin al duzu kaleko bizia?
Ez, ez, nik baserriko bizia egin dut. Kalera mezetara,
enkarguetara eta pelukerira joateko bakarrik irteten
nintzen. Mezetara goizeko 6etan joaten nintzen gero
baserriko lanak egin ahal izateko. Mezetara joatekoan
ilunpean ibiltzen ginen eta askotan ez genuen jakiten
hanka non jartzen genuen.
Txanberonetik kalera nondik etortzen zineten?
Txanberonetik Altamira burura bidez bide etortzen
ginen eta Altamira burun dago ataju bat, Apeaderoko
bidea alde batera utzi eta ataju hori hartuz
Gorospelaraino iristen ginen eta handik kalera.
Geroztik Txanberonera joan al zara?
Orain bi urte edo horrela izan nintzen, Unai nire
bilobak kotxean eraman ninduen. Kotxean joan eta
begiratu bat bota nion. Nik kariño handia diot
Txanberoneri. Han oso ondo bizi izan ginen, oso
ondo.
LEIRE LOZANO
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Elkarrizketa

“Nik ezagutu
ditut
Zegaman
12-14 denda
batera zabalik,
mota
guztietako
dendak”

Eugenio eta
Carmenen ezkontza
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Eugenio
Ormazabal Aseginolaza
Non eta noiz jaio zinen?

Garai hartan jendeak zer erosten zuen?

Zegaman jaio nintzen 1932ko azaroaren
15ean
Zein motatako denda izan zenuen?

Gehien azukrea, olioa eta fideoa saltzen zen.
Babarruna ere asko saltzen zen. Baserrietan ez
zuten izango, zeren gogoratzen naiz aitarekin
Azpeitiko ferian 1000 kg babarrun nola erosi genituen.
Aitari gustatu egin zitzaion babarrun hura eta
lakariaren prezioa finkatu ondoren babarruna erosi
genion. Beste egun batean kamioi batekin
babarrunak ekartzera joan behar izan genuen.
Zer da lakaria?

Denetarikoa izan nuen. Herri txiki hauetan
denetarik izan behar da. Nagusiki jana
nuen, baina elektrizitatea, ferreteria,
oinetakoak... denetik eduki behar zen.
Baserrirako pentsuak ere izan nituen,
garagarra, artoa....
Noiz irekitakoa da denda?

Pisu mota bat. Garai hartan babarruna lakaritan
pisatzen zen. Lakari bat 3 kg zirela esaten zen, baina
ez zen horrela 3 kg eta laurden pisatzen baitzuen.
Beraz, lakari bakoitzeko kilo laurdena doan ateratzen
zen. Geroago baserritarrak lakaria erabili ordez,
etxean pisatzen zituen 3 kg eta poltsan sartuta ferira
eramaten zituen galerarik ez izatearren. Baino nik
banuen Legorretako baserri batekin harremana,

Denda nire gurasoek erosi zuten 1921ean, 85 bat
urte eramango ditu gutxi gora-behera dendak irekita.
Nire aita “zapataria” zen, bortzegiak egiten zituen.
Zapateritzan eta dendan egiten zuen lan. Nire ama
“despatxun” egoten zen. Eta ni aldiz, 19 urte betez
geroztik beti dendan aritu izan naiz lanean. Ikasten
aritu nintzen denboran dendatik aske nintzen, baina
ikasketak
bukatu eta
gero beti
“Igandea izaten zen gehiena saltzen zen eguna,
dendan egon
baserritarrak orduan jaisten baitziren eta asteko
izan naiz.
Oporretan ere
erosketak egiten zituzten.”
dendan egon
behar izaten
g e n u e n
beraiek oso babarrun ona izaten zuten eta nik
etxekoak gurasoei laguntzen.
hazitarako erosten nien. Haiek beti lakarika saltzen
Gurasoengandik hartu zenuen denda, negozio
zidaten. Adibidez 20 lakari erosten banien, 60 kg
familiarra beraz.
ordaintzen nizkien, baino nik 65 kg lortzen nituen.
Bai, nire ama denda zegoen leku batetik zetorren,
Ospakizunen bat zegoenean, zerbait berezirik
konfiteritik. Betitik dendan ibilitakoa zen. Bertan
saltzen al zenuten?
denda, taberna, ogia ere egiten zutela uste dut,
Gauza handiegirik ez. Beno, San Bartolomeetarako
denetik zeukaten. Uste dut ogia egiten zutela labe
moskatel asko saltzen zen. Garai hartan 10 kgko
bat oraindik han baitago, amaren anaia gozogilea
moskatel kaxak egoten ziren eta nik San
zen gainera, gozogile oso ona. Aitarekin ezkondu
Bartolomeetarako 30 kaxa ekartzen nituen. 300kg
zenean, aita zapataria zenez, aita zapatak egiten
izaten nituen eta dena saldu egiten zen. Gerora 6
aritzen zen eta amak denda jarri zuen.
kaxa bakarrik saltzen nituen. Esan behar da, garai
Zein ordutegi izaten zenuten dendan?
hartan ospakizunetarako ez zegoela orain dauden
aukerarik. Gabonetan aldiz kaba saltzen zen.
Orduan ez zegoen ordutegirik. Astegunean goizeko
8ak aldera irekitzen
Zegamako merkatuaren aldaketa nola ikusten
genuen eta bazkaltzeko
duzu?
e re e z z e n i s t e n .
Nik ezagutu ditut Zegaman 12-14 denda batera
Hasieran dendan bertan
zabalik, mota guztietako dendak. Orain berriz, 5
bazkaltzen genuen eta
egongo dira. Eta nik suguru asko ez dut ezagutuko,
geroago etxean
baino iritsiko da egun bat gatz pakete bat erosi ahal
horretarako dendan itxi
izateko Beasaineraino joan beharko dena. Herriak
egiten zen, baina bazkari
ez badu zerbait egiten hori gertatuko da.
garaian norbaitek tinbrea
jotzen bazuen “atenditu”
Zer egin beharko litzateke hori ez gertatzeko?
egiten genuen. Beraz,
Nik uste dut Udaletxearen aldetik laguntzaren bat
esan daiteke goizeko
jaso beharko litzatekeela. Erreztasunen bat eman
8etatik arratsaldeko 8ak
beharko litzaieke dendariei eutsi ahal izateko.
arte irekitzen genuela
Adibidez, Zegaman “venta ambulante” debekatuta
astean zehar. Eta jai
dago, baina herriak ez du kasurik egiten. Eta noski
egunetan goizeko
hori kontutan harturik eta gainera komertzio handien
6.45etako zabaltzen
eragina nolakoa den ikusirik, bada herriko dendei
genuen
meza
asko kostatzen zaie egoera hori mantendu ahal
ondorenerako. Meza goizeko 6etan izaten zen.
izatea. Horregatik uste dut Udaletxeak laguntza bat
Igandea izaten zen gehiena saltzen zen eguna,
eman beharko lukeela.
baserritarrak orduan jaisten baitziren eta asteko
erosketak egiten zituzten. Ni dendan jarri eta gero
Nola ekartzen zenuten produktua dendara?
igandetan goizetan bakarrik irekitzen zen, baina nire
Ni oso gaztea nintzela, fruta Beasaindik erosten
gurasoen garaian igandetan ere egun osoan zehar
genuen eta telefonoz eskatu eta autobusean
irekita egoten zen.
bidaltzen ziguten. Goizeko 9tan telefonotik deitzen

genuen Beasaindik 11tako autobusean bidali ahal
izateko. Baino orduan ez zegoen dei zuzenik egiterik,
konferentzia eskatu behar izaten zen, eta askotan
goizeko 9etako telefonoan jartzen ginen eta 11tan
Beasaingoekin ezin kontaktaturik egoten ginen
herriko zentralita okupaturik egoten zelako
papelerarekin. Baino beste produktuak kamioietan
ekartzen zizkiguten.
Familiatik kanpoko langilerik izan al zenuten?
Etxekoak bakarrik ibiltzen ginen. Igandeetan gurasoez
gain 3 senide bertan ibiltzen ginen, lana askoz ere
neketsuagoa baitzen eta elikagai guztiak granelean
zeudenez pisatu eta poltsatan sartu beharrean
ibiltzen ginen. Gainera larunbatetan lana
aurreratzearren azukrea eta fideoa pisatu eta
poltsatan sartzen aritzen ginen igandean lasaiago
ibiltzearren. Baino hala eta guztiz ere 5 lagun egon
behar. Kontuak ere eskuz egin behar izaten ziren,
orduan boligrafoa asko ibiltzen zen. Geroago
makinekin aurrerapen handia nabaritu nuen. Gaur
egun 2 lagunekin denda eramangarria da, baina 5
lagun beharko balitu ezingo litzateke 5 pertsonen
soldata hortik atera.
Jendearekin hartuemana ere estua izango zen
ezta?
Bai, beti jende bera ibiltzen zenez, dendan sartzerako
bazenekien zer erosiko zuen eta zer behar zuen,
bezeroarekin hitz egitea eta tratu pertsonalizatua
izatea beharrezkoa zen bere nahia asetzeko garaian.
Hori adibidez denda handietan ezinezkoa gertatzen
da.

Eta denda utzi eta gero
nolakoak izan ziren
lehenengo hilabeteak?
Azaroan 65 urte bete nituen
arren, dendarekin urte
bukaerararte jarraitu nuen
eta urte berritan nire alaba
zaharrenak hartu zuen. Ni
paseoan eta horrelako
gauzetan hasi nintzen eta
bizimodu harekin zoraturik
nengoen. Baino 2 edo 3
hilabete geroago alaba
haurdun geratu zenean, nire
alabak ezin izan zuen
Eugeniok izandako denda gaur egun ere irekita dago
dendarekin aurrera egin eta
berriro nik hartu nuen dendaren ardura. Jendearekin
egotea eta despatxatzea niretzat oso gustuko lana
“ Gaztea
da, baina berriro produktuak erostearen karga, prezio
onak lortzea eta bezeroek behar zutena lortzen
nintzela fruta
ibiltzea oso gogorra egin zitzaidan eta karga horrekin
ezin nuen eta alokatu egin nuen.
Beasaindik
Orain zer egiten duzu?
Egunero antzeko gauzak egiten ditut. Goizean
Otzaurteraino kotxean igotzen naiz eta oinez jeisten
naiz herrira, kotxea lagun batek jeisten dit. 11.45ak
aldera iristen naiz etxera eta egunkaria irakurtzen
aritzen naiz bazkaltzeko garaia iritsi arte. Bazkaldu
ondoren sofan jarri eta telebista ikusiz eta egunkaria
irakurriz lo alditxo bat egiten dut. Iluntzean kalera
irteten naiz eta lagunekin kartetan jolasten dut. Eta
eguna amaitzeko 8ak aldera etxera etorri eta afaldu
egiten dut. Pixka batean egon ondoren lotara joaten
naiz.

erosten genuen
eta telefonoz
eskatu eta
autobusean
bidaltzen
ziguten”.
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Kontxi
Irastorza Larrea
Non eta noiz jaio zinen?

Gero ordutegia aldatu egin zen ezta?

Zegaman 1939ko abenduaren 4an
Ze motatako denda izan duzu?

Bai, igandeetan isten hasi ginen eta larunbatetan
eguerdirarte bakarrik egoten ginen. Opor txiki batzuk
edukitzea bezala izaten zen.
Non eduki zenuen denda?

Janaridenda izan nuen.
Noiz ireki zenuen?
Ezkondu aurretik zabaldu genuen,
ezkondu ginela 35 urte dira. Lehenengo
inprentan ibili nintzen, han 10 urte pasa
nituen eta gero denda jarri genuen.
Aurretik dendarik ba al zegoen zuek
eduki zenuten tokian?

“Esnea
baserrietan
erosten zen.
Bakoitza bere
marmitarekin
joaten zen eta
aldiko behar
zuena erosten
zuen”

Bai, gure lehengusu batzuk zuten,
Klaudio eta Marcelina Irastorzak, guri
eman ziguten traspasoan.
Janariaz gain zerbait gehiago edukitzen al
zenuten?
Pentsua eta antzeko gauzak izaten genituen, baina
gehiegi ere ez. Guk ere baserrirako behar izaten
genuenez, saldu ere egiten genuen. Jendeak dendan
eskatzen zigunaren araberako produktuak ekartzen
genituen. Kortxeteak, brotxeak, ariak... jendeak
behar zuena eskatzen zuen eta guk ekarri egiten
genituen. Ardoa ere saltzen genuen, litroka.
E s n e a
saltzen al
zenuten?
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Bai, nire denda gainera auzoko denda zen eta famili
bat bezala ginen. Geure arteko konfidantza oso
handia zen.
Noiz itxi zenuen denda?
Erretiratu nintzenean.
Olaberri auzoa denborarekin asko aldatu da
ezta?
Jende askok alde egin du. Kalera asko jetsi da
jendea. Baserrietan ere batzuk hil egin dira eta beste
asko kalera jetsi.
Gabonetarako ezer berezirik izaten al zenuten?
Konpota egiteko osagaiak erosten ziren gehienbat.
Guk etxeko errezil sagarra izaten genuen salgai,
baserria dugunez bertako produktua izaten genuen.

“Olaberrin taberna ezagutu nuen, barberia ere

E s n e a
bai, okindegia, 2 janari denda... Azkenerako auzoa
baserrietan
erosten zen.
husten joan zen, jendeak kalean etxea erosi eta
Bakoitza bere
alde egin zuen, zahar jendea geratu ginen.”
marmitarekin
joaten zen eta
aldiko behar
Baserritarrek dendan saltzeko produkturik
zuena erosten zuen.
ekartzen al zizuten?
Jendeak zer erosten zuen gehien?
Batzuk letxuga eta horrelako gauzak ekartzen
Denetik erosten zuen, hasieran garbantzua azukrea...
zizkiguten eta ez genuenean erosten genien. Baino
dena zakuetan ekartzen genuen eta jendeari nahi
normalean gure baserriko produktuak saltzen
zuen kopurua saltzen genion. Azukrea paper zurian
genituen.
biltzen genuen, garbantzuak, arroza,
Denda zabaldu zenutenean, nola ekartzen
induaba... dena zakuetan ekartzen
zen. Lan asko egin behar izaten zen.
zenituzten produktuak?
Geroago jana poltsatan etortzen hasi
Kamioiean ekartzen zizkiguten astean behin. Astero
zen. Hori aurrerapen handia zen.
behar genuena eskatzen genuen.
Jana zakuetan ekartzen
Sekula oporrik hartu al zenuen?
zenutenean aurretik prestatzen
al zenituzten poltsatan?
Ez, oporretarako astirik ez zen egoten. Gaixotzen
Zerbait bai, saltzeko momentuan
denbora asko aurreratzea lortzen
genuen. Bestela bezero baikotzarekin
pasatako denbora luze joaten zen.
Dendan bakarrik egoten al zinen?

“Garakoa izeneko etxearen
behe solairuan egon zen
denda.

Olaberri auzoan nuen denda.
Bezeroarekin zenuen hartuemana oso estua
izango zen, ezta?

nintzenean ere ez nuen denda isten. Nik egunen
batean ezin baldin banuen denda egon senarrak
laguntzen zidan.
Denda utzi zenuenean faltan bota al zenuen?

Nire koinata Arantxa nirekin lanean
aritu zen denbora batean, baino gero
nik bakarrik jarraitu nuen.
Zein ordutegi jarraitzen zenuten?

Bai, bizia zeharo aldatu zitzaidan. Dendan
nengoenean auzoko jendearekin asko egoten nintzen
eta orain berriz beste bizimodu bat daramat, denera
ohitzen da pertsona.
Zegamako komertzioa nola ikusten duzu?

Hasieran igandeetan ere ireki egiten
genuen, meza goizeko 6tan izaten
zen eta ondoren denda irekitzen
genuen 14.30ak arte. Aste bitartean 8.30ak aldera
irekitzen genuen eta eguerdian 13.00tan itxi eta
arratsaldean 16.00tatik 20.00ak arte. Baina esan
daiteke denda beti zegoela zabalik. Norbaiti zerbait
ahazten bazitzaion etxera etortzen zen eta nik gustu
handiz behar zuena ematen nion. Denok famili handi
bat osatzen genuen eta gure arteko harremana ere
ezberdina zela esan daiteke.

Nik Olaberrin taberna ezagutu nuen, barberia ere
bai, okindegia, 2 janari denda... Baina orain han ez
dago bizirik. Azkenerako auzoa husten joan zen,
jendeak kalean etxea erosi eta alde egin zuen, zahar
jendea geratu ginen. Niri ere pena eman zidan denda
istea, baino erretiro garaia iritsi zitzaidanean ez
zitzaidan besterik geratu. Herrian dendak egotea
beharrezkoa dela uste dut. Daudenean ez gara
ohartzen, baina falta direnean bai. Azukre pakete
bat behar izanez gero, kotxea hartu behar inora
joateko.

Modesta eta Maria
Aramendi Arregi
Non eta noiz jaio zineten?

Zer edaten zen gehienbat?

1924an (Maria) eta 1926an (Modesta) jaioak gara,
Intxaustin.
Noiztik ezagutu duzue tabernako ofizioa?

Ardoa eta zerbezaz gain, kopa gaietan
mono anisa, Soberano eta Fundador
besterik ez zen edaten. Bermuta, baldin
bazegoen edaten zen eta bestela batere
ez.
Jendearekin harreman estua izango
zenuten ezta?

Taberna etxean ezagutu genuen, Intxaustin familiko
taberna zegoen. Gure etxeaz gain, Barrenaldean,
Arregietxen taberna eta Larrekon ere jaki denda eta
taberna ere bazeuden.
Intxaustin taberna eduki genuenean Barrenaldeko
jendea etortzen zitzaigun dendara jakiak erostera
kalera etorri gabe, Barbari aldetik, Kortaberritik...
Hala ere 1950ean Barrenaldeko tabernak itxita
zeudela esan behar.
Noiz ireki zenuten kalean taberna?
Gu 1950ean hasi ginen Gure txoko taberna lanean.
Zein ordutegi izaten zenuten jendaurrerako?
Ordutegia goizeko 6etatik itxi arte. Goizean goiz,
pattarrarekin gailetak jaten ziren batez ere.
Janik ematen al zenuten ?
Jana igandeetan ematen genuen batez ere; legatza,
haragi gisatua, ardi zaharra, txuletak etabar
prestatzen genituen. Ospakizun berezietan, jedeak
normalean arraina eskatzen zuen. Postrean
normalean melokotoia eta piña jaten zen, gazta eta
menbriloa ere bai, eta etxean egindako bizkotxoa.

Elkarrizketa

Betiko jendea etortzen zen eta bagenekien bakoitzak
zer nahi zuen edateko. Papelerako elektrizistak,
mekanikoak, errepresentanteak eta herriko jendea
ibiltzen zen tabernetan. 1950 inguruan herrian 3
kotxe zeuden Arangurenena, Medikuarena eta
Papelerakoa.
Zenbat taberna zeuden herrian?
Urtzelaietan, Langanen, Olaberrian Irastorzarena,
Larreanen, Taberna Berrin, Zirkulon, Kontzejun beti
egonda, Manolo, Txoko eta Txurrerian. Kanpotik
jende asko etortzen zen eta denentzako ematen
zuen, denok jendez beteta edoten ginen. Igandeetan
musika egoten zen. Jai eta aste lan egiten genuen
dantzara joateko eta txandaka joan behar izaten
genuen.
Taberna itxi zenutenetik faltan bota duzue?

“Papelerako
elektrizistak,
mekanikoak,
errepresentanteak eta
herriko jendea
ibiltzen zen
tabernetan”

Ez, isteko gogoa genuen. Bezeroak agurtzea etorri
zitzaizkigun. Azken 15 urteak kotizatzen aritu gara,
lehen tabernan ez zen kotizatzen, enpresa eta
industrian
kotizatzen zen
“Emakumeak tabernan ez ziren batere ere sartzen.
batez ere eta,
Emakumeak normalean etxean egoten ziren eta
Madriletik
kotizatzen
tabernara joaten baziren, senarrarekin joaten
h a s t e k o
ziren.”
eskutitz bat iritsi
zitzaigun eta
esan orain lasai bizi garela. Jardineko lanak egin...
Zein preziotan ibiltzen zen garai hartan menua?
Orain Zegamako tabernen bizia nola ikusten
Gutxi gorabehera menu baten prezioa, 8-10 pezeta
duzue?
izaten zen. Igandeetan hamaiketakoa egitera jende
asko etortzen zen.Tripaki kazuelatxo baten prezioa
Zegaman tabernatik ez dago negoziorik, oso zaila
3 pezeta izaten zen eta basoerdi batek 5 zentimo
dago eta asko dago ordaindu beharra. Lehen ez
pezeta balio zuen. Orain 0,90 zentimo euro edo ia
zegoen inpuestorik eta orduan ondo irabaz zitekeen
euro bat.
baina orain inpuestoak daudenez gastu gehiago
Arraina nondik eta nola ekartzen zenuten ?
daude.
Gure garaian beti ezagutu dugu arraina Zegaman
Olaberriko Santi Martin eta Mª Kontxi Otaegik
ekartzen zuten Beasaindik karroan. Hauen aurretik
Ataungo “kojo” bat bizikletan etortzen zen arraina
saltzera.
Zein jende mota ibiltzen zen tabernan?
Emakumeak tabernan ez ziren batere ere sartzen.
Emakumeak normalean etxean egoten ziren eta
tabernara joaten baziren, senarrarekin joaten ziren.
Taberna lanetan berriz, berdin izaten zen emakumea
edo gizonezkoa izan. Gure anaia ontzi garbitzen
egoten zen eta gu beti tabernan egoten ginen.
Gu kasinora joan ohi ginen baina emakumeak
gehiago Zirkulora joanten ziren, eta baita Txurrerira
ere, txokolatea eta txurroak egoten zirelako.Geroago
taberna modura jarri zuten Txurreria. Emakumezkoak,
hemendik kanpora joandakoan joaten ginen
tabernara baina Zegaman ez.

Zegama Urtekaria 06
Modesta eta Maria
Txoko edaritegia

113

Elkarrizketa

Mª Lourdes
Garmendia Zabaleta
Non eta noiz jaio zinen?
Zegaman 1937ko azaroaren 10ean jaio
nintzen.
Noiz hartu zenuen denda?
1962 urtean hartu genuen eta 40 bat
urtera edo horrela itxi genuen.
Zein produktu edukitzen zenuen?

“Igandeetan
istea aldaketa
handia izan
zen, zeren
lehenago
erosketak
egiteko egunik
onena igandea
izaten zen.
Jendea
mezetara
etortzen zen
eta erosketak
egiteko
aprobetxatzen
zuten.”

Lourdesek denda eduki zuen
lekua
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Hasieran barru arropak, jertseak,
alkandorak eta horrelako gauzak izaten
genituen.
Zuk bakarrik hartu ahal zenuen
denda?
Ez, ahizparekin batera hartu nuen, baino gero ahizpa
tailerrean hasi zen eta nik dendarekin aurrera egin
nuen.
Zein ordutegi izaten zenuten?

egin genuen. 1980 inguruan Perfektak txakurrak
gordetzeko zuen tokia errentan hartu genion eta
denda handitu genuen. Orduan zapatak saltzen hasi
ginen.
Gabonetan jostailuak ere izaten zenituzten?
Bai hori beti jarri izan genuen, Perfektak ere jartzen
zuen. Beno, Gabonetan ez, orduan Erregeetan izaten
zen.
Familiko negozioa izan ahal zen beti?
Bai, esan bezala, denda ahizparekin hartu nuen eta
geroago Isabelek utzi zuenean senarrak laguntzen
zidan.
Herrian jendeak zer behar zuen ezagutuko
zenuen ezta?
Bai, eta gainera kotxerik ez zegoen garai bat zen.
Eta orduan jendeak erosketak herrian egiten zituen.
Jendea kotxeak edukitzen hasi zenean nabaritu egin
zen, kanpora joaten hasi ziren erosketak egitera.
Denda utzi zenuenean zure bizian aldaketaren
bat nabaritu al zenuen?

Igandeetan ere ireki egiten genuen. Mezetara 6tan
joaten ginen eta ondoren eguerdiko ordubatak arte
irekita edukitzen genuen. Astegunetan ez naiz
gogoratzen zein ordutegi izaten genuen baina egun
Denda utzi nuenean oraindik urte batzuk kotizatzen
osoan jarraian lan egiten genuen. Geroago ordutegi
pasa beharra izan nuen eta anaiarekin lanean jarraitu
bat etorri zen eta goizean 12.30ak arte lan egiten
nuen. Denda zegoen etxea gaizki zegoenez eta
genuen eta arratsaldean 15.30etatik 20.00ak arte.
erortzeko arriskua zuenez, etxearen jabeak saldu
Eta geroago oraingo ordutegia etorri zen, 9.00etatik
egin zuen eta gu errentan geundenez denda itxi
13.00tara eta 16.00tatik 20.00tara. Ordutegi horik
finkatzeko
lege bat etorri
“Kotxerik ez zegoen garai bat zen. Eta orduan
zen
eta
jendeak erosketak herrian egiten zituen. Jendea
h e r r i k o
kotxeak edukitzen hasi zenean nabaritu egin zen,
komertzioak
bildu eta
kanpora joaten hasi ziren erosketak egitera.”
ordutegia
f i n k a t u
beharrean aurkitu ginen. Ez dut pena handiegirik
genuen. Igandeetan istea aldaketa handia izan zen,
izan, denda gustatzen zitzaidan baina lanean jarraitu
lehenago erosketak egiteko egunik onena igandea
nuenez ez zen hainbesteko aldaketa izan.
izaten baitzen. Jendea mezetara etortzen zen eta
Dendak ematen duen lanik gogorrena zein izan
erosketak egiteko aprobetxatzen zuen. Egun oso
da zuretzat?
ona izaten zen.
Urtean egunen bat isten al zenuten?
Dendarako erosketa egiten jakitea. Urtaro bakoitza
iristen zenean eta urtarorako produktuak erosi behar
Ez, oporrik ez zegoen. Handik urte batzuetara, urte
zirenean, buru hauste handiak izaten nituen jendeak
asko pasa ondoren,
nahi zuenarekin asmatuko nuen edo ez. Diru kopuru
a b u z t u a n
handia gastatu behar zen eta ez zen jakiten
arratsaldeetan isten
berreskuratuko zen edo ez. Hasieran gainera 4
hasi ginen, gauza berezi
urtarotan erosten zen, geroago bitan, udan eta
bat bezela. Beno
neguan.
larunbat arratsaldeetan
Zer saltzen zenuten gehien?
ere itxi egiten genuen.
Hasieran igandeetan
Barru arropak, kaltzetinak, pijamak.
zabalik egoten zen eta
Saltzen zenuten arropa zer zen astegunerako
larunbatean egun
edo igandeetarako?
osoan lan egiten
genuen. Geroago
Nahiko arropa jantzia izaten genuen, Bilbotik ekartzen
igandeetan itxi egiten
genuen arropa prezio onean eta garai hartarako
zen eta larunbatetan lan
prezio eta kalitate oso onekoak.
egiten zen. Eta
Gaur egun Zegaman arropa denda batek
azkeneko urteetan
aurrera egiteko aukerarik izango al luke?
larunbat goizean bakarrik irekitzen genuen.
Nik uste dut baietz, modan dagoen arroparekin lan
Denda nork irekitakoa zen?
egitea oso zaila da, baina barru arropak, pijamak,
Perfektak irekitakoa zen eta nire gurasoek hartu
painueloak.... eta horrelako gauzekin denda bat
zuten denda traspasoan. Perfektak ere gure produktu
aurrera aterako litzatekeela esango nuke. Beno, lan
berdinak saltzen zituen. Guk geroago denda handitu
hori bera egiten du kooperatibak ezta?

Manolo
Arizkorreta Ariztimuño
Zegaman, jaioa al zara?
Bai, Arretxe baserrian jaio nitzen 1928ko uztailaren
22an.
Noiz ireki zenuten Manolo Taberna?
1945 urtean ireki genuen taberna, Errege eguna zen
eta goizeko 6etarako ireki genuean. Egun hartan 45
zmko elurra zegoen eta aitak eta biok kendu genuen
taberna aurreko elurra.
Gure taberna, taberna izan aurretik mendiko subastak
egiten ziren tokia zen. Gure aitak erosi zuen etxea
20.000 pezeta (120 � ) ordainduta.
Tabernan lanean hasi aurretik 2-3 urtean Diputazioan
ibili nintzen lanean peoi bezala.
Edaritegia edota jatetxea ere izan zenuten
hasieran?
Hasiera batean denda eta taberna ireki genituen
batera. Baina dendan jendeak gauza asko uzten
zituen geroago ordaintzekotan edota ordaindu gabe
uzten zuten eta ondorioz tabernarekin bakarrik
jarraitzea erabaki genuen.
Esan, tabakorik ez genuela hasieran saltzen, hori
Estankoan eta Konfiterian saltzen zen.
Ondo moldatzen al zineten lekuarekin?
Hasieran garajean ematen genuen jana eta tabernako
mahaietan ere bai. Geroago, lehenengo pisua jatetxe
bezela jarri genuen eta behean ere jangela
bagenuenez bertan ere jana ematen hasi ginen.
Lolekuak ere ematen genituen. Gogoan dut, Zerainen
sondeo bat nola egon zen eta haiek edukitzen
genituen, orain Kooperatiba dagoen lekuan.
Petroleroak etorri zirenean espainolak eta frantzesak
etorri ziren, hauei 150 pta egunekoa kobratzen
genien gosaria, bazkaria, arropa garbitu eta abar
egiteagatik.
Langilerik izan al duzue tabernan inoiz?
Negozio familiarra izan da batez ere langileren bat
edo beste ere izan dugu. Goieneko Juanito
Apaolazaren emazteak, Mª Jesus Etxepare
Lesakakoak denbora dexente egin zuen gurekin eta
Iritxoko Damiana Agirre eta Altzibergo Josefa Agirre
ere, mantenuaren truke izan genituen laguntzaile.
Bezero mota asko aldatu al da?
Orain bezelako emakumeen sartu irtenik ez da
ezagutu inoiz. Aldaketarik handiena horretan ikusten
dut.
Zer kontsumitzen zuten bezeroek gehien?
Denetik eskatzen zuen jendeak, jatetxean, txuleta
haundiak, haragia gisatuta, arraina, bisigua, etabar
eta tabernan berriz, gehiena ardoa edaten zen, ardo
beltza eta ardo txuria.
Jende asko ibiltzen genuen, hamaiketakoa egitera
eta etortzen ziren eta tripakiak, muturrak, arrautza
pare bat txorixo edo urdaiazpikoarekin etabar
eskaintzen genien, gosaltzen jende asko ibiltzen
genuen. Lehen Zegamako taberna guztietan jaten
ematen zuten, ez dakit denentzako nola iristen zen,
orain bakarra dago.
Lehen musika egoten zen Altsasuko musika banda
etortzen zen igandetan eta horiek jende asko
ekartzen zuten.
Etxean generorik prestatzen al zen?
Bai, freskagarria geuk egiten genuen, gaur egun
KASa.
Urtez urte, geroz eta prestaturiko genero gehiago
iristen joango zen, Anisa ere hasieran Abarzuzatik
ekartzen genuen.

Elkarrizketa

Txirrindulariei ere ostatu eman
zenieten ezta?
19 urtean eduki genituen txirridulariak
etxean, Manolo semeak Baneston lan
egin zuenean Indurain ere egon zen. 20
txirrindulari batera ere eduki genituen,
etxe guztia beteta izaten genuen.
Txirrindularitzan jende garrantzitsua izan
dena eduki genuen ostatu eman da eta
esan, omenaldia ere egin zigula Reynolds
etxeak, emazteari eta niri Nafarroako
Liedenan.
Zein
ordutegi
zenuten
jendaurrerako?
20-25 urtean goizeko 5’30etatik
hurrengo eguneko ordubiak arte irekita edukitzen
genuen; gure seme-alabek sinistu ere ez zuten
egiten. Ostalaritzak ordu asko eskatzen ditu.
Hasierako urteetan gainera ez genuen isten inoiz.
Joxe Mari Egimendiak Baztartxo taberna hartu
zuenean ekarri zuen astean egun bat atseden
hartzeko ohitura eta orduan gu ere isten hasi ginen.
Gaur egun aste barruan guk bakarrik isten dugu.
Zenbat urte egin dituzu zuk mostradoren
atzean?
17 urte nituenetik jubilatu arte egon nintzen
mostradoren atzean lanean, beraz 54 urte.
Ba al duzu jarrapenik ?
Tabernarekin seme-alabak jarraitzen dute, jatetxea
berriz, emaztea gaixotu zenean itxi egin genuen.
Zegaman orain Jatetxe bakarra dago beste
batentzat merkaturik ikusten al duzu?
Bai oso ondo egongo litzateke bezeroentzat beste
bat irekitzea aukera gehiago egoteko. Denda asko
itxi egin dira baina tabernak mantendu egin dira,
Zegama herri txiki bat izateko taberna asko daude,
tabernako ohiturak ere asko aldatuta daude lehengo
txikiteo hori batez ere; lana ondo egiten da
asteburuetan baina aste barruan ez hain ondo.
San Bartolometan lan asko egiten al zen?

“20-25 urtean
goizeko
5’30etatik
hurrengo
eguneko ordu
biak arte
irekita
edukitzen
genuen; gure
seme-alabek
sinistu ere ez
zuten egiten”

Bai, lan asko egiten zen.
Lehen Udaletxekoek
goizeko ordubata jarri
zuten tabernak isteko
ordua. Urte batzuen
ondoren ordutegia ez
zen errespetatu.
Oraingo hau abuso bat
da nire ustez, jendea
tabernan egotea eta
musika hain altu jartzea
ere bai;
Azken urte hauetako
alkoholemia neurriek
eraginik izan al dute
tabernetan?
Alkoholemiaren gaia
dela eta onuragarria da
herrian bertan tabernak
edukitzea; bestalde, aipatu beharrekoak dira,
Zegaman egiten diren kinto bazkari eta afariak. Ni
askotan pentsatzen aritzen naiz ez dela egongo
Gipuzkoa osoan Zegaman egiten diren hainbeste
kinto bazkari.
Noiztik ezagutu duzu tabernako tradizioa
etxean?
Nire gurasoek betidanik izan zuten tabernako
tradizioa. Ama umezurtz gelditu zenean,
Hondarribiara joan zen bere izeba batekin eta ohituta
zegoen jana jartzen eta etxeko lanak egiten. Ama
eta izeba oso sukaldari onak ziren.

Manuel eta Maria Luisa emaztea
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Elkarrizketa

Migel
Goiburu Goiburu
Non eta noiz jaio zinen?
Idiazabalen 1939ko martxoaren 13an.
Ze motatako denda izan zenuen?
Harategi bat izan nuen. Zegamara 16
urterekin etorri nintzen, osaba bat nuen
hemen harakina zena eta beregana
lanera etorri nintzen.
Ordundik al zaude Zegaman?

“Zegamako
merkataritza
baxueneraino
jatxita dagoela
esan daiteke,
arraindegi bat
harategi bat
eta bi janari
denda.
Etorkizunean
merkatalguna
handiak
bakarrik
egongo dira”

Ez, osabarekin denboraldi bat egin
ondoren Beasainen Dorronsorotarren
zaldi harategian ibili nintzen lanean,
Hernanin ere ibili nintzen beste harakin batekin eta
azkenean Zegaman bukatu nuen.
Nola hartu zenuen harategia Zegaman?

aurretik irekitzen genuen. Larunbat arratsaldean ere
ireki egiten genuen.
Zein jan edukitzen zenuen harategian?
Oraingoaren antzera, baina oilaskorik ez zen saltzen.
Txerria ere etxeetan hiltzen zenez, txerria ere ez zen
saltzen. Oilaskoak lehen aldiz Segurako granja batetik
ekarritakoak saltzen hasi nintzen.
Gabonetan zer jaten zen gehienbat?
Guk saltzen genuen jakien artean xerra eta txuleta
ziren nagusi. Solomilloa ia ez zen saltzen, gaur egun
bezainbeste solomillo sekula ez da saldu.
Jendearen erosteko ohiturak asko aldatu al
dira?

Bai, asko. Egia da lehen inork ez zuela automobilik,
beraz, jendeak behar zuena herrian erosten zuen.
Osabak zuena hartu nuen. Osabak Hernanin
Baserrietan txerria hiltzen zen, ni 25 urteetan zehar
harategia erosi zuenean ni Zegaman zuenarekin
baserriz baserri txerri hiltzen ibilia naiz. Saltzeko
geratu nintzen. Gero harategia tokiz aldatu nuen eta
behar nituen txerriez gain urtean 80 bat txerri gehiago
San Martin kalean jarri nuen. Lokal horretan aurretik
Kutxa egon
zen. Kutxari
“40-50 urtetik beherako ia inor ez dela erosketak
erosi egin nion
eta obra egin
egiten ibiltzen herrian eta adin horretatik gorakoak
behar izan
10 urteetan asko falta izaten direla”
nuen.
Aurreko
harategia
hiltzen nituen, etxe batzuetan 2 hiltzen nituen. Gaur
non izan zenuen?
egun jendeak automobila dauka eta askoz ere
Santa Barbara 9an.
gehiago irteten da. Lehen bikoteak ezkontzen
Noiz ireki zenuen?
zirenean, andrea etxean geratzen zen eta gizona
lanera joaten zen, gaur egun biek lan egiten dute,
Nik 19 urterekin hartu nuen eta 67 urterekin utzi
beraz, nik normaltzat jotzen dut beraiek asteko
nuen. 48 urtetan Zegaman harategia izan nuen.
erosketak merkatal gune handietan egitea. Bizimodua
2005eko urriaren bukaeran itxi nuen harategia, hartu
aldatu egin da, baita jateko erak ere. Gure gazte
ere urriaren azkenean hartu nuen, 1957an.
denboran 5 duroko bat eduki ezkero, txuleta bat
Haragia nola ekartzen zenuen?
jateko iristen bazen, ba txuleta jaten zen, ez bazen
Bertan hiltzen genuen ganadua. Normalean astearte
iristen, ba tripakiak edo mingaina edo antzeko zer
eta ostegunetan albaitaria pasatzen zen eta orduan
edo zer jaten zen. Gaur egungo gaztea aldiz, bokadilo
egiten genuen.
on bat jatekin konforme geratzen da. Horrekin ez
dut esan nahi gaurko gaztea hobeagoa edo
Zein ordutegi izaten zenuten denda irekitzeko?
okerragoa denik, ohiturak aldatu egin direla baizik.
Ez zegoen ordutegirik, igandean 5.30etan irekitzen
Zurekin batera norbait gehiago ibili al da
genuen denda. 6tan meza egoten zen eta meza
lanean?
Bai, nire emaztea. Beti elkarrekin
aritu gara lanean. Bai denda eta
baita bere garaian “mataderiko”
lanak egiten ere lagundu izan dit.
Herria txikia izanik bertako
jendearen nahiak eta beharrak
ezagutzea erraza izan al da?
Herri hauetan ez da “pasoko”
jenderik etortzen beste herri
batzuetan bezala. Hemen
lehengoa dabil bueltaka eta hura
zaindu behar da.
Azkena izan duzuen denda
noiz zabaldutakoa da?
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Migel eta Isabel, bilobarekin

1975eko martxoaren 13an ireki
nuen. Lokal hau nik erositakoa zen
eta aurrekoa berriz errentan nuen.

Nola ikusten duzu Zegamako merkataritza?
Maila baxueneraino jatxita dagoela esan daiteke,
arraindegi bat, harategi bat eta bi janari denda
bakarrik daude. Hori mantendu beharko litzateke,
baino nik gauza bat bakarrik ikusten dut, 40-50
urtetik beherako ia inor ez dela erosketak egiten
ibiltzen herrian eta adin horretatik gorakoak 10
urteetan asko falta izaten direla. Hemendik 10
urteetara gertatuko denak ematen dit beldurra,
etorkizuna nahiko beltz ikusten dut. Zaharrak
gutxitzen joango dira eta gazteak beste ohitura
batzuekin datoz, gaurko munduaren modura datoz.
Ez dut esan nahi zaharrak hobeagoak direnik,
mundua ere aldatu egin dela baizik. Etorkizunean
zer egongo den galdetzen badidazu merkatalgune
handiak bakarrik egongo direla erantzungo dizut.
Lana utzi duzunetik zure bizia asko aldatu al
da?

Miguel harategian lanean

Harategietako haragiaren artean eta
merkatalgune handietako haragiaren artean
alderik ba al dago?
Bai, kalitatea nahi baduzu ezin zara
merkatalguneetakoaz fidatu. Kalitatearen bila ezin
da gune hauetara joan, kantitatearen bila baizik.

Bai asko aldatu da, beno, hainbeste urteetako
ohiturak ez dira egun batean aldatzen. Nik oraindik
niregana etortzen zen bezero bat ikusten badut
kalean berarekin izandako elkarrizketez oroitzen
naiz, zer erosten zuen... Gainontzean nire biziak
hobera egin du, denbora asko dut orain niretzat.
Harakin baten lanik gogorrena zein da?
Orain harakinak lehen baino lan gutxiago egiten du.
Aldiz, kostuak ere handiagoak ditu. “Mataderiko”
lana eginda edukitzen da eta kamaran zintzilik jartzen
diote haragia harakinari. Lehen tripak eta tripakiak
etxean garbitzen ziren, orain hori dena eginda
ekartzen dute.

“10 urteetara
gertatuko
denak ematen
dit beldurra.
Zaharrak
gutxitzen
joango dira eta
gazteak beste
ohitura
batzuekin
datoz”

Elkarrizketa

Mª Paz
Larrea Arrizabalaga
Non eta noiz jaio zinen?
Seguran 1938ko azaroaren 14an.
Zein motatako denda izan zenuen?
Lehenengo 5 urtetan janari denda izan
nuen osabak handik kotizatu zuen eta
hura jubilazioa kobratzen hasi arte eduki
genuen. Gero mertzeria jarri nuen.
Noiz irekitako denda da?

“40 urtetan
jendearen
erosteko
gustuak
aldatzen
joan dira”
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1959an ireki nuela uste dut, aurretik ez
zegoen dendarik toki berean eta
2001ean itxi nuen. Beraz, 42 urtetan
izan dut denda zabalduta.
Zein ordutegi izaten zenuten?

Zenbatero ekartzen zenuen produktua
dendara?
Behar zenuena behar zen garaian ekartzen nuen.
Urtean zehar ez zegoen aldi konkreturik produktua
eskatu behar zenik. Geroago bai, denboraldi
bakoitzerako behar zena erosi behar izaten zen, eta
ohitura horietan sartzea kostatu egin zela esan
daiteke. Adibidez, hurrengo urteko neguko arropa
otsailean eskatzera behartzen gintuzten hornitzaileek.
Esan duzu hasieran ordutegirik ez zegoela,
asteko 7 egunetan irekitzen zenutela. Gero
ordutegia finkatu zenutenean jendeari kostatu
al zitzaion dendariaren bizi berrira ohitzea?
Jendeak edozer gauza behar bazuen ez zuen tinbrea
jotzeko beldurrik izaten eta behar zuena eman egiten
genion. Gure etxean horrek beti existitu izan du.
Baina esan behar da jendeak normalean goizez
erosten zituela gauzak eta iluntzean ere bai.

Hasieran igande goizetan ireki egiten genuen eta
astean zehar eguerdian ez zen sekula isten. Geroago
igandeetan itxi egiten genuen eta astean zehar
eguerdietan
ere bai.
“Jendeak bazekien nik zer edukitzen nuen eta
O s a b a
jubilatu eta
nik ere jakiten nuen beraiek zer nahi izaten zuten.”
g e r o
bakarrik
geratu al
Denda utzi zenuenean faltan bota al zenuen?
zinen dendan?
Bai, hasieran baino gehiago denbora pixka bat pasa
Lehendabiziko denboran izeba nirekin batera egoten
zenean. Jendearekin izandako hartuemana bota
zen, baino geroago ni bakarrik egon nintzen.
nuen faltan. Baino bestela oso gustura nago oraingo
Jendeak gehien zer erosten zuen?
bizimoduarekin. Dendarekin ez dudala batere
oroitzapen txarrik ere esan behar da.
Ez dakit, jendeak denetik erosten zuen. Gauza asko
Zuk izan duzun moduko denda bat mantentzea
nituen eta denen beharrak ere ezberdinak izaten
gaur egun Zegaman posible ikusten al duzu?
ziren. Hori beti horrela izan da.
Nik baietz esango nuke. Nik azkeneko urteetan ere
Merzeriko gauzez gain zerbait gehiago izan al
ongi saltzen nuen. Baino garaiak aldatzen joaten
zenuen?
dira eta posible da jende gaztearen nahiak ezberdinak
Jostailuak ere izan nituen, hasieran ez, baino
izatea. Barru arropak, pijamak, galtzerdiak, izarak,
denborarekin jarri egin nituen. Gauza asko izaten
txandalak... horrelako produktuak kalitatezkoak izan
nituen, orduan zer nuen eta bukaeran zer izan nuen
ezkero eta prezio onean izan ezkero jendeak herrian
oso ezberdina izan zen. Hasieran saltzen zenuena
erosiko lukeela pentsatzen dut. Kooperatibari begiratu
besterik ez dago.
geroago ez zen erosten eta orduan aldatu egin behar
zen produktua. 40 urtetan jendearen erosteko
Dendetan
gustuak aldatzen joan dira.
beherapenak
egotea gaur
Urteko garairik garrantzitsunetako bat Gabonak
egun modan
izango ziren ezta?
dago.
Zuk
Bai, Erregeetarako saltzen zen gehien. Azkenaldera
beherapenik
Gabonetan ere asko saltzen zela esan daiteke.
izaten
al
zenuen?
Hasiera jostailuak asko saltzen genituen eta geroago
opariak ere saltzen hasi ginen, jendea opariak egiten
Bai izaten nuen,
hasi zenean.
baino gauza
Hain herri txikia izanik bezeroa ongi ezagutuko
handiegirik ere ez,
zenuen ezta?
jendeak horri ez
b a i t z i o n
Bai, bai nik bezeroa eta beraiek ni. Jendeak bazekien
garrantzirik
nik zer edukitzen nuen eta nik ere jakiten nuen
ematen.
Ni
beraiek zer nahi izaten zuten. Gabonetarako eta
saiatzen nintzen
Erregeetarako jendeak aurretik eskatzen zuen nahi
etiketan ezer ez
zuena eta nik garai horretarako gorde egiten nien.
jarri
arren
beherapenen bat
Saltzen zenuen produktua nola ekartzen zenuen
egiten. Baina ez
dendara?
zen bereziki
Kamioiek ekartzen zuten hasieratik, trenez ere ekarri
zaintzen zen
izan nituen. Baina azkenaldera transportistak ekartzen
zerbait.
zuen eta askoz ere hobetoago antolatuta zegoen.
Mª Paz dendaren aurrean

Mª Dolores
Berasategi
Non eta noiz jaio zinen?
Zegaman jaio nintzen 1932an 74 urte ditut beraz.
Zein motatako denda izan duzu?
Janari denda eta okindegia izan dut.
Noiz ireki zenuen?
Nik ezkontzerako denda irekita zegoen, Ni ezkondu
aurretik nire senarrak, Jose Izagirrek, zeukan
okindegia.
Janariaz gain zerbait gehiago edukitzen al
zenuten?
Janariaz gain, lehen esan bezala, etxean egindako
ogia izaten genuen salgai.
Bezeroak dendara etortzen ziren edota
etxeetara ere eramaten zenieten generoa?
Ogia dendan saltzeaz gain banatu ere egiten genuen
eta, eta banaketarakoan eskatutako generoa ere
eramaten genien bezeroei.
Jana zakuetan ekartzen zenutenean aurretik
prestatzen al zenituzten poltsatan?
Pentsua zakuetan ekartzen zuten eta azukrea ere
bai. Bi gauza horiek papelezko poltsatan jartzen
genituen pisatuta, saltzeko prest. Babarrunak eta
garbantzuak ere zakutan etortzen ziren eta hauek
ere poltsatan jartzen genituen.

Elkarrizketa

Gabonetarako ezer berezirik izaten
al zenuten?
Zerbait berezia egiten genuen baina
orain bezalako konturik ez, turroi piska
bat izaten zen baina erositakoa. Guk
ogia bakarrik egiten genuen.
Baserritarrek dendan saltzeko
produkturik ekartzen al zizuten?
Ez orduan bakoitzak bere baratzak eta
gauzak edukitzen zituen, ez zuen
dendara saltzera eramaten, gehienera
ere, babarrun asko izandako urteren
batean, horixe.
Sekula oporrik hartu al zenuen?
Okindegiak elkartu ginenean egin genituen lehenengo
oporrak. Bitartean ez zegoen ez oporrik, eta ezta
jairik eta festarik ere okindegian.
Denda utzi zenuenean faltan bota al zenuen?
Denda itxiagatik beti izaten da zerbait egiteko baina
beti botatzen da faltan. Gu jende askorekin lan egiten
ohituta geunden eta beti botatzen da faltan harreman
hori.
Zegamako komertzioa nola ikusten duzu?

Nahiko penagarri, guk baratza koxkor bat daukagu
eta handik lortzen dugu ahal duguna. Ez dugu ez
haragirik eta ez arrainik jaten. Arrautzak nik bakarrik
jaten ditut baino
nire gizonak
probatu ere ez
“Okindegiak elkartu ginenean egin genituen
ditu egiten.
lehenengo oporrak. Bitartean ez zegoen ez
Etxen hartzen
oporrik, eta ezta jairik eta festarik ere, okindegian.”
ditu intxaurrak
urte guztirako
eta baita kiwiak
eta sagarrak ere. Nik ez dut ondo ikusten, herriko
Nolatan banatu zenuetan denda eta okindegia?
komertzioa; pena ematen dit eta gainera
denborarekin itxi egingo dira. Gero akordatuko da
Nire senarraren anaia ezkondu zenean, aita eta biok
jendea. Komertzio haundiak txikia jan egiten du.
denda hartu zuten eta ni eta senarra okindegiarekin
Nire ustez komertzio txikiak konfiantza gehiago
geratu ginen.
ematen du.
Zein ordutegi zenuten jendaurrerako?

“Nire
senarraren
anaia ezkondu
zenean, aita
eta biek denda
hartu zuten eta
ni eta senarra
okindegiarekin
geratu ginen.”

9:00etatik 13:00etara 16:00etatik 20:00etara.
Non eduki zenuen denda?
Oraintxe dagoen leku berean.
Bezeroarekin zenuen hartuemana oso estua
izango zen, ezta?
Bezeroekin hartueman ona genuen, denak ezagunak
ziren eta.
Noiz itxi zenuen denda?
Bizkarrezurretik gaizki ibiltzen nintzen eta orduan
pisu asko ibiltzeak kalte egiten zidan. Ardo garrafoiak,
gaseosak eta abar pisu haundia zuten, garai hartan
ez zegoen orain dagoen komodidarerik eta itxi egin
nuen denda orain dela 15 urte.
Olaberri auzoa zuen gazte garaitik asko aldatu
da ezta?
Nire ume garaian, gazte asko bizi zen, jende asko,
orain zahar asko bizi gara eta ume gutxi.
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Elkarrizketa

Xanti Martin
Kontxi Otaegi
Non eta noiz jaio zineten?
Xanti, Beasainen 1940ko urriaren 10ean
Kontxi, Zegaman 1944ko apirilaren 20an

“Kontxiren
aitonak zaldi
batekin
gurdian
ekartzen zuen
arraina.
Arraina
Beasainen
hartzen zuen
eta handik
Zegamara iritsi
bitartean
bidean arraina
salduz etortzen
zen.”

Zein motatako denda izan duzue?
K: Guk arraindegi bat izan dugu.

Lanbide gogorra al da?

X: Ez irekita zegoen, guk berritu egin genuen.

K: Nik beti esan izan dut lan hau zahartzarora iristekoa
ez dela. Hezetasunarekin hezurretatik oso gaizki
ibiltzen nintzen, eta ez ni bakarrik. Portuan lanean
zegoen jende dena zaharra zela ematen zuen, baina
ez zen horrela, hezetasun handiarekin egun osoan
lanean ibiltzeak kalte ikaragarria egiten du.

Zuek zein urtetan hartu zenuten?
K: 1984ean ireki genuen.
Hasieratik batera aritu al zineten lanean?
X: Ez, ni laguntzailea bakarrik nintzen.
K: Arraina ekartzeko txoferra.

K: Bidean zetorrela gazteek angulak lapurtzen
zizkioten. Izan ere, Gurdiaren abiadura ez zen oso
handia izango eta.

Zuek arraindegia hartu zenutenean zein
ordutegi izaten zenuten lanerako?
X: Goizeko 3ak 3:30ak aldera jaiki beharrean aurkitzen
ginen. Goizeko 5etarako Pasaian egon behar baitzen.
Eta gero denda goizean iriki ondoren ordu bat ordu
aldera arte denda irekita edukitzen genuen.
Arratsaldetan itxita izaten genuen.
Jendeak zein arrain zuen gogokoen?
Jendeak beti berdina eskatzen zuen.
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K: Bestela lan polita da. Udan ondo ibiltzen zara,
baina neguan...

Kontxiren aitonak Zegaman arraindegia izan zuen.
Zaldi batekin
g u r d i a n
“Gu saiatzen ginen arrain ezberdinak ekartzen,
ekartzen zuen
baina gero ez ziren saltzen. Batez ere, txitxarroa,
arraina.
bakailao fileteak eta peskadila erosten zen
A r r a i n a
Beasainen
gehienbat.”
hartzen zuen
eta handik
Nola ikusten duzue gaur egun gure kosten
Zegamara iritsi bitartean bidean arraina salduz
egoera?
etortzen zen.

K: Beasaingo arraindegietara trenean iristen zen eta
Kontxiren aitona gurdiarekin arrainaren bila joaten
zen tren geltokiraino.

Xanti eta Kontxi

K: Eta legatza berdin, maiatzetik aurrera dago bere
momentu onenean.

Zuek ireki al zenuten arraindegia?

Eta arraina nola iristen zen Beasaineraino?
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txikietakoa saltzen bazen, Gabonetan ahal zen
handiena nahi izaten zuen jendeak eta bixiguarentzat
garai txarrena. Gabonak dira. Bixigu ona jateko udan
jan behar da.

X: Gu arrandegiarekin hasi eta gero Pasaian sartzen
zen arrainaren kopurua jetsita zegoen. Baina jendeak
esaten duenez, 24 orduak pasatzen omen zituzten
Pasaian arraina deskargatzen. Guk hori ez genuen
ezagutu. Gu hasi ginenean barku asko sartzen ziren
hemengo arrainarekin eta gaur egun ia bat ere ez.
Gure azkeneko urteetarako barku askok lana egiteari
utzia zioten. Guk lonja guztia arrainez beterik ikusi
izan genuen, eta gero husten joan zen. Gero Europatik
etortzen ziren kamioek arrainez betetzen zuten lonja,
baino hemengo arrainik ia batere ez zegoen. Orain
asko entzuten den bezala, porturik
garrantzitsuenetako bat Gasteizko aireportua da.
K: Gaur egun kontsumitzen den arrain gehiena
kanpokoa da. Gasteizera iristen den arraina Tuterako
frigorifiko handi batzuetan gordetzen dute eta handik
Pasaiara eta Oiartzunera ekartzen dute saltzeko.
Hemen ez dago arrainik.

K: Gu saiatzen ginen arrain ezberdinak ekartzen,
baina gero ez ziren saltzen. Batez ere, txitxarroa,
bakailao fileteak eta peskadila erosten zuen
gehienbat. Adibidez, rodabailoa ekartzen genuen,
baino inork ezagutzen ez zuenez ba ez zen batere
saltzen. Oilarra ere saltzen zen. Orain arrain mota
gehiago ezagutzen direnez, arraindegietan denetik
egoten da eta denetik erosten da antxoaren garaian
antxoa bakarrik saltzen zen. Pasaian antxoak erosten
genuenean harrituta geratzen ziren. Ez zuten sinesten
hainbeste antxoa saldu zitekeenik.
Ospakizunetarako zein arrain erosten zuen
jendeak?
X: Bixigua eta legatza. Eta bertako arraina gainera,
ez Txilekoa. Gainera urtean zehar bixigua neurri
Arraindegia, etxe horren behe solairuan izan zuten

Zegamako deiturak (II)
Iaz Euskal Herriko deiturei buruz idatzi nuen eta ez
naiz gehiago luzatuko. Oraingo honetan Zegaman
ohikoak diren beste lau deiturez arituko gara, Arrieta,
Arizkorreta, Guridi eta Telleria.
ARRIETA deitura zegamarra bada ere Euskal Herriko
leku askotan ere badu jatorria, gure herriak harri
asko baitago. Izen hau duten baserriak daude, edo
egon dira ondoko herriotan: Berriz, Dima, Elorrio eta
Otxandio Bizkaian; Altza, Amezketa, Beasain,
Villabona, Donostia, Gaintza, Hernani, Oiartzun,
Soraluze eta Zizurkil; Nafarroan Zigan eta Artzibar;
Iparraldena ere bada, baina bertan Harrieta idazten
dute. Horretaz gain Bizkaiko herri eta Arabako IruraitzGaunako herrixka ere bada. Deitura honek duen
armarri hedatuena urrezkoa da eta erdian zuhaitz
bat du, eta honen azpian basurde bat. Beasaingo
etxearen berri badugu 1399an. Ameriketan ere
zabalduta dago deitura hau eta esaterako 1545an
Diego Arrieta Santo Domingora joan zen emazte eta
Ana alabarekin batera.
ARIZKORRETA deitura Zegaman ohikoa bada ere
Idiazabalen du jatorria. Osagaiak argiak dira hareitz
‘haritz’, gorri eta ugaritasuna edo lekua adierazten
duen –eta atzizkia. Esanhaia beraz ‘Haritz gorriaren
lekua’. Segurako artxibategian agertzen zaigu
aspaldian, 1370an Arescorreta moduan eta 1570an
Areyzcorreta. Geroago areitz>aritz aldaketa pairatu
zuen deiturak gaur egun duen itxura hartu zuela.
Armarria zilarrezkoa da eta erdian arte bat dauka,
oinetan bi otso. Idiazabalgo jatorria zuen Arizkorreta
inkisidoreak.

GURIDI deitura Legazpikoa da eta hor agertzen
zaigu 1532ean besteak beste. Armarri desberdin bi
ditu deitua honek. Biak dira urre kolorekoak eta
zuhaitz berdea dute erdian. Batean, belarra dago
eta behi gorri bat ari da jaten, bestean ez dago
belarrik eta ezkerraldean zilar koloreko ahuntza dago
zutik zuhaitzaren kontra eta eskuinaldean gurdi bat.
Armarri bi hauek izenaren etimoa azaltzen saioetan
ulertu behar ditugu. Behiaren armarrian deitura
gurina+di dela azaltzen da. Bigarrenena berriz gurdi
hitzarekin. Zer esan nahi duen ez dakigu baina
badirudi ez batak ez besteak ez dutela funtsarik.
TELLERIA deiturak Euskal Herriko herri askotan du
jatorria, Arrieta baino gehiagotan, baina Agirre baino
gutxiagotan. Gutxienez, gehiagotan izan baitzeke,
ondoko herriotan du jatorria:
Bizkaia: Aulesti, Murelaga, Gizaburuaga, Iurreta,
Mañaria, Mendata, Sopela eta Zamudio
Gipuzkoa: Aia, Altza, Amezketa, Andoain,
Aretxabaleta, Azkoitia, Beasain, Bergara, Deba,
Eibar, Errenteria, Errezil, Hernani, Hondarribia,
Leaburu, Legazpi, Mutiloa, Oiartzun, Olaberri,
Sorabilla, Tolosa, Urnieta, Zarautz eta Zerain,
Nafarroa: Areso, Etxalar eta Leitza
Ugaritasun hau ulertzea erraza da herri guztietan
egon baitzen gutxienez teileria bat baina beti ez zen
etxerik eraiki.
Mikel Gorrotxategi Nieto
EUSKALTZAINDIAKO ONOMASTIKA
BATZORDEKO IDAZKARIA

LEHENENGO SIDRAULTRAMARATOIA
Zegama-Aizkorri Mendi Maratoiak idea berri bat ere jaioarazi duela esan daiteke.
Iazkoan Zegama-Aizkorri Mendi Maratoiaren ondoren hainbat zegamar eta
madrildarrean artean, “sidraultramaratoia” egiteko ideia sortu zen, hau da, bi ekipo
osatu, bata “ Zegamero” (goierriko korrikalariez osaturiko) izenekoa eta bestea
“Lobberos” izenekoa, (Madrileko korrikalariez) osaturikoa, eta bakoitzak bere
jatorritik, 6 etapatan maratoia egitea, elkarrekin topo egin arte; esan talde bakoitza
dozena bat korrikalariz osaturik dagoela. Talde bakoitzak 250 km.ko ibilbidea egin
behar zuen 6 etapatan zatituta eta elkargunea Soriako Ucero herrian ezarri zuten.
Protagonistek aipatzen dutenez, ideia, Zegama-Aizkorri maratoian zegamar korrikalari
batek, madrildar korrikalari bati, emandako baso bat sagardorekin sortu zen.

GROELANDIRI BURUZKO DOKUMENTALA
Abenduaren 9an, Olarango Gizarte Zentroan “ Lla Sonrisa de los Inuit” izeneko dokumentala ikusteko parada izan zen. Dokumentalaren
aurkezpenera 120 bat pertsona bildu zen. Herritarrez gain inguruko herrietatik ere izan zen dokumentalaren interesak erakarririk Zegamara
hurbildu zenik. Inuit edota eskimalek 57.000 pertsonako komunitatea osatzen dute eta duela urte gutxi arte, gizaki hauen bizi itxaropena
32 urte izan da. Dokumental hau egiteko gionista eta errealizadore lanak Jose Maria Elosegi zuzendariak egin zituen eta bidaian gia lanak
Ricardo Lopez Valverde, Artikoko espezialistak egin zituen. Produkzio eta dokumentazio lanetan berriz Jose Larreak Madrilen duen “Años
Luz” izeneko agentziako ekipoa izan da. Bidaia 12 pertsonek egin zuten eta protagonisten artean zegamar batzuk daude, besteak beste,
Unai Martin, Jon Aramendia, Joxean Agirrebengoa eta Joxe Larrea bere emazte Manuela Perezekin. Bidai ahaztezina dela aitortzen dute,
Inuit edo eskimalen lurralde birkina ezagutu eta beraikein esperientzia desberdiak bizitu ondoren.

BIELORRUSIAKO DANTZAK
Uztailaren 22an, Bielorrusiako dantzak ikusteko aukera izan genuen Zegamako Kultur
etxe aurreko plazan. Izaki, Gobernuz Kanpoko Erakundea izan zen antolatzailea
eta bere helburua, duela 20 urte Chernobylen izandako istripuaren ondorioz, kalteturik
jaio diren haurrei laguntza ematea da. Hori dela eta dantza talde honen bidez,
ezagutzera emateaz gain, laguntza bideratzea lortzen dute. Udalak, Izaki erakundearen
eskaerari aldeko erantzuna eman ondoren, Sozh dantza taldearen bisita izan genuen
Zegaman.

Tokiko Agenda 21
TOKIKO
AGENDA 21,
ZER DEN
GOGORATUZ

Zegamako ikasleak Eskolako
Agenda 21aren bidean

Udaletxea kudeatu
edo gestionatzeko
tresna bat da eta
herritarren bizi
kalitatea hobetzea du
helburu.
Bi printzipio nagusi
ditu: alde batetik,
udal plangintza guztietan garapen ekonomikoa,
garapen soziala eta ingurumenaren babesa kontuan
eduki beharra, eta bestetik, iraunkortasun globala
tokiko iraunkortasunaren bidez lortzea.
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.

ZEGAMAKO AGENDA 21. ZERTAN DA?
2.006. urteko urtarriletik aurrera Zegama Udalsarea
21 sarean sartu da. Baina zer da UDALSAREA 21?
Herri mailan iraunkortasuna sustatzea helburu duen
sarea da eta udal nahiz erakunde berriak hartzeko
prest dago baldin eta hiru konpromiso hauek betetzen
badituzte:
• Aalborg-eko Gutuna eta Euskal Herriko
Iraunkortasunaren aldeko konpromisoa sinatuta
eduki.
• Hainbat urtetarako Ekintza Plana diseinatuta eta
plenoz onartuta izan.
• Herritarrek parte hartzeko bideak ezarrita eduki.
Hurrengo erakundeek osatzen dute Udalsarea 21:
IHOBEk (Eusko Jaurlaritzaren Lurralde Antolamendu
eta Ingurumen Sailak), Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako
Foru Aldundiek, EUDELek (Euskal Udalen Elkarteak)
eta, une honetan, 138 udalerrik.
Zegamako Udalak aipatu ditugun konpromisoak
bete ditu. Aalborg-eko Gutuna 2004ko Apirilaren
5an sinatu zen. 2006ko martxoaren 27ko Udal
Batzarrean Euskal Herriko Iraunkortasunaren aldeko
konpromisoa eta Tokiko Agenda 21eko ekintza plana
onartu ziren.
Foroa martxan dauka, azken bilera abenduaren
11n arratsaldeko 7etan izan zen, udaletxeko pleno
aretoan.

PARTEHARTZEA
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Urtebete pasa da Zegamako Tokiko Agenda 21eko
Herritarren Partehartze Foroa martxan jarri zenetik.
Orain arte eginiko lanean, foroak herriaren ingurumen,
ekonomia eta gizarte egoeraren inguruko hausnarketa
bat egin eta herritarren bizi kalitatea hobetzera
bideratutako ekintza konkretuak proposatu ditu: hau
da, Zegamako ekintza plana landu du.
Ekintza-Plan hau, hainbat arlorekin loturiko ekintza
zehatzez osoturiko plan bat da. Hemendik aurrerako
lana, plan horretan zehazten diren ekintzak aurrera
eramatea izango da.
Abenduaren 11n, astelehena, arratsaldeko 7etan
partehartzeko foroa bildu da eta bertan Udalak
Agenda 21 proiektuaren barruan emaniko pausuen
berri eman, eskolako Agenda 21a eta eskualde
mailan aurrera eraman behar diren ekintzak azaldu
ditu.

ZEGAMAKO EKINTZAK
Ekintza planeko ekintzak aurrera emateko, Eusko
Jaurlaritzak, IHOBE S.A. sozietatearen bitartez, eta
Gipuzkoako Foru Aldundiak dirulaguntza batzuk
eman dituzte.
IHOBE, S.A. sozietatetik bi ekintza aurrera eramateko
dirulaguntza lortu da, betiere %50 batean
subentzionatuak izan dira:
• Udal foiletoa argitaratu ekintza planaren berri
emanez.
• Dirulaguntza: 4.000 �
• Informazio seinaleak jarri udalerria Udalsarea 21en
sartu dela adieraziz.
• Dirulaguntza: 3.750 �
Gipuzkokao Foru Aldundiko bi departamentu
ezberdinetatik lortu dira dirulaguntzak ondorengo
ekintza aurrera eramateko:
• Zegamako Kultur Etxea egokitzea 12-16 urte
bitarteko gazteentzat, eskaintza kultural zabala
ahalbideratuz.
• Giza Eskubideak, Enplegua eta Gizarteratzea
departamentutik 72.000 � lortu dira.
• Garapen Iraunkorra departamentutik 19.000 �
lortu dira.

ESKOLAKO AGENDA 21
2005-2006 ikasturtean Zegamako Aitxuri Herri Eskola
hondakinen gaia lantzen hasi zen Eskolako Agenda
21ean.
2006ko urtarrilaren 30eko Udal Gobernu Batzarrean,
Eskolako Agenda 21 betetzeko konpromiso-akta
onartu zen. Konpromisoaren edukia hurrengoa da:
“Lurralde Antolamendu eta Ingurumen Sailak ,
CEIDA/IIHIIen bidez, aholkularitza didaktikoa, parte
hartzen duten irakasleen prestakuntza eta
ikasmaterialen eskaintza ziurtatuko ditu. Dirulaguntzak
eskainiko ditu ikastetxeentzako urteroko deialdien
bitartez eta udalekin edo mankomunitateekin sinatu
beharreko hitzarmenaren bidez.
Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Unibertsitate eta
Ikerketa Sailak Garapen Jasangarrirako Hezkuntza
lehentasunezko programatzat tratatzea bermatuko
du. Horretarako, irakasleen laneko esparrua eta
ordutegia Eskola Agenda 21 programaren
koordinazio-eta berrikuntza-eskakizunetara
egokitzeko bidea emango du.
Udalek eta mankomunitateek Tokiko Agenda 21
programaren zatitzat hartuko dute Eskola Agenda
21. Eskolako partaidetza-foro bat ezarri eta sustatuko
dute, udalerriko ingurumena aztertzeko eta
ikastetxeen proposamenak jasotzeko. Proposamenei
erantzungo diete eta kanpoko aholkularitza edo
laguntza-enpresa baten bitartez ikastetxeei lagunduko
diete.
Ikastetxeek Eskola Agenda 21 programaren proiektua
lantzeko eta, curriculum- eta hezkuntza-proiektuetan
barne hartuta, haren filosofia eta metodologiari
jarraituz abiarazteko konpromisoa hartuko dute.
Ikastetxeko ingurumen-batzordeak eratu eta
proiektuaren arduradunak izendatuko dituzte.
Garapen-prozesua bultzatu eta lortutako emaitzak
ebaluatuko dituzte. Gainera, urteko emaitzak eskola
eta Udal-elkarteari jakinaraziko dizkiote.”
Otsailaren 3an Alkateak eta eskolako Zuzendariak
Agenda 21eko konpromiso akta sinatu zuten.

Martxoaren 29an Udala eta ikastetxeen arteko
audientzia egin zen. Bilera honetan, ikastetxeko
ordezkariak udaletxera gerturatu eta alkatearekin
batzar aretoan bildu ziren. Zegamako udalerria
hondakinen inguruan zein egoeratan zegoen aztertu
zuten eta egoera hau hobetzeko beharrezko diren
ekintzak alkateari aurkeztu zizkien.
Ekainaren 6ko Udal Gobernu Batzarrean, Aitxuri
Herri Eskolako ikasleen ordezkariek, Agenda 21eko
egitasmoaren barnean, Zegamako Udalari bidalitako
idatzia etxebizitza guztietara igortzea onartu zen.
Idatzi honetan honako hau adierazten zen:
“Eskolan Agenda 21 lantzen ari gara eta “Zaborra”
da aurtengo gaia. Agenda 21 ingurumena zaintzeko
proiektua da. Horregatik, herriko auzoan ibili gara
bertako bazterrak, edukiontziak eta zakarrontziak
aztertzen. Gure ustez, herria nahiko txukuna daukagu
baina badaude hobetu beharreko gauzak. Udaletxeari
eskari batzuk egin dizkiogu eta betetzekotan geratu
dira. Baina gauza batzuetarako ezinbestekoa dugu
zegamar guztion laguntza. Beraz, Aitxuri Herri
Eskolako ikasleok eta Udaletxeko ordezkariek
eskatzen dizuegu:
1 • Pipa-azalak eta zigarro-hondakinak lurrera ez
botatzea.
2 • Arbustoak eta lorontziak ez erabiltzea zakarrontzi
bezala.
3 • Txakur-kaka jabeak biltzea.
4 • Behar ez den tokietan ez aparkatzea.
5 • Zakarrontzietara zabor poltsak ez botatzea.
6 • Zaborrak, ahal duzuen neurrian, birziklatzea.
Herria garbi mantentzen denok saiatuko garelakoan,
agurtzen zaituztegu.”
Udalak ikastetxearen proposamena aztertu ondoren,
erantzun bat prestatu zuen aurrera eraman

daitezkeen ekintzak landuko dituztela esanez eta
ezinezkoak direnak zergatik ezin diren egin adieraziz.
Erantzun hau ekainean ikastetxera bidali zen.

Lehendakariak eta Ingurumen
Sailburuak Alkateari emandako
agiriarekin

2006-2007 ikasturtean landu behar duten gaia
honako hau da: “Kontsumo jasangaitza murriztu,
hondakin solidoak gutxitzeko”.

ZEGAMA UDALSAREA 21EKO KIDE
Urtarrilaren 25ean Lehendakaritzan Zegamako
H e r r i a re n i z e n e a n A l k a t e a k j a s o z u e n
Lehendakariaren eta Ingurumen eta Lurralde
Antolamenduko Sailburuaren eskutik Zegamako
udalerria Udalsarea 21eko kide denaren azalpena.
Ekitaldi honetan besteak beste, Udalsarea 21eko
kide diren Goierriko 18 udalerriak parte hartu zuten.

TXINGA ETA AIZKORA
APOSTUA
Abuztuaren 22an, San Bartolome jaiak ate joka
zetozela, Zegaman izan zen zer ikusirik. Lau lagunek,
bi zegamar eta bi oiartzuarrek elkarren arteko
apostua egina zuten eta ikuskizuna futbol-zelai
zaharrean eskaini zuten. Lana 3 enbor moztea zen
eta enbor bakoitza bukatzen zuenean, txingalariak
plaza egin behar zuen txingarekin. Zegamarren
taldean, aizkoran Jesus Mari Oiarbide aritu zen eta
txingatan, Jose Mari Urbizu. Oiartzuarretatik, aizkoran
Juan Mari Etxeberria aritu zen eta txingatan Asier
Pires. Futbol zelaian jende ugari bildu zen apostua
zegamarrek irabazi zuten.

ZEGAMARRA ETA LESAKARRAREN ARTEKO APOSTUA
Martxoaren 18an Zegamako Apeadorean Joxe Mari Esnaola zegamarra eta Migel Almandoz lesakarraren arteko
apostua jokatu zen. 60 ontzako bost tronko moztu behar zituen Joxe Marik eta Almandoz lesakarrak zaldiarekin
kilometro bat eta berrehun metro zeharka egin behar zituen. Enbor bakoitza moztutakoan batek eta 200 metro zaldiz
egindakoan, besteak, minutu bateko atsedena hartu behar zuen bakoitzak. Irabazlea Joxe Mari Esnoala suertatu
zen eta jokoan zeuden 1.000 � ak eskuratu zituen. Honela, bi lagunen artean aurrez egindako apostuaren errebantxa
hartu ahal izan zuen Joxe Marik oraingoan.

Atzoko Zegama

1. ARGAZKIA. Zegama 1932-33 Ikasturtea (Goitik behera eta ezkerretik eskubira)
1. Ilara

2. Ilara

Maria Goya
Floren Agirre
Carmen Gorospe
Manuela Arrieta
Manuela Larrea
Maria Azurmendi
Carmen Arconada
Ambrosia Agirre
Francisca Otaegi
Francisca Agirre
Maria Larrea
Ignacia Larrea

Maria Aldasoro
Maria Laskibar
Mª Dolores Aseginolaza
Felisa Berasategi
Victoriana Agirre
Maritxu Aldanondo
Carmen Erauskin
Maria Berasategi
Maria Arizkorreta
Felisa Agirre
Mª Teresa Arostegi
Miren de Castro
Mª Belen Ormazabal
Pakita Gorrotxategi
Maruja Berasategi
Pilar Bidaola
Juanita Mujika

2. ARGAZKIA
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1950. urte aurretik ateratako argazkia
da. “Villa Loreti” izeneko etxea (1954an
eraiki zen), egun Aseginolaza kaleko
9 eraikia dagoen tokian zegoen eta
oraindik etxe hori eraiki gabe dago,
baita egun zine zaharra ezagutzen
dugun eraikina ere. Ezkerratara ikusi
dezakegun etxea, Aseginolaza 10
edota botika dagoen etxea eraiki ahal
izateko bota zen Gure Kabia etxea da.
Eskubietara ikusi dezakegun etxea
Eduardo Telleriaren etxea da eta zinea
nahiz lehengo medikuaren etxea ere
ez daude eraikita. Ibarreta baserriaren
teilatuaz gain, argindar posteak ageri
dira kalean behera. Argazkian bataio
baten ondoren haurrak diru biltzen
ikus ditzazkegu.

3. Ilara
Ignacia Ormazabal

Isidra Iraola
Cristina Gorospe
Basilia Agirre
Elisa Aldanondo
Goyita Fernández
Doña Incolaza (Profesora)
Carmen Aseginolaza
Maria Etxezarreta
Brigida Azurmendi
Maria Aseginolaza
Gregoria Guridi
Rufina Alzola
Ramona Ormazabal

4. Ilara

5. Ilara

Dionisia Arraiago
Josefa Ormazabal
Mª Dolores Arizkorreta
Carmen Elizalde
Juanita Larrea
Ezezaguna
Mª Dolores Zurutuza
Carmen Oyarbide
Marcela Oyarbide
Gertrudis Larrea
Maria Aramendi
Carmen Ormazabal
Carmen Irastorza
Josefa Aseginolaza

Isidra Aracama
Felisa Telleria
Carmen Telleria
Rosario Azurmendi
Rosario Aseginolaza
Petrita Adarra
Anita Azurmendi
Luisa Arrieta
Luisa Agirre
Ramona Ormazabal

3. ARGAZKIA
Argazki hau 1960. urtean ateratakoa izan daiteke eta San Bartolome
jaietakoa da. Ezkerretara eta atzealdean Juan Telleria konpositorearen
bustoa ikus dezakegu; busto hau 1972. urtean maiatzean bonbaren
bidez suntsitua izan zen. Ezkerretara ikusi dezakegun sonbrila
Beasaingo “Ibañez” izozki saltzailearena da eta, bestea Segurako
“Mateu” izozki saltzailearena. Plazaren goikaldean ikus daitezkeen
4 soka horiek suziriak botatzeko erabiltzen ziren. Herriko plazan
antolatzen zuen Udalak sokamuturra garai haietan, eta ikusle asko
izaten zen.

4. ARGAZKIA
Hemen ikusi dezakegun argazki hau 1973. urtekoa da. San
Bartolome festetakoa da. Jose Maiora Plazak duela gutxi
arte izan duen itxitura ageri da, harrizko zutabe eta burdinezko
errailez egina. Sokamuturra bertan egiten zenean, parte
hartzaileentzat estuasunetik irteteteko balio zuen. Jendetza
ugari ere ikus daiteke sokamutur ikuskizunaz gozatzen. Egun
ere dagoen magnolioa ikus daiteke ondoan, arbusto bat ere
ageri da eta orain dela gutxi arte zegoen egoeran ikus
dezakegu komun publikoen eremua.

5. ARGAZKIA
1960ko hamarkadako argazkia. Argazki
honetan mendeetan zehar zegamar guztiok
ezagutu ditugun eraikinak ikus ditzakegu:
Udaletxea eta Ostatua, Sakristaueneko etxea,
Manolo Edaritegia, Santa Barbarako etxe
kantoia, dagoeneko desagertua, Zapateriko
etxea eta Elizaren kantoia. Lehenik eta behin,
gaur egun lurperatuta dauden argindar kableak
ikus ditzakegu. Elizaren eta Zapateriko etxearen
artean, ganadu eta kamioiak kargatzeko
arrapala dago, hau gaur egun desagertua.
Sakristaueneko dendan argiak piztuta daudela
ikus daiteke. Udaletxeko leihoek ere aldaketa
jasan dutela ikus dezakegu eta Ostatu aurreak
berdintsu jarraitzen du ordurako ere mahaiak
kanpoan jartzen zirelarik. Garai horretan
ibilgailurik ez da ikusten eremu horretan bai
ordea bizikleta eta motoak.

6. ARGAZKIA
Argazki honetan Ondarralde auzoa
ikusi dezakegu. Intxaurrondo
baserria ikus dezakegu, gaur egun
bere ordez eraikin berria dago.
Ezkerretara Irion, Ondarretxeberri,
Kaleko Txiki, Kaleko Handi, batez
ordezkatua, ikus ditzakegu.
Goikoetxalde baserriaren aurrean,
industrialdea eraikitako eremua
dago oraindik zelai eta Intxaurtxoeta
baserria egoera onean ikus
dezakegu. Orokorrean pinudi
gutxiago eta zelai ugariago ikus
daiteke.

7. ARGAZKIA
Argazki honetan San Pedro auzoa ikus dezakegu.
Bertan azaltzen den eraikin berri hori San Pedroko
Eskola berria da, Goialdeko haurrentzat urteetan zehar
izandako eskola. Goialdean, San Pedro Ermita ikus
dezakegu, eskola berria egin aurretik, Goialdeko eskola
hau ere. San Pedro berriko eskolaren ondoan
Arakamaenea dago eta gorago Amianogoena eta
Iruetxeta ikus daitezke.

8. ARGAZKIA
Jon den mendearen lehen erdialdeko argazkia dirudi. Aseginolaza
Anaiak, Buztinkale eta Santa Barbara kaleen elkargunea da. Gaur
egungo Txantoneneko etxeak itxura bera dauka. Abarkerone edota
Gerrikoenea bezala ezagutu izan duguna ere ikus dezakegu, duela
bi urte arte gure artean izan den etxea da, baina eraikuntza berri
batek ordezkatua gaur egun. Bestalde, jende gutxiagok ezagutu duen
harrizko horma bat ikus dezakegu, garai batean Sakristaueneko baratza
zegoen barnean, eta gaur egun Kutxa dagoen etxea egiteko bota zen.
Argindar postea ere egurrekoa da oraindik. Eta zegamarren ibilgailua
kaballeria zela ikus dezakegu.

9. ARGAZKIA
Kaleko Handi inguruan ateratako
argazkia. Lurrean eserita
dagoena, Dionisio Irigoras, lau
hankan dagoena, Antonio
Irigoras, bere atzean dagoena
Javier Rodrigo, eta honen atzean,
Patxi Irigoras astoaren gainean,
eta asta saskian, auzoko haurrak.

10. ARGAZKIA
Argazki honetan San Bartolome auzoa ikusi dezakegu 1950. urtean eraiki zen Zegamako
Papertegiko langileentzat etxebizitzak behar zirelako. Negua dela dirudi, zuhaitzak hostorik
gabe baitatude eta Aizkorriren magalean elurra ageri da.
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GABONETAKO KANELOIAK

4 lagunentzat

Osagaiak:
• Penedeseko oilar papar
erdia eta gibela
• 250 gr txahal haragi
• 180 gr txerri haragi
• 25 gr gibel

• 1/2 txerri muinak
• 25 kaneloi-lamina
• Tipula 1
• 100gr gazta birrindu
• 1/2 Litro erdi esne

• Gurina
• Ogi mamia, kanela eta
intxaur muskatua
• 21 Bexamela

Neus Fonda

Prestaketa:
Haragi guztia erre, gibela egosi tipularekin eta kanela pixka batekin eta muinak egosi.
Hori dena birrintzeko makinatik pasatu. Baita ogi-mamia esnetan bustita ere. Kaneloi
laminak egosi, eta hozten direnean, birrindutatko nahasketarekin bete. Laberako azpil
baten bexamela ipini barrenean, eta kaneloiak ipini. Bexamel gehiagorekin tapatu, eta
gainean gazta ipini gurin puska txiki batzuekin batera. Labean sartu eta gratinadoran
bukatu, ondo gratinatuta geratu arte.

PENEDESKO AHATE MUTUA, ARAN ETA PIÑOIEKIN ERRETA

Joan Pujol
SANT SADURNI D’ANOIA

4 lagunentzat

Osagaiak:
• Penedeseko “mut”
ahatea (1.200 bat
gramokoa)
• 20 ml oliba olio

• Heldutako hiru tomate
• 45 gr tipula
• 12 aran
• 40 gr pinazi

• Gatza, piperhauts
beltza, ardo zuria,
coñac-a, ur minerala,
erramua, kanela eta
ezkaia

Prestaketa:
Ahatea erre oliba olioarekin, baratxuri ale batzuekin eta kanelarekin. T ipula, erramua
eta ezkaia gehituArdo zuria eta coñaca gehitu, eta urritzen utzi. Tomate bakoitzarekin
lau zati egin eta gehitu. Litro erdi ur mineral nahastu eta urritzen utzi pil-pilean. Aranak
eta pinaziak gehitu.

GOXUA

Cal Blay Jatetxea
Felix Aranda
SANT SADURNI D’ANOIA

4 lagunentzat

Osagaiak:
• Soletillako bizkotxo
pakete bat (24)

• Moscatel
• Esnegain irabiatua

• Karameloa

• Azukrea, 3 goilarakada
• Maizena, 2 goilarakada

• Kanela
• Limoi azala

Krema pastelerako osagaiak:
• Bi arraultzen gorringoa
• Esnea, litro erdia

San Adriango Aterpetxea
Zigor Txabarri eta

Prestaketa:
Lurrezko ontzi batean esnegain irabiatua botako dugu oinarria tapatu arte. Gainean moscateletan
pixkat bustiriko bizkotxoekin beste geruza bat osatuko dugu. Behin hau eginda, hozkailuan sartuko
dugu. Beste aldetik esnea, kanela eta limoi azalarekin su bajuan ipiniko dugu, bitartean beste ontzi
batean barilekin bi arraultzen gorringoak azukrearekin nahasten joango gara, zuritzen hasten denean
maizena gehitzen hasiko garelarik. Ondoren pixkanaka-pixkanaka esnea botatzen joango gara krema
arin bat lortuartean. Krema epeldutakoan, aurretik prestatukoari gehituko diogu eta behin hoztuta,
berriro hozkailura. Hurrengo egunean mahaira atera baino lehenago karameloa botako diogu gainetik.
Jateko prest, onegin deizuela.
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